SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI STREFA INNOWACJI
ZA ROK 2018
Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego.
§ 2. (Zachowano oryginalną numerację paragrafów i punktów z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.)
1. Dane rejestracyjne fundacji.
Nazwa fundacji

Fundacja Strefa Innowacji

siedziba i adres fundacji

ul. Dzieci Warszawy 11/34, 02-495 Warszawa

aktualny adres do
korespondencji
adres poczty elektronicznej

ul. Dzieci Warszawy 11/34, 02-495 Warszawa

Regon

363891087

data wpisu w KRS

03.03.2016

numer KRS

0000605618

Dane członków
zarządu fundacji:

Imię i nazwisko oraz pełniona funkcja
(według aktualnego wpisu w KRS)
Monika Dargas-Miszczk– Prezes Zarządu

fundacjastrefainnowacji@gmail.com

Łukasz Miszczak –Wiceprezes Zarządu

Określenie celów statutowych fundacji (ze statutu).
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.
Zgodnie ze statutem Fundacja może realizować swoje cele 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,
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5.
6.
7.
8.
9.
10.

działalność na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem,
działalność opiekuńczo-wychowawcza,
działalność naukowo-badawcza i badawczo-rozwojowa,
współpraca międzysektorowa i międzynarodowa,
rozwijanie i promocja wolontariatu,
prowadzenie kampanii społecznych.

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych
(opis rzeczywiście prowadzonej działalności statutowej).
Główne działania Fundacji w okresie 01.01.2018r. – 31.12.2018r. to:
1. Przeprowadzono przedmiotowe rozeznanie oraz uchwalono Roczny Plan Działań Fundacji
na 2019r.
2. Kontynuowano realizację projektu MAMA TALKING, polegającym na prowadzeniu
konwersacji z języka angielskiego dla mam przebywających na urlopie macierzyńskim lub
wychowawczym. Zajęcia prowadzone były w okresie od stycznia do grudnia z wyjątkiem
wakacji w Klubie Integracji Rodzinno-Sąsiedzkiej w Ursusie, w ramach działalności
odpłatnej. Część zajęć oferowana była nieodpłatnie. (Cel 2)
3. Kontynuowano prowadzenie projektu „Silna kobieta wie kim jest”, mającego na celu
wspieranie rozwoju osobistego kobiet, wzmacnianie ich poczucia wartości i możliwości
wpływania na otoczenie. Jednym z elementów projektu jest prowadzenie podstrony „Silna
kobieta wie kim jest” na Facebooku. (Cel 1)
4. W dniu 13 marca 2018r. fundacja wzięła udział w Dniu NGO w Szkole Głównej Handlowej,
w trakcie których fundacja zaprezentowała swoją działalność i wzięła udział w dyskusji nt.
roli organizacji pozarządowych w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego oraz
współpracy biznesu z NGO. (Cel 5)
5. W kwietniu 2018 r. fundacja uczestniczyła w spotkaniu międzysektorowym,
organizowanym przez Szkołę Główną Handlową oraz firmę EY, dotyczącym sytuacji
niepełnosprawnych absolwentów uczelni wyższych na rynku pracy.(Cel 4)
6. Kontynuowano zatrudnienie pracownika ze znacznym stopniem niepełnosprawności na
umowę o pracę do pełnienia obowiązków w zakresie merytorycznym, administracyjnym,
księgowym i finansowym. Realizowano comiesięczne zobowiązania wynikające ze
stosunku pracy.
7. Kontynuowano prowadzenie strony internetowej WWW.strefai.org.pl z informacjami o
działalności Fundacji, profili w mediach społecznościowych (Facebook) oraz konta na
platformie FaniMani. (Cel 1)
8. Kontynuowano współpracę ze organizacjami BORIS i FRSO w celu uzyskania wsparcia w
obszarze prawnym, księgowym oraz merytorycznym nt. konkursów, w ramach których
można się ubiegać o dotacje.
9. Podjęto uchwały wymagane przepisami prawa dotyczącymi prowadzenia fundacji.
10. Złożono w wymaganych terminach sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe za 2018r.
Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych.
W 2018 r. w fundacji nie wystąpiły żadne zdarzenia prawne o skutkach finansowych.
3. Działalność gospodarcza: informacja, czy fundacja prowadzi działalność gospodarczą
(niepotrzebne skreślić): TAK PROWADZIŁA / NIE PROWADZIŁA
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Informację 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 dotyczy.
4. 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).
W okresie 01.01.2018r. – 31.12.2018r. Zarząd Fundacji podjął następujące uchwały:
1. Uchwała Zarządu Fundacji Strefa Innowacji z dnia 16 stycznia 2018r. w sprawie
przyjęcia rocznego planu działania oraz planu finansowego.
2. Uchwała Zarządu Fundacji Strefa Innowacji z dnia 19 marca 2018r. w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017.
3. Uchwała Zarządu Fundacji Strefa Innowacji z dnia 28 marca 2018r. w sprawie przyjęcia
sprawozdania merytorycznego.
4. Uchwała Zarządu Fundacji Strefa Innowacji z dnia 24 maja 2018r. w sprawie przyjęcia
polityki bezpieczeństwa danych osobowych.
Kopie powyższych uchwał stanowią załączniki do niniejszego sprawozdania.
5. Informacje o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, zapis,
darowizna, środki ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa
i budżetu gminy) (należy w tym miejscu podać też przychody z działalności gospodarczej).
Fundacja uzyskała przychód łączny: 32.386,25 zł (słownie: trzydzieści dwa tysięce trzysta
osiemdziesiąt sześć złotych, 25/100), w tym:
Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego - 30.386,25 zł:
a) darowizny osób fizycznych: 1.776,27 zł,
b) przychody z Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR). refundacja
wynagrodzeń z PFRON: 28.609,98 zł,
Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego (projekt Mama Talking): 2.000,00 zł.

