Fundacja Społeczna

PROGRES

Tarnów, dnia 25 lutego 2016 r.

Sprawozdanie z działalności
Fundacji Społecznej Progres
w roku 2015
sporządzone w oparciu o treść art. 12 ust. 4 Ustawy o fundacjach
i rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania
z działalności fundacji.
1)

Dane rejestracyjne Fundacji:
1.1 Nazwa Fundacji – Fundacja Społęczna Progres
1.2 Siedziba i adres – Tarnów (33-100), ul. Spokojna 6
1.3 Data wpisu w KRS – 30 grudnia 2014 r.
1.4 Numer KRS – 0000536847
1.5 Statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON – 360427350
1.6 Numer identyfikacji podatkowej NIP – 8733254396
1.7 Dane dotyczące członków zarządu fundacji (imię, nazwisko, pełniona funkcja)
1.7.1
Jakub WRONA – Prezes Zarządu
1.7.2
Jakub Słowik - Zastępca Prezesa Zarządu
1.7.3
Marcin Gzyl – Zastępca Prezesa Zarządu
1.7.4
Anna łakoma – Sekretarz – Członek Zarządu
1.8 Określenie celów Statutowych:
1.8.1
Integracja i reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
1.8.2
Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej
1.8.3
Działalność charytatywna i prospołeczna
1.8.4
Działalność na rzecz osób starszych
1.8.5
Działalność wspierająca i promująca ideę wolontariatu
1.8.6
Szeroko rozumiana pomoc społeczna w tym również świadczenie pracy socjalnej
1.8.7
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
1.8.8
Działania na rzecz osób wykluczonych społecznie w niepełnosprawnych, bezrobotnych,
bezdomnych, ubogich.
1.8.9
Ochrona i promocja zdrowia.
1.8.10 Działalność na rzecz rozwoju nauki , edukacji, oświaty i wychowania.
1.8.11 Działalność na rzecz kultury i sztuki.
1.8.12 Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
1.8.13 Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
1.8.14 Działanie na rzecz ochrony przyrody i środowiska naturalnego.

2)

Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis głównych
zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych.
W okresie sprawozdawczym Zarząd Fundacji włożył bardzo dużo pracy w organizację nowo powstałej struktury.
Okres sprawozdawszy został w głównej mierze poświęcony zdobywaniu doświadczenia jako organizacja,
budowaniu struktury oraz zapewnienie warunków dla bieżącej i przyszłej działalności.
Fundacja Społeczna Progres w 2015 r.:
1. Zorganizowała i prowadziła Kampanię społeczną pn. ,,Dajesz pieniądze na ulicy? Nie pomagasz!”, która
miała na celu rozpowszechnienie wśród mieszkańców miasta Tarnowa informacji o skutecznych
formach
pomocy
osobom
potrzebującym
i
pokazanie
prawdziwego
oblicza
żebractwa.
Działania realizowane w ramach kampanii społecznej były adresowane do osób, które potrzebują pomocy, jak
również do tych, którzy tej pomocy chcą udzielić. Kampania ta była współfinansowana z budżetu miasta
Tarnowa.
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2. Zorganizowała wyjazd tarnowskich rodzin zastępczych do Ciężkowic w ramach Dnia Rodzicielstwa
Zastępczego, gdzie rodziny mogły zapoznać się z ekspozycją w Muzeum Przyrodniczym
w Ciężkowicach, zwiedzić rezerwat ,,Skamieniałe Miasto” oraz integrować się przy wspólnym grillowaniu. Wyjazd
ten był okazją, aby podziękować wszystkim tarnowskim rodzicom zastępczym za poświęcenie i trud, jaki
wkładają każdego dnia w wychowanie dzieci pokrzywdzonych przez los. Powyższa inicjatywa była kontynuacją
realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie projektu z 2014 r. pn. „Jaki kolor serca
masz. Czy możesz mi je dać?”, który miał na celu promowanie idei rodzicielstwa zastępczego.
3. Zorganizowała i przeprowadziła wakacyjne warsztaty dla młodzieży z rodzin zastępczych z terenu miasta
Tarnowa w ramach projektu pn. ,,Będę mistrzem!’’. Celem, którego było przede wszystkim korygowanie
agresywnych zachowań wśród młodzieży, nabycie umiejętności radzenia sobie z emocjami, nauka i rozwój
umiejętności społecznych, propagowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego. Projekt ten był
współfinansowany ze środków programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich - Małopolska Lokalnie.
4. W partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tarnowie oraz Stowarzyszeniem ,,Kropla
Słońca” kampanię pn. „Biała Wstążka”, która miała na celu walkę z przemocą wobec kobiet oraz wspieranie
działań na rzecz jej przeciwdziałania. Kampania ta była również protestem przeciwko dyskryminacji wynikających
z uwarunkowań historycznych, środowiskowych i społecznych. W ramach tych działań odbyły się m.in. warsztaty
psychologiczne ,,ŚwiadkaMOC by przemóc przemoc", happening antyprzemocowy w formie ,,Marszu PrzeMÓC
PrzeMOC’’, konferencja ,,Rodzina wolna od przemocy".
5. Była inicjatorem i głównym organizatorem wspólnego mieszkańców miasta śpiewania kolęd pn. Smakowanie
Świąt” Akcja wpisywała się w jarmark świąteczny. W organizację imprezy włączyły się Muzeum Okręgowe w
Tarnowie, Teatr im. L. Solskiego w Tarnowie, tarnowscy restauratorzy oraz osobiście Prezydent Miasta – Pan
Roman Ciepiela, który wręczał osobiście śpiewniki i wspólnie z zebranymi uczestniczył w śpiewaniu kolęd.
6. We współpracy z Zarządem Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego w Tarnowie wzięliśmy udział w
organizacji konkursu kulinarnego dla uczniów szkól gastronomicznych pn. „Dzikie Smaki”
3)

Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego
Fundacja może prowadzić działalność nieodpłatną pożytku publicznego, działalność odpłatną pożytku
publicznego oraz działalność gospodarczą. Dochód Fundacji może być przeznaczony wyłącznie na realizacje
celów statutowych Fundacji. Działalność gospodarcza jest działalnością dodatkową w stosunku do działalności
statutowej.
Fundacja Społeczna Progres może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie (w nawiasach
kody PKD):
1. (58.1) wydawanie książek i periodyków oraz pozostałą działalność wydawnicza z wyłączeniem w zakresie
oprogramowania,
2. (63.1) przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
działalność portali internetowych,
3. (63.99) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
4. (74.9) pozostał działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
5. (82.1) działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą,
6. (82.3) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresówa.,
7. (85.5) pozostałe formy edukacji,
8. (85.6) działalność wspomagająca edukację,
9. (90.0) działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką,
10. (93.1) działalność związana ze sportem,
11. (93.2) działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
12. (55.9) pozostałe zakwaterowanie,
13. (94.9) działalność pozostałych organizacji członkowskich
14. (56.1) restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne,
15. (56.2) przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering) i pozostała gastronomiczna
działalność usługowa,
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16. (78.1) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy pozyskiwaniem pracowników,
17. (78.2) działalność agencji pracy tymczasowej,
18. (81.1) działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,
19. (81.2) sprzątanie obiektów,
20. (81.3) działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,
21. (82.9) działalność komercyjna gdzie indziej niesklasyfikowana,
22. (87.3) pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych,
23. (87.9) pozostałą pomoc społeczna z zakwaterowaniem,
24. (88.1) pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych,
25. (88.9) pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania,
26. (73.1) reklama
27. (70.2) doradztwo związane z zarządzaniem,
28. (84.1) administracja publiczna oraz polityka gospodarcza i społeczna,
29. (94.1) działalność organizacji komercyjnych, pracodawców oraz organizacji profesjonalnych,
30. (85.1) wychowanie przedszkolne,
31. (91.0)działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą.

