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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 31.12.2014 Fundacja nie podjęła działalności
gospodarczej.

7. Od września 2014 Fundacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.

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 imprez kulturalnych, wystaw, koncertów, festiwali i innych wydarzeo popularyzujących kulturę i
sztukę 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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13). Kształtowanie poczucia lokalnej tożsamości przez podtrzymywanie tradycji wśród mieszkaoców terenów
województwa podkarpackiego;
14). Wspieranie współpracy i integracji międzynarodowej, ze szczególnym uwzględnieniem Regionu Karpat, a
zwłaszcza kultury plastycznej i muzycznej Polski, Słowacji i Ukrainy
15). Wspomaganie inicjatyw społecznych zgodnych z celami Fundacji;
16). Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeostwa
obywatelskiego;
17). Pozyskiwanie środków finansowych z przeznaczeniem na realizację celów statutowych Fundacji, w tym
organizowanie zbiórek pieniężnych;
18). Przejmowanie na własnośd, w dzierżawę lub poprzez inną dopuszczalną formę prawną obiektów służących
działalności artystycznej, ich remont i adaptację;
19). Działalnośd wydawniczą z dystrybucją (w wersji drukowanej i elektronicznej);
20). Wsparcie i profesjonalizację sektora pozarządowego.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierad działalnośd innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.
(§ 10. 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 2014 roku
W styczniu 2014 rozpoczęły się prace nad powstaniem strony internetowej fundacji w ramach projektu
„NGO sprawne jak mało kto” ,a w marcu uruchomiona została strona www.fundacjadlasztuki.pl.
8 maja w BIBLIOTECE PUBLICZNEJ Filia Nr 4 zostały zorganizowane warsztaty plastyczne
prowadzone przez współpracownika Fundacji Dla Sztuki, na których wspólnie wykonane zostały
zakładki do książek. Warsztaty te były zorganizowane w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek
pod hasłem „Biblioteka łączy pokolenia”.
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W dniu 15.06.2014 w ramach Dni Krosna Fundacja zorganizowała na Krośnieńskim Rynku konkurs
plastyczny dla dzieci. Uczestnicy podczas 3 godzinnych zajęć mogli rysować przy profesjonalnych
sztalugach – wzięło udział w nich udział 28 dzieci, a 6-cioro z nich otrzymało dyplomy i nagrody
rzeczowe ufundowane przez sponsora.
Fundacja dla sztuki dbając o aktywny wypoczynek dzieci podczas wakacji prowadziła w sierpniu dla
najmłodszych warsztaty plastyczne. Zajęcia te odbywały się w Centrum Wspierania Organizacji
Pozarządowych w Krośnie w ramach KROSNOludzkiego Centrum Wolontariatu.
We wrześniu fundacja otrzymała status Organizacji Pożytku Publicznego.

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 – 654,70 zł w tym:
- przychody uzyskane od osób fizycznych – darowizna na cele statutowe – 530 zł
- darowizny materialne – 124,70 zł

1. Koszty działalności statutowej Fundacji w 2013 roku kształtowały się następująco:
- koszty materiałów do projektu – 522,33 zł
- koszty obsługi obcej – 437,80 zł

Za rok obrotowy kooczący się 31.12.2013 roku Fundacja osiągnęła ujemny wynik finansowy w wysokości
- 305,43 zł.
- podstawa opodatkowania - 0,00 PLN
- podatek dochodowy (19%) - 0,00 PLN

Prezes Zarządu:
Agnieszka Bielaska

Krosno, 17.06.2015
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