
Sprawozdanie z działalności 

FUNDACJA KARUZELA AKTYWNOŚCI
(nazwa fundacji)

za rok 2018

1



1.1 Dane fundacji.

Nazwa Fundacji
FUNDACJA KARUZELA AKTYWNOŚCI 

Siedziba i adres
UL. SZWAJCARSKA 9/8, 20-861 LUBLIN 

Adres do korespondencji
 UL. SZWAJCARSKA 9/8, 20-861 LUBLIN 

E-mail
 KONTAKT@FUNDACJAKARUZELA.ORG.PL

Telefon
509452187 

Faks
 -

REGON
 

101450660 

Data wpisu w KRS
02.08.2012 

Nr KRS  
101450660 

1.2
Dane dotyczące członków zarządu fundacji. 
(należy podać: imię i nazwisko, pełnioną funkcję)

1. Agata Frankowska, Prezes Zarządu

2. Małgorzata Buczkowska, Wiceprezes Zarządu

3. Ewelina Mazurek – Bicka, Członek Zarządu

1.3 Cele statutowe fundacji.

Celem statutowym Fundacji jest edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych, stymulowanie oraz
wspieranie rozwoju psychicznego, fizycznego, społecznego 
i duchowego człowieka w całym cyklu jego życia oraz aktywizacja społeczna 
i zawodowa dorosłych. 
W zakresie realizacji wyznaczonych celów Fundacja współpracować będzie z instytucjami 
z sektora samorządowego, pozarządowego i prywatnego. 
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2.1
Zasady,  formy  i  zakres  działalności  statutowej  z  podaniem  realizacji
celów statutowych.

Do zadań Fundacji należą w szczególności działania z zakresu:
- nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
- krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
- promocji i organizacji wolontariatu;
- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinie i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
- działalności charytatywnej;
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
- upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
- podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej ze szczególnym uwzględnieniem 
historii i kultury regionu;
- ochrony i promocji zdrowia;
- działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
- promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i 
zagrożonych zwolnieniem z pracy;
- działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
- działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
- porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom 
społecznym;
- upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a 
także działań wspierających rozwój demokracji;
- działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 
między społeczeństwami;
- ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego;
- działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo 
organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, 
- inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej 
młodzieży oraz osób niepełnosprawnych;
- upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalności na rzecz równych praw 
kobiet i mężczyzn;

Fundacja realizuje swój cel i zadania poprzez:

 1.1. świadczenie usług pedagogicznych, edukacyjnych, doradczych i innych;
 1.2. pobudzanie i stymulowanie aktywności społecznej, kulturalnej i 

gospodarczej, ze szczególnym  względnieniem mieszkańców wsi i małych 
miejscowości;

 1.3. propagowanie idei samorządności, rozwój i kształtowanie pozytywnych 
postaw obywatelskich, społecznych oraz aktywnego i świadomego uczestnictwa
w życiu publicznym;

 1.4. edukację z zakresu nowoczesnych technologii informacyjnych oraz promocję
innowacyjnych rozwiązań informatycznych w życiu społeczności lokalnych;

 1.5. rozbudzanie, zaspokajanie potrzeb kulturalnych oraz edukacyjnych dzieci, 
młodzieży, dorosłych, seniorów poprzez organizowanie wydarzeń kulturalnych, 
sportowych i oświatowych;
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 1.6. stwarzanie dzieciom, młodzieży, dorosłym i seniorom sprzyjających 
warunków do rozwoju zdolności, zainteresowań, talentów;

 1.7. organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, zajęć pozalekcyjnych i 
pozaszkolnych w tym organizacja wypoczynku letniego i zimowego, dzieciom, 
młodzieży oraz osobom dorosłym;

 1.8. podejmowanie działań z zakresu animacji kultury i promocji dziedzictwa 
kulturowego m.in. poprzez warsztaty, spektakle teatralne, gry symulacyjne i inne
atrakcyjne formy przekazu;

 1.9. organizowanie spotkań, szkoleń, warsztatów i innych w zakresie edukacji 
dzieci , młodzieży, dorosłych i seniorów, wyrównywania szans edukacyjnych 
oraz przeciwdziałania patologii społecznej;

