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Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za rok 2015

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚWIĘTOKRZYSKIE

Gmina M. KIELCE

Powiat M. KIELCE

Ulica OLSZEWSKIEGO Nr domu 6 Nr lokalu 

Miejscowość KIELCE Kod pocztowy 25-663 Poczta KIELCE Nr telefonu 41 347 63 50

Nr faksu 41 347 63 55 E-mail fundacja@vive.com.pl Strona www fundacjavive.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2005-02-28

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 29286006400000 6. Numer KRS 0000184209

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

GRAŻYNA JAROSZ PREZES ZARZĄDU 
FUNDACJI VIVE SERCE 
DZIECIOM

NIE

MACIEJ ŚLEFARSKI CZŁONEK ZARZĄDU 
FUNDACJI VIVE SERCE 
DZIECIOM

NIE

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

JAN NOWAK CZŁONEK RADY 
FUNDACJI VIVE SERCE 
DZIECIOM

NIE

STANISŁAW WRÓBEL CZŁONEK RADY 
FUNDACJI VIVE SERCE 
DZIECIOM

NIE

"FUNDACJA VIVE SERCE DZIECIOM"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Fundacji jest niesienie pomocy pedagogicznej - terapeutycznej, 
finansowej materialnej i zdrowotnej dzieciom oraz upowszechnianie 
wśród dzieci sportu, kultury, edukacji, postaw obywatelskich oraz 
społecznościowych poprzez m.in. : 
1. prowadzenie poradnictwa i doradztwa dzieciom, rodzicom, opiekunom 
i osobom uczestniczącym w procesie kształcenia,
2. udzielanie pomocy w rewalidacji i rehabilitacji dzieci;
3. integrację dzieci niepełnosprawnych z osobami zdrowymi;
4. wspieranie przedsiębiorczości u dzieci, postaw obywatelskich oraz 
społecznościowych;
5. wyrównywanie szans edukacyjnych, życiowych oraz przeciwdziałanie 
wszelkiej izolacji oraz marginalizacji w tym społecznej dzieci i ich rodzin;
6. uwrażliwianie dzieci na problematykę dewiacji, nałogów, ksenofobii, 
homofobii, rasizmu, antysemityzmu, dyskryminacji, przemocy oraz 
poznawanie innych kultur i uczenie postaw  tolerancji, szacunku dla 
odmienności ;
7. wyrównywanie barier językowych;
8. wskazanie na umiejętne korzystanie z multimedialnych środków;
9. pomoc finansową, materialną, rzeczową, edukacyjno - wychowawczą 
oraz działania profilaktyczne na rzecz dzieci, w tym dzieci chorych;
10.  pomoc finansową, materialną, rzeczową, edukacyjno - wychowawczą 
oraz działania profilaktyczne na rzecz dzieci zagrożonych i dotkniętych 
patologią społeczną, tj. alkoholizmem, narkomanią, wykluczeniem i 
marginalizacją itp;
11. udzielanie pomocy finansowej, edukacyjno – wychowawczej, oraz 
rzeczowej rodzicom, opiekunom osobom uczestniczącym w procesie 
kształcenia dzieci, instytucjom powołanym do nauczania i opiekowania się 
dziećmi, czyli szkołom, ośrodkom specjalnym i szpitalnym, domom 
dziecka, oraz innym placówkom opiekuńczym i leczniczym;
12. pomoc w rozwoju i promowaniu kultury fizycznej i sportu dzieci 
jednostkom prowadzącym zajęcia sportowe z dziećmi;
13. propagowanie idei sportu wśród dzieci;
14. wspieranie rozwoju dzieci uzdolnionych sportowo;
15. współpracę ze szkołami, klubami sportowymi, domami dziecka, w 
zakresie organizacji imprez sportowych;
16. pomoc finansowa bądź rzeczowej niepełnosprawnym dzieciom, które 
utraciły zdrowie w wyniku uprawiania sportu;
17. wspieranie inicjatyw związanych z dziedzictwem kulturowym
18. wspieranie działalności artystyczno-kulturalnej dzieci
19. nawiązywanie dialogu międzykulturowego
20. propagowanie inicjatyw w zakresie ochrony środowiska
21. propagowanie turystyki i rekreacji wśród dzieci
22. kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich, promocję 
rodzimej tradycji, kształtowanie postaw tolerancji dla wielokulturowości i 
różnorodności, współpracę różnorodnych środowisk w sferze lokalnej, 
regionalnej i narodowej kultury,
23. kształtowanie otwartej postawy młodego Europejczyka wśród dzieci
24. propagowanie idei integracji europejskiej oraz współpracy 
ponadnarodowej
25. współpraca i wymiana doświadczeń z organizacjami polskimi i 
zagranicznymi zajmującymi się podobnymi celami.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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Fundacja realizuje swoje cele m.in. poprzez:

