
sprawozdanic melytofyćzne z dzialalności za rok 2014

l. Dalie otganizacji

Furrdacja Rozwoju Dzieci i Młodzieźy ,,Pięloy Świat" z siedzibąw Zoliórł,ce plzy ul,

Stanisławorvskiej 2, lvpis:tna do Krajowcgo Rejestru Sądowego w dniu 1z1,08.2009 pod

nrrmelem 0000334960_ nunrer NIP 9820365739. num.:r REGON 100730936

Członłowie Zarządu pełniapy funtcje w 2014 r,oku:

Afula Misiewicz , Prczes Zatzali, zaln Łódźul,Łączna14n15
Michał SzcześniŃ Czlonek Zarządl, zam . Czlzenin 15 gmina D}utów

Sebastian Głydziak Członek Zatząd,,l, zam Łódź ul. Kopernika 67169 n i4

I1. Zasady, formy i zakes dzialalności staltrtowej

Celami Fundacji są:

EdUkacja dZlecj i rniodziezy
dżiałalność Wspomagająca roZWó] gospodarczy W tym rozwój prżeds]ębiorczośc
oraz promoc]a nowych technolog
opieKa nad dż ećmi
Poprawa ]akośc] zyc a dziec .

RoZWói młodz ezy przysposobien e do ZaWodU W tyłn róWn ez dz ała nośc
polegająca na kształceniu młodych Udz ur żakres e dzałań zwla?anycń z
prowadzenlen] dz ała noŚc aospodalcże] żarządzaniem rozwojen,] ]nnowacyjtrci
projektóW
Wspornagan e rozwoju Wsze]kich forn. dz ała nośc naukowe], cśWiatowej i kL] tura nej
WSpon]agan e WyróWnywania SZans rozv/ojL] dziec j młodZiezy Z Llbog ch roczin
Realiżacja ]nic]atyw o charakterze edL]kacyjnyTn szczegó n e Z obsza.U ochlony
ślcdolviSka ekpo og

9) ochrona ire5ta.rlacja dóbr Sztuk kU tury itradycj.
10)lnWeslyc]e Vr'dzr3rana naukowe olaz kL]tUraLno loż!Vo]olYe n]łoożeży i]Ziec
11) działania bac]awcże. nformacyjne \,^/Vda\i,n cze ma]ące na ae L] Wsp elan e

zdobylvan a j lozpo\^/sżechnian a WiedZy na temat p|zeds!ębiorczośc] pl'ov/acżan]a
C]żrałainośc] gcspodarcze] oraż iterneiu plo]ektóW intelnetowych ich
żarzec]żan]a ]Ą/spomaganie rozwoju vr'sze]kich form działa nośc gospoda czej

Flrndac]a lea zuje s\,rc]e ce e poprzeż

a) \,.Jspi,.ran e oroan.aayjne recżc,"Ve f nanso,/r'e projektóW. klóre \! Znaczącyn']
siopnL] mogąp,życzya c sędo Toz!r'o]u przedsięb orażośc gospodark narynku
intelnetoV,/ym:

b) SW a.jczenie L]eżi]cś'edn ej pośredn e.] pornocy rzecżollej J nansowre] i

orqan żacyjlrej Vv iyrn 1\,1rolżen e ./Var!nkÓVr' do ]e] rożWojL na rzecz podm ot.i\,,/ (osób
f zycż.ych, oSó! p,avr'r]ych i ]ecnostek n e pos aca]ących osobovr'ości plan lr9j
pro\,Tadżących, Wspon]agających ub organ ZU]ąaycl,] dziaia noŚĆ V" żakresLe och ony
żdrowia pornoc! csobom ai,loly,n. |l epekrosprawr yrn Llbog 1]

1)
2)

3)

,a)
5)

6)
7)
B)

W



c)

d)
e)

organ zac]a dof nansowywanie oraz !1rsp eran]e Wy]azdÓW dziec i młodż ezy na
kolcn e obozy a także na eczenle j rehabi tacle W kraju ]Za glan cą
l nansowanie nagród StypendóW proglarny siypend a ne
oloal'] zac]a, Wsp etan]e doi nanSoWyWai e kra]owych. żaglanjcznych L