 1.10. prowadzenie publicznych i niepublicznych placówek opiekuńczo-
wychowawczych, ośrodka kultury, szkoły, przedszkola i innych placówek 
edukacyjnych; 

 1.11. podejmowanie działań na rzecz powstawania nieformalnych grup, których 
celem będzie praca na rzecz rozwoju środowisk lokalnych; inicjowanie 
powstawania m.in. klubów młodzieżowych;

 1.12. podejmowanie działań na rzecz współpracy międzypokoleniowej; 
 1.13. organizacja międzynarodowych spotkań dzieci i młodzieży; współpraca z 

organizacjami międzynarodowymi, których cele tożsame są z celami Fundacji;
 1.14. szerzenie świadomości europejskiej oraz wiedzy o Europie;
 1.15. inicjowanie i realizacja programów aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych

i zagrożonych bezrobociem;
 1.16. przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek pracy;
 1.17. współpraca z instytucjami rynku pracy w zakresie realizacji programów 

przeciwdziałania bezrobociu;
 1.18. odkrywanie i ochrona miejsc i przedmiotów związanych z historią i tradycją 

środowiska lokalnego;
 1.19. podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej, popularyzowanie form

demokratycznych;
 1.20. organizacja spotkań, warsztatów z organizacjami analogicznymi w celu 

wymiany doświadczeń i promocji;
 1.21. podejmowanie działań na rzecz edukacji ekologicznej, zdrowego trybu życia, 

promocji i ochrony zdrowia wśród społeczności lokalnej;
 1.22. zapobieganie patologiom społecznym, a w szczególności uzależnieniom, 

bezrobociu, agresji i przestępczości;
 1.23. opracowanie, propagowanie i realizowanie programów profilaktycznych, 

profilaktyczno-zdrowotnych, sportowych, edukacyjnych, wychowawczych, 
resocjalizacyjnych, terapeutycznych, integracyjnych w kraju i za granicą;

 1.24. wspieranie placówek opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, 
profilaktycznych, rehabilitacyjnych i adaptacyjnych;

 1.25. organizacja turystyki w regionie, promocja gminy jej zasobów historycznych i 
ekologicznych;

 1.26. współpracę z władzami rządowymi, samorządowymi, instytucjami sektora 
prywatnego, organizacjami pozarządowymi, organizacjami kościelnymi, 
instytucjami Unii Europejskiej oraz osobami fizycznymi w kraju i za granicą;

 1.27. przeprowadzanie akcji charytatywnych, aukcji i zbiórek, z których dochód 
będzie przeznaczony na realizację celów statutowych Fundacji;

 1.28. organizowanie, przeprowadzanie konferencji, kursów, szkoleń, wizyt 
studyjnych, doskonalenia personalnego i zawodowego dla osób fizycznych, 
organizacji i instytucji; 
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 1.29. wydawanie broszur, ulotek informacyjnych i innych materiałów promujących 
działania Fundacji;

2.2 Opis głównych zdarzeń prawnych o skutkach finansowych.

DZIAŁANIA PROWADZONE W 2018

1.Kawiarenka Kulturalna 2018 
Działanie  w  dziedzinie  kultury  skierowanane  do  osób  dorosłych  zamieszkujących  Lublin.
Większość uczestników działania to seniorzy w wieku powyżej 60 lat. Działanie było prowadzone
od marca do października  2018  roku na terenie  Lublina.  Cel  zadania,  czyli  włączenie  min.70
dorosłych mieszkańców Lublina w proces czynnego uczestnictwa w
kulturze  został  osiągnięty  w  całości.  W  działaniach  zadania  udział  wzięło  81  dorosłych
mieszkańców Lublina.
Rezultatami dzialania są:
- zwiększenie uczestnictwa osób w wieku 50+ w wydarzeniach i działaniach kulturalnych w mieście
i
województwie - 17 nowych osób,
- zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym wśród 10 osób z niepełnosprawnością
i włączenie ich w
korzystanie z dóbr kultury,
- poszerzenie grona stałych odbiorców kultury w wieku 50+ o kolejnych 17 osób,
- wzrost kompetencji związanych z odbiorem kultury wśród uczestników projektu,
- wzrost kompetencji związanych z tworzeniem kultury wśród uczestników projektu,
- zwiększenie potencjału kulturalnego mieszkańców Lublina w wieku 50+,
-  wzrost  poczucia  przynależności  do  wspólnoty  kulturowej  miasta  Lublin  wśród  uczestników
projektu,
W ramach działania uczestnicy wzięłi  udział  w grupowych wyjściach na wydarzenia kulturalne,
spotkaniach  dyskusyjnych  „W  kulturalnym  gronie”,  warsztatach  rękodzieła  artystycznego,
warsztatach  twórczych,  spotkanich  poświęconym  rozrywkom  umysłowym  oraz  wyjeździe
kulturalnym do Kazimierza Dolnego.
Działanie było realizowane przy wsparciu finasowym Gminy Lublin.

