Roczne sprawozd a nie

m

erytoryczne z dzialalno5ci

Fundacj i "Foundaton for Corporate Social Responsibi lity"

za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 do 31 grudnia 2O'17 toku
Podstawa prawna

.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie

(Dz. U. Nr96, poz.873zpo2.zm.)

e

Rozporzqdzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 23 marca 2011 r. w
sprawie rocznego sprawozdania merytorycznego z dzialalno6ci organizacji po2ytku
publicznego (Dz.U.22011 r. Nr 80, poz. 434)

l.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
S.

Dane Fundacji
Nazwa organizacji: Fundacja Foundation for Gorporate Social Responsibility

Adres siedziby: ul. Nowomiejska 35,78-300 Swidwin
Data rejestracji w Krajowym Rejestze Sqdowym: 25.11.2003
Data uzyskania statusu organizacji po2ytku publicznego: 31 .01.20'12

Numer REGON: 015605987
Numer KRS: 0000180452
Sklad organu zazqdzalqcego Fundacji:

Virginia Chasey - Prezes Zarzqdu
Stefan Zaremba- Czlonek Zazqdu

h.

Sklad organu nadzoru Fundacji

Piotr Gajewski- Czlonek Komitetu Fundacji
Marta WaS- Czlonek Komitetu Fundacji

i.

Gele statutowe Fundacji

.

.
.

Organizowanie i niesienie pomocy spolecznej w ramach dzialalno5ci pozytku publicznego,
skierowanej do os6b fizycznych i rodzin znajdujqcych sig w trudnej sytuacji 2yciowej i
materialnej, kt6rej nie sq w stanie zabezpieczyC pzy u2yciu wlasnych zasob6w, uprawnieh
i mo2liwoSci oraz wyr6wnywanie szans tych os6b, ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem osob
pochodzqcych z teren6w wiejskich w wojew6dztwie Zachodniopomorskim ;
Niesienie pomocy w leczeniu i rehabilitacji osob fizycznych do osiemnastego roku 2ycia,
znajdujqcych sig w trudnej sytuacji materialnej;
Organizowanie wypoczynku, zajg6, konkursow, warsztat6w o charakteze edukacyjnym,

wychowawczym, sportowym, krajoznawczym, rekreacyjnym skierowanych

.

do dzieci

i

mlodzie2y do lat osiemnastu;

Wspieranie jednostek podteglych administracji samozqdowei (szkoly publiczne i
niepubliczne, oSrodki kultury, placowki opiekufczo - wychowawcze, o5rodki pomocy
spolecznej, Swietlice wiejskie), w kontek6cie Wyznawania Swiadczefi rzeczowych o
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charakteze materialnym, kt6rych nie sq

.

w stanie zabezpieczye wykozystujqc wlasne

zasoby i mo2liwoSci;

Upowszechnianie

i

promocja wSr6d przedsiqbiorc6w

i w

ich

Srodowisku postaw

odpowiedzialnoSci spolecznej i poszanowan ia etyki spolecznej.

a.

Spos6brealizacjicelowstatutowychFundacji

.
.

Udzial w pzedsigwzigciach zgodnych z celami Fundacji;
Swiadczenie pomocy materialnej na tzecz os6b fizycznych i rodzin znajduiqcych sig w
trudnej sytuacji 2yciowej i materialnej, kt6rej nie sq w stanie zabezpieczyl wykorzystujqc
wlasne uprawnienia, zasoby i moZliwoSci oraz organizowanie akcji majqcych na celu
modernizacjg polepszenie warunk6w mieszkalnych tych os6b, ze szczeg6lnym
uwzglgdnieniem os6b z teren6w wiejskich;
Zbieranie Srodk6w na pomoc w leczeniu i rehabilitacji os6b fizycznych do osiemnastego

i

.
.
.

