Roczne sprawozdanie z działalności fundacji
za rok 2019/2020




Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).
W polach wyboru należy wstawić pojedynczy znak X

I. Dane fundacji
1. Nazwa fundacji

2. Adres siedziby i dane
kontaktowe

Fundacja „Liberi”
Kraj:

Województwo:

Powiat:

Polska

Kujawsko-pomorskie

Bydgoski

Gmina:

Ulica:

Nr domu:

M. Bydgoszcz

Ul. Błękitna

12

Nr lokalu:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

-

Bydgoszcz

85-370

Nr telefonu:

e-mail:

Nr faksu:

692743109

fundacja@fundacjaliberi.pl -

Adres do korespondencji jeżeli jest inny niż adres siedziby: -

3. REGON:

384016294

6. Dane członków zarządu
fundacji (wg aktualnego
wpisu w KRS)

4. Data wpisu w KRS:

01.08.2019

Imię i nazwisko
Agnieszka Kruk
Andrzej Kruk

5. Nr KRS:

0000797818

Funkcja
Prezes Zarządu
Członek Zarządu

II. Charakterystyka działalności fundacji w okresie sprawozdawczym
1. Określenie celów statutowych fundacji (ze statutu)

Cele statutowe fundacji:
Działalność
edukacyjna w zakresie nauk ścisłych i kompetencji kluczowych, historycznych,
kształtowania postawy patriotyzmu i postawy obywatelskiej prowadzona w formie szkół i placówek
niepublicznych oraz poza systemem oświaty ,
Działalność w zakresie dobroczynności i pomocy społecznej,
Wspieranie i promowanie działań edukacyjno - oświatowych w zakresie nauk ścisłych, kompetencji
kluczowych, historycznych, kształtowanie postaw patriotycznych oraz wszechstronnego rozwoju osoby
ludzkiej w tym także kształtowanie postaw prospołecznych, upowszechnianie wartości ogólnoludzkich,
Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych
Podejmowanie działań nakierowanych na rozwój indywidualny osoby ludzkiej,
Wspieranie działalności charytatywnej
Promocja i organizacja wolontariatu
Organizowanie ruchu społecznego oraz aktywizowanie środowisk oświatowych, naukowych,
kulturalnych wokół celów Fundacji.
2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych (opis rzeczywiście
prowadzonej działalności statutowej w roku sprawozdawczym)

