Wrocław, 27.12.2011 r.
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI za rok 2010
Fundacja Ważka
57-100 Strzelin, Karszów 19
NIP 914 15 58 252
REGON
Fundacja Ważka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, Rejestr Stowarzyszeń pod
numerem 0000374293.
Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym 23.12.2010 r.
Zarząd Fundacji:
Małgorzata Barrek – Prezes Zarządu
Anna Lewińska – Wiceprezes Zarządu
Renata Iwaniec – Wiceprezes Zarządu
Marta Derejczyk – Skarbnik Zarządu
Celem fundacji zgodnie z jej statutem jest:
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w obszarze kultury, gospodarki, edukacji oraz zdrowia.
Zwiększanie potencjału kapitału ludzkiego.
Stymulowanie rozwoju rynku pracy.
Wspieranie rozwoju instytucji samorządu terytorialnego oraz innych instytucji działających na rzecz
kultury, gospodarki, edukacji oraz zdrowia, wspieranie dialogu międzysektorowego.
Innowacyjna i ponadnarodowa działalność nakierowana na wymianę dobrych praktyk i ich
implementację na obszarze RP.
Zwiększenie poziomu integracji społecznej.
Promocja kultury i sztuki, w szczególności poprzez realizację programów edukacyjnych,
animowanie życia kulturalnego.
Promocja idei zrównoważonego rozwoju.
Podejmowanie działalności wspomagającej upowszechnianie swobód obywatelskich, a także
działań wspomagających rozwój demokracji.
Przeciwdziałanie wszelkim formom przemocy i dyskryminacji kobiet oraz wykluczeniu
społecznemu w szczególności ze względu na wiek, niepełnosprawność, status społeczny i
majątkowy, przekonania, rasę, narodowość i orientację seksualną.
Upowszechnianie praw człowieka i idei równości płci.
Wyżej wymienione cele fundacja realizuje poprzez:
Merytoryczne i finansowe wspieranie obywatelskich inicjatyw samorządowych.
Współpracę ze środkami masowego przekazu.
Współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami, instytucjami, fundacjami oraz
przedsiębiorstwami, prowadzącymi działalność w obszarze gospodarki, kultury, edukacji,
zdrowia i nauki.
Wspieranie rozwoju rodziny.
Wspieranie rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości.
Działalność szkoleniowo – doradczą.
Działalność badawczo – naukową.
Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa,
naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony
środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych.

Monitorowanie i analizowanie istniejącego prawa, a także założeń polityki, realizowanych
projektów i programów z perspektywy praw kobiet i równouprawnienia płci.
Organizowanie aukcji, zbiórek, koncertów, widowisk i innych akcji mających na celu
pozyskanie środków materialnych na cele statutowe Fundacji.
Opis działalności:
W roku 2010 Fundacja Ważka rozpoczęła swoją działalność. W sierpniu ustanowiony został staut
Fundacji. W dniu 01.09.2010 Fundator wydał Uchwałę nr 1 dotyczącą powołania członków Rady
Fundacji, 01.09.2010 wydana została Uchwała nr 1 Rady Fundacji dotycząca powołania Prezesa,
Wiceprezesów i Skarbnika Fundacji.
W dniu 23.12.2010 r. wydana została decyzja Sądu Rejonowego o rejestracji Fundacji Ważka w
Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.

Odpisy uchwał:
Wrocław, 1.09.2010 r.
Uchwała Fundatora nr 1
dotyczy: powołanie członków Rady Fundacji.
Niniejszym Fundator Małgorzata Barrek, w zgodzie ze statutem Fundacji Ważka, powołuje Radę
Fundacji, w skład której wchodzą następujące osoby:
Piotr Balbierz
Jolanta Barrek
Alicja Dobosz
Małgorzata Barrek

Wrocław, 1.09.2010
Uchwała Rady Fundacji nr 1
dotyczy: powołanie Prezesa i Wiceprezesów, Sakrbnika Fundacji.
Niniejszym Rada Fundacji w składzie Piotr Balbierz, Jolanta Barrek i Alicja Dobosz, w zgodzie ze
statutem Fundacji Ważka, powołują Zarząd Fundacji, w skład którego wchodzą następujące osoby:
1. Małgorzata Barrek – Prezes Zarządu
2. Anna Lewińska – Wiceprezes Zarządu
3. Renata Iwaniec – Wiceprezes Zarządu
4. Marta Derejczyk – Skarbnik Zarządu
Piotr Balbierz
Jolanta Barrek
Alicja Dobosz

Wrocław, 30.06.2011 r.

Uchwała Zarządu Fundacji Ważka nr 2
z dnia 30 czerwca
Zarząd Fundacji Ważka z siedzibą w Strzelinie na zebraniu Fundacji we Wrocławiu w obecności
niżej podpisanych członków Zarządu dnia 30 czerwca 2011 r. zatwierdza sprawozdanie z
działalności za rok 2010.
Małgorzata Barrek
Prezes Zarządu

Anna Lewińska
Wiceprezes Zarządu

Marta Derejczyk
Skarbnik Zarządu

Uchwała Rady Fundacji Ważka nr 2
z dnia 30 czerwca
Rada Fundacji Ważka z siedzibą w Strzelinie na zebraniu Fundacji we Wrocławiu w obecności
niżej podpisanych członków Rady dnia 30 czerwca 2011 r. zatwierdza sprawozdanie z działalności
za rok 2010.
Jolanta Barek

Alicja Dobosz

Opis głównych zdarzeń prawnych o skutkach finansowych:
W roku 2010 fundacja rozpoczęła działanie nie uzyskała przychodów z działalności określonej
statutem. Fundacja otrzymała w formie darowizny od członka fundacji komputer marki Toschiba
seria Satellite o wartości 2800 zł, który stanowi majątek fundacji.
W roku 2010 fundacja nie posiadała zobowiązań ani należności finansowych.
W roku 2010 fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.
W roku 2010 fundacja nie zatrudniała osób na umowę o pracę ani nie zawierała umów
cywilnoprawnych, ponadto:
- fundacja nie wypłacała wynagrodzeń,
- fundacja nie ponosiła wydatków na wynagrodzenia z umów zlecenia,
- fundacja nie udzielała pożyczek pieniężnych,
- fundacja nie posiadała kwot ulokowanych na rachunkach bankowych,
- fundacja nie nabyła obligacji,
- fundacja nie nabyła nieruchomości,
- fundacja nie nabyła i nie posiadała środków trwałych.
Fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe.
Fundacja nie składała deklaracji podatkowych.
W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzona kontrola.

