SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI W ROKU 2015
SPRAWOZDANIE OBEJMUJE OKRES ROKU KALENDARZOWEGO
Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach /Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz.203 ze zm.
- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego
zakresu sprawozdania z działalności fundacji /Dz.U.Nr 50, poz 529/
Dane o fundacji
Fundacja Niech Się ... Dzieje
ul. Joselewicza 15/11
42-202 Częstochowa
KRS: 0000577916, data wpisu: 28.09. 2015 r.
Regon: 362589908
NIP: 9492202842
Zarząd fundacji
Beata Klimczak – Prezes Fundacji
Milena Falana – wiceprezes
Magdalena Celeban – wiceprezes
Rada Fundacji
Renata Warzecha
Michał Urbańczyk
Agnieszka Mucha – Dziwińska
Krystyna Mach
Renata Warzecha
Cele statutowe Fundacji:
Celami Fundacji są:

1)stwarzanie i zapewnianie warunków dla rozwoju talentów we wszystkich dziedzinach życia
ze względu na trudną sytuację materialną;
2)inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia
społecznego;
3)propagowanie postaw humanistycznych, prospołecznych, patriotycznych;
4)wspieranie przedsięwzięć mających za przedmiot oświatę, edukację i wychowanie oraz
kulturę i sztukę;
5)wspieranie działalności na rzecz rozwoju osób utalentowanych
znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

w dziedzinie sportu

Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1.organizowanie i finansowanie akcji społecznych, seminariów, sympozjów, dyskusji,
konferencji, wykładów, odczytów, konkursów i plebiscytów oraz innych form
przekazywania wiedzy;
2.prowadzenie działalności publicystycznej i informacyjnej, w tym w drodze wydawania
książek, czasopism, broszur i wydawnictw specjalnych;
3.podejmowanie innych przedsięwzięć wspierających rozwój wrażliwości na wartości
humanistyczne i prospołeczne, w tym organizowanie i finansowanie wystaw, koncertów
i przedstawień teatralnych;
4.organizowanie i finansowanie przedsięwzięć mających na celu rozwój talentów;
5.współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi
w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji;
6.współpraca międzynarodowa na rzecz rozwoju osób szczególnie uzdolnionych;
7.programy stypendialne i szkoleniowe z różnych dziedzin dla osób uzdolnionych;
8.fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkowstwo w organizacjach
zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych
z celem Fundacji;
9.organizowanie lub współorganizowanie i finansowanie wypoczynku letniego i zimowego
dla osób szczególnie uzdolnionych;
10.inne formy działalności charytatywnej.

Fundacja jest nową organizacją pozarządową, która stawia sobie za podstawowy cel
wspieranie osób szczególnie uzdolnionych w różnych dziedzinach. W realizacji tego celu
bardzo ważna jest współpraca ze środowiskiem lokalnym, placówkami oświatowymi,
organizacjami pozarządowymi itp. W trakcie swojego krótkiego czasu 3 miesięcy w 2015
roku Fundacja nawiązała pierwsze kontakty z osobami zainteresowanymi współpracą z
fundacją.
W tym krótkim okresie został w miesiącu Listopadzie 2015 zorganizowany wernisaż dla
młodych artystów z Częstochowy, podczas którego mieli możliwość wystawienia swoich prac
plastycznych. Spotkanie odbyło się w Klubie Torry. Było to jedyne działanie zorganizowane
w ubiegłym roku ze względu na krótki okres działalności.
Zdarzenia prawne o skutkach finansowych
Nie dotyczy

Informację o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Nie dotyczy
Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł
Darowizna – 1095,00 zł
Informacja o poniesionych kosztach
Administracja (telefon) – 76, 52 zł
Koszty statutowe – 950,40 zł
1. odpisy uchwał zarządu fundacji - niektóre fundacje nie przesyłają, np. tekstów uchwał
zarządu, poprzestając na ich wyliczeniu. Wszystko zależy od istniejącej praktyki,
Informacje o osobach zatrudnionych
W roku 2015 Fundacja nie zatrudniła żadnych osób.
Zarząd nie pobierał wynagrodzenia z tytułu pełnionych Funkcji

Fundacja nie miała zleconej działalności przez podmioty państwowe i samorządowe.
Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a
także informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych.
Fundacja nie posiada zaległości podatkowych.

Informacja o przeprowadzonych w okresie sprawozdawczym kontrolach:
W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzona żadna kontrola

Na wniosek Prezesa Fundacji zostało w roku 2015 zwołane 1 posiedzenie Zarządu Fundacji,
które odbyło się 15 grudnia 2015 r.
Nie podejmowano żadnych uchwał.

Na tym sprawozdanie merytoryczne Fundacji Niech Się...Dzieje zakończono.