.

roku 2ycia, znajdujqcych siq w trudnej sytuacji materialnej, kt6rej nie sq

zab ezpieczy e wyko rzystujqc wla sn e u prawn en ia, za so by i
i

m

oZliwoSci

w

stanie

;

Poszezanie dostgpu do uslug medycznych, dentystycznych oraz innych Swiadczef
zdrowotnych dla os6b potzebujqcych i pokrzywdzonych, ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem
os6b z teren6w wiejskich;
Finansowanie nagr6d, stypendi6w, organizowanie wypoczynku, wycieczek krajowych
i zagranicznych dla dzieci i mlodzieZy szczeg6lnie uzdolnionej, w tym laureat6w biorqcych
udzial
w konkursach organizowanych pzez Fundacjg, ze szczeg6lnym uwzglqdnieniem os6b z
teren6w wiejskich;
Organizowanie i udzial w finansowaniu szeroko rozumianych program6w edukacyjnych dla
dzieci

i mlodzie2y, m.in.: zajgcia wokalno - taneczne, zalqcia teatralne, kursy i programy
jgzykowe, wycieczki edukacyjno - rekreacyjne, obozy sportowe i jgzykowe, warsztaty
.
.
.

plastyczne, sportowe, kulinarne, kursy samodzielnoSci,
Wspieranie organizacyjne i materialne jednostek podlegtych administracji samozqdowej
oraz organizowanie akcji majqcych na celu modernizacjg i polepszenie ich stanu, kt6rego
nie sq w stanie samodzielnie zabezpieczye pzy u2yciu wlasnych zasob6w i mo2liwoSci, ze
szczeg6lnym uwzglqdnieniem jednostek gminnych ;
Dla osiqgnigcia swych cel6w Fundacja moZe wspiera6 organizacyjnie i materialnie inne
organizacje pozarzqdowe oraz inne podmioty, kt6rych dzialalnoS6 jest zbie2na z celami
Fundacji;

Dostarczanie biuletyn6w o dzialalnoSci Fundacji.

a.

Najwa2niejsze sfery dzialalno6ci po2ytku publicznego
Pomoc spoleczna
Programy edukacyjne dla dzieci
Program taneczno-artystyczny

l.

Gharakterystyka dzialalno5ci Fundacji w okresie sprawozdawczym

.
.
o

l.Opis dzialalno6ci po2ytku publicznego
1.1. Opis gl6wnych dzialah podjgtych przez Fundacjq

Program Taneczno-Wokalny,,Taniec naszq Pasjq".
Dla fundacji wspierajqcej spolecznoSd wiejskq bardzo wazne jest, by da6 swoim podopiecznym
mo2fiwo56 uczestniczenia w zajgciach pozalekcyjnych. Ze wzglgd6w finansowych jak i logistycznych
nie mogliby sobie na nie pozwolic. Od pigtnastu lat prowadzimy w szkolach zajqcia wokalnotaneczne. Dzigki tym lekcjom dzieci uwra2liwiajq sig muzycznie, zdobywajq dobrq kondycjg fizycznq,
rozwijajq swojq kreatywnoS6, a przede wszystkim zwigkszajqswoje poczucie wartoSci. W ciqgu calego
roku szkolnego nasi tancerze Spiewacy majq okazjg pr6bowac swoich sil na wielu scenach,

i

poczqwszy od wiejskich festyn6w, piknik6w szkolnych i konkurs6w wojew6dzkich, a skoriczywszy na
corocznej gali Dinner Dance w hotelu Hilton wWarszawie. Nqsi podopiecznimal,q na swoim koncie
sporo sukces6w, miqdzy innymi: ll i lll miejsce oraz wyr62nienie na Migdzynarodowym Dziecigco "Foundation For Corporate Social Responsibility"
Noyomiejska 35, 78-300 Swidwin, tel. +48 667 937 273
KRS 0000 180 452. NtP 526-27347-63
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Mlodziezowym Festiwalu Piosenki