1. publiczną zbiórkę pieniędzy;
2. organizowanie festynów, balów charytatywnych, akcji dobroczynnych, 
konkursów i loterii;
3. prowadzenie kampanii informacyjnych, edukacyjnych, szkoleniowych 
bądź instruktażowych,
4. dowóz dzieci niepełnosprawnych na zajęcia rehabilitacyjne, 
dydaktyczne oraz imprezy masowe;
5. zakup środków do transportu dzieci niepełnosprawnych; 
6. organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych, warsztatów, świetlic, 
punktów konsultacyjno - terapeutycznych dla dzieci i ich rodzin
7. organizowanie turniejów, rozgrywek i innych imprez sportowych,
8. dofinansowywanie lub udostępnianie sprzętu sportowego oraz 
zapewnienie pomocy trenerskiej,
9. organizowanie turnusów rehabilitacyjnych, leczniczych i 
wypoczynkowych;
10. organizowanie poradnictwa, szkoleń, instruktaży, wykładów dla dzieci, 
rodziców, opiekunów, oraz osób uczestniczących w procesie kształcenia 
dzieci, a także organizowanie zastępczej opieki nad dziećmi;
11. szkolenie dzieci w zakresie przedsiębiorczości, autokreacji, postaw 
obywatelskich oraz społecznościowych;
12. finansowanie, współfinansowanie zakupu urządzeń oraz aparatów i 
materiałów medycznych;
13. wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych, związanych z celami 
działania Fundacji;
14. współdziałanie z organami władzy, administracji, organami służby 
zdrowia, innymi osobami prawnymi bądź fizycznymi;
15. współdziałanie bądź wspieranie innych Fundacji bądź Stowarzyszeń, 
których cele statutowe są zbieżne z działalnością Fundacji;
16. współdziałanie z organizacjami oraz instytucjami zagranicznymi i 
międzynarodowymi.
17. ogłaszanie konkursów grantowych dla młodzieżowych; 
18. współpracowanie z wolontariuszami z zagranicy
19. uruchamianie punktów informacyjnych.
20. organizowanie programów stypendialnych
21. działania włączające dzieci i młodzież do aktywnego uczestnictwa w 
życiu publicznym, służące rozwijaniu wolontariatu i samorządności 
uczniowskiej oraz zachęcające do podejmowania innych inicjatyw 
społecznościowych.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

