Sprawozdanie z działalności Fundacji Aktywizacji i Rozwoju MłodzieŜy za rok 2008
przygotowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości
z dnia 8 maja 2001r.
1) Dane Fundacji:
Fundacja Aktywizacji i Rozwoju MłodzieŜy
SIELEC 60
28-200 STASZÓW
Woj. świętokrzyskie
www.fundacjafarma.pl
KRS: 0000242176 (wpis w dniu 28.09.2005)
REGON: 260051190
Zarząd Fundacji:
Barbara Karaś- zam. Sielec 60, 28-200 Staszów
Anna Karpiuk – zam. Ul. Wł. Jagiełły 24/62, 20-281 Lublin
Agata Bryk - zam. Ul. Oględowska 17a, 28-200 Staszów

Cele Statutowe Fundacji:
Fundacja działa na rzecz rozwoju dzieci i młodzieŜy pochodzących ze środowisk wiejskich i małych miast
oraz na rzecz rozwoju ich najbliŜszego otoczenia. Celem Fundacji jest:
a) Wyrównywanie szans tych dzieci i młodzieŜy oraz ich rodzin.
b) Wspieranie rozwoju lokalnego i regionalnego.
c) Przyczynianie się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego.
d) Pobudzanie i stymulowanie aktywności społecznej, kulturalnej i gospodarczej
mieszkańców, szczególnie dzieci i młodzieŜy.
e) Walka z bezrobociem i wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, zwłaszcza lokalnej i
regionalnej.
f) Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności. lokalnych.
g) Działalność wspomagająca rozwój demokracji oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego.
h) Rozwój świadomości obywatelskiej, kształtowanie postaw aktywnego i świadomego uczestnictwa w
Ŝyciu publicznym.
i) Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz promocja i organizacja
wolontariatu.
j) Szerzenie świadomości europejskiej, wiedzy o Europie i programach europejskich oraz rozwijanie
współpracy międzynarodowej.
k) Działalność edukacyjna i naukowa, zwłaszcza w zakresie edukacji ekologicznej i obywatelskiej.
l) Działalność kulturalna.
m) Rozwój krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieŜy.
n) Rozwój turystyki, szczególnie agroturystyki.
o) Promocja wsi i małych miast.
p) Promocja sportu i zdrowia.
q) Ochrona zasobów przyrodniczych i kulturowych, szczególnie dziedzictwa kulturowego
społeczności lokalnych
r) pomoc w integracji społecznej, aktywizacja zawodowa oraz wspieranie rozwoju osób
niepełnosprawnych oraz takich, które mają ograniczony lub uniemoŜliwiony dostęp do społeczeństwa z
przyczyn od nich niezaleŜnych.
2) Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a takŜe opis
głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych,
Fundacja realizuje swe cele przez następujące działania:
a) Prowadzenie i zakładanie funduszy stypendialnych.
b) Organizację i finansowanie konferencji, warsztatów, seminariów, wizyt studyjnych, szkoleń i
kursów.

