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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 2012 Fundacja realizowała swoje cele statutowe poprzez:
1. Składanie wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie projektów.
W roku 2012 Fundacja złożyła trzy wnioski o dofinansowanie działalności statutowej
ze źródeł zewnętrznych. Pierwszy, pozytywnie rozpatrzony w grudniu 2012, to projekt
„PILne! Pasjonaci Inicjatyw Lokalnych. Jak działać, żeby się działo?” w ramach
Regionalnego Programu „Równać Szanse”, wdrażanego przez Polską Fundację
Dzieci i Młodzieży. Projekt jest skierowany do młodzieży w wieku od 13 do19

lat,

zamieszkującej

gminę

Piecki.

Zakłada

zaktywizowanie

kilkunastu

młodzieżowych liderów na rzecz wspólnego stworzenia, a następnie wdrożenia
planu oddolnych inicjatyw młodzieżowych – dla rówieśników, a także dla całej
społeczności lokalnej. Projekt, o wartości 7000zł, będzie realizowany od 1 stycznia
2013 do 30 czerwca 2013r.
Dwa kolejne wnioski zostały złożone do konkursu nr 9/POKL/9.5/2012 Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytet IX, Działanie 9.5: Oddolne
inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. W dniu 21 grudnia przeszły pozytywnie
ocenę formalną.
2. Partnerstwo w projektach realizowanych przez inne organizacje pozarządowe.
Fundacja przystąpiła jako partner do projektu „Gerbsenis, opowieść niezaginiona. Co
Bawand zaklęła w preyden i wende?”, współfinansowanego ze środków programu
Akademii Orange. Liderem projektu, planowanego do realizacji od 1 stycznia do 31
maja 2013r. jest Fundacja Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa, z siedzibą
w Warszawie, pozostali partnerzy to Fundacja Radio Bajka z Warszawy oraz
Pracownia Archeologiczna Justyny Szymonik-Polak z gminy Świętajno. W ramach
umowy partnerskiej Fundacja otrzyma dotację w wysokości 5700zł na realizację
zadań w projekcie. Będą one związane m.in. z opracowaniem merytorycznym
platformy internetowej na potrzeby Konkursu Niezaginionych Opowieści dla uczniów
szkół podstawowych i gimnazjalnych województwa warmińsko-mazurskiego.
Drugim projektem partnerskim, oczekującym na rozstrzygnięcie, jest „E-Interwencja –
lokalna aktywizacja obywatelska na rzecz nowoczesnej edukacji”, złożony do
Funduszu

dla

Organizacji

Pozarządowych

w

ramach

Polsko-Szwajcarskich

Regionalnych Projektów Partnerskich. Wnioskodawcą jest Fundacja Polski Portal
Edukacyjny Interkl@sa, partnerami – oprócz Fundacji – Stowarzyszenie Centrum
Wspierania Aktywności Lokalnej CAL z Warszawy

i Stowarzyszenie Progres

z Lublina.
W obu przypadkach Fundacja współtworzyła koncepcje projektowe.
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3. Pozyskanie budynku dawnej szkoły podstawowej w Babiętach (gmina Piecki).
Działając w partnerstwie z Fundacją Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa z siedzibą
w Warszawie, Fundacja złożyła wniosek do Gminy Piecki o bezpłatne użyczenie
nieruchomości

w

Babiętach

(budynek

dawnej

szkoły

podstawowej

wraz

z otoczeniem) na rzecz powołania Centrum Rozwoju „Talentownia”. Ideą Centrum
jest stworzenie na terenie gminy ośrodka, gdzie będą prowadzona lokalna
i ponadlokalna działalność obu Fundacji, dla których budynek szkoły będzie siedzibą
i miejscem realizacji działalności statutowej. Fundamentalnym założeniem jest
tworzenie miejsc pracy dla mieszkańców Babięt, okolicznych miejscowości i gminy –
zarówno dzięki wdrażanym projektom, jak i dzięki produktom i usługom, które mogą
powstać w przyszłości jako ich rezultaty. Mieszkańcy gminy mogą być beneficjentami
projektów (uczestnicy kursów, warsztatów, staży i innych form edukacyjnych), kadrą
realizatorów w projektach oraz usługodawcami i oferentami produktów, które będą
mogły być promowane i włączane na rynek przez Fundację w ramach przyszłej
działalności gospodarczej. Dzieci i młodzież będą w wspierane w szczególności
w odkrywaniu i budowaniu swojego potencjału wiedzy, zdolności i umiejętności,
poprzez uczestniczenie różnych formach aktywności i efektywnego uczenia się.
W związku z powyższym Fundacja rozpoczęła rozmowy z władzami lokalnymi gminy
Piecki, zakończone podpisaniem w dniu 27 listopada 2013r. umowy bezpłatnego
użyczenia na okres 10 lat dla obu Fundacji. Niezależnie od pozyskiwanych
zewnętrznie funduszy na realizację wyżej opisanych zamierzeń, zgodnie z zapisami
umowy

użyczenia

Fundacja

będzie

ponosiła

bieżące

koszty

związane

z ubezpieczeniem i eksploatacją budynku.

Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej.
W roku 2012 nie była prowadzona działalność gospodarcza.

Odpisy uchwał.
W dniu 30 listopada 2012r. odbyło się jedno posiedzenie Zarządu Fundacji, podczas
którego podjęto uchwałę o planie finansowym i merytorycznym na rok 2013 (kopia
w załączeniu).

Informacja o uzyskanych przychodach:
W roku 2012 Fundacja uzyskała przychody w kwocie 2100,19 zł. tym:
1.

2 100,00 zł – majątek założycielski Fundacji,

2.

0,19zł – odsetki bankowe (kapitał odsetkowy).
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Informacja o poniesionych kosztach:
W roku 2012 Fundacja poniosła koszty związane z założeniem konta bankowego i wydaniem
dwóch kart płatniczych w Volkswagen Bank w wysokości 172zł.
Dane o zatrudnieniu, wynagrodzeniu i sytuacji finansowej:
W roku 2012 Fundacja:

1.

nie zatrudniała żadnych pracowników na umowę o pracę i nie zawierała

żadnych umów cywilno-prawnych,
2.

nie wypłacała Członkom Zarządu wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji,

3.

nie udzieliła żadnych pożyczek pieniężnych,

4.

posiada rachunki bankowe w Volkswagen Bank,

5.

stan środków ulokowanych na rachunkach bankowych na dzień 31 grudnia 2012r.

wynosił 1928,19 zł - na dzień 31 grudnia 2012 r. Fundacja nie posiadała lokat bankowych,
6.

wartość aktywów i zobowiązań Fundacji w sprawozdaniach: 1928,19 zł,

7.

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

8.

nie nabyła żadnych nieruchomości,

9.

nie wykonywała działalności zleconej,

10.

nie posiada zaległości podatkowych,

11.

nie składała deklaracji do ZUS,

12.

nie była przeprowadzona w Fundacji żadna kontrola.
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