Pismo 15/2012/FZSK z dn.22.03.2012r.
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
1) Nazwa: FUNDACJA ZMIAN SPOŁECZNYCH „KREATYWNI”
2) Forma prawna: fundacja
3) Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym,: KRS 0000387798
4) Data wpisu, rejestracji lub utworzenia: 06.07.2011

5) Nr NIP: 9581653138

nr REGON: 221424157

6) Adres:
miejscowość: Gdynia

ul.: Modrzewiowa

nr 4c m 8 Gdynia

województwo: Pomorskie
kod pocztowy: 81 –074

poczta: Gdynia

7) Tel.: 513 385 495
e-mail: kreatywni.fundacja@gmail.com http:// www.fundacjakreatywni.pl
8) Numer rachunku bankowego: 10 2490 0005 0000 4500 3646 7736
nazwa banku: ALIOR BANK
9) Nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania Fundacji
a) Aleksandra Mróz-Wykusz
b) Magdalena Reszczyńska
c) Aleksandra Wojciechowska

10.Cele i zasady działania Fundacji

Celami Fundacji są:
1.

Prowadzenie działalności społecznie użytecznej.

2.

Prowadzenie działalności na rzecz rozwoju, ochrony i promocji zdrowia oraz
promowanie zdrowego stylu życia.

3.

Promowanie twórczego rozwoju osobowościowego.

4.

Wszechstronna pomoc świadczona na rzecz osób i grup zagrożonych
wykluczeniem społecznym i wykluczonych społecznie, ze szczególnym
uwzględnieniem dzieci i młodzieży, w tym dzieci z rodzin w trudnej sytuacji
życiowej, dysfunkcyjnych oraz środowisk społecznie zaniedbanych, a także
osób zagrożonych uzależnieniem, uzależnionych, wykorzystywanych i
nieprzystosowanych społecznie.

5.

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

6.

Upowszechnianie i ochrona praw dziecka.

7.

Przeciwdziałanie uzależnieniom i negatywnym zjawiskom społecznym.

8.

Współdziałanie z administracją państwową i samorządową, organizacjami
społecznymi, jednostkami służby zdrowia, podmiotami gospodarczymi,
instytucjami naukowo-badawczymi w zakresie działań pomocowych na rzecz
dzieci, młodzieży, rodzin oraz społeczności lokalnych.

9.

Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równego
statusu praw kobiet i mężczyzn.

10.

Działalność na rzecz mniejszości.

11.

Działalność charytatywna.

12.

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych psychicznie.

13.

Promocja i organizacja wolontariatu.

14.

Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo
organizacje pozarządowe i podmioty publiczne.

i

informacyjnie

15.

Prowadzenie działalności na rzecz upowszechniania i rozwoju kultury
fizycznej i sportu.

16.

Krzewienie turystyki i krajoznawstwa oraz aktywnych form wypoczynku
dzieci i młodzieży.

17.

Promowanie ekologii i ochrony przyrody, ochrony dziedzictwa przyrodniczego
oraz troski o racjonalne wykorzystywanie zasobów przyrody.

18.

Wspieranie przedsięwzięć mających za przedmiot oświatę i wychowanie oraz
kulturę i sztukę.

19.

Pogłębianie i promowanie kultury i nauki.

20.

Wspieranie rozwoju kultury i nauki.

21.

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

22.

Stwarzanie i zapewnianie warunków dla krzewienia i propagowania postaw
humanistycznych oraz prospołecznych.

23.

Propagowanie modelu dialogu społecznego i rozwoju podstaw instytucji
społeczeństwa obywatelskiego.

24.

Upowszechnianie wiedzy na temat wolności i praw człowieka oraz swobód
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.

25.

Propagowanie i stwarzanie warunków rozwoju samorządności, w tym
kształtowanie odpowiednich form sprawowania władzy na szczeblu gminy,
powiatu, województwa.

26.

Prowadzenie działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz aktywizacji
zawodowej i życiowej.

27.

Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i
współpracy między społeczeństwami.

28.

Propagowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania
kontaktów i współpracy między społeczeństwami; rozwijanie i umacnianie
postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego, rozwój edukacji międzykulturowej i integracji społecznej.

,

11. Działania podjęte w ramach Fundacji 2011roku:
- złożono projekty do KB ds. PN (otrzymaliśmy jedną dotację na 2012r.
kwota 10.000zł- grupa młodzieżowa)
-złożono projekty do UM Gdańsk ( suma dotacji 30.000 tyś. zł na 2012r., wyjazd
wakacyjny, projekt foto, świetlica, warsztaty dla Rodziców)
- nawiązanie współpracy z lokalnymi władzami (głównie) Gdynia, Gdańsk
-pakowanie paczek w ramach organizacji Wigilii dla potrzebujących mieszkańców
Gdyni
- praca nad wizją działań na 2012 rok
- współpraca zespołu w ramach wolontariatu
- współpracach z wolontariuszami przy KO APTEKA
- realizacja spotkań informacyjno-edukacyjnych – działalność odpłatna FUNDACJI

12. Fundacja przyjęła następujące uchwały:
1/ UCHWAŁA nr 1 W SPRAWIE WYBORU CZŁONKÓW ZARZĄDU FUNDACJI28.04.2011
2/Uchwała Nr2. fundatora Fundacji Zmian Społecznych „Kreatywni”. w sprawie
wyboru członków rady fundacji 28.04. 2011r.
3/ Uchwała Nr.3 o przyjęciu statutu z 28.04.2011 r.
4/ UCHWAŁA Nr 4 W SPRAWIE POPRAWEK W STATUCIE
FUNDADCJI ZMIAN SPOŁECZNYCH „Kreatywni” z dnia 28.04.2011r.
Przyjęcie i uchwalenie statutu po zmianach do przyjęcia do rejestracji w dniu
23.05.2011r.

