
Roczne sprawozdanie z działalności fundacji 

 
 

 Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola; 
 We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–). 
 W polach wyboru należy wstawić pojedynczy znak X 
 
I. Dane fundacji 

1. Nazwa fundacji Fundacja PETRA senior 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe 

Kraj: 

POLSKA 
Województwo: 

WIELKOPOLSKIE 
Powiat: 

M. POZNAŃ 

Gmina: 

M. POZNAŃ 
Ulica: 

ZYGMUNTA 
KRASIŃSKIEGO  

Nr domu: 

4 

Nr lokalu: 

-  
Miejscowość: 

POZNAŃ 
Kod pocztowy: 

60-830 

Nr telefonu: 

665006501 
e-mail: 

fundacja@petra-
senior.pl 

Nr faksu: 

-  

Adres do korespondencji jeżeli jest inny niż adres siedziby: nie dotyczy 

3. REGON: 381354197 4. Data wpisu w KRS: 20.09.2018 5. Nr KRS: 0000748607 

6. Dane członków zarządu 
fundacji (wg aktualnego wpisu 
w KRS) 

Imię i nazwisko Funkcja 
Anna Ziółkowska 
 
Anna Maria Majchrzycka 

Prezes 
 
Wiceprezes  

II. Charakterystyka działalności fundacji w okresie sprawozdawczym 

1. Określenie celów statutowych fundacji (ze statutu) 

Celem działania Fundacji jest:  
A. Wszechstronna działalność związana z zapewnieniem niezbędnej opieki, terapii poznawczej, terapii zajęciowej, 
rehabilitacji a także niezbędnej opieki medycznej, pielęgnacyjnej i psychologicznej na rzecz osób starszych, oraz osób z 
zaburzeniami poznawczymi, w tym w ramach prowadzonych dziennych ośrodków opieki. 
B. Wszechstronna pomoc i opieka dla osób chorych, osób niepełnosprawnych, osób starszych lub niedołężnych i ich 
opiekunów i rodzin oraz ułatwienie dostępu do edukacji i integracji ze społeczeństwem. 
C. Pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych 
rodzin i osób. 
D. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
E. Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 
działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638). 
F. Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających edukacji prozdrowotnej oraz profilaktyce 
zdrowotnej. 
G. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. 
H. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. 
I. Działania na rzecz poprawy jakości życia osób starszych. 
J. Zapobieganie wszelkim formom wykluczenia i dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami, osób starszych oraz osób 
z zaburzeniami poznawczymi. 
K. Podejmowanie działań o charakterze informacyjnym i szkoleniowym skierowanych do seniorów, ich opiekunów 
nieformalnych a także profesjonalistów zajmujących się opieką nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi oraz 
osobami z zaburzeniami poznawczymi. 
L. Działalność w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 
szczególności skierowana do osób starszych. 

za rok 2019 



M. Działalność w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w szczególności skierowana do osób 
starszych. 
N. Działalność w zakresie turystyki i krajoznawstwa w szczególności skierowana do osób starszych. 
O. Promocja i organizacja wolontariatu. 
P. Prowadzenie działalności edukacyjnej na każdym etapie rozwoju człowieka, w tym także edukacja do starości dla 
dzieci i młodzieży szkolnej. 
R. Działalność naukowa i informacyjna polegająca na edukacji społeczeństwa w zakresie starości, terapii zajęciowej, 
terapii poznawczej, a także fizjoterapii i promocji zdrowia. 
 
