
Sprawozdanie merytoryczne Fundacji „ Ulica Swoje Wie”  

za rok 2017 

 

I.  Dane Fundacji: 

Fundacja „ Ulica Swoje Wie” ul Marcina Kasprzaka  13 Boguszów-Gorce 

e-mail: fundacja@ulicaswojewie.org.pl 

Zarząd Fundacji: 

Piotr Kirklewski  – Prezes Zarządu  

Jagoda Pernal – Wiceprezes Zarządu 

Data wpisu do KRS : 17.02.2014 

KRS: 0000498479 

Regon : 022356062 

 II. Celem Fundacji jest: 

1. Działalność na rzecz rodziny, upowszechniania i ochrony praw dziecka. 
2. Pomoc dzieciom i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
3. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. 
4. Działalność oświatowo – kulturalna szczególnie w zakresie wspierania, promocji i          

pomocy w rozwoju dzieci i młodzieży. 
5. Działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania. 
6. Promocja i upowszechnianie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. 
7. Pomoc społeczna , w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz              

dążenie do wyrównania  szans tych rodzin i osób. 
8. Promocja i ochrona zdrowia. 
9. Wspieranie i aktywizacja osób samotnych, w tym osób samotnie wychowujących          

dzieci. 
10. Współpraca międzypokoleniowa, w tym pomoc  osobom starszym. 
11. Udzielanie pomocy placówkom  wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym. 
12. Działalność charytatywna. 
13. Promocja i organizacja wolontariatu.  
14. Wspieranie działań i współpraca na zasadach partnerskich z organizacjami o celach           

statutowych zbieżnych lub tożsamych z celami Fundacji. 
 
Dla osiągnięcia celów Fundacja może między innymi podejmować następujące działania:  

1. Inicjowanie, przeprowadzanie, promowanie i wspieranie programów      
edukacyjno-informacyjnych, służących krzewieniu wiedzy istotnej ze względu na        
cele Fundacji 
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2. Organizowanie konferencji, spotkań, eventów, kiermaszy, festiwali, koncertów,       
występów, wystaw, imprez o charakterze zbieżnym z celami Fundacji. 

3. Pomoc finansową i rzeczową. 
4. Pozyskiwanie środków finansowych na organizację zajęć pozalekcyjnych dla        

dzieci i młodzieży. 
5. Pozyskiwanie środków na dożywianie dzieci i młodzieży. 
6. Pozyskiwanie towarów (np. żywności, środków higieny i innych artykułów) do          

realizacji potrzeb życia codziennego rodzin objętych wsparciem Fundacji,  także z          
Banków Żywności i innych instytucji oferujących przekaz żywności i innych          
środków higieny i innych artykułów nieodpłatnie .  

7. Prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych na temat m.in. bezpieczeństwa         
osobistego, praw człowieka, edukacji seksualnej. 

8. Organizowanie spotkań tematycznych aktywizujących dzieci i młodzież. 
9. Organizowanie, finansowanie lub współorganizowanie wycieczek tematycznych      

dla dzieci i młodzieży zbieżnych z celami Fundacji. 
10. Organizowanie aukcji, zbiórek, imprez charytatywnych, oraz publicznych. 
11. Aktywny  udział w krajowych i międzynarodowych zjazdach i konferencjach o          

tematyce zbieżnej z celami Fundacji. 
12. Członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje, o celach zbieżnych lub         

tożsamych z celami Fundacji. 
13. Organizowanie akcji terenowych promujących zdrowy tryb życia i ekologię. 
14. Działalność wydawniczą. 
15. Działania na rzecz nauki, edukacji, oświaty.  
16. Współpraca z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami       

pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji, 
17. Współpraca z instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi,       

działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz współpraca krajowa i          
zagraniczna z osobami i instytucjami wykazującymi zainteresowanie celami        
Fundacji. 

18. Gromadzenie środków  finansowych  i dóbr materialnych na swoje potrzeby. 
19. Organizowanie i finansowanie wykładów, sympozjów, szkoleń, seminariów,       

warsztatów naukowych, konferencji i kursów. 
20. Przyznawanie nagród pieniężnych i rzeczowych. 
21. Wspieranie i aktywizowanie wszelkich inicjatyw służących celom Fundacji. 
22. Występowanie do urzędów, zarówno państwowych jak i innych instytucji -          

organizacji pozarządowych , o dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności            
pożytku publicznego.  

23. Nawiązywanie umów partnerskich z innymi organizacjami pozarządowymi , które         
będą służyć do realizacji celów statutowych Fundacji Ulica Swoje Wie.  

24. Fundacja może prowadzić działalność odpłatną  pożytku publicznego z        
zachowaniem zasad określonych w dziale II  rozdział 1 Ustawy o działalności           
pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

 
 
Uchwała Zarządu Fundacji „Ulica Swoje Wie” 
Uchwala nr 1/2018 z dnia 11.06.2018 W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za            
rok 2017 
 
 



 
III. W roku 2017 Fundacja zrealizowała  następujące projekty – zadania: 
 

1. Kurs Języka Angielskiego – prowadzony przez lektorów angielskich, 
2. Nauka gry na instrumentach dla dzieci i młodzieży, 
3. Klub Royal Rengers – organizacja zajęć skautowskich, praca z dziećmi i młodzieżą 

 
 
IV. W roku 2017 Fundacja: 

1. Nie udzielono żadnych poręczeń i gwarancji, 
2. Nie zatrudniano pracowników na etaty stałe, 
3. Nie zatrudniała wolontariuszy, 
4. Nie prowadzi działalności gospodarczej, 
5. Prowadzi działalność statutową odpłatną, 
6. W okresie sprawozdawczym brak kontroli, 
7. Zmienił się  Zarząd Fundacji, 
8. Została przekazana w całości nowemu Zarządowi, który sprawuje jedyną pieczę nad           

Fundacją Fundator i założyciel Fundacji nie ingeruje w działania Fundacji od           
października 2017, 

 
V. Darowizny, dotacje, koszty w 2017 roku: 
 
Przychody: 

● Wpłaty od osób fizycznych – 670 zł 
● Wpłaty od osób prawnych – 3569,51 zł 
● Bank PKO BP – 500 zł 
● KZ Zbór Boża Góra – 2069,51 zł 
● Pozostałe przychody operacyjne – 822,28 zł 

Koszty: 
● Koszty statutowe – 1562,23 zł 
● Koszty zarządu – 3923,23 zł  

 
 

VI. Informacje o rozliczeniach i deklaracjach podatkowych: 
 
Deklaracja CIT – 8 za rok 2017 złożona w terminie, 
 

 
 

Zarząd Fundacji 

Piotr Kirklewski i Jagoda Pernal 

 

 

 



 

 


