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SPRAWoZDAN|E z DZlAtALNoŚcl FUNDACJ|"oMNIBUS" lM. FRANclsZKl DRAB DZ|AŁAJĄCEJ
NARZECZ RoZ^/oJU NAUK lTEcHNlKl oRAz KsZTAŁcENlAZDoLNYCH DZlEcl l MŁoDZiEŻY

Z RoDZlN N|EZAMoŻNYOH

1. FUNDAGJA"oMNIBUS* lM. FRANcl§zKl DRAB

Numer KRS: 0000337655,
Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszary w Warszawie,
Xll Wydział Gospodarczy Ęestracja w dniu 21.09.2009
Numer REGON: 142032553
Siedziba: ul. Pzechodnia2I 1028, 00-100 Warszawa
Załząd,.

r prezes zarządu -Natalia Grekowicz
o wiceprezes zarządu-Joanna Bronowska
ł członek zarządu - katarzyna kosowska

cele statutowe:
1. działanie na|zecz zaspokajania potrzeb naukowych, oświatowo-wychowawczych, kulturalnych,
edukacyjnych i rozwojowych zdolnych dzieci i młodziezy z rodzin ubogich i niezamoźnych oraz na
rzecz ronltoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania, a w szczególności:

- udzielanie stypendiów dla dzieciimłodziezy uzdolnionej zrodzin niezamożnych,
- fundowanie nagród dla dzieci i młrdziezy,
- prowadzenie i opłacanie szkoleń, kursów i konferencji.,
- przekazywanie darów w postaci aparatury naukowej, ksiązek, czasopism i innych pomocy

naukowych,
- prornowanie w kĘu i za granicą osiągnięć dzieci i młodzieĄ polskiej,
- wspomaganie rozwoju organizacjilokalnych, pozaządowych iinnych ins§tucjidziałających na

rzeczdobra publicznego w róznych dziedzinach zycia społecznego (m.in,: edukacja, nauka,
kultura, informacja, rozwój ikształcenie dziecii młodziezy, integracja europejska, ochrona
środowiska, ochrona zdrowia, przedsiębiorczość, pomoc społeczna charytatywna i humanitarna),

- popularyzacja tworczości i kreatywnego myślenia w realizacji projektóq związanych z naukąi
techniką wśrod dzieci i młodzieży oraz udzielanie pomocy finansowej na konkretne

przedsięwzięcia,
- wspieranie działalności popularyzatorskiej i edukacyinej w dziedzinach: sztuki, kultury, nauki i

medycyny.
2. działalność charytatywna na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych, sierot oraz wspieranie
organ izacji, niosących pomoc innym potrzebującym.
3. wspieranie współpracy kulturalnej, naukowej i edukacyjnej z kĘamiWschodniej i Środkowej
Europy w dziedzinach nauki, techniki, kultury i dobroczynności.

2, zAsADY FoRMY l zAKREs DzlAŁALNoŚcl srłruToWEJ FUNDACJ| ,oMNlBUs, lM.
FRANclszKl DRAB w 2074

W ramach działalności statutowej w 2a14 roku Fundacia realizowała następujące proiekty i
działania:

2.1,Program §typendia!ny,,Omnibus"
Konkurs w ramach programu odbywa się każdego roku ijest skierowany do uczniów 4-tych, $tych i 6-
tych klas szkół podstawowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Celem programu stypendialnego
lestwyłonienie uzdolnionych dzieci z rodzin w trudnej sytuacji finansowej oraz ich wsparcie wplzez
zapewnienie im pomocy naukowejw postaci komputeróW programów komputerowych, instrumentów
muzycznych, ańykułów spońowych iańystycznych, opłacenia kursów językowych orazzajęc
indywidualnych z wybranej dziedziny, opłacenia literatury specjalistycznej.

Realizacja:

1. Kontynuacja projektu realizowanego od momentu założenia Fundacji. lV edycja programu
stypendialnego w roku szkolnym 201Ą-2015:
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2- Weryfikacja ocen za l semestr stypendystów, którym Fundacja przyznała dofinansowanie w
roku szkolnym 2aAl2015; w wyniku czego uznano, że wszyscy stypendyści spełnili kryterium
utrzymania ocen na niezmienionym poziomie.

