
Spmwozdanie meryłorycnte z działalności za rok 20l6

I. Dane organizacji

Furrdacja Rozwoju Dzieci i MłodzieĘ,,Piękny Świat" z siedzibą w Zofiówce pzy ul.

Stanisławowskiej 2, vpisana do Krajowego RejestTu Sądowęgo w dniu 14.08.2009 pod

numerem 0000334960, numer NIP 9820365739, numer REGON 100730936

CzłoŃowie Zarządu pełniący fuŃcje w 20l ó roku:

Anna Misięwicz - Ptezes Zauądl, zam, Łódź |r]. Łącna 14 m 15

Michał Szcześniak Cńolek ZuząĄu, zam . Czyżemin 1 5 gnina Dfutów

Anna Tomicka , Członęk Z zĄd!, zan1 Znfiówka ul. Główna 67

1l. Zasady, formy i zakres działalności statutowej

Celami Fundacji są:

Edukacja dzieci i młodzieĄ,
działalność wspomaga.jąca rozwój gospoda.czy, w §łn lozwój przedsiębiorczości oraz
promocja nowych technologii,
Opieka nad dziećmi,
Poprawa j akości żTcia dzieci,
Rozwój młodziezy, przysposobienie do zawodu, , w ł.rn ńwnież działalność
polegająca na kształceniu młodych ludzi w z*rcsie dzi,ałń zńęalych z
prowadzeniem działalności gospodarczej, załządzaniem i rozwojem irurowacyjnycb
projektów
Wspomaganie rozwoju wszelkich form działalności naukowej, oświatowej i
kulturalnej
Wspomaganie wl,równywania szans rozwoju dzieci i młodzieży z ubogich rodzin,
Realizacja inicjatyw o charakierze edŃacyjnym szczegóhie z obsz.llu ochrony
środowiska i ekpologi

9) ochrom i re§tauracja dóbr sztuki, kultury i tradycji,
1 0) Ilwestycje w działania naŃowe oraz kultumlno - rożwojowe młodzieĘ i, óńeci.
l1) działania badawcze, informacyjne i wydawnicze mające na celu wspierarrie

zdob},\łania i rozporłszecbniania wiedzy na temat przedsiębiorczości, prowadzania
działalności gospodarczej oraz lnt€meą projełtów intemetowych i ich
zalądzania.Wspomaganie rozwoju wszelkich form działahości gospodarczej

Fundacja realizuje swoj e .ele wprzęz.

a) wspieianie o1g anizacyjl\ę,lzęęzowę i finansowe projelftów, które w znacącym
stopniu mogą przyczynić się do rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki na ryŃu
internetowym;

b) świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy rzeczowej, finansowej i
organizacyjnej, w Ę,rn t\łr'orzenie warunków do jej rozwoju, na rzecz podmiotó,\M (osób
fizycznych, o§ób pratnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej)
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prowadzącycĘ wspomagających lub organizrrjących działalność w zakesie ocbrony
zdrowia, pomocy osobom chorym, niepełnosprawnym, ubogim;
organizacją dofinansowyłłanie omz wspieranie wyj azlóvł dziea i rałodzieĘ m
kolonie i obozy, a takze na leczeńe i rehabilitącję w krdju i za granicą;
finarrsowanie nagród i stypendiów, programy s§pendialne;
organizacją wspiemnie i dofinansowl.wanie krajowycĘ zagranicznych i
międzynarodowych imprez char},tatyvnych, artystycznych, w tym wemisaży, wystaw
i koncertów, jak również szkoleń, prelekcji, sympozjów i konferencji naukowycĄ
publikacji i wydawnictw, akcji Fopąujących heatywność, inicjatyrłę społeczną
aLt}"warość zwodową a także impleż o charakter:że spońowym;
zwiększenie dostępu do wiedzy z zakresu prowadzenia pĄektów intemetowycĘ
znajomości rynku intemetowego, prowadzenia działalności gospodarczej - m.in.
poprzez orgarrizację szkoleń i warsztatów
wspófuraca z organami administracji rżądowej i samorżądowej oBz or8anizacjarni
pozarądowymi, nie wykluczając międzlnarodowych;
pożyskiwanie dotacji na .ęalżację celów stafutowych;
inicjowanie i pozysUwanie pomocy finanso*ej i rzeczowej:
wspófuracę z olganizacjami, organarrri patistwą podmiotarni gospodarczymi i
osobami fizycznyni działającymi w zakesie objętym celami Frmdacji;
udzielanie nieodlatnej hformacji lub pomocy w zakresie działalności Fundacji;
ob€jmowanie patlonatem i udział w przedsięwzięciach zgodnych z rcalizacją ce!ów
fundacji;
wspołdziałanie oraz wspieranie (finan§owo, rzeczowo lub organizacyjnie) imych
organizacji i insgtucji prowadzących działalność zgodną z celarni Fundacji;
promocję organizowanie wolontaliatu;
nabywarrie, rekonstrukcję i rewaloryzację dóbr sztuki, L-ulhry i tradycji;
działania wspomagające rozwój społeczirości i wspólnot loka]nycĘ orga.nizacji
pozarządowych i innych itu§tucji dżałających na rzecz dobm publicznego.