"O

Bursztynowq Nutkg"

w

Tzebiatowie,

Powiatowym Konkursie PieSni Patriotycznej i Wojskowe w Swidwinie,
konkursie poezji i piosenki Lwowskiej.

ll

ll i lll

miejsce w

miejsce w XX koszaliriskim

,lVe Can Dance" - miqdzyszkolny konkurs taneczny.
Aby mocniej zintegrowa6 dzieci ze Srodowisk wiejskich, nasza fundacja FCSR od piqciu lat prowadzi

dwuetapowy miqdzyszkolny konkurs taneczny dla dzieci i mlodzieZy. Podopieczni FCSF majq
mozliwoS6 niezale2nej prezentacji ulubionych form tanecznych, sprawdzenia siebie i popularyzacjg
tafica wSrod mlodych tancezy. Final konkursu corocznie odbywa sig na terenie Gminnej Hali w Szkole
Podstawowej Lekowie.

,,Mazenia sig Spelniajq"

- interaktywny program nauki jgzyka angielskiego na platformie

e-

owej, polqczo ny z miqdzy szkol nym kon ku rcem i gzykowym.
W ciqgu 15 lat pracy z podopiecznymi dostrzegli6my potrzebg nauki jqzyka angielskiego w takim
stopniu, by w pzyszloSci nikt z nich nie mial problemu ze znalezieniem pracy. Program ten
skierowany jest do chgtnych uczni6w z klas szkoly podstawowej oraz gimnazjalnej. Co najwaZniejsze,
zapewnia kontynuacjg nauki jgzyka przez piq6 lat ; poczqwszy od piqtej klasy podstawowej, a
skoriczywszy na klasie tzeciej szkoly gimnazjalnej. By zwigkszy6 motywacjg i tym samym postgpy w
nauce, co roku organizujemy konkurs na najlepszego ucznia z danetl kategorii i obsenrujemy, 2e
cieszy siq on ogromnq popularno6ciq. Poni2ej iloS6 uczestnik6w na przestzeni lat:
f

ea rn i n g

- 150 uczestnikow,

1.

2OO9|1O

2.
3.
4.

2O1Ol11 - 2O2 uczestnik6w,
2011112 - 250 uczestnik6w,

5.

2013fi4

-1 1 0 uczestnik6w,

o.

2014115
2015116
2016117

- 110 uczestnik6w,

7.
8.

2012113- 250 uczestnikow,

-

-

41 uczestnik6w,
50 uczestnikow.

- wycieczka turystyczno - krajoznawcza dla
najzdolniejszego ucznia klasy lV-tej szkoly podstawowej.
Od 2008 roku dzieki upzejmo6ci dyrekcji InterContinental Warsaw Hotel kilkunastu naszych
podopiecznych, wyr62niajqcych sig najlepszq Sredniq ocen na koniec semestru w klasie lV-tej,
otrzymuje zaproszenie na czterodniowq wycieczkg do Warszawy, z pobytem w Hotelu InterContinental
Warsaw Hotel. Dziqki idealnemu poloZeniu hotelu nasi podopieczni majq mo2liwo56 zwiedzania'
Starego Miasta, Palacu Kr6lewskiego. Odwiedzajq Muzeum Powstania Warszawskiego, Centrum
Nauki Kopernik, Muzeum Fryderyka Chopina, Warszawskie Zoo, Palac Kultury i Nauki oraz Stadion
"Scholar Program InterGontinental Hotel"

Narodowy.

Caly pobyt w InterContinental Warsaw Hotel wypelniony jest r6wnie2 wieloma atrakcjami. Dzieci mogq
wziq6, udzial w nauce plywania w hotelowym basenie, z kt6rego rozciqga sig wspanialy widok na
panorame Warszawy. Hotel zapewnia r6wnie2 takie atrakcje jak: zwiedzanie hotelowej kuchni pod
czujnym okiem samego szefa kuchni Restauracji Downtown, degustacja specjalnie
wysdlekcjonowanych dla dzieci na tg okazjg potraw, a po2egnalna kolacja w piqciogwiazdkowym
hotelu InterContinental doskonale wienczy ten wspanialy wypoczynek. Do tej chwili w wycieczce
wziglo udzial ponad 140 dzieciz Powiat6w Swidwiriskiego i Drawskiego.

