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,]) Edukacja dż]eci ] młodz ezy.

2)

działa nośc Wspomaga]ąca rozwój gospodarcży, W tym rozwój prze.js ębiol cZośc
o,d,/ p,or.oLja -orlaL Iecl-'o ogii
3) opieka nad dz ecm .
4) Poprawa iakośc zVcLa dz eci,
5) RożWój rnłodżieży.przysposob enie do zawodu W tym róWniez dZiała nośc
po egająca na ksztalcen u młodych udziW zakrese dzialań zw]a?a|yah z
prowadzen e n dz ałalnoŚci gospoda rcze). zaźądzaa eń i rożWojern nnowacy]nych
projektÓW

Wspomagan e rozwo]u Wsze]kich form dz ałalnoścnaukowe], ośWiatowe] ikU tura nej
Wspomagan e WyróWnywania szans rozwoju dziec ] młodziezy ż Ubog ch !odz n
Rea]]zacja ]nlcjatyw o charakterże edukacyjnym szczegó n e Z obszaru ochrony
środowiska i ekpo og
9) ochrona i restauracja dóbr sztuk, kU iury tradyci ,
10) lnwestyc]e W działan]a naukowe oraz ku]tura no rozwoiowe m]odż ezy ] dz ec
1 1 ) dzia]an a badawcze nforrnacy]ne Wydawnicże mające na celL !1rspieranie
zdobywan a i rozpoWSZechn anja Wiedży na ternai przedsięb orczcściprowadzan a
dz]ałalnościgospodarcze] oraz nternetu pro]ektóW nternetowych i ch
zarządzania Wspoma9an e tozwoju WsZe k ch iorm dż ała ności gospociarcze]
6)
7)
8)

Fundacja rea]rżlje swo]e ce e poplżeż]
a)

b)

Wspietanie organizacy]ne. rzeczowe ]fjnansowe pro]ektÓlv które W Znaczącynl
stopnlu mogą prżyczynić Się do roz[/oju prżeds ębiorczości gospodark na rynku
]nternetoWym
śWiadcżene beżpośledn]ejpośrednLe]pornocy tZecżoWej f nansowei
organ Zacyjnej W tyTn tworzel,] e WaTL]nkÓW do je] rozwo]u na rz,ocz podm otÓV/ icsÓb
fizycznych osób prawnych ]]ednostek n e pos adających osobo!!ośc pra\łne])
prowadżących Wspomagających !b organ ZLrjących dZia]a nośc W zakresie ochlony
żdrowia pomocy osobom cholym. niepełnosprawnym. Ubog rn

Aha

\..

orga| zac)a, dofinansowywanie oraz Wsp eran e WyiazdÓW dżiec] i rnłodżezy na
e obozy. a także na eczenie i rehabilitac]ę W kraju iża glan cą
f nansowanie nagaód stypendióW. programy stypend]alne:
olganizaąa Wspieranie dofinansowywanie krajowych, Zagran cznych i
m ędzynarodowych imprez charytatywnych artystycznych W tym $/ernisaży \,",ySta,j,,
koncertóW. jak róWniez szko eń pre ekci SympozjóW konfelencji naukowych
pL]blikac] iWydawnictw, akci propagU]ących kreatywnośc, n c]atywę Społeczną
aktywność zawodoWą a także jrnpreż o chatakterze sportowym
zwiększen e dostępu do Wiedży Z ZaKresu prowaożen a pro]ektoW llter|eloWycn
Zna]omoŚc rynku ntelnetowego prowadzenia dż a]alnoŚc gospodarczej - rn in
poprżeżo19an zację szko eń i warsżtatow
Współpraca ż organarńi admjnisiracji rządowe] sarnorża,dowe] oraż organ żac]am
pozarządowyrni nie Wyk uczając międzynalodowych
pozyskiwanie dotac]i na rea zac]e celóW statutowych,
1ic,oWa' - i oolJ 5|,!\d- e oo -o( y'lTa1<oń-_ l,/o /o\Ąe]
Współprace Z organ zacjan]. olganam pańStWa podm otam gospodarcżymr
osobarni fizycżnym dz ałającyrni W Zakres e objętym ce am Fundac]i
udzielan e nieodpłatnej nforn,]acji Ub pomocy W Zakresie działalnoścFUndac]:
obejmowan e patronatem i Lldział W prżedS ęWZięc ach zgodnych z aea]rzac]ą ce ó\rv
ftrndacji,
Współdz ałan]e oraż Wsp eranie (f nansowo żeczowo ]ub organ Zacyjn e) nnych
organizacji nstyttrcjr prowadZących dż ała]noścZgodną ż ce]am F!ndec.]
prornocję organ żowan e wo ontariatu,
nabywanie rekonstrukcję ] rewa oryzec]ę dóbr sztuk. kultury tradycji
dz a|ania Wspomaga]ące rozwó] społeczności Wspólnot okalnych olganjzac]
pozalządowych lnnych nstytuc] dżiala]a_cych na Tzecz dobla pL]b cznego

