Formularz sprawozdania z działalności Fundacji za 2019 rok.
1. Dane rejestracyjne fundacji, tj.:
a. nazwa fundacji:
b. siedziba fundacji:
c. adres fundacji:
d. aktualny adres do
korespondencji:
e. adres poczty elektronicznej:
f. data wpisu w Krajowym
Rejestrze Sądowym:
g. numer KRS:
h. statystyczny numer
identyfikacyjny REGON:
i. dane członków zarządu
fundacji (imię i nazwisko,
pełniona funkcja):
j. określenie celów statutowych
fundacji:

FUNDACJA KOLOROWE MOTYLE
UL. SANDOMIERSKA 26A 27-400 OSTROWIEC
ŚWIĘTOKRZYSKI
UL. SANDOMIERSKA 26A 27-400 OSTROWIEC
ŚWIĘTOKRZYSKI
UL. SANDOMIERSKA 26A 27-400 OSTROWIEC
ŚWIĘTOKRZYSKI
BIURO@KOLOROWEMOTYLE.ORG.PL
29.11.2019r.
0000814056
384964720
OGŁAZA EDYTA – PREZES FUNDACJI

Celami Fundacji są:
1)Niesienie pomocy osobom dorosłym i niepełnoletnim dotkniętym
wszelkimi chorobami wymagającymi kosztownego leczenia,
2)Niesienie pomocy rodzinom osób opisanych w pkt 1) powyżej,
zwłaszcza znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej,
3)Wspieranie osób mających utrudniony dostęp do pomocy medycznej,
terapii, etc., oraz niemogących realizować swych planów zawodowych,
edukacyjnych i innych z uwagi na niedostatek środków finansowych
bądź z innych przyczyn,
4)Współpraca ze szpitalami, ośrodkami medycznymi i innymi
placówkami w zakresie polepszania standardu leczenia osób
wymienionych w pkt 1) powyżej, wprowadzania nowoczesnych form
terapii, modernizacji wyposażenia oddziałów szpitalnych potrzebujących
takiego wsparcia,
5)Współpraca z placówkami wychowawczymi, kulturalnymi, oświatowymi
i opiekuńczymi w zakresie organizacji warsztatów edukacyjnych
mających na celu szerzenie wiedzy związanej z sytuacją prawną,
społeczną i kulturową osób dotkniętych chorobami lub w inny sposób
potrzebującymi pomocy i wsparcia,
6)Podejmowanie i wspieraniu działań w przestrzeni publicznej (np.
organizacja kampanii społecznych) w zakresie upowszechniania wiedzy
dotyczącej osób dotkniętych różnego rodzaju chorobami, osób
starszych, osób potrzebujących wsparcia materialnego, propagowania
postaw tolerancji, aktywizacji wolontariuszy pragnących włączyć się w
5działalność na rzecz marginalizowanych czy wykluczonych ze względu
na aktualną sytuację życiową,
7)Prowadzenie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i
społecznej osób dotkniętych chorobami, osób starszych i osób
potrzebujących wsparcia materialnego, 8)Prowadzenie działalności
wśród pracodawców na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji
zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z
pracy w związku z różnego rodzaju chorobami, ze względu na wiek,
przynależności społeczną, rasową, orientację seksualną, 9)Tworzenie
miejsc pracy dla osób wyżej wymienionych,
10)Prowadzenie działalności charytatywnej,
11)Organizowanie i finansowanie a także świadczeniu różnorodnych
form pomocy przy zakupie specjalistycznego sprzętu medycznego
niezbędnego do prawidłowej diagnostyki lekarskiej,
medycznych i rehabilitacji osób wymienionych w niniejszym paragrafie
13)Prowadzenie działalności na rzecz nauki, kultury i sztuki, w
szczególności w zakresie interdyscyplinarnego i zintegrowanego
wykorzystania nauk społecznych i humanistycznych (w tym zwłaszcza
filozofii, socjologii, psychiatrii, psychologii, medycyny) oraz literatury,
działań artystycznych (ze wskazaniem na sztuki plastyczne,
audiowizualne, teatr i taniec),
14)Wspieranie inicjatyw kulturalnych i naukowych w zakresie nauk
humanistycznych i społecznych oraz wspieraniu działań artystycznych
ze wskazaniem na sztuki plastyczne i audiowizualne oraz teatr i taniec,

15)Promocja i upowszechnianie wiedzy na temat nauki, kultury i sztuki
światowej. 2.Cele wymienione w ust.1 powyżej realizowane są na rzecz
całego społeczeństwa.

2. Zasady, formy i zakres działalności
statutowej z podaniem realizacji
celów statutowych:

Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące działania
podejmowane na rzecz osób, placówek, ośrodków i instytucji
wskazanych w § 9 Statutu:
1)Organizowanie i finansowanie warsztatów edukacyjnych,
artystycznych, zawodowych.
2)Organizowanie i finansowanie kuracji i sesji terapeutycznych.
3)Zakup leków
4)Zakup żywności, środków higieny i innych artykułów do realizacji
potrzeb życia codziennego.
5)Pomoc finansową i rzeczową.
6)Organizowanie i prowadzenie placówek oświatowo-wychowawczych i
edukacyjnych.
7)Organizowanie i finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i
kulturalnych.
8)Prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych.
9)Fundowanie stypendiów.
10)Organizowanie i finansowanie kolonii i wycieczek.
11)Finansowanie i realizację inwestycji polegających w szczególności na
budowie, remontach lub modernizacjach oddziałów szpitalnych czy
placówek pomocy społecznej. –
12)Prowadzenie działalności wydawniczej, publicystycznej i
informacyjnej, w tym opracowywanie i wydawanie czasopism i książek.
13)Prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej, w tym
organizowanie i prowadzenie spotkań, szkoleń, seminariów i
warsztatów, konferencji oraz wystaw, aukcji i koncertów, a także innych
przedsięwzięć zamkniętych lub otwartych, o zasięgu lokalnym, krajowym
i międzynarodowym.
14)Prowadzenie działalności naukowej i badawczej.
15)Integrację i promowanie środowisk twórczych i naukowych oraz
wspieranie ich działań.
16)Kampanie medialne.
17)Prowadzenie zbiórek pieniężnych i rzeczowych a także aukcji m.in.
w internecie.
18)Organizowanie i wspieranie innych inicjatyw społecznych zgodnych z
celami statutowymi Fundacji.
19)Przygotowywanie projektów ustaw i lobbing na rzecz ich realizacji
Fundacja w 2019r. realizowała swoje cele statutowe poprzez
organizowanie zbiórek pieniężnych , w tym publicznych dla
Podopiecznych oraz prowadzenie licytacji internetowych na portalu
społecznościowym na swojej grupie licytacyjnej Fundacji .

3. Opis głównych zdarzeń prawnych
w działalności fundacji o skutkach
finansowych:

Brak

4. Odpisy uchwał zarządu fundacji (niepotrzebne skreślić):
W załączeniu przekazuję odpisy uchwał
Zarząd nie podejmował uchwał.
zarządu fundacji podjętych w analizowanym
okresie sprawozdawczym w ilości …0… szt.
5. Informacje o wysokości
Darowizna – 900,00 zł – przelew
uzyskanych przychodów,
Licytacje- 224,00 zł – przelew
z wyodrębnieniem ich źródeł (np.
Żadnych innych przychodów nie uzyskano
spadek, zapis, darowizna, środki
pochodzące ze źródeł publicznych,
w tym z budżetu państwa i budżetu
jednostek samorządu
terytorialnego) oraz formy
płatności (np. gotówka, przelew):

6. Informacje o odpłatnych
świadczeniach realizowanych przez
fundację w ramach celów
statutowych z uwzględnieniem
kosztów tych świadczeń:
7. Działalność gospodarcza, tj.:

Nie realizowała

a. informacja, czy fundacja prowadzi działalność gospodarczą (niepotrzebne skreślić):
W KRS zapis o prowadzeniu
------------------działalności gospodarczej, jednak w
2019 roku fundacja działalności nie
prowadziła
Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być działalność
b. informacje o prowadzonej
w następującym zakresie:
działalności gospodarczej
1)Produkcja gier i zabawek, maskotek i wszelkich innych gadżetów z
logo Fundacji.
według wpisu do rejestru
2)Sprzedaż hurtowa i detaliczna gier i zabawek, maskotek i wszelkich
przedsiębiorców Krajowego
innych gadżetów z logo Fundacji.
3)Sprzedaż detaliczna na straganach i targowiskach, gier i zabawek,
Rejestru Sądowego:

maskotek i wszelkich innych gadżetów z logo Fundacji.
4)Pozostała działalność rozrywkowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
polegająca na organizowaniu koncertów, konkursów, imprez dla dzieci i
dorosłych.
5)Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi,
w zakresie, który nie jest zastrzeżony dla monopolu państwa.
6)Działalność związana z wydawaniem płyt, kaset, produkcją
audycji radiowych, programów telewizyjnych, spotów kinowych,
kampanii społecznych itp.
7)Sprzedaż detaliczna książek, gazet i artykułów piśmiennych;
8)Sprzedaż detaliczna odzieży.
9)Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego i
osobistego
10)Produkcja gotowych artykułów włókienniczych, oprócz odzieży,
z wyjątkiem działalności usługowej.
11)Produkcja odzieży i dodatków do odzieży, z wyjątkiem odzieży
skórzanej.
12)Produkcja wyrobów z papieru i tektury
13)Działalność wydawnicza.
14)Działalność poligraficzna.
15)Produkcja wyrobów pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana.
16)Organizowanie aukcji przedmiotów podarowanych przez
uczestników warsztatów bądź przez artystów sympatyzujących z
Fundacją.
17)Organizowanie aukcji przedmiotów będących własnością
Fundacji.

