SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
Z DZIAŁALNOŚCI
Fundacji „Znaczenie”
za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja
2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. z
2001r. Nr 50, poz. 529)

Załączniki do sprawozdania merytorycznego:
- 4 protokoły z posiedzeń Zarządu
- 1 protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej
- 1 protokół z posiedzenia Fundatorów
- statut Fundacji „Znaczenie”
- sprawozdanie finansowe za 2013 rok
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Kraków, 12.06.2014 r.

1. Nazwa Fundacji
Fundacja „Znaczenie”
2. Siedziba i adres
ul. Sportowa 11a
33-200 Dąbrowa Tarnowska
3. Aktualny adres do korespondencji
ul. Batorego 2/18
31-135 Kraków
4. Adres strony internetowej i adres poczty elektronicznej (e-mail)
http://fundacjaznaczenie.pl/
biuro@fundacjaznaczenie.pl
5. Numer i data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym
numer: 0000369969
data rejestracji: 18.11.2010 r.
6. Statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON
121403069
7. Dane dotyczące członków Zarządu Fundacji
a) Mariusz Węc – Prezes
b) Magdalena Wróblewska – Członek Zarządu
c) Martyna Feliks – Członek Zarządu
8. Cele statutowe Fundacji
Celami Fundacji są:
a) wspieranie rodzin;
b) zapobieganie umieszczaniu dzieci w placówkach poza ogniskiem rodzinnym;
c) upowszechnianie i wdrażanie nowatorskich metod terapii dla osób
niepełnosprawnych oraz uzależnionych;
d) upowszechnianie oraz wdrażanie innych form terapii dla podmiotów innych
aniżeli wskazane w pkt. c) w granicach ustawy o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie.
9. Zasady, formy i zakres działalności statutowej Fundacji
Zgodnie z zapisami statutu Fundacja realizuje swoje cele wyłącznie poprzez
realizację zadań w sferze działań publicznych wskazanych w art. 4 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. (tj. z
2010r. Dz.U. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), poprzez działalność w
następujących obszarach (zgodnych z klasyfikacją PKD):
a) 90.02 Z - działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;
b) 85.60.Z - działalność wspomagająca edukację;
c) 85.59 B - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej
niesklasyfikowane;
d) 86.90.E - pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej
niesklasyfikowana;
e) 72.20Z - badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i
humanistycznych;
f) 58.11.Z - wydawanie książek;
g) 88.99.Z - pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej
niesklasyfikowana.
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Działalność statutowa Fundacji jest prowadzona nieodpłatnie lub odpłatnie w
rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24
kwietnia 2003r. (t.j.. z 2010r. Dz.U. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach
służących realizacji jej celów statutowych. W 2013 roku Fundacja nie prowadziła
działalności gospodarczej.
Fundacja „Znaczenie” realizuje swój program poprzez następujące formy
działania:
a) bezpośrednią działalność na rzecz zapobiegania umieszczaniu dzieci w
opiece zastępczej lub umożliwiającą powrót dzieci do rodzin biologicznych;
b) działania związane z profilaktyką:
• prowadzenie warsztatów dla rodziców dzieci małych (0-3 lata);
• realizacja spektakli o charakterze terapeutycznym;
c) działania związane z promowaniem idei pracy na rzeczy reintegracji rodziny;
• spotkania i warsztaty dla studentów;
• wydarzenie „Pora na rodzinę”;
d) organizację i udział w konferencjach na temat praktyk wspierania rodzin w
kryzysie;
e) działania związane z rozwijaniem innowacyjnych metod terapeutycznych
(m.in. dogoterapii).
10. Realizacja celów statutowych Fundacji w roku sprawozdawczym
DZIAŁANIA NA RZECZ RODZIN
„Rodzina ma znaczenie”
Projekt „Rodzina ma znaczenie” realizowany był w partnerstwie z Gminą Słomniki
w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w okresie od
1 czerwca 2012 r. do 30 września 2013 r.
