SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ‘DOBRA WOLA’ ZA ROK 2008

okres sprawozdawczy: 01.01.2008-31.12.2008

I. Dane
Nazwa: Fundacja ‘Dobra Wola’
Adres: Al. Modrzewiowa 23A
30-224 Kraków
Data rejestracji: 2005-06-27
Numer w KRS: 0000236627
Regon: 120074340
NIP: 6772253974
Dane teleadresowe:

telefon kontaktowy 12 425 14 62
adres e-mail: dobrawola.fundacja@gmail.com
strona internetowa: www.dobrawola.eu
Zarząd fundacji: Alina Doboszewska - prezes

II. Cele statutowe
Celem Fundacji jest wspieranie działań na rzecz dzieci i młodzieży, w zakresie:
1. kształtowania postawy obywatelskiej i upowszechnianie wartości moralnych;
2. upowszechniania oświaty, kultury i sztuki;
3. promocji kultury fizycznej i sportu;
4. niesienia pomocy dzieciom i młodzieży będącej w trudnej sytuacji życiowej;
5. opieki nad uczniami niepełnosprawnymi;
6. opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi.
Fundacja realizuje swe cele przez:
1. organizowanie prelekcji, pokazów audiowizualnych, spotkań dyskusyjnych i wystaw o
charakterze edukacyjnym, poświęconych kulturze i sztuce oraz promujących zdrowy tryb
życia;
2. organizowanie wycieczek i imprez mających na celu propagowanie zamiłowania do przyrody
oraz zdrowego trybu życia;
3. organizowanie kółek zainteresowań i kursów mających na celu wspieranie rozwoju
intelektualnego dzieci i młodzieży;
4. pomoc finansową rodzinom dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej;
5. organizowanie i finansowanie zakupu materiałów naukowych oraz sprzętu sportowego;
6. organizowanie oraz finansowanie kolonii i wyjazdów wakacyjnych dla dzieci i młodzieży
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III. Opis działalności statutowej w okresie sprawozdawczym
– Współorganizowanie 2 integracyjnych festynów środowiskowych dla społeczności lokalnej
(czerwiec i grudzień), wraz z Szkołą Podstawową nr 72. Celem Festynów była prezentacja twórczości
artystycznej dzieci i młodzieży oraz integracja społeczności lokalnej. W trakcie festynów Fundacja
prowadziła zbiórkę datków dobrowolnych na działalność statutową.
– Zorganizowanie obozu wędrownego dla młodzieży z dzielnicy VII w dniach 1-15 lipca. Pierwsza
część obozu odbywała się na Mazurach, w okolicach Olsztyna, polegała na wędrówce kajakowej.
Następnie uczestnicy przejechali pociągiem do Lublina, gdzie zwiedzili miasto, po czym przejechali do
Ustrzyk Górnych, skąd poprowadzono wycieczkę górska po Bieszczadach.

IV. Udział w szkoleniach
1. Szkolenie „Wymiana młodzieży dla początkujących” organizowane przez Narodową Agencję
Programu Młodzież w Działaniu, w dniach 29 maja – 1 czerwca 2008 w Konstancinie-Jeziornie
k/Warszawy. Uczestniczyła Alina Doboszewska.
2. Międzynarodowe szkolenie “Join in” w Suboticy (Serbia), w dniach 6-11 listopada 2008,
zorganizowane przez SALTO, na temat realizacji projektów Wolontariatu Europejskiego (EVS) dla
młodzieży z mniejszymi szansami. Uczestniczyła Alina Doboszewska.

V. Informacje o działalności gospodarczej
Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej

VI. Uchwały Zarządu i Rady Fundacji
Ponieważ Zarząd funkcjonuje jednoosobowo, nie podejmuje uchwał, prowadzi Fundację na bieżąco,
podejmując z ramienia Fundacji zobowiązania finansowe i prawne oraz zatwierdzając wydatkowanie
środków na cele statutowe.
Rada Fundacji w okresie sprawozdawczym podjęła Uchwałę nr 1/2008 z dn. 16.05.2008 w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2007.

VII. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów
Saldo początkowe na dzień 31.12.2007: +39,42 zł.
W okresie sprawozdawczym Fundacja osiągnęła przychód w wysokości 7210,19 zł,
w tym: 7156,43 wpłaty osób fizycznych;
44,76 zł odsetki z rachunku bankowego.

VIII. Informacja o poniesionych kosztach
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a) realizacja celów statutowych: 7062,00 zł
b) koszty finansowe: 111,00 zł.
Fundacja nie udzielała pożyczek.
Saldo końcowe na dzień 31.12.2008 r. na rachunku bieżącym w Volkswagen Bank wynosiło 76,61
zł.
Fundacja nie lokowała środków na innych rachunkach bankowych, nie dokonała zakupu obligacji
oraz udziałów w spółkach prawa handlowego.
W okresie sprawozdawczym Fundacja nie dokonała zakupu nieruchomości ani innych środków
trwałych.

IX. Dane o liczbie osób zatrudnionych w fundacji
1. Fundacja nie zatrudniała osób na umowy o pracę.
2. Zarząd nie pobierał wynagrodzeń za kierowanie pracami Fundacji.

X. Realizowanie zadań zleconych przez organy administracji publicznej na
podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jak
również na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych.
Nie realizowano.

XI. Kontrole w Fundacji.
W okresie sprawozdawczym nie były prowadzone kontrole w Fundacji.
Kraków, 02.02.2009 r.
Alina Doboszewska – prezes

podpis
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