3. Aktualizacja adresów internetowych 1415 szkół podstawowych województwa mazowieckiego
na podstawie skorygowanych danych na podstawie weryfikacji danych na stronach
intemetowych szkoł i bezpośrednich kontiaktów z administracjami szkćń,

4. Rozsyłanie kompletu dokumentów programu do 1415 placówek (szkoł) województwa
mazowieckiego i poza granicami województwa;

5. Pzeprowadzenie akcji informacyjnej na temat programu stypendialnego wśród rodziców,
nawiązanie współpracy ze szkołami w województwie mazowieckim i poza granicami
województwa, konsultacje z pedagogami szkoł, koordynacia wniosków stypendialnych z
dyrekcją szkd;

6. Prowadzenie korespondencji z wbdzami samorządowymi (gminy), i szkołami, w których uczą
się dzieci proponowane do objęcia programem s§pendialnym;

7. W dniu 20.a8.2014 Zauąd powołał komisję stypendialną, która przeprowadziła rekrutację
kandydatów do konkursu Programu Stypendialnego na podstawie otzymanych wnioskow o
dofinansowanie;

8. Wwyniku $osowania wyłoniono 25 słpendystów według kryteriów podanych w Regulaminie
konkursu tj, których wynikiw nauce oraz wynikiolimpiad i konkursów były najwyższe przy
jednoczesnym niskim dochodzie rodziny, Przyznano 2 nagrady specjalne motywacyjne dla
dzieciz rodzin z wiejskich miejscowościo bardzo niskich dochodach.

9. Po analizie wniosków dzieci ubiegających się o stypendiumZarząd postanowił uruchomić
Stypendium socjalne dla 9 uczniów z rodzin o wyjątkowo niskich dochodach illub rodzin
wielodzietnych.

10. Z wniosków nadesłanych w ramach konkursu programu stypendialnego dodatkowo wyłoniono
i objęto wsparciem finansowym 4 uczniów z niepełnosprawnością.

11. W roku 2014 przyznano 25 stypendiów naukowych, 9 stypendiów socjalnych, 4 stypendia dla
dzieciz niepełnosprawnością oraz2 nagrody specjalne, Zakupiono dla stypendystow i

nagrodzanych 11 komputeróW 2tablety, sprzęt komputerowy (wtym 1 monitorspecjalistyczny
i spzęt elektroniczny), 1 mikroskop, sprzęt muzyczny (w tym 1 gitara, 1 fagot, 1 metronom,
naprawa i konserwacja flefu i skzypiec, futerał na fiet), opłacono obiady w szkole dla jednego
stypendysĘ, zakupiono spzęt spońowy, artykuły i narzędzia plastyczne, plecaki szkolne i

podręczniki. Ponadto o$acono zĄęcia w klubie spońowym dla jednej stypendystki oraz
zajęcia indywidualne dla dwóch stypendystow (w tym zĄęcia matematyczne i lekcję śpiewu),
Opłacono kursy językowe dla 9 stypendystów, zobowiązując ich do dostarczenia informacjio
ocenach za l semestr 2aAl2a15 celem weryfikacji poziomu zaangażowania i uczęszczania
na zajęcia.

Realizacja programu będzie kontynuowana w następnych edycjach.

2.2. Specjalne stypendia dla szczególnie uzdolnionych dzieci.

1. Zauąd podjął decyzję o kontynuowaniu wspierania 6 szczególnie utalentowanych podopiecznych,
przyznając im indywidualne stypendia. W roku 2014-2a15 w ramach wymienionych stypendiów
kupiliśmy 1 flet, opłaciliśmy kursy językowe dla jednej stypendystki, zĄęcia indywidualne
naukowe dla jednego stypendysty, wyjazd na międzynarodowe zawody dla jednej stypendystki,
uczestnictwo w warsztatach wyjazdowych oraz uczestnictwo w konkursie międzynarodowym
muzycznym dla jednej sĘpendystki oraz uczestnictwo w konkursie międzynarodowym
matematycznym dla jednego stypendysty, wnieśliśmy opłatę za egzaminy wstępne na uczelnie w
Wielkiej Brytanii i opłatę rolzna za lnternet dla 1 stypendysty oraz opłaciliśmy literaturę
specjalistyczną.
ria dwOcń sty$endystów zakupiliśmy kurtkę, buty i buty sportowe. ,, _."q zalzĄóu'Y*lL,
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Raz w tygodniu są kontynuowane zajęcia, prowadzone przez najlepszych młodych matematyków
ze Szkoły Matematykiw Warszawie dla nasząo stypendysty za pośrednictwem portalu
intemetowego §cribblaą umożliwiaią one naszemu s§pendyście roanrijanie jego
ponadprzeciętnych zdolności matematycznych na poziomie olimpiad europejskich iświatowych, co
zaowocowało m,in. zajęciem paez niego l miejsca w 28 edycji Międzynarodowych Mistzostw w
Grach Matematycznych iLogicznych w Paryeu.

