SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
za 2014 r.

Sprawozdanie z działalności Fundacji NIWA Edukacji i Rozwoju za rok 2014

1. Nazwa fundacji, jej siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRSu wraz ze statystycznym numerem identyfikacyjnym w systemie REGON, dane dotyczące
członków zarządu fundacji (imię i nazwisko według aktualnego wpisu w rejestrze sądowym
i adres zamieszkania) oraz określenie celów statutowych fundacji,








Fundacja NIWA Edukacji i Rozwoju
ul. Ratajczaka 26/6/96, 61-815 Poznań
Data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego ta 14.04.2009 r.
Numer KRS: 0000327147
Numer REGON: 301084780
Dane dotyczące zarządu fundacji:

Prezes Zarządu Fundacji: Justyna Schaefer – Kurkowiak; adres zamieszkania: ul. Kwiatowa 13, 62-090
Kobylniki
Wiceprezes Zarządu Fundacji: Monika Wieczorek; adres zamieszkania: Strzyżew; ul. Kolonia 20a; 63405 Sieroszowice



Cele działania Fundacji NIWA Edukacji i Rozwoju:

1. Głównym celem Fundacji jest: Rozwój idei społeczeństwa obywatelskiego oraz zrównoważonego
rozwoju.
2. Ponadto Fundacja może prowadzić działalność nastawioną na (cele szczegółowe):
a) inicjowanie, wspieranie i propagowanie politycznej, społecznej, kulturalnej i gospodarczej
aktywności obywateli;
b) działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; promocję
zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z
pracy;
c) naukę, edukację, oświatę i wychowanie; krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży;
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz ekologii promocji i organizacji wolontariatu;
d) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między
społeczeństwami; działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub
finansowo organizacje pozarządowe oraz osoby prywatne;
e) działalność charytatywną; pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
f) ochronę i promocję zdrowia;
g) upowszechnianie i ochronę praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet
i mężczyzn; upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a
także działań wspomagających rozwój demokracji; upowszechnianie i ochrony praw
konsumentów;
h) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej; działalność wspomagającą rozwój wspólnot
i społeczności lokalnych; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
i) działania na rzecz osób niepełnosprawnych i ich środowiska;

j) wsparcie finansowe, infrastrukturalne, organizacyjne, szkoleniowe oraz wszelkie inne
przyczyniające się do wzmocnienia funkcjonowania Stowarzyszenia Centrum Promocji i Rozwoju
Inicjatyw Obywatelskich PISOP.



Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1. organizowanie: warsztatów, szkoleń, treningów, obozy, paneli dyskusyjnych, konferencji, kampanie
społeczne, wystawy i inne przedsięwzięć o podobnych charakterze
2. działalność turystyczną, promocję i organizację wypoczynku dzieci, młodzieży i osób dorosłych;
3. prowadzenie ośrodków i placówek edukacyjnych, wypoczynkowych i innych;
4. prowadzenie działalności wydawniczej;
5. współpracę z administracją publiczną, organizacjami pozarządowymi, sektorem biznesu oraz
wszelkimi innymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi, a także osobami fizycznymi
zainteresowanymi realizacją celów statutowych Fundacji,
7. prowadzenie działalności dobroczynnej i charytatywnej oraz promocję i organizację wolontariatu;
8. organizowanie pomocy i samopomocy obywatelskiej;
9. udzielanie pomocy w organizowaniu wymiany doświadczeń zawodowych i naukowych
w dziedzinach przyczyniających się do rozwoju celów statutowych Fundacji
10. wpływanie na zmiany o charakterze systemowym na rzecz celów społecznie użytecznych;
11. prowadzenie badań i analiz
12. udzielanie stypendiów osobom fizycznym lub darowizn na rzecz osób prawnych realizujących w
swojej działalności cele zbliżone do celów statutowych Fundacji
13. promocję i organizację zatrudnienia i aktywizacje zawodową;
14. działalność polegająca na udostępnieniu produktów i urządzeń;
14. przekazywanie darowizn oraz wszelkiej innej pomocy rzeczowej, finansowej oraz pozafinansowej
Stowarzyszeniu Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP
15. prowadzenia Biura Fundacji oraz obsługę administracyjną działań Fundacji
16. oraz inną działalność mogącą wesprzeć realizacje celów statutowych.
Realizacja celów statutowych ma charakter działalności nieodpłatnej pożytku publicznego.

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 roku 2013 Fundacja realizowała następujące działania:
a) prowadzenie badań i analiz
Fundacja prowadziła badania ewaluacyjne: w projektach:
- „Konsultuj, działaj, wzmacniaj!”
- „Wspólnie budujemy kapitał społeczny Kalisza – wdrożenie standardów współpracy NGO i JST”
- „TACY-SAMI – wsparcie dla niezatrudnionych osób niepełnosprawnych”
- „Model Kontraktowania Usług Społecznych”
b) administrowanie strony internetowej www.fundacjaniwa.pl

Strona stanowi dostęp do informacji na temat działań Fundacji, platformę wymiany doświadczeń
w zakresie ewaluacji, możliwości kontaktu dla klientów itp.
c) wsparcie Stowarzyszenia Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP
d) prowadzenie Biura Fundacji oraz obsługę administracyjną działań Fundacji
h) udział wraz z Centrum PISOP w Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych w Warszawie oraz
innych wydarzeniach związanych z rozwojem organizacji pozarządowych w Poznaniu
Powyższe działania przyczyniły się do realizacji następujących celów statutowych:
- wsparcie przyczyniające się do wzmocnienia funkcjonowania Stowarzyszenia Centrum Promocji
i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP
- inicjowanie, wspieranie i propagowanie politycznej, społecznej, kulturalnej i gospodarczej aktywności
obywateli;
- działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje
pozarządowe oraz osoby prywatne;
- działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i tradycji.