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:  
A. Prowadzenie ośrodków pobytu dziennego dla osób starszych, niedołężnych, oraz osób z zaburzeniami 
poznawczymi.  
B. Prowadzenie działań terapeutycznych, w tym w szczególności z zakresu terapii zajęciowej, terapii poznawczej oraz 
rehabilitacji pamięci i orientacji, a także innych form terapii dla osób starszych, niedołężnych, oraz osób z 
zaburzeniami poznawczymi. 
C. Prowadzenie działań zmierzających do zapewnienia niezbędnej i fachowej pomocy lekarskiej, opiekuńczej, 
pielęgniarskiej, rehabilitacyjnej, psychologicznej i prawnej dla osób starszych, niedołężnych, osób z zaburzeniami 
poznawczymi oraz opiekunów i ich rodzin. 
D. Prowadzenie działalności edukacyjnej, w tym inicjowanie, organizowanie, prowadzenie, wspieranie seminariów, 
warsztatów, wykładów, konferencji, szkoleń i konsultacji w zakresie służącym realizacji celów Fundacji. 
E. Prowadzenie działalności doradczej, przeprowadzanie badań naukowych, analiz i ocen, 
F Prowadzenie działalności rzeczniczej wśród przedstawicieli władz ustawodawczych i wykonawczych wszystkich 
szczebli w zakresie dotyczącym realizacji celów Fundacji.  
G. Tworzenie i nieodpłatne udostępnianie bazy wiedzy na tematy związane z ochroną zdrowia osób starszych, 
niedołężnych oraz osób z zaburzeniami poznawczymi. 
H. Prowadzenie i wspieranie projektów związanych promocją i ochroną zdrowia osób starszych, niedołężnych oraz 
osób z zaburzeniami poznawczymi a także zapewnienia im niezbędnej opieki i terapii.  
I. Lobbowanie na rzecz poprawy jakości życia osób starszych. 
J. Opracowywanie materiałów terapeutycznych i rozwiązań technicznych, poprawiających standard życia osób z 
starszych, niedołężnych oraz osób z zaburzeniami poznawczymi.  
K. Współpracę z osobami prawnymi i fizycznymi w tym z ekspertami, organizacjami i instytucjami w celu osiągnięcia 
celów statutowych, które mogą wspierać realizację celów Fundacji. 
L. Inicjowanie bezpośrednio oraz wspieranie i nadzorowane wszelkich inicjatyw, które uważane są za użyteczne na 
drodze osiągnięcia celów statutowych Fundacji. 
M. Propagowanie wiedzy i idei z zakresu celów statutowych Fundacji poprzez inicjowanie, organizowanie, 
prowadzenie kampanii społecznych, promocyjnych i informacyjnych, także poprzez działalność wydawniczą. 
Zakładanie i wspieranie inicjatyw mających na celu propagowanie celów statutowych. 
N. Organizowanie wydarzeń o charakterze kulturalnym oraz rekreacyjnym służących promocji działań statutowych 
Fundacji.    
O. Tworzenie i prowadzenie stron internetowych, portali, serwisów, forum, list dyskusyjnych, banku informacji.  
P. Organizowanie pokazów, festynów, pikników i innych imprez publicznych.  
R. Prowadzenie działalności wydawniczej w tym wydawanie, wspieranie, tworzenie publikacji, albumów, książek, 
czasopism, broszur, informatorów, audycji, filmów oraz innych publikacji multimedialnych. 
3. Fundacja dla realizacji celów statutowych może ponosić koszty bezpośrednie i pośrednie związane z realizowanymi 
działaniami. 
4. Fundacja może realizować cele statutowe, działania oraz sposoby realizacji określone w § 4 ust. 1 i 2, w formie 
działalności odpłatnej i nieodpłatnej.  
5. Fundacja dla realizacji celów statutowych może wspierać działalność innych osób i instytucji oraz współpracuje z 
władzami samorządowymi, rządowymi, organizacjami pozarządowymi, krajowymi i zagranicznymi instytucjami i 
organizacjami. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych (opis rzeczywiście 
prowadzonej działalności statutowej w roku sprawozdawczym) 

MISJA  
Fundacja PETRA senior działa na rzecz godnej starości tych, którzy zbudowali nasz świat. Jej misją jest wszechstronna 
pomoc i wsparcie osób starszych, szczególnie niesamodzielnych, cierpiących na zaburzenia funkcji poznawczych. Misję 
realizuje, poprzez zapewnienie seniorom wszechstronnej, mądrej i ciepłej, opieki, profesjonalnej terapii, edukacji oraz 
integracji ze społeczeństwem. Fundacja wspiera także rodziny i opiekunów seniorów. Dążymy do tego aby rozwój 
Fundacji był oparty na oczekiwaniach i potrzebach odbiorców naszych działań. Zasady i formy działania Fundacji są  
spójne  i  powiązane  nadrzędnymi  celami  na  rzecz  społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem najstarszego 
pokolenia.  
Zakres działalności statutowej /realizacja celów statutowych: 
Fundacja  PETRA senior  jest   organizacją    pozarządową   funkcjonującą  na  obszarze  kraju,  w  oparciu  o  założenia  
Statutowe.  Fundacja została zarejestrowana w dniu 20.09.2018 roku w Poznaniu. Organem prowadzącym rejestr jest 
Sąd Rejonowy dla miasta Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego – Rejestr Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Fundacja nie jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców. Nadzór nad 
Fundacją sprawuje mister właściwy:  Ministerstwa  Rodziny, Pracy i Polityki  Społecznej. 
 
Organem uprawnionym do reprezentowania Fundacji jest Zarząd Fundacji.  W skład Zarządu wchodzi Prezes i 
Wiceprezes. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają oni działając łącznie. Organem nadzorczym Fundacji jest 
Rada Fundacji w skład, której wchodzi przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Fundacji. Księgowość Fundacji 
prowadzona jest przez zewnętrzne biuro rachunkowe. Zarząd  i Rada  Fundacji  swoje obowiązki pełnią społecznie.  
 
Fundacja zatrudnia pracowników wyłącznie na potrzeby konkretnych zadań publicznych przejętych do realizacji w 
otwartych konkursach ofert lub w ramach projektów na realizację których, uzyskała dofinansowanie z innych źródeł 
grantodawczych.  Warunki zatrudnienia ich określone są umową realizacji tych zadań  lub projektów. Pracownicy 
zatrudniani są w oparciu o prowadzoną indywidualną działalność gospodarczą lub w formie umów zleceń lub umów o 
dzieło. Fundacja nie zatrudnia pracowników na umowę o pracę. Członkowie zarządu Fundacji angażują się 
bezpośrednio w realizację niektórych projektów, w oparciu o prowadzoną indywidualną działalność gospodarczą.  
 