2. Kawirenka Kulturalna BIS 2018
Działanie  celem,  którym  była  integracja  i  aktywizacja  społeczna  seniorów,  poprzez  udział  we
wspólnych  wyjściach  na  wydarzenia  kulturalne  wyższej  rangi  i  wyjazdach  kulturalnych  zostały
osiągnięte w pełni.  W ramach działania odbyły się dwa wyjścia na spektakle teatralne teatrów
przyjezdżających  spoza  Lublina,  jedno  wyjście  do  kina  oraz  dwa  wyjazdy  dla  seniorów  (do
Warszawy oraz na Nadwiślańską Kolejkę Waskotorową).
Rezultatami miękkimi projektu są:
- wzrost kompetencji kulturowych uczestników projektu,
- wzrost poczucia integracji wewnątrz i międzypokoleniowej,
- wzrost aktywności społecznej seniorów uczestniczących w projekcie.
- wzmocnienie aktywności społecznej i kulturalnej wśród seniorów korzystających częściowo
z oferty kulturalnej w mieście.
Działanie było realizowane przy wsparciu finasowym Gminy Lublin.

3. Program edukacji kynologcznej „My i Psy”
W ramach programu przeprowadzone zostały półkolonie letnie dla dzieci (3 turnusy), stałe zajęcia
edukacyjne dla jednego przedszkola, dwa szkolenia dla szczeniąt oraz 2 pikniki edukayjne.
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3.
Informacja  o  prowadzonej  działalności  gospodarczej  wg  wpisu  do
rejestru przedsiębiorców KRS.

Organizacja nie prowadzi działaności gospodarczej.

4. Odpisy uchwał zarządu fundacji (w załączeniu).

Załącznik 1 - Nr 1/2018 z dnia 04.01.2018 r
Uchwała o zmianie nazwy i statutu Fundacji na rzecz edukacji, rozwoju i wychowania KARUZELA

5.
Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich
źródeł.

Przychody ogółem: 53662,66 zł

W tym:

a) ze spadku: 0,00 zł

b) z zapisu:     0,00 zł 

c) z darowizn:  7520,00 zł

d) ze środków publicznych, w tym:

- z budżetu państwa: 0,00 zł

- z budżetu gminy: 20475,00 zł

e) z innych źródeł (wskazać jakie):

- odsetki bankowe: 117,00 zł

- przychody operacyjne: 7,66 zł

f) z odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych (z
uwzględnieniem kosztów tych świadczeń): 25543,00 zł

g) w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, wynik finansowy tej działalności
oraz  procentowy  stosunek  przychodu  osiągniętego  z  działalności  gospodarczej  do
przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł: nie dotyczy

6. Informacja o poniesionych kosztach.

Koszty ogółem: 53545,57 zł

W tym:

a) na realizację celów statutowych: 51282,43 zł

b) na administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.): 1661,40 zł

c) na działalność gospodarczą: 0,00 zł

d) pozostałe koszty (wskazać jakie):
- koszty finansowe: 13,60 zł
- koszty operacyjne: 588,14 zł
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7. Dane w następującym zakresie:

7.1 Zatrudnienie w fundacji.

Liczba osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę ogółem: 0

W tym:

a) wg zajmowanych stanowisk: 0

b) osoby zatrudnione wyłącznie w działalności gospodarczej:0

7.2. Wynagrodzenia.

7.2.1

Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundację.
(z  podziałem  na  wynagrodzenia,  nagrody,  premie  i  inne  świadczenia,
z wyodrębnieniem  całości  tych  wynagrodzeń  osób  zatrudnionych
wyłącznie w działalności gospodarczej)

Łączna kwota wynagrodzeń brutto 22 322,65 zł z tego:
- wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę: 0,00 zł
- nagrody, premie, inne świadczenia: 0,00 zł
- umowy cywlino-prawne: 22 322,65 zł

Fundacja nie prowadzi działaności gospodarczej, więc nie zatrudnia i nie wypłaca wynagrodzenia 
z tego tytułu.

