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Fundacja Ogród Kreacji w 2016 roku
CELE STATUTOWE FUNDACJI
1. Działalnośd edukacyjna i oświatowa w zakresie tradycyjnych, alternatywnych i holistycznych
metod leczniczych i terapeutycznych oraz metod rozwoju świadomości.
2. Oświata i edukacja w zakresie zagadnieo dotyczących biosfery, permakultury, ekologicznej
świadomości, miejsca i roli człowieka w życiu planety, sposobów działania i kierunków rozwoju
dla zachowania i kultywacji życia na Ziemi.
3. Ochrona i restauracja środowiska naturalnego.
4. Wymiana i edukacja międzykulturowa oraz międzydyscyplinarna.
5. Działalnośd edukacyjna w dziedzinie alternatywnych i ekologicznych technologii
budownictwa i pozyskiwania energii.
6. Działalnośd edukacyjna w dziedzinie alternatywnych sposobów organizacji życia.
7. Uczestniczenie w życiu lokalnej społeczności oraz współpraca z lokalnymi i
międzynarodowymi organizacjami edukacyjnymi, kulturowymi i oświatowymi, ochrony
środowiska i leśnictwa.

SPOSOBY REALIZACJI CELÓW STATUTOWYCH
1. Organizacja warsztatów, konsultacji, doradztwa i sesji terapeutycznych w dziedzinie
profilaktyki zdrowotnej i holistycznych metod pracy.
2. Działalnośd wydawnicza i oświatowa w zakresie celów fundacji.
3. Organizacja wyjazdów szkoleniowych i badawczych.
4. Współpraca z instytucjami, szkołami i innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi w
zakresie celów fundacji.
5. Promocja kultury i środowiska lokalnego.
6. Fundacja może wspierad działalnośd innych osób prawnych, osób fizycznych, oraz organizacji
nie mających osobowości prawnej, których działalnośd jest zbliżona z celami Fundacji.
7. Fundacja może prowadzid działalnośd gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów
statutowych.
8. Organizowanie i prowadzenie placówek oświatowych.
9. Inicjowanie, organizowanie i prowadzenie programów służących reintegracji osób społecznie
wykluczonych, w tym organizowanie szkoleo, treningów i warsztatów.

MISJA
Holistyczne podejście do człowieka i natury, która go otacza oraz rozwój świadomości i powrót
do mądrości płynącej z wnętrza ciała i ziemi.

CEL
Naszym celem jest głębsze poznanie siebie i otaczającego nas świata poprzez wspólne działanie.

Zespół Fundacji – stan na dzieo 31.12.2016
RADA FUNDACJI







Wojciech Wieconkowski
Bartosz Zadurski
Tomasz Gruba
Barbara Pączkowska
Małgorzata Stepnowska
Katarzyna Bartoszewicz

ZARZĄD FUNDACJI




Zadurski Bartosz Piotr – Prezes Zarządu
Gruba Tomasz – Wiceprezes Zarządu
Bartoszewicz Katarzyna - Wiceprezes Zarządu

Główne działania Fundacji w 2016 roku
LUTY


Konwent Wiedzy Alternatywnej – wykłady i warsztaty prezentujące praktyczną wiedzę w
jaki sposób poprawid jakośd życia. Koncerty relaksacyjne, zajęcia taneczne, praca z
ciałem. Celem spotkania jest dzielenie się informacjami dotyczącymi zdrowia, edukacji,
budownictwa naturalnego, ekologii, psychologii.

KWIECIEO
 I Festiwal Świadomej Pracy z Ciałem - wykłady i warsztaty dotyczące świadomej pracy
z ciałem (m.in. joga, taniec spontaniczny, praca z oddechem i głosem)
MAJ


Sprzątanie lasu - cykliczna akcja służąca dbaniu o okolicę w lasach przy ulicy
Bernadowskiej. W ramach porozumienia z Gdyoskim Zarządem Dróg i Zieleni
organizowane są publicznie ogłoszone spotkania, w trakcie których wraz z
wolontariuszami sprzątamy okoliczne lasy. Celem tych spotkao jest również integracja
lokalnej społeczności we wspólnym dbaniu o najbliższe otoczenie.