Organizacja pozarządowa działa od sierpnia 2019 roku, jednak już podjęła początkowe
działania w celu realizacji inicjatyw na rzecz edukacji dzieci i młodzieży oraz dorosłych. Osoby, które będą
wspierane w ramach działań statutowych nieodpłatnych fundacji to : dzieci, młodzież oraz dorośli
pochodzący z rodzin ubogich, wykluczonych, rozbitych i wielodzietnych objętych pomocą społeczną zgodnie
z definicjami zawartymi w ustawie o pomocy społecznej.
W badanym roku złożono 8 wniosków o małe granty i w ramach innych funduszy narodowych na realizację
zajęć dla dzieci z miast i gmin wiejskich współpracujących w ramach 3 województw: pomorskiego,
kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. W tak krótkim czasie Wnioskodawca podjął współpracę z gminą :
Czersk, Mieleszyn, Maksymilianowo (gminy wiejskie) oraz miastami Bydgoszcz, Toruń, Inowrocław,
Swarzędz, Chojnice , Poznań, Gdańsk oraz kilkunastoma szkołami podstawowymi, MOPS Bydgoszcz,
MOPS Poznań, MOPS Gdańsk oraz domami dziecka (ok. 7) tych właśnie miejscowości, którzy wręcz czekają
na wsparcie zarówno w formie zajęć wakacyjnych jak i korepetycji w czasie roku szkolnego. Na tę chwilę
zaproszenie do nawiązania współpracy z przedszkolami, szkołami podstawowymi oraz Domami Dziecka i
Rodzinami zastępczymi w miastach i miejscowościach: Rumia,Gdynia, Sopot, Borzytuchomie, Pszczółki,
Trzemeszno, Ustka, Stegna, Słupsk, Włocławek, Konin, Piła, Gniezno i o te miejscowości będziemy
sukcesywnie rozwijać naszą działalność. Fundacja ściśle współpracuje z Uniwersytetem Dzieci gdzie
uczestniczymy i wspieramy tworzenie scenariuszy zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz Fundacją
Pro Omnis w zakresie odpowiedniego i zdrowego żywienia dzieci. Dodatkowo współpracujemy ze
Bydgoskim Stowarzyszeniem Pomocy Osobom z Aspergerem "Aspi" i realizuje korepetycje z jednym
dzieckiem niepełnosprawnym w w/w zakresie.
Cyklicznie Fundacja podjęła działania w social mediach w zakresie upowszechnienia i
realizacji wolontariatu do swoich celów dzięki którym pozyskała - 3 ochotników w wieku 19 lat. W IX.
2020r., razem z Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo –Wychowawczych w Trzemiętowie
zrealizowano z 10 dziećmi szkolenie i zajęcia z tworzenia filmu nt. korzyści płynących z wolontariatu.
„Wolontariat jest COOL!”, który został „wyrysowany przez wychowanków” i opublikowany w social
mediach. Akcję dofinansowano w wys. 1100zł w ramach konkursu Kujawsko – Pomorskiej Federacji
Organizacji Pozarządowych. W 12.2020 podpisano porozumienie z Fundacją Stocznia w ramach konkursu
„Innowacje społeczne” na realizację pomysłu o charakterze systemowym w zakresie powstania centrów
opieki dziecięcej, który zakłada współpracę z uczelniami wyższymi celem podjęcia aktywności w formie
wolontariatu studenckiego przy wsparciu instytucji opiekuńczych w zakresie niesienia pomocy dzieciom z
rodzin wykluczonych.
Zrealizowano projekty z pierwszeństwem dzieci pochodzących z rodzin wykluczonych:
-pierwszy grant dofinansowany w wys. 2000zł.z konkursu miasta Bydgoszcz pn. małe granty art. 19a .
Projekt pn. „Z nami matma nie taka straszna” był projektem tożsamym z proponowaną ofertą w ramach
niniejszego wniosku i
obejmował realizację darmowych korepetycji z matematyki dla 20 dzieci uczestniczących w procesie
szkolnictwa powszechnego będących mieszkańcami miasta Bydgoszc
- 01.09.2020-15.12.2020 dofinansowany w wys. 7200zł.ze środków Miasta Poznań pn. „Z nami matma jest
super” i obejmował realizację zajęć z matematyki dla 30 uczniów klas IV – VI z Poznania. Współpraca z: SP
nr 88 oraz SP nr 11. Zadanie w fazie rozliczenia.
- 01.09.2020-30.11.2020 dofinansowany w wys. 4096,60zł.z konkursu Stowarzyszenia Morena z Gdańska pn.
„Z nami matma jest cool!” - korepetycje z matematyki dla 24 dzieci. Współpraca z: ZSO nr 10, MOPR,
Fundacją Pegaz. Projekt rozliczony bez zastrzeżeń.
W trybie ciągłym Fundacja współpracuje z Allegro Lokalnie, zrzutka.pl oraz fanimani.pl w celu
organizowania zbiórek na realizację korepetycji z matematyki dla biednych dzieci. Obecnie w partnerstwie
złożono 2 wnioski z Fundacją Pegaz na realizację zajęć matematycznych, przedsiębiorczości i j. angielskiego
dla dzieci przedszkolnych w Mieście Gdańsk.
3. Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych

4. Informacja czy fundacja prowadziła działalność gospodarczą (zaznaczyć
odpowiednie)

NIE

TAK

x

5. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS (należy podać
kody PKD działalności gospodarczej wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS wraz z ich opisem słownym oraz kody
i opis słowny faktycznie prowadzonej działalności gospodarczej)

Działalność prowadzona w zakresie działalności gospodarczej była świadczona na podstawie kodu pkd 85edukacja. W celu pozyskania finansowania na inicjatywy darmowe, fundacja podjęła działalność gospodarczą
prowadząc korepetycje z przedmiotów ścisłych i języków obcych oraz nauczania programowania i grafiki
komputerowej dla dzieci i młodzieży w miastach Bydgoszczy, Poznaniu, Swarzędzu, Toruniu, Inowrocławiu
i Chojnicach, Maksymilianowie i Gdańsku. Te same działania Fundacja będzie podejmować w ramach
darmowych inicjatyw dla rodzin, którym brakuje dostępu do takiego typu ofert na komercyjnym rynku z
uwagi na w/w powody. Członkowie zarządu wykorzystali swoją wiedzę i doświadczenie zawodowe w celu
utworzenia Fundacji tak aby jakość zajęć dla osób wspieranych była realizowana na bardzo wysokim
poziomie. W ramach tych działań podejmowanych w roku 2020 Fundacja prowadziła zajęcia dla ok. 300
dzieci i młodzieży.

