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1. DANE FUNDACJI
Nazwa organizacji: Fundacja "Ogród Marzeń"
Adres siedziby: ul. Kasprzaka 1a, 63-200 Jarocin
Tel.: 62 747-15-31, kom. 508-318-924
Strona internetowa: www.ogrodmarzen.org
Adres e-mail: b.piotrowicz@jarocinska.pl
Data wpisu do Krajowego rejestru Sądowego: 22.11.2010.
Numer KRS: 0000370997
REGON: 301605500
Władze organizacji:
Rada Fundacji/ członkowie nie pobierają wynagrodzenia:
Anna Legowicz-Gogołkiewicz - przewodniczący
Andrzej Siliński - członek
Iwona Smarzyńska-Udzik - sekretarz
Marek Siwiec - członek
Przemysław Gulcz - wiceprzewodniczący
Zarząd Fundacji/ członkowie nie pobierają wynagrodzenia:
Beata Frąckowiak-Piotrowicz- prezes
Ewa Hejduk – wiceprezes
Grażyna Cychnerska - członek zarządu
Anna Kopras-Fijołek – członek zarządu
Weronika Wesołek - członek zarządu

2. CELE ORGANIZACJI
2.1 Celami Fundacji są:
1) stwarzanie i zapewnianie warunków dla krzewienia i propagowania postaw
humanistycznych, prospołecznych, patriotycznych;
2) propagowanie postaw obywatelskich i zasad demokratycznego państwa prawa, w tym
postaw antykorupcyjnych w życiu publicznym;
3) wspieranie przedsięwzięć mających za przedmiot oświatę i wychowanie oraz kulturę
i sztukę;
4) niesienie pomocy społecznej dla najuboższych osób i rodzin;
5) prowadzenie działalności na rzecz ochrony zdrowia oraz ratowania życia oraz promocji
ochrony zdrowia;
6) upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji;
7) prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
poprzez propagowanie warunków rozwoju samorządności;
8) prowadzenie działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz aktywizacji zawodowej
i życiowej;
9) niesienie pomocy dzieciom szczególnie uzdolnionym, znajdującym się w trudnej sytuacji
materialnej.
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2.2 Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) Badania naukowe i prace rozwojowe w zakresie nauk społecznych i humanistycznych
(PKD 72.20.Z);
2) Badania rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z);
3) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD
85.51.Z);
4) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z);
5) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 85.59.B);
6) Działalność wspomagającą edukację (PKD 85.60.Z);
7) Pozostałą pomoc społeczna bez zakwaterowania gdzie indziej niesklasyfikowaną (PKD
88.99.Z);
8) Działalność wspomagającą wystawianie przedstawień artystycznych (PKD 90.02.Z);
9) Pozostałą działalność związaną ze sportem (PKD 93.19.Z);
10) Realizację przedsięwzięć o charakterze charytatywnym oraz działalności z zakresu
pomocy społecznej podejmowanych dla realizacji celów statutowych (PKD 94.99.Z);
11) Działalność rozrywkową i rekreacyjną, organizację imprez okolicznościowych (PKD
93.21.Z);
12) Prowadzenie klubów i świetlic (PKD 90.04.Z);
13) Organizowanie obozów i kolonii dla dzieci, obozów sportowych, zajęć rekreacyjnych
(PKD 85.51.Z);
14) Organizowanie wycieczek oraz zajęć rozwijających zainteresowania, korepetycji (PKD
79.12.Z, 85.59.B);
15) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z);
16)Pozostała działalność wydawnicza (PKD58.19.Z);
17) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi ( hosting) i podobna
działalność (PKD 63.11.Z);
18) Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z).
Działalność nieodpłatna prowadzona jest w zakresie:
1) Badania naukowe i prace rozwojowe w zakresie nauk społecznych i humanistycznych
(PKD 72.20.Z);
2) Badania rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z);
3) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD
85.51.Z);
4) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z);
5) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 85.59.B);
6) Działalność wspomagającą edukację (PKD 85.60.Z);
7) Pozostałą pomoc społeczna bez zakwaterowania gdzie indziej niesklasyfikowaną (PKD
88.99.Z);
