Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Fundacji Wszystko Jest Możliwe za rok 2014
I.
Nazwa: Fundacja Wszystko Jest Możliwe
Siedziba Fundacji: ul. Damroki 40/5, 80-177 Gdańsk
Adres do korespondencji: ul. Zamkowa 126, 83-300 Łapalice
Strona internetowa: www.fwjm.org
Adres email: fwjm.biuro@gmail.com
Tel.: 509 557 499 i 695 401 246
Data wpisu do KRS: 3.07.2013
Nr w KRS: 0000468661
REGON: 221919373
NIP: 957 106 9981
Organem wykonawczym Fundacji Jest Zarząd Fundacji, w skład którego wchodzą dwie osoby:
Agata Strzyżewska - Prezes Fundacji
Maciej Strzyżewski - Wiceprezes Fundacji
zamieszkali: ul. Zamkowa 126, 83-300 Łapalice
II.
Cele statutowe Fundacji (z dnia 5.05.2013 ):
1. kształtowanie i propagowanie chrześcijańskich, humanitarnych postaw życiowych,
2. promowanie, rozwijanie i integrowanie działalności kulturalnej oraz wspieranie takich
inicjatyw realizowanych przez inne organizacje,
3. prowadzenie działalności wśród dzieci i młodzieży,
4. wyrównywanie szans rozwoju dzieci i młodzieży, oraz walka z demoralizacją dzieci i
młodzieży,
5. wspomaganie i promowanie inicjatyw w dziedzinie oświaty, kształcenia domowego i
ustawicznego dokształcania,
6. poradnictwo w dziedzinie życia małżeńskiego i rodzinnego oraz rozwoju osobistego,
7. integracja społeczna poprzez strategię rozwiązywania problemów społecznych, takich
jak niepełnosprawność, bezdomność, uzależnienia, pomoc rodzinie,
8. niesienie pomocy osobom i rodzinom potrzebującym, znajdującym się w trudnych
warunkach życiowych, przeciwdziałanie ich wykluczeniu oraz wyrównywanie ich szans
życiowych,
9. niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym,
10. wzmacnianie inicjatyw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej oraz promocji
zatrudnienia i aktywności na lokalnym rynku pracy osób i grup narażonych na wykluczenie
społeczne jak i osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
11. tworzenie płaszczyzn skutecznego współdziałania jednostek sektora pozarządowego,
publicznego i prywatnego, na rzecz rozwoju społeczności i wspólnot lokalnych,
12. aktywowanie ruchu społecznego na rzecz zaangażowania obywatelskiego, wspieranie
idei kształtowania i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w tym promocja i organizacja
wolontariatu,
13. działanie na rzecz integracji europejskiej, poszanowania różnorodności kulturowej,
rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami różnych krajów, w tym krajów
członkowskich Unii Europejskiej,
14. działalność charytatywna oraz misyjna,

15. ochrona i promocja zdrowia,
16. prowadzenie edukacji oraz upowszechnianie idei związanych z promocją ekologii,
ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju.
W 2014 roku cele były realizowane w następujący sposób:
1. Na początku sierpnia FWJM zorganizowała na Kaszubach obóz o nazwie Power
Camp,. Uczestniczyło w nim 50 osób. Obóz dotyczył dudowanie więzi rodzinnych,
małżeńskich, społecznych, duchowych.
2.09.2014 Fundacja Wszystko Jest Możliwe wsparła Fundację Inicjatyw Twórczych
Fordewind w stworzeniu w Gdyni artystycznej imprezy dla młodzieży o nazwie SLOT
POMORZE, w której uczestniczyło 1000 osób + 100 wolontariuszy.
3. We wrześniu FWJM rozpoczęła inicjatywę o nazwie Kościół Uliczny, która jest
realizowana regularnie każdego tygodnia. Polega ona prowadzeniu pracy
streetworkerskiej wśród osób bezdomnych, uzależnionych i zagubionych. W każdym
spotkaniu uczestniczy 200 osób i 30 wolontariuszy. Rozmawiamy, modlimy się o nich,
karmimy, wykupujemy recepty, zachęcamy do podjęcia terapii i pracy.
4. FWJM rozprowadziła ok. 1000 szt. darmowej literatury o tematyce chrześcijańskiej,
społecznej i zdrowotnej.
5. FWJM utrzymywała się z darowizn.
6. FWJM opracowała i wydała książkę ze wspomnieniami starszego człowieka, który
wychował się na Kresach.
III.
Fundacja Wszystko Jest Możliwe nie prowadzi działalności gospodarczej.
IV.
W 2014 roku Fundacja osiągnęła przychody z tytułu :
- darowizn: 26233,26 PLN
- działalności odpłatnej: 620 PLN
V.
Dane o przychodach uzyskanych przez fundację z odpłatnych świadczeń realizowanych w ramach
celów statutowych, z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń.
Przychody:
Koszty :
VI.
INFORMACJE O ROZLICZENIACH FUNDACJI Z BUDŻETEM Z TYTUŁU CIĄŻĄCYCH
ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH, A TAKŻE INFORMACJE W SPRAWIE SKŁADANYCH
DEKLARACJI PODATKOWYCH
- składane deklaracje : CIT 8

