SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI WIEWIÓRKI JULII
ZA ROK 2014
1)

Dane rejestracyjne fundacji:
1. Fundacja Wiewiórki Julii powstała we wrześniu 2005 roku z inicjatywy fundatora, dr Dżulietty
Kiworkowej.
2. Siedziba i adres Fundacji oraz adres do korespondencji:

00-892 Warszawa, ul. Elektoralna 28
Adres poczty elektronicznej: fundacja@wiewiorkajulia.pl
Data ustanowienia Fundacji aktem notarialnym: 12/09/2005 r.
Nr KRS: 0000241384
Data wpisu do KRS: 19/09/2005 r.
Data uzyskania statusu OPP: 03/02/2012 r.
REGON: 140252977
NIP: 9512165795
3. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą, została powołana na czas
nieokreślony, może prowadzić działalność gospodarczą.
4. Struktura organizacyjna Fundacji:
Zarząd Fundacji:
Prezes Zarządu - Dżulietta Kiworkowa
Wiceprezes Zarządu - Emma Kiworkowa Rączkowska
Rada Nadzorcza Fundacji:
Marta Katarzyna Przasnek
Bogusław Andrzej Kucicki
Jolanta Walentyna Cyburt
5. Cele działalności statutowej to m. in.:
•
niesienie wszelkiego rodzaju pomocy stomatologicznej i medycznej osobom jej potrzebującym, a w
szczególności dzieciom oraz młodzieży z wadami rozwojowymi, osobom starszym i niepełnosprawnym;
niesienie wszelkiego rodzaju pomocy stomatologicznej i medycznej dzieciom oraz młodzieży z
placówek socjalnych, typu dom dziecka oraz rodzina zastępcza;
•
regularne bezpłatne konsultacje i przeglądy grup dzieci w wieku przedszkolnym na terenie
województwa mazowieckiego;
wspieranie i organizowanie działań związanych z opieką stomatologiczną i medyczną nad dziećmi oraz
młodzieżą z wadami rozwojowymi, osobami starszymi i niepełnosprawnymi;
•
pomoc i programy na rzecz dzieci i młodzieży, mające na celu propagowanie zasad higieny i zdrowego
stylu życia wśród dzieci i młodzieży;
6. Fundacja prowadziła działalność gospodarczą w zakresie zgodnym z zapisem w statucie i KRS.
W roku 2014 w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Fundacja sprzedawała artykuły takie jak
koszulki Fundacji, suplement diety MonaVie, artykuły do higieny jamy ustnej. Dochód ze sprzedaży został
przeznaczony na cele statutowe Fundacji. Fundacja wykonywała także usługi wybielania, z których dochód również
został przeznaczony na cele statutowe. Dochód z działalności gospodarczej wyniósł 13 533,23 zł. Stosunek
przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu z pozostałych źródeł wyniósł 36,56 %.
7. Założyciele Fundacji swój czas oraz zgromadzone środki materialne postanowili przeznaczyć na pracę
na rzecz dzieci w szczególnych, często najtrudniejszych sytuacjach życiowych. Głównym, szeroko
pojętym celem działalności Fundacji jest niesienie wszelkiego rodzaju pomocy stomatologicznej i
medycznej osobom jej potrzebującym, a w szczególności dzieciom oraz młodzieży z placówek
socjalnych, typu dom dziecka oraz rodzina zastępcza.
8. W roku 2014 Fundacja realizowała cele statutowe w oparciu o kapitał statutowy oraz poprzez pracę
społeczną wolontariuszy.
Odbiorcą świadczeń Fundacji byli wychowankowie rodzinnych domów dziecka tj.:

Zespołu Małych Form Opieki i Wychowania „Chata", Warszawa ul. Bohaterów 50
Filia „Prałatowska", Warszawa ul. Prałatowska 2 m. 52
Filia „Chełmżyńska", Warszawa ul. Chełmżyńska 27/35 m. 34
Filia „Oszmiańska", Warszawa ul. Oszmiańska 10 m. 18
Opieką objętych było wielu wychowanków ww domów dziecka. Podobnie jak w latach poprzednich akcja była
podzielona na cztery etapy:
Akcja szkoleniowo-demonstracyjna, w której dzieci instruowane były o zasadach zachowania
prawidłowej higieny jamy ustnej, połączona z pokazem jak prawidłowo szczotkować uzębienie,
Akcja przeglądu, w której lekarze — wolontariusze dokonywali przeglądu uzębienia dzieci, Akcja
profilaktyki, w której dzieci poddane były zabiegom higienizacji i fluoryzacji uzębienia, Akcja
leczenia, w której dzieci poddane zostały w zależności od planów leczenia zabiegom stomatologii
zachowawczej, endodoncji, zabiegom ortodontycznym.
Nieustannie prowadzona była akcja bezpłatnych badań stomatologicznych w ramach cyklu „Podróże
Wiewiórki Julii”. Badania odbywają się cyklicznie, w każdy czwartek i piątek, na terenie województwa
mazowieckiego. Każda placówka – szkoła, dom dziecka może zgłosić się do udziału w bezpłatnej akcji
poprzez wypełnienie formularza na stronie fundacji www.wiewiorkajulia.pl. Powyższe działanie
pozwoliło na przygotowanie dokumentacji medycznej obrazującej stan jamy ustnej małych pacjentów, a
także na opracowanie harmonogramu badań i mapy dla projektu Dentobus Wiewiórki Julii. Dodatkowo w
ramach ww. projektu, Fundacja Wiewiórki Julii organizowała bezpłatne badania stomatologiczne na
piknikach rodzinnych. Tylko w 2014 roku Fundacja wzięła udział w 6 takich przedsięwzięciach.
Nowym wyzwaniem były bezpłatne badania stomatologiczne zorganizowane podczas XII Festiwalu
Piosenki i Form Twórczych Osób Niepełnosprawnych 2014, dla wszystkich niepełnosprawnych
uczestników.
W 2014 roku, w ramach cyklu „Podróże Wiewiórki Julii”, Fundacja kontynuowała współpracę z kliniką
Budzik. Raz w miesiącu wolontariusze Fundacji przeprowadzają kontrolę jamy ustnej, oraz leczą zęby
dzieci przebywających w śpiączce.
W ramach umowy o współpracy w zakresie wymiany usług pomiędzy Fundacją, a Spółką Tramwaje
Warszawskie podstawową opieką stomatologiczna objęte zostały dzieci pracowników spółki. Od lutego
do końca maja 2014 Fundacja przeprowadziła bezpłatne konsultacje ortodontyczne i bezpłatne leczenie.
W ramach umowy o współpracy w zakresie wymiany usług pomiędzy Fundacją, a Glob Cab Taxi dzieci
pracowników korporacji zostały objęte podstawową opieką stomatologiczna. Od 1 stycznia do końca
grudnia 2014 Fundacja przeprowadziła bezpłatne konsultacje ortodontyczne i bezpłatne leczenie.
Fundacja współdziałała z firmą Jordan. W ramach współpracy ukazały się artykuły w których
wolontariusze fundacji wypowiadali się w charakterze ekspertów .W ramach współpracy powstały
prezentacje mulitimedialne, oraz projekty graficzne. Przygotowano 3 wypowiedzi:
1.
O tym jak ważne jest czyszczenie zębów nicią, po co to robić, instruktaż nitkowania
zębów, jakie są rodzaje nici
2.
Informacje o nitkowaniu i floserach
3.
Informacje o higienie jamy ustnej u dzieci, jakie są konsekwencje braku higieny, jak
ważna jest odpowiednia higiena mleczaków, jak należy uczyć dzieci czyszczenia zębów, jakie są
poszczególne kroki czyszczenia
W 2014 r. Fundacja nawiązała współpracę z Zarządem Wojewódzkim NSZZ Policjantów Komendy
Stołecznej Policji oraz Fundacją Wsparcia Policjantów. Program ma na celu zapewnienie opieki
stomatologicznej dzieciom członków NSZZP KSP. W ramach współpracy przeprowadziła bezpłatne
konsultacje stomatologiczne oraz objęła opieką stomatologiczną w zakresie leczenia zachowawczego 100
dzieci zgłoszonych do projektu. Dzieciom przysługiwała również bezpłatna konsultacja ortodontyczna.
Zarząd NSZZP KSP, pokrywa jedynie koszty materiałów wykorzystanych podczas leczenia.
W 2014 roku odbyła się też kolejna podróż do Armenii. Podczas wyjazdu Fundacja Wiewiórki Julii
kontynuowała leczenie ponad 100 niepełnosprawnych dzieci z domu dziecka.
Analogicznie do roku 2013 w październiku 2014 Fundacja Wiewiórki Julii wspólnie z Ministerstwem
Pracy i Polityki społecznej zorganizowała cykl seminariów skierowanych do seniorów, słuchaczy
Warszawskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Zorganizowano 4 seminaria poświęcone właściwej
higienie jamy ustnej u seniorów.

