
sprawozdanie mer},torycżr(e z działahbści za rck 2ol5

l. Darre organizacji

Fundacja Rozwoju Dżeci i Młodziezy,,Piękny Świat" z siedzibą w Zofiówce przy ul.

Stanisławowskiej 2, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 14.08.2009 pod

numerem 0000334960, numer NlP 9820365739, numer REGON 100730936

CńoŃońe Zarządu pełniący fulkcje w 2015 roku: 
.

Ama Misiewicz - Prczes Zarządl, żaln,Łódżd,. ŁącąlĄ 14 fi 15

Michał Szcześniak Cńolrk Zarządy zam , Czyżemin 1 5 gmina Dłutów
Sebastian GĘtlziak Cńolek Zavądl, zamŁódżl;J. Kopetnka 67/69 m 1,4

Il. Zasady, formy i zakres działalności statutowej

Celami Fundacji są:

1) Edukacja dzieci i młodziezy,
2) działalność wspomagą|ąca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz

promocja nowych technologii,
3) Opieka nad dziećmi,
4) Poprawa jakości Ącia dzieci,
5) Rożwój młodzieźry, przysposobienie do zawodu, , w rym lównież działalność

polegająca na ksżtałceniu młodych ludzi w zakteie działń związarrycb z
prowadzeniem działalności gospodarczej, zarządzarriem i rozwojem ifuro\łacyjnych
projektów

6) wspomaganie rożwoju wszelkich form działalności naukowej, oświatowej i
kulturalnej

7) Wspomaganie w).równywania szans rozwojn dżieciimłodzleży ż ubogich rodzirL
8) Realizacja inicjatyw o charakterze edŃacyjnyrn szczególnie z obszaru ocfuony

środowiska i ekpologi
9) Ochrona i restauracja dóbr sztuki, kultury i hadycji,
l0) Inwestycje w działania naŃowe oraz kulturalno rozwojowe mlodzieZy i dzieci.
1 1) działania badawcze, informacyjne i wydawnicze mające na celu wspieraoie

zdobl,rvania i rozpowszechniarria wiedzy na tęmat prżedsiębiorcżości, prowaŁania
działalności gospodarcz€j oraz Intemeq projektów intemetowych i ich
zarządzania.Wspomąaaie rozwoju wszelkich form działalrrości gospodarczej

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a) wspierarrie orgańzacyjne,rzrczowe i finansowe projektów,klóte w anaczącym
stopniu mogą przyczynić się do rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki na rynl-u
intęmęto\łym;

b) świadczeńe bezpośredniej i pośIedniej pomocy rzeczowej, finansowej i
oiganizacyjnej, w t}m tworząrie rłalunków do jej rozwoju, na rzecz podmiotów (osób
fizycznych, ońb prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej)



prowadących, wspomagających lub organizuj ących dziŃalność w zad<resie ochrony
zdrowia, pomocy osobom choryrn, niepełnosprawnym, ubogim;

kolonie i obozy, a także na lęczenie i rehabilitację w kraju i za granicą;d) finansowanie nągród i stypendiów, programy stypendial'ne;
e) organizacją wspieranie i dofinarrsowlrłanie kajowycĘ ząranicanych i

międ4łrarodowych imprez charytat},\łnych, axtystycznych, w 5lrn wemisaży, wystaw
i koncertów, jak również szkoleń, prelekcji, syrnpozjów i konferencji naukowycń,
pńlikacji i wydawnictw, akcji propagujących krea§lł]rośc, inicjatlrłę społeczną

_ akt}nilość zawodową a także imprez o charalt€rze spońowyrn; 
-

f) zwiększenie dostępu do wiedży z zakęsu prowadzenia projektów intemetowych,
złajomości r},r*u intemetowego, plowadzenia działalności gospodarczej _ m,in.
poptzez otgańzację szkoleń i warsztatów
współpraca z organarni admi ist acji rżądowej i samorządowej oraz orgarrizacjami
pozarządowyni, nie wyktuczając międ4narodowych;
pozyskiwanie dolacji na realizację aelów stafutowych;
inicjowanie i pozysfu wan ie pomocy fi narsowej i rzeczowej;
wspóĘracę z organizacjami, organani państwą podmiotami gospodarczymi i
osobami_fizyczryłni działającymi w zakesie objętym celami Fundacji;
udzielanie nieodpłatnej informacji lub pomocy w zakesie działalrroś;i Fundacji;
obejmowarie patronatem i udział w przedsięwzięciach zgodnych z realizacją celów
fundacji;
wspołdziałanie oraz wspierajrie (fltĘnsowo, rzeczowo lub organżacyjnie) innych
organizacji i insq/tucji prowadzących działahość zgodną z cęlami F;da;ii; -