CZERWIEC
 Ogród Kobiecości – celem spotkania jest wzmocnienie więzi między kobietami, poczucie
wspólnoty, odkrywanie własnej mocy. Warsztat zawiera elementy taoca spontanicznego,
relaksacji, medytacji, dwiczeo oddechowych.
SIERPIEO
 Konwent Wiedzy Alternatywnej
 II Ogród Kobiecości
WRZESIEO
 II Festiwal Świadomej Pracy z Ciałem
PAŹDZIERNIK
 II Sprzątanie lasu
 I Festiwal Masażu – kilkadziesiąt wykładów, pokazów i warsztatów dla masażystów
prowadzonych przez nauczycieli masażu z Polski, Niemiec i USA
LISTOPAD
 Rozpoczęcie projektu edukacyjnego: Baza Marzeo. Trójmiejskie Przedszkole Wolnych
Dzieci
–
współpraca
z
Fundacją
Inspirja.
Jest to przedszkole eklektyczne, łączące koncepcje Edukacji Demokratycznej, Przedszkoli
Leśnych, pedagogiki Marii Montessori oraz Reggio Emilia.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2016
Przychody (PLN) z działalności statutowej
Działalność statutowa nieodpłatna - przychody
- darowizny od osób fizycznych

0,00

- darowizny od osób prawnych

0,00

- 1%

0,00

- dotacje

0,00
Działalność statutowa odpłatna - przychody

- festiwale, warsztaty, konwenty

157 823,68

Przychody (PLN) z działalności gospodarczej
- usługi masażu

1100,00

- reklama

7683,87

- sprzedaż książek

277,00
RAZEM

9060,87

Koszty (PLN) realizacji zadao statutowych
Działalność statutowa nieodpłatna- koszty
- działalnośd statutowa

0,00

- wydatki z 1%

0,00

- darowizny

0,00

- dotacje

0,00

Działalność statutowa odpłatna - koszty
- festiwale

20 863,67

- konwenty

33 329,83

- przejazdy

6 931,52

- warsztaty

57 908,00

- pozostałe

27 571,44
RAZEM

146 604,46

Koszty (PLN) działalności gospodarczej
Koszty działalności gospodarczej
- sprzedaż książek

277,00

- zużycie materiałów

1 084,60

- promocja

676,47

- usługi i opłaty

3 149,61

- pozostałe koszty

1 768,15
RAZEM

6 955,83

Środki pieniężne (PLN) w kasie i na rachunkach bankowych na 31.12.2016
numer rachunku

saldo

Rachunek bankowy /52...0002/

0,00

Rachunek bankowy /25...0003/

2,47

Rachunek bankowy /68...0005/

860,17

Rachunek bankowy /95...0004/

0,00

Rachunek bankowy /41...0006/

0,00

RAZEM

862,64

Kasa
gotówka w kasie
RAZEM

saldo
5444,43

Środki trwałe (PLN) i wyposażenie na dzieo 31.12.2016
Wzmacniacz Skytronic

199,00

Wzmacniacz Sony

219,00

Odkurzacz

349,00

Tank Drum - instrument

400,00

Drukarka atramentowa

449,00

Duży bęben

463,50

Program Subiekt GT

544,00

Pralka

599,00

Kasa fiskalna Posnet Mobile - ADM

1300,00

Laptop Lenovo Flex 2-14 ab white

1349,00

Laptop Lenovo z500 touch aa

1369,00

Przenośny stół do masażu

1394,00

Laptop Lenovo

1411,00

Keybord Yamaha p-115wh

2430,00

Stoły do masażu – 29 sztuk

8371,00

Stół do masażu

279,00

Dotacje
Fundacja Ogród Kreacji w roku 2016 nie otrzymała zleceo od podmiotów paostwowych i
samorządowych

Fundusze (PLN)
W ramach kapitału podstawowego istnieją następujące fundusze:
 Fundusz Założycielski – 2200,00
 Fundusz Statutowy – 0,00
 Fundusz na działalnośd gospodarczą – 1000,00

Sprawozdanie z działalności Fundacji Ogród Kreacji za 2016 rok zostało przygotowane przez:

Wiceprezesa Zarządu

Katarzynę Bartoszewicz

