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Fundacja U Zródeł
Ośrodek badań i poszukiwań twórczych

organizacja non-profit

Sprawozdanie merytoryczne
z działalności Fundacji UŹródeł

za rok 2016

Fundacja UŹródeł
Siedziba: ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław
Strona internetowa: www.fundacjauzrodel.com.pl
Poczta internetowa: biuro@fundacjauzrodel.com.pl
Telefon: 695 921 724
Data rejestracji fundacji w KRS:17.01.2014 r.
KRS:0000494719
REGON:022337113
NIP: 8943050984

Zarząd Fundacji:
leszek Wieliczko - Prezes Zarządu
Marek Kościański - Członek Zarządu
Umowy Wolontariackie:
Konrad Postawa - wolontariusz
Krzysztof Pawczuk - wolontariusz

Organ nadzoru:
nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Kultury i Dzie~ictwa Narodowego.

Cele statutowe Fundacji:

1. Organizowanie i prowadzenie działań w obrębie kultury, sztuki, tradycji, z obszaru rozwoju osobistego,
ochrony środowiska naturalnego, a także w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
2. Organizowanie i prowadzenie badań, ekspedycji i wypraw zgłębiających różne tradycje kulturowe.
3. Tworzenie i prowadzenie ośrodków pracy twórczej, poszukiwań filozoficznych i badania praktyk
medytacyjnych.
4. Udzielanie pomocy organizacyjnej i finansowej osobom fizycznym potrzebującym wsparcia w pracy
twórczej.
5. Upowszechnianie wolontariatu, jako społecznej formy współpracy z organizacjami non profit.
6. Badanie problemów społeczności lokalnych wobec różnic międzykulturowych, międzywyznaniowych z
uwzględnieniem mniejszości etnicznych, narodowych, światopoglądowych.
7. Ochrona i ratowanie dóbr kultury, sztuki i tradycji.
8. Organizowanie działań na rzecz rozwoju alternatywnych sposobów życia w środowisku naturalnym
poprzez:
8.1 szerzenie informacji o zagrożeniach w środowisku naturalnym powodowanych rozwojem cywilizacji i
sposobach ich przeciwdziałaniu,
8.2 promowanie naturalnego rolnictwa, .
8.3 przedstawianie różnych form naturalnego budownictwa, a także ekologicznych sposobów
pozyskiwania energii,
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8.4 propagowanie naturalnego, zdrowego odżywiania i naturalnej profilaktyki zdrowotnej.

Sposób i charakter działania Fundacji w 2016 r.:

1. Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.
2. Fundacja nie prowadziła odpłatnej działalności statutowej.
3. Fundacja nie zatrudniała pracowników etatowych, a członkowie zarządu z tytułu pełnionych

funkcji nie pobierali świadczeń pieniężnych.
4. Obsługę księgową Fundacja prowadziła we własnym zakresie, po zakupie programu księgowego.
5. Środki pieniężne Fundacji ulokowane są na rachunku bankowym w Raiffeisen Polbanku o

numerze: 56175000120000000023447487
6. W roku 2017 Fundacja będzie kontynuowała rozpoczęte i podejmowała nowe zadania

zgodnie ze swoim statutem.
7. Zarząd Fundacji w 2016 r. podjął następujące uchwały:

15.01.2016 r. uchwała powołania i zatwierdzenia Rady Programowej jako ciała
opiniotwórczego i doradczego
02.02.2016 r. uchwała zatwierdzająca sprawozdanie finansowe za rok 2015

•29.06.2016 r. uchwała zatwierdzająca wynajęcie pomieszczeń we Wrocławskiej Drukarni
Naukowej na prowadzenie spotkań i innych działań w ramach realizacji projektów fundacji
10.12.2016 r. uchwała zatwierdzająca sprawozdanie merytoryczne za rok 2015 skierowane
do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Informacja o strukturze przychodów i wysokości:

:-. Przychody za rok:

Wyszczególnienie poprzedni obrotowy

Kwota PLN % struktury Kwota PLN % struktury

PRZYCHODY RAZEM 56,77 100 6194,55 100

1. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej
O O O O

W tym:

dotacje O O O O
subwencje O O O O

2. Przychody z działalności statutowej odpłatnej
O O O O

W tym:

dotacje O O O O

subwencje O O O O
3. Pozostałe przychody określone statutem w tym

56,75 99,96 6193,47 99,98
darowizny
4. Pozostałe przychody operacyjne

O O O O
W tym:

przychody ze sprzedaży środków trwałych w budowie oraz
O O O O

wartości niematerialnych i prawnych

przychody z likwidacji środków trwałych O O O O

inne O O O O

5. Przychody finansowe
O O O O

W tym:

ceny sprzedaży akcji i udziałów O O O O

odsetki od lokat, wkładów bankowych, 0,02 0,03 1,08 0,02

odsetki od pożyczek O O O O

odsetki od posiadanych papierów wartościowych O O O O
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inne przychody finansowe

otrzymane dywidendy od akcji obcych

Informacja o strukturze kosztów:
ł Koszty za rok:

Wyszczególnienie poprzedni obrotowy

Kwota PLN % struktury Kwota PLN % struktury

KOSZTY RAZEM 946,18 100 6067,24 100

1. Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej 405,27 42,83 187,82 3,09

al świadczenia pieniężne 405,27 42,83 187,82 3,09
b) świadczenia niepieniężne O O O O

2. Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej O O O O
al usługi obce O O O O
b) wynagrodzenia O O O O
ci materiały O O O O
dl opłaty, podatki O O O O
el inne O O O O

3. Koszty ogólno - administracyjne 540,91 57,17 5879,42 96,90
al zużycie materiałów i energii 5,17 0,55 70,00 1,15
b) usługi obce 535,74 56,62 5809,42 95,75

ci wynagrodzenia O O O O
dl amortyzacja O O O O
e) pod róże służbowe O O O O
f) czynsz O O O Ogr podatki i opłaty O O O O
hl pozostałe O O O O

4. Pozostałe koszty operacyjne działalności statutowej O O O O
5. Koszty finansowe O O O O
6. Straty nadzwyczajne działalności statutowej O O O O

Informacja uzupełniająca strukturę kosztów:

Dla Fundacji U Źródeł to dopiero trzeci rok jej działalności. Tak więc konsekwentnie dąży do minimalizacji
kosztów, chcąc wykazać, że istnieje możliwość realizacji projektów przy niewielkich nakładach
finansowych. Tworzy dokumentację swojej pracy, by w przyszłości poczynić starania o pozyskanie
mecenasa strategicznego, który widząc celowość i jednocześnie nierozrzutność fundacji, udzieli jej
wsparcia finansowego w następnych latach i kolejnych zadaniach. Niskie koszty własne fundacji były
możliwe dzięki pracy społecznej organizatorów i podpisanym porozumiem z inną organizacją
pozarządową - Fundacją Umbrella w Sektorze 3.

Informacja o zadaniach realizowanych w 2016 r.:

1. Prowadzenie strony internetowej fundacji.
2. Kontynuacja projektu wieloletniego pod nazwą:

Koło studyjne świadomego zdrowia
3. Kontynuacja projektu wieloletniego pod nazwą:

Laboratorium filozoficzne.
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Opis realizowanych zadań:
ad 1. Prowadzenie strony internetowej fundacji - www.fundacjauzrodel.com.pl

Strona internetowa to jedno z ważniejszych narzędzi komunikacji fundacji z uczestnikami spotkań. To
źródło informacji zarówno o samej fundacji jak również o jej wydarzeniach i działaniach
realizowanych w ramach działalności statutowej.

ad 2. Kontynuacja projektu wieloletniego: Koło studyjne świadomego zdrowia

Celem realizowanego projektu fundacji jest umożliwianie nieograniczonego dostępu do wiedzy, jaka
prezentowana jest na tych spotkaniach, pogłębiania jer a także stwarzanie płaszczyzny wymiany
doświadczeń. Ponadto, dodatkowym atutem tychże spotkań jest wspólne badanie informacji, jakie
poprzez media docierają do każdego odbiorcy szukającego zrozumienia i wytłumaczenia w
kontekście własnego zdrowia.

ad 3. Kontynuacja projektu wieloletniego: Laboratorium filozoficzne

Celem realizowanego projektu jest tworzenie przestrzeni do dyskusji i rozważań na wiele różnych
tematów związanych przede wszystkim z możliwościami odnalezienia się człowieka w dzisiejszej
rzeczywistości. Cechą nadrzędną jest jednak kształcenie zdolności prowadzenia dyskusji w oparciu o
własne przemyślenia i doświadczenia i wyraża ne ich prostym językiem, bez odwoływa nia się do
jakichkolwiek autorytetów.

Informacja o frekwencji osób uczestniczących w projektach:

Spotkania dwóch grup projektów Fundacji odbywały się raz w miesiącu i były niezależne. W
spotkaniach ogółem wzięło udział około 120 osób. W pojedynczych zajęciach uczestniczyło od 15 do
25 osób. Jest to optymalna ilość, dająca możliwość aktywnego uczestnictwa w dyskusjach wszystkim
obecnym. Natomiast stałych uczestników było około 15 osób. Koszty finansowe Fundacji związane z
realizacją projektów, dotyczyły podstawowego poczęstunku w trakcie spotkań, utrzymania strony
fundacji w Internecie.

(podpis osoby upoważnionej)

Wrocław, 15.12.2017r.
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