Celem projektu było przeciwdziałanie dezintegracji rodzin z terenu Miasta i Gminy
Słomniki poprzez poprawę (w okresie realizacji projektu) funkcjonowania rodzin
objętych wsparciem w obszarze psychicznym, rodzicielskim, społecznym oraz
obywatelskim.
Działania projektowe skierowane były do rodzin z wieloma problemami (m.in.
bezrobocie, uzależnienie od alkoholu, zła kondycja psychiczna, ubóstwo), w
szczególności takich, w których występowało ryzyko umieszczenia dzieci w
formach opieki zastępczej i/lub rodzin, w których do takiej sytuacji doszło w ciągu
ostatniego roku i/lub rodzin, które w ostatnim roku odzyskały władzę rodzicielską.
Głównym założeniem działań na terenie Gminy Słomniki była reintegracja tych
rodzin, czyli spowodowanie powrotu lub utrzymania dzieci w środowisku
rodzinnym.
Poprzez realizację projektu chcieliśmy oddziaływać na rodziny, które będąc w
sytuacji kryzysowej nie są w stanie poradzić sobie samodzielnie, a także na
specjalistów pracujących z rodziną.
Praca z rodzinami w projekcie koncentrowała się wokół asystentury rodzin, jako
metody pogłębionej pracy socjalnej, która w projekcie realizowana była przez
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diadę asystencką – kobietę i mężczyznę. Takie podejście jest propozycją Fundacji
„Znaczenie” opierającą się na doświadczeniach osób zaangażowanych w
działania Fundacji.
Praca asystencka w projekcie realizowana była przez dwie diady na rzecz sześciu
rodzin. Dodatkowymi formami wsparcia (dostępnymi dla jedenastu rodzin) w
projekcie były:
a) konsultacje rodziców ze specjalistami (terapeuta uzależnień, terapeuta rodzin,
psycholog, prawnik, doradca zawodowy);
b) pomoc dla dzieci z rodzin objętych wsparciem w postaci indywidualnych zajęć
edukacyjnych, zajęć dogoterapeutycznych oraz terapii logopedycznej;
c) warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców;
d) grupowe zajęcia dogoterapeutyczne i twórcze dla dzieci.
W ramach projektu zorganizowano także 2 wyjazdy integracyjne do Niedzicy
(marzec 2013 r., wrzesień 2013 r.) podczas których realizowane były warsztaty
umiejętności rodzicielskich dla rodziców, a także zajęcia twórcze oraz zajęcia
dogoterapeutyczne dla dzieci.
Diady asystenckie w projekcie korzystały z pakietu usług podnoszących ich
kompetencje i zapobiegających wypaleniu zawodowemu tj. ze spotkań
superwizyjnych i interwizyjnych. Do tych spotkań włączeni zostali również
pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Słomnikach.
W projekcie wzięło udział łącznie 11 rodzin: 20 osób dorosłych, 32 dzieci (z czego
6 powyżej 18 roku życia), z czego 9 przebywało w placówkach opiekuńczo wychowawczych. 6 spośród tych 11-tu rodzin (11 dorosłych, 16 dzieci i 6
dorosłych dzieci powyżej 18 roku życia) znajdowało się pod opieką 4 asystentów
(2 diady) przez okres 16 miesięcy.
Głównym rezultatem projektu było odzyskanie pełni władzy rodzicielskiej przez
dwoje rodziców w czerwcu 2013 roku oraz powrót do domu rodzinnego dwojga
dzieci z jednej rodziny w maju 2013 roku. Dzieci te zostały odebrane rodzicom we
wrześniu 2012 roku i umieszczone w rodzinie zastępczej.