"Maty Kucharz" - warcztaty kulinarne.
Program powstal w 2015 roku i realizowany jest ze Srodkow pozyskanych od firmy "AmRest" Sp. z
o.o. . ,,Maly Kucharz" to nauka przygotowywania posilk6w dla calej rodziny i ich wspolne spo2ywanie.
To lekcja samodzielnoSci, ale tak2e spo2ywania wsp6lnego posilku razem z bliskimi. Celem programu
jest propagowanie praktycznej nauki przyzqdzania posilkow, przez uczniow szkol podstawowych

bqdqcych pod opiekq naszej fundacji. Realizujqc nasz program, ksztaftujemy dobre nawyki

2ywieniowe wSr6d mlodzie2y szkolnej i ich rodzin, promujqc rownoczeSnie zbilansowanq dietg.
Obecnie w naszych warsztatach bierze udzial 80-cioro dzieci z S-ciu szkot gminnych z powiat6w:
Swidwiiskiego i drawskiego. Program jest dwuetapowym konkorsem. Zwiefczeniem pierwszego etapu
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jest migdzyklasowy konkurs p6lfinatowy, w kt6rym wylaniani sq najlepsi uczestnicy.
Nastgpnie wylaniani sq finaliSci. W ramach nagrody, dzieci wraz z opiekunami udajq sig na wycieczkg
do Szczecina, gdzie czeka na nich wiele atrakcji.
programu

1.2.Zasiqg terytorialny prowadzonej przez Fundacjg dzialalnoSci po2ytku publicznego
Wojew6dztwo zachodn iopomorskie

2. fnformacja dotyczqca prowadzonych pzez organizacjg po2ytku publicznego plac6wek w
okresie sprawozdawczym
2.1

. Fundacja nie

prowadzila plac6wek zapewniajqcych calodobowq opiekg osobom

niepelnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszlym wieku, centr6w integracji spolecznej,
dom6w pomocy spolecznej, plac6wek opiekuhczo-wychowawczych okre6lonych w przepisach o
pomocy spolecznej, szk6l i plac6wek publicznych okreSlonych w przepisach o systemie oSwiaty lub
niepublicznych zakladach opieki zdrowotnej.

3. Informacja dotyczqca liczby odbiorc6w dzialafi organizacji po2ytku publicznego w okresie
sprawozdawczym

Liczba od biorc6w dzialart organizacj

i

Osoby
fizyczne
Osoby
prawne

4. Informacja dotyczqca dzialalno6ci nieodplatnej po2ytku publicznego organizacji w okresie
sprawozdawczym
4.1. Opis przedmiotu nieodplatnej dzialalnoSci po2ytku publicznego
Warsztaty kulinarne,, Maly Kucharz" - KOD PKD 88.99.2
Pozaszkolna nauka jgzyka angielskiego - KOD PKD 85.59.A
Pozaszkolne formy edukacji artystycznej - KOD PKD 85.52.2

4.2. Zasiqg terytorialny prowadzonej przez organizacjg nieodplatnej dziatalno6ci po2ytku publicznego
Wojewodztwo zachodn iopomorskie
5. Informacja dotyczqca dzialalno5ci odplatnej po2ytku publicznego i dzialalno6ci gospodarczej
organ izacji po2ytku publ icznego w okresie sprawozdawczym
5.1. Organizacja nie prowadzi dzialalnoSci odplatnej po2ytku publicznego.
5.2. Organizacja n ie prowadzi dzialalnoSci gospodarcze.;.