Program będzie kontynuowany w latach następnych,

2.3. Kontynuacja programu ,,Bliżej nauki" dla dzieci ze szkó z małych mieiscowości (z terenów
wieiskich}, mających ograniczony dostęp do edukacji pozaszkolnej.

PĄekt ma na celu przybliżenie osiągnięc nauki, promocja orazrozszezenie zainteresowania różnymi
dziedzinami nauki itechnikiwśród dziecii młodzieźy wiejskiej orazzapewnienie im dostępu do wiedzy
z zakresu historii Polski, w szczególnościwiedzy o Warszawie,
W ramach projektu opłacamy dla dzieci ze szkół podstawowych bilety do Centrum Nauki Kopernika,
czym zapewniamy uczniom kontakt z wynalazkami araz ciekawymi odkryciami prezentowanymi w
Centrum Nauki Kopemik w Warszawie. W ramach programu 

"Bliżej nauki" organizujemy i opłacamy
równiez wycieczkę po Warszawie z przewodnikiem.

ReaIizacia:
Wzorem lat ubiegłych zorganizowano i sfinansowano wycieczki naukowe dla dzieci mazowieckiń
szkoł podstawowych w Zwoleniu, Teodorowie, Mostowie, Nasiadkach, Hadynowie, Huszlewie,
Olszance, Lipnie, Bledzewie, Sudragach i Ruskowie. Ęcznie zakupiono 388 biletów wstępu i

opłacono wycieczkiz przewodnikiem dla każdej z grup :

- Kwiecień 2014: SP w Zwoleniu, SP w Teodorowie;
- Maj 2aM: SP w Mostowie, SP w Nasiadkach;
- Czenriec 2014: SP w Hadynowie, SP w Huszlewie;
- Wrzesień 2014: SP w Olszance, SP w Bledzewie, SP w Sudragach;
- Październik2014: SP w Ruskowie.

Program Ędzie kontynuowany w latach następnych.

Zgłosiliśmy wniosek do Centrum Nauki Kopemik o bezpłatne bilety dla najbardziej potzebujących
dzieci na rok 2015 i otrzymaliśmy 50 biletóq które zostaną rozdysponovfane w 2015 roku.

2.4. PĘekt,, Krea§lwny wypoczynek w Słowińskim Parku Narodowym 2014" dla dzieci z
rodzin w trudnei sytuacii socialnei.

Celem pĄektu iest zapewnienie dzieciom z rodzin w trudnej sytuacji socjalnei oderwania się od
codzienności, wyjazd wypoczynkowy izarazem edukacyjny, zapewnienie pozytywnych bodźców i
emocji, niezbędnych do rozwoju osobowościoraz budowania poczucia własnejwańości.
Realizacja:

. Pzygotowanie danych do złozenia oferty na realizację zadania publicznego Uzędu Dzielnicy
Ursynów za pomocą:

o wybranie miejsca wypoczynku (negocjacje Genowe, omówienie warunków w miejscu
wypoczynku),

r przeprowadzenie konkursu na pzewóz autokarem;
o wybór szkrńz duźą liczbą dzieci pochodzących z rodzin dysfunkcyjnychiz problemami

materialnyrni (na podstawie informacjiWydziału Oświaty i pedagogów szkolnych szkół
podstawowych nr 313, 303 i 81 w Warszawie);

o prz€prowadzenie konkursu na opiekunóĘ kierownika kolonii oraz wolontariuszy (za
pośrednictwem ogłoszeń w intemecie oraz spotkań z pedagogamizainteresowanych szkół),
zgodnie z wytycznymi Kuratorium Oświaty;

. uczestnictwo w szkoleniach organizowanego przez centrum komunikacji społecznej urzędu
m.st. Warszavyy pn. ,,Poranek z wolontariu§zem";

r dokonano wstępnych rezerwacji prelekcji multimedialnej i usługi pzewodnickiej.