Kontynuacja działań na terenie Gminy Słomniki
W grudniu 2013 roku dzięki środkom otrzymanym jako darowizna od Fundacji
State Street - State Street Community Support Programme c/o Charities Aid
Foundation (CAF), rozpoczęliśmy kontynuację działań na rzecz rodzin objętych
działaniami w projekcie „Rodzina ma znaczenie” na terenie Gminy Słomniki. Od
grudnia 2013 roku (planowo do końca czerwca 2014 roku) realizujemy działania z
zakresu asystentury dla 3 rodzin oraz indywidualnego wsparcia edukacyjnego dla
6 dzieci.
SPEKTAKLE TERAPEUTYCZNE
„Początek”
Spektakl „Początek” jest próbą uświadomienia widzom, że refleksja nad historią
rodziny i jej losów może być szansą na zatrzymanie destrukcji, która rozgrywa się
z pokolenia na pokolenie. Poprzez jego terapeutyczną funkcję chcemy docierać
przede wszystkim do rodzin, z prostym przekazem, że zawsze jest pora na to, aby
zacząć budować swoje życie od nowa.
Spektakl miał premierę w 2012 roku. W 2013 roku spektakl został wystawiony dwa
razy. 8 kwietnia 2013 r. w Bielsku Białej w ramach 20 – tej rocznicy powstania
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Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie „Droga”, spektakl został wystawiony na
zaproszenie i zlecenie warszawskiej Fundacji „Korale”. Spektakl zaprezentowany
został również podczas konferencji „Dobre praktyki wspierania rodzin w kryzysie”,
która miała miejsce 25 lutego 2013 r. w Tarnowie.
„Dzieci Kowalskich”
Spektakl terapeutyczno-profilaktyczny pt. „Dzieci Kowalskich” jest wspólnym
dziełem Piotra Ślęzaka - aktora, mima, właściciela firmy Alp-mim-interwencja
artystyczna, Mariusza Węca - Prezesa Fundacji „Znaczenie” i Magdaleny
Wróblewskiej – psychoterapeutki, Członkini Zarządu Fundacji „Znaczenie”.
Historia Dzieci Kowalskich to opowieść o dwojgu samotnych i przerażonych dzieci,
które są wychowywane przez poranionych i nieporadnych rodziców, w domu, w
którym króluje przemoc i alkohol. Ten toksyczny dom to zarazem jedyne miejsce,
gdzie Ania i Paweł poszukują ciepła i bezpieczeństwa. Aby w nim przetrwać
muszą przyodziać różne ochronne maski i stroje. Bez odpowiedniej pomocy i
wsparcia bohaterowie mogą pozostać w nich na zawsze. Czy uda im się przerwać
historię rodzinnej destrukcji i w zgodzie z samym sobą budować szczęśliwe życie?
Historia pokazana z perspektywy dziecka uzmysławia nam, w jaki sposób
destrukcyjne zachowania rodziców wpływają na losy ich dzieci i następne
pokolenia. W spektaklu dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii i licznych
multimediów, jesteśmy świadkami ciekawego widowiska scenicznego, które
jednocześnie może wnieść wiele zrozumienia dla różnych patologicznych
zachowań.
Spektakl został premierowo pokazany podczas wydarzenia „Pora na rodzinę”
organizowanego w Dąbrowie Tarnowskiej w dniu 16 maja 2013 r.
Spektakl „Dzieci Kowalskich” został również wystawiony 23 listopada 2013 roku w
Małopolskim Ogrodzie Sztuki przy ul. Rajskiej w Krakowie w ramach finałowych
pokazów konkursu COOLtura Porozumienia organizowanego przez Małopolski
Ogród Sztuki. Fundacja zdobyła nagrodę Grand Prix Festiwalu w kategorii sztuki
performatywne. Zdaniem jury spektakl najpełniej wyraził ideę Festiwalu przy
pomocy różnorakich, profesjonalnych środków wyrazu artystycznego.
Nagrodę główną Festiwalu w kategorii sztuki performatywne zdobył Piotr Ślęzak –
aktor i reżyser spektaklu. Został on doceniony za umiejętność opowiedzenia
bolesnej historii w sposób głęboko poruszający i formalnie niebanalny.
