SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZMIANA
ZA OKRES OD 01.01.2013 r. DO 31.12.2013 r.
Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 maja 2001 r. w
sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz.U. z 2001r. Nr 50 poz. 529
oraz Dz.U. z 2011r. Nr 517 poz. 1291) sporządzono sprawozdanie zawierające w szczególności:
1) nazwę Fundacji, jej siedzibę i adres, aktualny adres do korespondencji, adres poczty
elektronicznej (jeżeli taki posiada), datę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer
KRS-u wraz ze statystycznym numerem identyfikacyjnym w systemie REGON, dane
dotyczące członków zarządu fundacji (imię i nazwisko i pełniona funkcja) oraz określenie
celów statutowych Fundacji,
a) Fundacja Zmiana
b) siedziba fundacji, adres fundacji: 03-474 Warszawa, ul. Dąbrowszczaków 8 lok. 50
c): adres fundacji: 03-474 Warszawa, ul. Dąbrowszczaków 8 lok. 50
d:aktualny adres do korespondencji: 03-728 Warszawa, ul. Targowa 49/51 m.23
e) adres poczty elektronicznej
zmiana.md@gmail.com
f, g) Data i miejsce rejestracji: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr.0000305168, 12.05.2008,
h) statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON: 141868321,
i) dane członków zarządu fundacji (imię i nazwisko, pełniona funkcja) Członkowie Zarządu:
 Marta Dąbrowska Prezes Zarządu do 04.09. 2012, dalej Członek Zarządu; Anna Ciałowicz –
Członek Zarządu , Maria Dąbrowska-Majewska – c-ce Prezes Zarządu, od 04.09.2012 – Prezes
Zarządu,, Magdalena Majewska-Członek Zarządu
j) określenie celów statutowych fundacji; Cele statutowe fundacji:
Celem Fundacji jest:
1. Działanie w zakresie pomocy społecznej i wyrównywania szans osób w trudnej sytuacji
życiowej, w tym ich rodzin
2. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy lub
zagrożonych zwolnieniem z pracy.
3. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
4. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
5. Działalność na rzecz nauki, oświaty, edukacji i wychowania
6. Działalność na rzecz kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i tradycji
7. Działalność na rzecz mniejszości narodowych
8. Upowszechnienie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich a także
działań wspomagających rozwój demokracji
9. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
10. Rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
11. Promocja i organizacja wolontariatu.
2) zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych,
Fundacja realizuje swoje cele statutowe w szczególności poprzez:
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Pomaganie ludziom w realizowaniu się w rolach społecznych.
2. Tworzenie i realizowanie programów społecznych, gospodarczych. I kulturalnych
3. Wypracowywanie optymalnych rozwiązań, wprowadzanie i utrwalanie dobrych praktyk i
standardów działań w zakresie pomocy grupom marginalizowanym
4. Tworzenie modeli i rozwiązań z zakresu pomocy w/w grupom.
5. Sporządzanie raportów, opinii i analiz. oraz badania naukowe

6. Prowadzenie działalności szkoleniowej;
7. Usługi doradcze.
8. Działalność edukacyjną z zakresu kształtowania postaw.
9. Współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej oraz innymi organizacjami
krajowymi i zagranicznymi.
10. Działalność informacyjną i wydawniczą.
11. Prowadzenie lub wspieranie prowadzenia instytucji, ośrodków lub inicjatyw społecznych o
celach zgodnych z celami Fundacji
12.
Organizowanie pokazów, konkursów, giełd, targów, spotkań
3) opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych,
Opis projektów realizowanych w roku 2013:
I.

BIBLIOTEKI SĄSIEDZKIE

Biblioteki Sąsiedzkie to połączenie klubu sąsiedzkiego z miejscem integracji społecznej. Książki są
jedynie pretekstem do nawiązania kontaktów, wspierania się i samoorganizacji, zdobywania i
poszerzenia kompetencji obywatelskich. Swoje funkcjonowanie opierają na idei oddolnych
inicjatyw obywatelskich. Zasady funkcjonowania, program działania jest efektem współpracy osób
tworzących miejsce. Biblioteki Sąsiedzkie - od remontu lokalu do wyposażenia, pozyskują same,
zakładając, że osoby tworzące miejsce, łatwiej będą się z nim identyfikować, dbać o nie i
traktować, jako „swoje”. Ważnym elementem funkcjonowania Bibliotek jest promocja czytelnictwa i
dotarcie z książką do najuboższych.
W 2013 r. Fundacja prowadziła trzy biblioteki – Praska Biblioteka Sąsiedzka i „Na Piętrze” w
Tomaszowie Maz. oraz w świetlicy wiejskiej w Okrzeszynie. W tym czasie zebraliśmy 150 tys
książek. Zrealizowano szereg działań będących inicjatywą osób z najbliższego otoczenia:
tematyczne spotkania, zbiórki książek, rozmowy o książkach, spotkanie z pisarzami.
II KSIĄŻKI W PUDLE – CZAS ROZPAKOWAĆ
Kampania Książki w Pudle – Czas Rozpakować ma na celu wzbogacenie kompletnie
zdezaktualizowanych księgozbiorów bibliotek w zakładach karnych. W ramach Kampanii
przekazano do bibliotek w zakładach karnych 60 tys. książek.Kampania realizowana jest pod
patronatem Biblioteki Narodowej i Centralnego Zarządu Służby Więziennej.
4) odpisy uchwał Zarządu Fundacji,
W załączeniu.
5) informację o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np.
spadek, zapis, darowizna, środki ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu
gminy),
31.12.2013
Przychody z działalności statutowej

