Roczne sprawozdanie z działalności fundacji
za rok 2018
 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 ARTYKUŁ 25
Kraj:

Województwo:

POLSKA

ZACHODNIOPOMORSKIE SZCZECIN

Powiat:

Gmina:

Ulica:

Nr domu:

SZCZECIN

KRÓLEWICZA
KAZIMIERZA

2H

Nr lokalu:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

5

SZCZECIN

70-550

Nr telefonu:

e-mail:

Nr faksu:

691 694 684

fundacja@artykul25.pl

Adres do korespondencji jeżeli jest inny niż adres siedziby:

3. REGON:

320986789

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

4. Data wpisu w KRS:

21.09.2010

Imię i nazwisko
ALEKSANDRA ANTONOWICZ-CYGLICKA
MICHAŁ KUPIEC
DOROTA OBALEK-BYLAK

5. Nr KRS:

0000365590

Funkcja
PREZESKA ZARZĄDU
CZŁONEK ZARZĄDU
CZŁONKINI ZARZĄDU

II. Charakterystyka działalności fundacji w okresie sprawozdawczym
1. Określenie celów statutowych fundacji (ze statutu)
Celem Fundacji jest działanie na rzecz sprawiedliwej współzależności i zrównoważonego rozwoju krajów Globalnej
Północy i Południa. Zasada zrównoważonego rozwoju czyli rozwoju z poszanowaniem praw przyszłych pokoleń do
życia w dobrobycie, jest receptą na trwałość pozytywnych efektów walki z ubóstwem, szczególnie w czasach, w
których efekty zmian klimatycznych dotykają w pierwszej kolejności najbiedniejszych społeczeństw. Fundacja skupia
się na budowaniu od podstaw świata równych możliwości i odpowiedzialnych działań gwarantujących stabilizację
przyszłym pokoleniom.
2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych (opis rzeczywiście
prowadzonej działalności statutowej w roku sprawozdawczym)
Fundacja realizuje wyżej wymienione cele poprzez:
• prowadzenie kampanii, działań edukacyjnych i rzeczniczych;
• organizowanie i niesienie pomocy dobroczynnej, rozwojowej i humanitarnej;
• działalność naukową, badawczą, wydawniczą i szkoleniową;
• współpracę z wolontariuszami, władzami samorządowymi, rządowymi, firmami i innymi organizacjami
pozarządowymi.
• udzielanie stypendiów i wsparcia rzeczowego osobom fizycznym lub darowizn i dotacji na rzecz osób prawnych w
Polsce i za granicą realizujących w swojej działalności cele zbliżone do celów Fundacji;