organizację szkoleń i walsźatów

nabl.wanie, rekonstrŃcję i rewaloryzację mienia ruchomęgo i nieruchomości
,wykorzystywanych dla działahości fundacji

specjalistyczne wsparcie i doradztwo podczas realizacji furrowacyjnych projektó\^/

Do prowadzenia swoich spraw Fundacja może żatrudniŃ pracowników, zawierać umowy o

współpracy z wolontariuszami, a także porozumienia z imlmi Fundacjami, organizacjami
pozytl-u pubIicznego oraz stowarzyszenJarni.

Zadania zrealizowane w 2016 loku

A.W 2016 roku Fundacja kontytruowała współpracę z Domem Dziecka Nr 9 Dom

Międzypokoleńowy Bednarska mieszczący się w Łodzi przy ul, Bednarskiej l5ą realizując

podpisane Porozrrnienia o wspóĘracy w zakresie:

. organizowanie czasu wolnego dziecku,
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r pomoc w naucę,
, proponowanie poprżez osobisty przykład właściwych postaw,
. pomoc w zdobyciu wykształcenia zawodowego,
. pomoc w malezieniu miejsc pracy,
. uczenie cz}łności przydatnych w dorosłym źryciu,

B, Fundacja kontynuowała wspóĘracę z Flrndacja Wsparcia i Rozwoju Rodziny ,,Zielone
Wzgórze"w zakresie realizacji pĄel,tu ,,Więzi odnowa" . któręeo adręsatami są:

a). dorosle osoby z doświadczeniem zerwanych/osłabionych więzi w dżeciństwie:
. wychowane \ł placówkach, w rodzinie zastępczej lub adopcyjnej,
. rozdzięlone z rodzeństwem,
. z doświadczełiem separacji z rodzicem w dzięciństwię
(np. w *ryniku rozwodu, emigacji, długotrwałego pob}tu w szpitalu iĘ.),
b). o§oby wychowujące dzieci po zerwanej/osłabionej więzi:
. rodzice adopcyjni,
. opiekunowiężastępcży,
. rodzice biologiczni po polvTooie dzięcka z piecry zAstępczą,
. wychowawcy i wolontariusze w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
c). osoby pracujące z rodziną i z dziećmipo tnrdnych doświadczeniach:
. pedagodzy,
. naucżyciele,
. pracov,łricy (studenci) z obszaiu pomocy rodzinie i pieczy zasĘpczej,
d), dzieci z doswiadczeniem sl,raly/separacji:
. z rodzin adopcyjnych i za§tępczych.
. zplacówekopiekuńczo-wychowawczych,
. po 1ozstaniu z rodzeńsfirem,
. po rozstaniu z jednym z rodzi,ców.

Celamiprojeklu są:

- Zwiększenie wiedzy wśród uczestników n.t. więzi, skutkówjej wczesnego zerwania i
zaburu eń w tym obszarże.
- Połtywna ziniana w kontaltach interpersonalrrych i w rclacjach
- Zwiększenie altl.wności społecznej i poprawa kondycji psychicznej uczestn

i. Fundacja zorganizowała wiele spo&ań integracyjnych z wychowarrkami domu dziecka w
sie&ibie Fudacji w Zofiówce, W Ęotkaniach uczestniczyĘ również pełne rcdzily wraz
ze swimi dziećmi_ Spotkania miĄ na celu budowę przyjacielskich więzi pomiędzy
wycbowankami oraz ucżestnikarni spotkań. Dla uczestników była to okazja do
zbudowania relacji z dńeómi otaz zapontańem się z potrzebami wychowaŃów.'

ii. Fundacja kontyouowała dżiałalnośc stafutową i gospodarcą w swojej sie&ibie w
uruchomion},rn ośrodka szkoleniowym

iii. Fundacja zorganżowała spotkania irrformacyjno-integTacyjne shżące szerzeniu wiedzy na
temat rodżcielstwa zastępczego oraz zbudowania zaplecza osobowego dla dżałarr
statuto\łych Fundacji. W 2016 roku w organizowanych przez Frmdację spotkaniach brało



vi.

lJ.

c.

