ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 maja 2001 r.
w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.
(Dz. U. z dnia 22 maja 2001 r.)
Na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r.
Nr 46, poz. 203, z 1997 r. Nr 121, poz. 769 i z 2000 r. Nr 120, poz. 1268) zarządza się, co
następuje:
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI ROZWOJU INICJATYW KREATYWNYCH
ZA ROK 2013
I.
Fundacja Rozwoju Inicjatyw Kreatywnych
Siedziba i adres do korespondencji: 62-800 Kalisz, ul. H. Sawickiej 54/27
Strona www: www.fundacjafrik.pl
E-mail: kontakt@fundacjafrik.pl
Tel. 514 554 022
Data wpisu do KRS: 2013-06-07
Nr w KRS: 0000465371
REGON: 302456203
NIP: 618-21-44-511
Organem wykonawczym Fundacji jest Zarząd Fundacji, w skład którego wchodzą 3 osoby:
- Kubiak Aleksandra Genowefa, Członek Zarządu Fundacji,
- Wiczewska Magdalena Iwona, Członek Zarządu Fundacji,
- Frątczak Monika Elżbieta, Prezes Zarządu Fundacji.
Do celów statutowych Fundacji należy:
a. animacja społeczno-kulturalna w społecznościach lokalnych,
b. zwiększenie dostępu do kultury i edukacji,
c. rozwój i promocja turystyki kulturalnej,
d. rozwój oświaty, kształcenie dzieci, młodzieży i dorosłych,
e. rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego i społecznej partycypacji,
f. rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
g. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
h. integracja i reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
i. wpieranie osób w wieku emerytalnym,
j. wspieranie osób niepełnosprawnych, ich rodzin i prawnych opiekunów,
k. inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, w
szczególności w zakresie aktywności zawodowej ludzi młodych w sektorze kreatywnym,
l. promocja równouprawnienia wśród kobiet i mężczyzn,
m. promocja i ochrona zdrowia,
n. promocja i rozwój wolontariatu,
o. rozwój czytelnictwa w Polsce,
p. upowszechnianie idei ekologicznych, ochrona zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego,
q. upowszechnianie praw człowieka,
r. wspieranie działań przyczyniających się do budowania porozumienia ponad podziałami narodowymi,
kulturowymi, społecznymi, ekonomicznymi, pokoleniowymi,
s. rozwój integracji europejskiej,
t. pielęgnowanie, promowanie i wspieranie kultury, sztuki, jak również ochrona dóbr kultury i tradycji na
terenie Polski oraz poza granicami kraju,
u. promowanie interesujących zjawisk światowej kultury w Polsce,
v. promowanie polskiej kultury za granicą,
w. promocja i wspieranie młodych talentów, twórców polskich i zagranicznych,
x. wspieranie Polonii i Polaków za granicą,
y. wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w Ustawie o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku ( art. 3 ust. 2).
Wymienione cele Fundacja realizuje zgodnie ze Statutem poprzez:
a. realizację projektów społeczno-kulturalnych i edukacyjnych,
b. organizowanie wszelkich imprez związanych z upowszechnianiem i prezentacją kultury i sztuki,
aktywności społecznej, promocją talentów, w tym wystaw, pokazów, koncertów, festiwali, rezydencji
artystycznych, wolontariatu, staży, warsztatów, szkoleń, targów, konkursów w kraju i za granicą,

