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2. Członkowie Zarządu

3. Cele statutowe

1.
2.
3.
4.

Agnieszka Tobota- Fundator, Prezes Fundacji
Radosław Wajler- Członek Zarządu Fundacji
Kazimierz Walijewski- Członek Zarządu Fundacji
Adam Ołdak- Przewodniczący Rady Fundacji

Projekt został stworzony w celu:
1. Podejmowania działań prewencyjnych jako
pomoc dzieciom krzywdzonym i ich rodzinom.
Podejmowania wszelkich form pomocy i inicjatyw
zmierzających do zapobiegania
i przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci, oraz jego
skutkom.
2. Podejmowania innych działań na rzecz ochrony
praw dziecka.
3. Pozyskiwania funduszy na seminaria dla rodziców
i wychowawców dzieci krzywdzonych.

4. Działalność gospodarcza

5. Zasady, formy i zakres działalności
statutowej

Fundacja A.R.T. nie jest wpisana do rejestru
przedsiębiorców i nie prowadzi działalności gospodarczej.
•
•
•
•
•

Porady prawne i psychologiczne dla osób
doświadczających przemocy (dorośli i dzieci) –
stała działalność
Poradnia e-mailowa pod adresem
poradnia@przeciwprzemocy.pl
Stała działalność
Warsztaty edukacyjne i rozwojowe dla dzieciakcja ciągła
Organizacja I festiwalu Rodziny- 14000 osób
(Stadion Legii Warszawa 10.06.2017)
Prowadzenie Rodzinnej Klubokawiarni Praskiej –
Centrum Aktywności Lokalnej

6. Odpis uchwał

Dołączono do niniejszego sprawozdania w formie kopii

7. Informacja o wysokości uzyskanych
przychodów
8. Informacja o wysokości
poniesionych kosztów

Dołączono do niniejszego pisma sprawozdanie finansowe
Dołączono do niniejszego pisma sprawozdanie finansowe

9. Liczba osób zatrudnionych w
Fundacji z podziałem według
zajmowanych stanowisk
10. Dane o łącznej kwocie wynagrodzeń
wypłacanych przez fundacje z
podziałem na nagrody, premie i inne
świadczenia
11. Dane o wysokości rocznego lub
przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia wypłacanego łącznie
członkom zarządu
12. Dane o wydatkach na
wynagrodzenia z umów zlecenia
13. Dane o udzielanych przez Fundacje
pożyczkach pieniężnych
14. Dane o kwotach ulokowanych na
rachunkach bankowych ze
wskazaniem banku
15. Dane o wartości nabytych obligacji
oraz wielkości objętych udziałów lub
nabytych akcji w spółkach prawa
handlowego
16. Dane o nabytych nieruchomościach

W Fundacji jest zatrudniona 1 osoba na stanowisku
fundraisera oraz 1 osoba jako koordynator projektów.

17. Dane o nabytych pozostałych
środkach trwałych

18. Dane o wartości aktywów

Fundacja nie posiada środków trwałych
Fundacja posiad wartości niematerialne i prawne w
postaci dwóch portali internetowych o wartości 29 999,95
PLN
314 034,39 PLN

19. Dane o wartości zobowiązań

26158,06

20. Dane o działalności zleconej fundacji
przez podmioty państwowe i
samorządowe. Informacje o wyniku
finansowym tej działalności

1. Młodzi Artyści na mocy umowy wsparcia przez Urząd
Miasta Warszawa.(kwota dotacji 18896 zł)
2. Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na mocy umowy z
Ministerstwem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej (kwota
dotacji 99 338 zł)
3. Projekt Unijny z OPS WAWER czas dla Rodzin – (kwota
dotacji 26.000 zł)
4. Powiedz o tym komuś grant Ministerstwa Sprawiedliwości
– (kwota dotacji 49180 zł)
5. Jesteś wiele wart na mocy umowy z Urzędem Miasta
Warszawy ( kwota dotacji 61979 zł)
6. Remont w klubokawiarni na mocy umowy z Urzędem
Miasta Warszawy ( kwota dotacji 11 870 zł)

21. Informacje o rozliczeniach Fundacji z
tytułu ciążących zobowiązań
podatkowych, a także informację w
sprawie składanych deklaracji
podatkowych

Fundacja co miesiąc realizuje obowiązki podatkowe- ZUS,
Urząd Skarbowy. Deklaracje przesyłane są elektronicznie.

12252,59 PLN

Członkowie Zarządu pracują społecznie na rzecz Fundacji
A.R.T.

17 672,37 PLN
Fundacja nie udziela pożyczek pieniężnych
Fundacja nie ma ulokowanych środków na rachunkach
bankowych
Fundacja nie posiada udziałów w spółkach prawa
handlowego.

Fundacja nie posiada nieruchomości

22. Informacje czy w okresie
sprawozdawczym była
przeprowadzona w fundacji kontrola
(jeśli tak to jej wyniki)

Kontrola w okresie sprawozdawczym była
przeprowadzona dwukrotnie. Jej wyniki są pozytywne.

Sprawozdanie przygotowała i
umocowana do podpisu wg KRS

Agnieszka Tobota
Prezes Zarządu Fundacji