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

Otrzymanie dotacji na realizację projektu edukacyjnego ”Spotkanie z Innym” – 4. edycja cyklu działań
edukacyjnych promujących szacunek i solidarność względem innych kultur” w kwocie 34 940,00 zł od
Fundacji Edukacja dla Demokracji, w dniu 15.10.2018.
Projekt „Spotkanie z Innym” to odpowiedź na polski deficyt społecznej postawy wrażliwości, szacunku i solidarności z
ludźmi z innych obszarów geograficznych i kulturowych. Projekt kierowany był głównie do uczniów oraz nauczycieli i
miał na celu umożliwienie im zdobycia wiedzy oraz pobudzenia w nich postaw wrażliwości, zrozumienia i solidarności
z innymi społeczeństwami, sprzyjających stawianiu czoła aktualnym problemom globalnym i przełamywaniu
stereotypów oraz uprzedzeń wobec innych społeczności. Ogółem w projekcie uczestniczyło ponad 1200 mieszkańców
z województwa zachodniopomorskiego w różnym wieku (uczniowie szkół podstawowych i liceów, nauczyciele i osoby
pracujące z dziećmi i młodzieżą) otrzymało nową wiedzę na temat wyzwań globalnych i agendy Celów
Zrównoważonego Rozwoju, która pomoże im rozwinąć postawy otwartości, szacunku i solidarności z innymi
społeczeństwami. Nauczyciele i młodzież otrzymali wiedzę oraz praktyczne umiejętności do systemowego reagowania
na przejawy ksenofobii. W ramach projektu wykonano następujące działania:
1. Stworzono dwa scenariusze zajęć dotyczące tematu tegorocznej edycji Tygodnia Edukacji Globalnej
"Odpowiedzmy na wyzwania zmieniającego się świata"
a)Pierwszy scenariusz kierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i nosi tytuł: „Wyzwania
współczesnego świata czytane ze zrozumieniem – problem głodu strukturalnego” i dotyczy zjawiska
strukturalnego głodu, który utrudnia mieszkańcom krajów Globalnego Południa planowanie własnego rozwoju.
Zajęcia są oparte o książkę pt.: „Głód” Martina Caparrosa oraz wykład pt. „Niebezpieczeństwo jednej historii” Ch.
Ngozi Adichie. Istotnym elementem scenariusza jest promowanie postawy szacunku i otwartości względem ludzi z
innych części świata oraz rzetelne informowanie o przyczynach strukturalnego głodu, który dotyka niektórych
mieszkańców krajów rozwijających się;
b)Drugi scenariusz kierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz klas "0" z przedszkoli i nosi tytuł" Drugie życie
naszych rzeczy - trash art". Celem zajęć z najmłodszymi jest przybliżenie im problematyki związanej z szeroko pojętą
ochroną środowiska i uświadomienie im, iż każdy z nas jest producentem ogromnej ilości śmieci, których „życie” nie
kończy się wraz z usunięciem ich z naszego domu. W ramach zajęć prezentujemy dzieła współczesnych artystów
pochodzących z Afryki Zachodniej, tworzących w nurcie trash-art.
Oba scenariusze zostały udostępnione na stronie internetowej Fundacji. Zajęcia na podstawie drugiego scenariusza
zostały umieszczone w stałej ofercie edukacyjnej Muzeum Narodowego w Szczecinie kierowanej do uczniów szkół
podstawowych i grup przedszkolnych;
2. Przeprowadzono 26 zajęć w szkołach ponadpodstawowych na podstawie 2 autorskich scenariuszy dla 643
licealistów, w tym jedne zajęcia dodatkowe dla uczniów szkoły szpitalnej;
3. Wszyscy uczniowie biorący udział w zajęciach edukacyjnych zostali zaproszeni wraz z nauczycielami na zajęcia
dotyczące dawnej i współczesnej sztuki i kultury Afryki Zachodniej w Muzeum Narodowym w Szczecinie;
4. W ramach Tygodnia Edukacji Globalnej odbyło się 25 zajęć „Drugie życie naszych rzeczy – trash art” w Muzeum
Narodowym w Szczecinie dla uczniów szkół podstawowych i grup z przedszkolnych (zerówki) jak i osób
indywidualnych. W zajęciach na podstawie autorskiego scenariusza połączonych z warsztatami uczestniczyło 465
dzieci i 78 nauczycieli oraz opiekunów;
5. Jako jedyna organizacja w naszym województwie zorganizowaliśmy trzydniową konferencję dla nauczycieli i osób
zajmujących się edukacją dzieci i młodzieży, w której uczestniczyło ok. 70 osób w dniach 17-19.11.2018. Konferencja
poświęcona była tematowi Tygodnia Edukacji Globalnej: „Cele zrównoważonego rozwoju. Odpowiedzmy na wyzwania
zmieniającego się świata!”. Wybór ten został podyktowany potrzebą zwrócenia uwagi na globalne wyzwania, które
dotyczą każdego z nas i coraz częściej nurtują uczniów: rosnące nierówności społeczne i ekonomiczne, zmiany klimatu,
zanieczyszczenie środowiska, migracje międzynarodowe. Na konferencji skupiliśmy się nie tylko na zrównoważonym
rozwoju, ale także poruszyliśmy kwestie bezpośrednio z nimi związane takie jak różnorodność kulturowa,
przeciwdziałanie dyskryminacji i nierównościom społecznym na poziomie lokalnym i globalnym. Zaprezentowaliśmy
również zagadnienia, które mogą stać się inspiracją dla nauczycieli do przeprowadzenia ciekawych zajęć z zakresu
edukacji globalnej, historii sztuki, wiedzy o społeczeństwie, geografii, biologii, a nawet genetyki i antropologii.
6. Zaprezentowaliśmy projekt "Spotkanie z Innym" na zajęciach dla Szkoły Trenerów Edukacji Globalnej dla
najmłodszych w Łodzi 24.11.2018.
II.
Program „Zrzutka na maturę” dla Chrisa i Emmanuela z Ghany. Zebrano darowizny w wysokości:
2.732,19 zł
We wrześniu 2018 roku uruchomiliśmy program „Zrzutka na maturę” dla długoletnich podopiecznych dwójki z
naszych fundatorów. Christopher Tsitsiwu kończy naukę w Kpando Senior High School, a jego brat Emmanuel Tsitsiwu
przygotowuje się do egzaminów końcowych w Have Technical Institute. Pozyskane darowizny w kwocie 2 732, 19 zł
przekazaliśmy za pomocą transferu Western Union w dniu 17.12.2018 roku (dokument finansowy Oświadczenie nr
1/AAC/MATURA/2018).

