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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 31.12.2013 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 2013 roku
W styczniu 2013 dwie osoby z Fundacji rozpoczęły udział w projekcie „Sprawne NGO” w ramach,
którego wezmą udział w szkoleniach z zakresu pozyskiwania środków, pisania projektów, wiedzy z
dziedziny księgowości i prawa w NGO, a także autoprezentacji i marketingu. W ramach udziału w tym
projekcie powstała strona internetowa Fundacji www.fundacjadlasztuki.pl i materiały reklamowe. W
ciągu uczestniczono w trzech dwudniowych szkoleniach, jednym doradztwie marketingowym i pięciu
doradztwach prawnych. Projekt ma trwać do 30 czerwca 2015 roku.
W dniu 1.02.2013 odbył się wernisaż wystawy prac powstałych podczas realizacji w 2012 roku projektu
„Inicjatywa edukacji plastycznej szansą dla młodych talentów”, w którym to wernisażu wzięło udział 151
osób – uczestnicy projektu z rodzicami i rodzeństwem, dyrektorzy szkół i grono pedagogiczne, władze
gminy i zaproszeni goście oraz mieszkańcy gminy. Projekt został pomyślnie zrealizowany i rozliczony.
Efekty i bardzo pozytywna reakcja środowiska podziałała motywująco do dalszej pracy.
W dniu 23.04.2013 odbyły się warsztaty z rzeźby zorganizowane przez „Fundację dla sztuki”. Wzięło w
nich udział 20 uczniów klas I i II gimnazjów z gminy Wojaszówka. Zajęcia te odbyły się dzięki
współpracy z Liceum Plastycznym w Krośnie i Urzędem Gminy Wojaszówka. Uczestnicy odwiedzili też
Galerię BWA, gdzie zobaczyli wystawę dyplomową uczniów Liceum Plastycznego w Krośnie.
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W dniu 16.06.2013 w ramach Dni Krosna Fundacja zorganizowała na Krośnieńskim Rynku konkurs
plastyczny dla dzieci. Uczestnicy podczas 2,5 godzinnych zajęć mogli rysować przy profesjonalnych
sztalugach – wzięło udział w nich udział 23 dzieci, a 6-cioro z nich otrzymało dyplomy i nagrody
rzeczowe ufundowane przez sponsora.
W dniu 24.06.2013 kolejna grupa 20 młodych artystów z gminy Wojaszówka wzięła udział w
warsztatach z rzeźby w Liceum Plastycznym w Krośnie. Poprzednie zajęcia cieszyły się tak dużym
zainteresowaniem, że postanowiono zorganizować kolejne, a na jesieni planowane są kolejne.
We wrześniu 2013 wspólnie z Biblioteką Publiczna w Krośnie Filia nr 4 ogłoszony został konkurs
plastyczny dla uczniów szkół podstawowych z terenu Krosna „Jesienne Impresje”. W dniu 24.10.2013 r.
w Filii nr 4 KBP odbyło się posumowanie i rozstrzygnięcie konkursu plastycznego – uroczysty wernisaż.
Na konkurs wpłynęło 188 prac na bardzo wysokim poziomie. Wręczonych zostało 10 nagród za
równorzędne pierwsze miejsca i 5 wyróżnień.

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 – 7.612,74 zł w tym:
- przychody uzyskane od osób fizycznych – darowizna na cele statutowe – 5.312,74 zł
- dofinansowanie projektu – II transza – 2.300,00 zł

1. Koszty działalności statutowej Fundacji w 2013 roku kształtowały się następująco:
- koszty materiałów do projektu – 1603,86 zł
- koszty obsługi obcej – 2.066,85 zł
- Opłaty – 30,00zł
- Wynagrodzenia wraz ze świadczeniami – 5.300,00zł

Za rok obrotowy kooczący się 31.12.2013 roku Fundacja osiągnęła ujemny wynik finansowy w wysokości
-

1387,97

zł

–

spowodowane

zwrotem

niewykorzystanych

środków

w

ramach

projektu

współfinansowanego ze środków EFS.
- podstawa opodatkowania - 0,00 PLN
- podatek dochodowy (19%) - 0,00 PLN

Prezes Zarządu:
Agnieszka Bielaska
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