
FDSA/3/2013          Lublin 09.07.2013r.   
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Dot. Waszego pisma znak DPP-I07800-F-2680-EW/2013 z dnia 28.06.2013. 
 

W odpowiedzi na Wasze pismo uzupełniamy nasze sprawozdanie. 
 
 CELE STATUTOWE FUNDACJI 
 

1. POMOC SPOŁECZNA, W TYM NIEDOŁĘŻNYM RODZICOM PORZUCONYM 
PRZEZ DZIECI, DZIECIOM PORZUCONYM PRZEZ RODZICÓW(MATKI). 

W DPS. im Matki Teresy  z Kalkuty w Lublinie zgodnie z Porozumieniem (w załączeniu) 
wolontariusze Fundacji prowadzili zajęcia terapeutyczne SPEŁNIONE MARZENIA. Dla 
pensjonariuszy, ciężko chorych, wielu na wózkach odtwarzane są melodie według ich życzeń 

 i marzeń w trakcie słuchania przeprowadzane są konkursy dostosowywane do ich 
intelektu. Prowadzone są również rozmowy budujące i wyzwalające marzenia- człowiek bez 
marzeń nie ma sensu życia. Zwycięscy konkursów otrzymują symboliczne nagrody i wszyscy 
częstowani  są słodyczami, a funduje je prezes Fundacji z własnej emerytury. Wolontariusze 
prowadzą  budujące rozmowy z osobami obłożnie chorymi, grają w różne gry, czytają książki 
i gazety.  

 Znaczna część pensjonariuszy to chorzy staruszkowie porzuceni przez nikczemne dzieci. 
Przez rozmowy ze złymi dziećmi staramy się doprowadzić do pojednania, co się czasami 
udaje. Staramy się spełniać drobne marzenia. Wyjazd wózkiem do parku, zakup za prywatne 
pieniądze odzieży niemiarowej (130 cm w pasie), wyjazd na grób osoby bliskiej. Wyjazd na 
wystawę, a z większych, niewidomemu poecie na wózku zorganizowanie wspaniałego 
spotkania z młodzieżą szkolną. 

Wspomaganie Rodzinnego Domu prowadzonego przez Siostry Zakonne ( Lublin ul. 
Judyma 47, przez pomoc w nauce, wychowaniu, zakup z prywatnych funduszy: globusów, 
gier, wykonania karmnika dla ptaków itp. DZIECI MAJĄ POZYTYWNĄ NAMIASTKĘ 
DOMU RODZINNEGO I SĄ W LEPSZEJ SYTACJI NIŻ CHORZY PORZUCENI 
STARUSZKOWIE W DPS. 

2. DZIAŁANIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH –opisano w punkcie 1. 
3. DZIAŁALNO ŚĆ CHARYTATYWNA – opisano w punkcie 1. 
4. PROMOCJA I ORGANIZOWANIE WOLONTARIATU.  
Fundacja ogromnym wysiłkiem zorganizowała pod patronatem PREZYDENTA 

MIASTA LUBLINA konkurs ,,CUKIEREK ZA ŻYCZLIWOŚĆ”(plakat w załączeniu). 
Seniorzy Uniwersytety Trzeciego Wieku (około 100 osób.) w środkach komunikacji miejskiej 
młodzieży ustępującym miejsca osobom starszym lub inwalidom rozdali 3000 cukierków i 
talonów. Zwycięzcy (13 osób) otrzymały nagrody wręczone przez Prezydenta na specjalnej 
GALI.  

Fundacja chcąc przedłużyć ten dobry trend ogromnym nakładem sił i zaparcia znalazła 
wspaniałą Firmę, która podjęła się produkcji cukierków z napisem DZIĘKUJĘ ZA 
ŻYCZLIWOŚC z logo Fundacji. Prezes Fundacji jako wolontariusz znajduje odbiorców 



cukierków, za to producent firma GEOMAX będzie przekazywać na konto Fundacji 
darowiznę 3% od wartości sprzedanych cukierków. (w załączeniu umowa i plakat). 

Fundacja podjęła działania w celu zorganizowania konkursu dla młodzieży szkół 
podstawowych "CUKIEREK ZA ŻYCZLIWOŚĆ I TY MOŻESZ ZOSTAĆ 
WOLONTARIUSZEM" parafrazując przysłowie CZYM SKORUPKA NASIĄKNIE ZA 
MŁODU TYM  NA STAROŚĆ PACHNIE. Dzieci będą prowadziły DZIENNICZKI 
DODRYCH UCZYNKÓW  pod opieką rodziców - wychowanie dzieci i rodziców. (konkurs 
odbył się w 2013r z dużym powodzeniem. 

5. POMOC OSOBOM ZNAJDUJĄCYM SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ. 
Przeprowadzono wiele rozmów budujących, udzielano porad prawnych, pomagano znaleźć 
pracę. 

Punkty 3,4,5,6 zostały opisane w podstawowym sprawozdaniu.. 
7. Dane o: od a do j ( z wyłączeniem f)  są zerowe i nic takiego nie ma w Fundacji. 
f) kwotę na rachunku bankowym i numer rachunku podano w podstawowym 

sprawozdaniu. 
8. Nie prowadzono działalności zleconej. 
9. Złożono deklarację podatkową ,którą przyjął bez uwag Urząd Skarbowy, a na Fundacji 

nie ciąża żadne zobowiązania podatkowe. 
PRZESYŁAM RÓWNIEŻ książkę DWA SKRZYDŁA ANIOŁA, ponieważ jestem 

przekonany, że jesteście dobrymi urzędnikami i dobrymi ludźmi. Jeżeli ktoś z Was przeczyta 
książkę i wesprze Fundację będzie to balsam dla duszy, ale to tylko dobra wola . 
 
 

Za Zarząd 
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