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Cele statutowe Fundacji:
1. Wspieranie wszechstronnej edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych dla zapewnienia
możliwości rozwoju i samorealizacji w ciągu całego życia.
2. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zawodowych osób, które z różnych przyczyn są
zagrożone marginalizacją i wykluczeniem społecznym, w tym: osób wykluczonych
terytorialnie,

osób

bezrobotnych,

uzależnionych,

chorych

i niepełnosprawnych,

w szczególności dzieci i młodzieży.
3. Wspomaganie

rozwoju

społeczności

lokalnych

oraz

współpracy

pomiędzy

społecznościami na rzecz budowania kapitału społecznego, kluczowego dla równości
szans edukacyjnych i zawodowych.
4. Wspieranie oddolnych inicjatyw edukacyjnych osób, grup nieformalnych oraz organizacji
pozarządowych, instytucji i innych podmiotów w społecznościach lokalnych, zwłaszcza
na obszarach wiejskich.
5. Inicjowanie, propagowanie i upowszechnianie nowatorskich rozwiązań w sferze edukacji,
oświaty i wychowania, nauki, kultury i sztuki, aktywności obywatelskiej, pomocy
społecznej, ochrony i promocji zdrowia, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej
oraz organizacji wolontariatu w wymiarze lokalnym, krajowym i ponadnarodowym, które
to rozwiązania służą powyższym celom.
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W roku 2013 Fundacja realizowała swoje cele statutowe poprzez:
1. Realizację 6 projektów z zewnętrznym dofinansowaniem, w tym 3 zostały
zakończone i rozliczone, kolejne dwa zakończone w 2013r. i oczekujące na
rozliczenie, jeden trwa do czerwca 2014r.
a) „PILne! Pasjonaci Inicjatyw Lokalnych. Jak działać, żeby się działo?” – RPG „Równać
Szanse”; cel: aktywizacja społ.-obywatelska dzieci i młodzieży z gminy Piecki do
podejmowania inicjatyw na rzecz społeczności lokalnych. Wartość: 7000zł. Okres
realizacji: I-VI 2013.
b) „Gerbsenis, opowieść niezaginiona. Co Bawand zaklęła w preyden i wende?” –
Akademia Orange; cel: edukacja kulturowa 400 dzieci klas IV-VI szkół podst.-konkurs
na legendy rodzinnych okolic, wspomagany interaktywną platformą internetową.
Projekt realizowany w roli Partnera dla Fundacji Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa.
Wartość: 33 000zł, budżet Partnera: 5700zł. Okres realizacji: I-VI 2013.
c) „Od nasionka do książki” – „PZU z kulturą”, Fundacja PZU. Cel: zwiększenie wiedzy
uczniów z 3 wiejskich SP (gm. Piecki), dotyczącej dziedzictwa Torunia i regionu
Kujaw w oparciu o proces produkcji papieru. Wartość: 11 908zł. Okres realizacji:
VI 2013.
d) „Kajakami w przeszłość – odkrywanie historii dla siebie i siebie w historii”, wymiana
polsko-turecko-chorwacka, Program Młodzież w Działaniu. Cel: poznawanie historii
i kultury trzech krajów w oparciu o historyczną grę terenową podczas spływu
kajakowego rzeką Krutynią. Wartość 12000EUR. Okres realizacji: VIII-XI 2013.
e) „Pasja narciarskich skoków”, wymiana polsko-ukraińska. Cel: rozwijanie zdolności
związanych ze skokami narciarskimi podczas

obozu skoczkowego w polskich

górach, Program MwD. Wartość 6000EUR. Okres realizacji: VIII-XII 2013.
f) „Piłkarska drużyna kobiet, czyli dlaczego nie grać w spódnicy?”, międzynarodowa,
polsko-turecka inicjatywa, Program MwD. Cel: promowanie i rozwijanie piłki nożnej
dziewcząt. Wartość 15 000EUR. Okres realizacji: VIII 2013 – VI 2014.
2. Wspieranie oddolnych inicjatyw edukacyjnych, społecznych i obywatelskich,
szczególnie z zaangażowaniem dzieci i młodzieży:
a) Wsparcie organizacyjne i finansowe wyjazdu 3 uczniów gimnazjum na zawody
skoków narciarskich w Skawicy k/Zawoi – II 2013.
b) Wsparcie organizacyjne i promocyjne IV Mistrzostww Amatorów Skoków Narciarskich
w Starych Kiełbonkach – II 2013.
c) Wsparcie

organizacyjne

szkolnego

konkursu

na

największą,

najzdobniejszą

i najdziwniejszą pisankę w ramach przedświątecznego wydarzenia „Ale Jajo!”,
organizowanego wraz ze Szkołą Podstawową w Starych Kiełbonkach – III 2013.
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d) Wsparcie organizacyjne w realizacji warsztatów profilaktyczno-rehabilitacyjnych dla
matek i opiekunek dzieci do lat 3 – XI 2013.

3. Składanie wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie projektów.
W roku 2013 Fundacja, poza w/w zwycięskimi aplikacjami, złożyła cztery inne
wnioski o dofinansowanie działalności statutowej ze źródeł zewnętrznych
w ramach

następujących

programów:

Szwajcarsko-Polski

Program

Współpracy, ASOS oraz Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Wnioski nie
otrzymały dofinansowania.
Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej.
W roku 2013 nie była prowadzona działalność gospodarcza.

Odpisy uchwał.
W dniu 28 czerwca 2013r. odbyło się posiedzenie Zarządu i Rady Fundacji, podczas
którego Rada podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2012r.
W dniu 28 listopada 2013r. odbyło się posiedzenie Zarządu Fundacji, podczas
którego podjęto uchwałę o planie finansowym i merytorycznym na rok 2014.

Informacja o uzyskanych przychodach:
W roku 2013 Fundacja uzyskała przychody w kwocie 154 718,14 zł. tym:
a) przychody z działalności statutowej: 154 708,91 zł:



środki pochodzące z dotacji (budżet państwa): 153 388,91 zł



darowizny od osób fizycznych: 1320 zł

b) pozostałe przychody jako wynik na pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych

i finansowych : 9,23 zł.
W roku 2013 Fundacja poniosła koszty w wysokości 123 192,83 zł, w tym:
c) realizacja celów statutowych: 123 120,42 zł
d)

koszty administracyjne: 3 038,60 zł

e) pozostałe koszty: 72,41 zł.
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Dane o zatrudnieniu, wynagrodzeniu i sytuacji finansowej:
W roku 2013 Fundacja:

1.

nie zatrudniała żadnych pracowników na umowę o pracę,

2.

na wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło wydatkowała 8564 zł,

3.

na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia wydatkowała 1291,42 zł,

4.

nie zatrudniała żadnych pracowników na umowę o pracę,

5.

nie wypłacała Członkom Zarządu wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji,

6.

nie udzieliła żadnych pożyczek pieniężnych,

7.

posiada rachunki bankowe w Volkswagen Bank,

8.

stan środków ulokowanych na rachunkach bankowych na dzień 31 grudnia 2013r.

wynosił 24 459,66 zł - na dzień 31 grudnia 2013r. Fundacja nie posiadała lokat bankowych,
9.

wartość aktywów i zobowiązań Fundacji w sprawozdaniach: 30 644,71zł,

10.

nie nabyła obligacji ani nie objęła udziałów lub akcji w innych podmiotach,

11.

nie nabyła żadnych nieruchomości,

12.

nie wykonywała działalności zleconej,

13.

nie posiada zaległości podatkowych,

14.

nie składała deklaracji do ZUS,

15.

nie była przeprowadzona w Fundacji żadna kontrola.
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