Zasoby Fundacji:  
Dla realizacji swoich celów statutowych  Fundacja korzysta z wynajmowanego lokalu o powierzchni 98 m2 
znajdującego się w Poznaniu przy ul. Zygmunta Krasińskiego 4. Na dzień 31.12.2019 r. zasoby Fundacji to: drukarka 
wielofunkcyjna, meble stanowiące częściowe wyposażenie wynajmowanego lokalu oraz specjalistyczny sprzęt 
sportowy, gimnastyczny, rehabilitacyjny i przyrządy do ćwiczeń do prowadzenia zajęć usprawniana ruchowego oraz 
narzędzia i materiały do prowadzenia terapii poznawczej oraz sprzęt AGD: lodówkę i pralkę. Pozostałe wyposażenie 
niezbędne dla realizacji celów statutowych jest udostępniane Fundacji wraz z wynajmowanym lokalem.  
W 2019 roku Fundacja PETRA senior prowadziła wyłącznie działalność nieodpłatną, a swoje cele statutowe realizowała 
głównie poprzez prowadzenie publicznych zadań zleconych oraz projektu realizowanego we współpracy z Fundacją 
PZU.  Odbiorcami działań Fundacji były osoby po 60 roku życia cierpiące na zaburzenia funkcji poznawczych, osoby 
starsze zagrożone ich wystąpieniem, osoby starsze zależne i z niepełnosprawnościami oraz rodziny  i opiekunowie tych 
osób.  Osoby te były mieszkańcami Poznania oraz Powiatu Poznańskiego.  
 
W 2019 roku cele statutowe realizowane były poprzez następujące formy: 

1. Prowadzenie ośrodków pobytu dziennego dla osób starszych, niedołężnych oraz osób z zaburzeniami 
poznawczymi. Prowadzenie działań terapeutycznych, w tym w szczególności z zakresu terapii zajęciowej, terapii 
poznawczej oraz rehabilitacji pamięci i orientacji, a także innych form terapii dla osób starszych, niedołężnych, 
oraz osób z zaburzeniami poznawczymi. Prowadzenie działań zmierzających do zapewnienia niezbędnej i 
fachowej pomocy, opiekuńczej, pielęgniarskiej, rehabilitacyjnej, psychologicznej i prawnej dla osób starszych, 
niedołężnych, osób z zaburzeniami poznawczymi oraz opiekunów i ich rodzin. Ze wsparcia skorzystało łącznie 
176 osób.  

Realizacja zadania publicznego pod nazwą „Senioralny Dom Krótkiego Pobytu PETRA” finansowanego w całości z 
budżetu Miasta Poznania w okresie 01.01.2019-31.12.2019r. Było to zadanie kierowane do mieszkańców miasta 
Poznania. Ośrodek – Dom – bezpośrednio świadczył wsparcie na rzecz osób starszych zależnych, które z różnych 
przyczyn nie powinny pozostawać same w domach, w czasie gdy ich opiekunowie nie mogli zapewnić im odpowiedniej 
opieki. Pośrednio działanie wspierało opiekunów faktycznych osób starszych niesamodzielnych poprzez zapewnienie 
opieki wytchnieniowej i odciążenie w opiece nad seniorem, także poprzez prowadzenie grupy wsparcia dla opiekunów 
osób starszych niesamodzielnych. 



W ramach pobytu dziennego seniorom zapewniano m.in.: bezpieczne miejsce pobytu i profesjonalną opiekę dzienną 
wraz z wyżywieniem, szeroki zakres zajęć usprawniających ruchowo i poznawczo w celu podtrzymania sprawności i 
posiadanych zasobów. Dom działał  od poniedziałku do piątku, w dni pracujące w godzinach od 7:00-18:00.  
Beneficjentami projektu byli: 
-  seniorzy zależni - niesamodzielni, którzy wymagali opieki w ciągu dnia i wsparcia codziennych czynnościach życiowych. 
Były to m. in. osoby cierpiące na choroby otępienne w różnym stadium zaawansowania, osoby po udarach, z depresją, 
samotne.  
- opiekunowie faktyczni/lub członkowie rodzin osób starszych niesamodzielnych, którzy na co dzień sprawowali 
opiekę nad seniorem (głównie starsi małżonkowie, dzieci i rodzeństwo) potrzebujący wparcia ze względu na własne 
problemy zdrowotne, wyczerpanie fizyczne i psychiczne związane z opieką oraz obowiązki zawodowe. 
Ze wsparcia Domu skorzystało łącznie 176 osób: 93 seniorów oraz 83 opiekunów. Osoby zgłaszane na pobyt w trybie 
interwencyjnym przyjmowane były poza kolejnością, niezależnie od kolejki oczekujących. Dom zapewniał także 
wsparcie psychologiczne opiekunom oraz seniorom poprzez prowadzenie dyżurów psychologicznych realizowanych 
średnio 1x na 2 tygodnie.  
W Domu praca terapeutyczna realizowana była według autorskiej metody „terapii pedagogiczno-gerontologicznej”, 
Terapia ta skupia się na osobie i jej zasobach. Jej celem jest możliwie najdłuższe podtrzymanie zachowanych 
umiejętności i uczestnictwa seniorów w życiu społecznym. Dzięki takim oddziaływaniom terapeutycznym senior może 
dłużej pozostawać w opiece środowiskowej i w wielu wypadkach uniknąć instytucjonalizacji opieki.  
Domownikom starano się regularnie zapewniać dodatkowe atrakcje i aktywności. Zorganizowano bal karnawałowy, 
wspólnie, uroczyście obchodziliśmy święta. Wybranego dnia każdego miesiąca organizowano imieniny i urodziny 
domowników, mających swoje święto w danym miesiącu. Organizowano także dodatkowe spotkania, warsztaty, 
wykłady. Były to następujące wydarzenia: - koncert kolęd w wykonaniu Seniorów z Klubu Seniora "Dębowy liść", - 
spotkanie z policjantem z Wydziału Prewencji - bezpieczeństwo seniora, - wykład z psychologiem - możliwości uzyskania 
wsparcia psychologicznego, - wykład o wolontariacie misyjnym na Jamajce, - udział w "Koncercie Noworocznym" dzięki 
uprzejmości Miejskiej Rady Seniorów, Miasta Poznań i Prezydenta Miasta Poznania, - wykład o segregacji odpadów - 
dzięki uprzejmości Związku Międzygminnego GOAP i Urzędu Miasta Poznania, - wizyta studentów Uniwersytetu 
Medycznego w Poznaniu - kierunku terapia zajęciowa - warsztaty dla domowników, - 2 x wyjście do Muzeum 
Narodowego w Poznaniu - Muzeum Sztuk Użytkowych, - wykład "Secesja w Poznaniu", - wykład z podróżnikiem "Jak 
tanio podróżować po świecie", - udział w spektaklu w Teatrze Muzycznym w Poznaniu - "Zakonnica w przebraniu", - 
wykład o piłce nożnej i sędziowaniu, - spotkanie wielkanocne dla poznańskich seniorów w restauracji OAZA w 
Strzeszynku, - uczestnictwo w przeglądzie tańców orientalnych i izraelskich w wykonaniu grupy tanecznej "Szafirki" oraz 
Grupy Choreograficznej Akademii Artystycznej BLANCARI, - Dzień Flagi, - majówka na Strzeszynku - spotkanie w 
restauracji OAZA, - spotkanie z podróżnikiem "Bułgaria - relacja z podróży", - warsztaty "Pora na seniora" - rozwijanie 
mocnych stron domowników, - uczestnictwo w projekcji filmu "Dywizjon 303" w ramach inicjatywy Zamek Otwarty, - 
dostarczenie bezpłatnie czereśni do zajęć - przygotowanie konfitur, - koncert chóru kameralnego "Poznańskie 
Senioritki", - warsztat/wykład " Właściwości kosmetyków naturalnych i organicznych" wraz z ich przygotowaniem, - 
spotkanie z lekarzem dotyczące cukrzycy, - pokaz mody oraz potańcówka, - zwiedzanie stadionu przy ul. Bułgarskiej, - 
spotkanie z ornitologiem, - warsztaty z fotografem - sztuka fotomontażu, - występ koła teatralnego ze stowarzyszenia 
"Mali Bracia Ubogich", - warsztaty o warzeniu piwa, - spotkanie podczas "Poznańskiego Tygodnia Tolerancji", - wizyta 
wolontariuszy z XII LO w Poznaniu i wspólne pieczenie pierników, - warsztaty robienia kotylionów z okazji rocznicy 
wybuchu Powstania Wielkopolskiego, - wizyta i występ przedszkolaków z przedszkola "Leśne Ludki" - zorganizowano 
spotkanie wigilijne dla Domowników oraz opiekunów, a także imprezę sylwestrową dla domowników. Domownicy 
uczestniczyli także w zajęciach logopedycznych i warsztatach teatralnych prowadzonych dla nich przez wolontariuszy 
Fundacji. Również dzięki wsparciu wolontariuszy oraz darczyńców udało nam się w znacznej części zagospodarować 
ogródek przy Senioralnym Domu Krótkiego Pobytu PETRA, dzięki czemu bardziej sprawni domownicy mieli możliwość 
korzystania z niego. 
Dzięki realizacji zadania publicznego w trybie małego grantu pod nazwą „Wsparcie osób starszych zależnych przez 
różnorodne formy działań terapeutycznych w Senioralnym Domu Krótkiego Pobytu PETRA”, w okresie listopad-grudzień 
2019 Domownikom zapewniono dodatkowe zajęcia terapeutyczne z zakresu: teatroterapii, dogoterapii, choreoterapii i 
terapii lustrzanej. 
 
 

2. Wszechstronna pomoc i opieka dla osób chorych, osób niepełnosprawnych, osób starszych lub niedołężnych i 
ich opiekunów i rodzin oraz ułatwienie dostępu do edukacji i integracji ze społeczeństwem. 
 

Realizacja projektu „Przystań poMOC” współfinansowanego z środków Fundacji PZU. Zadanie realizowane jest od 1 
sierpnia 2019 roku. Zakończenie projektu określono na dzień 30.09.2020r. Celem projektu jest wsparcie osób starszych 
zależnych w miejscu zamieszkania i ich opiekunów poprzez działania treningowe i edukacyjne. Wartość projektu to 
35 000,00 zł.  
W 2019 roku  w ramach projektu prowadzono następujące działania: 



- domowe treningi usprawniające z zakresu czynności dnia codziennego dla osób starszych niesamodzielnych, 
- domowe treningi logopedyczne dla osób starszych niesamodzielnych, 
- 1 spotkanie edukacyjne dla opiekunów ze specjalistami: geriatra. 
 
 

3. Podejmowanie działań o charakterze informacyjnym i szkoleniowym skierowanych do seniorów, ich opiekunów 
nieformalnych a także profesjonalistów zajmujących się opieką nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi 
oraz osobami z zaburzeniami poznawczymi. 

 
Prowadzenie zadania publicznego pod nazwą „Zdrowy Senior – edukacja i profilaktyka w zakresie chorób otępiennych i 
innych zaburzeń psychicznych” w 2019 r.” finansowanego w całości z środków budżetowych Powiatu Poznańskiego. 
Zadanie realizowane było w okresie 14.10.2019 – 31.12.2019. Z działań skorzystało 167 mieszkańców następujących 
gmin powiatu Poznańskiego: Czerwonak, Kleszczewo, Kostrzyn, Kórnik, Murowana Goślina, Pobiedziska, Swarzędz. 
Zadanie polegało na realizacji 12 wykładów/warsztatów (po jednym w każdej gminie). Wykłady/warsztaty dedykowane 
były zarówno osobom starszym jak ich opiekunom. Poruszały tematykę występowania i profilaktyki chorób otępiennych 
i innych zaburzeń psychicznych, w tym w szczególności:  
- czynników ryzyka występowania chorób otępiennych i innych zaburzeń psychicznych w tym m.in. depresji, zaburzeń 
lękowych oraz zaburzeń neurologicznych wieku podeszłego,  
- podstawowych kryteriach rozpoznawania w/w chorób,  
- działań profilaktycznych, 
- postępowania terapeutycznego,  
- roli rodziny w profilaktyce oraz diagnostyce i terapii w/w chorób 
Warsztaty prowadzone były przez pedagoga/gerontologa oraz lekarza neurologa. Każdy warsztat trwał 2,5 godziny wraz 
z prezentacją ćwiczeń do terapii poznawczej adresowanych do osób po 60 roku życia. 
Ponadto opracowano, wydrukowano oraz rozprowadzono wśród seniorów broszurę edukacyjną dotyczącą terapii 
poznawczej u osób starszych, w opracowaniu której udział wzięli specjaliści z zakresu chorób otępiennych i innych 
zaburzeń psychicznych, w tym: geriatra, neurolog, pedagog/gerontolog.  
 

4. Działalność w zakresie turystyki i krajoznawstwa w szczególności skierowana do osób starszych. 
 
Realizacja zadania publicznego pod nazwą „Cykl spacerów – Poznaj swojego sąsiada” finansowanego w całości z 
środków budżetowych Powiatu Poznańskiego. Zadanie realizowane było w okresie 1.05.2019 – 30.09.2019. Z działań 
skorzystało 116. mieszkańców powiatu Poznańskiego. W ramach zadania zorganizowano cykl 3 otwartych, bezpłatnych 
spacerów, prowadzonych przez przewodnika turystycznego. Spacery odbyły się na terenie gmin: Czerwonak, Mosina, 
Suchy Las i dodatkowo Puszczykowo. Poprzez organizację cyklu spacerów: 
- mieszkańcy powiatu poznańskiego zostali zachęceni do aktywnego spędzania czasu wolnego, 
- u uczestników spacerów nastąpił wzrost wiedzy o regionie i jego dziedzictwie kulturowym, 
- uczestnicy spacerów poznali nowe osoby i nawiązali relacje międzypokoleniowe z innymi uczestnikami spacerów. 
 
 

5. Propagowanie wiedzy i idei z zakresu celów statutowych Fundacji poprzez inicjowanie, organizowanie, 
prowadzenie kampanii społecznych, promocyjnych i informacyjnych, także poprzez działalność wydawniczą. 
Zakładanie i wspieranie inicjatyw mających na celu propagowanie celów statutowych. 

 
 
14 września 2019 roku Fundacja wzięła udział w Poznańskim Targu Dobra - IX Poznańskim Dniu Organizacji 
Pozarządowych i I Targach Ekonomii Społecznej. Wydarzenie odbyło się w centrum Poznania. Podczas wydarzenia 
promowano działalność Fundacji, informowano o aktualnie realizowanych działaniach na rzecz Seniorów i mieszkańców 
Poznania.  
 
W dniach 25-26.10.2019 Fundacja wzięła udział w 10 edycji targów produktów i usług dla seniorów - VIVA SENIORZY! 
Wydarzenie było dedykowane osobom 60+ gdzie mogli oni zapoznać się z działalnością statutową Fundacji oraz ofertą 
działań  na rzecz osób starszych. Partnerami wydarzenia byli: Centrum Inicjatyw Senioralnych i Regionalny Ośrodek 
Polityki Społecznej.   
 