14 grudnia 2013 roku spektakl „Dzieci Kowalskich” wystawiony został podczas
konferencji pn. „Śrem dla rodziny” organizowanej przez Ośrodek Pomocy
Społecznej w Śremie. Głównym celem wydarzenia jest propagowanie
pozytywnego wizerunku rodziny wśród mieszkańców gminy Śrem. Do udziału w
konferencji zostali zaproszeni przedstawiciele lokalnego samorządu, placówek
oświatowych, ROPS, placówek dydaktycznych, pedagodzy, kuratorzy oraz
uczestnicy projektu - osoby realizujące zadania aktywnej integracji. Wystawiony
spektakl spotkał się z bardzo entuzjastycznym przyjęciem.
WYDARZENIA I KONFERENCJE
Druga edycja akcji „Pora na rodzinę”
W dniu 16 maja 2013 roku w Dąbrowskim Domu Kultury odbyła się druga edycja
akcji „Pora na rodzinę”, organizowanej przez Fundację „Znacznie”. W ramach akcji
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odbył się premierowy pokaz spektaklu "Dzieci Kowalskich". Po premierze
spektaklu odbyła się dyskusja na temat możliwości tworzenia realnej szansy
wyjścia z trudnych, często tragicznych sytuacji i uwikłań rodzinnych, jak te
opowiedziane w spektaklu.
W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele instytucji pomocy społecznej, poradni
psychologiczno - pedagogicznych, szkół etc.
Konferencja „Dobre praktyki wspierania rodzin w kryzysie” w Tarnowie
W dniu 25 lutego 2013 r. w Sali Lustrzanej przy ul. Wałowej 10 w Tarnowie odbyła
się konferencja organizowana przez Fundację „Znaczenie” i Tarnowski Ośrodek
Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy pt. „Dobre praktyki wspierania
rodzin w kryzysie”.
W ramach konferencji odbył się pokaz spektaklu „Początek”. Następnie zebrani
goście mogli wysłuchać prelekcji 3 prelegentów, pracujących na co dzień z
rodzinami tzw. wieloproblemowymi: Magdaleny Cechnickiej – Prezes Fundacji
„Korale” z Warszawy („Proces reintegracji a terapia”) i dr Izabeli Krasiejko („Rola
asystenta rodziny w kontekście zadań pracowników i innych służb społecznych”).
Swoją prelekcję pt. „Dobre praktyki na rzecz reintegracji rodziny” przedstawił
również Prezes Fundacji „Znaczenie” – Mariusz Węc.
Ważne sprawy polskich rodzin – debata z udziałem Prezydenta RP
W dniu 17 maja 2013 r. przedstawiciele Fundacji „Znaczenie” mieli okazję wziąć
udział w debacie poświęconej problematyce rodzin z udziałem Prezydenta
Bronisława Komorowskiego, która odbyła się w Nowym Sączu. Jako
przedstawiciele organizacji pozarządowej, dzięki zaproszeniu Regionalnego
Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, mogliśmy zaprezentować swoją
działalność nie tylko uczestnikom debaty, ale i samemu Prezydentowi.
Debata „Ważne sprawy polskich rodzin. Prezydenckie spotkania obywatelskie”
zorganizowana została przez Kancelarię Prezydenta RP, Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej w Krakowie i Uniwersytet Warszawski.
Podczas debaty przedstawiciele samorządu wojewódzkiego oraz małopolskich
gmin podpisali deklarację w sprawie Małopolskiej Karty Rodziny.
W ramach debaty przedstawiciele Fundacji mieli okazję wziął udział w warsztatach
poświęconych tematyce rodzin.
