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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 31.12.2019 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 2019 roku
20.05.2019
WYSTAWA prac Justyny Kazaneckiej - NIEKONIECZNIE. NA NIEKONIECZNIE BIAŁYM
NIEKONIECZNIE CZARNO - W Galerii Pogranicza RCKP w Krośnie odbyło się spotkanie autorskie na
wystawie prac Justyny Kazaneckiej NIEKONIECZNIE - prace FOTOGRAF RYSUNKI COLLAGE można
było oglądać do 20.05.2019. Justyna Kazanecka w 2018 roku ukończyła Liceum Plastyczne im. Tadeusza
Brzozowskiego w Krośnie na kierunku: formy rzeźbiarskie - snycerstwo, aktualnie studentka Akademii Sztuk
Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. W latach 2016-2018 uczestniczyła w zajęciach Grafiki
Tradycyjnej w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza.
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28.05.2019
FUNDACJA DLA SZTUKI miała przyjemność być współorganizatorem konkursu plastycznego pt.
„Folklorem malowane”. Powstały wspaniałe prace, bo folklor inspiruje. Jego wzory są ponadczasowe od
zawsze inspiruje projektantów odzieży, biżuterii, desingu. Wszyscy laureaci otrzymali nagrody książkowe i
pamiątkowe dyplomy. Dodatkową nagrodą był Komiks prezentujący krośnieńskie legendy, narysowany przez
młodych artystów, wolontariuszy Fundacji dla sztuki.
9.06.2019
"ARTYSTYCZNE PODCIENIA " - 7 edycja - Dni Krosna tradycyjnie z konkursem dla dzieci. Sztalugi były
oblegane a dzieci pracowały z zapałem. Powstały wspaniałe prace. Rozdano medale i nagrody.
12.06.2019
„Human” - wystawa prac Dominiki Czekaj i Pauliny Hanus. W Saloniku Artystycznym Krośnieńskiej
Biblioteki Publicznej w Krośnie prezentowano prace Dominiki Czekaj i Pauliny Hanus, studentek grafiki na
Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, wolontariuszek krośnieńskiej „Fundacji dla Sztuki”. Wernisaż
odbył się 12 czerwca 2019 r., ekspozycja czynna była do 7 września br.
11.08.2019
W ramach Letniego Podwieczorku wspólnie z Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie odbyła się
akcja plastyczna KOLOROWE PTAKI. Efekty pracy młodych artystów fruwały później pod dachem studni na
Krośnieńskim Rynku, ale po kilku dniach odleciały. Sylwetki ptaków malowano, kolorowano i wyklejano.
Powstało 50 wspanialych prac pod czujnym okiem rodzicców i opiekunów, którzy również włączyli się w
twórcze działania i pomagali najmłodszym.
21.08.2019
Wystawa KAROLINY BIELASKA najmłodszej wolontariusz FUNDACJI DLA SZTUKI. Wystawa cieszyła
się sporym zainteresowaniem wśród czytelników Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej w Krośnie filia nr 4,
która już kilkukrotnie gościła młodych artystów podopiecznych Fundacja.
26.09.2019
ZIELONA wystawa prac Klaudii Baca w Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej w Krośnie filia nr 4. laudia jest
tegoroczną absolwentom Liceum Plastyczne w Krośnie i od dwóch lat wolontariuszką Fundacji. Jej największą
pasją jest malarstwo, które tworzy pewnymi pociągnięciami pędzla. Najczęstszym tematem jej prac jest pejzaż
- bogaty w nasyconą i szeroką gamę barwną.
5.10.2019
NOC BIBLIOTEK w Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej filia nr 4 i znowu akcja plastyczna z udziałem
FUNDACJI DLA SZTUKI -"Znajdźmy wspólny język". Filia nr 4 Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej była
jedną z ponad 1700 bibliotek, które włączyły się do ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek 2019. Tegoroczne
wydarzenie przebiegało ph „Znajdźmy wspólny język”. Filia nr 4 KBP zaprosiła do zabawy najmłodszych
czytelników, a Fundacja dla sztuki już po raz trzeci przyłączyła sie do tego święta i jak zwykle przygotowała
działania plastyczne. Na dużych arkuszach białego papieru, rozwieszonego na klatce schodowej, malowały
kredkami woskowymi charakterystyczne elementy dla wybranych krajów, gdzie rozmawia się w języku
angielskim, francuskim, rosyjskim, hiszpańskim, włoskim oraz holenderskim. W ten sposób przenieśli się do
Londynu, Paryża, Moskwy, Madrytu, Rzymu i Amsterdamu, a na białych kartkach pojawiały się np. Wieża
Eiffla, holenderskie wiatraki i tulipany, hiszpańska tancerka flamenco czy włoska pizza. Powstała
przysłowiowa Wieża Babel, gdzie dzieci za pomocą obrazów i symboli znalazły wspólny język z
Europejczykami.
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29.11.2019
@Paulina Hanus BLACK GRAY WHITE - Pierwsza wystawa poza Krosnem. 29.11.2019 odbył się finisaż
wystawy prac Paulina Hanus na wystawie w Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie w
WYPOŻYCZALNIA MUZYCZNA ul. Żeromskiego 2. To już druga wystawa młodej artystki w tym roku
zorganizowana przez Fundację dla sztuki, ale pierwsza poza Krosnem.

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 – 4503,50 zł w tym:
- przychody uzyskane od osób fizycznych – 1% podatku – 1215,20 zł
2. Koszty działalności statutowej Fundacji w 2019 roku wyniosły - 3904,89 zł
Za rok obrotowy kooczący się 31.12.2019 roku Fundacja osiągnęła dodatni wynik finansowy w wysokości
598,61 zł.
Prezes Zarządu:
Agnieszka Bielaska

Krosno, 25.06.2020

-
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