Sprawozdanie z działalności Fundacji Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży
za rok 2009 przygotowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r.
1) Dane Fundacji:
Fundacja Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży
SIELEC 60
28-200 STASZÓW
Woj. świętokrzyskie
www.fundacjafarma.pl
KRS: 0000242176 (wpis w dniu 28.09.2005)
REGON: 260051190
Zarząd Fundacji:
Barbara Zamożniewicz- zam. Sielec 60, 28-200 Staszów
Agata Bryk - zam. Ul. Oględowska 17a, 28-200 Staszów
Zuzanna Miodyńska- zam. ul. Połaniecka 19, 28-221 Osiek
Agnieszka Turek- zam. ul. Słowackiego 55, 28-200 Staszów

2)

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 (zmieniono 05.11.2009)
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 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 2009 roku realizowała i uczestniczyła następujących projektach:
I. „Miasteczko”
Zrealizowany przez grupę nieformalną INNI – Innowacyjna Nieformalna Nieograniczona
Inicjatywa. Fundacja FARMa była organizacją wspierającą. Miejscem realizacji był Staszów, projekt
trwał od lutego 2009 r. do lutego 2010 r..
Głównym celem projektu była aktywizacja młodzieży z terenu powiatu staszowskiego i zachęcenie ich
do podjęcia samodzielnych działań. Drugim celem projektu była zmiana wizerunku Staszowa
w świadomości jego mieszkańców.
Podczas trwania projektu grupa inicjatywna (12 osobowa) zorganizowała warsztaty
z: montażu filmu, teorii tworzenia filmu, rysunku architektury, rysunku postaci komiksowych, pisania
scenariusza do komiksu, fotografii architektury oraz plener fotograficzny. W ramach tych warsztatów
odbyło się 15 spotkań zarówno lokalnych jak i wyjazdowych. W warsztatach wzięło udział ok. 40 osób
( młodzieży ze Staszowa i okolic).
Ponadto w ramach projektu została zorganizowana siedmio dniowa wystawa zdjęć (starych
i nowych Staszowa) na staszowskim Rynku. Uczestnicy projektu nagrali również film o Staszowie
został on zaprezentowany mieszkańcom podczas plenerowych pokazów filmowych. Ostatnim efektem
projektu był komiks, który mieszkańcy przez 2 tygodnie mogli oglądać w staszowskim ratuszu. Na
zrealizowanie projektu pozyskaliśmy pieniądze z programu „Młodzież w działaniu” i programu „Make a
Connection”. Pośrednimi odbiorcami projektu było ok. 2000 osób.
II. „Kulturalna Reanimacja”
Projekt był realizowany w wakacje 2009 roku w Staszowie przez młodzież skupioną wokół
Fundacji Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży.
Jego głównym celem było stworzenie młodzieży z powiatu staszowskiego przestrzeni do
zaprezentowania swojej artystycznej oraz pozaartystycznej działalności, a tym samym promocja
pozytywnych i aktywnych postaw młodzieży, a także włączenie młodych ludzi w akcje kulturalne.
Dlatego jego działania skierowane były do dzieci i młodzieży, którzy chcieli wypełnić swój czas wolny
w aktywny sposób.
Podczas projektu pracowaliśmy głównie metodą warsztatową. Projekt składał się z trzech części:
r) warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży (teatralne, garffitti, garncarskie) – ok. 50
uczestników,
s) plenerowe projekcje filmowe czyli „Kino Nocne” – ok. 450 uczestników,
t) III Festiwal Kultury Młodzieżowej - „TOTU FESTIVAL – ok. 2000 uczestników.

Projekt został nagrodzony dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Świętokrzyskiego, Urzędu Miasta i Gminy Staszów w ramach konkursów na realizację zadań
publicznych oraz został wsparty przez Starostwo Powiatowe w Staszowie oraz lokalnych sponsorów.

