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Dane identyfikujące jednostkę
1. „Fundacja dla sztuki” postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie została wpisana dnia
30.08.2011 roku do rejestru pod numerem KRS:0000386275

2. Fundacja

posiada

osobowośd

prawną

i

posługuje

się

następującymi

numerami:

Regon 180700150, NIP 684-262-20-47.

3. Dane adresowe: 38-400 Krosno, ul. Kolejowa 2/22
4. Organami Fundacji jest Zarząd w składzie:
Prezes Zarządu – Agnieszka Bielaska

5. Siedzibą Fundacji jest miasto Krosno. Terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla
właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzid działalnośd
w kraju i poza granicami Rzeczpospolitej.

6. W roku obrotowym kooczącym się dnia 31.12.2012 Fundacja nie podjęła działalności
gospodarczej.

Celem Fundacji jest:
Działalnośd społecznie użyteczna w zakresie kulturalno-oświatowym, a w szczególności wspierania i promocji
młodych twórców, uzdolnionych plastycznie i muzycznie, a także dorosłych artystów, nie wykluczając osób
niepełnosprawnych.

Zasady, formy i zakres działalności statutowej
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Propagowanie działao plastycznych i muzycznych w przedszkolach i szkołach podstawowych, gimnazjach i
ponadgimnazjalnych.
2. Wyszukiwanie talentów i pomoc najzdolniejszym w przygotowaniu się do egzaminu do szkół artystycznych.
3. Organizowanie wystaw i koncertów w kraju i za granicą.
4. Organizowanie warsztatów artystycznych.
5. Fundowanie stypendiów dla najzdolniejszych w ramach Programu Stypendialnego.
6. Finansowanie przedsięwzięd artystycznych oraz udzielanie pomocy organizacyjnej młodym twórcom, mającej
na celu ich usamodzielnienie i ugruntowanie pozycji na rynku sztuki oraz wdrożeniu ich wzorów i projektów.
7. Współﬁnansowanie wyjazdów podopiecznych fundacji na plenery i warsztaty muzyczne.
8. Współpracę ze szkołami artystycznymi różnych szczebli i wspieranie ﬁnansowe tych szkół.
9. Wspieranie artystów-seniorów w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.
10. Integrację uzdolnionych osób niepełnosprawny ze środowiskiem artystycznym.
11. Prowadzenie warsztatów terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych - terapia przez twórczośd.
12. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie
wymienionym w celach statutowych Fundacji.
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Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierad działalnośd innych podmiotów w kraju i za granicą. (§ 8.
Statutu Fundacji)

Zasady działalności
1. Fundacja prowadzi działalnośd pożytku publicznego, która jest wyłączną działalnością statutową
organizacji i jest działalnością społecznie użyteczną, prowadzoną przez Fundację w sferze zadao
publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i
wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873).
2. Statutowa działalnośd „Fundacji dla sztuki” w części obejmującej działalnośd pożytku publicznego, nie jest
działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów Prawa o działalności gospodarczej.

Formy działalności statutowej
Do osiągnięcia powyższych celów Fundacja dąży przez:
1. Nawiązywanie kontaktów, współpracę i wymianę doświadczeo z innymi organizacjami.
2. Nawiązywanie współpracy z JST
3. Nawiązywanie współpracy ze szkołami i instytucjami kulturalnymi.
4. Pozyskiwanie środków finansowych na cele statutowe Fundacji.
5. Kształcenie współpracowników fundacji

Działania podjęte w 2012 roku
W styczniu 2012 została ogłoszona lista rankingowa instytucji, które otrzymają dofinansowanie w ramach POKL
Działanie 9.5. „Fundacja dla sztuki” znalazła się na zaszczytnym 4 miejscu na tej liście. We wrześniu rozpoczęto
realizację projektu „Inicjatywa edukacji plastycznej w gminie Wojaszówka szansą dla młodych talentów”. W
projekcie wzięło udział 40 uczniów klas I i II gimnazjów z gminy Wojaszówka. Uczestniczyli w lekcji muzealnej i
warsztatach z rysunku, które były również sprawdzeniem zdolności uczestników. 20 najzdolniejszych, których
wyłoniła 3 osobowa komisja wzięło następnie udział w 7-dniowych warsztatach artystycznych. Projekt był
kontynuowany w 2013 roku.
Fundacja składała w 2012 roku trzy kolejne wnioski, ale nie spotkały się z poparciem ze strony
oceniających.
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Informacje finansowe o prowadzonej działalności:
Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów
określonych statutem.

Zrealizowane przez Fundację przychody kształtowały się następująco:

1. Przychody uzyskane w formie pieniężnej – 43.539,25 zł w tym:
- przychody uzyskane od osób fizycznych – darowizna na cele statutowe – 2.185,00 zł
- dofinansowanie projektu – I transza – 41.354,25

zł

1. Koszty działalności statutowej Fundacji w 2012 roku kształtowały się następująco:
- koszty materiałów do projektu – 7.055,01 zł
- koszty obsługi obcej – 22.874,78 zł
- Opłaty – 30,00zł
- Wynagrodzenia wraz ze świadczeniami – 10.798,00 zł
- koszty administracyjne – 1.107,41 zł

Za rok obrotowy kooczący się 31.12.2007 roku Fundacja osiągnęła dodatni wynik finansowy w wysokości
1.674,05 zł
- podstawa opodatkowania - 0,00 PLN
- podatek dochodowy (19%) - 0,00 PLN

Prezes Zarządu:
Agnieszka Bielaska
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