7.2.2

Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
wypłaconego łącznie członkom zarządu i  innych organów fundacji
oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą. 
(z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia)

nie dotyczy

7.2.3 Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia.

- Wydatki na umowy zlecenia: 22 322,65 zł

7.3

Udzielone przez fundację pożyczki pieniężne. 
(z  podziałem  wg  ich  wysokości,  ze  wskazaniem  pożyczkobiorców,
warunków przyznania pożyczek wraz z podaniem podstawy statutowej ich
udzielenia)

Fundacja nie udzielała pożyczek pieniężnych.

7.4 Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku.

Na dzień 31.12.2018 r: stan rachunków bankowych w Banku Raiffeisen wynosił 95,03 zł i 230,42
zł.
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7.5
Wartość  nabytych  obligacji  oraz  wielkość  objętych  udziałów  lub
nabytych akcji  w spółkach prawa handlowego ze  wskazaniem tych
spółek.

Fundacja nie nabyła obligacji ani udziałów.

7.6
Nabyte  nieruchomości,  ich  przeznaczenie  oraz  wysokość  kwot
wydatkowanych na to nabycie.

Fundacja nie nabyła w 2018 nieruchomości.

7.7 Nabyte pozostałe środki trwałe.

Fundacja nie nabyła w 2018 środków trwałych.

7.8
Wartość  aktywów  i  zobowiązań  fundacji  ujętych  we  właściwych
sprawozdaniach  finansowych  sporządzanych  dla  celów
statystycznych.

Aktywa i pasywa Fundacji na dzień 31.12.2018 r. wyniosły: 1262,11 PLN

w tym:

Aktywa trwałe: 0,00 PLN

Należności krótkoterminowe: 700,00 PLN

Inwestycje krótkoterminowe: 562,11 PLN

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 0,00 PLN

8.
Dane  o  działalności  zleconej  fundacji  przez  podmioty  państwowe  
i  samorządowe  (usługi,  państwowe  zadania  zlecone  i  zamówienia
publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności.

Fundacja realizowała zadania udzielone w trybie konkursowym:
- Gmina Lublin – konkurs na działania w dziedzinie kultury, tytuł zadania „Kawiarenka Kulturalna
2018” – dotacja na kwotę 15 000 zł
-  Gmina Lublin  – konkurs na działania w ramach Programu Wsparcia i  Aktywizacji  Społecznej
Seniorów, tytuł zadania: „Kawiarenka Kulturalna BIS 2018” - dotacja na kwotę 5305,00 zł

9.
Informacja  o  rozliczeniach  fundacji  z  tytułu  ciążących  zobowiązań
podatkowych,  a  także  informacja  w  sprawie  składanych  deklaracji
podatkowych.

Fundacja  składa  deklaracje  podatkowe  CIT-8,  PIT-4R,  deklaracje  miesięczne  do  ZUS.  Wszystkie
zobowiązania podatkowe i wobec ZUS są regulowane na bieżąco. 
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10.
Informacja,  czy  w  okresie  sprawozdawczym  była  przeprowadzana
kontrola oraz jej wyniki.

W okresie sprawozdawczym nie było prowadzonej kontoli.

    …………………………………          …………………………………
podpis członka zarządu fundacji* podpis członka zarządu fundacji*

…………………………………
miejscowość, data

*Podpisy  co  najmniej  dwóch  członków  zarządu  fundacji,  jeżeli  statut  fundacji  nie  stanowi
inaczej.

9


	Dane dotyczące członków zarządu fundacji.
	(należy podać: imię i nazwisko, pełnioną funkcję)