o,., e q ZarzĄd§F un dacj i
ffi{:Łż;;w,,
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r opracowanie i złożenie oferly do zarządu Dzielnicy ursynów m.st. warszawy na realizację
zadania publicznego pn. ,Kreatywny lvypoczynek w §łowińskim Parku Narodovyym 2014" w
tenninie g - 19 sierpnia 2014;

o Podpisanie Umowy zZarządem Dzielnicy Ursynów na dofinansowanie w kwocie 13.400 zł i
rea l izacj a zadań szczegółowych :

. rezerwacja miejsca wypoczynku w ośrodku kolonijnym w smołdzińskim Lesie;

. wybor firmy transpońowej i rezerwacja przewozu autokarem;
o r€zenlvacia i opłacenie biletów wstępu oraz przewozu autokarem na wycieczki do szymbarku,

na ruchome wydmy ido latarni morskiej w Czcłpinie;
. rezenilacja usługi prelekcji multimedialnej nt. zasobów słowińskiego parku Narodowego;
. opracowanie programu wychowawczo-edukacyjnego wypoczynku w porozumieniu z

kierownikiem kolonii,
l pfteprowadzenie rekrutacii dzieci, na podstawie zebranych kań zgłoszeniowych,
o prz€prowadzenie rekrutacji na stanowisko kierownika wypoczynku , 2 opiekunów, 2

wolontariuszy i podpisanie z nimi umów,
o wybór i opłacenie ubezpieczenia dla uczestników kolonii,
. §porządzenie araz złożenie wniosku do kuratorium oświaty w sprawie Ęestracji

wypoczynku,
o dokonanie zakupów gadżetów reklamowych i innych materiałów niezbędnych do realizacji

zadania,

Program będzie kontynuowany w latach następnych.

2.5. Program wspierania harmonijnego roanoju najmłodszych dzieci poprzez zapewnienie im
zajęć a Ęstyczno_teatra lnych um uzyka l n iających w przedszkolach.

Celem programu jest zapewnienie najmłodszym dzieciom dostępu do muzycznych zajęć artystyczno-
teatralnych w przedszkolach. Nie kaźda rodzina może sobie poałłolić na opłacenie zajęć rozwojowych
dla dziecka, a wiek przedszkolny jest wyjątkowo ważny dla roaroju w dzieciach umiejętności
wyraźania siebie, swoich ucz|lć, wrażliwościna piękno idobro.

Realizacja:
W porozumieniu z Przedszkolem nr 4 w Warczawie i we współpracy zzfrrmąDo-Re-Mi
organizowaliśmy isfinansowaliśmy zajęcia teatralno-artystyczne dla dzieciw roku 2014,
uwzględniając przeruę wakacyjną latem 2014 roku.
W ramach programu firma Do-Re-Mi realizowała zĄęcia dla kaźdej grupy w pzedszkolu 2 razy w
tygodniu. Zajęla były prowadzone dla 100 dzieci w wieku od 3 do 5 lat, Wtrakcie zajęc dzieci
pzyswoĘ wiedzę o stylach igafunkach muzycanych, nauczyły się wierszy i piosenek, zachowania i

ruchu scenicznego, umiejętnościwypowiedzi pzez ruch i mowę. Swoje umiejętnościw śpiewie, tańcu
itwórczej wspdpracy na scenie dzieci miały okazję prezentować na kilku wystąpieniach dla innych
dzieci, dla rodziców oraz na XXll Festiwalu Teatralnym dla Pzedszkoli, gdzie został wystawiony i

otzymał wyróźnienie spektakl ,,Koci świat"

2.6. Program wspierania harmonijnego roaroiu najmłodszych dzieci poprzg;r.zapewnienie im
zajęć ekolog iczno-przyrod nicrych w przedszkolach.

Celem prograrnu jest wpojenie w dzieciach od najmłodszych lat miłości do przyłody, rozumienia
otaczającego świata, nauczenie dzieci podstaw harmonijnego wspofżycia z naturą i dbania o nią.
W tym celu nawiązaliśmy współpracę z Pzedszkolem nr 14 w Warszawie, gdzie w 20,15 roku zostaną
zorganizowane isfinansowane przez Fundację zĄęcia ekologiczno-pzyrodnicze.