3. Informację o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
Zakres działalności gospodarczej Fundacji (według Polskiej Klasyfikacji Działalności):
8.1. BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE, w tym: (72.20) Badania naukowe i prace rozwojowe w
dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
8.2. REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ, w tym: (73.20) Badanie rynku i opinii publicznej
8.3. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, w tym: (58.11) Wydawanie książek;

4. Uchwały Zarządu:
-

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 z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł
Razem przychody 84.150 zł.
Przychody za sprzedaż usług 77.150 zł. 91,68 %
Darowizny otrzymane 7.000 zł. 8,32 %
Przychody statutowe 118.298,65 zł, na które składają się :



Dodatni wynik finansowy z roku poprzedniego, który zwiększa przychody statutowe 118.298,65
zł.

6. Informację o poniesionych kosztach na:
a)
b)
c)
d)
e)

koszty statutowe 0
koszty administracyjne 0
koszty działalności gospodarczej 30.132,80 zł.
pozostałe koszty 0
darowizny 14.000 zł.

Razem: 44.132,80 zł.
Zysk z działalności gospodarczej 40.017,20 zł.
Zysk z działalności statutowej 118.298,65 zł.
Koszty w 2014 roku, jakie poniosła Fundacja opierały się na działalności gospodarczej oraz realizacji
celu statutowego.

7. Dane o:
a) liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk
i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej,
Ogółem 8 osób. Podział na stanowiska:
Działalność gospodarcza
- opracowanie merytoryczne i graficzne raportu końcowego z badań w ramach projektu pn: „Konsultuj,
działaj, wzmacniaj!”. „Wspólnie budujemy kapitał społeczny Kalisza – wdrożenie standardów
współpracy NGO i JST” 1 osoba
- przygotowanie podsumowania z badań ilościowych cz.2 oraz opracowanie graficzne raportu w ramach
ewaluacji projektu pn.: „TACY-SAMI – wsparcie dla niezatrudnionych osób niepełnosprawnych” 1 osoba
- opracowanie raportu metodologicznego , przeprowadzenie, analiza i podsumowanie badań
jakościowych i ilościowych projektu pn: „Konsultuj, działaj, wzmacniaj!” 1 osoba
- przygotowaniu 2 narzędzi badawczych, przeprowadzenie analizy badań jakościowych oraz
opracowanie raportu końcowego w ramach ewaluacji projektu pn.: „TACY-SAMI – wsparcie dla
niezatrudnionych osób niepełnosprawnych” 1 osoba
- Opracowanie dokumentów i narzędzi oraz przygotowaniu raportu w ramach projektu „Wspólnie
budujemy kapitał społeczny Kalisza – wdrożenie standardów współpracy NGO i JST” . Opracowanie
koncepcji ewaluacji na 2015 rok 1 osoba
- opracowanie badań i raportu wstępnego w ramach ewaluacji projektu „Model Kontraktowania Usług
Społecznych” 1 osoba
- przygotowanie raportu po etapie testowania, analiza danych empirycznych 1 osoba

- podsumowanie, wniosków i rekomendacji do analizy treści 1 osoba
b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na wynagrodzenia,
nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych
wyłącznie w działalności gospodarczej,
Razem wynagrodzenia 26.643 zł.
Działalność gospodarcza 26.643 100 % ogółu
c) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie 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
26.643 zł. brutto
Fundacja w 2014 roku zatrudniała 8 pracowników.
e) udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze
wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy
statutowej udzielania takich pożyczek,
Nie dotyczy
f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku,
Fundacja posiada konto w Banku Milenium. Stan konta na dzień 31.12.2014 r. wynosił 125.607,07 zł
pln.
g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa
handlowego ze wskazaniem tych spółek,
Nie dotyczy
h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to
nabycie,
Nie dotyczy
i) nabytych pozostałych środkach trwałych,
Nie dotyczy
j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych
sporządzanych dla celów statystycznych,
Nie dotyczy

8. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi,
państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności
Nie dotyczy

9. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także
informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych.
Za 2014 rok złożono PIT-11 dla osób pracujących na umowę zlecenie oraz PIT 4R jako podsumowanie
wpłaconych zaliczek z tytułu umów zleceń
W Fundacji w 2014 roku nie przeprowadzono żadnej kontroli.
W 2014 r. Fundacja złożyła Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez
podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8).
Do sprawozdania dołącza się również Bilans, Rachunek Zysków i strat oraz informację dodatkową za
2014 r.