DOGOTERAPIA I DOGOEDUKACJA
Zajęcia dogoterapeutyczne są najbardziej naturalnym sposobem „przemycenia”
trudnych, czasem żmudnych ćwiczeń wspomagających rehabilitację z pomocą
odpowiednio wybranych i przygotowanych psów. Poprzez kontakt z psem dzieci
wykonują ćwiczenia spontanicznie, w sposób niewymuszony, a aktywna zabawa z
psem staje się zarazem terapią.
Zajęcia dogoterapeutyczne w 2013 roku realizowane były głównie w ramach
projektu „Rodzina ma znaczenie” - prowadzone były indywidualne zajęcia
dogoterapeutyczne dla jednego chłopca z rodziny objętej działaniem projektu.
Zajęcie dogoterapeutyczne dla większej ilości dzieci były także prowadzone
podczas wyjazdów integracyjnych zorganizowanych w ramach projektu.
W dniu 10 stycznia 2013 roku odbyły się dwa zajęcia dogoedukacyjne w Szkole
Podstawowej nr 130 w Krakowie. W spotkaniu wzięły udział dzieci z klas trzecich.
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Zajęcia miały formę warsztatową z udziałem psa. Dzieci uzyskały widzę na temat
bezpiecznego przebywania ze zwierzakiem.
ZAJĘCIA ZE STUDENTAMI
W ramach współpracy z Instytutem Psychologii Stosowanej Uniwersytetu
Jagiellońskiego odbyły się zajęcia dla studentów IV i V roku psychologii
wchodzące w skład zajęć praktycznych fakultetu „Psycholog wobec problemów
rodziny”.
Zajęcia prowadzone były przez osoby z Zarządu Fundacji „Znacznie” – Magdalenę
Wróblewską i Mariusz Węca.
Około 24 studentów wzięło udział w 10-cio godzinnych warsztatach, których celem
było zapoznanie przyszłych specjalistów z pracą na rzecz reintegracji rodzin.
Zajęcia poruszały takie zagadnienia jak: specyfika rodziny wieloproblemowej,
metody pracy z rodziną, doświadczenia Fundacji „Znaczenie” w realizacji
programów na rzecz wsparcia rodziny. Celem zajęć było również zapoznanie
studentów psychologii z najważniejszymi zagadnieniami z obszaru reintegracji nie
tylko z obszaru psychologii, ale również prawa i pracy socjalnej. Studenci mogli
również zapoznać się z nową metodą pracy, jaką jest wsparcie asystenta rodziny.
Oprócz upowszechniania wiedzy na rzecz reintegracji zajęcia dla studentów UJ
były również okazją do zaproszenia młodych ludzi do działalności wolontaryjnej na
rzecz Fundacji.
11. Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności Fundacji o skutkach
finansowych w roku sprawozdawczym
a) w 2013 roku (do 30.09.2013 r.) Fundacja „Znaczenie” realizowała projekt
„Rodzina ma znaczenie”, współfinansowany ze środków otrzymanych od
Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na podstawie umowy nr 277_II/12/ FIO 1178
z dnia 27.08.2012 r.
b) w dniu 3 lipca 2013 r. pomiędzy Fundacją „Znaczenie” a Skarbem Państwa
zawarta została umowa najmu lokalu użytkowego, usytuowanego w budynku
przy ul. Batorego 2 w Krakowie - umowa zawarta został na czas nieokreślony;
c) w dniu 27 listopada 2014 r., Fundacja uzyskała statut organizacji pożytku
publicznego.
12. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do
rejestru przedsiębiorców KRS w roku sprawozdawczym
Fundacja „Znaczenie” nie prowadzi działalności gospodarczej.
Fundacja „Znacznie” nie jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego.
13. Odpisy uchwał Zarządu, Rady Nadzorczej i Fundatorów Fundacji podjętych
w roku sprawozdawczym (w załączeniu do sprawozdania)
W 2013 roku Zarząd Fundacji zbierał się 4 razy.
W 2013 roku Rada Fundacji zebrała się 1 raz.
W 2013 roku Fundatorzy zebrali się 1 raz.