Realizacja;
1. Nawiązanie kontaktu z Przedszkolem nr 14 ,w którym Ędą realizowane zajęcia z ekologii

(1 razw miesiącu).
2. Podpisanie stosowne umów z lektorem i firmą mBiologia.
3. Zożenie wniosku do Urzędu Miasta o dofinansowanie zajęć ekologiczno-przyrodniczych w

Przedszkolu nr 14_ (Wniosek został rozpataany pozytywnie, co dało nam mozliwość
zwiększyć liczbę zajęć do 2 razy w miesiącu dla każdej grupy wiekowej}.

:§,Wffiłr::,rĄ 4
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4. WPzedszkolu nr 14 został przez Fundację dofinansowany na bardzo korzystnych warunkach
program naukijęz. angielskiego dla 1 grupy dzieci.

5. Fundacja sfinansowała również 83 bilety do Teatru Kamienica dla Przedszkola nr 14 na
spektaklw dniu 16 grudnia 2014.

Finansowanie zajęć będzie kontynuowane w roku 2015.

2.7, Działania dodatkowe
1, Zgodnie z Wnioskiem złożonym izaakceptowanym przez Centrum Komunikacji Społecznej

Urzędu m.st, Warszawy plakat reklamujący działalność Fundacji ,,Omnibus" i zawieĘący jej
nurner KRS (w celu pozyskania 1o/a podatku) zamieszczono na słupie ąńoszeniowym w
dobze eksponowanym miejscu przy ul, Senatorskiejw lutym, marcu, kwietniu 2014 roku.
Zamieszczenie i ekspozycja plakatu były nieodpłatne.

2. Zgodnie z Wnioskiem złożanym i zaakceptowanym Waez Centrum Komunikacji Społecznej
Uzędu m,st. Warszav,ty zrealizawaliśmy projekt pn, Noworoczne spotkanie dzieci,,Bardziej
Kochanych":

Realizacja:
* Nieodpłatne wynajęcie lokalu na Pl. Kons$tucji4, nalezącego do Uzędu m.st^ Warszawy;
* Opracowanie programu spotkania i aranżacja wystroju sali;
* Opracowanie kosztorysu zadania (wynajęcie sali iwizyta Mikołaja bezpłatnie);
" Zakup materiałów do realizacji zadania;

Spotkanie noworoczne dla dzieci Stołvarzyszenia "Bardziej Kochane"
odbyło się w dniu 11 stycznia 2014 r.

3, Fundacja opłaciła bilety do kina dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Dąbrówce;

4, Fundacja opłacła edukacyjną krajoznawczą wycieczkę szkolną w dn. 27-28.11.2014 dla 9
dziecize Szkoły Podstawowej w Obrytem.

5. Fundacja wpłaciła 500 zł na operację małego Marcela, chorego na serce. 2 dni pzed
planowaną operacją rodzice Marcela otzymali wiadomość z kliniki, że zewzględu na dużą
ilość nieplanowanych operacjioraz braku miejsca na lT, operacja Marcela została odwołana.
Zostan iemy poinformowani o nowym termin ie operacj i.

6. Nawiązaliśmy kontakt ze Środowiskorym Ogniskiem Mlr7ńowawczym na Ursynoruie, którego
podopieczni bardzo potzebują pomocy a Ognisko nie posiada wystarczających środkow, zeby
im to wsparcie zapewnić. Na dobry początek współpracy Fundacja zakupiła dla Ogniska stół
do piłkarzykóq który został wręczony podczas zabawy mikołajkowej w dn. 05 grudnia 2014
roku.
Wspołpraca z Ogniskiem będzie kontynuowana, dziecizostaną przez nas zaproszone do
Centrum Nauki Kopernik oraz zapewnimy według swoich mozliwości inne pomoce dla dzieci.

7, Firmy Strabag iAstoria Premium Offrces zaprosi,fy Fundację na,ceremonię otwarcia nowego
przedsięwzięcia budowlanego w Warszawie w dniu 9 grudnia, któĘ towarzyszyła zbiórka
pieniędzy na rzecz utialentowanych dzieci, podopiecznych Fundacji,
Zebrane fundusze w wysokości 2500 zł zostaną pżeznaczone na zakup komputera dla
Szymona Stolarczyka z Ostrołęki.