1.Realizacja 5 projektów:
1.1  Lokalny Program Stypendialny KORAB – ze środków 1%, Fundacji Batorego, Miasta i Gminy  
Staszów i sponsorów. Program realizowany dla dzieci ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w 
Staszowie. Stypendia przyznaje Kapituła w skład której wchodzą:  prezes Fundacji, koordynator 
projektu, 4 przedsiębiorców, 2 przedstawicieli Miasta i Gminy Staszów. Od stycznia do 30 czerwca 
stypendia otrzymywało 25 uczniów, od września do grudnia  21. Wysokość Stypendium wynosiła od 
100 – 250zł. miesięcznie. 
1.2. Lokalny Program Stypendialny VIVE - ze środków 1% dla dzieci pracowników firmy VIVE  Textile 
Recycling. Stypendia przyznaje Kapituła w skład której wchodzą: prezes Fundacji oraz  przedstawiciele 5
 działów w firmie.  Od stycznia do 30 czerwca stypendia otrzymywało 15 uczniów,  od września do 
grudnia  12 dzieci.  Wysokość Stypendium wynosiła od 500 – 2000zł. rocznie.
1.3  Program Stypendialny MISTRZOWIE MATEMATYKI – ze środków Fundacji mBanku i Fundacji VIVE 
Serce Dzieciom. Stypendia przyznaje Kapituła w skład której wchodzą: po 1 osobie z obydwu Fundacji, 
pracownik naukowy i student z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz przedstawiciel 
Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty. Stypendia otrzymało 20 uczniów uczęszczających do pierwszej 
klasy 16 gimnazjów różnych miejscowości w województwie świętokrzyskim. Wszystkie stypendia są w 
wysokości 2000 zł. rocznie.
1.4  Kontynuacja projektu „Wolontariat naukowy”. Dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Staszowie 
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otrzymywały korepetycje face to face od wolontariuszy – stypendystów Lokalnego Programu 
Stypendialnego Korab.
 1.5 XII edycja Małej Ligi Piłki Ręcznej dla chłopców z 50 szkół z województwa świętokrzyskiego 
realizowana ze  środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, Gminy Kielce, Marszałka Województwa 
Świętokrzyskiego, Świętokrzyskiego Związku Piłki Ręcznej,  1%, Fundacji VIVE Serce Dzieciom 
i sponsorów. Mała Liga promowała Mistrzostwa Europy EURO 2016, jako jedna spośród 32 imprez
 w Polsce wybrana przez Związek Piłki Ręcznej w Polsce. Projekt realizowany  w okresie wrzesień – 
grudzień dla chłopców w trzech kategoriach wiekowych – szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły 
ponadgimnazjalne. W roku sprawozdawczym w turnieju zagrało 700 zawodników przez 14 dni 
turniejowych. 
1.6. „Kto pyta wstydzi się tylko raz, kto nie wie, wstydzi się całe życie” projekt realizowany dla 
stypendystów LPS VIVE w Kielcach. Warsztaty odbywały się co dwa tygodnie. Młodzi ludzie ćwiczyli 
umysł podczas różnych logicznych zajęć, uczyli się pracować w grupie, otwartości na siebie i innych. 
Podczas zajęć uświadamiali sobie, że żyją w społeczności, gdzie jedna osoba zależna jest od drugiej. 
Udział w warsztatach pomaga stypendystom otworzyć się na innych ludzi, odnaleźć w sobie pasję i 
motywację.

2. Przeprowadzenie zbiórki publicznej 19 grudnia 2015 roku w oparciu o zezwolenie wydane dla 
Fundacji VIVE Serce  przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Nr 2015/4917/OR na „Kolędowanie 
dla Pawła”. Inicjatorem zbiórki była lokalna Gazeta Wyborcza, która do wspólnego kolędowania 
zaprosiła wiele znamienitych osób z różnych środowisk. Kolędują również harcerze z chorągwi kieleckiej 
rozdając  światełko betlejemskie. Do oklejonej puszki zbierano datki. Zebrana kwota wyniosła 1250 zł. i 
pokryje ona Pawłowi połowę kosztów kursu żeglarskiego, który zakończy się egzaminem na patent 
żeglarski.

3. Udział w akcji „Potrzebuję rodziców od zaraz” zainicjowanej przez Wojewodę Świętokrzyskiego. 
Promocja rodziny zastępczej na stronach www Fundacji, udział w spotkaniach i pogawędkach 
dotyczących przedsięwzięcia.

4. Całoroczna współpraca z Rodzinnymi Domami Dziecka w Miąsowej i Woli Kopcowej – spotkania 
świąteczne, letnie przy grilu. Pomoc materialna.

5.  W styczniu i lutym działania na rzecz rodziny chorego drugiego trenera KS Vive Tauron Kielce 
Tomasza Strząbały – aukcje na Allegro, udział w organizacji meczu piłki ręcznej w Lublinie, patronaty 
nad akcjami prowadzonym przez inne organizacje jak np. turniej szachowy zorganizowany przez Klub 
Szachowy LUKKS Miedziana Góra.

6.  W marcu przeprowadzona została przez stypendystów „Akcja z jajem”, w czasie której dla seniorów 
z terenu gminy Staszów przygotowane zostały świąteczne koszyki. Podczas wspólnych warsztatów, 
prowadzonych pod okiem specjalistki rękodzieła artystycznego, wykonano stroiki wielkanocne. Koszyki 
uzupełnione zostały przez smakołyki i rozwiezione do 30 samotnych osób wskazanych przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Staszowie.

7.  Wspólnie z rolnikami z okolic Złotej Pińczowskiej zorganizowana została w ostatnich dniach marca 
akcja „Na przednówku – spiżarnia pełna”. Rozdano 3 tony ziemniaków, buraków i cebuli mieszkańcom 
Staszowa.

