
Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Fundacji Kreatywny Umysł

za 2016 rok

Nazwa Fundacji- Fundacja Kreatywny Umysł
Siedziba i adres - Bielice 78, 13-330 Krotoszyny
Numer NlP - 8771478287
Data wpisu w KĘowym Rejestze Sądowym -07.04.2a16
numer KRS - 000061 1657
Numer REGON - 364147362
l, Dane dotyczące członków zarządu i rady Fundacji (imię i nazwisko według aktualnego w okresie
sprawozdawczym wpisu w Ęestze sądowym)
Zauąd Fundacji:
w 2016 zauąd Fundacji kreatywny umysł działał w następującym składzie:
Arkadiusz Dejnarowicz - prezes Zarządu

Rada Fundacji.
W okresie sprawozdawczym skład Rady Fundacji nie uległ zmianie,
J oan na Dejnarowi cz -p zewod n iczący Rady Fundacj i

ll, Celem Fundacji jest:
1. Wspieranie edukacji arazwszechstronnego rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych.
2. Doskonalenie umiejętności oraz podnoszenie kwalifikacjizawodowych osób dorosłych.
3. Kształcenie ustawiczne osób dorosłych służące pogłębianiu posiadanej wiedzy, umiejętności lub
kwalifikacji.
4, Propagowanie innowacyjnych metod nauczania we wszystkich etapach edukacji człowieka.
5. Wspieranie osób i rodzin wymagających szczególnej pomocy, w tym przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznem u (izolacj i społecznej) i wykluczeniu cyf rowem u,
6. Wspieran ie rozwoj u osób n iepełnosprawnych,
7, Promocja zatrudnienia i aktywizaĄa zawodowa osób pozostających bez pracy izagrożonych
zwolnieniem z pracy.
8. Wspieranie rozwoju pzedsiębiorczości społecznej, szczególnie w zakresie edukacji, spońu iturystyki.
9, Wspieranie działań na zecz rozwoju społeczności lokalnych.

Cele te Fundacja może realizować poprzez|
1, Prowadzenie szkół na zasadach przewidzianych prawem i wspieranie działalności szkół;
2_ Prowadzenie puedszko|i, ognisk przedszkolnych, świetlic środowiskowych iwiejskich, domow ludowych,
klubów dla młodziezy i dla dorosłych;
3. Organizowanie wszelkich form edukacji dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, kursów, szkoleń,
warsztatów, seminariów, konferencji i doradztwa;
4. Organizowanie wyjazdów edukacyjnych, w tym: obozów, kolonii, półkolonii, warsztatoMszkoleń
wyjazdowych;
5. Organizowanie wsparcia dla rodzin w trudnej sytuacji oraz pomCIcy iopieki dla osób starszych i

niepełnosprawnych, w tym prowadzenie pzytulisk i domow opieki;
6. Upowszechnianie spońu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku, prowadzenie klubów sportowych i

organizowanie obozów wypoczynkowych i spońowych;
7. Wspieranie pzedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego wsi, twozenie nowych miejsc pracy;
8. Tworzen ie lokal nych systemów stypend ial nych ;
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9. lnicjowanie i realizacja programow aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i zagrożonych
bezrobociem;
10. Pzygotowanie młodzieży do wejścia na rynek pracy;
'l1. Współpraca z instytucjami rynku pracy w zakresie realizacji programów pzeciwdziałania bezrobociu;
12. Organizowanie, finansowanie lub dofinansowyrruanie konferencji, seminariów, warsztatów
specjalistycznych oraz innych form zapewniających realizację celow statutowych Fundacji;
13. Angażowanie lokalnych społeczności w działalność edukacyjną i na fzecz osob niepełnosprawnych;
14. Organizacja spotkań, warsztatow z organizacjami analogicznymi w celu wymiany doświadczeń i
promocji.

Opis działalności statutowej:

Fundacja Kreatywny Umysł nie realizowała swoją działalność statutowejz powodu organizacji działalności.

lll, Działania Fundacji
W okresie sprawozdawczym Fundacja Kreahywny Umysł nie zrealizowała żadnego działania z powodu
organizacji działalności,

lv. obecność w mediach
Fundacja Kreatywny Umysł nie była obecna w mediach z powodu organizacji.

V. Działalność gospod arcza
F u nd a cj a n ie p rowad zi dziatalnaści g ospod arczej.

Vl. lnformacja o uzyskanych przychodach
Fundacja Kreatywny Umysł uzyskała przychody:
- darowizny - 60,00

lnformacja o poniesionych kosztach:
- usługi obce _ 89,88

Vll. Rozliczenia Fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych
lnformacje w sprawie składanych deklaracji podatkowych - zobowiązania podatkowe za 2016r.

nie powstały.
Deklaracja podatkowa PlT-8 została złożona po terminie - ft.a5.2017 r.

Vlll, Zatrudnienie w Fundacji
Fundacja Kreatywny Umysł w 2016 r. nie zatrudniała żadnych pracownikow.

lx, w okresie sprawozdawczym w Fundacji nie pzeprowadzono kontroli.

X. W okresie sprawozdawczym Fundacja nie zmieniła siedziby.

Xl. W okresie sprawozdawczym Zarząd Fundacji nie podjął zadnej uchwały.

Xll. W okresie sprawozdawczym Rada Fundacji nie podjęła zadnej uchwały,
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