ręgulamy udział 50 osób , co zaskutkowało włączeniem się 8 z nich w budowanie
przyiazrrych relacji z WychowaŃami Domu Dziecka
Fundacja wspóhealizowała spotkania plenelowe, których celem była edukacja
pt zyr odni cza dzieci. I zaj ęciasportowe
Furdacja zakupiła nieruchomość w Zofiówce, będącą siedzibą Fundacji
Fundacja realizowała pĄekt współfinansowany z Ftmduszów Rozwoju Obszarów
Wiejskich Unii Europejskiej, któlego celem jeś iategracja mieszkńców obszaru
działarria Fundacji

Fułtdacja Podpisała porozumienie o wspóĘracy z Fundacją Inst tut Spraw
obl,rvatelskich, którego celem j€st doradźwo w zakesie systemowęj zmiany syfuacji
dzieci w dommh dziecka oraz organizacji działari służącej jej zmianie
Fundacja opmcowała sfuategię długoterminowych działń, których celem jest stwożeńe
wzolcowego ośrodka opiekuńczo-wychowawczego typu rodzinnego z finkcją szkolenia
kandydatów na rodziców zastępczycĘ usamodzielnienia wychowanlórł oraz promocją
rodzicielstwa zastępcze go
Fundacja przygotowała wniosek w ramach FIO o §tule ,,Przy§tanek Znfiówka 2017",
którego celem głównym jest zwiększenie w trybie k§żtałcenia pozaformalnego
kompętęncji społecznych i ob},watelskich u 25 wychowanków domów dziecka w wieku
od 6 do 18 lal i l0 kandydalów na asystentów usamodzięlnięnia poprzez organizację cyklu
warsztatów pfitycrpacyjnych w okesie trwania projekfu od 01.04.20|7 do 31.12.201'7 -

Frrodacja Rozwoju Dzieci i Młodziezy Piękny Świat prowadzi dzlałalność gospodarcą w
zakręsię

l) wykońcżaria w}Tobów włókienniczych ( l3.30Z)
2) daukowania gazet ( 18.11.Z)
3) produkcji gier i zabaw ęk (32.4O.Z)
4) sprz€daży huńowej wyroMw tekstylnych ( 46.4l.Z)
5) sprzedaźy hurtowej wytobów porcelanorłych, ceramicznych i szklanych oraz środków
czyszcących ( 46.44.Z)
6) sprzędźy hurtowej pozostaĘch artykułów uą,tku domorMego (46.49.Z),
7) poznstałe1 sprzedairy detalicznej prowadzonej w niewyspecjalimwarrych
sklepach(47. 19.z),
8) sprzedąży dętaliczuej książek prowadzonej w wyspecjalizowanych sklepach( 7 .6LZ),
9) sprzedż detaliczrrej gażęt i axtykułów piśmiennych prowadzon€j w wyspecjalizowanych
skJepach (4'|.62.z)
l0) sprzedaży detalicznej gier i zabawek prowadzonej w wyspecjalizowanych sklepach
(47.65.Z),
1 1) sprzedaĄ detalicmej pozostĄch wyrobów prowadzonej rra strąanach i targowiskach
(47 .89.z),
12) sprzedazy daa]'iczl]LĄ prowadzonej przez domy sprzędaży wyslkowej lub lntemet(
47.9l.z\,
13) pozostałej sprzedazy detaliczna prowadzonej poza siecią sklepową, straganĄni i .

targowiskami (47.99.Z),
14) restauacji i inne stałych placówek gastronomicznych (56.10.A)
l5} ruchomych placówek gastronomiczrych (56.10,B),
16) wydawania ksiązęk (58.11.Z),
17) wydawania gazet (58.13,Z),