c)

kolon

d)

e)

f)

9)
h)
i)

])

k)
l)

rn)
n)

o)
p)

]

organiZację szkoleń WalsZtatÓW

q)

nabywan e. rekonstrUkcje i rewaloryzac]ę Tń enia rUchomego nie.!]chomośc
Wykorzystywanych d a dż]ała nościfUndacji
specjaIistyczne Wsparc e i doradżtwo podczas rea izacji nnowacy.]nych pro]ektóW

s)

Do prowadzenia swoich spraw Fundacja może zatrudniać plaoowników. za;ł,ieroć Lrmorr1 o

lł,spółpncy z wolontarjuszami,

oożyl,u pr1,1ic,l,cgo olll,/

5 o\Ą

a

takźe porozumienia z innymi Frrndacjalt,ti. orgauizc{all

i
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Zadania zrealizorłane w 20l'] roloi

1.

W 2013 r,oku Fundacja rozpoczęla współplacę z Domem Dziecka Nr 9 Don,l

Międzypokoleniowy Bednat ska nieszczący się

rv

Łodzi prz], ul. Bednatkie.j 15a,

Wolontaliusze Fundac.ji spotyka.ją się 2 raz], kaźdcgo tygodnia ż dzieclni w oelu
Iea]izacji proglamu integn]nego IoZ\łoju obejmującego 4 sl'ery fur,*cjonowatrla
człor.vieka (obszary: duchowy, 1izyczny, umyslowy i emocjonrrlny), CeIen programu

jcst wJcho\\,anie

zdror,vl,ch, nrądryl,tc, clobrych i szczęśIirłychludzi

ble

\r-

2,

Fundacja zorganizowaia wiele spotkali integmcyjnych Z wychowarrkami domu
dzięcka w siedzibie Fuldacji w Zofiówce, W spotkaniach uczestniczyły równieź pełne

rodziny rł,raz ze swirni dziećni- Spotkańa miały rra celu budowę przyjacielsklch więzi
pomiędzy wychowanlrani oIaZ uczestnilQmi spotkń, Dla uczestników była to okazia
do zbudowarria relacj i

z dziećnl oraz zapoznaniem się ż potlzebani \łTchowankó\ł,

Frrndacja fuzpoc7,ęła dzjałalnoścstatutową i gospodalczą w srvojej sicdzibie dzięki
rrruchomicl,1iLl oś1,orl]<i \7]iolcniou c!o
I.tndac.ja zorganizorllrlł rr,iclc sllrltkei szLolclliorvl,ch i illlegrlrclinl,ch slrrzlrcicll
szeveniLL wicd7_". nlicdz}, inr,lllri na 1c]]]e1 lodZjcielsl\\it /ł\lq|c7cgo ol,tz zL-,udoLL.rrria
ZiLplecże osobowcgo dla dziiłari statuto\łvch ILln.lacii
f, 1lundircja zlcalizorrllla spol]iania plctrero*e. kló],_ych cclcm L]),ła cdui(rc,la
przllodriczł clzlcci oraz prornocja iilei 7ró\\1lo\\ a żolego !,ożlvoju \\'rl1,1i Lile Rlllrlcc.
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III. Frrndacja Rozwoju Dzieci i Młodzieży Piękny Świat
W

ptor.vadzi działalnośćgospodarczą

Zalcesie

\"r'i(oliczan ia \łylobów tvłókienn iczych (
2) drukowanja gezet ( ]8.] 1.Z)
1)

l 3 ,3

0Z)