8) Działalność wspomagającą wystawianie przedstawień artystycznych (PKD 90.02.Z);
9) Pozostałą działalność związaną ze sportem (PKD 93.19.Z);
10) Realizację przedsięwzięć o charakterze charytatywnym oraz działalności z zakresu
pomocy społecznej podejmowanych dla realizacji celów statutowych (PKD 94.99.Z);
11) Działalność rozrywkową i rekreacyjną, organizację imprez okolicznościowych (PKD
93.21.Z);
12) Prowadzenie klubów i świetlic (PKD 90.04.Z);
13) Organizowanie obozów i kolonii dla dzieci, obozów sportowych, zajęć rekreacyjnych
(PKD 85.51.Z);
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14) Organizowanie wycieczek oraz zajęć rozwijających zainteresowania, korepetycji (PKD
79.12.Z, 85.59.B);
15) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z);
16)Pozostała działalność wydawnicza (PKD58.19.Z);
17) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi ( hosting) i podobna
działalność (PKD 63.11.Z);
18) Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z).
Działalność odpłatna prowadzona jest w zakresie:
1) Badania naukowe i prace rozwojowe w zakresie nauk społecznych i humanistycznych
(PKD 72.20.Z);
2) Badania rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z);
3) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD
85.51.Z);
4) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z);
5) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 85.59.B);
6) Działalność wspomagającą edukację (PKD 85.60.Z);
7) Działalność wspomagającą wystawianie przedstawień artystycznych (PKD 90.02.Z);
8) Pozostałą działalność związaną ze sportem (PKD 93.19.Z);
9) Organizowanie obozów i kolonii dla dzieci, obozów sportowych, zajęć rekreacyjnych
(PKD 85.51.Z).
10) Prowadzenie klubów i świetlic (PKD 90.04.Z).
2.3 Opis działalności statutowej prowadzonej w roku 2013
Fundacja „Ogród Marzeń” funkcjonuje na terenie Ziemi Jarocińskiej (powiat
jarociński oraz jedna gmina powiatu średzkiego) i jej działania skierowane są przede
wszystkim do mieszkańców tego terenu lub w celu jego promocji. Głównym celem jest
prowadzenie działalności na rzecz rozwoju wspólnoty w społeczności lokalnej, propagowanie
i krzewienie postaw prospołecznych i humanistycznych. Realizując wszystkie projekty
Fundacja zwracała szczególną uwagę na uwrażliwienie społeczności lokalnej na cierpienie i
problemy sąsiadów oraz zachęcenie do wzajemnej pomocy.
W roku 2013 Fundacja realizowała trzy podstawowe programy
I. PROGRAM STYPENDIALNY „KUŹNIA MŁODYCH TALENTÓW”
Stypendia zostały przyznane po raz trzeci. W roku szkolnym 2013/2014 19 uczniów
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych miało wypłacane kwoty od 100 do 250 złotych
miesięcznie przez 10 miesięcy roku szkolnego. Beneficjentami programu są uczniowie
z terenu Ziemi Jarocińskiej (gmin: Jarocin, Żerków, Jaraczewo, Kotlin i Nowe Miasto).
Fundacja uzyskała na ten cel dotację w wysokości 13.000 zł z programu „Równe Szanse”
Fundacji im. St. Batorego. Pozostałe fundusze pozyskano z darowizn od firm i osób
prywatnych. Fundacja przeprowadziła również 16 czerwca 2013 r. zbiórkę publiczną, z której
dochód przeznaczono na ten cel. Wszyscy stypendyści w ramach współpracy z Fundacją
zostali jej wolontariuszami i przystąpili do „Klubu Wesołych Ogrodników”. Jako
wolontariusze pomagają w realizacji przedsięwzięć organizowanych przez Fundację.
Niektórzy pomagają w nauce niepełnosprawnym podopiecznym lub ich rodzeństwu.
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II. PROGRAM „POMAGAJKA” - POMOC DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM
I CHORYM ORAZ ICH RODZINOM
TURNUSY REHABILITACYJNE
Fundacja organizowała turnusy rehabilitacyjne dla podopiecznych. Turnusy
prowadził NZOZ Laboratorium Analityczne i Fizjoterapia Anna Rudnicka. W każdym
turnusie wzięło udział kilku (od 5 do 7) podopiecznych. Przez dwa tygodnie od godz. 15.00
do 18.30 dzieci korzystały z zajęć rehabilitacyjnych, terapii ręki i logopedii. Organizacja