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

NIE

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)
Nie prowadzono

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 13 z dnia 30.06.2018 roku
Uchwała nr 14 z dnia 23.10.2018 roku

III. Informacja o wysokości uzyskanych przychodach fundacji w okresie sprawozdawczym
Kwota (w podziale na formy płatności)
Przelew
Gotówka
1. Łączna kwota uzyskanych przychodów
a. Przychody z działalności statutowej

37. 672,19

0,00

b. Przychody z działalności gospodarczej

0,00

0,00

c. Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe)

0,00

0,00

0,00

0,00

- Ze środków budżetu państwa

34.940,00

0,00

- Ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

0,00

0,00

e. Ze spadków, zapisów

0,00

0,00

f. Z darowizn

2.732,19

0,00

g. Z innych źródeł (wskazać jakich)

0,00

0,00

2. Informacja o źródłach przychodów
a. Przychody z działalności odpłatnej w ramach celów statutowych
b. Ze źródeł publicznych ogółem, w tym:

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

0,00

b. Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu 0,00
osiągniętego z pozostałych źródeł
IV. Informacja o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym
1. Koszty fundacji ogółem

Kwota (w podziale na formy płatności)
Przelew
Gotówka

37. 672,19

0,00

a. Koszty realizacji celów statutowych

37. 672,19

0,00

b. Koszty działalności gospodarczej

0,00

0,00

c. Koszty administracyjne (czynsze, opłaty pocztowe, telefoniczne 0,00
itp.)
0,00
d. Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)
V. Informacja o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
0
1. Liczba osób w fundacji zatrudniona na podstawie stosunku pracy
(wg zajmowanego stanowiska)

a. Liczba osób zatrudniona wyłącznie w działalności gospodarczej

0

3. Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez fundację
20 350,00 zł
w okresie sprawozdawczym (wraz z pochodnymi od wynagrodzeń)
a. Z tytułu umów o pracę (z podziałem na wynagrodzenia, nagrody,
premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych
0
wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności
gospodarczej)
b. Z tytułu umów zlecenie

20 350,00 zł

c. Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego 0
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 0
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

0

3. Wskazanie pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek

0

4. Statutowa podstawa udzielenia pożyczek pieniężnych

Brak

X

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)

Fundacja posiada rachunki bankowe w Volkswagen Bank Polska S.A. i mBanku. Według stanu na dzień 31 grudnia
2018 wartość środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych wyniosła 6 086,76 zł.
2. Wysokość środków zgromadzonych w gotówce (należy podać dane na
sprawozdawczego)
3. Wartość nabytych obligacji oraz 4. Dane o nabytych nieruchomościach, ich
wielkość objętych udziałów lub przeznaczeniu oraz wysokości kwot
nabytych akcji w spółkach prawa wydatkowanych na to nabycie
handlowego ze wskazaniem tych
spółek
Fundacja nie nabywała obligacji, nie
Fundacja nie nabywała nieruchomości.
obejmowała udziałów/akcji w
spółkach prawa handlowego.

6. Dane o wartościach aktywów i zobowiązań fundacji
Aktywa
ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych 6.086,67 zł
sporządzanych dla celów statystycznych

koniec roku 0,00
5. Nabyte
trwałe

pozostałe

środki

brak

Zobowiązania
0,00

VIII. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania
zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności)
W 2018 roku Fundacja Artykuł 25 realizowała projekt ze środków publicznych Ministerstwa Spraw Zagranicznych o
wartości 34 940,00 PLN. Środki zostały wydane w pełnej kwocie a projekt został poprawnie rozliczony.

IX. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informacja w sprawie
składanych deklaracji podatkowych
Wszystkie zobowiązania Fundacji Artykuł 25 z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych za rok podatkowy 2018
uregulowane zostały w ustawowych terminach. W 2018 roku Fundacja składała deklarację CIT-8.

X. Informacja, czy fundacja jest instytucją obowiązaną w rozumieniu
ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
NIE
TAK
X
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

Fundacja nie przyjęła ani nie dokonała żadnej płatności w gotówce w roku 2018.

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

NIE

X

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

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

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

Szczecin, 30.06.2019
miejscowość, data

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