Terminy Szkoleń:
22.10.2014
23.10.2014
28.10.2014
30.10.2014
Czas szkolenia:
1,5 godziny
Uczestnicy szkolenia:
500 osób
Program:
Kolportaż materiałów promocyjno informacyjnych
Prezentacja multimedialna
Wykład:
 prawidłowej higieny jamy ustnej
 Paradontoza – cichy zjadacz dziąseł
 Podstawy zdrowej diety
 Wpływ nieleczenia zębów na choroby układu krążenia i serca
Po wykładzie lekarze udzielali odpowiedzi na pytania beneficjentów.
Kolportaż materiałów edukacyjnych wśród wszystkich beneficjentów
Indywidualne konsultacje stomatologiczne dla chętnych beneficjentów
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Informacja finansowa

Przychody z działalności statutowej
- darowizny od osób fizycznych
- darowizny od osób prawnych
- darowizny rzeczowe od osób fizycznych
- darowizny rzeczowe od osób prawnych
- przychody z 1% podatku
- dotacja seniorzy
- przychody z podróży do Nidzicy
- przychody od Fundacji Wsparcia Policjantów

112 800,25
15 000,00
1 029,05
2 270,00
29 869,32
30 000,00
2 340,00
17 500,00

Ogółem 210 808,62
Koszty działalności statutowej
- Tramwaj Zdrowego Uśmiechu
- Podróże Wiewiórki Julii
- Julia wśród seniorów
- leczenie i przeglądy dzieci
- Dom Dziecka w Armenii
- koszty związane z wyjazdem do USA
- darowizny MonaVie dla pacjentów

4 544,19
5 832,28
33 304,37
54 103,78
21 068,81
14,06
5 943,72

Ogółem 124 811,21
Przychody z działalności gospodarczej
- zabiegi estetyczne
- przychód ze sprzedaży towarów w sklepiku
- przychód ze sprzedaży koszulek

33 750,00
61 618,00
20 859,72

Ogółem 116 467,72
Koszty działalności gospodarczej
- zakup usług medycznych

7 436,00

- materiały do wybielania
- wartość sprzedanych towarów

12 593,80
82 904,69

Ogółem 102 934,49
Przychody pozostałe
- usługi reklamowe Tramwaje
- usługi reklamowe Calypso
- zaokrąglenia

4 544,19
450,00
2,01

Ogółem 4 996,20
Struktura kosztów administracyjnych
- usługi księgowe
- podatki i opłaty
- usługi bankowe
- usługi pocztowe
- usługi internetowe
- materiały biurowe
- materiały informacyjne
- usługi biurowe
- najem
- wynagrodzenia
- koszty ZUS
- promocja i reklama
- ubezpieczenia OC podmiotu leczniczego
- urodziny Wiewiórki Julii
- amortyzacja
- usługi kurierskie
Ogółem 80 688,89

4 428,00
2 030,00
2 684,02
36,99
1 121,14
2 430,32
2 655,05
608,90
19 587,22
22 552,56
4 747,76
12 311,89
1 743,00
1 181,27
1 597,77
93,68

Przychody finansowe
- odsetki od rachunku bankowego

0,43

Koszty finansowe
- odsetki zapłacone
IX.

306,00

Nadwyżka przychodów nad kosztami:
1. Przychody
2. Koszty
3. Dochód

332 272,97
308 740,59
23 532,38

Koszty nie podatkowe to składki ZUS płatne w 2015 r. w kwocie 1 774,90 zł.
Dochód podatkowy wyniósł 25 307,28 zł, bilansowy 23 532,38 zł.
Dochód w całości przeznaczony jest na działalność statutową Fundacji.
Informacja o odpłatnych świadczeniach realizowanych przez fundację w ramach
celów statutowych

W 2014 roku Fundacja nie realizowała odpłatnych świadczeń w ramach celów statutowych.

