Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Strefa Innnowacji
za okres 01.01.2017 – 31.12.2017
1. Dane Fundacji
Nazwa: Fundacja Strefa Innowacji
Adres siedziby: ul. Dzieci Warszawy 11/34, 02-495 Warszawa
Data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 03.03.2016
Numer KRS: 0000605618
Numer REGON: 363891087
Członkowie Zarządu Fundacji:
Monika Dargas-Miszczak– Prezes Zarządu
Łukasz Miszczak –Wiceprezes Zarządu
Cele statutowe Fundacji:
1. poprawa jakości życia rodziny, w szczególności pełne włączenie ich członków w życie
zawodowe oraz społeczne w obszarze edukacji, kultury, zdrowia, kultury fizycznej i
działalności dobroczynnej,
2. wzrost kompetencji społecznych i zawodowych członków rodzin,
3. dostarczenie i upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań usprawniających
funkcjonowanie rodziny, w szczególności ułatwiających rodzicom pełnienie różnych ról
życiowych,
4. dostarczanie i upowszechnianie rozwiązań na rzecz wzrostu inkluzji społecznej i
zawodowej,
5. budowanie zaufania społecznego, wspieranie integracji europejskiej oraz promowanie
formuły komunikacji i współpracy w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego.
2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a
także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych

Zgodnie ze statutem Fundacja może realizować swoje cele statutowe poprzez prowadzenie
nieodpłatnej oraz odpłatnej działalności pożytku publicznego w następujących zakresach:
1. działalność edukacyjna: organizowanie szkoleń, warsztatów i konferencji,
2. doradztwo indywidualne i grupowe,
3. działalność wydawnicza: wydawanie publikacji zwartych i czasopism w wersji
papierowej i elektronicznej,
4. działalność wspierająca aktywność zawodową oraz rozwój przedsiębiorczości,
5. działalność na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem,
6. działalność opiekuńczo-wychowawcza,
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7. działalność naukowo-badawcza i badawczo-rozwojowa,
8. współpraca międzysektorowa i międzynarodowa,
9. rozwijanie i promocja wolontariatu,
10. prowadzenie kampanii społecznych.
Główne działania Fundacji w okresie 01.01.2017r. – 31.12.2017r. to:
1. Przeprowadzono przedmiotowe rozeznanie oraz uchwalono Roczny Plan Działań
Fundacji na 2017r.
2. Kontynuowano współpracę ze organizacjami BORIS i FRSO w celu uzyskania wsparcia
w obszarze prawnym, księgowym oraz informacyjnym nt. konkursów, w ramach
których można się ubiegać o dotacje.
3. Podjęto uchwały wymagane przepisami prawa dotyczącym prowadzenia fundacji.
4. Realizowano comiesięczne zobowiązania wynikające z zatrudniania pracownika ze
znacznym stopniem niepełnosprawności na podstawie umowy o pracę;
5. Prowadzono stronę internetową www.strefai.org.pl oraz profile w mediach
społecznościowych (Facebook). Oprócz profilu fundacji prowadzona jest podstrona
projektu Mama Talking – konwersacje dla Mam (od 15 kwietnia 2017r.) oraz projektu
Silna kobieta wie kim jest (od 18 kwietnia 2017 r.).
6. W dniu 24 marca 2017 r. w miesięczniku „Nasz Ursus” pojawił się artykuł poświęcony
działaniom podejmowanym przez Fundację.
7. Kontynuowano realizację projektu Mama Talking, polegającego na prowadzeniu
konwersacji z języka angielskiego dla mam przebywających na urlopie macierzyńskim
lub wychowawczym. Zajęcia prowadzone były raz w tygodniu w ramach działalności
odpłatnej w okresie:
 od stycznia do lipca w Klubokawiarni Mamamija, ul. Ryżowa 44
lok. 313,
 od października do grudnia w Klubie Integracji RodzinnoSąsiedzkiej, ul. Walerego Sławka 2.
8. W lipcu zajęcia Mama Talking odbywały się nieodpłatnie w miejscu Plażówka, ul. Dzieci
Warszawy 24. Podejmowano próby rozszerzenia projektu na inne dzielnice oraz na
działania wspólnie z firmami, jednak po rozpoznaniu możliwości zrezygnowano z tych
planów.
9. Przeprowadzono warsztaty rozwojowe dla kobiet:
 „Silna kobieta wie, kim jest” cz. 1 – 30.01.2017
 „Silna kobieta wie, kim jest” cz. 2 – 27.02.2017
 „Silna kobieta wie, kim jest” cz. 3 – 27.03.2017
 „Silna kobieta wie, kim jest” cz. 4 – 24.04.2017
 „Silna kobieta wie, kim jest” cz. 5 – 05.06.2017
10. W okresie sprawozdawczym złożono następujące wnioski o dofinansowanie projektów
 Mazowsze Lokalnie 2017 „Rozwój Młodych Organizacji” – 20.03.2017,
 Fundacja Mercury „Obudź swój potencjał” – 28.04.2017.
Żaden ze złożonych wniosków nie otrzymał dofinansowania.
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11. W dniu 24 kwietnia złożono sprawozdanie finansowe fundacji za rok 2016. W dniu 7
listopada 2017 r. złożono sprawozdanie merytoryczne z działalności fundacji w 2016r.
3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
Fundacja Strefa Innowacji nie została wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS, nie
prowadziła działalności gospodarczej w ww. okresie.