8. 28 marca w kieleckim Wojewódzkim Domu Kultury odbyło się spotkanie z posłem Zbigniewem 
Paceltem, wybitnym polskim sportowcem, który zainicjował nowy gatunek giełdy kolekcjonerskiej. Była 
okazja do poznania historii polskiego sportu zamkniętego we wspomnieniach, plakietkach, statuetkach, 
dyplomach. Obecni byli zawodnicy VIVE Tauron Kielce, mistrzowie Polski i zdobywcy Pucharu Polski w 
piłce ręcznej: Mateusz Jachlewski, Denis Buntic, Tobias Reichmann.

9.  W maju prezes Fundacji VIVE Serce Dzieciom Grażyna Jarosz zakończyła udział w 3 letnim projekcie 
Forum Darczyńców „Podwyższenie jakości realizacji zadań publicznych przez fundacje korporacyjne w 
Polsce”. Przedsięwzięcie to miało na celu stworzenie przez fundacje korporacyjne własnych 
standardów, dzięki którym prowadzone przez nie działania na rzecz społeczeństwa będą jeszcze 
efektywniejsze, a wizerunek organizacji zostanie wzmocniony. Ogłoszone standardy działania fundacji 
korporacyjnych zostały wypracowane w sposób oddolny i partycypacyjny przez przedstawicieli 45 
fundacji z całej Polski, którzy w latach 2012-2015 co trzy miesiące spotykali się w Warszawie, aby 
podczas seminariów podnosić swoją wiedzę o fundacjach w Polsce i na świecie oraz w toku dyskusji 
budować wspólne zasady działania dla poszczególnych obszarów z zakresu zarządzania organizacją i 
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

10000

70

Osoby fizyczne

Osoby prawne

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

nie dotyczy

prowadzenia działalności grantodawczej. 

10. Z okazji  Dnia Dziecka:
 - wolontariusze, z prowadzonego przez Fundację Lokalnego Programu Stypendialnego KORAB, po raz 
kolejny dołączyli do organizacji zabawy dla najmłodszych w Staszowie; tym razem w ośrodku nad rzeką 
Czarną. Oferowali dzieciakom ciekawe atrakcje takie jak: malowanie twarzy, włosów, trampolinę, czy 
kącik dla najmłodszych. Był konkurs z nagrodami – wyścig na szczudłach. Za najpiękniejszy uśmiech 
stypendyści przyznawali pluszowe maskotki ufundowane przez VIVE Textile Recycling.
-  wspólnie z Caritas kieleckim, MDK, policją i Kuratorium Świętokrzyskim zorganizowanie Festynu 
Rodzinnego p.n. „Bądźmy razem”. Zabawa odbywała się w Parku Miejskim w Kielcach. Dzieci miały 
możliwość skorzystać z „dmuchawców”, uczestniczyć w zabawach integracyjnych, zajęciach 
plastycznych, pomalować twarz w zabawne wzory, zagrać w szachy błyskawiczne, skosztować waty 
cukrowej „za jeden uśmiech” serwowanej przez Fundację VIVE Serce Dzieciom, poznać zasady 
bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym, obejrzeć egzotyczne stoisko Izby Celnej i zapoznać się 
ze skrzydlatymi przyjaciółmi uczniów Technikum Leśnego.

11. W sierpniu zorganizowano wyjazd dla 25 młodych ludzi do Rimini we Włoszech. Młodzież miała 
możliwość, oprócz wypoczynku na plaży, zapoznać się z historią podczas wycieczek fakultatywnych do 
San Marino, Wenecji i Rzymu.  Pobyt zakończono w parku rozrywki Mirabilandia, który oferuje aż 44 
atrakcje w siedmiu strefach.

12. Prezes Fundacji Grażyna Jarosz podczas grudniowego turnieju w Gdańsku zorganizowanego przez 
Związek Piłki Ręcznej w Polsce otrzymała nagrodę miesięcznika Handball Polska w kategorii: 
„Najaktywniejszy propagator piłki ręcznej w Polsce”.

13.  Styczeń – grudzień organizowanie nieodpłatnie wstępu na mecze ekstraklasy KS VIVE Kielce dla 
grup szkolnych z województwa świętokrzyskiego. 23 mecze obejrzało  9,5 tys. dzieci. 

14.  Styczeń – grudzień udzielenie pomocy materialnej prywatnym osobom, organizacjom społecznym 
oraz  szkołom w odpowiedzi na prośby wpływające do Fundacji.