promocję organizowanie wolontariatu;
rrabyrłarrie, rekonstrŃcję i rewaloryzację dóbr sztuki, kultury i tradycjij
działania wśpomagające rozwój społeczności i wspólnot lokalnycĘ orlanizac;i
pozarządowych i innych insqłrrcji działających na rzecz dobra publiczrrego. 

-

c)

h)
D
j)

k)
D

m)

n)
o)
p)

q) orgarrizację szkoleń i warsztatów

r) nabywanie, rekonstrukcję i rewaloryzację mienia ruchomego i nienrchomości
wykorzystywanych dla działalności fundacji -

s) specjalistycżne wspaxcie i doTadźwo podczas lealizacji irmowacyjnych pĄektów

Do prdwadzenia swoich spaw Fundacja moźe zatrudniać pracoĘ"rrików, zawierać umowy o
współpracy z wolontańuszarni, a taliże polożumienia z innymi Funrtacjami, organizacjami
poĄtku publiczlego oraz slowarzys7enjami,

Z,adalia złealizoyłanę w 20l 5 Toku

l.W 2015 roku Fundacja kont}nuowała \łspółpraca z Domem Dziecka Nr 9 Dom
Międzypokoleniowy Bednarska mięszczący się w Łodzi Fży ul. Będnarskej 15ą realizując
podpisane Porozumienia o rłspółpracy w zakresie



Wolontariusze Frrndacji spotykają się kżdego tygodnia z dziecmi w celu stymulowania i

pomocy w rozwoju obejmującego 4 sfery fiurkcjonowania człowieka (obszary: duchowy,

fizyczry, umysłowy i emocjonalny). Celem spotkńjest wychowanie zdrowych, mądryhc,

dobrych i szczęśliwych ludzi

2- Fundacja nawiązała współpracę z Fundacja Wsparcia i Rozwoju Rodziny ,,Zielone
Wzgórze"w zakesie realizacji projektu ,,Więzi odnowa" . któreeo adresatami sa:

ą). dorosłe osoby z doświadcżeniem zerwanych/osłabionych więzi w dzieciństwie:
. wychowane w placówkach, w rodzińe zastępczej lub adopcyjnej,
. rozdzięlone ż rodzeństwem.
. z doświadczęniem separacji z rodzicem w dziecństwie
(np. w wyniku rozwodu, emigracji, długotrwałęgo pob},tu w szpitalu itp,).

b). osoby wychowujące dzieci po zerwanej/osłabionej ńęzi:
. rodzice adopcyjni,
. opiekunowięzastępcry,
. rodzice biologiczni po powrocie dzięcka z pieczy ząstępczej,
. wychowawcy i wolontariusze w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
c). osoby pracujące z rodziną i z dzieómi po trudnych doświadczeniach:
. pedagodży.
. nauczyciel€j
. pracownicy (studenci) z obszaru pomocy rodzińe i pieczy zastępczej.
d). dzieci / doświadczeniem sla§ /separacj i:
. z rodzin adopcyjnych i zaĘpcżych,
. z placówek opiekuńczo-wychowawczych,
. po rozstaniu z rodzeństwem,
. po rozstaniu żjednym zrcdziców.

Celami pĄeknr są:

- Zwiększenie wiedzy wśńd uczestników n.t. ńęż, skutków jęj wczesnego zerwania i
żaburzeń w Ęm obszarzę.
- Pozyfyrvna zmiana w kontaldach interpersonalnych i w relacjach
- Zwiększenie akĘwności społecmej i poprawa kondycji psychicmej uczestn

3. Furrdacia żorganizowała wiele spotkari intęgTacyjnych z wychowankami domu &iecka w
siedzibie Fundacji w Zofiówcę, W spotkaniach uczestniczyły lównież peŁre rodziny wraz
ze swimi dziećmi. Spo&ania rniały na celu budowę przyjacielskich więzi pomiędzy
wychowankaini oraz uczestDikami spotkali. Dla uczestników była to okazja do
zbudowania relacji z dziećmi onz zapozlatiem się z potzebami wychowanków.