n]iędzynarodowych mpreż charytatyv!,nych a ystycżnych. !V tyrn Wernisaży Wystawi
koncertóW. ]ak róWn eZ szkoleń preekc] Syn]pozjóVr' konferencji naukowych
pub ikacj] iWydawnictw. akc] propagLl]ących kreatywnośc nlcjatywę społeczną
aktvwność zawodoWą a także rnprez o chaaakterze spońowyrn
zWekszen e dostępLl do Wiedzy z Zakresu prolvadżen]a projektóW nternetowych
zna]omoŚci rynku nielnetowego plowadzen 3 dZ ała noŚc gospodalczej m n

pop'zez o'gdli 'dL ę -/.oler 
^a',zIaIo^Wspó]praca ż organam adrń n strac] żador'Je] l Samorządowej or3ż organ żac]ami

pożarządowym, n e WykIUcza]ąc m ędz_vnarodo!!ych]
pozyskWan e dotacj na rea]]Zac]ę ce Ó\,\r statlrtowych.
lnl,_owd.,. oo1,s. ńa-lle oO o,, ', o 1-o,\e ,żś /o/.P-
Współpracę z organ zac]am . organarn pańSiWa podn,] otam gospodarczym
osobam fiżycznym dZ ałającyrni !\r żakres e objętym ce am FUndacji
Udzielane nieodpłatnej nformaci ub pomocy u/ żakres]e dZała ności Fundac]
obe]lnowanie patronatem ] Udz ał W przedsię!,,,Z ęcjach żgodnych Z leaLlżacją ce óW
fUndac] l

Współdz a]anje orażWsp]eranie (f nanso\,\,o TZecZoWo Ub olganizacyjn e) nnych
organjżacj] inslytuc] provr'adza_cych dZała noścżgodl]ąZ ce aii] Fundac] ,

promoc]ę organiżowanie V/o ontar 31u

nabvwan e, tekonsirukc]e rewaloryzac]ę dóbr SztUk] kultury tradyc],
działan a Wspomagaja_ce rozvr'ó] społecżnośc V/spó not oka nych organlżac]l
pożarządowych j nnycl,] instytLrc] dż ałaiacycn na lzecz dobta pUb ]cznego

organiZację sżkoień WarSZtatÓ!!

nabywanie rekol]strLlkcję j tewa oryZac]- ń en a ruchornego j n eruchomośc
Wykorżystywanych d a dZia]alnośc ftrnda.]

spec]a]iStyczne Wsparc e i doradZir,/o podcZas Tea zacji nnowacy]nych plo]ektoł

f)

s)

h)
i)
j)

k)
l]

m)

n)
o)
p)

łq)

r)

Do prowadżenia swoicl'} spfaw Fundacja może zatrudn]ać placowników, zawjel,ac rlnlo\Ą,\ o

wspólplacy Z wo]onlaliuszanj, a talde polożuĘienia z innymi FLndacjalnj. organiżil(,jdmi

poż)Ąk.] pJblic,llegJ o|:]/ 5 owŁ /) ./c,l:źU l:,

Zadania Zrcalizowane w 2014 loku

1. W 2014 ro1(u Fundacia konlynuowała współplacę Z Domem Dziecka NI 9 Dom

Międzypokoleniorłry Bednals]€ mieszcuąc!,się u, ł,odzi przy ul. Bednalskiej 15a. co

żżrowocolvalo podpisaniem Por-ozunienia o wspólpracy w Zal(1,esie

Wolonlaliusze Fundacji spotyl€ją się 2 razy każdego tygo(inia Z dzlecmi w celu

1ea]izacji proglarnll integla]nego lozwoju obejmującego 4 sfely funkcjonowanii]

człowieka (obszary: duclrowy. tizyczny. umysło,,ł1,1ę116";onolny). ccleln plogIamLL

jest wycl]olvanjc zdrorł,ych, mądrylrc, clobrych 1 szczęśliwyclr ludzi



5.

6,

1.

1.

2.. Frrndacja zorganizowała wie]e spol_kań integrac],inych z w],chou,ankarrri <lomu

clziecka w siedzibie Fundacji w Zofiówce. W spotkaniach uczestniczyły rówrlież pełne

rodziny wlaz Ze swimi dzjećnii, Spotkania mialy na celu budowę plzyjacielskich Wiezi

pomięclzy \łrychowaŃami or-az lczestnikami spotkań, Dla uczeslników była to ol(azja

do Zbudowania lelacji z clziećmi otaz zapoznaniem się ż potrzebami wychowanl(ow,

Fundacja kontynuowała działainośc stafuto\łą i gospoda.rczą w swojej sieclzibie clzięki

uruchomieniu ośIodka szkoleniowego

Frurdacja zorganizowała u.ieie spotkń szkoleniowycl.r i integracyjnych służącyclr

szelzeniu wiedzy miedzy ilrnyn,ri rta temat rodzicielst\ła zastępczego oraz zbućlowania

zaplecza osobo\łego dla działań statutovych FuDdacji

Fundacja zlealizowała spotkania plenelowe, którycl.r celen byla e<lrLltacja

przlrodnicza clzieci ol,az ptomocja idei zó!\,no\łazonego rozwoju WoŃ Life Balallcę.

