
Sprawozdanie merytoryczne z działalności fundacji „Radość dla Ludzi” 

za 2013 rok 
 

 

Podstawowe dane: 

 

Fundacja „Radość dla Ludzi” 

ul. Panny Wodnej 46/48/18 

04-862 Warszawa 

wpisana do KRS w dniu 2013-06-04 pod numerem 0000464376  

REGON: 14670392600027 

Prezes Zarządu: Haraburda Woltyńska Anna Katarzyna  

 

Cele Fundacji: 

1. Zwiększenie i pogłębienie uczestnictwa w kulturze oraz pobudzenie aktywności 

społecznej i kulturalnej obywateli Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym 

uwzględnieniem mieszkańców Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. 

2. Wspieranie rozwoju twórczości artystycznej oraz upowszechnianie kultury i sztuki, a 

także rozwoju sektora kreatywnego. 

3. Animowanie działań kulturalnych, w szczególności na poziomie lokalnym. 

4. Integrowanie społeczności lokalnej. 

5. Wzmocnienie świadomości historycznej społeczeństwa, w szczególności na poziomie 

lokalnym. 

6. Wyszukiwanie i wspieranie młodych talentów oraz ich promocja. 

7. Przeciwdziałanie powstawaniu patologii społecznej wśród młodzieży poprzez 

zapewnienie jej alternatywnych form spędzania wolnego czasu. 

8. Promocja przedsiębiorczości wśród społeczności lokalnej ze szczególnym 

uwzględnieniem młodzieży. 

9. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, 

naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, 

ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji 

zawodowej i społecznej inwalidów. 

10. Wspieranie integracji lokalnych społeczności poprzez szerzenie kultury fizycznej. 

11. Organizowanie masowych wydarzeń kulturalnych, oświatowych i sportowych. 

 

Działalność w roku 2013 

 

W 2013 roku organizowaliśmy regularne Pchle Targi na Bazarku w Radości - wyprzedaże 

garażowe połączone z piknikami rodzinnymi (Radość - osiedle w dzielnicy Warszawa-Wawer).  

 

Organizowaliśmy też liczne urodziny oraz uczestniczyliśmy w różnorodnych wydarzeniach typu, 

np. otwarcie placu zabaw czy 10-lecie Stowarzyszenia "Chata z Pomysłami" w dniu 2.06.2013. 

 

Łącznie zorganizowaliśmy 10 dużych pikników rodzinnych ( jedno w czerwcu, po dwa w lipcu, 

sierpniu, październiku i wrześniu, jedno w listopadzie i dwa w grudniu) oraz wiele pchlich 

targów, angażując setki lokalnych mieszkańców i dziesiątki firm.  

 

We wrześniu uruchomiliśmy Centrum Spotkań Fundacji w Wawerskiej Strefie Kultury. Pozwoliło 

nam to zwiększyć różnorodność i częstotliwość naszych akcji. Zaczęliśmy prowadzić regularne 

zajęcia m.in. sportowe, plastyczne czy muzyczne. Udział we wszystkich naszych wydarzeniach 

był bezpłatny. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prowadzone regularnie warsztaty: 

 tańca breakdance 

 gimnastyki dla kobiet 

 edukacji cyrkowej 

 ciastoplasto - wstęp do rzeźby 

 komiksowe 

 nauki gry na gitarze 

 sportowe 

 tańców latynoamerykańskich 

 plastyczne 

 modelarskie 

 obsługi komputera dla osób 

starszych 

 przedsiębiorczości 

 języka angielskiego 

 szycia 

 ceramiki 

 Freestyle Basketball 

 

Inne wydarzenia: 

 Bal Halloween 

 Bal Andrzejkowy 

 Wiele wydarzeń urodzinowych 

 Wielki Bal Przebierańców 30.10.2013 

 

Cała historia naszej działalności dostępna jest pod adresem: 

https://www.facebook.com/FundacjaRadoscDlaLudzi/ 

 
Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

 

W 2013 roku Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej. 

 

Informacja o wysokości uzyskanych przychodów i poniesionych kosztach 

 

Przychody zrealizowane w 2013 r.       10.095,68 zł 

w tym : 

Przychody z darowizn        10.095,68 zł 

w tym  

pieniężne:          5.965,68 

rzeczowe:          4.130,00 

 

Koszty poniesione w 2013 r.        12.391,39 zł 

w tym: 

 Koszty administracyjne,       12.391,39 zł 

 które obejmują       

1. Amortyzacja       0,00 zł 

2. Zużycie materiałów i energii     5.397,78 zł 

3. Usługi obce       5.389,44 zł  

4. Wynagrodzenia / ubezpieczenia społ. i inne świadczenia 0,00 zł                   

5. Podatki i opłaty       617,00 zł 

6. Pozostałe         987,17 zł 

 

Wynik finansowy - strata        -2.295,71 zł 

 

Dane o zatrudnieniu, wynagrodzeniach, pożyczkach, oszczędnościach, aktywów 

trwałych i nie trwałych 

 

Fundacja w 2013 nie zatrudniała pracowników, nie udzielała pożyczek, nie nabywała akcji i 

obligacji, nieruchomości, środków trwałych. 

Środki pieniężne Fundacji na koniec 2013 r. wyniosły 73,29 zł i były ulokowane w Banku 

Zachodnim WBK S.A. (numer konta: 51 1090 1753 0000 0001 2164 2122). 

Wartość wykazanych w sprawozdaniu finansowym zobowiązań wynosi 369,00. Należności brak. 

 

Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe oraz 

o wyniku finansowym tej działalności 

 

W 2013 roku Fundacja nie wykonywała takich zleceń. 



Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a 

także informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych 

 

W 2013 roku Fundacja nie składała deklaracji podatkowych, ani nie była zobowiązana do 

płacenia podatków. 

 

 

 

Sporządził i zatwierdził w dniu: ...................... 

 

 

 

 

.........................................................    ......................................... 

Prezes Zarządu Tomasz Madejski      Pieczątka Fundacji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fundacja Radość dla Ludzi 

ul. Panny Wodnej 46/48, Warszawa – Wawer 
KRS 0000464376 NIP 9522124852 REGON 14670392600027 

e-mail: info@radoscdlaludzi.pl 