Przedstawiciele Fundacji, w tym członkowie Zarządu brali udział w wydarzeniach branżowych, konferencjach i 
szkoleniach dotyczących wspierania osób starszych żyjących z demencją i ich opiekunów: 

- OptępieNIE – nowe rozwiązania na rzecz osób starszych, 
- Choroba Alzheimera i inne formy demencji. Pozytywne podejście do opieki, 



- CZŁOWIEK W WIEKU PODESZŁYM WE WSPÓŁCZESNYM SPOŁECZEŃSTWIE - Opieka i aktywizacja osób w 
wieku podeszłym, 
- szkolenie z metody Montessori Senior, 
- 2 Międzynarodowa Konferencja „Innowacje w terapii zajęciowej”  
 

Członkowie Zarządu Fundacji aktywnie włączyli się w pracę Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Pełnomocniczce 
Prezydenta Poznania ds Polityki Równościowej. Fundacja w sposób szczególny zabiega o sprawy osób starszych 
zależnych i ich rodzin, pokazując też jak ważne jest sieciowanie się organizacji, wzajemne wsparcie i życzliwość. 
Wiceprezes Fundacji Anna Maria Majchrzycka została wybrana do prezydium KDO jako wiceprzewodnicząca.  

 
Inne: 
 
Dzięki staraniom Zarządu Fundacji  w sierpniu 2019 roku Fundacja otrzymała tytuł „Miejsce przyjazne seniorom” 
nadawany przez Miasto Poznań oraz Centrum Inicjatyw Senioralnych  
 
Fundacja, na potrzebę realizacji zadań statutowych starała się o dofinasowanie zakupu wielofunkcyjnego urządzenia 
biurowego – drukarki, faxu, kserokopiarki, skanera. Uruchomiono zbiórkę, a za zebrane środki zakupiono drukarkę za 
kwotę 1620 zł.  
 
Fundacja w miarę swoich możliwości udzielała wsparcia osobom starszym w trudnej sytuacji życiowej, poprzez bieżące 
zapewnianie artykułów pielęgnacyjnych, higienicznych oraz odzieży. Dodatkowo, w listopadzie i grudniu 2019 r, 
prowadzono zbiórkę m.in. środków czystości, artykułów pielęgnacyjnych – dary trafiły do beneficjentów działań 
Fundacji.  
3. Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych 

W 2019 rok Fundacja nie podejmowała działań o skutkach finansowych.  

4. Informacja czy fundacja prowadziła działalność gospodarczą (zaznaczyć 
odpowiednie) NIE X TAK - 

5. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS (należy podać 
kody PKD działalności gospodarczej wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS wraz z ich opisem słownym oraz kody 
i opis słowny faktycznie prowadzonej działalności gospodarczej) 
Fundacja nie jest wpisana do rejestru przedsiębiorców i nie prowadzi działalności gospodarczej.  

6. Odpisy uchwał zarządu fundacji (należy przekazać odpisy uchwał zarządu fundacji w formie np. kserokopii, podjętych 
w okresie sprawozdawczym, którego dotyczy sprawozdanie, bądź wskazać, iż zarząd nie podejmował uchwał) 
Wykaz uchwał Zarządu Fundacji podjętych w 2019 roku:  
 
UCHWAŁA nr 1/2019 Zarządu Fundacji PETRA senior z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie: zawarcia umowy cateringu w 
warach realizowanego zadania publicznego  - Senioralnego Domu Krótkiego Pobytu PETRA – kontynuacja w 2019 roku 
 
UCHWAŁA nr 2/2019 Zarządu Fundacji PETRA senior z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie: odbywania praktyk studenckich 
i zawodowych w Fundacji   
 
UCHWAŁA nr 3/2019 Zarządu Fundacji PETRA senior z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie: założenia zbiórki publicznej na 
cele statutowe Fundacji  
 
UCHWAŁA nr 4/2019 Zarządu Fundacji PETRA senior z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie: założenia konta 
oszczędnościowego 
 
UCHWAŁA nr 5/2019 Zarządu Fundacji PETRA senior z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie: aplikowania w Programie 
Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO  
 
UCHWAŁA nr 6/2019 Zarządu Fundacji PETRA senior z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie: wyboru dostawcy usługi 
cateringu dla realizowanego zadania „Senioralny dom krótkiego pobytu  PETRA – kontynuacja” 
 
UCHWAŁA nr 7/2019 Zarządu Fundacji PETRA senior z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie:  przystąpienia Fundacji do 
pilotażowego, bezpłatnego programu wdrożenia nowej normy zarządzania jakością  w domach opieki nad osobami 
starszymi  
 



UCHWAŁA nr 8/2019 Zarządu Fundacji PETRA senior z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie:  sporządzenia rocznego 
sprawozdania finansowego oraz merytorycznego i  przedłożenia go do zatwierdzenia Radzie Fundacji  
 
UCHWAŁA nr 9/2019 Zarządu Fundacji PETRA senior z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie: realizacji zadania publicznego 
– Cykl spacerów – Poznaj swojego sąsiada  
 
UCHWAŁA nr 10/2019 Zarządu Fundacji PETRA senior z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie: wdrożenia Systemu 
Zarządzania Jakością wg normy DOS   
 
UCHWAŁA nr 11/2019 Zarządu Fundacji PETRA senior z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie: utworzenia zbiórki celowej 
na zakup drukarki dla potrzeb realizacji celów statutowych Fundacji PETRA senior  
 
UCHWAŁA nr 12/2019 Zarządu Fundacji PETRA senior z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie:  realizacji projektu „Przystań 
poMOC”   
 
UCHWAŁA nr 13/2019 Zarządu Fundacji PETRA senior z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie: założenia konta pomocniczego  
 
