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SPRAWOZDZANIE MERYTORYCZNE
FUNDACJI ROZWOJU INDYWIDUALNEGO „PRACA MOC ENERGIA”
z siedzibą w Lublinie
za rok 2016

1. DANE FUNDACJI
Fundacja Rozwoju Indywidualnego „Praca Moc Energia”
Data wpisu do KRS: 26.02.2014.
Z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kazimierza Wielkiego 27c
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.
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4. ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ Z PODANIEM
REALIZACJI CELÓW
PROJEKT KICK2HELP (Charytatywny Turniej Piłkarski)
Projekt wpisuje się w następujące sposoby realizacji celów statutowych fundacji:





Prowadzenie działalności w zakresie ochrony i promocji zdrowia
Propagacja współzawodnictwa oraz zdrowej konkurencji wśród dzieci i młodzieży
poprzez organizację wydarzeń sportowych oraz edukacyjnych
Organizacja wydarzeń sportowych jako formy zabezpieczania czasu wolnego dzieci,
młodzieży oraz dorosłych i eliminacji alternatywy dla zachowań aspołecznych
Promocję i organizowanie wolontariatu oraz akcji charytatywnych

Projekt wpisuje się w następujące punkty pożytku publicznego:






Działalności na rzecz integracji reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym
Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Ochrony i promocji zdrowia
Działalności charytatywnej

KICK2HELP jest serią piłkarskich turniejów charytatywnych, w których biorą udział
amatorzy oraz nieformalne grupy sportowe. Jest jednym z dwóch projektów, które podjęła
fundacja na zebraniu 15 stycznia 2015 roku.
Ideą wszystkich akcji spod znaku KICH2HELP jest radość z uprawiania różnych dyscyplin
sportowych, w szczególności piłki nożnej, jak i pomoc tym, którzy w swoim życiu otrzymali
trudne wyzwania zdrowotne. Dochód pochodzący z akcji oraz towarzyszących mu aukcji
przeznaczony jest na wsparcie rehabilitacyjne dla Zuzi z Lublina. Dziewczynka urodziła się z
przepukliną oponowo-rdzeniową i wodogłowiem. Do tej pory nie miała możliwości chodzić
sama. Celem projektu KICH2HELP jest zbiórka środków finansowych z przeznaczeniem na
zwiększenie możliwości rehabilitacyjnych oraz integracyjnych Zuzi. W związku ze
złożonością i wielosegmentowości schorzenia wsparcie potrzebne dla dziecka jest bardzo
rozległe. Należy pamiętać, że leczenie chorego dziecka to nie tylko sprzęt. Najważniejsze są
rehabilitacje, które dziecko powinno mieć codziennie, co wiąże się z ogromnymi nakładami
finansowymi rodziców dziewczynki. Sprzęt chociaż jest dodatkiem, jest ściśle powiązany z
efektywnością i sukcesem prowadzonych działań.
KICH2HELP prezentuje również inne wartościowe cele. Poprzez promocję i popularyzację
piłki nożnej, ale również innych sportów – zarówno zespołowych, jak i indywidualnych –
propaguje zdrowy tryb życia. Dodatkowo umożliwia doświadczenie zdrowej, sportowej
rywalizacji. Z uwagi na fakt, że akcje KICH2HELP będą odbywać się w różnych miastach
Polski, stanowią one również okazję do promocji poszczególnych miejsc, wraz z ich
tradycjami sportowymi oraz rekreacyjno-turystycznymi.
Jako organizatorzy, kibice oraz entuzjaści m.in. piłki nożnej czy tenisa stołowego, wierzymy,
że pomaganie innym poprzez aktywność fizyczną pozytywnie wpływa nie tylko na
bezpośrednich uczestników turnieju, na osoby, które pomagają i wspierają organizację, ale
również na najbliższe otoczenie. Uważamy, że możliwość cieszenia się pełnią sił życiowych w
naturalny sposób kładzie na nas zobowiązanie do pomocy tym, przed którymi stanęły
wspomniane trudne wyzwania zdrowotne.
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Anglojęzyczna nazwa projektu związana jest z planami rozwoju akcji w każdej z kolejnych
edycji. Proste w swojej wymowie i rozumieniu słowa mają na celu jednoczyć wszystkie osoby
popierające idee pomocy innym poprzez uprawianie sportu, niezależnie od pochodzenia, a
także ułatwić komunikację oraz promocję KICK2HELP wśród sportowego środowiska poza
granicami Polski, organizacji sportowych oraz samych sportowców innych narodowości.
Pozyskane środki finansowe dzięki projektowi KICK2HELP są wydawane na:





specjalistyczne turnusy rehabilitacyjne (np. w ośrodku HIPOMEDICAL 2 w Zabajce),
indywidualne sesje z rehabilitantem w miejscu zamieszkania Zuzi,
inne akcesoria wspomagające rehabilitację takie jak : maty, wałki , piłki , drążki,
huśtawki, itp.,
wizyty lekarskie.