15. Styczeń – grudzień:  regularne przekazywanie materiałów opatrunkowych, wysortowanych w firmie 
fundatora VIVE Textile Recycling do Domu Pomocy Społecznej im. F.Malskiej w Kiecach. W sumie 
przekazano 5 tys. kg materiałów opatrunkowych.

16. Udział  Fundacji w Koalicji na rzecz rodzin wielodzietnych działającej przy Wojewodzie 
Świętokrzyskim.

17. Opieka nad 30 chorymi dziećmi – umowy na darowizny; refinansowanie leków, dopłaty do 
turnusów   rehabilitacyjnych i rehabilitacji.
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3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

wspieranie i 
upowszechnianie kultury 
fizycznej

Fundacja wśród dzieci i 
młodzieży stara się 
promować sport, jako 
środek na zdrowe życie. 
Dlatego bardzo chętnie 
wspiera imprezy 
sportowe w szkołach. 
Sama od 12 lat 
organizuje turniej piłki 
ręcznej. Fundacja 
angażując się w 
działania sportowe ma 
na celu edukację 
młodzieży poprzez 
sport, uczenie dzieci 
aktywnego spędzania 
wolnego czasu, 
wychowywanie 
młodzieży według 
sportowej zasady fair - 
play oraz integrację z 
niepełnosprawnymi, 
wychowywanie i 
kształcenie 
„przyjaznego” kibica. 
Fundację interesują 
projekty, które 
umożliwią 
kształtowanie 
sprawności fizycznej 
oraz skłonności do 
osobistego wysiłku. 
Projekty poprzez 
pozytywne nastawienie 
do sportu stwarzają 
możliwość wspólnego 
działania uczniom z 
różnych środowisk, w 
tym również ze 
środowisk 
upośledzonych, ucząc 
wzajemnej tolerancji i 
niekonfliktowej 
współpracy. Rozwijają 
umiejętności społeczne 
takie jak praca 
zespołowa, solidarność, 
tolerancja oraz fair play 
oraz upowszechnianie i 
wspieranie sportu w 
ramach zajęć szkolnych. 
Projekty obejmują 
współpracę pomiędzy 
instytucjami 

93.19.Z

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności
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oświatowymi (szkoły) i 
organizacjami 
sportowymi (zarówno 
kluby sportowe, jak i 
przyszkolne 
nieformalne kółka 
sportowe), które mają 
na celu systematyczne i 
długookresowe 
powiązanie sportu z 
edukacją formalną oraz 
wprowadzanie 
elementów sportu do 
innych przedmiotów 
programu nauczania (j. 
polski, sztuka).
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nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

Fundacja w kolejnym 
roku działalności 
prowadziła projekty 
związane z edukacją i 
wychowaniem młodych 
ludzi w  wieku 10-19 
lat.  Zapraszani oni byli 
do udziału w 
warsztatach związanych 
z ich kreatywnością i 
przedsiębiorczością. 
Uczestniczyli w 
zajęciach o tematyce: 
radzenie sobie ze 
stresem, 
przełamywanie lęku 
przed występowaniem 
publicznym, dobrego 
planowanie i 
organizacja czasu, 
efektywnego 
rozwiązywanie 
problemów i konfliktów 
oraz podejmowania 
prób formułowania 
własnej filozofii 
życiowej - wartości w 
życiu oraz umiejętnego 
dokonywania właściwej 
oceny sytuacji. Młodzi 
ludzie włączani byli w 
działania pro-
społeczne, aby w 
rezultacie wykształcić w 
nich umiejętność 
świadomego 
uczestniczenia w życiu 
społeczności lokalnej, 
doboru partnerów, 
podporządkowania się 
przepisom i obyczajom. 
Fundacja starała się 
wyposażyć ich w 
podstawowe 
umiejętności 
obywatelskie oraz 
postawy i wzorce 
zachowań.  
Stypendyści Fundacji 
współpracowali ze 
studentami 
Uniwersytetu Jana 
Kochanowskiego w 
Kielcach, uczestniczyli 
w zajęciach 
wykładowców tejże 
uczelni dzięki czemu nie 
tylko nabywali wiedzę, 
ale również mieli 
możliwość skorzystania 
z doświadczenia 
starszych kolegów.

85.59.B

Druk: MPiPS 8



pomoc społeczna, w tym 
pomoc rodzinom i osobom 
w trudnej sytuacji 
życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych 
rodzin i osób

1. Fundacja wspiera 
rodziny o niskich 
dochodach, w których 
konieczna jest pomoc w 
związku z chorobą 
dzieci. Pomoc Fundacji 
polega na finansowaniu 
rehabilitacji, leczenia 
czy zakupu leków i 
sprzętu. Na stronie 
www Fundacji 
zamieszczony jest 
Regulamin pomocy 
„SOS dla dzieci”. 
Beneficjenci Fundacji 
wypełniając Wnioski o 
pomoc opisują swoją 
sytuację materialną i 
potrzeby związane z 
chorobą dzieci. Zarząd 
Fundacji, bądź sama 
prezes Zarządu, w 
oparciu o procedury 
przyznawania środków 
podejmuje decyzję o 
przyznaniu pomocy, 
bądź odmowie. 
Pierwszeństwo przy 
pozytywnym 
rozpatrywaniu podań 
mają dzieci z 
województwa 
świętokrzyskiego ze 
względu na miejsce 
funkcjonowania 
Fundacji i ograniczone 
możliwości finansowe 
na zaspokojenie 
wszystkich potrzeb. 
Fundacja udostępnia 
konto rodzicom dzieci 
chorych na zbieranie 
1%, by w ten sposób 
dać możliwość na 
pozyskanie środków na 
leczenie i rehabilitację.
2. Wsparcie od Fundacji 
z trzech programów 
stypendialnych 
otrzymują uczniowie 
uczęszczający od klasy 4
 szkoły podstawowej do 
końca nauki, 
przystępując do 
konkursów. Stypendia 
są przede wszytskim dla 
 dzieci wywodzących się 
z rodzin niezamożnych. 
Muszą mieć średnią 
ocen powyżej 4,5 i 
wykazywać się 
dodatkowo dyplomami 

88.99.Z

Druk: MPiPS 9



III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 1,247,056.79 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1,169,981.21 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 10,075.58 zł

e) Pozostałe przychody 67,000.00 zł

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację 
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie 
sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

z konkursów i olimpiad. 
Kapituły programów, w 
oparciu o Regulaminy 
przedzielają stypendia 
w kwocie od 500 zł. do 
2500 zł. na rok. W roku 
szkolnym 2015/16 
Fundacja wspomogła 
53 uczniów
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0.00 zł

20,000.00 zł

27,000.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 715,603.81 zł

0.00 zł

120,534.31 zł

582,469.50 zł

12,600.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 369,210.97 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 43,031.22 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 65,744.54 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

1 12 Turniej Małej Ligi Piłki Ręcznej dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z 
województwa świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego

6,441.45 zł

2 Akcja własna Fundacji VIVE Serce Dzieciom - Dzień Dziecka dla dzieci z Kielc i okolic oraz Staszowa 5,408.93 zł

3 Druk broszury "Drogowskaz - Vademecum dla pacjenta i rodziny", gdzie można znaleźć 
podstawowe informacje związane nie tylko z leczeniem, ale również pierwszą pomocą, opieką nad 
pacjentem, korzystaniem z systemu oświaty czy odliczeniach od dochodu

5,000.00 zł

4 Zakup komputera do świetlicy środowiskowej, dopłata do wyjazdu młodzieży na zawody PCK, 
rollup do Szkoły Podstawowej w Złotej Pińczowskiej

6,232.10 zł

1 Chore dzieci wskazane w PIT 37 29,704.21 zł

2 ULKS Czajków 866.40 zł

3 Rodzinny Dom Dziecka w Miąsowej 1,740.00 zł

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 115,242.01 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 47,000.00 zł
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 754,399.96 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 484,397.76 zł 65,744.54 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

415,581.25 zł 65,744.54 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

815.03 zł

68,001.48 zł

0.00 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych

6,381.24 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji)

3.0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

0.9 etatów

15.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0.00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
czy przedstawiciele władz organizacji)

6.00 osób

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0.00 osób

6.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 83,388.45 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

39,146.66 zł

39,146.66 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 44,241.79 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością 
pożytku publicznego

0.00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością 
gospodarczą organizacji

0.00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy)

1,750.00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

6,949.04 zł

65.00 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0.00 osób

65.00 osób

73.00 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

4.00 osób

69.00 osób

Druk: MPiPS 14



VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

1,750.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1,191.67 zł

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Grażyna Jarosz/30.06.2016 Data wypełnienia sprawozdania

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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