Formularz sprawozdania z działalności Fundacji za 2021 rok.
1. Dane rejestracyjne fundacji, tj.:
a. nazwa fundacji:
b. siedziba fundacji:
c. adres fundacji:
d. aktualny adres do korespondencji:
e. adres poczty elektronicznej:
f. data wpisu w KRS:
g. numer KRS:
h. numer identyfikacyjny REGON:
i. dane członków zarządu fundacji:

j.

określenie celów statutowych
fundacji:

FUNDACJA LAETARE
57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Pogodna 24/3/3
Jw.
Jw.
fundacja.laetare@gmail.com
13.04.2018r.
0000727210
369968336
Szymon Wandzel – prezes
Anna Kozłowska – członek Zarządu
Łukasz Czekalski – członek Zarządu
Jagoda Glanc – członek Zarządu
1. niesienie radości, dodawanie ludziom i wszelkim grupom
ludzi pewności siebie, odzyskiwanie nadziei, powrót do
normalności życia, zarówno na płaszczyźnie psychicznej,
fizycznej, jak i duchowej,
2. pomoc społeczna umożliwiająca osobom i rodzinom
przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są
one w stanie pokonad, wykorzystując własne uprawnienia,
zasoby i możliwości,
3. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej,
pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej,
4. działalnośd na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i
społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
5. działalnośd charytatywna,
6. ochrona i promocja zdrowia,
7. wspieranie działalności ekumenicznej,
8. działalnośd wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności
lokalnych,
9. wspieranie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i
wychowania,
10. inicjowanie wypoczynku dzieci i młodzieży,
11. działanie na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego,
12. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i „savoir
vivre”,
13. działalnośd turystyczna i krajoznawcza,
14. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz
swobód obywatelskich a także działao wspomagających rozwój
demokracji,
15. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów
zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
16. działalnośd na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania
kontaktów i współpracy między społeczeostwami,
17. promocja i organizacja wolontariatu,
18. pomoc Polonii i Polakom za granicą,
19. promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,
20. działalnośd na rzecz rodziny, macierzyostwa, rodzicielstwa,
upowszechniania i ochrony praw dziecka,
21. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
22. działalnośd na rzecz organizacji pozarządowych oraz
podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie wyżej

2. Zasady, formy i zakres działalności
statutowej z podaniem realizacji celów
statutowych:

3. Opis głównych zdarzeo prawnych w
działalności fundacji o skutkach
finansowych:

4. Odpisy uchwał zarządu fundacji:
5. Informacje o wysokości uzyskanych
przychodów, z wyodrębnieniem ich
źródeł oraz formy płatności:
6. Informacje o odpłatnych
świadczeniach realizowanych przez
fundację w ramach celów
statutowych:

wymienionym,
23. wspomaganie rozwoju osobowościowego i duchowego
dzieci i młodzieży,
24. upowszechnianie kultury i sztuki,
25. wspieranie osób, które utraciły swoich najbliższych,
26. specjalistyczna pomoc osobom cierpiącym psychicznie,
szczególnie po próbach samobójczych,
27. wspomaganie technicznie, szkoleniowo, informacyjnie
organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w
art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i
wolontariacie,
28. działalnośd na rzecz organizacji, których celami statutowymi
są: działalnośd naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa,
kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony
środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy
społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.
1. organizowanie i wspieranie międzynarodowych,
ogólnokrajowych i lokalnych akcji na rzecz pomocy osobom czy
grupom osób, które utraciły życiową radośd.
2. Prowadzenie poradnictwa, w postaci niezależnych usług
wspierających ludzi znajdujących się w potrzebie.
3. Rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie.
4. Działalnośd edukacyjną, wydawniczą i badawczą.
5. Organizację szerokorozumianych „eventów”.
6. Promocję dobrych kontaktów interpersonalnych.
7. Działalnośd internetową, telewizyjną i radiową.
8. Działalnośd na rzecz promocji paostwa polskiego i narodu
polskiego.
9. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i
organizacjami pozarządowymi
w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
Fundacja Laetare spełniła cele statutowe przez zorganizowanie
m.in. następujących akcji:
- kontynuacja nagrao wywiadów z cyklu „O radości słów kilka”
- e-mail do Experta
- fecebook’owy cykl live stream’ów wieczornych w czasie
epidemii
- zbiórka na aparat słuchowy dla emeryta
- kursy i szkolenia on-line nt. depresji, samookaleczania,
samobójstw, dopalaczy wśród dzieci i młodzieży
- szkolenia dla Szkół, Grona Pedagogicznego w temacie
depresji, samookaleczeo i samobójstwa wśród dzieci i
młodzieży
- „foodsharing” (napełnialiśmy lodówki społeczne)
- rozdawania upominków bożonarodzeniowych
- szereg indywidualnego wsparcia emocjonalnego i
psychologicznego
W załączeniu odpisy uchwał zarządu fundacji podjętych w
analizowanym okresie sprawozdawczym w ilości 3 szt.
Z darowizn:
1) przelewem: 1885,86 zł
2) gotówką: 0 zł
RAZEM: 1885,86 zł

