Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej
za okres 01.01.2013 – 31.12.2013 r.

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)
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1. O Fundacji
1.1.

Dane Fundacji

Nazwa fundacji: FUNDACJA ROZWOJU EKONOMII SPPOŁECZNEJ
Siedziba i adres: KATOWICE 40-748, UL. KANAŁOWA 32 B,
Fundacja została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Katowicach VIII Wydział
Gospodarczy KRS w dniu 18 sierpnia 2008, numer KRS: 0000311019
Numer REGON: 240989893
Numer NIP: 9542646743
Rachunek bankowy: Lukas Bank – numer konta: 26 1940 1076 3055 9655 0000 0000
Polbank EFG (konto walutowe) – 25 2340 0009 0131 2500 0000 0016

1.2.

Władze Fundacji

Rada Fundacji w składzie:
Michał Szafrański – Przewodniczący Rady
Piotr Dec – członek Rady
Grzegorz Krzyżowski – członek Rady

Zarząd Fundacji w składzie:
Katarzyna Loska-Szafrańska – Prezes Fundacji
Katarzyna Weideman – Wiceprezes Fundacji
Zofia Kastelik-Krzyżowska – Wiceprezes Fundacji.
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Zgodnie ze Statutem Fundacji w 2013 r. kończyła się kadencja Zarządu. Rada Fundacji
udzieliła absolutorium Zarządowi i powołała Zarząd w tym samym składzie na kolejną
kadencję.

1.3.

Cele statutowe Fundacji

Celem Fundacji jest wspieranie rozwoju ekonomii społecznej, wzmocnienie trzeciego
sektora oraz osób de faworyzowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1. Organizowanie konferencji, seminariów, sympozjów, warsztatów i szkoleń oraz
innych form działalności oświatowej i informacyjnej.
2. Prowadzenie doradztwa, poradnictwa specjalistycznego i udzielanie informacji
w zakresie ekonomii społecznej.
3. Prowadzenie badań, analiz oraz działalności wydawniczej.
4. Organizowanie akcji promocyjnych, kampanii społecznych, imprez masowych
upowszechniających ideę ekonomii społecznej.
5. Inicjowanie i podtrzymywanie kontaktów między przedstawicielami różnych
krajów, społeczności i związków wyznaniowych, które służyć mają nawiązaniu
współpracy, wsparciu rozwoju ekonomii społecznej, demokracji, społeczeństwa
obywatelskiego, miejsc pracy, edukacji, zapobieganiu nierównościom społecznym.
6. Pomoc finansową i rzeczową udzielaną osobom, organizacjom lub instytucjom
w ramach prowadzonych programów grantowych.
7. Aplikowanie do innych instytucji, w tym Unii Europejskiej, o fundusze i dotacje na
wsparcie celów statutowych Fundacji.
8. Wykorzystywanie technik multimedialnych zwłaszcza internetu w kierunku
rozwoju ekonomii społecznej.
9. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wszelkim formom dyskryminacji,
w tym rasowej, płciowej.
10. Upowszechnianie wiedzy i rozwiązań w zakresie równych praw kobiet i mężczyzn
we wszystkich sferach życia.
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11. Wspieranie i pomoc osobom bezrobotnym (zwłaszcza pozostającym długotrwale
bez pracy), osobom niepełnosprawnym, osobom starszym, dzieciom i młodzieży
oraz wszystkim osobom potrzebującym wsparcia i pozostającym w trudnej
sytuacji życiowej.
12. Inicjowanie i budowanie partnerstw, koalicji oraz inicjatyw ukierunkowanych na
integrację społeczną, wspieranie uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym
oraz przeciwdziałanie dyskryminacji.
13. Współpracę z organizacjami i instytucjami samorządowymi, naukowymi,
społecznymi, organizacjami pozarządowymi, instytucjami państwowymi oraz
podmiotami gospodarczymi w zakresie wymiany informacji, doświadczeń,
realizacji wspólnych przedsięwzięć oraz udzielania pomocy w obszarze celów
działania Fundacji.

2. Realizacja celów statutowych
2.1. Działania na rzecz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Fundacja w 2013 r. aplikowała o środki na kształcenia kadr pomocy społecznej, ze
szczególnym uwzględnieniem osób pracujących z seniorami, jednak nie uzyskała
dofinansowania na planowane działania.
Fundacja w 2013 r kontynuowała działania skierowane do organizacji pozarządowych
i podmiotów ekonomii społecznej w zakresie doradztwa ogólnego i specjalistycznego dot.
funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, pozyskiwania środków na działalność,
monitoringu i ewaluacji działań prowadzonych przez podmioty społeczne. W ramach form
wsparcia Fundacja realizowała działania mające na celu zwiększenie liczby podmiotów
ekonomii społecznej w naszym województwie, intensywnie wspierała starania tworzących
się spółdzielni oraz Klubów Integracji Społecznej (wsparcie merytoryczne, konsultacje).
Działania Fundacji zostały rozszerzone również poza województwo śląskie - Fundacja wsparła
Fundację Pomocy Społecznej z Brzeszcz w utworzeniu Centrum Integracji Społecznej.
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Prowadzono również działania na rzecz aktywizacji osób wykluczonych społeczne, w
szczególności osób 50+, oferując im zajęcia motywujące i aktywizujące oraz uświadamiające
im ich wartość i rolę w społeczności lokalnej. W ramach tej działalności realizowano
wolontariat sąsiedzki oraz przedsięwzięcia edukacyjne i prozdrowotne (np. z zakresu
pierwszej pomocy, aktywności społecznej).