6. Informacje o sposobie wydatkowania Srodk6w pochodzqcych z 1% podatku dochodowego
od os6b lizycznych
Rok 2017 byl piqtym rokiem kiedy Fundacja mogla zbierae Srodki pochodzqce z 1 % podatku
dochodowego. W zwiqzku z powyzszym, w 2017 roku Fundacja otrzymala 2 895,50 zlotych tytulem
zbi6rki 1 % podatku dochodowego od os6b fizycznych. Srodki te wsparly nastqpujqce dziatania i
programy: -Scholar Program - InterContinental Hotel" - wycieczka turystyczno - krajoznawcza dla 1Ociu najzdolniejszych uczni6w klasy lV-tej szkoly podstawowej, zorganizowanie zajq6 tanecznowokalnych w ramach programu ,,Taniec naszq Pasjq" oraz zorganizowanie konkursu
tanecznego,)y'VeCanDance" w Szkole w Lekowie dla 115 podmiot6w tanecznych oraz konkursu
plastycznego na "Najpigkniejszq Kartkg Bo2onoarodzeniowq" (350 podopiecznych) dla dzieci i
mlodzie2y wiejskich szk6t podstawowych wlqcznie.
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lll. Przychody i koszty organizacji po2ytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1. Informacja o

pzychodach Fundacji

l.Lqczna kwota przychod6w Fundacji ogolem (zgodnie z rachunkiem wynik6w / zysk6w

i

strat)

216 804,74 zl
2. Informacja o 2rodlach przychodow organizacji

l.Przychody z dzialalnoSci nieodplatnej po2ytku publicznego
2. Przychody z dzialalnoSci odplatnej po2ytku publicznego
3. Przychody z dzialalno5ci gospodarczej
4. Przychody z dzialalnoSci finansowej
5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osob fizycznych
6. Ze 2rodel publicznych ogolem

c) ze Srodk6w bud2etu jednostek samozqdu terytorialnego
d) z dotacji z funduszy celowych
:

a) ze skladek czlonkowskich
b) z darowizn od os6b fizycznych
c) z darowizn od os6b prawnych

W

0.00 zl
0.08 zl
2 895.50 zl
0.00 zl

b) ze Srodk6w bud2etu panstwa

7. Ze 2rodel prywatnych ogolem

0.00 zl

:

a) ze Srodk6w europejskich w rozumieniu pzepisow o finansach publicznych
W

215 995,50 zl

d) z ofiarno6ci publicznej (zbiorek publicznych, kwest)

tym: e) ze spadk6w, zapis6w

0.00 zl
0.00 zl
0,00 zt
0,00 zt

213 100.00 zl
0.00 zl
2100.00 zl

211000.0021
0.00 zl
0.00 zt

f) z wplyw6w z majqtku (w szczegolnoSci sprzeda2 lub wynajem sktadnik6w
maiatkowvch)
g) z nawiqzek sqdowych
h) ze Swiadczefi pienig2nych
8. Z innych Zrodel

0.00 zl
0.00 zl
0,00 zl
809.15 zl
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4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie

Koszty ogolem:

sprawozdawczym

W tym: wysokoSe
koszt6w
finansowana z
1% podatku

dochodowego od
osob fizycznych

231059,97 zl

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym og6lem:
a)koszty z tytulu prowadzenia nieodptatnej dzialalnoSci po2ytku
publicznego

89 393,94 zl

b) koszty z tytutu prowadzenia odptatnej dzialalnoSci po2ytku
publicznego

0,00 zl

c)koszty z tytutu prowadzenia dzialalnosci gospodarczej

0,00 zl

d)koszty administracyjne, w tym: zu2ycie material6w i energii,
uslugi obce, podatki i optaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia

0,00 zl

2 895,50 zl
0,00 zl

141665,87 zl

0,00 zl

koszty ka m pan ii inform acyj nej u b reklam owq zwiqzanej z
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od os6b frzycznych

0,00 zl

0,00 zl

f)pozostale koszty ogolem:

0,16 zl

0,00 zl

e)

i

I

lV. Kozystanie z uprawnief w okresie sprawozdawczym
1 . Organizacja korzyslala z
nastgpujqcych zwoln iei

Z PODATKU DOCHODOWEGO OD 0S68 PRAWNYCH
I
I

!