-7-

Podczas Posiedzenia Zarządu Fundacji z dnia 29.03.2013 r. podjęto następujące
uchwały (kopia protokołu wraz z uchwałami w załączeniu do sprawozdania):
a) uchwałę nr 1/2013 dotycząca powołania pana Mariusza Węca do pełnienia
funkcji Przewodniczącego zebrania;
b) uchwałę nr 2/2013 w sprawie powołania Pani Anny Kijak do pełnienia funkcji
Protokolanta Posiedzenia;
c) uchwałę nr 3/2013 w sprawie przyjęcia planu działań fundacji na rok 2013;
d) uchwałę nr 4/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok
2012.
Podczas Posiedzenia Zarządu Fundacji z dnia 15.06.2013 r. podjęto następujące
uchwały (kopia protokołu wraz z uchwałami w załączeniu do sprawozdania):
a) uchwałę nr nr 1 /ZZ/2013 w sprawie podjęcia decyzji o staraniu się przez
Fundację o nabycie statusu organizacji pożytku publicznego oraz w sprawie
zobowiązania przewodniczącego Rady do zwołania Rady, celem dokonania
niezbędnych zmian w statucie.
Podczas Posiedzenia Zarządu Fundacji z dnia 27.09.2013 r. podjęto następujące
uchwały (kopia protokołu wraz z uchwałami w załączeniu do sprawozdania):
a) uchwałę nr 1/2013 dotycząca powołania pana Mariusza Węca do pełnienia
funkcji Przewodniczącego zebrania;
b) uchwałę nr 2/2013 w sprawie powołania Pani Martyny Feliks do pełnienia
funkcji Protokolanta Posiedzenia
Podczas Posiedzenia Zarządu Fundacji z dnia 12.11.2013 r. podjęto następujące
uchwały (kopia protokołu wraz z uchwałami w załączeniu do sprawozdania):
a) uchwałę nr 1/2013 dotycząca powołania pana Mariusza Węca do pełnienia
funkcji Przewodniczącego zebrania;
b) uchwałę nr 2/2013 w sprawie powołania Pani Martyny Feliks do pełnienia
funkcji Protokolanta Posiedzenia;
c) uchwałę nr 3/2013 w sprawie zmian w statucie: w paragrafie 6 ulegają
wykreśleniu odpowiednio punkty 1, 7 oraz 10. Numeracja pozostałych
jednostek redakcyjnych zawartych w przedmiotowym paragrafie ulega
odpowiedniej zmianie.
Podczas Zebrania Rady Fundacji z dnia 20.06.2013 r. podjęto następujące
uchwały (kopia protokołu wraz z uchwałami w załączeniu do sprawozdania):
a) uchwałę nr 1/ZR/2013 w sprawie dokonania zmian Statutu Fundacji
„Znaczenie” (na skutek podjęcia decyzji o staranie się o nabycie statusu
organizacji pożytku publicznego na rzecz Fundacji, jak również na skutek
konieczności dokonania zmian merytorycznych oraz redakcyjnych statutu);
b) uchwałę nr 2/ZR/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań merytorycznych z
działalności Fundacji dla celu uzyskania statusu organizacji pożytku
publicznego, dokumentujących prowadzenie działalności pożytku publicznego
przez okres ponad 2 lat tj., od dnia 1.01.2011 r., do dnia 31.12.2012 r.
c) uchwałę nr 3/ZR/2013 w sprawie zatwierdzenia bilansu oraz rachunku
wyników z działalności Fundacji dla celu uzyskania statusu organizacji pożytku
publicznego, dokumentujących prowadzenie działalności pożytku publicznego
przez okres ponad 2 lat tj., od dnia 1.01.2011r. do dnia 31.12.2012r.
