
Sprawozdanie merytoryczne z działalności fundacji „Radość dla Ludzi”  
za 2014 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 2014 
 
W 2014 roku rozwijaliśmy działalność w Wawerskiej Strefie Kultury. 
 
Prowadzone regularne warsztaty: 

 tańca breakdance 

 fitness siłowy 

 gimnastyki dla kobiet 

 edukacji cyrkowej 

 ciastoplasto - wstęp do rzeźby 

 komiksowe 

 nauki gry na gitarze 

 sportowe 

 tańców latynoamerykańskich 

 plastyczne 

 rzeźbiarstwo 

 obsługi komputera dla osób starszych 

 przedsiębiorczości 

 treningi kolarstwa 

 Eksperymenty naukowe dla dzieci 
 
 
 

Inne wydarzenia: 

 zbiórki na Fundację Azylu pod Psim 
Aniołem 

 wiele wydarzeń urodzinowych 

 pomoc księgowa przy rozliczaniu PIT-37 

 pomalowaliśmy salę gimnastyczną 
Wawerskiej Strefy Kultury 

 Ogólnopolskie Zawody Relapse Freestyle 
Basketball Battle 2014 

 Uczestnictwo w wielu wydarzeniach 
lokalnych (coroczny piknik w szkole na 
Bajkowej, piknik na Korynckiej, parafialny 
festyn rodzinny, etc) 

 Pchli Targ dla dzieci (wymienialnia 
zabawek) 

 
 
 

W 2014 roku uruchomiliśmy również Kawiarenkę Multimedialną - przestrzeń otwartą dla mieszkańców, w 
której każdy chętny mógł zorganizować spotkanie mieszkańców, urodziny, pograć w gry planszowe, 
skorzystać z komputera, zrobić warsztat, pokaz zdjęć czy projekcję filmu.

 



Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego 
 
W 2014 roku Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej. 
 
Informacja o wysokości uzyskanych przychodów i poniesionych kosztach 
 
Przychody zrealizowane w 2014 r.       38.135,36 zł 
w tym : 
 Przychody z dotacji        22.500,00 zł 
 Przychody z działalności odpłatnej      1.075,00 zł 
 Przychody z darowizn        14.560,36 zł 
 
Koszty poniesione w 2014 r.        38.190,34 zł 
w tym: 
 Koszty statutowe:        27.666,18 zł 
 Koszty administracyjne:        10.524,16 zł 

 
Wynik finansowy - strata        -54,98 zł 
 
Dane o zatrudnieniu, wynagrodzeniach, pożyczkach, oszczędnościach, aktywach trwałych i 

nietrwałych 
 
W 2014 r. od dnia 16.04.2014 r. na umowę o pracę zatrudniony  był jeden pracownik na 1/4 etatu na 
stanowisku "Pracownik gospodarczy" z wynagrodzeniem 420 zł brutto miesięcznie.  Pozostałe 7 osób w 
2014 r. były zatrudnione na podstawie umów cywilno-prawnych.  
 
Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację w 2014 r. wyniosła 16.482,50 zł brutto, w tym z 
umowy  pracę 3.570,00; z tytułu umów cywilno-prawnych 12.912,50. 
 
Członkowie zarządu, ani żadnych innych organów Fundacji nie otrzymywali wynagrodzenia. 
 
Fundacja w 2014 nie udzielała pożyczek. 
 
Saldo rachunku bankowego na koniec 2014 r. wynosiło 3.041,17. Środki były ulokowane w Banku 

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

Fundacja w 2014 nie nabywała akcji i obligacji, nieruchomości, środków trwałych. 
 
Wartość wykazanych w sprawozdaniu finansowym zobowiązań wyniosła 4.199,29 zł. Należności brak. 
 
W 2014 r. Fundacja regulowała zobowiązania podatkowe i ZUS terminowo. Na koniec 2014 r. saldo składek 
ZUS do zapłaty wynosiło 334,96 a saldo do zapłaty z tytułu podatku dochodowego od wynagrodzeń wynosiło 
974,00 zł. Salda te w zostały uregulowane w 2015 r. terminowo.  
 
Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe oraz o wyniku 
finansowym tej działalności 
 
Wawer Przestrzeń Inspiracji - projekt darmowego kursu grafiki 3D współfinansowany z budżetu m.st. 
Warszawy. Łączny koszt projektu wyniósł: 28 125,00 zł. 
 
Projekt ten miał na celu wyłonić młodych, zdolnych ludzi mieszkających na terenie dzielnicy Wawer, dając im 
możliwość prężnego rozwoju w zakresie szeroko pojętej sztuki wizualnej i grafiki 3D. Warsztaty były 
realizowane w ramach programu dydaktycznego ukierunkowanego na promocję dzielnicy. Uczestnicy 
warsztatów stworzyli m.in. prace 3D, których tematami będą najmocniejsze strony dzielnicy Wawer (jej 
tożsamość i wizerunek w nawiązaniu do historii i tradycji). Projekt podzielony był na dwa główne bloki zajęć 
warsztatowych: 
 

 

 

 

 

 



BLOK I 

Przedmioty wprowadzające w zagadnienia sztuki wizualnej takie jak kompozycja, kolor i inne z 
zakresu psychofizjologii widzenia. Blok rozwoju manualnego i kreatywnego pozostawiający po sobie 
pierwsze prace. W ramach tego bloku zostaną zrealizowane zajęcia z: 

 Rysunek i malarstwo 

 Plastyka, modelarstwo i rzeźba 

 Język filmu i sztuka operatorska 

 Reżyseria i podstawy scenariusza 

 Komiks i storyboarding  

 

BLOK II 

Przedmioty rozwoju specjalistycznego. W ramach tego bloku zostaną zrealizowane zajęcia z grafiki 
komputerowej i powstaną promocyjne projekty 3D. 

 Podstawy Grafika 3D 

 Modelowanie 3D 

 3D Sculpting (rzeźbiarstwo cyfrowe) 

 Shadeing/ Lighting/ Rendering (nakładanie tekstur, oświetlanie i generowanie 3D)  

 Podstawy Animacji 3D 

 

Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informacja 
w sprawie składanych deklaracji podatkowych 
 
Fundacja nie jest podatnikiem VAT, stad nie ma obowiązku składania deklaracji VAT. Za 2014 r. Fundacja 
składała deklaracje PIT-4R (z tyt. wynagrodzeń) i deklarację CIT-8 - deklaracje za 2014 r. zostały złożone 
terminowo. 
 
 
Sporządził i zatwierdził w dniu: ...................... 
 
 
 
 
 
.........................................................    ............................................... 
Prezes Zarządu Tomasz Madejski     Pieczątka Fundacji 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fundacja Radość dla Ludzi 
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