4. Fundacja kontynuowała dżiała|nośc statutową i gospodarcą w swojej siedżbie w
uruchomionym ośrodka sżkoleniowym

5- Fundacja zorganizowała spotkania bformacino-intega.yjne shźące szerzeniu wiedzy na
temat .odzicielstwa za§tępczego oraz zbudowania zaplęcza o§obowego dla <lziałań

statutowych Fundacji. W 2015 roku w olganizowanych przez Fundację spotkaniach brało
regulamy udział 50 osób , co zaskulkowało włączeniem się 8 z nich w budowanie
przyjaznych relacji z Wychowankami Domu Dziecka



6. Fundacja współrealizowała spotkaaia plenerowe, których celem była edukacja
prryodlicza dzi€ci- I zaj ęciaspoćowe

7. Fundacja zakupiła nięruchomość w Zofiówce, będącą siedzibą Fundacj i
8. Fundacja realizowała projekt współlrnansowany z Funduszów Rozwoju Obszarów

Wiejskich Unii Europejskiej, którego celem jęst integracja mięszkńców obszaru
działania FLrndacji

Fundacja Rozwoju Dzieci i Młodźezy Piękny Swiat prowadzi działalność gospodarczą w
zakesie

1) wykończania wl,robów włókienniczych ( 13,30Z)
2) drukowania gazet ( 18.1l.Z)
3) produkcji gier i zabawek( 32.40.Z)
4) sprz€dazy hurtowęj wyrobów tekstylnych ( 46.4l .Z)
5) sprż€dazy huńowęj uTrobów porcęlanowych, ceramicmych i szklarrych oraz środków
czyszcących ( 46.44 .Z)
6) sprzedaży huńowej pozostaĘch artykułów uĄ,tku domowego (46.49,2),
7) pozostałej §prżędźy dętalicżęj prowadzonej w niewyspecjalizowarrych
sklepach(47.19.Z),
8) sprzedazy detalicznej ksĘek prowadzonej w wyspecjalŁowanych sklepach(41.6l.Z),
9) sprzedaz detalicmej gażet i artykułów piśmiennych prowadzonej w wyspecjalżowanych
skJepach (47 .62.Z)
10) sprzedaźry detalicznej gier i zabawek prowadzonej w wyspecjalizowanych sklepach
(47.65.Z),
ll) sptzedĄą detaliczl]lej pozostałych w).robów prowadzonej na straganach i targowiskach
(47.89.z),
12) sprzedaĄ detalicznej prowadzonej przez domy sprzedaĄ wysyłkowej lub lntemet(
4,1.91.Z),
13) pozostałej sprzedazry detaliczna prowadzonej poza siecią sklepową, straganami i
targorłiśkani (47.99.Z),
14) restawacji i innę stałych placówek ga§tronomicznych (56.10.A)
l 5) ruchomych placówek gastronomicznych (5 6. l 0.B),
1 6) wydawania ksiązek (58. 1 1 .Z),
l7) wydawania gazet (58.13.Z),
l8) wydawania czasopism i pozostałych peńodyków (58.14,-Z),
19) pozostałej działalności wydawniczej (58.19.Z),
20) działalności związanej z wyszŃiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
(78.tO.Z)
21) działalności agencj i ptacy tymczasowej (78.20.Z),
22) pozoslńę: dzińalności związalej z udostępnianiem pracowników (78.30.Z),
23) wychowania przedszkotnego (85.10.Z),
24) szkół specjdrc przysposabiających do pracy (85.32.c),
25) pozaszkolnych form edukacji spońowej oraz zajęć spoltowych i reheacyjnych (85.51.Z),
26) poża§żkolnych form edukacji axtystycznej (85.52.Z),
27) nauki języków obcych (85.59.A),
28) pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikorłanych (85.59.B),
29) działalności wspomagającej edukację (85.60.2),
30) opieki dziennej nad dziećmi (88.91.Z),
31) działalności związanej z wystawianiem przedśańęń artystycznych (90.01.2),
32) działalności wspomagającej wystawianie przedstawięń ąńystycznych (90_02.Z),
33) ańy§tycznęj i liteTackiej działalności twórczej (90.03.Z),
34) działalności obiellów kulturalnych (90.04,2),



