Sprawozdanie z działalności Fundacji Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży
za rok 2012 przygotowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r.
Dane Fundacji:
Fundacja Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży
SIELEC 27
28-200 STASZÓW
Woj. świętokrzyskie

www.fundacjafarma.pl
KRS: 0000242176 (wpis w dniu 28.09.2005)
REGON: 260051190
Zarząd Fundacji:
Barbara Zamożniewicz- zam. Sielec 27, 28-200 Staszów
Justyna Górska – Sekuła – zam. Kurozwęki, ul. Szydłowska 20, 28 – 200 Staszów
Paweł Boroń – zam. ul. Wysoka 5 , 28 – 200 Staszów
Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także
opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych.
Cele Statutowe Fundacji:
Fundacja działa na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży pochodzących ze środowisk wiejskich i małych
miast oraz na rzecz rozwoju ich najbliższego otoczenia. Celem Fundacji jest:
c) Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży oraz ich rodzin w dostępie do edukacji i kultury.
d) Pobudzanie i stymulowanie aktywności społecznej, kulturalnej i gospodarczej mieszkańców,
szczególnie dzieci i młodzieży.
e) Działalność kulturalna w tym przede wszystkim działania służące rozwojowi i promocji kultury
dziecięcej i młodzieżowej.
f) Wspieranie rozwoju lokalnego i regionalnego, wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności
lokalnych.
g) Wspomaganie rozwoju demokracji, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, kształtowanie
świadomości obywatelskiej oraz postaw aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu
publicznym szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
h) Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz promocja i organizacja wolontariatu.
i) Przyczynianie się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego, edukacja z zakresu
nowoczesnych technologii oraz promocja nowoczesnych rozwiązań informatycznych w życiu
społeczności lokalnych.
j) Szerzenie świadomości europejskiej, wiedzy o Europie i programach europejskich oraz
rozwijanie współpracy międzynarodowej.
k) Walka z bezrobociem i wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, zwłaszcza lokalnej
i regionalnej.
l) Podnoszenie świadomości ekologicznej i promocja działań oraz rozwiązań proekologicznych.
m) Rozwój turystyki, agroturystyki oraz krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży.
n) Promocja wsi, małych miast i regionów.
o) Promocja i ochrona zdrowia, promocja sportu, profilaktyka zdrowotna i profilaktyka
uzależnień.
p) Ochrona zasobów przyrodniczych i kulturowych, szczególnie dziedzictwa kulturowego
społeczności lokalnych.
q) Pomoc w integracji społecznej, aktywizacja zawodowa oraz wspieranie rozwoju osób
niepełnosprawnych oraz takich, które mają ograniczony lub uniemożliwiony dostęp do
społeczeństwa z przyczyn od nich niezależnych.
2. Fundacja realizuje swe cele przez następujące działania:
a) Prowadzenie i zakładanie funduszy stypendialnych.
b) Organizowanie stypendialnych.
b) Organizowanie i finansowanie konferencji, warsztatów, seminariów, wizyt studyjnych, szkoleń,
kursów i wymian międzynarodowych.
c) Działalność wydawniczą.
d) Organizowanie wydarzeń kulturalnych, sportowych i edukacyjnych, w tym także organizowanie
i finansowanie konkursów.

e) Tworzenie i prowadzenie serwisów i portali internetowych.
f) Tworzenie i prowadzenie szeroko rozbudowanych programów i kampanii (m. in. społecznych,
edukacyjnych, promocyjnych, kulturalnych).
g) Tworzenie i prowadzenie punktów informacyjnych, poradni, świetlic, przedszkoli, klubów, kawiarni,
kin, galerii i innych miejsc służących realizacji celów statutowych.
h) Udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej organizacjom, grupom nieformalnym i osobom fizycznym
o podobnym charakterze działania przez przyznawanie stypendiów, nagród, dotacji.
i) Organizowanie wolontariatu, stażów, praktyk na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i
międzynarodowym.
j) Prace badawcze, zwłaszcza w dziedzinie socjologii.
k) Współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi zarówno na szczeblu lokalnym, krajowym jak i
międzynarodowym, których działalność jest zbieżna z misją Fundacji oraz przy pomocy
których misja Fundacji może być realizowana.