turnusów stacjonarnych, w miejscu zamieszkania podopiecznych jest z wielu powodów
korzystniejsza: dzieci mogą normalnie uczęszczać na zajęcia lekcyjne, rodzice nie muszą
opuszczać pracy.
Organizacja turnusów jest również korzystniejsza finansowo. Koszt turnusu
rehabilitacyjnego jednego dziecka w renomowanym ośrodku to 5 tys. złotych. Tymczasem
koszt turnusu stacjonarnego to około 1250 zł (w zależności od ilości uczestników). Należy
podkreślić, iż w opinii rodziców podopiecznych, poziom rehabilitacji był bardzo wysoki.
Fundacja zorganizowała 4 turnusy w miesiącach: kwiecień, maj, czerwiec, październik.
Rodzice dzieci pokrywali tylko część kosztów (450 zł na podstawie faktury wystawianej
przez NZOZ), pozostałą kwotę płaciła Fundacja.
ZBIERANIE ZAKRĘTEK
Fundacja zbierała zakrętki przez cały rok. Firma, której nieodpłatnie przekazywano
materiał wtórny przekazywała raz na jakiś czas darowizny dla Fundacji. Pieniądze
przeznaczano na pokrycie kosztów zajęć na basenie dla podopiecznych organizacji.
PROJEKT „RYBKA”
Drugi rok Fundacja prowadzi projekt „Rybka”, czyli zajęcia na basenie dla
niepełnosprawnych i chorych dzieci. Zajęcia były prowadzone raz w tygodniu przez
doświadczonych instruktorów w dwóch grupach: „Nauka pływania” i „Rehabilitacja w
wodzie’. Rodzice płacili 10 zł miesięcznie za udział dziecka w zajęciach. Resztę kosztów
pokrywała Fundacja. Niedzielne zajęcia dawały dzieciom wiele radości. Niektórzy
podopieczni nauczyli się pływać.
OBÓZ „ŁOWCY PRZYGÓD”
W dniach 22 – 27 lipca 2013 roku odbył się w Żerkowie pierwszy obóz dla
podopiecznych Fundacji. Przez 5 dni dzieci bawiły się, wypoczywały i zdobywały nowe
umiejętności. Uczestnicy korzystali m.in. z basenów i kręgielni. Każdego dnia odbywały się
zajęcia tematyczne. Był dzień: bajkowy, cyrkowy i sportowy, a także dzień pirata i cyrkowca.
Na organizację obozu przeznaczyliśmy dochód z loterii, którą Fundacja
przeprowadziła podczas Pikniku Lionek w Tęczowym Ogrodzie oraz część pieniędzy
pochodzących ze zbiórki, którą przeprowadziliśmy w czasie Akcji Wesołych Ogrodników.
Obóz wspierali również: Lions Club Jarocin, Vigget Sp. z o.o. - s.k., Kurkowe Bractwo
Strzeleckie w Jarocinie.
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IMPREZY INTEGRACYJNE
Baliki, piknik
Zorganizowaliśmy kilka imprez dla mieszkańców Ziemi Jarocińskiej, w których brali udział
nasi podopieczni, jak również imprezy tylko dla naszych podopiecznych.
W styczniu radni: Marzen Michalak – Piękna i Grzegorz Wasilewski zaprosili naszych
stypendystów i podopiecznych na lodowisko.
Dnia 1 lutego zorganizowaliśmy integracyjny Balik Dobrych Aniołków dla wszystkich
chętnych dzieci.
W niedzielę 23 czerwca współorganizowaliśmy Piknik „Lajonek w Tęczowym Ogrodzie”
W imprezie mogli brać udział wszyscy chętni, ale dzieci niepełnosprawne
otrzymywały status V.I.P –a – mogły korzystać ze wszystkich atrakcji nieodpłatnie,
otrzymały również gadżety
i mogły korzystać nieodpłatnie z cateringu. Na piknik
zaprosiliśmy uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych i Przedszkola Integracyjnego „Marcinek”.
Podczas imprezy odbyły się pokazy
i warsztaty. Dzieci mogły malować wielki zamek
zbudowany z kartonów. Pracownicy Banku BPH przygotowali ogromne drzewo marzeń z
nagrodami i niespodziankami.
Zorganizowaliśmy też loterię, z której udało nam się pozyskać 1090 zł. W sumie w
pikniku wzięło udział około 1000 osób, w tym około 200 osób niepełnosprawnych.
Organizatorzy:
Projekt realizowany jest przez pracowników Banku BPH, w ramach Wiosny z GE Volunteers,
Fundację “Ogród Marzeń” oraz Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży TĘCZA
im. Macieja Kostki z siedzibą w Radlinie.
Z okazji Andrzejek i Mikołajek zorganizowaliśmy baliki dla dzieci
Imprezy prowadzili wolontariusze. Uczestnicy brali udział w konkursach i zabawach.
Podczas imprezy mikołajkowej wszystkie dzieci otrzymały upominki. Były też występy i
poczęstunek.