35) wykony,lłanie robót budowlanych wykończeniowych (43.3),
36) restaumcję i pozostałe placówki gastronomicznę (56.10),
37) hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.1O.Z),

38) pozostałe doradźwo ż żakesie prowadzęnia dżałalności gospodarczĄ i zalządzut|a
(,1o.22.Z) 39)
39) obieĘ noclegowe tury§tycżne i miejsca kótkotrwałego zakwatęrowania (55.20.2),

40) pozostałe zakMaterowanię (55.90.z),
41) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczęj, gdzie indziej
niesklasyfikowaoa (82.99.Z)
42) wzostałe pozas"kolne fomry edukacji, gdzie indziej niesklasyfitowane (85.59.8)
43) pozostała działalność profesjonalną naukowa i technicaą gdzie indziej
niesklasyfi kowana (74.90.Z)
44) pziałalność firm centralnych (read offices) i hotdingów, z wyłączeniem holdingów
finansowych (70. 1 0.Z)
45) pńńalłlość zńęala z ocelą ryąka.i szacowanych pońesionych slłat (66.2l.Z)
46) Dzińńrośś zńęirna z oprogramowaniem (62.01,Z)
47) Pozośała dziŃalność u§fugowa w zakrcsie tęchnologii informatycznych i
komputfiowych (62.09-Z)
48) Przetlvarzalie danych; zarządzarrie stronami intometow},mi (hosting) i podobna
dzińalność (63.I1.z)
49) Działalność poriali intemetowych (63.12.Z)
50) Przetwarzanie danych; zarządzarrię saonami intem€towymi (hosting) i podobna
działalność (63. l ),.Z)

III. Uchwały zaźądu

- Uchwała zarządu w sprawieprzeszacowania wartości nieruchomości omz zapasów do

warości r}nko\łTch

- Uchwała z dnia 30.06.2016 w sprawie zatwiedzenia sprawozdaniazaZ0l5 rok

Iv. Informacj9 o wsokości uzyskanych przychodów w rcku 20l5

F"ńdacja uzy§kała przychody z działahościo stafutowej w wysokoś ci 31.17 5,00 zl

Fundacja osiąnęła przychody z działalności gospodarczej 444.073,54 z]

V- Informacj e o poniesionych koszta.h w rcku 20l5

Koszty realizatji zadń statuto,wych - 71 .21 9,34 zł,

Koszty administracyjnę - 58.420,66 zł

VI. Dane o:

a) liczba Zaaudnionych w 2015 roku 0

b) kwota wynagodzert - 0,00 zł

c) wysokość wynagrodzeń wylaconym człoŃom zarządu 0,00 zł

d) Fundacja nie udzielała pozyczek

e) Fundacja nie lokowała lirnduszy na lokatach bankowych

f) Fundacja objęła udziĄ w vęlvet Concept sp. z o.o.za kwotę 40.000 zł



g) Fundacja zakupiła nieruchomość w Zofiówce będącą siedzibą Fundacji za kvrotę

800.000 ż.
nabyła nie nabyła środków trur'Ącb - 0

h) warlość aldyłrów trwĄch na dzień31.12.2015 wynosi 1,424,5'12,97 ń

i),!łartość ak§\Mó,\, obrotowych rra dzień 31.12,2015 wrrosi lo3,131,93 ń

j) elrywa f,ur<lacji na 31.12.2015 1,527 
"1l0,90zł, 

zobońęańa na 31,12,2015

uryniosĘ 1.025.328 zt

vII. Fundacja na dzień sporządzenia spmwozdania nie posiada zobowiązań budłrtowych ,

VIll. W okesie sprawozdawczym nie przeplowadzono żadnych kontroli w Fundacji,

Zalxierdzoto przez Zarząd dnia 30.06.20 l ó

0ł"luu,, Q_H"o