c. podejmowanie działań służących dialogowi różnych kultur, grup, środowisk i ludzi, jak również integracji
europejskiej poprzez pokazy, prelekcje, spotkania, dyskusje, konferencje, warsztaty w kraju i za granicą,
d. realizację projektów międzynarodowych,
e. działalność edukacyjną, animacyjną, wydawniczą i badawczą,
f. prowadzenie kampanii społecznych a także stron i portali internetowych,
g. współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi i pozarządowymi, sektorem gospodarczym,
osobami fizycznymi oraz środkami masowego przekazu w kraju i za granicą,
h. przyznawanie stypendiów indywidualnych,
i. prowadzenie innowacyjnego centrum kultury.
II.
Opis działalności Fundacji Rozwoju Inicjatyw Kreatywnych podjętej w 2013 r.
- Strona internetowa Fundacji – www.fundacjafrik.pl
Począwszy od założenia Fundacji w 2013 roku trwały bieżące prace nad rozwojem strony Fundacji .
- realizowane projekty:
A. PROJEKTY NON-PROFIT:
Fundacja zrealizowała projekty non-profit w ramach działalności statutowej. Były to:
- Warsztaty tańca flamenco dla kobiet (26– 27.10.2013) - projekt polegający na zorganizowaniu warsztatów
tańca flamenco. Uczestniczyło w nich 5 osób. Warsztaty zostały zrealizowane w ramach odpłatnej
działalności pożytku publicznego.
- Międzypokoleniowe, radosne i kreatywne – papierowe wariacje na świąteczne akcenty (7.12.2013).
Mieszkańcy Kalisza pod okiem prowadzących: Marii Garbiec -Zybury, Barbary Tworek oraz Ewy Górniewicz
wykonali swoje oryginalne choinkowe ozdoby. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem i potwierdziły
twórczy potencjał kaliszan. Udział w nich wzięło 15 osób.
B. PROJEKTY DOFINANSOWANE:
W 2013 roku Fundacja Rozwoju Inicjatyw Kreatywnych nie realizowała żadnego dofinansowanego projektu.
C. INNE DZIAŁANIA
- działania promocyjne:
W 2013 r. w prasie ukazywały się zapowiedzi organizowanych przez Fundację wydarzeń:
- Fundacja nawiązała również stałe kontakty z kilkoma stronami internetowymi, gdzie regularnie
zamieszczane są informacje o działaniach Fundacji – Calisia pl, faktykaliskie.pl, kalisz.naszemiasto.pl,
naszrynek.pl.
- obecność na portalach społecznościowych – Fundacja jest aktywna na portalu społecznościowym –
Facebook, osiągając liczbę prawie 200 fanów.
- nawiązanie współpracy i partnerstwa:
brak
- złożone wnioski:
W okresie czerwiec – grudzień 2013 roku Fundacja złożyła 3 wnioski o dofinansowanie. Były to:
- Festiwal Sztuki Graffiti „Kaliszgraffia”” złożony do programu „Młodzież w działaniu”. Wniosek nie otrzymał
dofinansowania.
- „Otwórz oczy! Młodzieżowa Akademia Społecznego Reportażu”. Projekty tematyczne - Obywatele dla
Demokracji. Wniosek nie otrzymał dofinansowania.
- „Wizualna strona miasta – Kalisz wczoraj i dziś”. Otwarty konkurs ofert na realizację w 2014 roku zadań
publicznych Miasta Kalisza w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Wniosek otrzymał dofinansowanie.
III.
Fundacja Rozwoju Inicjatyw Kreatywnych nie prowadzi działalności gospodarczej.
IV.
W sprawozdawanym okresie zostały przyjęte przez Zarząd następujące uchwały:
Nr 1/2013 z dn. 7.08.2013 o powołaniu odpłatnej działalności pożytku publicznego;
Nr 2/2013 z dn. 1.09.2013 o zatwierdzeniu polityki rachunkowości.
V.
W 2013 roku Fundacja osiągnęła przychody z tytułu :
- dotacji 0 PLN
- darowizn 621,00 PLN

- odsetek dopisanych - PLN
- przychody finansowe 600,00 PLN
VI.
Wysokość kwot przeznaczonych na :
- realizację celów statutowych 1185,72 PLN
w tym honoraria i wynagrodzenia 650,00PLN
- koszty administracyjne 295,20 PLN.
VII.
Dane o :
A/ liczbie osób zatrudnionych w fundacji
- na umowę o pracę / wyszczególnić stanowisko / : 0 osoby
- w działalności gospodarczej / wyszczególnić stanowisko / : brak
B/ łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundację / brutto / - 0 PLN
* wynagrodzenia 0 PLN
- wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę
o pracę / brutto / - 0 PLN
* wynagrodzenia - 0 PLN
- wynagrodzenia osób zatrudnionych w działalności
gospodarczej /brutto / - 0 PLN
* wynagrodzenia – 0 PLN
C/ wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłacanego łącznie /brutto/ - 0 PLN
D/ wydatki na wynagrodzenia z umów zleceń, umów o dzieło i honorariów / brutto /650,00 PLN
E/ udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych z podziałem według ich wysokości, ze wsazaniem
pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich
pożyczek – 0 PLN
F/ kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku:
- na rachunku bieżącym 85 1240 2946 1111 0010 5258 5129: 35,28 PLN w Banku Pekao SA
G/ wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa
handlowego ze wskazaniem tych spółek – 0 pln
H/ nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie – 0
PLN
I/ nabycie pozostałych środków trwałych o wartości jednostkowej powyżej 5000,00 PLN – 0 PLN
J/ wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych
sporzadzanych dla celów statystycznych
aktywa fundacji : 0 PLN,
zobowiązania fundacji : 0 PLN
VIII.
Dane o przychodach uzyskanych przez fundację z odpłatnych świadczeń realizowanych w ramach celów
statutowych, z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń
przychody: koszty : IX.
Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi państwowe,
zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności : brak
Informacje o rozliczeniach fundacji z budżetem z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także
informacje w sprawie składanych deklaracji podatkowych:
- zobowiązania na dzień 31.12.2013 brak
- składane deklaracje: CIT 8.
W fundacji w 2013 roku nie przeprowadzono żadnych urzędowych kontroli.
Kalisz dnia 22.12.2014 r.
Monika Frątczak

..............................................................................

Magdalena Wiczewska

..............................................................................

Aleksandra Kubiak
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