2.2. Współpraca międzynarodowa.
Fundacja w 2013 r. kontynuowała i zakończyła realizację projektu "Education of
Career Counsellors around Europe". Projekt realizowany był w ramach Programu Leonardo
da Vinci - Transfer Innowacji. Fundacja występowała w roli Partnera. Projekt rozpoczął się w
październiku 2011 roku i miał na celu zaadaptowanie i przetestowanie w wybranych krajach
Europy (w tym: w Polsce) metody szkolenia doradców zawodowych opracowanej w
Norwegii. Projekt zakończył się we wrześniu 2013 roku.
Fundacja kontynuowała również współpracę ze Stowarzyszeniem PRONEXUS z Włoch
tworząc wspólnie koncepcje przyszłych działań na rzecz osób wykluczonych społeczne oraz
podmiotów ekonomii społecznej.

2.3. Współpraca krajowa.

Fundacja w 2013 r. nawiązała i kontynuowała współpracę z podmiotami krajowymi.
Znalazły się wśród nich instytucje, organizacje i firmy prywatne, m.in.:
• Centrum Finansowo-Szkoleniowe UNION Sp. z o.o.
• Stowarzyszenie Radlińskie Biuro Porad Obywatelskich,
• Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzińcu,
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• Katowickie

Stowarzyszenie

na

Rzecz

Osób

Starszych,

Niepełnosprawnych

i Oczekujących Wsparcia „OPOKA”,
• Ochotnicza Straż Pożarna w Rudzińcu,
• Ochotnicza Straż Pożarna w Kozłowie
• Stowarzyszeniem PRONEXUS z Włoch
• Asociacion Altea-Espana z Hiszpanii

3. Działalność gospodarcza
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

4. Uchwały Zarządu Fundacji
a) Uchwała nr 1/2013 ws. przyjęcia sprawozdania merytorycznego z działalności
Fundacji w 2012 r.
b) Uchwała nr 2/2013 ws. przyjęcia sprawozdania finansowego z działalności Fundacji w
2012 r.

5. Uzyskane przychody
Przychody Fundacji – 66.811,43 zł, w tym:
przychody statutowe – 60.639,49 zł
przychody finansowe – 6171,93 zł
źródła przychodów:
dotacja Leonardo da Vinci: 38.668,93 zł
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darowizny finansowe: 19.368,42 zł
zysk z roku ubiegłego: 2.602,14 zł

6. Poniesione koszty
a) realizacja celów statutowych – 50.905,00 zł
Wysokość kwot przeznaczonych na:

PLN

realizację celów statutowych organizacji w tym:

- zużycie materiałów i energii

24 282,03
- usługi obce

- podatki i opłaty

20 390,45
- wynagrodzenia i narzuty

- amortyzacja

6 232,52
- pozostałe

-strata lata ubiegłe

50 905,00
RAZEM

b) administracja – 12.807,31 zł
Wysokość kwot przeznaczonych na:

PLN

Administrację w tym:
- zużycie materiałów i energii
- usługi obce

105,40
12701,91

- podatki i opłaty

-

- wynagrodzenia i narzuty

-

- amortyzacja

-

- pozostałe

-

-strata lata ubiegłe

-

RAZEM

12.807,31

c) działalność gospodarcza - nie dotyczy
d) pozostałe koszty – 0,12 zł
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e) koszty finansowe - zł

7. Zatrudnienie i inne wydatki

a) Fundacja nie zatrudnia pracowników
b) Członkowie Zarządu i innych organów Fundacji nie pobierali

wynagrodzeń z tytułu

pełnionych funkcji
c) Fundacja zatrudniała pracowników w ramach umów cywilnoprawnych. Wydatki na
wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych wyniosły 20.390,45 zł

d) Fundacja nie udzieliła żadnej pożyczki pieniężnej
e) Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych
Lukas Bank – 4.458,94 zł

(słownie: cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt osiem złotych

94/100) na dzień 31.12.2013 r.
Polbank EFG – 22,06 zł (słownie: dwadzieścia dwa złote 06/100) na dzień 31.12.2013 r.
f) Fundacja nie nabyła obligacji oraz udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego
g) Fundacja nie nabyła żadnej nieruchomości
i) wartości aktywów i zobowiązań fundacji
Wartość aktywów na dzień 31.12.2013: 5.698,00 zł.
Wartość zobowiązań na dzień 31.12.2013: 1599,00 zł.

8. Działalność zlecona
Fundacji w 2013 r. realizowała następujące projekty, finansowane/współfinansowane ze
środków publicznych:
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-

"Education of Career Counsellors around Europe" realizowany w ramach Programu
Leonardo da Vinci - Transfer Innowacji.
Wynik finansowy na działalności zleconej wyniósł 0 zł.

9. Rozliczenia Fundacji
Fundacja złożyła następujące deklaracje podatkowe:
a) CIT-8
b) CIT-8/O
c) PIT-11
d) PIT-4R

10. Informacja o kontrolach
W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono kontroli.
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