Nie dotyczy

7. Działalnośd gospodarcza:

Nie dotyczy

8. Informacje o kosztach z wyodrębnieniem formy płatności (np. gotówka, przelew) poniesionych na:
a. realizację celów statutowych:

1 175, 49 zł

b. administrację (np. czynsze, opłaty
telefoniczne, pocztowe, itp.):
c. działalnośd gospodarczą:

436, 51 zł

d. pozostałe:

Nie dotyczy

9. Dane o zatrudnieniu w fundacji:

Nie dotyczy

Nie dotyczy

10. Dane o łącznej kwocie wynagrodzeo
wypłaconych w fundacji:
11. Dane o wysokości rocznego lub
przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia wypłaconego łącznie
członkom zarządu i innych organów
fundacji:
12. Dane o wysokości rocznego lub
przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia wypłaconego osobom
kierującym działalnością gospodarczą:
13. Dane o wydatkach na wynagrodzenia z
umów zlecenia:
14. Dane o udzielonych przez fundację
pożyczkach pieniężnych:
15. Dane o kwotach zgromadzonych na
rachunkach płatniczych,
ze wskazaniem banku w przypadku
rachunku bankowego oraz kwotach
zgromadzonych w gotówce:
16. Dane o wartości nabytych obligacji:

Nie dotyczy

17. Dane o wielkości objętych udziałów
lub nabytych akcji:
18. Dane o nabytych nieruchomościach:
19. Dane o nabytych pozostałych
środkach trwałych:

Nie dotyczy

20. Dane o wartości aktywów fundacji
ujętych we właściwych
sprawozdaniach finansowych
sporządzanych dla celów
statystycznych:
21. Dane o wartości zobowiązao fundacji
ujętych we właściwych
sprawozdaniach finansowych
sporządzanych dla celów
statystycznych:
22. Dane o działalności zleconej fundacji
przez podmioty paostwowe i
samorządowe:
23. Informacja o rozliczeniu fundacji
z tytułu ciążących zobowiązao
podatkowych:
24. Informacja o składanych deklaracjach
podatkowych:

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy
Nie dotyczy
Konto bankowe SANTANDER
Nr:83 1090 2516 0000 0001 3627 4026
Zgromadzono: 1 885, 86 zł
(w tym gotówka: 0 zł)
Nie dotyczy

Nie dotyczy
Nie dotyczy
Na dzieo 31.12.2020r
Aktywa trwałe: 0zł
Aktywa obrotowe: należności krótkoterminowe: 1 127,15 zł

Na dzieo 31.12.2020r.
0 zł

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Złożono formularz CIT-8 i CIT 8-0 w Urzędzie Skarbowym w
Kłodzku.

25. Informacja, czy fundacja ustanowiona
na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia
1984 r. o fundacjach jest instytucją
obowiązaną w rozumieniu ustawy z
dnia 1 marca 2018 r. o
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu:
26. Informacja o przyjęciu lub dokonaniu
przez fundację ustanowioną na
podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia
1984 r.
o fundacjach płatności w gotówce o
wartości równej lub przekraczającej
równowartośd
10 000 euro, wraz ze wskazaniem daty
i kwoty operacji:
27. Informacja, czy w okresie
sprawozdawczym była
przeprowadzona w fundacji kontrola,
a jeśli była – to należy wskazad organ
kontrolujący oraz wyniki kontroli:

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie

