SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI „KIERUNEK PRZYGODA”
ZA OKRES OD 20.11.2009 DO 31.12.2009
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 w
sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. 2001
Nr 50, poz 529)
INFORMACJE OGÓLNE
Nazwa Fundacji: „KIERUNEK PRZYGODA”
Adres siedziby: 54-129 Wrocław, ul. Jerzego Bajana 7 m. 18
Data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 20.11.2009 r.
Data uzyskania statusu OPP: 20.11.2009 r.
Nr KRS 0000342244
Regon: 021121546
Nip: 8942989498
Członkowie Zarządu Fundacji:
• Elżbieta Michalczyk - Prezes Fundacji
• Magdalena Wiktorska - Chojcan - Członek Zarządu
• Filip Chojcan - Członek Zarządu
9. Członkowie Rady Fundacji:
• Iwona Nakonieczna
• Ewa Dzięciołowska
• Sylwia Milan - Matecka
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CELE FUNDACJI:
1. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność
naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury
fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i
pomocy
społecznej,
rehabilitacji
zawodowej
i
społecznej
osób
niepełnosprawnych.
2. Zakładanie i prowadzenie społecznych przedszkoli i szkół integracyjnych oraz
wspieranie ich działalności.
3. Stwarzanie warunków do: prawidłowego rozwoju psychoruchowego dzieci i
młodzieży, kształtowania charakteru.
4. Uczestniczenie w życiu kulturalno-społecznym miasta.
5. Inicjowanie różnych form współpracy dzieci z rodzicami, pomoc w nauce i w
organizacji wolnego czasu.
6. Poznawanie przyrody i zagadnień ekologicznych, propagowanie postaw
proekologicznych, służących rozwojowi osobowości dzieci i młodzieży w duchu
szacunku do innych istnień.
7. Poznawanie historii i tradycji własnego regionu i kraju.
8. Wspieranie i organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
9. Organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.
10. Współpraca z osobami i organizacjami z kraju i zagranicy, nauka tolerancji dla
odmiennych narodów i kultur, wzajemne poznanie.
11. Nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z pokrewnymi organizacjami krajowymi
i zagranicznymi.

12. Współpraca z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami
pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
FUNDACJA REALIZUJE SWOJE CELE POPRZEZ:
1. Tworzenie i rozwój jednostek wychowawczo-oświatowych.
2. Dbałość o prawidłowe funkcjonowanie tych jednostek.
3. Organizowanie pogadanek, prelekcji i różnych form wzajemnego wspierania.
4. Organizowanie warsztatów, szkoleń i seminariów dla rodziców i nauczycieli.
5. Zapewnienie doboru odpowiedniego sprzętu dydaktyczno-rehabilitacyjnego.
6. Promowanie właściwych postaw rodzicielsko-wychowawczych.
7. Organizowanie różnych form imprez kulturalnych (spektakle, koncerty, wystawy),
rekreacyjno-sportowych, festynów i innych projektów artystycznych.
8. Organizowanie konkursów plastycznych, literackich, muzycznych, teatralnych i
innych.
9. Prowadzenie cyklicznych spotkań z dziećmi i młodzieżą (podzielonych na grupy
wiekowe lub tematyczne) mających na celu zapewnienie prawidłowego rozwoju
psychoruchowego i kształtowanie charakteru.
10. Organizowanie wymiany kulturalnej i edukacyjnej z zagranicą zgodnie z
obowiązującym prawem.
11. Promowanie młodych talentów i wartościowej twórczości amatorskiej.
12. Organizowanie działalności wydawniczej w zakresie artystycznym, naukowym i
informacyjnym (publikacja płyt, książek, , czasopism, albumów itp. oraz
wydawnictw na nośnikach elektronicznych).
13. Przyznawanie nagród pieniężnych lub rzeczowych (w tym świadczeń
jednorazowych lub stypendiów) dla osób realizujących cele fundacji.
14. Organizowanie biwaków, spływów, rajdów, wycieczek, kolonii letnich, obozów,
zimowisk.
15. Organizowanie
warsztatów
muzycznych,
plastycznych,
teatralnych,
ekologicznych, marynistycznych i innych.
16. Wymiany międzynarodowe.
DZIAŁANIA FUNDACJI W 2009 ROKU:
W 2009 Fundacja nie podjęła żadnych działań.
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
UCHWAŁY ZARZĄDU FUNDACJI
W 2009 roku Zarząd Fundacji nie podjął żadnych uchwał.
UZYSKANE PRZYCHODY
Fundusz założycielski: 500,00 zł
PONIESIONE KOSZTY
W okresie od 20.11.2009 do 31.12.2009 Fundacja nie poniosła żadnych kosztów.
ZATRUDNIENIE I INNE WYDATKI
W okresie od 20.11.2009 do 31.12.2009 Fundacja nikogo nie zatrudniła.
Zarząd Fundacji nie pobierał wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji.

DZIAŁALNOŚĆ ZLECONA
Fundacja nie otrzymała dotacji.
ROZLICZENIA Z BUDŻETEM
1. Fundacja złożyła następujące deklaracje podatkowe:
Deklaracja od podatku dochodowego od osób prawnych CIT -8.

Wrocław, dnia 31.03.2010 roku