3) produkcji giel i zaba\rck ( 32.40.Z)

l, .|l/edlĄ

hu lov.j ł1 obou lek.r} ). r 46 l | 7\
.
5l.pl,.edai)Lll"o$ejs)-,b.*|,ol(c|ano\).| ,.,rl,"-.,r . i',z,,l".
czyszczących

(,

46 .44

o,1/,oc| ,\

.Z)

pozosta]ych tykułów uż}.t](u donotvego (46,49,Z),
]) pozostałęj spEedaży delalicznoi plowadzone.j w rriell,specjalizowanych sklepach(47,]9.Z),
6) Sprzedaży hu(owej

8) spuedaży dctaLicZnej ksiąźek irlowadzonei \ł Wyspecjalizowanyci

9) sprzeda7 detalicznej gażet i ańykllłó\\,

(47.62.Z)

p

iśln iennych Prolvadzonej

Sklepach(47,6l,Z),
w Wyspecjalizorvanych sklepach

]0) sprzedaży delaliczrej gief j zabawek plowadzoncj w lvyspecjalizowanycb sklepach (47,65,Z),
11) Spźodazy detalicarej Pozosta,Iych \łylobów plowadzonej na straganach i largowiskach ('l7.89,Z,).
]2,) sprzedaży detaliczncj prowadzonej plzez dony sprzedaźy lvysyll<o§,oj lub Internet( 'l7.9 1 ,Z),
1]) pozoslałei sprzodŁZJ.leta]iczlra plowadzooej poza sieoiąsklepową straganami i largowiskami

(,41.99.Z),

l4) lestaulacji i irlne stałyclr placó\łek gastlononicżnych (56,]0,A)
l 5) 1uclromych placówek gastlononicznych (56, l 0,]}).
16) lrl,dalvania książek (5 8, J l,Z),
l7) \\Tdawania gazet (58,l],Z),
] 8) \\,ydawania czasopi5m i pozosia]ych poriodykó*, (58,]4.Z),
]9) pozostałej dZia]alności \łydawniozej (58,]9.Z),
20) działalnościzwiąZanej Z \"/yszllkjwaniem niejsc pracy i pozyski*,anie]n p.acownikó\\, (78, i 0,Z)
2 ] ) działalnościagencji placy tynczasowci (78,20,Z).
22) pozostałej działalnościz§,ia?a|ej z udoslępnianiem placowników (78.30.Z).
23) wychowania przedsżkolne8o (85, l 0-Z),
24) szkół specjalne przysposabiających do pracy (85,]2,C).
25) pozaszkolnyclr form edukflcji sporlowej oraz zajęć spońowyoh i rckreacy.jnych (85,5l.Z),
2ó) pozaszkolnych lolrll edukacji al§,Stycznei (85,52.Z).
27) nauki języków obcych (85.59.A),
28) pozosta]ych pozaszkolrryclr fon,n edrrkacji, gdzie indziej nicsklasyfikowanych (85.59,B),
29) działalnościwspomagającej edukację (85.60,Z),
30) opieki dziennej nad dziećmi (88,91.Z).

AJ,(

%v

31) dzialalności Związanęj z wystawianien pEędstawicń atystyczllych (90.01.Z),
32) działa]nościwspomagającej wystawianie pźedslawień artystycznYch (9a.02.Z),
33) arlysiycznoj i litelackiej działalnościtwórczej (90,03.Z),

34) działalnościobiektów kulturalnych (90,04,Z),

wykonywanie robót budowlarrych wykończeniowych (43,3),
restauncje i pozostale placówki gastro omicale (56,]0),
lrotele i podobne obiekty Zakwaterowania (55,]0,Z),
pozostałe doradźwo z żaklesie prowadzenia działalnościgospodarcze] 1zaęądzania ('/a.22.Z) 3g)
obiekty nocIegowe tutystyczno i miejsca klótkotnvałeso Zakwatero $,
(55.20.Z),
^;ia
pozostałe zakwaierowanie (55,90,Z).
pozostała działalnośćwsponagająca plowadzenie działalnościgospodarczej, gdzie indziej
niesklasyfi kowana (82,99,Z)
42) pozostałe pozaszkoIne formy edukacji. gdzie indziej niesklasyfi](o\Ą,ane (85,59,t])
43) pozostała dzia}alność plolesjonalna, nallko*,a i techniczra, gdzie indzie.j ni..s](lasyfikowana
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)