W 2012 roku Fundacja Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży realizowała i uczestniczyła w następujących
projektach:
I. Projekt: „Akcja: Wolontariat”
Projekt jest realizowany od maja 2011 roku do grudnia 2012.
Cele szczegółowe projektu:
- zwiększenie liczby wolontariuszy naszej organizacji
- podniesienie poziom kompetencji, umiejętności i doświadczenia młodych wolontariuszy w zakresie
rozwiązywania problemów polityki społecznej, szczególnie w dziedzinie kultury,
- zwiększenie poziomu wiedzy społeczności lokalnej na temat wolontariatu, w tym zmiana
stereotypowego postrzegania wolontariatu (z wolontariatu polegającego na kwestowaniu i pomocy
bezpośredniej potrzebującym w wolontariat jako twórcze, rozwijające działanie, cenne na rynku pracy)
- zbudowanie/umocnienie więzi młodych wolontariuszy ze środowiskiem lokalnym.
Cele zostaną osiągnięte przez przeprowadzenie kampanii promującej wolontariat młodzieży oraz
organizację ruchu woluntarystycznego młodzieży w środowisku lokalnym (szkolenia, nawiązanie
współpracy z instytucjami korzystającymi z pracy wolontariuszy, stworzenie grupy "wolontariuszy
akcyjnych" oraz "wolontariuszy liderów").
Projekt adresowany jest do młodych mieszkańców powiatu staszowskiego w wieku 15-20 lat.
Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach PO FIO 2011
oraz Gminy Staszów. W projekcie uczestniczyło 29 osób w wieku 15-20, o 17 osób wzrosła liczba
wolontariuszy organizacji. Łącznie liczba wolontariuszy organizacji dzięki działaniom w roku 2011 i 2012
wzrosła o 29 osób. W ramach akcji „Liderzy Wolontariatu” odbyły się następujące działania: 11
szkoleń/warsztatów, wolontariusze zorganizowali 2 wydarzenia oraz pomagali w organizacji 5 wydarzeń
kulturalnych na terenie pow. staszowskiego.
II. Projekt: Lokalny Program Grantowy Mania Działania
Projekt realizowany od stycznia do września 2012 r.
Cele szczegółowe projektu:
- promocja aktywnego spędzania czasu bez używek,
- pobudzenie aktywności młodzieży do wspólnego działania i samoorganizacji, promocja postaw aktywnych
wśród
młodzieży,
- podniesienie poziomu kompetencji, umiejętności i doświadczenia młodych wolontariuszy w zakresie
rozwiązywania problemów lokalnej polityki społecznej i uczestnictwa w życiu publicznym (wyjście z
inicjatywą, praca zespołowa, praca metodą projektu),
- zbudowanie/umocnienie więzi młodych wolontariuszy ze środowiskiem lokalnym,
- ustabilizowanie i rozbudowanie lokalnego modelu współpracy partnerskiej różnych podmiotów na rzecz
społecznej aktywizacji młodzieży.
W ramach projektu w edycji 2012 w gminach: Staszów i Rytwiany we współpracy z uczestnikami
Partnerstwa dla Młodzieży utworzyliśmy Lokalny Program Grantowy dla Młodzieży „Mania Działania”. W

ramach Programu młodzież w wieku 15-20 samodzielnie aplikowała o środki finansowe w wys. 1000zł na
realizację ich własnych projektów społecznych. W ramach Programu zrealizowano następujące działania:
sfinansowano 4 inicjatywy młodzieżowe na łączną kwotę 4.000,00zł, udzielono młodzieży stałego wsparcia w
trakcie realizacji ich inicjatyw przez przydzielonego opiekuna, 3 zorganizowano warsztaty i szkolenia, 1
prezentację rezultatów projektów przez młodzież podczas uroczystości Urodzin Fundacji FARMa.
Bezpośrednio udział w wydarzeniach organizowanych przez młodzież wzięło ok.300 mieszkańców powiatu
staszowskiego.
Program Grantowy „Mania Działania” w 2012r. zrealizowano dzięki wsparciu finansowemu Powiatu
Staszowskiego, Gminy Staszów i Gminy Rytwiany oraz Bankowi Spółdzielczemu w Staszowie.

