Sprawozdanie z działalności Fundacji Świadomi za 2018 rok
1. Fundacja Świadomi, z siedzibą we Wrocławiu została ustanowiona 10.07.2018 roku i
zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla WrocławiaFabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS
0000744961 (data wpisu do KRS 17.08.2018 rok) oraz otrzymała numer REGON:
381031531. Fundacja rozpoczęła działalność z dniem 17.08.2018 roku.
2. Obecna siedziba Fundacji Świadomi znajduje się we Wrocławiu, przy ulicy Przedniej
50a/7, 54-518 Wrocław. Do końca czerwca 2019 siedziba Fundacji mieściła się we
Wrocławiu, przy ul. Białowieskiej 3/7a, 54-234 Wrocław.
3. Fundacja Świadomi działa i realizuje swoje zadania pod marką Centrum Psychegabinety psychologiczne. Od lipca 2019 nastąpiła zmiana lokalizacji gabinetów gabinety dla osób dorosłych znajdują się we Wrocławiu, przy ul. Białowieskiej 3a/5d,
gabinety dziecięce- we Wrocławiu, przy ul. Małopanewskiej 18/13

• Adres poczty elektronicznej: info@psyche.wroclaw.pl, info@fundacjaswiadomi.pl
• Adres strony www: psyche.wroclaw.pl, fundacjaswiadomi.pl
4. Władze statutowe Fundacji Świadomi stanowią:

• Paulina Stacherska- Prezes Zarządu
• Marta Kostrzewa- Wiceprezes Zarządu
Organem nadzoru Fundacji Świadomi jest Rada Fundacji w składzie:

• Andrzej Stacherski- przewodniczący Rady Fundacji
• Łukasz Kostrzewa
• Tomasz Kostrzewa
5. Celami statutowymi Fundacji Świadomi są:

• Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób.

• Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym.

• Działalność charytatywna.
• Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza.
• Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
• Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
• Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie.
• Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
• Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i
ochrony praw dziecka.

• Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
• Propagowanie ekologicznych i zdrowych postaw życia.
• Działalność na rzecz kultury.
6. Fundacja Świadomi prowadzi Centrum Psyche, gdzie można otrzymać wsparcie
psychologów oraz psychoterapeutów. Rozpowszechniamy wiedzę na
temat prawidłowego rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży oraz promujemy
działania zmierzające do zdrowia psychicznego i fizycznego rodziców i opiekunów
dziecka.Głównym celem Fundacji Świadomi jest wspieranie rodziny. Swoim
oddziaływaniem obejmuje dzieci, młodzież oraz dorosłych, organizując dla nich:

• porady specjalistów
• ciekawe warsztaty, szkolenia i zajęcia edukacyjne, prowadzone przez specjalistów
Działania zrealizowane w 2018 roku

• Porady psychologiczne i terapie dla dzieci i dorosłych
- 60 konsultacji psychologicznych i indywidualnych sesji terapeutycznych z dziećmi
- 240 konsultacji psychologicznych i sesji terapeutycznych z dorosłymi

• Warsztaty psychologiczne dla 15 osób, prowadzone przez psychologa na temat: „10
kroków do dobrej relacji z naszym dzieckiem”
7. Fundacja Świadomi prowadzi działalność gospodarczą (prowadzenie warsztatów
psychoedukacyjnych), z której dochód przekazywany jest na realizację celów
statutowych, jednak w roku 2018 nie wystąpiły przychody związane z prowadzeniem
tego typu działań.
8. Uchwały podjęte w 2018 roku:

• Uchwała fundatorów Fundacji Świadomi w sprawie przyjęcia statutu z dnia
17.08.2018 roku

• Uchwała fundatorów Fundacji Świadomi w sprawie wyboru członków zarządu z dnia
19.08.2018 roku

• Uchwała fundatorów Fundacji Świadomi w sprawie wyboru członków rady fundacji z
dnia 19.08.2018 roku

• Uchwała Zarządu fundacji upoważniająca Pana Andrzeja Stacherskiego do
reprezentowania fundacji w kwestiach dotyczących udziału w Projekcie DOWES
Wrocław z dnia 27.08.2018 roku

• Uchwała Zarządu Fundacji Świadomi w sprawie ustalenia limitów wynagrodzeń kadry
zarządzającej z dnia 28.08.2018 roku
9. Przychody fundacji w 2018 r. stanowiły:

• Przychody z tytułu odpłatnej działalności statutowej w kwocie 33.185,00 zł.
• Otrzymane dotacje stanowiły kwotę 55.500,00 zł
• Wsparcie pomostowe stanowiła kwota 10.800,00 zł.
10. Koszty fundacji stanowiły:

• Koszty związane z odpłatną działalnością statutową 86.621,29zł, w tym m.in.:

-

Koszty najmu lokalu pod działalność fundacji: 11798,77 zł

-

Koszty wynagrodzeń z tytułu umów o pracę: 13650zł

-

Koszty wynagrodzeń z tytułu zawartych umów o pracę: 9488zł

• Pozostałe koszty operacyjne 12,30 zł
Fundacja nie była zobowiązana do sporządzania sprawozdania z przepływu środków
pieniężnych, nie nastąpiły też zdarzenia po dniu bilansowym których nie uwzględniono
w sprawozdaniu finansowym.

11. W 2018 roku Fundacja Świadomi zatrudniała 9 psychologów i psychoterapeutów (w
tym 4 na podstawie umowy-zlecenia i 5 na podstawie umowy współpracy) oraz 3
pracowników fundacji w wymiarze 1/2 etatu na następujacych stanowiskach:
• Koordynator działań Fundacji, pracownik biurowy, rejestrator
• Specjalista d.s. koordynacji i realizacji szkoleń
• Specjalista d.s. technicznych, zaopatrzenia i porządkowych
Członkom zarządu i innych organów fundacji nie zostały wypłacone żadne wynagrodzenia,
nagrody, premie i inne świadczenia z tytułu pełnionych funkcji.
12. Fundacja złozyła deklarację CIT-8 I PIT-4R za 2018 rok.
13. Fundacja Świadomi, na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, jest
instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. poz. 723, 1075, 1499 i 2215)