2.

Organizacja korzystala z prawa do nieodplatnego
informowania przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji o
prowadzonej dzialalno5ci poZytku publicznego, zgodnie z art. NE

23a ust. 1 ustawy

z

dnia 29 grudnia 1992 r.

telewizii (Dz. U.22011 r. Nr 43, poz.226\

o radiofonii

i

Organizacja kozystala z uprawnienia do nabycia na
szczegolnych zasadach prawa wlasnoSci lub prawa
u2ytkowania wieczystego nieruchomoSci z zasobu Skarbu

3.

Pahstwa lub jednostek samorzqdu terytorialnego, lub zawarla

NIE KORZYSTAT-A

umowy uzytkowania, najmu, dzier2awy lub u?yczenia i
przysluguje jej w odniesieniu do tych nieruchomo6ci
nastgpujqce prawo:
V. Personel organizacji poiytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1. Pracownicy orcz osoby Swiadczqce uslugi na podstawie umowy cywilnoprawnej
1. Liczba osob zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy

2. Przecigtna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w
przeliczeniu na pelne etaty

"Foundation For Corporate Social Responsibility"
Novyomiejska 35, 78-300 Swidwin, tel. +48 667 937 273
KRS 0000 180 452, NtP 526-273-47-63
email: foundation@fcsr.pl
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2 osoby

2 etaty
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3. Liczba osob Swiadczqcych ustugi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2 osoby

3. Wolontariat w okrcsie sprawozdawczym
1. Organizacja kozystala ze Swiadczeh wykonywanych przez wolontaiuszy

(Zgodnie z ustawq z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci po2ytku publicznego i o
wolontariacie, wolontaiuszami sq osoby wykonujqce nieodplatnie i dobrowolnie prace na NE
rzecz organizacji, niezaleZnie od tego, czy sq to osoby niezwiqzane z organizacjq,
czlonkowie, pracownicy, osoby Swiadczqce uslugi na podstawie umow cywilnoprawnei
czv onedstawiciele wladz orqanizacii)
Vl. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

l.Lqczna kwota wynagrodzei (brutto) wyplaconych przez Fundacjg w okresie
110 262,55 zl

sprawozoawczym

80 383.08 zt

a) z tytulu um6w o pracq

80 383,08 zl

wynagrodzenie zasad nicze
nagrooy

0,00 zl

premre

0,00 zl

inne Swiadczenia (np. stu2bowy telefon, samochod)

0,00 zl
29879,47 zl

b) z tytutu umow cywilnoprawnych

0,00 zl

c) wynagrodzenie czlonk6w Zazqdu

2. l-qczna kwota wynagrodzeh wyplaconych przez organizacjg pracownikom oraz
osobom Swiadczqcym uslugi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w zwiqzku z
orowadzona dzialalnoScia oo2vtku oubliczneoo
a) w zwiqzku z prowadzonq dzialalnoSciq odplatnq po2ytku publicznego
b) w zwiqzku

z prowadzonq dzialalnoSciq nieodplatnq po2ytku publicznego

3.t-qczna kwota wynagrodzen wyplaconych przez organizacjg pracownikom oraz
osobom Swiadczqcym uslugi na podstawie umowy cywilnoprawnejw zwiqzku z

29879,4721

0,00 zl
29879,4721
0,00 zl

prowadzona dzialalno6cia qospodarcza orqanrzacll

4.

Wysoko6c przecigtnego miesigcznego wynagrodzenia (brutto) wyplaconego

czlonkom organu zarzqdzajqcego organizacji, wliczajqc wynagrodzenie zasadnicze,

0,00 zl

naorodv. oremie i inne Swiadczenia oraz umowv cvwilnoprawne

5.

