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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.
W roku 2014 Fundacja realizowała swoje cele statutowe poprzez:
•

Realizację 4 projektów z zewnętrznym dofinansowaniem, w tym 2 zostały
zakończone i rozliczone, kolejne dwa trwają do lutego i czerwca 2015r.:

• Kontynuacja projektu rozpoczętego w roku 2013 w ramach Programu Młodzież w
Działaniu: „Piłkarska drużyna kobiet, czyli dlaczego nie grać w spódnicy?”,
międzynarodowa, polsko-turecka inicjatywa. Cel: promowanie i rozwijanie piłki nożnej
dziewcząt. Wartość 15 000EUR. Okres realizacji: VIII 2013 – VI 2014.
• „Zaprosić góry na Mazury", Fundacja PKO Bank Polski, wyjazd edukacyjnoekologiczny dla dzieci szkół podstawowych z gminy Piecki do Muszyny. Wartość:
7500zł. Okres realizacji: IX 2014.
• "Bo jak nie my, to kto? Akademia Enklawy. Z PZU po lekcjach" Fundacji PZU. Cel:
wyrównywanie szans edukacyjnych dla młodzieży gimnazjalnej poprzez pomoc w
nauce i zajęcia artystyczne. Wartość: 44 910zł. Okres realizacji:

IX 2014 –

VI 2015.
• "Dołącz do nas i wyskocz z nami! Stare Kiełbonki kreatywnie i sportowo", Program
„Działaj Lokalnie VIII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Cel: aktywizacja i
integracja społeczności lokalnej wokół organizacji corocznego wydarzenia Zimowe
Szaleństwo w Starych Kiełbonkach. Wartość: 5930zł. Okres realizacji: XI 2014 – II
2015.
•

Wspieranie oddolnych inicjatyw edukacyjnych, społecznych i obywatelskich,
szczególnie z zaangażowaniem dzieci i młodzieży:

•

Wsparcie organizacyjne, finansowe i promocyjne Wiosennego Szaleństwa w Starych
Kiełbonkach, – III 2013.

•

Wsparcie organizacyjne II edycji szkolnego konkursu na największą, najzdobniejszą
i najdziwniejszą pisankę „Ale Jajo 2”, organizowanego wraz ze Szkołą Podstawową w
Starych Kiełbonkach – III 2014.

•

Wsparcie

organizacyjne

i

finansowe

działalności

nowej

nieformanej

grupy

młodzieżowej pod nazwą Enklawa Artystyczna, realizującą swoje cele poprzez
działalność artystyczną (teatralną, filmową, literacką) oraz wolontariat przy organizacji
ponad 20 lokalnych i regionalnych wydarzeń społeczno-kulturalnych - II-XII 2014
(ujętych w Sprawozdaniu z działalności Enklawy Artystycznej w roku 2014).

•

Prace porządkowe na terenie użyczonej nieruchomości w miejscowości Babięta
18,

z

udziałem

wolontariuszy

Enklawy

Artystycznej:

uporządkowanie

i

zagospodarowanie terenu zieleni wokół szkoły i budynku gospodarczego, usunięcie
gruzu,

zabezpieczenie

wejściowych

i

okien,

elementów

dachu,

uporządkowanie

i

kotłowni,

zabezpieczenie

zabezpieczenie

wnętrza

drzwi

budynku

gospodarczego, przygotowanie ścian wewnętrznych budynku szkoły do prac
wykończeniowych: usunięcie farby i tynku, zabezpieczenie instalacji elektrycznych,
częściowy remont pokrycia dachu nad kotłownią, zabezpieczenie przed niszczeniem
z uwagi na warunki atmosferyczne.
•

Składanie wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie projektów.
W roku 2014 Fundacja złożyła cztery inne wnioski o dofinansowanie działalności
statutowej ze źródeł zewnętrznych w ramach następujących programów: dotacja
Fundacji PGNiG, Norweski Mechanizm Finansowy EOG, Fundacja Kronenberga oraz
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Wnioski nie otrzymały dofinansowania.

Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej.
W roku 2014 nie była prowadzona działalność gospodarcza.
Odpisy uchwał.
W dniu 30 czerwca 2014r. odbyło się posiedzenie Zarządu i Rady Fundacji, podczas którego
Rada podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2013r.
W dniu 28 listopada 2014r. odbyło się posiedzenie Zarządu Fundacji, podczas którego
podjęto uchwałę o planie finansowym i merytorycznym na rok 2015.
Informacja o uzyskanych przychodach:
W roku 2014 Fundacja uzyskała przychody w kwocie 99 891,74 zł. tym:
•

•

przychody z działalności statutowej: 99 561,32 zł:
•

środki pochodzące z dotacji (budżet państwa): 94 061,32 zł

•

darowizny od osób fizycznych: 5500 zł

pozostałe przychody jako wynik na pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych
i finansowych : 330,42 zł.

W roku 2014 Fundacja poniosła koszty w wysokości 105 634,92 zł, w tym:
•

realizacja celów statutowych: 100 017,24 zł

•

koszty administracyjne: 4 617,03 zł

•

pozostałe koszty: 900,68 zł.

Dane o zatrudnieniu, wynagrodzeniu i sytuacji finansowej:
W roku 2014 Fundacja:
•

nie zatrudniała żadnych pracowników na umowę o pracę,

•

na wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło wydatkowała 11 770,24 zł,

•

na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia wydatkowała 2300 zł,

•

nie wypłacała Członkom Zarządu wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji,

•

nie udzieliła żadnych pożyczek pieniężnych,

•

posiada rachunki bankowe w Volkswagen Bank,

•

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

wynosił 25 506,84 zł - na dzień 31 grudnia 2013r. Fundacja nie posiadała lokat bankowych,
•

wartość aktywów i zobowiązań Fundacji w sprawozdaniach: 26 170,15zł,

•

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

•

nie nabyła żadnych nieruchomości,

•

nie wykonywała działalności zleconej,

•

nie posiada zaległości podatkowych,

•

nie składała deklaracji do ZUS,

•

nie była przeprowadzona w Fundacji żadna kontrola.