8. Nawiązanie wspćńpracy z firmą PGOM dotyczącej ustanowienia i pzekazywania
comiesięcznego sĘpendium dla Ani, któĘ ojciec nagle zginął. Fundacja opracowała i
podpisała zfirmą PGOM umowę oraz ustanowifa fundusz celowy dla Ani. Stypendium jest
regularnie pzekazywane rodzinie Ani w ustalonej kwocie"

9. Kontynuując pĄekt, Kreatywny wypoczynek, Kolonie Lato 2015" dla dzieci z radzin w trudnej
sytuacji socjalnej pzeprowadzono wstępne uzgodnienia z pedagogami szkół nr 81, 303 i 313
do$ceące rekrutacji dzieci na kolonie letnie w roku 2015.
Podczas delegacjiw okolice Brodnicy, Wiceprezes Fundacji odwiedziła 2 ośrodki kolonijne, z
których jeden, STEPOL, okazał się odpowiednio przygotowany. Warunkiw ośrodku są
zbliżone do ośrodka Daja, gdzie realizowaliśmy projekt kolonijny w ubiegłych latach, Cenowo
ofeńa nowego ośrodka jest porównywalna do miejsca popzednich kolonii,
Celem delegacji było znalezienie miejsca w bliźszej odległościod Warszawy, aby nie ponosić
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zbyt wysokich kosztów transportu. Podczas delegacji zostały wstępnie ustalone warunki
podpisania umowy,

10. Zakupiliśmy 35 koszulek z nadrukiem na potrzeby promocyjne Fundacji. Koszulki są
udostępniane uczniom podczas wystąpień i/lub wycieczek szkolnych. Pierwsza reprezentacja
logo na koszulkach Fundacjiodbyła się na dniach św. Marcina w Pułtusku z udziałem dzieci
ze szkoły w Obrytem.
Akcja pzeprowadzana w ramach pozyskania 1% podatku.

l{. Został opracowany izrealizowany pĘekt ulotki. Akcja z dystrybucją ulotek przeprowadzana w
ramach pozyskania 1% podatku.

12, Dla stypendystów zostały wyprodukowane krawaty z logo Fundacji, aby mogły godnie
prezentować nas jako sponsora na olimpiadach, zawodach i innych imprezach kĘowych i

międzynarodowych.

{3. Opracowanie i przedstawienie projektu pt ,,Angielski w moim pzedszkolu" ' na konkurs
pĘektów w Uzędzfe Miasta,

14. Nawiąanie kontaktów i określenie zapotzebowania na wolontańat studencki organizacji
AIESEC, z pĄektu Global Citizen. Wyłonieni anglojęzyczni kandydaci będą wzięci pod uwagę
przy planowanych projektach mających na celu wprowadzenie w pzedszkolach
zajęćlwarsztatów z języka angielskiego. Współpraea będzie kontynuowana przy pĄektach w
roku 2015.

{5. Udział w 3 dniowym szkoleniu "Specialista ds. pozyskiwania funduszy unijnych". Szkolenia
realizowała Firma Rodoe.

{6, Dokonano rezerwacji biletow do Centrum Nauki ,,Kopernik' na rok 20,t5 (14,21 i 23 kwietnia
2015.).

{7. Od listopada 2014 roku nawiązapo wspćlłpraę z firmą szkoleniową Human Solutions for
Business, Firma HSB będzie promowała Fundację na swojej stronie orazzachęcała do wpłat
1% podatku na cele edukacyjne dla podopiecznych Fundacji "Omnibus".

l8. Odbyliśrny spotkanie zwizytatorami ds. ewaluacjiw Zespole Placówek Oświatowych w
Obrytem w dn.30.10.2O14l Celem delegacji było poinformowanie wizytatorów o wspólnych
działaniach Fundacji i SP w Obrytem.

{9. We wspołpracy z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze wzięliśmy w dn.
24listopada 2014 roku udziałw szkoleniu pt. RACHUNKoWoŚĆ oRGANlZAcJl NoN
PRoFlT.
Celem szkolenia było zapoznanie się z najnowszymi zmianamiw wymaganiach dot.
rachunkowości i księgowościw fundacjach w 2014 roku.

20. Celem padwyższenia poziomuwiedzy przy inwestowaniu środków Fundacji w obligacje
dostępne na rynku, odbyliśmy 3dniowe szkolenie,Podstiawy inwestowania na giełdzie" w dn,
7-9 marca 2014 roku. Nabyta wiedza ma posłuzyć bardziej korzystnemu lokowaniu środków,
aby podwyzszyć wpływy z odsetek z funduszu założycielskiego na realizaĄę celów
statutowych Fundacji.

