inspirator-polska.pl
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI INSPIRATOR
za rok 2015
obejmujące okres
od dnia 15 maja 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

1. Podstawa prawna :
 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach /Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm./
 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego
zakresu sprawozdania z działalności fundacji /Dz.U. Nr 50, poz. 529/
2. Dane o fundacji:
 Nazwa:

Fundacja Inspirator

 Siedziba, adres:

ul. Czereśniowa 17/2, 61-160 Czapury, gm.
Mosina, woj. wielkopolskie

 Data wpisu w Krajowym Rejestrze

19 czerwca 2015 r.

Sądowym:
 Nr KRS:

0000563645

 Nr Regon:

361805110

 Nr NIP

7773251788

3. Dane dotyczące członków zarządu fundacji według aktualnego wpisu w rejestrze
sądowym:
Imię, nazwisko,

Adres korespondencyjny:

 Agnieszka Zdunek

ul. Czereśniowa 17/2, 61-160 Czapury

 Marta Sosińska - Piotr

ul. Czereśniowa 17/2, 61-160 Czapury

 Milena Piasecka

ul. Czereśniowa 17/2, 61-160 Czapury

4. Cele statutowe fundacji:
 promowanie

i

wspomaganie

prywatnej

przedsiębiorczości

zwłaszcza

na

etapie

organizowania i rozwoju, a także do osób przechodzących proces reorientacji zawodowej
związanej z utratą dotychczasowego miejsca pracy
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 działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności wraz
z pozyskaniem wsparcia - finansowego i merytorycznego dla jej praktycznej realizacji
 przekształcanie wiedzy o charakterze akademickim w wiedzę użyteczną, praktyczną;
wzrost

świadomości

roli

nauki

w

rozwoju

gospodarczym,

wspieranie

polityki

innowacyjnej, budowa kultury przedsiębiorczości
 umacnianie

społeczeństwa

upowszechnianie

partycypacji

obywatelskiego,
społecznej

i

rozwój

obywatelskiej

polityk
zarówno

publicznych,
na

poziomie

społeczności lokalnych, regionalnych, jak i całego kraju
 inicjowanie,

pobudzanie

i

wspomaganie

współdziałania

międzysektorowego,

a w szczególności pomiędzy środowiskiem akademickim a innymi podmiotami
prywatnymi i publicznymi, mającego na celu całościową i międzyśrodowiskową analizę
zjawisk społecznych, w szczególności w zakresie społeczeństwa obywatelskiego, kultury,
zrównoważonego rozwoju, kapitału społecznego i ludzkiego, spójności społecznej,
rozwoju regionalnego, unowocześniania oświaty i nauki oraz integracji społecznej
 wspieranie i promowanie wszechstronnego rozwoju intelektualnego, kulturowego oraz
sportowego w społeczeństwie z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz grup
społecznie zagrożonych lub wykluczonych
 diagnoza, promocja i wsparcie rozwoju talentów, pasji oraz predyspozycji zawodowych,
w tym także pomoc materialna i niematerialna osobom szczególnie utalentowanym
 tworzenie warunków rozwoju dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych w zakresie edukacji,
kultury i sztuki
 wsparcie rozwoju poradnictwa zawodowo – osobistego
 promocja, wspieranie i upowszechnianie zdrowego trybu życia ze szczególnym naciskiem
na profilaktykę oraz naprawa i wspieranie zdrowia psychicznego i fizycznego
 promocja zdrowego trybu życia ze szczególnym uwzględnieniem ekologii, ochrony
zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
 promocja zdrowego i aktywnego spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież i osoby
dorosłe, w szczególności poprzez przeciwdziałanie destrukcyjnym formom spędzania
wolnego czasu przez dzieci i młodzież
 działania na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin, w szczególności aktywizacja
zawodowa i działania integracyjne poszerzające kontakty osób niepełnosprawnych

i

zdrowych
 przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, ze szczególnym uwzględnieniem osób
dotkniętych problemami uzależnień i przemocy
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 wyrównywanie szans zawodowych i społecznych osobom o gorszym statusie finansowym
oraz znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, w tym promocja zatrudnienia i
aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy lub zagrożonych utratą pracy
 upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i
mężczyzn, integracji kobiet w środowisku lokalnym oraz wsparcie matek i ojców w
pełnieniu funkcji rodzicielskich
 promocja i organizacja wolontariatu
 rozwijanie kontaktów i współpracy i wymiany doświadczeń między grupami społecznymi
w ramach integracji europejskiej i pozaeuropejskiej.
5. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów
statutowych:
 organizowanie festiwali, występów, wystaw, wernisaży, konkursów oraz wszelkich
wydarzeń związanych z prezentacją form działalności zawodowej lub prywatnej
związanej z celami fundacji
 organizowanie i prowadzenie warsztatów, szkoleń, konferencji, spotkań oraz programów
edukacyjnych związanych z celami statutowymi Fundacji,
 przeprowadzanie diagnoz psychologiczno – pedagogicznych oraz innych diagnoz
predyspozycji, kompetencji oraz umiejętności zawodowych i osobistych
 wsparcie dla instytucji, organizacji oraz innych osób prawnych, a także osób fizycznych
w zakresie związanym z promocją, diagnozą oraz rozwojem pasji, talentów oraz
predyspozycji osobistych i zawodowych,
 utrzymywanie