c. wynik finansowy z prowadzonej
0,00 zł ( poprawiono po skorygowaniu zgodnie ze
działalności gospodarczej:
sprawozdaniem finansowym)
d. procentowy stosunek
0%
przychodu osiągniętego
z działalności gospodarczej
do przychodu osiągniętego
z pozostałych źródeł:
8. Informacje o kosztach z wyodrębnieniem formy płatności (np. gotówka, przelew) poniesionych
na:
a. realizację celów statutowych:
0,00 zł
b. administrację (np. czynsze,
opłaty telefoniczne, pocztowe,
itp.):
c. działalność gospodarczą:

108,87 – opłaty telefoniczne- przelew

d. pozostałe:

0,00 zł

9. Dane o zatrudnieniu w fundacji, tj.:

0,00 zł

a. łączna liczba osób
0
zatrudnionych w fundacji:
b. liczba osób zatrudnionych
0
w fundacji z podziałem na
zajmowane stanowiska:
c. liczba osób zatrudnionych
0
wyłącznie w działalności
gospodarczej:
10. Dane o łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych w fundacji: ……00…….00………zł, w tym:
a. wynagrodzenia:
Brak
b. nagrody:

Brak

c. premie:

Brak

d. inne świadczenia:

Brak

e. wynagrodzenia osób
Brak
zatrudnionych wyłącznie
w działalności gospodarczej:
11. Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego
łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji, z podziałem na:
a. wynagrodzenia:
Brak
b.

nagrody:

Brak

c.

premie:

Brak

d.

inne świadczenia:

Brak

12. Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego
osobom kierującym działalnością gospodarczą, z podziałem na:
a. wynagrodzenia:
Brak
b.

nagrody:

Brak

c.

premie:

Brak

d.

inne świadczenia:

Brak

13. Dane o wydatkach na
Brak
wynagrodzenia z umów zlecenia:
14. Dane o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych:
a. wysokość pożyczki:

Brak

b. pożyczkobiorca:

Brak

c. warunki przyznania pożyczki:

Brak

d. podstawa statutowa udzielenia
Brak
pożyczki:
15. Dane o kwotach zgromadzonych
1014,13 zł Bank Pekao S.A.
na rachunkach płatniczych,
0,00 zł gotówki w kasie
ze wskazaniem banku w przypadku
rachunku bankowego lub
spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej
w przypadku rachunku członka

spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, oraz
kwotach zgromadzonych
w gotówce:
16. Dane o wartości nabytych
obligacji:
17. Dane o wielkości objętych
udziałów lub nabytych akcji w
spółkach prawa handlowego ze
wskazaniem tych spółek:
18. Dane o nabytych nieruchomościach:
a. wysokość kwot
wydatkowanych na nabycie
nieruchomości:
b. przeznaczenie nabytych
nieruchomości:

Brak
Brak

Brak

Brak

19. Dane o nabytych pozostałych
Brak
środkach trwałych:
20. Dane o wartości aktywów fundacji
Należne wpłaty na Fundusz Statutowy – 2000,00 zł
ujętych we właściwych
Inwestycje krótkoterminowe – 1014,13 zł
sprawozdaniach finansowych
sporządzanych dla celów
statystycznych:
21. Dane o wartości zobowiązań
0,00 zł ( poprawiono po skorygowaniu zgodnie ze
fundacji ujętych we właściwych
sprawozdaniem finansowym)
sprawozdaniach finansowych
sporządzanych dla celów
statystycznych:
22. Dane o działalności zleconej
Brak
fundacji przez podmioty
państwowe i samorządowe (usługi,
państwowe zadania zlecone
i zamówienia publiczne) oraz
wyniku finansowym tej
działalności:
23. Informacja o rozliczeniu fundacji
Brak
z tytułu ciążących zobowiązań
podatkowych:
24. Informacja o składanych
CIT- 8 za 2019 r.
deklaracjach podatkowych:
25. Informacja, czy fundacja
Nie
ustanowiona na podstawie ustawy
z dnia 6 kwietnia 1984 r. o
fundacjach jest instytucją
obowiązaną w rozumieniu ustawy
z dnia 1 marca 2018 r. o
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu:
26. Informacja o przyjęciu lub
Brak
dokonaniu przez fundację
ustanowioną na podstawie ustawy

z dnia 6 kwietnia 1984 r.
o fundacjach płatności w gotówce
o wartości równej lub
przekraczającej równowartość
10 000 euro, bez względu na to,
czy płatność jest przeprowadzana
jako pojedyncza operacja czy kilka
operacji, które wydają się ze sobą
powiązane, wraz ze wskazaniem
daty i kwoty operacji:
27. Informacja, czy w okresie
Kontroli brak.
sprawozdawczym była
przeprowadzona w fundacji
kontrola, a jeśli była – to należy
wskazać organ kontrolujący oraz
wyniki kontroli:
Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Fundacji: Prezes Fundacji – Ogłaza Edyta