GRUPA WSPARCIA DLA RODZICÓW

Spotkania
Fundacja organizowała raz w miesiącu spotkania rodziców. Oprócz spraw bieżących podczas
spotkań rodzice mówią o swoich problemach, pomagają sobie nawzajem, przekazują
informacje.
Warsztaty z psychologiem i pedagogiem
Raz w miesiącu rodzice spotykali się na warsztatach z psychologiem i pedagogiem. Podczas
zajęć specjaliści pomagali i podpowiadali, jak rozwiązać konkretne problemy wychowawcze.
Pomagali też rozwiązywać problemy rodziców.
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ZBIÓRKA PUBLICZNA I POMOC FINANSOWA DLA PODOPIECZNYCH

Przez cały rok Fundacja zbierała podczas zbiórek pieniądze na rehabilitację i
leczenie dzieci i młodych ludzi. W sumie udało się zebrać na ten cel 25.946,82 zł . Z kwoty
tej 11.767,24 zł wydano na organizacje turnusów. Kwota 2.519,47 zł została przeznaczona na
dofinansowanie obozu „Łowcy Przygód” dla podopiecznych Fundacji.
Na rok 2013/14 przyznano ze zbiórki publicznej pulę w wysokości 11.660,11zł dla 8
dzieci na pomoc w leczeniu i rehabilitacji. Z puli tej do końca roku 2013 zostało wydane
3.751,15zł.
Pomoc w leczeniu i rehabilitacji Antoniny Forszpaniak –zebrano kwotę 11.715,21zł. Zarząd
Fundacji podjął decyzję o przekazaniu tej kwoty na subkonto w/w dziecka o numerze 34 1240
6351 1111 0010 4857 0209 prowadzone przez Fundację „Wcześniak Rodzice –Rodzicom”
W roku 2013 Fundacja rozdysponowała pieniądze pozostałe ze zbiórki z roku 2012 w
wysokości 7.131,61zł i tak:
a) na pomoc chorym dzieciom i młodzieży -zakup środków medycznych wydano 278,85zł.
b) na dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych współorganizowanych przez Fundację
wydano w sumie 6.852,76 zł.

III. PROJEKT „ZNAK SZCZEGÓLNY” – kontynuacja projektu
W sobotę 20 lipca 2013 roku członkowie zespołu Farben Lehre odsłonili dwa glany
stojące przy ławeczce na Rynku. Wyglądają tak, jakby zostawił je jakiś gość festiwalowy.
Instalacja jest kolejnym elementem Projektu „Znak szczególny”. Tytuł tegorocznego projektu
"Idziemy przez czas" jest zaczerpnięty z piosenki zespołu. Projekt ten współfinansowany był
przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Burmistrza Jarocina. Mecenasem jest
Firma DROBUD, wpierają go „Gazeta Jarocińska” oraz Bank Spółdzielczy w Jarocinie.
Przeprowadzono też dwie akcje happeningowe w ramach projektu: 11 listopada
młodzież z ZSP nr 1 w Jarocinie założyła sznurowadła w kolorze biało-czerwonym.
Na Mikołajki Glan otrzymał czapkę.
IV INNE PRZEDSIĘWZIĘCIA