82 384,36

Składki brutto określone statutem

0,00

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej

82 384,36

1. Darowizny – osoby fizyczne

57.386,61

2. Darowizny, Dotacje, Granty – osoby prawne, w
tym:

0,00

5 Informacje o strukturze kosztów
Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 35 461,28
świadczenia pieniężne: 0,00
(wyszczególnienie)
świadczenia niepieniężne: 0,00
(wyszczególnienie)
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 0,00
świadczenia pieniężne: 0,00
(wyszczególnienie)
świadczenia niepieniężne: 0,00
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych
świadczenia pieniężne 0,00
Realizacja projektów 0,00
świadczenia niepieniężne
(wyszczególnienie)
Koszty administracyjne: 27 324,64
- zużycie materiałów i energii 2 331,57
- usługi obce 10 547,43
- podatki i opłaty 0
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0
- amortyzacja 0
- pozostałe koszty 0
b. Pozostałe koszty
wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości
niematerialnych i prawnych 0,00
wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń
mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego 0,00
6) informacje o odpłatnych świadczeniach realizowanych przez fundację w ramach celów
statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń;
Nie dotyczy.
7) działalność gospodarcza;
Nie dotyczy
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b) Wynik finansowy działalności gospodarczej (zysk): 0,00 zł
c) Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu z
pozostałych źródeł: 0,00 %
8) informację o poniesionych kosztach na: a) realizację celów statutowych fundacji,
b) administrację,

Koszty realizacji zadań statutowych 35 461,28
Koszty ogólnozakładowe (ogólnoadministracyjne)

27 324,64

- zużycie materiałów i energii

2 331,57

- usługi obce

10 547,43

c) działalność gospodarczą,
d) pozostałe koszty,
Nie dotyczy.
9) dane o zatrudnieniu w fundacji:
łącznej liczbie osób zatrudnionych w fundacji
1 osoby
liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem na zajmowane stanowiska
koordynator – 1 osoba
liczbie osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej,
0 osób
7
11) dane o wynagrodzeniach wypłaconych w fundacji;
1. a) wynagrodzenia 14 445,64 złbrutto
2. b) nagrody 0,00 zł
3. c) premie 0,00zł
4. d) inne świadczenia 0,00 zł
5. e) wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej 0,00 zł
12) dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia:
1. a) wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji z podziałem na
wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia,
Wynagrodzenia Członków Zarządu i innych organów fundacji na umowę o pracę w 2013
roku wyniosły: 14 445,64 zł
2. b) wypłaconego osobom kierującym działalnością gospodarczą z podziałem na
wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia,
Wynagrodzenia osób kierujących działalnością gospodarczą w fundacji na umowę o pracę
w 2013 roku wyniosły: 0,00 zł
12) dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia;
W roku obrotowym 2013 koszt wynagrodzeń (wraz z narzutami ZUS) z tytułu umów zlecenia
wyniósł w łącznej kwocie: 0,00zł.
13) dane o udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich
wysokości,
Nie dotyczy.
14) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku;

Nie dotyczy
15) dane o nabytych obligacjach;
Nie dotyczy.
16) dane o wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze
wskazaniem tych spółek;
Nie dotyczy.
17) dane o nabytych nieruchomościach;
Fundacja w roku 2013 nie nabyła nieruchomości.
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18) dane o nabytych środkach trwałych;
Fundacja w roku 2013 nie nabyła pozostałych środków trwałych.
19) dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe oraz
wynik
Nie dotyczy
20) Informację o rozliczeniu fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych;
Fundacja na dzień 31.12.2013 nie zalega z zapłatą zobowiązań podatkowych.
21) informację o składanych deklaracjach podatkowych.
Fundacja składa do dnia 31 marca każdego roku deklarację CIT-8 wraz z załącznikami. Fundacja
składa do 31 marca każdego roku PIT-4R z tytułu potrącania zaliczek na podatek dochodowy od
wypłaconych wynagrodzeń.
W roku 2013 nie była przeprowadzana kontrola w Fundacji.
Warszawa, 31 czerwca 2013 r.