Rok 2016 to kontynuacja założeń z poprzedniego roku. W tym roku udało nam się zrealizować
jeden turniej.
W okresie letnim na wniosek rodziny Zuzanny przekazaliśmy część zgromadzonych środków
na adaptacje i modernizację nowego miejsca zamieszkania rodziny. Stan zastany nie był
dostosowany do mieszkania w nim osoby niepełnosprawnej – wymagane było m.in.
poszerzenie drzwi, aby mógł przez nie przejechać wózek inwalidzki, wyrównanie podłóg,
których stan nie pozwalał na swobodne poruszanie się wózka inwalidzkiego, dostosowano
łazienkę, tak, aby Zuzia mogła sama z niej korzystać (w postaci odpowiednich uchwytów,
etc.). W obliczu tego wyzwania podjęto decyzję organizacji kolejnej edycji KICK2HELP
ponownie na okres jesienny.
Trzecia edycja KICK2HELP odbyła się 19 listopada 2016 roku, ponownie na hali sportowej
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – Polskiego Centrum Rekreacji Ruchowej. Tym
razem również turniej został objęty Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Lublin
Krzysztofa Żuka oraz Patronatem Biznesowym Centrum Wózków Inwalidzkich oraz Best
House Nieruchomości. Patronat medialny objęły m.in. Radio Lublin, Kurier Lubelski czy
portal Lublin112. Jeden z patronów medialnych – Lubelska.tv – przygotowała cały reportaż z
niniejszego wydarzenia.
W turnieju wzięło udział 10 drużyn, a cała impreza została rozegrana systemem ligowym –
każdy-z-każdym. Wśród przedstawicieli drużyn były zespoły, które towarzyszyły każdej
edycji KICK2HELP, jak MW Lublin, oficjalne stowarzyszenie sympatyków Arsenalu
Londyn, a także drużyna złożona przez lubelskich kucharzy. Turniej – jak każda jego
poprzednia edycja – był opatrzony również darmowym poczęstunkiem dla kibiców oraz
zawodników, zorganizowanym przez lubelskie restauracje, które chętnie przystąpiły do akcji.
Do pomocy w realizacji tego przedsięwzięcia swoich uczniów zaproponowało Technikum
Gastronomiczne w Lublinie.
Fundacja zgłosiła do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zbiórkę publiczną,
która rozpoczęła się dnia 9 listopada 2016 roku i potrwa do 31 marca 2017 roku. Bezpośredni
link do portalu zbiórek publicznych:
http://zbiorki.gov.pl/zbiorki/zbiorki/szczegolyzbiorki.xhtml?zbiorka_nazwa=KICK2HELP%20%20PIŁKARSKI%20TURNIEJ%20CHARYTATYWNY&v=6108024337839202295127121
35465487619819873239056
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Środki zebrane na trzeciej edycji KICK2HELP stanowią budżet na opłacenie turnusu
rehabilitacyjnego w ośrodku HIPOMEDIAL 2 w Zabajce, który Zuzia odbędzie w drugiej
połowie marca 2017 roku.
Na grudniowym spotkaniu z koordynatorami projektu podjęto decyzje o organizacji w 2017
roku wydarzeń sportowych również z innych dziedzin niż piłka nożna. Wstępne działania i
możliwości Fundacji ukierunkowały nas na sporty rakietowe – tenis ziemny i tenis stołowy.
Ze względu na coraz większą rozpoznawalność nazwy KICK2HELP, szczególnie w Lublinie,
fundacja podjęła decyzję o niezmienianiu nazwy przedsięwzięcia na MOVE2HELP. Imprezy
dedykowane Zuzi, niezależnie od dyscypliny sportu będą nosiły nazwę KICK2HELP.