Prowadzenie Klubu Wesołych Ogrodników
Do klubu należą wolontariusze. Przeważnie są to młodzi ludzie. Pomagają
w przedsięwzięciach, które realizuje Fundacja: opiekują się podopiecznymi podczas turnusów
rehabilitacyjnych, pracują przy imprezach, które organizujemy, pomagają przy zbiórkach. Na
stałe współpracuje z Fundacją kilkudziesięciu wolontariuszy. W okresie Akcji Wesołych
Ogrodników liczba zwiększyła się do blisko 250.
W piątek, 7 czerwca dla wszyscy stypendystów i wolontariuszy Fundacja
zorganizowała ognisko. Podczas imprezy podsumowano kolejny rok działalności Klubu
Wesołych Ogrodników i Kuźni Młodych Talentów. Najbardziej aktywni wolontariusze
otrzymali upominki. Wolontariuszem Roku 2012/13 została Monika Mikołajczyk. Zarząd
Fundacji przyznał również wyróżnienia: Izabeli Kosmali, Marcie Nawrockiej, Anicie
Kostrzewskiej, Dagmarze Świerkowskiej, Ewie Ritter i Szymonowi Dunajowi.
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Akcja Wesołych Ogrodników

Po raz trzeci w pierwszą niedzielę wiosny, zbieraliśmy pieniądze na leczenie i
rehabilitację dzieci i młodych ludzi z terenu Ziemi Jarocińskiej. Naszych wolontariuszy Wesołych Ogrodników- można było spotkać na ulicach miast i wsi. Ogrodnikami byli ludzie
młodzi, ale też ich rodzice, czasem dziadkowie, lokalni działacze. Akcja Wesołych
Ogrodników skupiła bowiem wszystkich ludzi dobrej woli, którzy chcieli pomóc. Pieniądze
zbierała władza
i opozycja, dziennikarze, posłowie z różnych ugrupowań, przyłączyły
się też inne organizacje pozarządowe. Kolejny raz udało się stworzyć „Flotę Zjednoczonych
Sił”, Bank Sąsiedzkiej Pomocy. Tego dnia dużo się działo. Różnego rodzaju organizacje,
młodzi artyści, nauczyciele zorganizowali imprezy, warsztaty, pokazy, podczas których
również zbierano pieniądze.
Hasło przewodnie tegorocznej akcji to: „EKO, ZDROWO, NA SPORTOWO”. W
Hali Sportowej Sport Jarocin odbył się m.in. Turniej Akademii Reissa, którego gościem był
legendarny piłkarz Lecha - Piotr Reiss oraz I Turniej w Dwa Ognie. Po raz trzeci radni
rywalizowali o Puchar Przechodni Wesołych Ogrodników. W trakcie zbiórki i licytacji
zebrano 24. 526,58 zł. Z licytacji przedmiotów uzyskano 3.881 zł.
Ze względu na brzydką pogodę 24 marca I MarszoBieg Wesołych Ogrodników
przeniesiono na niedzielę 27 kwietnia. Wtedy zebrano 430,27 zł. W imprezie wzięło udział kilkaset
uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz kilku dorosłych biegaczy.

3. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
3. 1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą w rozmiarach
służących realizacji celów statutowych.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być działalność w zakresie:
14.13.Z Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej;
14.14.Z Produkcja bielizny;
14.19.Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży;
14.39.Z Produkcja pozostałej odzieży dzianej;
16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów z korka, słomy i
materiałów używanych do wyplatania;
17.21.Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury;
17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury;
18.12.Z Pozostałe drukowanie;
18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;
32.40.Z Produkcja gier i zabawek;
46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego;
47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;
47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na
straganach i targowiskach;
47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach;
47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet;
47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami,
targowiskami;
56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów;
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58.11.Z Wydawanie książek;
58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza;
58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych;
59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych;
63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi ( hosting) i podobna
działalność;
63.12.Z Działalność portali internetowych;
73.11.Z Działalność agencji reklamowych;
73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;
73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych
(Internet);
74.20.Z Działalność fotograficzna;
79.12.Z Działalność organizatorów turystyki;
90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych;
92.00.Z Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi;
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki.
3.2 W roku 2013 Fundacja prowadziła działalność gospodarczą polegającą na:
Sprzedaży koszulek i gadżetów, działalności reklamowej (umowy sponsorskie)
Łączny przychód z prowadzonej działalności gospodarczej wyniósł 38.209,50 zł
Koszty działalności gospodarczej: 4.563,21 zł
Wynik finansowy (zysk): 48,165,22 zł
PROCENTOWY STOSUNEK PRZYCHODÓW Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODRACZEJ DO
PRZYCHODÓW OSIĄGNIĘTYCH Z POZOSTAŁYCH ŹRÓDEŁ WYNIÓSŁ: 25,15 %
4. UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZARZĄD
Załącznikiem do niniejszego sprawozdania są kserokopie uchwał zarządu w liczbie 20.

