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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 31.12.2015 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.
13). Kształtowanie poczucia lokalnej tożsamości przez podtrzymywanie tradycji wśród mieszkaoców terenów
województwa podkarpackiego;
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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 2015 roku
15.04.2015 - 30.10.2015
Realizacja projektu "WOLONTARIAT DLA SZTUKI" w ramach zadania publicznego współfinansowanego przez
UM Krosna - "Propagowanie wolontariatu wśród mieszkaoców miasta Krosna". Wzięło w nim udział 30 osób,
głownie młodzież ze szkól gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, ale też kilka osób dorosłych.
ETAPY PROJEKTU
1. Teoria wolontariatu – przeprowadzone zostały zajęcia teoretyczne z zakresu teorii i prawa wolontariatu.
2. Akcja plastyczna na Krośnieoskim Rynku – „Wiosna kwitnie majem” – Wolontariusze przy fachowym
wsparciu dyrekcji Biura Wystaw Artystycznych zmontowali kompozycję przestrzenną z tekturowych tub
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3.

4.

5.

6.

7.

szalunkowych dostarczonych przez producenta firmę RADO w Przysiek. Sama konstrukcja budziła
zainteresowanie, ale jeszcze większe możliwośd pokolorowania jej przy użyciu farb zasponsorowanych
przez firmę TIKKURILA. Oczywiści dzieciom pomagali wolontariusze, ale także włączyli się w działania
dorośli.
Warsztaty z malowania twarzy – 10 osobowa grupa wolontariuszy, którzy przejawiają zdolności
plastyczne wzięła udział w 5 godzinnych warsztatach z malowania twarzy. Poznali techniki i podwiczyli
tworząc swoje wzory. Ich umiejętności zostały wykorzystane w kolejnym zadaniu, podczas którego
malowali twarze dzieci.
„Artystyczne Podcienia” III edycja – była to już kolejna edycja konkursu plastycznego dla dzieci w ramach
Dni Krosna, a przy przygotowaniu i realizacji wzięło udział 15 wolontariuszy. Dzieci wykonały rysunki na
sztalugach, a prace oceniła Komisja Konkursowa w dwóch kategoriach – przedszkolaki i uczniowie szkół
podstawowych. Autorzy trzech najwyżej ocenionych prac w każdej kategorii otrzymali nagrody rzeczowe.
Uczestnicy konkursu skorzystali z umiejętności wolontariuszy, którzy pomalowali im twarze.
Warsztaty z malowania murali i wykonanie murale przez wolontariuszy – wolontariusze uczestniczyli w
warsztatach z historii murali oraz poznali techniki wykonywania dawniej i obecnie. Wspólnie zaprojektują
własny mural, który następnie namalowali w miejscu przygotowanym przez firmę KPB S.A. i będzie go
można oglądad przez rok.
Warsztaty – giełda pomysłów na akcję jesienną – wolontariusze uczestniczyli w warsztatach, podczas,
których wymyślili i wstępnie opracowali akcję społeczną do zrealizowania dla mieszkaoców Krosna,
zgodną z celami Fundacji.
Realizacja na Krośnieoskim Rynku akcji plastycznej „JESIENNE LIŚCIE” pomysłu wolontariuszy. Był to
ostatni etap realizacji projektu "WOLONTARIAT DLA SZTUKI". Zmontowane zostało drzewo z tulei
szalunkowych, które kilka dni wcześniej wolontariusze pomalowali na czarno. Wraz z przypadkowymi
przechodniami ozdabiali je liśdmi wyciętymi z kolorowych kartonów, miało to symbolizowad odwrotnośd
tego co dzieje się w przyrodzie.. Pogoda nie do kooca sprzyjała, ale spora grupa osób zarówno starszych
jak i dzieci wzięła udział w akcji.

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 – 3401,96 zł w tym:
- przychody uzyskane od osób fizycznych – 1% podatku – 518,30 zł
2. Koszty działalności statutowej Fundacji w 2015 roku wyniosły 3269,97
Za rok obrotowy kooczący się 31.12.2013 roku Fundacja osiągnęła dodatni wynik finansowy w wysokości

-

131,99 zł.
- podstawa opodatkowania - 0,00 PLN
- podatek dochodowy (19%) - 0,00 PLN

Prezes Zarządu:
Agnieszka Bielaska

Krosno, 23.06.2016
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