PROJEKT POZYTYWNA ENERGIA (Dobroczynne Wydarzenia Kulturalne)
Projekt wpisuje się w następujące sposoby realizacji celów statutowych fundacji:






Inicjowanie, wspieranie i promowanie przedsięwzięć służących rozwojowi kultury i
edukacji
Wspieranie i organizowanie działań (inicjatyw jak koncerty, wernisaże, wystawy, itp.)
kulturalnych oraz wszelkich kierunków działalności artystycznej i kulturalnej w
szczególności twórców i organizacji związanych z muzyką, malarstwem, fotografią i
teatrem
Współpraca z terenowymi organami samorządowymi oraz instytucjami i
organizacjami kultury na terenie kraju zajmującymi się animacją życia kulturalnego
Promocję i organizowanie wolontariatu oraz akcji charytatywnych

Projekt wpisuje się w następujące punkty pożytku publicznego:





Działalności na rzecz integracji reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym
W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Działalności charytatywnej
Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Projekt POZYTYWNA ENERGIA to cykl wydarzeń na rzecz 4,5-letniego Krzysia Zagraby, u
którego zdiagnozowano bardzo rzadką chorobę – Zespół Alstroma. Zebrane fundusze
przeznaczane będą na bieżące finansowanie leczenia oraz rehabilitację chłopca. Choroba jest
nieprzewidywalna i może zaatakować każdy organ, począwszy od serca, płuc, a skończywszy
na powolnej utracie słuchu, jak również i wzroku. Krzysio jest pod ścisłą i stałą
kontrolą/opieką lekarzy specjalistów, a częste wizyty i zakup niezbędnych lekarstw oraz
sprzętu są bardzo kosztowne. Celem projektu jest również ukazanie w jaki sposób i kto może
nieść pomoc chorym dzieciom, a w tym przypadku Krzysiowi. Podstawą jest bieżąca
diagnostyka, monitorowanie stanu zdrowia Krzysia i podejmowanie odpowiedniego leczenia.
Dodatkowo dziecko uczestniczy w rehabilitacji ruchowej i usprawniania widzenia. Jest na
specjalnej diecie żywieniowej ustalanej i modyfikowanej przez dietetyka. Pozyskane podczas
wydarzenia pieniądze będą przeznaczone na bieżące finansowanie pojawiających się potrzeb
związanych z leczeniem, rehabilitacją oraz specjalną edukacją Krzysia.
Do współpracy będą zapraszane różne osoby ze świata artystycznego, sportu, czy też biznesu,
a także i inni, chcący być uczestnikiem czegoś niezwykłego. POZYTYWNA ENERGIA
posiada szczytny cel i wierzymy, że zjednoczy przy sobie rzesze osób.
W roku 2016 w ramach projektu POZYTYWNA ENERGIA zostały zorganizowane dwa
wydarzenia.
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Druga edycja odbyła się 3 czerwca w Klubie Silence jako część dyskoteki organizowanej
przez klub dla studentów. Na scenie wystąpił młody zespół The Ravel. Z powodów osobistych
swój występ kabaretowy musiał odwołać aktor Przemysław Gąsiorowicz. Osobą prowadzącą
wydarzenie był Piotr Tytoń – właściciel firmy szkoleniowej Seiro. Patronami medialnymi
zostali m.in. Radio Lublin, Dziennik Wschodni, Lubelska.tv i Lublin112.
W listopadzie (dokładnie 20, w niedzielę) powróciliśmy do Domu Kultury LSM w Lublinie na
ul. Wallenroda 4a (gdzie odbyła się pierwsza edycja tego projektu). Trzecia edycja
POZYTYWNEJ ENERGII miała charakter kabaretowy. Imprezę rozpoczął swoim autorskim
show lubelski aktor Teatru im. Juliusza Osterwy – Przemysław Gąsiorowicz. Po raz pierwszy
w Lublinie wystąpił kabaret Obustronni Ludzie, w którego skład wchodzą młodzi polscy
aktorzy znani m.in. z filmów „Miasto 44”, serialu „Czas honoru” czy wystąpień scenicznych z
Teatru Narodowego w Warszawie – Michał Meyer, Paweł Paprocki, Mateusz Grydlik.
Gwiazdą wieczoru był występ znanego komika i aktora – Grzegorza Halamy.
Fundacja zgłosiła w tym celu zbiórkę publiczną trwającą w dniach 14 listopada 2016 roku do
31 marca 2017 roku. Numer zbiórki: 2016/3975/OR. Adres URL:
http://zbiorki.gov.pl/zbiorki/zbiorki/szczegolyzbiorki.xhtml?zbiorka_nazwa=POZYTYWNA%20ENERGIA%203&v=16138324644087773
2938689455887599886135113809936
Wpływ z biletów oraz z przeprowadzonych aukcji w dniu koncertu w całości został
przeznaczony na Fundusz Rehabilitacyjny Krzysztofa Zagraby. Zgodnie z porozumieniem
zawartym pomiędzy fundacją, a rodzicami Krzysia, środki finansowe mogą zostać
wykorzystane na:





bieżącą diagnostykę i leczenie (wizyty u lekarzy specjalistów),
badania diagnostyczne i laboratoryjne,
zakup leków, okularów korekcyjnych, butów i wkładek ortopedycznych,
rehabilitację (dwutygodniowe turnusy rehabilitacyjne).

Z uwagi na fakt, że nie ma jeszcze skutecznego leku na Zespół Alstroma, fundacja gromadzi
środki, które mogą zostać wykorzystane w przypadku pojawienia się nowych metod leczenia
lub do wykorzystania na zabiegi typu wszczepienie chipa w siatkówkę dziecka, w celu
ratowania wzroku.
Fundacja pozyskała takich darczyńców przedmiotów na aukcję jak PZPN (piłka z podpisem
selekcjonera reprezentacji Polski – Adama Nawałki), pirografa Krzysztofa Skubika, który
wykonał portret Jana Pawła II wypalany w drewnie czy Uzdrowisko Nałęczów (weekendowy
pobyt dla 2 osób).
Patronami biznesowymi wydarzenia zostali m.in.: Hanesco, Restauracja Koncertowa, IBB
Grand Hotel Lublinianka. Patronami medialnymi zostali: TVP Lublin, Radio Lublin, Kurier
Lubelski, Magazyn Lajf, Lublin112 oraz Lubelska.tv, która przygotowała reportaż z tego
wydarzenia.

PROJEKT PROFIT24 (Inkubator Przedsiębiorczości)
Projekt wpisuje się w następujące sposoby realizacji celów statutowych fundacji:



Działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
Działania na rzecz zwiększenia aktywności gospodarczej w kraju poprzez promocję i
propagowanie małych przedsiębiorstw i innych przedsięwzięć gospodarczych,
5
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organizowanych przez bezrobotnych lub dających im zatrudnienie, w celu rozwoju
gospodarczego kraju
Projekt wpisuje się w następujące punkty pożytku publicznego:


Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

W roku 2016 do inkubatora dołączył nowy beneficjent związany z projektowaniem
graficznym. Mieliśmy okazję obserwować rozwój działalności beneficjenta, który dołączył do
projektu w 2016 roku. Osoba prowadząca działalność związaną ze sprzedażą ubezpieczeń
zanotowała wzrost działalności, która po odliczeniu kosztów inkubacji oraz wynajmu lokalu
użytkowego zaczęła przynosić pierwsze dochody.

PROJEKT KRZYK CISZY
Projekt wpisuje się w następujące sposoby realizacji celów statutowych fundacji:







Prowadzenie i rozwój działalności gospodarczej (w tym wydawniczej) związanej z
zadaniami i profilem Fundacji
Prowadzenie działalności wydawniczej celem zbierania funduszy na wsparcie i rozwój
organizacji pracujących z osobami niesłyszącymi i słabo słyszącym
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

Projekt wpisuje się w następujące punkty pożytku publicznego:



Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
Działalności charytatywnej

Celem projektu jest zbiórka pieniędzy na zakup sprzętu i innych akcesoriów/wyposażenia
potrzebnego dla rozwoju i funkcjonowania jednostek oraz organizacji pracujących z dziećmi
niesłyszącymi i słabo słyszącymi oraz dofinansowania do zakupu aparatów słuchowych,
programów logopedycznych i innych akcesoriów potrzebnych dla rozwoju i funkcjonowania
osób niesłyszących i słabo słyszących. Projekt zakłada wykorzystanie każdego zebranego w
projekcie 1000 zł jako dofinansowanie do zakupu wyżej wymienionych rzeczy. Cena jednego
wydawnictwa muzycznego została ustalona na 5 zł brutto.
Zbiórka środków polega głównie na prowadzeniu wytwórni muzycznej o nazwie Krzyk Ciszy,
oferującej w przeważającej części wydawnictwa w formacie MP3 z zakresu muzyki
eksperymentalnej, elektronicznej, industrialnej oraz innych niszowych gatunków. Środki
pozyskane ze sprzedaży są w 100% przekazywane na konto tego projektu.
Rok 2016 związany z przygotowaniem przeniesienia fundacji do Wrocławia oraz trwającym 4
miesiące remontem obecnej siedziby fundacji wpłynął znacznie na realizację celów projektu
Krzyk Ciszy.
Fundacja w tym roku zainwestowała środki i czas w przygotowanie sklepu anglojęzycznego
do sprzedaży wydawnictw spod znaku Krzyku Ciszy pod adresem www.screamofsilence.org,
a także pozyskała od serwisu zajmującego się cyfrową dystrybucją plików muzycznych
6
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Bandcamp.com nieodpłatnie konto premium przeznaczone dla wytwórni muzycznych. Zespół
prowadzący ten amerykański serwis niejednokrotnie wspiera inicjatywy charytatywne, a idea
projektu Krzyk Ciszy została uznana za warta wspierania. Dzięki wprowadzeniu we wrześniu
2016 roku konta na Bandcamp.com projekt zyskał przede wszystkim możliwość prezentacji
jego założeń poza granicami kraju. Zaowocowało to nawiązaniem ciekawych propozycji
współpracy z artystami z wielu stron świata. W roku 2016 zostały wydane przez Krzyk Ciszy
następujące wydawnictwa:



Ataraxy „Home, At Last” – mini-EP niemieckiego artysty wykonującego muzykę
spod znaku noise
Insane Asylum „Edge Of The Catatonic Mind” – mini-EP polskiego artysty
oscylującego wokół muzyki elektronicznej

Projekt Krzyk Ciszy uzyskał również zgodę na wydanie formie MP3 płyty nieistniejącego już
polskiego zespołu Hyperion o tytule „Mechanical Rebellion”. Album nagrany w 2004 roku
był wybrany materiałem miesiąca we wrześniowym magazynie Metal Hammer (2004 rok).
Z powodu rozległości projektu oraz małych zasobów osobowych fundacji, w roku 2016 nie
udało się pozyskać odpowiednich środków finansowych na przygotowanie pierwszego
dofinansowania w ramach projektu Krzyk Ciszy.

PROJEKT KOMPRESJA.PL
Projekt wpisuje się w następujące sposoby realizacji celów statutowych fundacji:







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.
Inicjowanie i podejmowanie społecznych działań dotyczących promocji kultury,
sztuki i wyrobów artystycznych oraz nauki i dostępu do nowinek naukowych i
technologicznych
Inspirowanie społeczeństwa do świadomego rozwoju indywidualnego poprzez kontakt
z nowościami z zakresu nauki o człowieku, neurologii, psychologii.
Upowszechnianie wiedzy z wykorzystaniem nowych technologii; budowę platform
edukacyjnych i szkoleniowych.

Projekt wpisuje się w następujące punkty pożytku publicznego:



W zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Na łamach magazynu w ramach projektu KOMPRESJA.PL staramy się przedstawić wiele
składowych naszego życia, które w naszym subiektywnym odczuciu wpływają na definicję
człowieczeństwa, oddziałują na jego rozwój oraz stanowią pomost pomiędzy myśleniem
logicznym, a czysto abstrakcyjnym czy surrealistycznym. Stąd na Magazynie Kompresja obok
zagadnień nauki są również tematy dotyczące bezpośrednio człowieka czy otaczającej go
natury. Zagadnienia te nie mogą obejść się bez ekspresji duchowej części człowieka, jak
ogólnie rozumiana sztuka i kultura.
W roku 2016 strona www.kompresja.pl stała się platformą Fundacji, na której znajdują się
informacje o wszystkich działaniach i projektach organizacji, a także sam magazyn online.
Powodem takiej decyzji było ułatwienie przepływu informacji związanych z różnorodnością
działań statutowych, która była utrudniona podczas prowadzenia kilku stron internetowych.
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Na pozostałych domenach związanych z Fundacją utworzono tzw. strony landingowe
przekierowywujące użytkownika do odpowiedniego działu Platformy KOMPRESJA.PL.
W IV kwartale 2016 roku w wyniku prowadzonych testów z wprowadzeniem pasażu
handlowego ze sztuką i rękodzielnictwem Fundacja była zmuszona do zmiany wyglądu
graficznego i układu całej Platformy.
W roku 2016 opublikowaliśmy 96 artykułów związanych z ogólnie rozumianą nauką i kulturą
oraz aktualności związanych bezpośrednio z fundacją. Publikacje były zamieszczane w
Magazynie systematycznie. Do najbardziej poczytnych artykułów należały:
1. Ptaki morskie S.O.S. – artykuł o zagrożeniach dla morskich zwierząt związanych z
połykaniem plastikowych odpadów dryfujących po morzach i oceanach
2. My, geologia i plastikowa planeta – artykuł mówiący o zmianach jakie wprowadza
człowiek na naszej planecie w zakresie geologii
3. Pasta przyszłości – olej kokosowy – artykuł mówiący o korzyściach oleju
kokosowego w kontekście utrzymywania higieny jamy ustnej
4. Działania rozwijające wyobraźnię. Dni Kultury RPG [wywiad] – wywiad z
organizatorką wydarzenia „Dni Kultury RPG”, który odbyło się w maju 2016 roku w
Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu
5. Zagrożenia chemoterapii – artykuł ukazujące potencjalne zagrożenia wynikające z
chemoterapii
6. Niesamowite konstrukcje – ruchome rzeźby zasilane wiatrem – prezentacja prac
holenderskiego artysty Theo Jansena
7. Twoje dzieci kochają Nutellę? A może czas na naturalną wersję? – artykuł-porada
proponujący domowe wykonanie czekolady do smarowania na pieczywie
8. Myślisz, że wiesz co znaczy z wolnego wybiegu? Pomyśl raz jeszcze – artykuł
przedstawiający faktyczny stan związany z rodzajami hodowli drobiu
9. Kamila Szczęsna – Miejskie Mutacje – wywiad i prezentacja z jedną z artystek
biorących udział w projekcie wpisującym się w Europejską Stolicę Kultury 2016 –
„Wrocław – wejście od podwórza”
10. Wyceluj i czytaj – kamera pomagająca czytać osobom niewidomym – artykuł
przedstawiający nowinki technologiczne ułatwiające czytanie osobom niewidomym
W roku 2016 stronę projektu KOMPRESJA.PL odwiedziło ponad 36,000 unikalnych
użytkowników, którzy wywoływali średnio 142,000 odsłon miesięcznie. Domena
kompresja.pl utrzymała w Google tzw. Page-rank na poziomie 2. Na podstawie statystyk
Majestic SEO domena kompresja.pl uzyskała w 2016 roku 2021 nowych linków zewnętrznych
(kierujące do strony projektu), w tym 8 linków z domen edukacyjnych.

SZKOLENIA I WARSZTATY
Poniższe działania fundacji wpisywały się w następujące sposoby realizacji celów
statutowych:




Działalność kulturalno-oświatowa, szczególnie w zakresie wspierania, aktywności
edukacyjnej, szkoleniowej informacyjnej oraz promocyjnej
Prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjno-szkoleniowej oraz wydawniczej
promującej prace zgodne z profilem Fundacji
Organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów oraz kursów

Projekt wpisuje się w następujące punkty pożytku publicznego:
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Działalności na rzecz integracji reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym

W roku 2016 fundacja przeprowadziła szkolenie dla pracowników i wolontariuszy Fundacji
Prosperita z Lublina.
Szkolenie z zakresu podnoszenia kwalifikacji w prowadzeniu pośrednictwa pracy odbyło się 1
lipca 2016 roku. Miało na celu podnoszenie kwalifikacji i umiejętności w zakresie
prowadzenia pośrednictwa pracy z wykorzystaniem jak najnowocześniejszych metod i
narzędzi.
Osobą prowadzącą szkolenie była Pani Anna Leśniak-Nosowska – doradca zawodowy,
pośrednik pracy, trener. Od 2007 r. prowadzi poradnictwo i szkolenia w zakresie usług rynku
pracy. Doświadczenie zawodowe w licznych projektach ukierunkowanych na reintegrację
zawodowo-społeczną osób pozostających poza rynkiem pracy oraz zagrożonych
wykluczeniem społecznym i zawodowym. Autorka i współautorka licznych publikacji z
zakresu problematyki rynku pracy.
W roku 2016 Fundacja nawiązana współpracę z Aleksandrą Mroczko – psycholog i coachem z
Wrocławia współpracującym m.in. Getin Bankiem. W ramach współpracy zaplanowano
szereg warsztatów dla dzieci na rok 2017 z zakresu autoprezentacji i innych kompetencji
miękkich. W 2016 roku Aleksandra Mroczko była autorką 3 artykułów z zakresu psychologii i
pracy nad samym sobą, opublikowanych na łamach Magazynu Kompresja.