3 ) Dane o aktywach i zobowiązaniach fundacji:
Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów:
Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości, z tym, że
wartość początkową środków trwałych ujmuje się w księgach wg cen nabycia lub wytworzenia,
która w momencie rozbudowy, modernizacji lub ulepszenia jest zwiększana o poniesione koszty.
Środki trwałe o wartości do 3.500,00 PLN ujmowane są w ewidencji środków trwałych, a ich
umorzenie księgowane jest jednorazowo w momencie przekazania do użytku.
Wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 3.500,00zł amortyzowane są następująco:
- oprogramowanie komputerów - w ciągu 2 lat,
- inne wartości niematerialne i prawne - w okresie 5 lat;
Stosuje się amortyzację liniową, a koszty miesięcznych odpisów amortyzacyjnych - na podstawie
planu amortyzacji - obciąża się w miesiącu następującym po miesiącu przyjęcia ich do
eksploatacji. Stawki i metody amortyzacji ustalane są na podstawie Ustawy z dn. 15 lutego 1992r.
(Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz.654,Nr 60, poz.700 i 703).
BILANS
AKTYWA

Stan na 31.12.2014

A. Aktywa trwałe
B. Aktywa obrotowe
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych
II. Należności krótkoterminowe
III. Inwestycje krótkoterminowe
1. Środki pieniężne
C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Suma aktywów:

0,00
92 674,80
12 497,09
3 873,75
74 297,40
74 297,40
2 006,56
92 674,80

PASYWA

Stan na 31.12.2014

A. Fundusze własne
I. Fundusz podstawowy
II. Zysk (strata) z lat ubiegłych
III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy
1. Nadwyżka przychodów nad kosztami
B. Zobowiązania i rezerwy
I. Zobowiązania krótkoterminowe
2. Wobec pozostałych jednostek
Suma pasywów:

82 104,20
4 937,58
53 634,24
23 532,38
23 532,38
10 570,60
10 570,60
10 570,60
92 674,80

4) Dane o zatrudnieniu:
W 2014 roku w ramach działalności statutowej w fundacji zatrudniano sześć osób na umowę o
dzieło, jedną na umowę zlecenia i jedną osobę na umowę o pracę na stanowisku lekarz
stomatolog. W działalności gospodarczej pracowników nie zatrudniano.
5) Dane o wynagrodzeniach:
W 2014 roku fundacja wypłaciła wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło na kwotę 7 500 zł, z
tytułu umowy zlecenia na kwotę 22 552,56 zł oraz z tytułu umowy o pracę na kwotę 9 757,52 zł.
W działalności gospodarczej wynagrodzeń nie wypłacano. Przeciętne wynagrodzenie
miesięczne brutto wyniosło 3 317,51 zł, najwyższe wynagrodzenie miesięczne brutto wypłacone
pracownikowi wyniosło 5 618 zł.
6) Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia:
a) wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji:
W 2014 roku fundacja nie wypłacała wynagrodzeń członkom zarządu ani innych organów fundacji.
b) wypłaconego osobom kierującym działalnością gospodarczą:
W 2014 roku fundacja nie wypłacała wynagrodzeń osobom kierującym działalnością gospodarczą.

7) Pożyczki - Fundacja nie udzielała i nie otrzymywała pożyczek w roku 2014.
8) Lokaty i rachunki bankowe:
Fundacja posiada rachunek bankowy w Banku PKO BP SA o numerze: 58 1020 1156 0000 7502 0114 9053.
Saldo środków pieniężnych na tym rachunku wyniosło na 31.12.2014 r. 5 483,53 zł .
Na koncie w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie o numerze: 70 8213 0008 2010 0900 4603 0001
saldo wyniosło 65 138,01 zł.
Środki pieniężne na rachunkach bankowych Fundacji na koniec 2014 roku wyniosły razem 70 621,54 zł.
9) Aktywa finansowe -Fundacja nie posiada nabytych obligacji, akcji i udziałów w spółkach prawa
handlowego.
10) Nieruchomości - Fundacja nie nabywała nieruchomości
11) Pozostałe środki trwałe - Fundacja zakupiła kasę fiskalną o wartości 1 597,77 zł
12 ) Działalność zlecona Fundacji - Fundacja nie realizowała zadań zleconych przez podmioty państwowe i
samorządowe.
13) Informacje podatkowe i kontrolne
Fundacja składa deklarację podatkową CIT -8 do Urzędu Skarbowego Warszawa Wola.
Działalność Fundacji nie była kontrolowana w 2014 roku przez zewnętrzne organy kontroli.
14) Odpisy uchwał Zarządu Fundacji - Zarząd Fundacji nie podejmował uchwał w 2014 r.

Warszawa, 27.02.2015 r.

Zarząd Fundacji