c) Działalność wydawniczą.
d) Organizowanie wydarzeń kulturalnych, sportowych i edukacyjnych, w tym takŜe organizowanie i
finansowanie konkursów.
e) Promocję działalności dziecięcej i młodzieŜowej.
f) Aktywizowanie zawodowe oraz prowadzenie odpowiednich dla obszarów wiejskich i małych miast
programów ograniczających bezrobocie.
g) Prowadzenie programów i punktów informacyjnych oraz doradztwo zawodowe.
h) Edukację z zakresu nowoczesnych technologii informacyjnych oraz promocję nowoczesnych
rozwiązań informatycznych w Ŝyciu społeczności lokalnych.
i) Prowadzenie i uczestnictwo w programach ochrony zasobów przyrodniczych i kulturowych.
j) Przyznawanie stypendiów, nagród i dotacji osobom fizycznym i prawnym opracowującym i
uczestniczącym w programach zbieŜnych z celem Fundacji.
k) Działanie na rzecz promocji i ochrony zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej.
l) Prace badawcze, zwłaszcza w dziedzinie socjologii.
m) Współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi zarówno na szczeblu lokalnym, krajowym jak i
międzynarodowym, których działalność jest zbieŜna z misją Fundacji oraz przy pomocy których misja
Fundacji moŜe być realizowana.
n) Współpracę ze społecznościami lokalnymi nakierowaną na aktywizację działalności obywatelskiej i
rozbudzanie zainteresowania sprawami publicznymi.
NajwaŜniejsze realizowane przez Fundację projekty w 2008 roku:
1. PAPARAZZI (styczeń-wrzesień 2008) - Międzynarodowa Inicjatywa MłodzieŜowa. Wzięli w niej udział
młodzi pasjonaci fotografii z Portugalii, Hiszpanii, Łotwy i Polski. W ramach projektu zrealizowano:
cykliczne warsztaty fotograficzne, stworzono międzynarodową internetową galerię fotografii, lokalne
wystawy najlepszych fotografii wykonanych przez uczestników projektu, międzynarodowe spotkania
młodzieŜy uczestniczącej w projekcie.
W ramach projektu zrealizowano międzynarodową wymianę młodzieŜy odbyła się w dniach 18-25 sierpnia
2008 w Sielcu i była zwieńczeniem wielomiesięcznych działań. Tematem przewodnim była fotografia.
Celem działania była wymiana doświadczeń, dzielenie się wspólną pasją i poznawanie się. Wszystko to
słuŜyć miało promocji tolerancji i zrozumienia dla róŜnorodności kulturowej w Europie. Podczas wymiany
zrealizowano m.in. studio fotograficzne, które mieściło się w stodole oraz warsztaty ze specjalistami od
fotografii reportaŜowej.
W projekcie wzięło udział 20 osób.
2. COOLturalne Wakacje (czerwiec-wrzesień 2008). Projekt obejmował realizację w okresie wakacji
cyklu otwartych warsztatów artystycznych skierowanych do dzieci i młodzieŜy z terenu Staszowa.
Zorganizowano 5 róŜnorodnych warsztatów min. kuglarskie, lepienia garnków, tworzenia biŜuterii, filmowe
i breakdance. W zajęciach warsztatowych wzięło udział ok. 60 dzieci i młodzieŜy ze Staszowa i okolic.
Projekt zakończył II Festiwal Kultury MłodzieŜowej TOTU FESTIVAL (22 sierpnia 2008). Wzięło w nim
udział 30 młodych artystów m.in. ze Staszowa, Kielc, Połańca, Opatowa, Kraśnika, Warszawy. Na
program imprezy składały się m.in.: koncerty zespołów młodzieŜowych, projekcje filmów młodych
twórców, wystawa fotografii i vlepek oraz pokaz malowania graffiti. Festiwal obejrzała blisko 500-osobowa
grupa mieszkańców Staszowa i okolic.
Przy realizacji projektu współpracowaliśmy m.in. z Urzędem Miasta i Gminy w Staszowie, Starostwem
Powiatowym w Staszowie, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Staszowie, Staszowskim Ośrodkiem Kultury,
Publiczną Szkołą Podstawową Nr 3 w Staszowie.
TOTU FESTIVAL otrzymał nagrodę w konkursie na „Najciekawsze przedsięwzięcie realizowane przez
organizację pozarządową”. Organizatorem konkursu był Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w
Sandomierzu.
3. CAMPUS15. Od 2008 roku Fundacja jest partnerem niemieckiej organizacji Campus15 i pełni rolę
organizacji wysyłającej. W ramach współpracy bierzemy udział w corocznych międzynarodowych
spotkaniach młodzieŜy - tzw. summer camps. W ramach projektu osoby w wieku 15-16 mają moŜliwość
wyjechania na 3 tygodniowy obóz letni do Niemiec. Głównym celem programu jest budowanie mostów
między kulturami. W ramach tych obozów odbywają się róŜnego rodzaju warsztaty rozwojowe od
artystycznych (np. bębny, teatr, taniec, teatr kukiełkowy, zajęcia cyrkowe itp.), poprzez sportowe aŜ do
powaŜnych wykładów o integracji europejskiej, prawach człowieka, ekologii itp.
W roku 2008 Fundacja wysłała na obóz w ramach projektu CAMPUS15 7 osób.

4. EVS. W 2008 roku Fundacja otrzymała status organizacji wysyłającej European Voluntary Service czyli
Wolontariatu Europejskiego. EVS to jedna z akcji programu MłodzieŜ w Działaniu. UmoŜliwia on młodym
ludziom w wieku 18-30 lat wyjazd zagranicę na okres od 2 do 12 miesięcy. Głównym celem EVS jest
umoŜliwienie młodym wolontariuszom zdobycia kompetencji i umiejętności wpływających na ich rozwój
osobisty i zawodowy przez doświadczenia związane z edukacją pozaformalną.
5. Kierunek MłodzieŜ Centrum. Projekt był realizowany w 2007 roku, zakończono w styczniu 2008. Opis
projektu zawarto w sprawozdaniu z 2007r.
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 60.934,41 zł
w tym:
- dotacje na realizację projektów:
1) Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w ramach programu „Działaj Lokalnie”projekt
„COOLturalne Wakacje” – 3.000 zł
2) Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji- projekt „Paparazzi” umowa 11/050/2008 – 41.846,14zł
3) Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji- projekt „Kierunek MłodzieŜ Centrum” umowa 31/270/2006 –
3.927,45zł (druga transza zgodnie z umową)
4) Campus15- projekt „Summercamp 2008”; dofinansowanie – 1.644,25zł
5) Obre’t’ebre- projekt „Paparazzi”; dofinansowanie– 5.147,91zł
- odpłatna działalność statutowa – 100zł
- pozostałe przychody – 5.368,66zł
II. Przychody finansowe – 379,07 zł
III. Pozostałe przychody – 2.379 zł
Odpłatne świadczenia realizowane przez Fundację w ramach celów statutowych:
100 zł
6) informacja o poniesionych kosztach na:
a) realizację celów statutowych,
59.892,20 zł
b) administrację
1.305,01 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:12 osób, na łączną kwotę: 9.088,44zł
Zatrudnieni na podstawie umowy zlecenie: 0

c) udzielonych przez fundacje poŜyczkach pienięŜnych, z podziałem według ich wysokości, ze
wskazaniem poŜyczkobiorców i warunków przyznania poŜyczek oraz z podaniem podstawy
statutowej udzielania takich poŜyczek
Fundacja nie udziela poŜyczek pienięŜnych.
d) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku,
Fundacja nie posiada lokat bankowych. Na rachunkach bieŜących znajduje się 2.946,19zł.
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:
8.176,77zł

8) dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe
zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności,
Podmioty państwowe i samorządowe nie zlecały Fundacji Ŝadnej działalności.
9) informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciąŜących zobowiązań podatkowych, a takŜe 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 Ŝadnej kontroli w okresie sprawozdawczym.

Opracowanie:
Monika Przydatek

