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Fundacja Ścieżka
Sprawozdanie merytoryczne za okres
30.08.2012 r. – 31.12.2012 r.
I.

INFORMACJE PODSTAWOWE O FUNDACJI

Fundacja

Ścieżka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym

w Olsztynie, VIII Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 30.08.2012 r. Fundacja nie posiada statusu
organizacji pożytku publicznego.

Siedziba: ul. Jaroszyka 10/26, 10-687 Olsztyn
Tel.: 600 315 969; 793 980 778
e-mail: biuro@fundacjasciezka.pl
Strona internetowa: www.fundacjasciezka.pl

NIP: 7393856054
Regon: 281424713
Numer KRS: 0000431634
Numery kont bankowych fundacji: -

Zarząd
Prezes Zarządu – Dorota Duchniewicz-Człapińska, zamieszkała w Olsztynie, ul. Jaroszyka 10/26
Wiceprezes Zarządu – Anita Bednarczyk, zamieszkała w Olsztynie, ul. Dworcowa 57/114

Celem działania fundacji jest:

a) podejmowanie i wspieranie działań służących rozwojowi dzieci, młodzieży i dorosłych,
b) podejmowanie i wspieranie działań na rzecz rodzin i osób potrzebujących,
c) lobbing na rzecz rozwiązań społecznych, prawnych i ekonomicznych sprzyjających
rodzinie i osobom potrzebującym.
d) profilaktyka uzależnień
e) ochrona i promocja zdrowia
Fundacja realizuje wyżej wymienione cele przez:

a) organizowanie

KRS 0000431634

wsparcia

(psychologicznego,

NIP 739-385-60-54

pedagogicznego,

terapeutycznego,

REGON 281424713

FUNDACJA ŚCIEŻKA
600 315 969; 793 980 778
biuro@fundacjasciezka.pl
www.fundacjasciezka.pl

zdrowotnego,

zawodowego,

itd.)

dla

osób

potrzebujących,

ze

szczególnym

uwzględnieniem dzieci i młodzieży z trudnościami edukacyjnymi i rozwojowymi,
b) organizowanie konferencji, szkoleń, warsztatów i innych form edukacyjnych dla rodzin
i osób potrzebujących oraz dla instytucji działających na ich rzecz,
c) prowadzenie programów, akcji i kampanii społecznych prowadzących do rozwiązywania
problemów edukacyjnych i rozwojowych dzieci, młodzieży i dorosłych,
d) organizowanie i finansowanie działalności wydawniczej, filmowej i multimedialnej
w zakresie określonym w celach fundacji,
e) organizowanie wolontariatu na rzecz fundacji.
Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja może współdziałać z innymi
instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych.
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

II.

DZIAŁANIA FUNDACJI

Fundacja w sprawozdawanym okresie nie podejmowała działań.

III.

KOSZTY

Fundacja w sprawozdawanym okresie nie poniosła żadnych kosztów.

IV.

PRZYCHODY

Fundacja prócz funduszu założycielskiego w wysokości 500zł, nie uzyskała żadnych przychodów.

V.

PRACOWNICY FUNDACJI

Fundacja w sprawozdawanym okresie nie zatrudniała pracowników.

VI.

POZOSTAŁE INFORMACJE

Fundacja nie udzielała pożyczek pieniężnych, nie nabyła obligacji, akcji, nieruchomości ani
pozostałych środków trwałych. Nie wykonywała również żadnych zadań zleconych ze środków
publicznych. Fundacja nie posiada zaległości podatkowych.
W sprawozdawanym okresie zostały podjęte 2 uchwały:
Uchwała nr 1 z dn. 13 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia statutu Fundacji Ścieżka;
Uchwała nr 2 z dn. 13 sierpnia 2012 roku w sprawie powołania Zarządu Fundacji Ścieżka.
W okresie 30.08.2012 – 31.12.2012 r. nie była przeprowadzona kontrola.
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