UCHWAŁA nr 14/2019 Zarządu Fundacji PETRA senior z dnia 2 września  2019 r. w sprawie: opracowania planu pracy 
Fundacji na lata 2020-2022 
 
UCHWAŁA nr 15/2019 Zarządu Fundacji PETRA senior z dnia 11 października  2019 r. w sprawie: realizacji zadania z 
zakresu zdrowia publicznego „Zdrowy senior – edukacja i profilaktyka w zakresie chorób otępiennych i innych zaburzeń 
psychicznych w 2019 roku  
 
UCHWAŁA nr 16/2019 Zarządu Fundacji PETRA senior z dnia 28 października 2019 r. w sprawie:  wywiązywania się z 
obowiązków Fundacji w zakresie określonym ustawą z dnia 1 marca 2018r.o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 
finansowaniu terroryzmu oraz ustawą z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu 
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 
 
 
UCHWAŁA nr 17/2019 Zarządu Fundacji PETRA senior z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie: zbiórki prezentów 
świątecznych dla podopiecznych Fundacji PETRA senior 
 
 
UCHWAŁA nr 18/2019 Zarządu Fundacji PETRA senior z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie: realizacji zadania publicznego 
- Senioralnego Domu Krótkiego Pobytu PETRA - kontynuacja w roku 2020 
 
UCHWAŁA nr 19/2019 Zarządu Fundacji PETRA senior z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie: realizacji zadania publicznego 
– Klub Seniora „Pauza” 
 
 
 
 
Odpisy uchwał  w załączeniu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

III. Informacja o wysokości uzyskanych przychodach fundacji w okresie sprawozdawczym 

1. Łączna kwota uzyskanych przychodów 

Kwota (w podziale na formy płatności) 
Przelew Gotówka 

503 133,55 0,00 

a. Przychody z działalności statutowej 503 133,55 0,00 

b. Przychody z działalności gospodarczej Nie dotyczy  Nie dotyczy  

c. Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 0,00 0,00 

2. Informacja o źródłach przychodów 

a. Przychody z działalności odpłatnej w ramach celów statutowych 0 0 

b. Ze źródeł publicznych ogółem, w tym: 442 951,79 0 

-Ze środków budżetu państwa 0  0 

-Ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego 442 951,79 0 

e. Ze spadków, zapisów 0 0 

f. Z darowizn 28 681,76 0 

g. Z innych źródeł(wskazać jakich) Dotacja celowa Fundacja PZU 
projekt „Przystań pomoc” 

31 500,00 0 

3. Jeżeli prowadzona działalność gospodarcza 

a. Wynik finansowy z prowadzonej działalności gospodarczej(tj. przychody minus koszty) Nie dotyczy  

b. Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu 
osiągniętego z pozostałych źródeł 

Nie dotyczy  

IV. Informacja o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym 

1. Koszty fundacji ogółem 

Kwota (w podziale na formy płatności) 
Przelew Gotówka 

454.849,24 2.741,89 

a. Koszty realizacji celów statutowych 454.849,24 2.741,89 

b. Koszty działalności gospodarczej Nie dotyczy Nie dotyczy 

c. Koszty administracyjne (czynsze, opłaty pocztowe, telefoniczne 
itp.) 

0,00 0,00 

d. Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe) 0,00 0,00 

V. Informacja o zatrudnieniu i wynagrodzeniu 

1. Liczba osób w fundacji zatrudniona na podstawie stosunku 
pracy(wg zajmowanego stanowiska) 

0 

a. Liczba osób zatrudniona wyłącznie w działalności gospodarczej 
Nie dotyczy  

3. Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez fundację 
w okresie sprawozdawczym (wraz z pochodnymi od wynagrodzeń) 47.455,58 



a. Z tytułu umów o pracę (z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, 
premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych 
wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności 
gospodarczej) 

0 

b. Z tytułu umów zlecenie 47.455,58 

c. Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych 
organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością 
gospodarczą (z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie 
i inne świadczenia) 

0,00 

d. Wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia wypłaconego osobom kierującym wyłącznie 
działalnością gospodarczą (z podziałem na wynagrodzenia, 
nagrody, premie i inne świadczenia) 

0,00 

VI. Informacja o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym 

1. Fundacja udzielała pożyczek pieniężnych(zaznaczyć odpowiednie) 
NIE 

 
X TAK 

 
- 

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych NIE DOTYCZY  

3. Wskazanie pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek NIE DOTYCZY  

4. Statutowa podstawa udzielenia pożyczek pieniężnych NIE DOTYCZY  

VII. Środki fundacji 

1. Kwoty zgromadzone na rachunkach płatniczych, ze wskazaniem banku w przypadku rachunku bankowego lub 
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej(należy podać dane na koniec roku sprawozdawczego) 
mBank  S.A. 
środki pieniężne na rachunku bankowym  55 914,05 PLN 
 
2. Wysokość środków zgromadzonych w gotówce (należy podać dane na koniec roku 
sprawozdawczego) 

575,20 PLN 

3. Wartość nabytych obligacji oraz 
wielkość objętych udziałów lub 
nabytych akcji w spółkach prawa 
handlowego ze wskazaniem tych 
spółek 