1 8) wydawania cżasopism i pożostałych peńodyków (5 8. 14.Z),
l9) pozostałej działalrrości wydawniczej (58.19.Z),
2O) dzlńak.ości z.ll..tązalej z wyszukiwaniem miejsc pncy i pozyskiwaniem pracowników
(78.10.Z)
2 1 ) działalności €en cji Wacy tymcmsowęj (78.20.z),
22) pozostńĄ działalności związaoej z udostęnianiem pracowników (78.30.2),
23) wychowania przedszkolnęgo (85-10.Z),
24) szkoł §pecjalne prżysposabiających do pracy (85.32.C),
25) pozaszkolrrych form edukacji sportowej oraz zajęć spoltowych i rekreacyjlych (85.5l.Z),
26) pozaszkolnych form edukacji ańystycmej (85.52.2),
27) naŃi języków obcych (85.59.A),
28) pozostałych pozaszkolnych fom edŃacji, gdzie ń&iej niesklasńkowartych (85.59.8),
29) działalności wsponagającęj ędukację (85.60.Z),
30) opieki dziennej nad dz|e&i (88.9l.Z),
3l) działalności związanej z wystawianiem p.z€dstawięń ańystycatych (90.01.Z),
32) dżałalności wspomagającej wystawianie przedslawień ańystycnrych(9o.o2.Z),
33) ańystycznej i literackiej działalności twórczej (9o.03-Z),
34) działalrrości obiektów kulturahych (90.04.Z),
35) wykonywanie robót budowlanych wykończenio§ych (43.3),
36) restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne (56.10),
37) hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.2),
38) pozostałe doradżwo z zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i załządzańa
(10 .2z.Z) 39)
39) obiekty noclegowe furystyczne i miejsca kró&otrwałego zakwaterowania (55.20,Z),
40) pozostałe zakwaterowanie (55,90.Z),
41) pozostała działalność w§pomagająca prowadzenie działainości gospodarczej, gdzie indziej
niesklasyfi kowana (82.99.Z)
42) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfiłowane (85.59.8)
43) pożostała dżiałalność profesjonalną naŃowa i techniczną gdzie indziej
nieskla§yfi lowana (74. 90.Z)
44) pżałalność firm centmlnych (head offices) i holdingóą z wyłączonięm holdingów
finan§owych (70.tO.Z)
45) pńałalnoś zńazana z ocelą rlzyka i szacowanych poniesionych smat (66.2l.2)
46) D^ńahość zlłlięana z oprogramowaniem (62.0I.Z)
47) Pozostała działalność usfugowa w zakresie technologii infotmatycznych i
komputerowych (62,09.Z)
48) Przetwarzanie danych; zarząd,zanie stronarni intęmętow}łni (hosting) i podobna
działalność (63.11.Z)
49) Diałalność portali intemetowych (63.12.2)
50) Przetwarzanie dalych; zarządzanie stlonami intemetowymi (hosting) i podobna
dzińah\ośń (63 .1l .Z)

I1I. Uchwały zarządu

- Uchwała z dnia 30.06.2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania za20|6 rok,

-Uchwńaz dńa 14.10.2016 w spmwie emisji obigacji

- Uchwała z dnia 14,10.2016 w spmwie zakupu udziałów w Velvet Concept sp. z o.o.

- Uchwała z dnia 14.10.2016 W sprańe zakupu udziałów w Atrium sp. z o.o.

- Uchwńy z dńa 24.70.20 16 w sprawie przydziału obligacji
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- Uchwała z dnia 4.1 1.2016 w sprawie emisji obligacji

- Uchwała z dnia 4.11.20l6 w sprawie podniesienia kapitału w Atrium sp. z o,o.

- Uchwałą ż dnia 24.11.2016 w sprańę przydziału i wydania obligacji

- Uchwała z dńa24,11.2016 w sprawię udzięlęnia pozyczki Atrium §p. z o.o.

IV. lnforma.ję o wysokości uzyskanych przychodów w roku 2016

Fundacja uzyskała przychody z działalrrościo stafutowej w wy§okości 23-140,oo zł

Fundacja osiągnęła przychody z działalności gospodarczej 43'] .845,00 zł

V. Informacje o ponięsionych kosztach w roku 2016

Koszty realiżacji żĄdń statutowych 31.086,20 zł,

Ko§żty administracyjnę , 14.37l ,09 zŁ

Koszty prowadzenia działalności gospodarczej 368.409,88

, vI. Dane o:

a) liczba zatrudnionych w 20l6 roku 0

b) kwota wynagrodzeń - 0,00 ż
c) wy§okość w),Tagrodzeń wypłacooyn człoŃom za]ządu 0,00 zł

d) Fun<lacja udzieliła poż7czki Atrium sp. z o.o, w kwocie 200,000,00 PLN, któm

zostanie splacona w 2017 roku

e) Fundacja nie lokowała funduszy na lokatach balkowych

Ą Fundacja zakupiła udziĄ w Velvet Concept sp. z o.o.za kwotę 46.000 PLN

g) Fundacja posiada nieruchomość w Zofiówce która jest siedzibą

h) Fundacji nię nabyła ślodków twałych

i) waxtość akĘ.ivów twałych na dzień 31.12.2016 wynosi 1-45'7;735,5'l zł

j) wartość akrywów obrotowych na dzień 31.1ż-2016 wnos1293,971,74 Ą
k) Altywa flmdacji na 31.12.2016 - 1-'151.70'1,25ź,

1) zobowiązania na 3 1 .12.2016 wyniosły - 1.2l],;77 4,3l żl

vIT. Fundacja na dżięń §porżądzęnia §pmwozdania nie posiada zobowiązń budżetowych .

VIII. W okesie sprawozdawczym ńe przeprowadzono żadnych kontroli w Ftrndacji.

Zatwierdzono ptzez Zauąd dńa 3D.06.2o|7
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