Fundacja koltynuowała dział.uia, których celcnr był zakup nieruchonrosci w

/o lorł.-. .l: lorł,".ej , cd,.be l rn.lac

Fundacja zrealizowala projekl \Ąspólfinansowany ż |uEdUsZóuJ Rozwoju obsztrrów

Wiejskich Unii Europejskiej, któIego ce]em jest integracja mieszkaricólł, obszaru

działarria Frndacji

III. Fundacja Rozwoju Dzieci i Młodziezy Piękrry Świat prowadzi dżiałalność gospociarczą

w zakresie

l) wykorlczania wyrobów §łókienniczych ( ]3 30Z)
2)d rkowania gazet ( 18,1],Z)
3) produkc.ji giel i zabawek ( 32,z1O,Z)
4) sprzedaży huńowej wyrobów Leks|.,Inych (,ló,4l.Z)
5) splżedazy lrunowąi wyrolrów porcelanowych. ceramicznych i szklanych olaz ślodków
czyszczących (, 46 .14 .Z)
6) spźedaży huńowei pozostaĄ,ch aflykrt]ów uż],tku domo\\elro (46,49,Z).
7)pozoslałejsprzeclaż),detalicare.jprowadżonejuniewłspecjillzorłall;ch§klepach(47.19.Z)_
8) spżedaży dctalicznej ksivek plowadzonej $, w_r,specjalizorvanych sklepach(,l7.6 ] ,Z).
9) spJzedeź detaliczne.j gazet i a(ykułów piśmienrrych prorvadzone,j lv rvyspecjalizowanych s1(lepach
(17.62.2)
10) sprzedazy detaticzncj gier i zabawelt prowadzonej §, wyspecjalizowanych sklepach (ż17,65,Z),
l ]) spźedży detalicznej poZostałych \\,a,robóW piorł,adzonej na sttaganach i tar8owiskach (47,89,Z).
12) spżcdaży detalicżnej plowadzonęj przez dony spzedaży wysyłltowej ]ub lnielnet( 47.91,Z),
13) pozostalei sprzedaa,deta]iczna plowadzonej poza siecia_sklepową sfiaganal!i i targowiskami
(.41 .99 .7.),

l4) restauracji i ifule stalych placówek 8astlonom]caych (56,10,A)
15) rUchonych placówek gastlonornicznych (56, 10.B),
16) \ł,vdawania książek (58.1 l,Z).
]7) lvydawania gazet (58,1],Z).
l8) §,ydawania czasopisll i pozostałych periodyków (58,]4,Z).
]9) pozostałęj działalności \rydawniczej (58_19.Z)_

%,/tJ



20) działalrrości ZwiąZanej z wyszukiwaniem niejsc pracy i poryskiwaniem pmco\YnikóW (78,l0.Z)
2]) działahości agencji pracy iymczasolvej (78-20,Z),
22) pozostałei dzialalnościzwiąZanej z Udostępnianiem placowników (78,30,Z),
23) wyclrowania plzedszkolnego (85, 10.Z),
24) szkół specjalne prżysposabiających do placy (85,]2,C),
25) pozaszkolnych fonn edUl(acij sl]ortowej oraz Zajęć spotowych i rokfeac},jnych (85,5l,Z),
26) pożaszkolnych form ędukacji .rrtystyc ej (85.52.Z).
27) nauki jęZyków obcych (E5,59.A),
28) pozosta]ych pozaszkolnyclr lolm edukacji, gdzie indziej niesklasyfil(owanych (85.59,B),

29) dzia]a]ności wspomagejącej edr (ację (85.60,Z),
30) opieki dziennej nad dzi.ećttti (88.9].Z),
31) dziatalności ZwiąZanej Z wystawianiern plzedStawień afyslycznych (90,01,Z),

32) działalności wspomagającej \rystawianie przedstawicń al§,stycznyęl1 (.90.02.Z),

33) afiystycmoi i litęrackiej działaliości lwórczej (90-03,Z)_

34) dzielalności obieldówl(ultulalnycb (90,04,Z).
35) i{ykotl }ĄVan ie lobót budow]anych \łrykończeniolvych (43,3),

36) resiaumcje i pozostale placówki gastronomiczne (56,10),
37) lrolele i podobne obiekty zakwalelolvania (55, ] 0.Z),
38) pozosta]e domdzt\ło z żakresie Plowadżenia działalności gospodarczei i zarządznia (10,żż.Z) 39)
39) obiekly ioclegowe tufyst}czne i miejsca krótkot^fałego zakwatcrowania (55,20,Z).