4. Dane o nabytych nieruchomościach, ich 
przeznaczeniu oraz wysokości kwot 
wydatkowanych na to nabycie 

5. Nabyte pozostałe środki trwałe 

Nie dotyczy  Nie dotyczy  Nie dotyczy 

6. Dane o wartościach aktywów i zobowiązań fundacji ujętych 
we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych 
dla celów statystycznych 

Aktywa Zobowiązania 
45 542,42 PLN  0,00 

VIII. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania 
zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności) 



W 2019 roku Fundacja realizowała publiczne zadania zlecone przez podmioty samorządowe w ramach otwartych 
konkursów ofert i były to:  
 

1. Tytuł zadania:  Senioralny Dom Krótkiego Pobytu PETRA   - kwota dotacji:  394 616,83 
Nazwa organu zlecającego: Urząd Miasta Poznania 
Cele realizacji zadania publicznego: 
-  prowadzenie w Poznaniu ośrodka opieki dziennej dla osób starszych niesamodzielnych/ zależnych pod 
nazwą „Senioralny Dom Krótkiego Pobytu PETRA - kontynuacja”, 
- zapewnienie opieki wytchnieniowej dla opiekunów osób starszych zależnych poprzez zapewnienie dziennej 
opieki seniorom,  
- zapobieganie deprywacji potrzeb opiekunów - zapewnienie możliwości odpoczynku i zajęcia się własnymi 
potrzebami i sprawami ważnymi dla życia opiekun,  
- zapienienie wsparcia psychologicznego opiekunom oraz seniorom.  
 

2. Tytuł zadania:  Wsparcie osób starszych zależnych przez różnorodne formy działań terapeutycznych w 
Senioralnym Domu Krótkiego Pobytu PETRA - kwota dotacji: 9980,38 
Nazwa organu zlecającego: Urząd Miasta Poznania 

              Cele realizacji zadania publicznego: 
             - realizacja działań o charakterze terapeutycznym, mających na celu usprawnianie poznawcze i ruchowe 
              seniorów zależnych - domowników SDKP PETRA.  
 

3. Tytuł zadania: „Zdrowy Senior – edukacja i profilaktyka w zakresie chorób otępiennych i innych zaburzeń 
psychicznych w 2019 r.”- kwota dotacji: 16 992,88 
Nazwa organu zlecającego: Powiat Poznański 
Cele realizacji zadania publicznego: 

              - podniesienie poziomu wiedzy osób po 60 roku życia oraz ich opiekunów zamieszkałych w powiecie 
               poznańskim w zakresie występowania i profilaktyki chorób otępiennych i innych zaburzeń psychicznych, 
               w tym m.in. depresji, zaburzeń lękowych, oraz zaburzeń neurologicznych wieku podeszłego, w szczególności 
               na temat: 
- czynników ryzyka występowania ww. chorób, 
- podstawowych kryteriach rozpoznawania ww. chorób,  
- działań profilaktycznych,  
- postępowania terapeutycznego (ćwiczenia pamięci, rehabilitacja poznawcza, komunikacja z pacjentem), 
- roli rodziny w profilaktyce oraz diagnostyce i terapii ww. chorób.  
            - promocja zdrowia psychicznego i realizacja działań profilaktycznych na terenie 7 gmin powiatu 
              poznańskiego, służących zapobieganiu chorobom otępiennym i innym zaburzeniom psychicznym, w tym m.in. 
              depresji, zaburzeń lękowych, z uwzględnieniem specyfiki tych zaburzeń w wieku podeszłym. 
 

4. Tytuł zadania: „Cykl spacerów – poznaj swojego sąsiada”.- kwota dotacji: 16 000,00 
Nazwa organu zlecającego: Powiat Poznański 
Cele realizacji zadania publicznego:  
- zorganizowanie cyklu 3 otwartych, bezpłatnych spacerów, prowadzonych przez przewodnika turystycznego.  
- zachęcenie mieszkańców powiatu poznańskiego do aktywnego spędzania czasu wolnego, 
- przekazanie uczestnikom wiedzy o regionie i jego dziedzictwie kulturowym, 
- możliwość poznania nowych osób, stworzenie okazji do nawiązania relacji międzypokoleniowych.  
 

 
 
IX. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informacja w sprawie 
składanych deklaracji podatkowych 
Wszystkie zobowiązania podatkowe Fundacja realizuje na bieżąco i w terminie. Fundacja złożyła deklarację CIT 8 oraz 
PIT4R za 2019 rok.   
X. Informacja, czy fundacja 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) 
 

NIE X TAK - 

XI. Informacja o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej 
równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka 
operacji, które wydają się ze sobą powiązane, wraz ze wskazaniem daty i kwoty operacji 



 
Nie dotyczy  

 
 
 
 
 

XII. Informacja o przeprowadzanych kontrolach w fundacji 

1. Informacja, czy w fundacji była przeprowadzona kontrola(zaznaczyć 
odpowiednie) NIE X TAK - 

2. Wyniki przeprowadzonej kontroli w fundacji (jeśli taka była) 

Nie dotyczy  

 

    …………………………………………          ……………………………………… 

podpis członka zarządu fundacji*    podpis członka zarządu fundacji* 

 

 

 

Poznań, dnia 04.09.2020r.  

 miejscowość, data         

 

*Podpisy co najmniej dwóch członków zarządu fundacji, jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej. 


