SPRAWOZDANIE
Zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 08 maja
2001 w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.
1.
Nazwa fundacji, jej siedziba i adres, aktualny adres do korespondencji
oraz adres poczty elektronicznej, jeżeli fundacja taki posiada
FUNDACJA ZMIAN SPOŁECZNYCH „KREATYWNI”. UL. MODRZEWIOWA 4C/8
81-074 GDYNIA. kreatywni.fundacja@gmail.com ;
Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym 06.07.2011
Nr KRS 0000387798, nr REGON 221424157.
Dane dotyczące członków zarządu fundacji (imię i nazwisko, pełniona
funkcja):
ALEKSANDRA MRÓZ-WYKUSZ – PREZES
MAGDALENA RESZCZYŃSKA – Z-CA PREZESA
ALEKSANDRA WOJCIECHOWSKA – SEKRETARZ
CELE STATUTOWE FUNDACJI:
1. Powoływanie i prowadzenie placówek, między innymi takich jak:
1.1 placówki opiekuńczo wychowawcze, świetlice socjoterapeutyczne, ośrodki
i kluby

profilaktyki środowiskowej, kluby środowiskowe,
1.2 punkty informacyjne, konsultacyjne, poradnie dla osób zagrożonych
wykluczeniem

społecznym, uzależnionych, zagrożonych uzależnieniem, ich rodzin i
bliskich,
1.3ośrodki i oddziały pobytu dziennego,
1.4ośrodki rehabilitacji dla dzieci i młodzieży,
1.5ośrodki rehabilitacji dla osób dorosłych,
1.6 ośrodki rehabilitacji dla osób z nawrotami,

1.7ośrodki dla osób z współwystępującymi zaburzeniami,
1.8telefony zaufania,
1.9ośrodki, kluby i programy aktywizacji zawodowej i społecznej,
1.10

ośrodki resocjalizacyjne, terapeutyczne i rewalidacyjne,

1.11

ośrodki, punkty i programy pomocy postpenitencjarnej.

2. Prowadzenie działań wychowawczych polegających na bezpośrednich
kontaktach z dziećmi
oraz ich rodzinami w środowisku (ang.
streetworking), sprzyjających ich resocjalizacji i reintegracji społecznej.
3. Powoływanie i prowadzenie Centrów Kształcenia Ustawicznego.

4. Organizację szkoleń przygotowujących pracowników i wolontariuszy do
pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem i wykluczonymi społecznie.
5. Wspieranie innych organizacji trzeciego sektora
środowiskami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

zajmujących

się

6. Inspirowanie i prowadzenie z zachowaniem obowiązujących przepisów
działalności publikacyjnej i wydawniczej.
7. Współpracę ze środkami masowego przekazu.
8. Opracowywanie i realizowanie programów profilaktycznych, edukacyjnych,
informacyjnych i promocji zdrowia dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
9. Organizowanie imprez okolicznościowych dla dzieci i młodzieży.
10.Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
11.Inicjowanie i prowadzenie badań w obszarze problemów społecznych.
12.Organizowanie zjazdów, sympozjów i innych form wymiany informacji i
doświadczeń.
13.Tworzenie Centrów i Klubów Integracji Społecznej.
14.Pozafinansowe wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej.
15.Inicjowanie form samopomocy integrujących środowiska młodzieżowe,
rodzinne i szkolne w celu minimalizacji zagrożeń społecznych.
16.Wspieranie lokalnych społeczności w celu samoorganizacji
17.Prowadzenie współpracy z instytucjami rządowymi i samorządowymi oraz
organizacjami społecznymi z kraju i zagranicy.
18.Inicjowanie,
organizowanie,
realizacja
i
promowanie
projektów
artystycznych na rzecz wzmacniania potencjału społecznego, wspieranie
działań architektonicznych, gdzie środowisko jest rozumiane, jako
przestrzeń dla wzajemnych interakcji.
19.Propagowanie koncepcji samorządności i rozwoju lokalnego, wzmocnienia
III sektora oraz zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej.
20.Budowanie partnerstw,
integrację społeczną.

koalicji

oraz

inicjatyw

ukierunkowanych

na

b) działalność odpłatna pożytku publicznego
j.w.

2.
Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów
statutowych,
a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej
działalności o skutkach finansowych.
CELE I ZASADY FUNDACJI:
Prowadzenie działalności społecznie użytecznej, prowadzenie działalności na rzecz
rozwoju, ochrony, promocji zdrowia oraz promowanie zdrowego stylu życia,
promowanie twórczego rozwoju osobowościowego, wszechstronna pomoc świadczona
na rzecz osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonym
społecznie, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, w tym dzieci
z rodzin w trudnej sytuacji życiowej, dysfunkcyjnych oraz ze środowisk społecznie
zaniedbanych,
a
także
osób
zagrożonych
uzależnieniem,
uzależnionych,
wykorzystywanych i nieprzystosowanych społecznie, pomoc społeczna, w tym pomoc

rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
inne.
Fundacja prowadzi działalność od sierpnia 2011 roku.
Działania podjęte:
- złożono projekty do KB ds. PN (otrzymaliśmy jedną dotację na 2012r. kwota 10.000zł
– grupa
młodzieżowa)
- złożono projekty do UM Gdańsk (suma dotacji 30.000zł na 2012r. - wyjazd
wakacyjny, projekt foto, świetlica, warsztaty dla rodziców)
- nawiązanie współpracy z lokalnymi władzami: Gdynia, Gdańsk
- pakowanie paczek w ramach organizacji Wigilii dla potrzebujących mieszkańców
Gdyni
- praca nad wizją działań na 2012 rok
- współpraca zespołu w ramach wolontariatu
- współpraca z wolontariuszami przy KO Apteka
- realizacja spotkań informacyjno-edukacyjnych – działalność odpłatna FUNDACJI
3.
Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
Nie dotyczy
4.
Odpisy uchwał zarządu fundacji
- UCHWAŁA nr1 W SPRAWIE WYBORU CZŁONKÓW ZARZĄDU FUNDACJI 28.04.2011r.
- UCHWAŁA nr2 FUNDATORA FUNDACJI ZMIAN SPOŁECZNYCH „KREATYWNI” W
SPRAWIE WYBORU
CZŁONKÓW RADY FUNDACJI 28.04.2011r.
-UCHWAŁA nr3 W SPRAWIE PRZYJĘCIA STATUTU 28.04.2011r.
- UCHWAŁA nr 4 W SPRAWIE POPRAWEK W STATUCIE FUNDACJI ZMIAN SPOŁECZNYCH
„KREATYWNI”
28.04.2011r.
Przyjęcie i uchwalenie statutu po zmianach do przyjęcia do rejestracji w dniu
23.05.2011r.
5.
Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich
źródeł, (np. spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł
publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy), odpłatnych
świadczeń realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych z
uwzględnieniem kosztów tych świadczeń; jeżeli prowadzono działalność
gospodarczą, wynik finansowy tej działalności oraz procentowy stosunek
przychodu osiągniętego do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł
Wysokość dochodów odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ramach
celów
statutowych. Dochody (przychody) wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1
ustawy –

przeznaczone na cele statutowe lub inne cele wymienione w tym przepisie
(art. 17 ust. 1 pkt 4a-4p, 4u, 5, 5a, 21, 26, 37, 39, 40 i 42-46)
3 433,00zł
6.
Informacja o poniesionych kosztach na:
a) Realizacja celów statutowych
Nie poniesiono takich kosztów.
b) Administracja (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.)
Zużycie materiałów i energii oraz usługi obce

1 236,42zł

c) Działalność gospodarcza
Nie dotyczy
d) Pozostałe koszty
Nie poniesiono takich kosztów.
7.
Dane o:
a) Liczba osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według
zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych
wyłącznie w działalności gospodarczej
W roku 2011 fundacja nie zatrudniała pracowników.
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
Nie dotyczy
c) Wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
wypłaconego wyłącznie członkom zarządu i innych organów fundacji
oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z
podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia
Nie dotyczy
d) Wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia
Nie dotyczy

e) Udzielonych przez fundację pożyczek pieniężnych, z podziałem
według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków
przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej
udzielania takich pożyczek
Nie wystąpiły.
f) Kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem

banku
ALIOR BANK
10 2490 0005 0000 4500 3646 7736

3627,08 ZŁ
g) Wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub
nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych
spółek
Nie wystąpiły
h) Nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot
wydatkowanych na to nabycie
Nie wystąpiły
i) Nabytych pozostałych środkach trwałych
Nie wystąpiły
j) Wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych
sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów
statystycznych
3 627,08

8.
Dane o 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.
Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań
podatkowych, a także informację w sprawie składanych deklaracji
podatkowych
NIE DOTYCZY
10. W okresie sprawozdawczym nie było przeprowadzonej kontroli.