5 i 6. FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI
Ogółem wartość przychodów wyniosła 151.950,57 zł
TABELA 1. Struktura Przychodów w roku 2013
Lp
.
1.
2.
3.
4.
5.

Wyszczególnienie

Kwota

DAROWIZNY OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH
47.057,47
DOTACJA Z URZĘDU MIEJSKIEGO W JAROCINIE
2.000,00
DOTACJA Z URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO W POZNANIU 3.000,00
DOTACJA Z FUNDACJI BATOREGO
13.000,00
WPŁYWY Z LICYTACJI I LOTERII
4.971,00
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39.198,91
38.209,50
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WPŁYWY ZE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ
PRZYCHÓD Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ- ZYSK
(strata)
PRZYCHODY FINANSOWE (ODSETKI OD LOKAT)

9.

DZIAŁALNOŚĆ ODPŁATNA

3230,00
151.950,57

6.
7.

RAZEM

1283,69

TABELA 2. Struktura Wydatków w roku 2013

Lp
.
1.
2.
3.
4.

Wyszczególnienie

Kwota

REALIZACJA CELÓW STATUTOWYCH
KOSZTY ADMINISTRACYJNE
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
POZOSTAŁE KOSZTY

69.355,76
21.296,19
4.563,21
8.570,19
103,785,35

OGÓŁEM
KOSZTY
Ogółem koszty wyniosły 103,785,35
7. Informacja o

a, b, c, d). Zatrudnieniu
- Fundacja nie zatrudnia osób z tytułu umowy o pracę i nie wypłacała wynagrodzeń z tego
tytułu.
- Fundacja poniosła w okresie sprawozdawczym obciążenia z tytułu wynagrodzeń w kwocie
8600 zł brutto
- Członkowie Rady Fundacji i Zarządu Fundacji nie pobierają wynagrodzeń.
- Fundacja wydatkowała na wynagrodzenia z umów o dzieło 6.800 zł brutto oraz umów
zlecenie 1.800 zł brutto.
e) W okresie sprawozdawczym Fundacja nie udzielała pożyczek.
f) Kwota ulokowana na rachunku bankowym na dzień 31.12.2013 wyniosła 88,722,11 zł,
Bank Spółdzielczy w Jarocinie
g) Nie nabyto żadnych akcji i obligacji.
h) Nie nabyto żadnych nieruchomości.
i) Nie nabyto żadnych środków trwałych
j) Wartość aktywów na dzień 31.12. 2013 wyniosła 93.250,81. Wszystko są to aktywa
obrotowe. Fundacja nie posiada aktywów trwałych. Zobowiązania krótkoterminowe w
wysokości 882,46 zł. Fundacja nie posiada zobowiązań długoterminowych.
8. W okresie sprawozdawczym Fundacja realizowała projekt zlecony przez Urząd
Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu i Urząd Miejski w Jarocinie pn:
„Znak Szczególny – projekt będący elementem interdyscyplinarnej koncepcji identyfikacji
artystycznej Jarocina – stolicy polskiego rocka”. Fundacja otrzymała na ten cel dotację w
wysokości 3 tys. zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
i 2 tys. zł z Urzędu Miejskiego w Jarocinie
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9. Fundacja złożyła w terminie w dniu 31.03.2014 r. deklarację podatkową CIT-8 za rok
2013. Zobowiązanie z tytułu podatku od osób prawnych nie wystąpiło .
W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzana kontrola.

Weronika Wesołek
(Członek Zarządu)

Beata Frąckowiak-Piotrowicz
(Prezes)
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