(14.90.Z)

44) Pziałalnośćfinn centlalnych (head offices) i holdiłgów, z wyłączeniem lroldirrgów tinanso.rvych

(70.I0.Z)

45) pzialalnośćzwiązana Z ocenąryZyka i szacowfurych poniesionych stra1. (66.2,1.Z)
46) Dzialahość związana z oproglamowaniem (62,0l.Z)
47) Pozosta]a działalnośćushlgo\va W zaklesie technologii informatycznych i komputeroĘ,ch

(62,09.Z\

48) Przetwa]zanie danych; zarżądzanie stronanri inteDetowymi (hostiig) i podobna dzialalność

(.63.Il.Z)
49) Działalnośćpońali iDternetouf/ch (63, l2,Z)

50) Przętwarzanie danych: ZarzaJlżanie stronami intefielowymi (hosting) i podobna dzia}alność

(63,11,Z)

IV.

Uchwały zarządu
- Uchwała z dnia 23.03.20i3 w sprawie zatwieldzenia spra\ł,ozdania za 20
-

V.

Uchwała z dnia

3

rok

0.06,2013 w sprawie zmiany Statutu

Infotmacje o wysokości uzyskanych pr.Zychodów \ł roku 2013

W 2013 roku Fundacja uzyskala
'1440,05

Fu

VL

i]

przychocly

z

działa]nościostatuiowej w wysokości

7f,

dac.ja

osi€nęła przychody z ciziałalnościgospodarcze.j 1192253,83

7]

Infonrracje o porriesionych kosztach w loku 2013

Kosży rca]izacji zadań statuto\Ąf,ch

0 zł,

Koszty aclministlacyjne 26805.4l zl

vll-

Dane o:

loku

a)
b)
c)

Wyso](ośćwynaglo.izeń §ypłaconym

dl

tllrdacja nie ld,/:c|"la pu.,).,/el,

e)

l.'undacja nic loko§,iła

liczba zatrudoionych w 2013

0

kwola wynagrodzeń 0.00 zł

lirnd

sZ_\,na

czloŃom żarządu 0,00 Zł

lokatach banko\\,vch

/A&xyg.

i']

|ul].1acia s|rlc.La]a LldZial\ 7e j0.1)0().()(]

udżitl),\\ \:c]\cl ('ollccpl sp.

ll $

Dolnillcnillnl :ip, z

o,c],ol,rz ol,jęllL

7 o,o. żi] k\\(ne 1|,]00 7ł,

g)nicnlbllaniet'Llc]tolności.Iullclac']aze1llrrcstt'rrit].l\\u\niLi]]]o\llDlllrcl'llch.lnlclsć
k§olę

h)
-

,

9.1-1ó- 5

+

ż],

nablła nic nablła ślodkórr t;,rvall,clr

zbyła wzadzenla techn

czne

maszyny Za 22 164 23 zl

Zbyła środki transpońu 25 2a3 25 zł

W

lnwestycje

9ospodarczych

i)
il

i k)

()]

s

ec]z]b]e Fundacji

16,)

\\,artośćirkl],\\(i\\

1

d

a

ce

óW

statutowych

7l

lI\\alJchnl

.I7].1i ]1,1],]1]1]

\\irllośćikt)\\ó\\ obrot()\\\cl] nlr JZień

,\kl\\\e ti]ll.]itcij

potrzeb realzacji

ne]1,1].]0l,]

llrnrlsi 126a2227

]],l],]01]

L31l_)-11ó.]LZl.

^

\\,\,lx]si ]ólt:|,]{)],9-+ 7l

1obo§iazanialra 31.12,1()L3 rłlnic,slr,

1 525 211 ,17 7l

\i1Il, lulldacia

IX,

rl|1

LlZicń sporz4lzenie sp|arrozdrnia nie posiada ZoL]o\\,ivilli lr(Ldżct(ń\\,cl1

\V okrcsie spllrlro7da\\czvrlr nic pl,zcplo\\

Zatrvieldzono przez ZaIZąd

dni

ad

,

zol1o żadn\ch kontlo]j §' l]rll1(lxcji,

30.()6.]01-1
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