Informacje o wysokości uzyskanych przychodów z odpłatnych świadczeń realizowanych przez
fundację w ramach celów statutowych z podaniem kosztów tych świadczeń
(należy podać osobno przychody i koszty).
Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego (projekt Mama Talking): 2.000,00 zł.
Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego (projekt Mama Talking): 2.000,00 zł.
2.000,00 zł
Przychody ogółem:
w tym przychody
uzyskane w gotówce:

0,00 zł

Jeżeli działalność gospodarcza była prowadzona:
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wynik finansowy z prowadzonej działalności gospodarczej
(tj. przychody minus koszty)

Nie dotyczy

procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności Nie dotyczy00
gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł
6. Informacje o poniesionych kosztach na:
a) realizację celów statutowych
b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.)
c) działalność gospodarczą
d) pozostałe koszty
w tym koszty poniesione w gotówce na:
a) realizację celów statutowych
b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.)
c) działalność gospodarczą
d) pozostałe koszty
7. Dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w fundacji.
a) łączna liczba osób zatrudnionych w fundacji z podziałem
według zajmowanych stanowisk oraz
liczba osób zatrudnionych wyłącznie w działalności
gospodarczej
b) łączna kwota wynagrodzeń wypłacanych przez fundację:
w tym:
Wynagrodzenia
Nagrody
Premie
inne świadczenia
wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie
w działalności gospodarczej

26.244,51 zł
6.141,74 zł
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł

1 umowa o pracę,
stanowisko Prezes zarządu
fundacji
0 osób
26.400,00 zł
26.400,00 zł
0 zł
0 zł
0 zł
Nie dotyczy

7. c) Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego
łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji, z podziałem na:
Wynagrodzenia
Jeden Członek Zarządu był zatrudniony w oparciu o umowę
o pracę i otrzymywał wynagrodzenie z tytułu realizowanych
Nagrody
zadań pracowniczych (punkt wyżej).
Premie
inne świadczenia
Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego osobom
kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na:
Wynagrodzenia
Nie dotyczy
Nagrody
Premie
inne świadczenia
7. d) Dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia.
W okresie 01.01.2018r. – 31.12.2018r. w fundacji nie zrealizowano żadnej umowy
cywilnoprawnej.
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7. e) Dane o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości,
ze
wskazaniem
pożyczkobiorców
i
warunków
przyznania
pożyczek
oraz
z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek.
W okresie 01.01.2018r. – 31.12.2018r. fundacja nie udzieliła żadnych pożyczek pieniężnych.
7. f) Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku
lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
(należy podać dane na koniec roku sprawozdawczego).
Stan rachunku bankowego na dzień 31.12.2018r.: kwota 831,78 zł
Bank: mBank S.A. Bankowość Detaliczna
nr konta:
08 1140 2004 0000 3802 7611 4692
Wysokość środków finansowych zgromadzonych w gotówce
Fundacja nie posiada środków finansowych w gotówce.
7. g) Dane o wartościach nabytych obligacji oraz objętych udziałów lub nabytych akcji
w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek.
Fundacja w 2018r. nie posiadała ani nie nabyła żadnych udziałów ani akcji w spółkach prawa
handlowego.
7. h) Dane o nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na
to nabycie.
W 2018r. Fundacja nie nabyła żadnej nieruchomości.
7. i) Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych.
W 2018r. Fundacja nie nabyła żadnych środków trwałych.
7. j) Dane o wartościach aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych (należy podać dwie wartości).
Zgodnie z Bilansem sporządzonym na dzień 31.12.2018 r. na podstawie załącznika 6 ustawy o
rachunkowości:
suma aktywów – 3.215,30 zł, w tym:
należności krótkoterminowe – 2.383,52 zł (refundacja SODIR),
inwestycje krótkoterminowo – 831,78 zł (na rachunku bankowym).
Suma pasywów – 3.215,30 zł, w tym:
rezerwy na zobowiązania – 0,00 z ł,
zobowiązania długoterminowe - 2.400,00 z ł (pożyczka),
zobowiązania krótkoterminowe – 1.109,73 zł (składki ZUS i podatek dochodowy od
wynagrodzenia pracownika za grudzień 2018 r. orz usługi obce).)
8. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi,
państwowe zadania zlecone, zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności
(należy podać informacje o realizowanych zadaniach publicznych i uzyskanych dotacjach, grantach,
kosztach poniesionych na ich realizację oraz o wyniku finansowym).
W 2018r. 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.
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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 2018 złożono w marcu 2019 r.
10. Informacja, czy fundacja jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. poz. 723, 1075, 1499 i
2215).
X
NIE
TAK
11. 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.
W 2018 r. fundacja nie przyjęła ani nie dokonała płatności w gotówce o wartości równej lub
przekraczającej równowartość 10 000 euro.
§ 3. Informacja o przeprowadzonych w fundacji kontrolach w okresie sprawozdawczym
oraz informacja o ich wynikach (należy wskazać organy kontrolujące i zakres kontroli).
W 2018 r. w fundacji nie była przeprowadzona żadna kontrola przez organy kontrolujące.
§ 4. Sprawozdanie powinno zostać przekazane w oryginale oraz podpisane przez co najmniej
dwóch członków zarządu fundacji jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej.
Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentacji fundacji:

Telefon:

Formularz ten służy do skopiowania, wypełnienia, a następnie wydrukowania i wysyłki
na adres: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej,
00-513 Warszawa, ul. Nowogrodzka 1/3/5.
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