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Sprawozdanie merytoryczne
z działalności Fundacii lJ Źródeł

za rok ZOLB

Fundacia U Źródeł
Siedziba: ul. Legnicka 65,54-206 Wrocław
Strona internetowa: www.fundaciauzrodel.com.pl
Poczta internetowa : biuro@fu ndaciauzrodel.com.pI
Telefon: 695 921,724
Data rejestracji fundacji w KRS: t7.01.20'J,4 r.

KRS:0000494719
REGON: 02233771,3
NlP:8943050984

Zarząd Fundacii:
Leszek Wieliczko - Prezes Zarządu

Umowy Wolontariackie:

konrad postawa - wolontariusz
lrena Mencel - wolontariusz

Organ nadzoru:

nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Cele statutowe Fundacii:

1. Organizowanie iprowadzenie działań wobrębie kultury, sztuki,tradycji, zobszaru 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.

5. Badanie problemów społeczności lokalnych wobec różnic międzykulturowych, międzywyznaniowych z

uwzględ nieniem mniejszości etnicznych, na rodowych, 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,
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8.3 przedstawianie różnych form naturalnego budownictwa, a także ekologicznych sposobów
pozyskiwania energii,
8.4 propagowanie naturalnego, zdrowego odżywiania i naturalnej profilaktykizdrowotnej.

Sposób i charakter działania Fundacii w 2018 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 BNP PAR|BAS o numerze: 56

1750ootz 0000 0000 23447487
6. W roku 2019 Fundacja będzie kontynuowała rozpoczęte i podejmowała nowe zadania

zgodnie ze swoim statutem.
7. Zarząd Fundacji w 2018 r. podjął następujące uchwały:

21.03.2018 r uchwała zatwierdzająca sprawozdanie finansowe za rok 2017
25,07.201,8 r. uchwała zatwierdzająca sprawozdanie merytoryczne za rok 2OI7 skierowane
do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
31.08.2018 uchwała rozwiązująca nieaktywną Radę Programową

Informaci a o struktu fize przy cho dów i wysokości:

Wyszczególnienie
przvchodv za rok:

poprzedni obrotowy
Kwota PLN % strukturV Kwota PLN % strukturV

PRZYCHODY RAZEM 78 L42,37 100 t2362,71 ].00

1. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej
W tym:

0 0 0

dotacje 0 0 U 0

subwencje ll U 0 0

2. Przychody z działalności statutowej odpłatnej
W tvm:

0 0 U 0

dotacje 0 0 0 0

subwencie 0 0 0 0

3, pozostale przychody określone statutem w tym
darowiznv

18 138,56 99,97 12 356,65 99,96

4. Pozostale przychody operacyjne
W tvm:

U 0 0 0

przychody ze sprzedaży środków trwałych w budowie oraz
wańości niematerialnych i prawnych 0 0 0

przvchodv z likwidacii środków trwałvch 0 0 0 0

inne n 0 U 0

5. Przychody finansowe
Wwm: 0 0 0 0

ceny sprzedaży akcji i udziałów 0 0 n 0

odsetki od lokat, wkładów bankowych, 3,75 0,03 6,06 0,04
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odsetki od pożyczek 0 0 0 0

odsetki od posiadanych papierów wańościowych 0 0 0

otrzvmane dywidendv od akcji obcych 0 0 U

inne przvchodv finansowe U U 0

Informacia o strukturze kosztów:

Wyszczególnienie
Koszty za rok:

poprzedni obrotowy
Kwota PLN % strukturV Kwota PLN % struktury

KOSZTY RAZEM 13 397,38 100 15 135,04 100

1. Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej 625,1,3 4,67
L4

160,74
93,56

a) świadczeniapieniężne 625,t3 4.67 14 160,74 93,56
b} zużycie materiałóW

c) świadczenianiepienięźne 0 0 0 0

2. Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej 0 0 0 0

a} usługi obce 0 0 0

b) wynagrodzenia 0 0 n 0

c) materiały 0 0 0 0

d) opłaty, podatki 0 0 0

e) inne 0 0 0

3. Koszty ogólno - administracyjne 12772,25 95,33 974,30 6,44

a) zużycie materiałów i energii 2t3,62 1,68 222,10 7,47

b) usługi obce L2 404,33 97,1,2 540,96 3,57

c) wynagrodzenia 0 0 0 0

d) amortyzacja 0 0 0

e) podróże służbowe n U 0 0

f) czynsz 0 0 0

8) podatki i opłaty 154,30 I,2l 150,00 0,99

h) pozostałe 0 n 6t,24 0,40

4. pozostałe kosztv operacvine dzialalności statutowei 0 n 0 0

5. Koszty finansowe U 0 0 0

6. Straty nadzwyczajne działalności statutowej 0 0 0 0

Informacia uzupełniaiąca strukturę kosztów:

Dla Fundacji |J Źrodeł to był piąty rok jej działalności. Tak więc konsekwentnie dąży do minimalizacji
kosztów, wykazując, że istnieje możliwość realizacji projektów przy niewielkich nakładach finansowych.
Konieczność opuszczenia lokalu, który poszedł do likwidacji, skomplikowała sytuację i zmusiła fundację
do dzielenia pomieszczeń z innymi podmiotami. Współpraca z telewizją internetową, która rejestruje
wiele wydarzeń fundacji, umieszczając je później w lnternecie, utrzymuje fundację na poziomie
postrzegalności poza granicami miasta - siedziby. Dzięki temu zasięg odbiorców nie zmniejszył się.

Jednocześnie powstaje dokumentacja pracy fundacji. Cały czas są czynione starania, by pozyskaĆ

mecenasa strategicznego, który widząc celowość i jednocześnie nierozrzutność fundacji, udziełi jej

wsparcia finansowego w następnych latach i umożliwi realizację kolejnych zadaniach.
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Niskie koszty własne fundacji były moż|iwe dzięki pracy społecznejZarządu, organizatorów i podpisanym
porozumiem z Fundacją Umbrella w Sektorze 3.

Informacia o zadaniach realizowanych w 2018 r.:

t. Prowadzenie strony internetowej fundacji.
2. Kontynuacja projektu Wielo|etnie8o pod nazwą:

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

La boratorium filozoficzne.
4. Kontynuacja projektu pod nazwą: Wykłady
5. Kontynuowanie współpracy z telewizją internetową
6. Organizowanie koncertów tematycznych

Opis realizowanych zadań:

ad 1. Prowadzenie strony internetowej fundacji - www.fundaciauzrodqLeEn.p|

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 jej, a także stwarzanie plaszczyzny 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. Ko ntyn uacja projektu wieloletniego: La borato rium filozof iczne

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 wyrażane ich prostym językiem, bez odwoływania się do
jakich kolwiek autorytetów.

ad 4. Kontynuacja projektu pod nazwą: Wykłady

Celem realizowanego projektu jest poszerzanie wiedzy uczestników spotkań, osób zainteresowanych,
o zagadnienia związane z trendami występującymi w różnych dziedzinach życia publicznego
dzisiejszych czasów.

ad 6. Kontynuacja współpracy z telewizją internetową

Fundacja nawiązała współpracę z telewizją internetową Studio VTV, dzięki czemu spora część
wykładów jest nagrywana i udostępniana w lnternecie. Został tym samym poszerzony krąg
odbiorców, do których można dotrzeć. Spowodowało to większe zainteresowanie działaniami
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fundacji. Na wykłady organizowane w fundacji zaczęly przyjeżdżać osoby z innych rejonów Polski, a

także z zagranicy.

ad 7. Organizowanie koncertów tematycznych

Koncerty np. muzyki archaicznej połączone z myślą filozoficzną, także gongi i misy tybetańskie mają
za zadanie służyć konstruktywnemu wpływowi na organizm człowieka zarówno na poziomie
biologicznym jak i psychicznym. Doświadczenia fundacji pokazują, że takie formy oddziaływania są

skuteczne i potrzebne odbiorcom.

Informacia o frekwencii osób uczestniczących w proiektach:

Spotkania dwóch grup projektów Fundacji odbywały się raz w miesiącu i były niezależne. W
spotkaniach ogółem wzięło udział około 300 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 20 osób.
Także nowy projekt pod nazwą Wykłady umożliwił uruchomienie i kontynuację cotygodniowych
spotkań w formie prelekcji przedstawianych przez specjalistów różnych dziedzin nauki. W połączeniu
z telewizją internetową, frekwencja osób uczestniczących w wydarzeniach wyraźnie wzrosła do
kilkudziesięciu na poszczególnych wykładach, a oglądalność w lnternecie przekroczyła najśmielsze
oczekiwania sięgając na wybranych wykładach do 400 tysięcy.
Koszty finansowe Fundacji związane z realizacją projektów, dotyczyły głównie poczęstunku w trakcie
spotkań i utrzymania strony fundacji w lnternecie.

. plĘzes Zarądu

N':,fr$-##ffi;}L

Wrocław, 1,5,1,0,2019r.
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