
Sprawozdanie merytoryczne
z działalności Fundacji Kraina Nadziei w 2015 roku

Sprawozdanie obejmuje okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 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 Kraina Nadziei
Siedziba, adres: os. Orła Białego 112/6, 61-251 Poznań
E-mail: kraina_nadziei@wp.pl
Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 17.02.2011 r.
Nr KRS: 0000378529
Nr Regon: 301676150

3) Dane dotyczące członków Zarządu Fundacji według aktualnego wpisu w rejestrze sądowym:

– Danuta Ciorga (Prezes Zarządu)
– Adam Ciorga (Wiceprezes Zarządu)

4) Cele statutowe Fundacji:

a) charytatywnej, polegającej na wydawaniu żywności, odzieży i artykułów szkolnych rodzinom w trudnej
sytuacji materialnej, rodzinom niepełnym, rodzinom wielodzietnym oraz osobom niepełnosprawnym,

b) edukacyjnej i rekreacyjnej, polegającej na tworzeniu i prowadzeniu świetlic, klubów oraz organizacji
czasu wolnego i wypoczynku dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz dzieci,
młodzieży i osób niepełnosprawnych, jak również wspomaganiu ich wszechstronnego rozwoju,

c) wychowawczej, polegającej na udzielaniu porad rodzicom,
d) społecznej, polegającej na przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym.

5) Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych:

Realizując cele statutowe Fundacja w 2015 roku prowadziła następujące projekty:

a) w zakresie działalności charytatywnej:
– „Punkt  wsparcia”  –  rodziny  pozostające  pod  opieką  Fundacji  korzystały  ze  wsparcia  w  postaci

żywności, artykułów szkolnych oraz odzieży.

b) w zakresie działalności edukacyjnej i rekreacyjnej:
– „Droga Życia” – dwugodzinne zajęcia dla dzieci w wieku 5-16 lat. W ich programie było m. in.:

zajęcia edukacyjne,  gry ruchowe, zabawy z chustą animacyjną,  wykonywanie  prac plastycznych
oraz wyjścia na siłownię zewnętrzną. Zorganizowano dziesięć spotkań. W projekcie uczestniczyło
piętnaścioro dzieci.

– „Przygoda  z  grami”  –  dwugodzinne  zajęcia  dla  dzieci  w  wieku  5-16  lat.  W ich  programie  były
rozgrywki w grach planszowych, karcianych i zręcznościowych. Przeprowadzono dziesięć spotkań. W
projekcie uczestniczyło piętnaścioro dzieci.

– „Lubię czytać” – umożliwienie dzieciom dostępu do literatury poprzez czytanie dzieciom książek, pracę
z tekstem i ilustracjami oraz wypożyczanie książek.

c) w zakresie działalności wychowawczej:
– „Punkt porad” – Fundacja na bieżąco udzielała porad rodzicom w sprawach wychowawczych.

d) w zakresie działalności społecznej:
– „Punkt wsparcia” – rodziny pozostające pod opieką Fundacji korzystały ze wsparcia w postaci środków

czystości.
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– „Gwiazdkowa Niespodzianka” –  akcja przekazania podarunków świątecznych dla dzieci. Realizowana
była ona dwukrotnie, w styczniu i grudniu. Rozdano podczas niej dwadzieścia trzy paczek.

6) Zdarzenia prawne o skutkach finansowych:

W 2015 roku nie było zdarzeń prawnych w działalności Fundacji o skutkach finansowych

7) Opis działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS

Fundacja  nie  jest  wpisana  do  rejestru  przedsiębiorców  i  w  2015  roku  nie  prowadziła  działalności
gospodarczej

8) Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł:

Przychody ogółem: 7394,94 zł
W tym: 
a) ze środków publicznych (w tym z budżetu państwa i gminy): 0,00 zł
b) z darowizn: 5263,65 zł
– finansowych 1630,00 zł
– rzeczowych 3633,65 zł
c) ze świadczeń realizowanych odpłatnie z uwzględnieniem ich kosztów: 0,00 zł
d) z innych źródeł (wskazać jakie): 2131,29 zł
– przychody z działalności statutowej1 2131,29 zł

9) Informacja o poniesionych kosztach:

Koszty ogółem: 5430,01 zł
W tym: 
– na realizację celów statutowych: 5220,74 zł
– na administrację (czynsz, korespondencja itp.): 209,27 zł
– na działalność gospodarczą: 0,00 zł
– pozostałe koszty (wskazać jakie): 0,00 zł

10) Informacje o osobach zatrudnionych:

Fundacja w 2015 roku nie zatrudniała żadnych osób.

11) Informacje o wynagrodzeniach:

Fundacja w 2015 roku nie wypłacała wynagrodzeń.

12) Informacje o udzielonych pożyczkach:

Fundacja w 2015 roku nie udzielała pożyczek.

13) Informacje o posiadanym majątku:

a) Informacje o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych:
Kwota:  1658,95 zł Bank Pocztowy, nr konta: 80132010163256688620000001

b) Informacje o wartości posiadanych papierów wartościowych:
Fundacja w 2015 roku nie posiadała obligacji, udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego.

c) Informacje o nabytych nieruchomościach:
Fundacja w 2015 roku nie nabyła żadnej nieruchomości.

d) Informacje o nabytych innych środkach trwałych:
Fundacja w 2015 roku nie nabyła żadnych środków trwałych.

e) Informacje statystyczne:
Aktywa: 2964,93 zł
Zobowiązania: 0,00 zł

1 Nadwyżką przychodów nad kosztami w roku 2015. Decyzją Rady Fundacji  przeznaczono ją na realizację celów
statutowych Fundacji w 2016 r. i zwiększeniu o tą kwotę przychodów w roku obrotowym 2016.
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14) Informacje o działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe oraz o ich
wynikach finansowych:

Fundacja w 2015 roku nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe.

15) Informacje  o  rozliczeniach  Fundacji  z  tytułu  ciążących  zobowiązań  podatkowych  w  tym
składanych deklaracji podatkowych:

Fundacja złożyła w Urzędzie Skarbowym Poznań Nowe Miasto zeznanie CIT-8 za 2015 rok. W związku z
faktem, iż cały dochód Fundacji został wyasygnowany na działalność statutową, Fundacja zwolniona była z
opłaty podatku dochodowego od osób prawnych.

16) Informacje o kontrolach i ich wynikach:

W 2015 roku nie była prowadzona żadna kontrola w Fundacji.

Sporządził Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

Adam Ciorga Danuta Ciorga Adam Ciorga

Poznań, 16 marca 2016 r.
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