WysokoSc przecigtnego miesigcznego wynagrodzenia (brutto) wyplaconego

czlonkom innych organ6w organizacji, wliczajqc wynagrodzenie zasadnicze, nagrody,

0,00 zl

premie i inne Swiadczenia oraz umowv cywilnoprawne

6.

WysokoSc przecigtnego miesiqcznego wynagrodzenia (brutto) wyplaconego
pracownikom organizacji, wliczajqc wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne
Swiadczenia. oraz osobom Swiadczacvm usluqi na oodstawie umowv cnruilnoprawnei
7. WysokoSc najwy2szego miesigcznego wynagrodzenia (brutto) wyplaconego
czlonkom organu zarzqdzlqcego, wliczajqc wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie
i inne Swiadczenia oraz umowy cvwilnoprawne
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2297,1421

0,00 zl

8.

Roczne sprawozdanie merytoryczne z dzialalnoSci
Fundacji "Foundaton for Corporate Social Responsibility"
za roK
od0
2017 do31
2017 roku

WysokoSc najwy2szego miesigcznego wynagrodzenia (brutto) wyplaconego
0,00 zl

czlonkom innych organ6w organizacji, wliczajqc wynagrodzenie zasadnicze, nagrody,
oremie i inne Swiadczenia oraz umowv cvwilnoorawne

9.

WysokoS6 najwy2szego miesigcznego wynagrodzenia (brutto) wyplaconego
3 493.20 zl
pracownikom organizacji, wliczajqc wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne
Swiadczenia, oraz osobom Swiadczacvm usluoi na oodstawie umowv cwrilnoorawnei
Vll.Informacja o udzielonych przez organizacjg po2ytku publicznego po2yczkach pienig2nych w

1

. O rg a n iza

cj

a udzielala po2y czek pien

i

92

n

ych

NE

Vlll. Informacja o dzialalno6ci zleconej organizacji po2ytku publicznego przez administracjg
publicznq w okresie sprawozdawczym
'l . Organizacja realizowala zadania zlecone ptzez otgany jednostek samozqdu
terytorialnego

NE

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowalazadania zlecone przez organy
adm inistracji rzqdowej

NE

publicznych w okresie sprawozdawczym
1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowata zam6wienia publiczne

NE

X. Informacje uzupelniajqce
Wykaz sp6lek, w kt6rych organizacja posiada co najmniej 20o/o udzial6w lub akcji w kapitale zakladowym
ub co najmniej 20% og6lnej liczby gtos6w w organie stanowiqcym sp6lki
Fundacja nie posiada udzial6w i akcji w kapitale zakladowym sp6lek
1.

f

2. \N ykaz fundacj i, ktorych organ izacja jest fu ndatore m

Fundacja nie jest fundatorem fundacji
3. lnformacje o kontrolach pzeprowadzonych w organizacji ptzez organy administracji publicznej w okresie
sprawozdawczym
W okresie sprawozdawczvm nie bvlv przeprowadzane kontrole gzez oteanv administracii publicznei
4. Organizacja przeprowadzila badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z
dnia 29 wrze6nia 1994 r. o rachunkowoSci (Dz. U.22009 r. Nr 152, poz. 1223,2p62n.
zm.) lub rozporzqdzenia Ministra Finans6w zdnia23 grudnia 2O04r. w sprawie obowiqzku
NE
badania sprawozdaf finansowych organizacji po2ytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz.
2852\
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Roczne sprawozdanie merytoryczne z dzialalno6ci
F

undacj i "Fou n daton for Corporate Social Responsibi lity"

za rok obrotowv od 01 stvcznia 20

2017 roku

do

Podpis

Zarz4d

Data wypelnienia

sprawozdania

07.05.2018r.

Virginia Chasey

*
Stefan Zaremba
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