SPRAWOZDZANIE MERYTORYCZNE
FUNDACJI ROZWOJU INDYWIDUALNEGO „PRACA MOC ENERGIA”
z siedzibą w Lublinie

za rok 2014
1. DANE FUNDACJI
Fundacja Rozwoju Indywidualnego „Praca Moc Energia”
Data wpisu do KRS: 26.02.2014.
Z siedzibą w Lubinie, ul. Kawaleryjska 6/41
KRS: 0000499971
REGON: 061657570
NIP: 7123285593
2. ZARZĄD FUNDACJI
Prezes Fundacji: Artur Olejarczyk
3. CELE STATUTOWE FUNDACJI
Podstawowymi celami Fundacji są:
1) Wspieranie wszelkich możliwych dróg rozwoju indywidualnego człowieka, ze
szczególnym naciskiem na upowszechnianie i rozwój kultury i sztuki, a także
właściwego stosunku do rozwoju indywidualnego, pracy nad samym sobą,
podnoszenia uwagi i świadomości dotyczącej otaczającego świata.
2) Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i zwracanie uwagi na integrację i
reintegrację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem osób niesłyszących i
słabosłyszących.
3) Rzetelne przekazywanie informacji z zakresu kultury, sztuki oraz nauki za
pośrednictwem wszystkich środków komunikacji społecznej wśród młodzieży i
dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem osób niesłyszących.
4) Wspieranie rozwoju techniki, technologii, innowacyjności oraz nauk
społecznych.
5) Edukacja kulturalna polegająca szczególnie na kształtowaniu właściwego
stosunku do kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
6) Pomoc potrzebującym wobec wystąpienia sytuacji kryzysowych w kraju i za
granicą, ze szczególnym uwzględnieniem ofiar katastrof i klęsk żywiołowych
poprzez działalność charytatywną.
7) Działania wspierające ochronę zdrowia fizycznego i umysłowego oraz promocja
zdrowia samego w sobie, ze szczególnym uwzględnieniem korzyści płynących z
odpowiedniej diety.
8) Promowanie właściwego stosunku do ekologii, przyrody, ochrony zwierząt, a
także dziedzictwa przyrodniczego.

9) Działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
a także działalność na rzecz podmiotów trzeciego sektora.
4. ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ Z PODANIEM REALIZACJI
CELÓW
Fundacja w ciągu roku 2014 swoje cele realizowała poprzez:
a) Promocję kultury i edukacji. W tym celu Fundacja powołała do życia i prowadziła
internetowy magazyn Kompresja.pl, w którym przedstawiane były artykuły z
zakresu szeroko rozumianej nauki – medycyny, astronomii, ekologii, nauk ścisłych, a
także nauk o człowieku, kultury i sztuki. Na łamach magazynu Kompresja.pl w roku
2014 opublikowanych zostało 258 artykułów, w oparciu o źródła naukowe oraz
materiały prasowe instytutów oraz organizacji naukowych, jak i akademickich, a
także ośrodków kultury i sztuki.
Celami tego projektu są:
 Działalność kulturalno-oświatowa, szczególnie w zakresie wspierania,
aktywności edukacyjnej, szkoleniowej, informacyjnej oraz promocyjnej.
 Działanie na rzecz rozwoju sztuki i mediów niezależnych w Polsce i na
świecie, w tym swobodnego przepływu i dostępu do informacji niezbędnej
dla rozwoju życia kulturalnego i artystycznego, edukacji społecznej oraz
ochrony i promocji zdrowia.
 Inspirowanie społeczeństwa do świadomego rozwoju indywidualnego
poprzez kontakt z nowościami z zakresu nauki o człowieku, neurologii,
psychologii.
 Działanie na rzecz porozumienia i komunikacji międzyludzkiej w ramach
wszelkich programów o charakterze integracji i współpracy
międzynarodowej w zakresie szeroko pojętej sztuki i kultury.
 Inicjowanie, wspieranie i promowanie przedsięwzięć służących rozwojowi
kultury i edukacji.
 Promowanie nowatorskich rozwiązań w zakresie technologii, sposobu
przekazu, animacji i edukacji społeczeństwa, psychologii, neurologii oraz
szeroko rozumianego terminu NLP (programowanie neurolingwistyczne).
 Stworzenie interaktywnej platformy internetowej opisującej kulturę, sztukę,
a także podejmującą zagadnienia naukowe.
 Inspirowanie społeczeństwa do świadomego rozwoju indywidualnego
poprzez kontakt z nowościami z zakresu nauki o człowieku, neurologii,
psychologii.
 Promocja świadomego życia oraz wyborów indywidualnych poprzez
zapewnienie dostępu do szeroko rozumianej kultury i sztuki.
b) Wspieranie rozwoju małego biznesu w Polsce. W tym celu Fundacja powołała do
życia inkubator przedsiębiorczości, oferując beneficjentom tego projektu porady
księgowe, prawne, szkolenia z zakresu prywatnych emerytur oraz prywatnych
ubezpieczeń zdrowotnych, wsparcie przy prezentacji firmy w Internecie, miejsce na
stronę www firmy. Rok 2014 został przeznaczony na prawne i merytoryczne
przygotowanie oferty i możliwości inkubatora, celem wykorzystania go i zaproszenia
do współpracy beneficjentów w następnym roku.
Celami tego projektu są:









Działania na rzecz zwiększenia aktywności gospodarczej w kraju poprzez
promocję i propagowanie małych przedsiębiorstw i innych przedsięwzięć
gospodarczych, organizowanych przez bezrobotnych lub dających im
zatrudnienie, w celu rozwoju gospodarczego kraju.
Przedstawienie zalet samodzielnej działalności gospodarczej w formie
organizowania szkoleń, konferencji, organizowania spotkań z potencjalnymi
kontrahentami, wydawanie biuletynów informacyjnych, gromadzenie danych
zezwalających na ustalenie płaszczyzn działania i form dla nowo powstałych
i powstających podmiotów, o których mowa w punkcie powyżej.
Udostępnianie na korzystnych warunkach rozwijającym się podmiotom
gospodarczym oraz firmom tworzącym nowe miejsca pracy wirtualnej
powierzchni do prowadzenia stron multimedialnych, serwisów
internetowych, sklepów online, wizytówek, korespondencji, etc., poprzez
Inkubator Przedsiębiorczości i Inkubator Technologiczny, oraz udzielanie im
pomocy organizacyjnej, informatycznej, porad z zakresu public relations i
współpracy z mediami, jak również wskazywanie najodpowiedniejszych
struktur organizacyjnych, a także szkolenia BHP.
Organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów oraz kursów.

c) Działania na rzecz dzieci niesłyszących i słabo słyszących. W roku 2014 Fundacja
powołała do życia projekt „Krzyk Ciszy”. Głównym aspektem tego projektu zostało
uruchomienie wytwórni muzycznej, której celem było zbieranie środków
finansowych, przeznaczonych na dofinasowania do zakupu aparatów słuchowych i
innych akcesoriów niezbędnych w rehabilitacji i rozwoju dzieci niesłyszących i słabo
słyszących. Wytwórnia oferowała legalne wydawnictwa w formie MP3, głównie
związane z muzyka niszową i niezależną. Projekt zakłada, że każde uzbierane 1000 zł
ze sprzedaży muzyki zostanie przeznaczone na jednorazowe dofinansowanie ze
wspomnianego wyżej zakresu. Rok 2014 został poświęcony na zbudowanie
odpowiedniej oferty, zagadnienia prawnicze, zbudowanie anglojęzycznej strony
www (ze względu na fakt, że większość artystów, z którymi współpracowała
Fundacja pochodzi z terenu Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych) – która
działa pod adresem www.screamofsilence.org, a także promocję wydawnictw
zarówno wśród targetu odbiorców oraz artystów-muzyków.
Celami tego projektu są:
 Prowadzenie działalności wydawniczej celem zbierania funduszy na
wsparcie i rozwój organizacji pracujących z osobami niesłyszącymi i słabo
słyszącymi.
 Organizowanie zbiórek pieniężnych i rzeczowych, różnych form wypoczynku
oraz pomocy finansowej i rzeczowej dla ośrodków i organizacji pracujących z
osobami niesłyszącymi i słabo słyszącymi.
 Zamawianie dzieł sztuki oraz ich promocja.
 Promowanie w kraju i za granicą artystów niedocenianych, młodych,
undergroundowych, uprawiających marginalne działanie interaktywnej
sztuki, ludzi sztuki z drugiego obiegu.
d) Wspieranie wszelkich możliwych dróg rozwoju indywidualnego człowieka,
właściwego stosunku do rozwoju indywidualnego, pracy nad samym sobą.
Podobnie jak bardziej zaawansowane ćwiczenia wzmacniają nasze ciała i
umożliwiają im wysoki rozwój, podobnie neurostymulacja poprzez dźwięk wpływa
na nasz system nerwowy, tak aby funkcjonował w optymalnej wydajności. Fale

dźwiękowe i mózgowe opracowywane przez Fundację Rozwoju Indywidualnego
"Praca Moc Energia" mają oferować systemowi nerwowemu atmosferę, w której
staje się wyjątkowo podatny na pozytywne przemiany w naszym mózgu i ciałach. W
oparciu o osiągnięcia i odkrycia naukowe nad wpływem dźwięku/muzyki,
mówionych/powtarzanych fraz oraz przekazów podprogowych, a także relaksacji na
życie człowieka, Fundacja podjęła działania, w celu zbudowania studio
multimedialnego, w którym będzie realizowała programy audio wpierające: rozwój
indywidualny człowieka, odkrywanie potencjałów, talentów jednostki oraz wiarę w
możliwość pozytywnych zmian w życiu czy osiągnięcia i realizacji marzeń/planów
życiowych. Wykorzystując indywidualne doświadczenie w pracy z dźwiękiem
zostały podjęte inwestycje w specjalistyczne oprogramowanie oraz sprzęt, a także
prowadzone konsultacje z psychologiami, dotyczące formuł przekazu słownego,
które mają być wykorzystane w nagrywanych programach audio. Pierwsze próby z
realizacją studyjną programów przewidziano na drugą połowę 2015 roku.
Celami tego projektu są:
 Promowanie nowatorskich rozwiązań w zakresie technologii, sposobu
przekazu, animacji i edukacji społeczeństwa, psychologii, neurologii oraz
szeroko rozumianego terminu NLP (programowanie neurolingwistyczne).
 Tworzenia ośrodka pracy Fundacji.
 Działanie na rzecz pomocy osobom zagrożonym dyskryminacją społeczną
poprzez umożliwienie im dostępu do dóbr kultury i edukacji oraz
integralnego rozwoju osobistego.
5. INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WEDŁUG WPISU DO
REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Na dzień 31.12.2014. Fundacja prowadziła działalność gospodarczą w zakresie:





62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem
74.10.Z- Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i
podobna działalność
63.12.Z - Działalność portali internetowych

6. ODPISY UCHWAŁ FUNDACJI
O powołaniu Zarządu Fundacji (odpis w załączniku)
O udostępnieniu lokalu (odpis w załączniku)
7. INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYCH PRZYCHODÓW NA DZIEŃ 31.12.2014.
Środki otrzymane z darowizn: 11.900 zł
Przychody netto ze świadczonych usług w ramach działalności gospodarczej: 5902,50 zł

8. INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH NA DZIEŃ 31.12.2014.
Koszty ogółem w układzie rodzajowym:
Lp.

Wyszczególnienie

Rok 2014

1.

Amortyzacja

2 154,01

2.

Zużycie materiałów

5 998,00

3.

Zużycie energii

4.

Usługi obce

5.

Podatki i opłaty

0,00

6.

Wynagrodzenia

1 120,00

7.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

280,00

8.

Pozostałe koszty rodzajowe

484,74

9.

Zmiana stanu produktów (-zwiększenie;
+zmniejszenie)

175,29
3 936,40

Ogółem:

0,00
14 148,44

Poniesione koszty mają charakter ogólno-administracyjny, wiążą się z realizacją działań
statutowych w Fundacji.
Koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej: 0 zł
Wynik finansowy Fundacji na koniec roku 2014 zakończył się nadwyżką w kwocie:
3641,88 zł
Została ona przeznaczona na następny rok na realizację celów statutowych Fundacji.
9. DANE O OSOBACH ZATRUDNIONYCH I WYNAGRODZENIACH
Fundacja nie zatrudniała żadnego pracownika na podstawie umowy o pracę w 2014
roku.
10. WYSOKOŚĆ ROCZEGO LUB PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA
WYPŁACONEGO ŁĄCZNIE CZŁONKOM ZARZĄDU ORAZ OSOBOM KIERUJĄCYM
DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ
Członkowie Zarządu, ani osoby odpowiedzialne za kierowanie działalnością gospodarczą
nie otrzymywali żadnego wynagrodzenia.
11. WYDATKI NA UMOWY ZLECENIA I UMOWY O DZIEŁO
Na umowy zlecenia fundacja wydatkowała: 370 zł

Na umowy o dzieło fundacja wydatkowała: 750 zł
12. DANE O UDZIELONYCH PRZEZ FUNDACJĘ POŻYCZKACH PIENIĘŻNYCH
Fundacja nie udzielała pożyczek w 2014 roku.
13. DANE O KWOTACH ULOKOWANYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH ZE WSKAZANIEM
BANKU
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2014.: 3814.64 zł
(Fundacja na dzień 31.12.2014. roku ma podpisaną umowę o prowadzenie konta z PKO
Bank Polski: 77144012730000000016914576)
Fundacja nie nabyła obligacji, udziałów, akcji.
Fundacja nie nabyła nieruchomości.
Wartość aktywów i zobowiązań Fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych:
 wartość aktywów na dzień 31.12.2014.: 6662.07 zł
 zobowiązania Fundacji na dzień 31.12.2014.: 520.19 zł
14. DANE O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ FUNDACJI PRZEZ PODMIOTY PAŃSTWOWE I
SAMORZĄDOWE (USŁUGI, PAŃSTWOWE ZADANIA ZLECONE I ZAMÓWIENIA
PUBLICZNE) ORAZ O WYNIKU FINANSOWYM TEJ DZIAŁALNOŚCI
Fundacja nie prowadziła w roku 2014 działalności zleconej Fundacji przez podmioty
państwowe i samorządowe.
15. INFORMACJA O ROZLICZENIACH FUNDACJI Z TYTUŁU CIĄŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ
POATKOWYCH, A TAKŻE INFORMACJE W SPRAWIE SKŁADANYCH DEKLARACJI
PODATKOWYCH
Fundacja w roku 2014 zapłaciła PIT4 – podatek dochodowy od osób fizycznych w
wysokości: 161 zł
Fundacja składa roczną deklarację CIT (dochody/przychody wolne): 3641,88 zł
16. W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM NIE BYŁO PRZEPROWADZONYCH KONTROLI W
FUNDACJI

