Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji w roku 2013
Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego.
Nazwa: "Edukacyjna szansa dla wszystkich"

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/

1) Dane o Fundacji:
Nazwa: Fundacja "Edukacyjna szansa dla wszystkich"
Siedziba, adres: 87-100 Toruń, ul. Żółkiewskiego 46B
Data uzyskania statusu OPP: 25.11.2009r.
Nr KRS: 0000312378
Nr Regon: 340494562
Dane dotyczące członków zarządu Fundacji według aktualnego wpisu w rejestrze
sądowym:
Imię, nazwisko, adres zamieszkania:
I. Zarząd Fundacji:
1.)

Hanna Weber – prezes, zam. 87-100 Toruń, ul. Św. Wojciecha 25

2.)

Michał Weber – vice-prezes, zam. 87-100 Toruń, ul. Św. Wojciecha 25

3.)

Paweł Rodecki – sekretarz, zam. 87-820 Kowal, ul. Kopernika 3

II. Rada Fundacji
1.

) Katarzyna Krening – Łochocka – członek, zam. 87-100 Toruń, ul. Matysiaków 8

2.

) Marek Ruciński - członek, zam. 87-100 Toruń, ul. Cyprysowa 38

2) Cele statutowe Fundacji:
- wspieranie rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i zawodowego młodzieży ze
szczególnym uwzględnieniem młodzieży z rodzin ubogich i małych miejscowości
- wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z różnymi deficytami.
- wspieranie ścieżki edukacyjnej młodzieży ponadgimnazjalnej z rodzin ubogich
3) Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów
statutowych:
- Fundacja kontynuowała działalność w zakresie wspierania rozwoju intelektualnego,
emocjonalnego młodzieży z różnymi deficytami zdrowotnymi oraz z rodzin ubogich, której
celem była edukacja zawodowa.

Formy:
- zajęcia wyrównawcze dla młodzieży ze specjalnymi potrzebami intelektualnoemocjonalnymi, głownie z języka angielskiego, matematyki i języka polskiego
- poradnictwo pedagogiczne dla rodziców i młodzieży
- „pogotowie językowe” – doraźna pomoc z języka angielskiego
- stypendia socjalne i naukowe oraz dofinansowanie dojazdów do szkoły dla grupy uczącej się
młodzieży z małych miasteczek młodzieży z ubogich rodzin z przeznaczeniem na cele
edukacyjne: udzieliła ich w liczbie 77 na kwotę 5,420,00 zł
- udzieliła pomocy niefinansowej w postaci zakupu i zaopatrzenia w podręczniki do języka
angielskiego grupę uczącej się młodzieży wymagającej tej formy pomocy w liczbie 22 na
kwotę 1,478,23 zł
Należy podkreślić, że zarząd Fundacji prowadzi monitoring udzielanej pomocy czy jest
wykorzystywana przez beneficjentów zgodnie z przeznaczeniem tzn. na kontynuowanie
ścieżki edukacyjnej.
Fundacja "Edukacyjna szansa dla wszystkich” opiera swą działalność na pracy społecznej
członków zarządu i wolontariacie, jest organizacją całkowicie non-profit.
6) Uchwały Zarządu:
Zarząd podjął jedną uchwałę w roku 2013:
- Uchwała nr 1/2014 z dnia 27.03.2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za rok 2013.
7) Zdarzenia prawne o skutkach finansowych: brak
8.) Opis działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS
- Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Dochody pochodzą z pozyskiwania 1%
podatku, darowizn, wolontariatu.
Wpływ z 1% podatku stanowił kwotę 8,705,90 zł, wolontariat oszacowany na 1.750,01 zł.
Przychód w roku 2013 r. wyniósł 10,455,91 zł.
9.) Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł:
Przychody ogółem: 10,455,91 zł
W tym:
- ze środków publicznych /w tym z budżetu państwa i gminy/: 8,705,90 zł – 1%
- z darowizn: brak
- ze świadczeń realizowanych odpłatnie z uwzględnieniem ich kosztów: brak
- z innych źródeł / wskazać jakie/: wolontariat 1.750,01 zł

10.) Informacja o poniesionych kosztach:
Koszty ogółem: 6.898,23 zł
W tym:
- na realizację celów statutowych: 7,851,01 zł
- na administrację: 952,78 zł
11.) Informacje o osobach zatrudnionych:
Liczba osób zatrudnionych ogółem: brak
12. ) Informacje o wynagrodzeniach:
- Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń: brak
13.) Informacje o udzielonych pożyczkach: brak
14.) Informacje o posiadanym majątku:
a) Informacje o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych:
Kwota: 3.604,99 zł
Bank: BPH 22 1060 0076 0000 3200 0131 1070
b) Informacje o wartości posiadanych papierów wartościowych: brak
c) Informacje o nabytych nieruchomościach: brak
d) Informacje o nabytych innych środkach trwałych: brak
15.) Informacje o działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe i
samorządowe oraz o ich wynikach finansowych: brak
16.) Informacje o rozliczeniach Fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych w
tym składanych deklaracji podatkowych: brak
17.) Informacje o kontrolach i ich wynikach:
Kontrola nie była przeprowadzana
W załączeniu:
Odpisy uchwał zarządu fundacji.
1. Uchwała nr 1/2014
Podpisy dwóch członków Zarządu Fundacji:

…………………………………

Toruń, 09.07.2014 r.
Miejsce, data

……………………………………