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Podczas Zebrania Fundatorów z dnia 16.06.2013 r. podjęto następujące uchwały
(kopia protokołu wraz z uchwałami w załączeniu do sprawozdania):
a) uchwałę nr 1/ZF/2013 w sprawie powołania na Członków Zarządu Fundacji
Pani Martyny Feliks oraz Pani Magdaleny Wróblewskiej;
b) uchwałę nr 2/ZF/2013 w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej
Fundacji Pani Doroty Urszuli Bek.
14. W 2013 roku Fundacja „Znaczenie” uzyskała przychody z następujących
źródeł, w następującej wysokości:
a) spadki: 0,00 zł
b) zapisy: 0,00 zł
c) darowizny: 39 534,70 zł (w tym 403, 50 zł darowizna rzeczowa)
d) zbiórki publiczne: 0,00 zł
e) źródła publiczne (w tym z budżetu państwa i gminy): 91 230,00 zł
f) oprocentowanie rachunków bankowych: 0,00 zł
g) odpłatne świadczenia w ramach celów statutowych: 12 431,85 zł (koszty tej
działalności to 12 740,00 zł)
h) działalność gospodarcza: nie prowadzono działalności gospodarczej w 2013 r.
i) inne rodzaje dochodów: 0,00 zł.
15. W 2013 roku Fundacja „Znaczenie” poniosła koszty w następującej
wysokości na:
a) realizację celów statutowych fundacji: 126 480,24 zł
b) wydatki administracyjne: 3587,94 zł
• czynsze: 1991,63 zł
• opłaty telefoniczne: 0,00 zł
• opłaty pocztowe: 0,00 zł
• inne: 1596,31 zł
c) działalność gospodarczą: 0,00 zł
d) pozostałe koszty: 540,00 zł
16. Liczba osób zatrudnionych w Fundacji w roku sprawozdawczym (z
podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób
zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej)
W 2013 r. Fundacja „Znaczenie” nie zatrudniała nikogo na podstawie umowy o
pracę.
17. Łączna kwota wynagrodzeń osób zatrudnionych, wypłaconych przez
Fundację w roku sprawozdawczym (z podziałem na wynagrodzenia,
nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych
wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej)
wynagrodzenia (z tytułu umów o pracę): 0,00 zł
nagrody: 0,00 zł
premie: 0,00 zł
inne świadczenia: 0,00 zł
18. Wysokość rocznego wynagrodzenia
a) członków Zarządu:
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•
z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie: 0,00 zł
• z tytułu zaangażowania na podstawie umów cywilnoprawnych w projekcie
„Rodzina ma znaczenie”:
o
wynagrodzenie: 22 987,40 zł
o
nagrody: 0,00 zł
o
premie: 0,00 zł
o
inne świadczenia: 0,00 zł
b) członków innych organów Fundacji – Rady Nadzorczej:
•
z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej: 0,00 zł
• z tytułu zaangażowania na podstawie umów cywilnoprawnych w projekcie
„Rodzina ma znaczenie”:
o
wynagrodzenie: 1985,00 zł
o
nagrody: 0,00 zł
o
premie: 0,00 zł
o
inne świadczenia: 0,00 zł
19. Wysokość wydatków na wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych
(umowy zlecenia i umowy o dzieło) w roku sprawozdawczym
92 431,05 zł
20. Udzielone przez Fundację pożyczki pieniężne z podziałem wg. ich
wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania
pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania tych pożyczek w
roku sprawozdawczym
Zgodnie z zapisami statutu Fundacja „Znacznie” nie udziela pożyczek
pieniężnych.
21. Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych (ze wskazaniem banku) na
koniec roku sprawozdawczego
Na dzień 31.12.2013 r. Fundacja „Znaczenie” prowadziła 4 rachunki bankowe (1
konto główne oraz 3 subkonta) w PLN w następującym banku:
ALIOR Bank Spółka Akcyjna
Oddział w Krakowie, ul. Masarska 9
Numer rachunku:
71 2490 0005 0000 4600 3995 6067, saldo na dzień 31.12.2013 r.: 0,00 zł
80 2490 0005 0000 4600 7310 8565, saldo na dzień 31.12.2013 r.: 0,00 zł
94 2490 0005 0000 4600 2022 9830, saldo na dzień 31.12.2013 r.: 0,00 zł
26 2490 0005 0000 4500 9403 3262, saldo na dzień 31.12.2013 r.: 15 436,19 zł
22. Wartość nabytych przez Fundację obligacji w roku sprawozdawczym
W 2013 roku Fundacja „Znaczenie” nie nabyła obligacji.
23. Wartości objętych przez Fundację udziałów i nabytych akcji w spółkach
prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek w roku sprawozdawczym
W 2013 roku Fundacja „Znaczenie” nie objęła udziałów i nie nabyła akcji w
spółkach prawa handlowego.
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24. Nabyte przez Fundację nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokość
kwot wydatkowanych na to nabycie w roku sprawozdawczym
W 2013 roku Fundacja „Znaczenie” nie nabyła nieruchomości.
.
25. Nabyte przez Fundację pozostałe środki trwałe w roku sprawozdawczym
W 2013 roku Fundacja „Znaczenie” nie nabyła środków trwałych.
26. Wartość aktywów i zobowiązań Fundacji ujętych we właściwych
sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych w
roku sprawozdawczym
a) Wartość aktywów na dzień 31.12.2013 r. wynosiła 16 543,04 zł w tym:
• aktywa trwałe: 0,00 zł;
• aktywa obrotowe: 16 543,04 zł.
b) Wartość pasywów na dzień 31.12.2013 r. wynosiła: 16 543,04 zł w tym:
• fundusze własne: 13 588,37 zł;
• zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 2 954,67 zł.
27. Dane o działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe i
samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne)
w roku sprawozdawczym
W 2013 roku Fundacja „Znaczenie” realizowała projekt „Rodzina ma znaczenie”,
współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministra Pracy i Polityki
Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Projekt był realizowany w okresie od 1 czerwca 2012 r. do 30 września 2013 r.
Minister Pracy i Polityki Społecznej przyznał Fundacji „Znaczenie” środki
finansowe w formie dotacji, której celem była realizacja zadania publicznego.
W 2013 roku wartość środków przekazanych na realizację zadania wyniosła
91 230,00 zł. Fundacja rozliczyła dotację w wysokości 91 230,00 zł.
Fundacja otrzymała także kwotę 6271,85 zł od Gminy Słomniki – Urzędu
Miejskiego w Słomnikach, na realizację programu profilaktycznego (zajęcia
warsztatowe dla dzieci, warsztaty twórcze dla dzieci połączone z zajęciami z
dogoterapii) podczas wyjazdu integracyjnego dla rodzin biorących udział w
projekcie „Rodzina ma znaczenie” w dniach 22-24 marca 2014 r.
28. Wynik finansowy:
a) działalności wskazanej w pkt. 27: 0,00 zł;
b) działalności Fundacji: 12 588,37 zł.
29. Informacja o rozliczeniach Fundacji z tytułu ciążących zobowiązań
podatkowych, a także informacja o składanych deklaracjach podatkowych w
okresie sprawozdawczym
W 2013 roku Fundacja złożyła następujące deklaracje podatkowe (za 2012 rok):
CIT-8, PIT-4R, PIT-11.
Ciążące na fundacji zobowiązanie podatkowe zostały uregulowane w ustawowym
terminie.
30. Informacja o przeprowadzonych w Fundacji w okresie sprawozdawczym
kontrolach oraz wyniki tych kontroli
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W 2013 roku w Fundacji „Znaczenie” nie przeprowadzono żadnej kontroli.
Podpisy członków Zarządu:

Mariusz Węc – Prezes Zarządu

Martyna Feliks – Członek Zarządu

Magdalena Wróblewska – Członek Zarządu
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