4. Odpisy uchwał zarządu Fundacji
W okresie 01.012017r. – 31.12.2017r. zarząd Fundacji Strefa Innowacji podjął następujące
uchwały:
1. Uchwała Zarządu Fundacji Strefa Innowacji z dnia 18.01.2017r. w sprawie przyjęcia
rocznego planu działania oraz planu finansowego.
2. Uchwała Zarządu Fundacji Strefa Innowacji z dnia 18.04.2017r. w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016.
3. Uchwała Zarządu Fundacji Strefa Innowacji z dnia 03.11.2017r. w sprawie przyjęcia
sprawozdania merytorycznego za rok 2016.
Odpisy uchwał stanowią załącznik do niniejszego sprawozdania.
5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł
Przychody nieodpłatnej działalności pożytku publicznego wyniosły 29678,20 zł, w tym:
- darowizny od osób fizycznych: 445,00 zł,
- refundacja wynagrodzeń z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych: 28.633,20 zł,
- przychody finansowe z promocji mBanku MoneyBack: 600,00 zł.
Przychody odpłatnej działalności pożytku publicznego wyniosły 3670,00 ł, w tym:
- opłaty za zajęcia: w projekcie Mama Talking: 3400,00 zł,
- pozostałe usługi edukacyjne: 270,00 zł.
6. Informacja o poniesionych kosztach
Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego wyniosły 29071,41 zł, w tym:
- materiały i energia: 158,88 zł,
- wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 28774,53 zł
- usługi obce: 138,00 zł.
Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego wyniosły : 3670,00 zł, w tym:
- materiały i energia: 174,19 zł,
- wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 3040,11 zł
- usługi obce: 455,70 zł.

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Strefa Innowacji za okres 01.01.2017r. - 31.12.2017r.

str. 3

7. Dodatkowe dane
a) liczba osób zatrudnionych w Fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk:
W okresie sprawozdawczym w Fundacji zatrudniona była jedna osoba na umowę o pracę na
stanowisku Prezes Zarządu.
b) łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację z podziałem na wynagrodzenia,
nagrody, premie, i inne świadczenia:
Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację wyniosła 26.400,00 zł brutto z tytułu
jednego stosunku pracy. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło: 2.200,00 zł brutto.
Nie wypłacono żadnej nagrody, premii ani innych świadczeń pieniężnych.
c) wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie
członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością
gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia
W okresie sprawozdawczym członkowie zarządu nie pobierali wynagrodzeń i nie otrzymywali
nagród i premii z tytułu pełnionych funkcji. W okresie tym jeden członek Zarządu był
zatrudniony w oparciu o umowę o pracę i otrzymywał wynagrodzenie z tytułu realizowanych
obowiązków.
d) wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia i/lub dzieło
W okresie sprawozdawczym w Fundacji Strefa Innowacji nie zrealizowano żadnej umowy
cywilnoprawnej.
e) udzielone przez Fundację pożyczki pieniężne, z podziałem według ich wysokości, ze
wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy
statutowej udzielania takich pożyczek
W okresie sprawozdawczym Fundacja nie udzieliła żadnych pożyczek pieniężnych.
f) kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku:
Stan rachunku bankowego na dzień 31.12.2017r.: kwota 829,00 zł
Bank: mBank S.A. Bankowość Detaliczna
nr konta: 08 1140 2004 0000 3802 7611 4692
g) wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach
prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek
W okresie sprawozdawczym Fundacja nie nabyła żadnych obligacji.
h) nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokość kwot wydatkowanych na to
nabycie
W okresie sprawozdawczym Fundacja nie nabyła żadnej nieruchomości.
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i) nabyte pozostałe środki trwałe
W okresie sprawozdawczym Fundacja nie nabyła żadnych środków trwałych.
j) wartość aktywów i zobowiązań Fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach
finansowych sporządzonych dla celów statystycznych
Fundacja nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych,
gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Organizacja
nie udzielała kredytów żadnym członkom organu zarządzającego, a także zobowiązań
zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.
8. Dane o działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe oraz o
wyniku finansowym tej działalności
W okresie sprawozdawczym Fundacja nie korzystała z żadnej dotacji zleconej przez podmioty
państwowe ani samorządowe.
9. Informacja o rozliczeniach Fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także
informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych.
W okresie sprawozdawczym Fundacja odprowadzała zaliczki na podatek dochodowy od osób
fizycznych. Fundacja nie posiada ciążących zobowiązań z tytułu podatku
dochodowego. Zeznanie podatkowe CIT 8 za rok 2016 złożono w dniu 31 marca 2017. W
okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzona żadna kontrola organów państwowych.

Data sporządzenia:

Podpisy:

Warszawa, dn. 23.03.2018r.
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