III. „Mały Festiwal Nauki”
„Mały Festiwal Nauki” odbył się 14 czerwca 2009 w Pacanowie i był imprezą towarzyszącą 7.
Festiwalowi Kultury Dziecięcej. Fundacja Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży była głównym organizatorem Małego Festiwalu Nauki, ale realizacja projektu nie byłaby możliwa bez wsparcia Europejskiego
Centrum Bajki w Pacanowie, władz samorządowych gminy Pacanów, Lokalnej Grupy Działania G5 z
siedzibą w Pacanowie oraz dwóch ważnych warszawskich instytucji: Centrum Nauki Kopernik oraz
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - wydz. nauk o żywieniu człowieka. W całości
przeznaczony był dla dzieci. Składał się z dwóch ważnych elementów - wystawy "Eksperymentuj" prowadzonej przez Centrum Nauki Kopernik oraz warsztatów na temat racjonalnego żywienia i zdrowego
trybu życia prowadzonych przez pracowników SGGW w Warszawie.
Mały Festiwal Nauki odbył się pod patronatem honorowym Kuratora Oświaty w Kielcach - pani
Małgorzaty Muzoł.
IV. „Campus 15”
Wymiana młodzieżowa w Niemczech trwająca od 25 lipca do 15 sierpnia 2009 r.
Celem letnich obozów jest budowanie mostów między różnymi kulturami, poznanie obyczajów
i tradycji rówieśników z innych państw Europejskich poprzez wspólne uczestnictwo w warsztatach
tematycznych.
Fundacja jest jedyną polską organizacją wysyłającą na summercamp, co daje ogromną
szansę młodzieży z naszego regionu w uczestnictwie w międzynarodowej wymianie.
W roku 2009 z ramienia fundacji na wymianę pojechało 7 osób z całej Polski. W wymianie
bierze udział młodzież w wieku 15-16 lat z 7 krajów europejskich: Bośnia i Hercegowina,
Chorwacja, Niemcy, Polska, Serbia oraz Czarnogóra. Uczestnicy projektu biorą udział m.in.
w warsztatach artystycznych, wyjazdach edukacyjnych, grach i zabawach grupowych, warsztatach
tematycznych.
V. „Reunion” – czyli wymiana międzynarodowa w Serbii uczestników summercamp’u z 2008
roku. Trwał od 27 lipca do 12 sierpnia 2009r.
Celem projektu było szerzenie tolerancji, walczenie ze stereotypami oraz praca na rzecz lokalnej
społeczności. Poprzez projekt uczestnicy starali się wpłynąć na społeczność lokalną i pobudzić ich do
większej aktywności na rzecz swojego środowiska.
Fundacja była organizacją partnerską i wysłała 4 osoby na wymianę międzynarodową do
Serbii w której wzięło udział 8 krajów europejskich: Polska, Niemcy, Holandia oraz kraje bałkańskie.
Uczestnicy projektu wzięli udział w warsztatach które pomogły zwalczyć stereotypy
i uprzedzenia, warsztatach o praw człowieka, pracowali przy odnowieniu placu zabaw przy lokalnym
przedszkolu.
VI. „Dyplom z marzeń”
Celem Programu jest wsparcie młodzieży w pokonaniu wyjątkowo trudnej dla niej bariery
związanej z rozpoczęciem nauki w szkole wyższej poprzez ufundowanie stypendiów na pierwszy rok
dziennych studiów magisterskich. Realizatorem programu jest Fundacja Edukacyjna
Przedsiębiorczości, która współpracuje z wieloma lokalnymi organizacjami w Polsce. Fundacja
Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży jest lokalnym koordynatorem programu na teren powiatu
staszowskiego, przy współpracy z Fundacją Wspomagania Oświaty z Połańca oraz Staszowską Izbą
Gospodarczą.
Szkołami partnerskimi programu są:
- Zespół Szkół im. S.Staszica w Staszowie,
- Zespół Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK Jędrusie w Połańcu,
- Liceum Ogólnokształcące im. ks.kard. Wyszyńskiego w Staszowie,
- Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie.
W roku akademickim 2009/2010 pomogliśmy 11 młodym osobom, głównie młodzieży
studiującej w Krakowie, Kielcach i Lublinie.
Każdy ze stypendystów otrzyma 500 zł na miesiąc przez 10 miesięcy, co daje 5.000,00 zł na jedną
osobę, łącznie dla 11 stypendystów jest to 55.000,00zł. Zadaniem fundacji było pozyskanie od

sponsorów 9% tej sumy, czyli 4950.00zł., przeprowadzenie promocji oraz procedury
przyjmowania zgłoszeń.

3) informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego,
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej i nie widnieje w rejestrze przedsiębiorców KRS.
4) Odpisy uchwał zarządu fundacji.
W załączeniu.
5) Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł, odpłatnych
świadczeń realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów
tych świadczeń
Przychody Fundacji :
I. z działalności statutowej: 53.083,15 zł
w tym:
- dotacje na realizacje projektów:
1) Miasteczko – 22.846,88 zł
2) Kulturalna reanimacja – 15.500zł
3) Stypendia – 2.810zł
- odpłatna działalność statutowa – 5.000,00zł
- pozostałe przychody – 6.926,27
II. Przychody finansowe – 369,85 zł
III. Pozostałe przychody – 0,00 zł
Odpłatne świadczenia realizowane przez Fundację w ramach celów statutowych:
5.000,00 zł
6) informacja o poniesionych kosztach na:
a) realizację celów statutowych,
38.011,93 zł
b) administrację
2.470,30 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:10 osób, na łączną kwotę: 14.808,00zł
Zatrudnieni na podstawie umowy zlecenie: 0
u) 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 14.467,55zł.

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:
15032,77zł
8) dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe
zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności,
W ramach konkursów na realizację zleconych zadań publicznych Fundacja otrzymała dotacje na
projekt pt.” III Festiwal Kultury Młodzieżowej TOTU FESTIVAL”.
Dotacje w wysokości :
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego- 2.500,00zł
Urz ad Miasta i Gminy Staszów- 13.000,00zł
w całości przeznaczono na realizację zadania.
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.