6. Odpisy uchwał zarządu fundacji (należy przekazać odpisy uchwał zarządu fundacji w formie np. kserokopii,
podjętych w okresie sprawozdawczym, którego dotyczy sprawozdanie, bądź wskazać, iż zarząd nie podejmował
uchwał)

- Uchwała nr 1/201 o powołaniu Fundacji „Liberi”
- Uchwała nr 2/2019 o przyjęciu statutu Fundacji „Liberi”
- Uchwała nr 3 o wyborze Zarządu Fundacji „Liberi”
- Uchwała nr 4/2019 o dokonaniu zmian w statucie i Akcie Fundacyjnym na wniosek KRS,
- Uchwała nr 5/2019 w sprawie uchwalenia wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu
- Uchwała nr 6/ 2019 w sprawie zmiany niektórych postanowień statutu.
- Uchwała nr 1/2020 o przyjęciu sprawozdania z działalności sprawozdania finansowego za rok 2019
- Uchwała nr 2/2020 o dokonaniu zmiany statutu Fundacji „Liberi”
III. Informacja o wysokości uzyskanych przychodach fundacji w okresie sprawozdawczym

1. Łączna kwota uzyskanych przychodów

Kwota (w podziale na formy płatności)
Przelew
Gotówka
336 619,61
-

a. Przychody z działalności statutowej

16 295,84

-

b. Przychody z działalności gospodarczej

320 323,77

-

-

-

a. Przychody z działalności odpłatnej w ramach celów
statutowych

-

-

b. Ze źródeł publicznych ogółem, w tym:

16295,84

-

- Ze środków budżetu państwa

5000,00

-

- Ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

11295,84

-

e. Ze spadków, zapisów

-

-

f. Z darowizn

-

-

g. Z innych źródeł (wskazać jakich)

-

-

c. Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe)
2. Informacja o źródłach przychodów

3. Jeżeli prowadzona działalność gospodarcza
a. Wynik finansowy z prowadzonej działalności gospodarczej (tj. przychody minus koszty)

12 225,84

b. Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu
osiągniętego z pozostałych źródeł
IV. Informacja o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

5,08

1. Koszty fundacji ogółem

Kwota (w podziale na formy płatności)
Przelew
Gotówka
340 683,79
-

a. Koszty realizacji celów statutowych

2125,00

-

b. Koszty działalności gospodarczej

230 070,21

-

c. Koszty administracyjne (czynsze, opłaty pocztowe, telefoniczne
itp.)

108 488,58

-

d. Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

-

-

V. Informacja o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
11
1. Liczba osób w fundacji zatrudniona na podstawie stosunku
pracy (wg zajmowanego stanowiska)

a. Liczba osób zatrudniona wyłącznie w działalności gospodarczej

11

3. Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez
fundację w okresie sprawozdawczym (wraz z pochodnymi od 227 170,80
wynagrodzeń)
a. Z tytułu umów o pracę (z podziałem na wynagrodzenia,
nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości
tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności
gospodarczej)

108 000

b. Z tytułu umów zlecenie

119 170,8

c. Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego 5000,00
wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych
organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością
gospodarczą (z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie
i inne świadczenia)
d. Wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia wypłaconego osobom kierującym wyłącznie
działalnością gospodarczą (z podziałem na wynagrodzenia,
nagrody, premie i inne świadczenia)

-

VI. Informacja o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym
1. Fundacja udzielała pożyczek pieniężnych (zaznaczyć odpowiednie)

NIE

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych

-

3. Wskazanie pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek

-

4. Statutowa podstawa udzielenia pożyczek pieniężnych

-

x

TAK

VII. Środki fundacji
1. Kwoty zgromadzone na rachunkach płatniczych, ze wskazaniem banku w przypadku rachunku bankowego lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (należy podać dane na koniec roku sprawozdawczego)
336 619,61 mBank

2. Wysokość środków zgromadzonych w gotówce (należy podać dane na koniec roku sprawozdawczego)
3. Wartość nabytych obligacji oraz 4. Dane o nabytych nieruchomościach, ich 5. Nabyte pozostałe środki
wielkość objętych udziałów lub przeznaczeniu
oraz
wysokości
kwot trwałe
nabytych akcji w spółkach prawa wydatkowanych na to nabycie
handlowego ze wskazaniem tych
spółek
-

6. Dane o wartościach aktywów i zobowiązań fundacji
ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych
sporządzanych dla celów statystycznych

Aktywa
29 630,90

Zobowiązania
15 405,06

VIII. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania
zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności)

-

IX. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informacja w sprawie
składanych deklaracji podatkowych

X. Informacja, czy fundacja jest instytucją obowiązaną w rozumieniu
ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
NIE
x
TAK
oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. poz. 723, 1075, 1499 i 2215)
XI. Informacja o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację 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

-

XII. Informacja o przeprowadzanych kontrolach w fundacji
1. Informacja, czy w fundacji była przeprowadzona kontrola (zaznaczyć
odpowiednie)

NIE

x

TAK

2. Wyniki przeprowadzonej kontroli w fundacji (jeśli taka była)
-

Agnieszka Kruk
…………………………………………
podpis członka zarządu fundacji*

………………………………………
podpis członka zarządu fundacji*

Bydgoszcz, 02.03.2021r
miejscowość, data

*Podpisy co najmniej dwóch członków zarządu fundacji, jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej.