III. Projekt: Gramy w Radę, damy Radę ! – innowacyjny program edukacji i aktywizacji obywatelskiej.
Projekt realizowany jest we współpracy z Fundacją - Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa (lider) oraz
Stowarzyszenie Klub Pro Publico Bono (partner), Fundacja Edukacja i Twórczość (partner) oraz Fundacją
im. Ferenca Rakocziego II, dla Młodzieży z Regionu Basenu Karpackiego (partner). Realizacja projektu
rozpoczęła się we wrześniu 2012 roku i potrwa do czerwca 2014 r. Ideą projektu jest stworzenie, realizacja i
upowszechnianie innowacyjnego programu edukacji i aktywizacji obywatelskiej młodzieży na obszarach o
najniższym w Polsce poziomie kapitału społecznego. Program opiera się na społecznej grze symulacyjnej
wspomaganej platformą internetową. Gramy w Radę, damy Radę to symulacja działalności młodzieżowej
rady gminy. W trakcie 10 – mcy min. 300 uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych w 30 zespołach
pod opieką 30 tutorów przygotuje się kompetencyjnie i motywacyjnie do działalności obywatelskiej w
środowiskach lokalnych. Projekt trwa do września 2014.
W ramach projektu od września do grudnia 2012 r. przeprowadziliśmy konsultacje do gry wśród: uczniów
gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych (44 uczniów wzięło udział w konsultacjach), nauczycieli (10
nauczycieli) oraz przedstawicieli NGO (3 przedstawicieli). Z przeprowadzonych konsultacji został
opracowany, raport, który został wykorzystany w tworzeniu platformy internetowej do gry.
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi
krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
IV. Wizyta studyjna – „Aby chciało się chcieć - rzecz o angażowaniu młodzieży z terenów wiejskich i
małych miast”
Wizyta została zorganizowana w dniach 27- 29 kwietnia 2012r. wspólnie z Centrum Kultury Fizycznej i
Rozwoju Lokalnego w Rakowie w ramach Programu LIDERZY PAFW realizowanego przez Stowarzyszenie
Szkoła Liderów.
W wizycie wzięło udział – 6 osób. Pierwsze część wizyty odbyła się w Rakowie na terenie Kompleksu
Rekreacyjno- Sportowego, gdzie uczestniczki wizyty dowiedziały się o działaniach realizowanych w ramach
projektu „Strzał w 10-tkę” realizowanego w ramach programu „RÓWNAĆ SZANSE 2009” przez Centrum
Kultury Fizycznej i Rozwoju Lokalnego we współpracy z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży oraz PolskoAmerykańską Fundacją Wolności. Niezwykle ważne było spotkanie z przedstawicielami staszowskich władz
samorządowych oraz instytucji tworzących Partnerstwo dla Młodzieży. Prowadzący spotkanie opowiedzieli o
idei i zasadach funkcjonowania Partnerstwa. Uczestnicy spotkali się także z młodzieżą pracującą pod
skrzydłami Fundacji FARMa w ramach projektu „Akcja: Wolontariat” realizowanego dzięki wsparciu ze
środków MPiPS PO FIO.
Projekt sfinansowany z środków PAFW.
Przychody Fundacji :
I. z działalności statutowej

112432,17zł

w tym:
- dotacje na realizacje projektów:

1) Szkoła Liderów – 2500,00zł
2) Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – 50000,00 zł
3) Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – 3615,14zł
4) Urząd Miasta i Gminy Staszów – 5000,00zł
5) Starostwo Powiatowe Staszów – 4000,00zł
6) Urząd Gminy Rytwiany – 2600,00zł
7) Interklasa – 18600zł
- odpłatna działalność statutowa – 800,00zł
- pozostałe przychody – 25317,03zł
II. Przychody finansowe – 44,43zł
Odpłatne świadczenia realizowane przez Fundację w ramach celów statutowych:
800,00 zł
6) informacja o poniesionych kosztach na:
a) realizację celów statutowych,
95290,51

zł

b) administrację
17141,66 zł
7) dane o:
a) liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z
wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej,
Fundacja nie zatrudnia osób na umowę o pracę.
b) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia:
Zatrudnieni na podstawie umowy o dzieło: 16 – wydatki na wynagrodzenia – 49466,00zł
Zatrudnieni na podstawie umowy zlecenie: 3 - wydatki na wynagrodzenia - 5582,33zł
c) udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze
wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy
statutowej udzielania takich pożyczek
Fundacja nie udziela pożyczek pieniężnych.
d) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku,
Fundacja nie posiada lokat bankowych. Na rachunkach bieżących znajduje się 16540,10zł.
e) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa
handlowego ze wskazaniem tych spółek,
Fundacja nie nabyła obligacji ani akcji w spółkach prawa handlowego

f) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie,
Fundacja nie nabyła nieruchomości.
g) nabytych pozostałych środkach trwałych,
Fundacja nie nabyła środków trwałych.
h) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych
sporządzanych dla celów statystycznych,
Aktywa obrotowe Fundacji: 16540,10zł
8) dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe
zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności,
9) informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informację w
sprawie składanych deklaracji podatkowych.
Fundacja rozlicza swoje zobowiązania z tytułu podatków terminowo.
10) Informacja, czy w okresie sprawozdawczym była przeprowadzona w fundacji kontrola, a jeśli była to jej
wyniki.
Nie przeprowadzono żadnej kontroli w okresie sprawozdawczym.

Sporządziły: Barbara Zamożniewicz, Monika Przydatek

Zatwierdzono przez Radę Fundacji w dniu: 21.06.2013 r.

Aleksandra Nasternak

Dominik Rożek

Piotr Korpysz

Hubert Gawłowicz