40) pożosta]e zak\vateIoWanie (55.90.Z),
4i) pozostala dziatalność wspoma8aiąca proNadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej
nies]dasyfi kowana (82.99.Z)
42) pozostałe pożaszkolne tblmy edulGcji, 8dzie indziej niesk]asyfikowanę (85.59,B)
43) pozosta]a działa]ność profesjonaIrla, naukowa i tcchniczna, gdzie indzic.j niesklasyfikowlna
(74.90.Z)
44) pzia]alllość firm centra]nych (head offices) i holdingów, z wyłącżeniem Ioldingów finansowych

Qa -10.Z)
45) pziałalność zrviązaIla Z ocenąryZyka i szacowanyclr poniesionych strat (66.2l.Z)
46) Działal ość ZwiąZana Z oplogamowanieln (62,01,Z)
47) Pożostała działaliość ushtgo§,a $, zakresie technologii inlolmatycznych i komputęIowycb
(62.09.Z)
48) Przetwafzanie danych; Zarządżanie stronami internetowymi (hoSting) i podobne dzia}alność
(63,11 .Z)
49) Dżialalność po]tali intenetowych (63.12.Z)

50) Przetwarzanie danych; zarządzanie stlonami iniemeto\łlmi (hosting) i podobna działalność
(63 l 7)

IV, Uchr.vały złrząclu

, Uchwała z dnia 3.01.2014 \Ą,spnwie emisji obligacji

- Uchwała z dnia 23.03.20 ] 4 w splawie zatwierdzenia spmwożdarria za 201 3 Io]<

- Uchwała z dnia 02.06.2014 \ł sprawie zŃupu nieluchomości w Zofiówce będącej

siedzibą Fundacji

- Ucl]wala z dnia 30,06,2014 $,sprawie zmiany Statulu

V. Informacje o rłysokości Llżyskanych przychodórv rł rokrr 20J4

W 2014 roku lurdacja uzyskała plzychady z dzialalnościo statuto$ej W wysol(ości

117.506,61-a5 zl

Fuldacia osiągnęła przychody z działalności gospodarczej 108,821,11 zł

ż, 11A



vL htfomlacje o poriiesiol]ych kosztach w roku 2014

Koszty realizacji żadń statlrto$rych 15.10L,43 zl,

Koszty administacyjne 31,289,67 z1

VII. Dane o:

a) liczba zatrudnionych w 2014loku 0

b) kwota W],naglodzeń 0,00 zł

c) wysokość wyl agrodzeń wlrylaconym członkom zarządu 0,00 z1

d) Furrdacja nie udzielała pożyczek

e) Fundacja nie lokowała fur' cluszy na lokatach bankołych

1) Fundacj a nie sprzcclawała ani nie obejmowała udziałów

g) Fundacja rozpoczęła zakup nieruchomości rł Zofiówce stanowiącej sicdzibę Fundacji

Za k\łotę l59.154,94 7-ł.

h) nabyla nie ndbyła śt oclków tr-walych

- lnwestycje W siedzjbie Fundacjj dla potrzeb realizacji celóW statutowych i

gospodarczych 29i32,53 zl

i) wańość akywóW trwałycl,i ],ia dzień 31,12.2014 Wynosi 164.335,51,27 zł

j) \Ą,artość ŃtyWóW obrotovych na dzień 3 1,12.2014 $Tnosi 1 ,481 .809,92 zI

k) Aktywa 1'undacji na 31.12,2011 1-64'1 -145,33żł, zobowiązania na 31.12,2014

Wynios}y - 1,191.767,46 Zł

Vlll. F'undacja rra dzierl sporządzenia spnrł,ozdania nie posiada zobowiązań bltlżcto\Ę,ch .

lx. W okr..sie sprawozdarł,czym nie plzeprowadzono żadnych kontloli w Fundacji.

Zatwie|dzono p|zez Zal,Ząd dnja 30.06,20i5

lj"JJ\ .
T),nnu |,},ł
fu,,*"- U""