kontaktów

z

krajowymi

i

zagranicznymi

instytucjami,

których

doświadczenie lub współpraca może służyć realizowaniu celów Fundacji,
 realizacja badań społecznych, przygotowywanie publikacji oraz raportów z badań,
 prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych
 świadczenie pośredniej i bezpośredniej pomocy rzeczowej, finansowej, merytorycznej,
organizacyjnej, naukowej, edukacyjnej, wychowawczej, kulturalnej i zdrowotnej
 organizowanie grup dyskusyjnych oraz grup wsparcia, a także innych form spotkań
społecznych i indywidualnych w zakresie celów statutowych Fundacji
 organizowanie oraz ułatwianie dostępu do terapii dzieci i młodzieży i dorosłych
 organizowanie i udział w imprezach związanych z celami statutowymi fundacji
 organizowanie kursów szkoleniowych dla wolontariuszy oraz wyróżnianie ich za
działalność na rzecz realizacji zadań statutowych Fundacji
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W okresie sprawozdawczym, tj. od 15 maja do 31 grudnia 2015 r. Fundacja Inspirator
przeprowadziła następujące działania związane ze swoją działalnością:
a) Fundacja została ustanowiona wolą Fundatorów tj. Agnieszki Zdunek, Marty Sosińskiej –
Piotr oraz Mileny Piaseckiej w dniu 15 maja 2015r. poprzez spisanie aktu notarialnego przed
notariuszem Pawłem Żmudą – Trzebiatowskim.
b) Powołany Zarząd Fundacji w osobach Agnieszki Zdunek, Marty Sosińskiej – Piotr oraz
Mileny Piaseckiej złożył kompletny wniosek o rejestrację Fundacji w dniu 15 maja 2015 r. i z
dniem 19 czerwca 2015r. Fundacja została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem 0000563645.
c) Fundacja działała w 2015r. w oparciu o społeczną działalność Zarządu i Rady Fundacji.
d) Zarząd i Rada Fundacji podjęli szereg działań organizacyjnych, w szczególności
określających codzienne działanie Fundacji.
e) Fundacja od maja do grudnia 2015r. zgodnie z celami statutowymi podejmowała
następujące działania:
 wzięła udział, w szeregu licznych bezpłatnych spotkań dotyczących działania organizacji
pozarządowych organizowanych przez urzędy na szczeblu regionalnym oraz centralnym;
 przeprowadziła liczne rozmowy promujące działania Fundacji, jej założenia i cele wśród
osób będących zakładanymi beneficjentami działań Fundacji;
 w dniu 6 sierpnia 2015 r. została wpisana do Rejestru Agencji Zatrudnienia
prowadzonej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu pod numerem 12491;
 w dniu 10 sierpnia 2015 r. została wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych
prowadzonej

przez

Wojewódzki

Urząd

Pracy

w

Poznaniu

pod

numerem

2.30/00301/2015;
 przeprowadziła 80 godzin doradztwa zawodowego dla osób dorosłych;
 wspólnie z pozyskanymi Partnerami złożyła 12 wniosków o dofinansowanie działań
aktywizacyjnych, szkoleniowych, kulturalnych w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 20142020, środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, środków miasta Poznań
oraz Województwa Wielkopolskiego.
6. Zdarzenia prawne o skutkach finansowych:
W okresie sprawozdawczym w Fundacji nie nastąpiły zdarzenia prawne o skutkach
finansowych.
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7. Opis działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS
Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:
• 22.11.Z Wydawanie książek
• 22.12.Z Wydawanie gazet
• 22.13.Z Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych
• 22.33.Z Reprodukcja komputerowych nośników informacji
• 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem
• 63.12.Z Działalność portali internetowych
• 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i
humanistycznych
• 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
• 72.21.Z Działalność edycyjna w zakresie oprogramowania
• 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
• 74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
• 74.14.B Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
• 74.50.A Działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników
• 80.4 Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia
• 85.5 Pozaszkolne formy edukacji
• 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
• 92.11.Z Produkcja filmów i nagrań wideo
• 92.12.Z Rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo
• 92.13.Z Projekcja filmów
• 92.20.Z Działalność radiowa i telewizyjna
• 92.31.E Działalność galerii i salonów wystawienniczych
• 92.31.F Działalność domów i ośrodków kultury
• 92.31.G Artystyczna i literacka działalność twórcza, gdzie indziej niesklasyfikowana
• 92.32.Z Działalność obiektów kulturalnych
W okresie sprawozdawczym, tj. od 15 maja do 31 grudnia 2015 r. Fundacja Inspirator
przeprowadziła następujące działania związane z działalnością gospodarczą:
W okresie letnim 2015 roku Fundacja prowadziła warsztaty edukacyjne i animacje dla dzieci
na plażach miejskich w Poznaniu. Nasze animatorki każdego dnia od maja do września
(łącznie ok. 340 godzin) uczyły i bawiły się z dziećmi i rodzicami na plażach na Szelągu oraz
Chwaliszewie (Kontener Art). Animacje na plażach były organizowane we współpracy z firmą
Inbox, inicjatywą społeczną KontenerArt oraz miastem Poznań.
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8. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł:
Przychody ogółem:

24 004,13 zł

W tym:
- ze środków publicznych /w tym z budżetu państwa i gminy/:

0,00 zł

- z darowizn:

0,00 zł

- ze świadczeń realizowanych odpłatnie z uwzględnieniem ich kosztów:

0,00 zł

- z innych źródeł / wskazać jakie/:
odsetki na rachunku bankowym

4,13 zł

- z prowadzenia działalności gospodarczej z uwzględnieniem jej kosztów:

24 000,00 zł

- stosunek przychodów z działalności gospodarczej do przychodów

99,98%

ogółem:
9. Informacja o poniesionych kosztach:
Koszty ogółem:

1 147,19 zł

W tym:

10.

- na realizację celów statutowych:

0,00 zł

- na administrację /czynsz, korespondencja itp./:

1 147,19 zl

- na działalność gospodarczą:

0,00 zł

- pozostałe koszty /wskazać jakie/:

0,00 zł

Informacje o osobach zatrudnionych:

Liczba osób zatrudnionych ogółem:

0

w tym na stanowiskach:

Nie dotyczy

w tym liczba osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej:

0

11.

Informacje o wynagrodzeniach:

a) Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń:
W tym:

0,00 zł
- wynagrodzenia:

24 000,00 zł

- nagrody:

0,00 zł

- premie:

0,00 zł

- inne świadczenia /wskazać jakie/:

0,00 zł

W tym wynagrodzenie osób zatrudnionych wyłącznie w działalności
gospodarczej
b) Wysokość rocznych wynagrodzeń ogółem wypłaconych:
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Członkom Zarządu ogółem

0,00 zł

W tym:
- wynagrodzenia:

24 000,00 zł

- nagrody:

0,00 zł

- premie:

0,00 zł

- inne świadczenia /wskazać jakie/:

0,00 zł

Członkom innych organów fundacji/ wskazać jakim/.
W tym:
- wynagrodzenia:

0,00 zł

- nagrody:

0,00 zł

- premie:

0,00 zł

- inne świadczenia /wskazać jakie/:

0,00 zł

Osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą.

0,00 zł

W tym:
- wynagrodzenia:

0,00 zł

- nagrody:

0,00 zł

- premie:

0,00 zł

- inne świadczenia /wskazać jakie/:

0,00 zł

Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń z umów zleceń:
12.

24 000,00 zł

Informacje o udzielonych pożyczkach:

W okresie sprawozdawczym Fundacje nie udzielała pożyczek ani ich nie zaciągała.
13.

Informacje o posiadanym majątku:

a) Informacje o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych:
Bank: Raiffeisen Bank

Kwota: 356,94 zł

b) Informacje o wartości posiadanych papierów wartościowych:
Nie dotyczy. Fundacja nie posiadała papierów wartościowych w postaci obligacji, udziałów
lub akcji.
c) Informacje o nabytych nieruchomościach:
Nie dotyczy. Fundacja nie nabyła nieruchomości.
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d) Informacje o nabytych innych środkach trwałych:
Nie dotyczy. Fundacja nie nabyła środków trwałych.
e) Informacje statystyczne:
Aktywa:

356,94 zł

Zobowiązania:
14.

Informacje

356,94 zł
o

działalności

zleconej

fundacji

przez

podmioty

państwowe

i samorządowe oraz o ich wynikach finansowych:
W okresie sprawozdawczym Fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty
państwowe lub/ i samorządowe.
15.

Informacje

o

rozliczeniach

fundacji

z

tytułu

ciążących

zobowiązań

podatkowych w tym składanych deklaracji podatkowych:
W okresie sprawozdawczym Fundacja nie ma ciążących zobowiązań podatkowych.
16.

Informacje o kontrolach i ich wynikach:

W okresie sprawozdawczym w Fundacji nie przeprowadzono kontroli.
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