INNE DZIAŁANIA
W 2016 roku fundacja we współpracy ze Studio OTOEFEKT.PL wykonała muzykę do
czołówki telewizji internetowej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z Lublina (TV
UMCS Rozgrzewa).
https://www.youtube.com/watch?v=UBNemf0F-mA
Działanie było wykonane w ramach nieodpłatnej działalności statutowej.
STUDIO MULTIMEDIALNE
W 2016 roku fundacja kontynuowała partnerstwo z firmą Studio OTOEFEKT.PL, która
świadczyła usługi związane z produkcją materiałów multimedialnych (plakatów, wykonania i
administracji stron www, materiałów video, animacji) nieodpłatne lub po preferencyjnych
cenach.
Nieodpłatnie fundacja otrzymała:




Wsparcie związane z administracją strony projektu KOMPRESJA.PL
Projekt plakatów i ulotek na wydarzenia KICK2HELP oraz POZYTYWNA
ENERGIA
Motywacyjny film-slideshow odpowiadający założeniom statutowym fundacji
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5. INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WEDŁUG
WPISU DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO
Na dzień 31.12.2016. 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
66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
66.29.Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne
59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych






6. ODPISY UCHWAŁ FUNDACJI
O przyjęciu sprawozdania finansowego za rok 2016 (odpis w załączniku)
7. INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYCH PRZYCHODÓW NA DZIEŃ
31.12.2016.
Środki pochodzące z działalności statutowej nieodpłatnej: 32.836,38 zł
Przychody netto ze świadczonych usług w ramach działalności gospodarczej: 35.148,22 zł
Pozostałe przychody operacyjne: 25,69
Przychody finansowe: 13,59
8. INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH NA DZIEŃ 31.12.2016.
Koszty ogółem w układzie rodzajowym:
Wyszczególnienie

Lp.

Rok 2016

1.

Amortyzacja

1.279,67

2.

Zużycie materiałów

8.552,23

3.

Zużycie energii

4.

Usługi obce

5.

Podatki i opłaty

350,00

6.

Wynagrodzenia

3.107,82

7.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

8.

Pozostałe koszty rodzajowe

9.

Zmiana stanu produktów (-zwiększenie;
+zmniejszenie)

0,00
27.160,35

0,00
168,00
0,00

Ogółem:
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Koszty działalności statutowej w 2016 roku wyniosły: 15.176,44
Koszty działalności gospodarczej w 2016 roku wyniosły: 12471,32
Koszty działalności ogólnej w 2016 roku wyniosły: 12.970,31
Wynik finansowy Fundacji na koniec roku 2016 zakończył się nadwyżką w kwocie: 24.478,50 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 2016 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: 1.807,82 zł
Na umowy o dzieło fundacja wydatkowała: 1.300,00 zł
12. DANE O UDZIELONYCH PRZEZ FUNDACJĘ POŻYCZKACH PIENIĘŻNYCH
Fundacja nie udzielała pożyczek w 2016 roku.
13. DANE O KWOTACH ULOKOWANYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH ZE
WSKAZANIEM BANKU
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2016.: 18.614,57 zł
(Fundacja na dzień 31.12.2016. roku ma podpisaną umowę o prowadzenie konta z Raiffaisen
Polbank S.A.: 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 31.12.2016.: 33.159,36 zł
 zobowiązania Fundacji na dzień 31.12.2016.: 612,40 zł
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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 2016 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 2016 zapłaciła PIT4 – podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości:
387,00 zł
Fundacja składa roczną deklarację CIT (dochody/przychody wolne): 24.493,10 zł
16. W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM NIE BYŁO PRZEPROWADZONYCH
KONTROLI W FUNDACJI
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