4)

Odpisy uchwał zarządu fundacji:
Poniżej przedstawiono w ujęciu tabelarycznym Uchwały Zarządu Fundacji podjęte w 2015 r.
Nr

1/2015

2/2015

Data
Uchwały
05.01.2015
r.

05.01.2015
r.

Tytuł Uchwały

Liczba załączników

w sprawie wyrażenia zgody przez członków Zarządu
Fundacji Społecznej „Progres” na bycie powiadamianym o
terminach posiedzeń Zarządu w formie telefonicznej lub emailowej.

1

w sprawie przyjęcia Regulaminu Zarządu Fundacji
1

Prezes Zarządu nie wydawał w 2015 r. zarządzeń.
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5. Informacje o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł:

2015
Przychody z działalności
statutowej

30 896,71

Projekt „Będę Mistrzem”dotacja

4 982,00

Projekt „Biała Wstążka - dotacja

9 994,06

Projekt „Nasz region-nasza
historia - naszedziedzictwo” dotacja

6 503,00

Projekt „Dajesz pieniądze na
ulicy-nie pomagasz”

5 000,00

- darowizny

4 417,65

Pozostałe przychody w złotych

2015

1. Przychody finansowe:

0

2: Przychody operacyjne:

1 200,00

- przeksięgowane zaokrąglenia

0

- zarachowanie w przychody międzyokresowych
rozliczeń przychodów związanych z darowizną
środków trwałych

1 200,00

Razem

1 200,00

Przychód zostaje przeznaczony w całości na realizację celów statutowych Fundacji.

6. Informacja o poniesionych kosztach:
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2015
Koszty działalności statutowej

29 429,06

Projekt „Będę Mistrzem”

5 232,00

Projekt „Biała Wstążka

10 494,06

Projekt „Nasz region-nasza
historia – nasze dziedzictwo”

7 703,00

Projekt „Dajesz pieniądze na
ulicy-nie pomagasz”

6 000,00

2015
Koszty działalności
administracyjnej

4892,2

Amortyzacja

1 200,00

Zużycie materiałów i energii

716,69

Usługi obce – prowizje
bankowe, najmy

2 954,51

Opłaty administracyjne i sądowe

21,00

7. Dane o:
a) liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z
wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej – 0
Fundacja nie zatrudnia żadnych osób.
b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundację z podziałem na wynagrodzenia,
nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób
zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej – 0,00 zł
Nie dotyczy.
c) wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego członkom
zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z
podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie, i inne świadczenia – 0,00 zł
d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia, umów o dzieło – 10 618,00 zł
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e) udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich
wysokości,
ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz
podaniem podstawy statutowej udzielenia takich pożyczek:
W 2015 r. nie udzielano pożyczek.
f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku – 0,00zł
g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa
handlowego ze wskazaniem tych spółek – 0,00 zł
h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to
nabycie – 0,00 zł
i) nabytych pozostałych środków trwałych – 0,00 zł
j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych
sporządzanych dla celów statystycznych:
- fundusz na realizacje celów statutowych 600,00 zł
- fundusz na działalność gospodarczą – 1000,00 zł
8. Dane od działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi,
państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności.
W okresie sprawozdawczym Fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty
państwowe i samorządowe.
9. Informacje o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także
informacje w sprawie składanych deklaracji podatkowych.
Za 2015 r. nie ciążą zobowiązania podatkowe, ani inne zobowiązania publiczno prawne na Fundacji
Społecznej Progres.
W 2015 r. Fundacja Społeczna Progres złożyła deklarację CIT-8 za rok 2014.
10. Informacja, czy w o kresie sprawozdawczym była przeprowadzona w fundacji kontrola, a jeśli
była to jej wyniki.
W okresie sprawozdawczym nie miała miejsca kontrola.
PODPISY
Zastępca Prezesa

Zastępca Prezesa

Członek Zarządu

Prezes Fundacji

właściwe podpisy na oryginale
Marcin Gzyl

Jakub Słowik

Anna Łakoma

Jakub Wrona
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