3. oDPlsY UcHwAŁ ZAF7ĄDU FuNDAcJl

3.1. Uchwała zdn,-28 kwietnia 20{4 roku dotycząca:
1. Przyznania kwoty do 1000 zł na finansową pomoc doraźnąw postaci biletów na spektakl lub

do kina dla uczniów SP w Dąbrówce, Fundacja od kilku lat wspołpracuje i wspiera szkołę.
2. Przedłużenia terminu składania wniosków do Edycji V Programu §typendialnego na rok

szkolny 2014-2015 do 17 lipca 2014 roku.
3.2. Uchwała z dnia {0 lipca 20{4 roku dotycząca:

nawiązania współpracy z firmą PGOM celem zapewnienia stypendium dla dziewczynki, która
straciła ojca.
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3.3. Uchwała No 1 z dnia 13 sierpnia 2014 roku dotycząca:
ustalenia składu Komisjistypendialnej Programu stypendialnego 

"Omnibus" 
w roku szkolnym

2014-2015.
3.4. Uchwała No 2 z dnia {3 sierpnia 2O14 roku dotycząca:

ustalenia wysokości stypendium naukowego w różnych kwotach. Maksymalnie do 1600,00 zł
netto rocznie w zaleźności od wybranej formy wsparcia.

3.5. Uchwała No 3 z dnia {3 sierpnia 2014 roku dotycząca:
wyboru kandydatów do przyznania i ostatecznego zatwierdzenia lisĘ 22 Stypendystów
naukowych w V edycji konkursu stypendialnąo "Omnibus" 

na rok szkolny 2014-2015.
3.6. Uchwała No 4 z dnia {3 sierpnia 2a14 rcku dotycząca:

ustanowienia stypendium specjalnego dla 6 wybitnie utalentowanych podopiecznych.
3.7. Uchwała No 5 z dnia {3 sierpnia 20{4 roku doĘcząca:

ustanowienia stypendium socjalnego w wysokości 400 zł rocznie dla 9 dzieci z klas lV-Vl szkoł
podstawowych z rodzin wielodzietnych illub w trudnej sytuacji materialnej.

3.8. Uchwała No 6 z dnia {3 sierpnia 2014 łoku dotycząca:
ustanowienia stypendium pomocowego dla czterech aktywnych izdolnych niepełnosprawnych

dzieciw kwocie 1000,00 zł netto rocznie.
3,9. Uchwała No 7 z dnia 13 sierpnia 2014 roku dotycząca:

pzyznania nagród motywacyjnych dla dwóch dzieci, które nie zostały zakwalifikowane do
otrzymania stypendium naukowego.

3.10. Uchwała z dnia 25 sierpnia 20{4 toku dotycząca:
nawiązania współpracy z Środowiskowym Ogniskiem lń/ychowawczyrn Towarzystwa Pzyjacić*
Dzieci olazpżyznania podopiecznym Ośrodka wsparcia finansowego w postacizakupienia gier
i innych pomoc|, jak również pomoc w organizacji imprezy w okresie Świąt Bożego Narodzenia.

3.11, Uchwała z dnia 27 października2014 roku dotycząca:
przyznania pomocy finansowej dla dzieci z Pzedszkola nr 14 w Warszawie w zakupie biletów do
teatru kamienica.

3.12. Uchwała nr 1 z dnia t4 listopada2O14 roku doĘcząca:
nawiązania współpracy z Pzedszkolem nr 14 w Warszawie. Fundacja sfinansuje zĄęcia z języka
angielskiego dla 1 grupy dzieci w pzedszkolu. Planowane jest poszezenie wsparcia dla dzieci w
P rzedszko lu nr 1 4 w postaci fi nansowan i a zalęó ekolog iczno-pzyrodn iczych.

3,13. Uchwała nr 2zdnia 14listopadal01ł roku dotycząca:
pomocy finansowej na operację serca dla małego Marcelka;

3.,t4. Uchwała nr 3 z dnia 14 listopada 20{4 roku dotycąca:
podjęcia współpracy zfirmąStrabag podczas zbiórki środków dla podopiecznych Fundacji, którą
zorganizowały i pzeprowadziły firmy Strabag iAstoria Premium Offices.

3.1 5. Uehwała nr 4 z dnia 14 listopada 20{4 roku doĘcząca:
sfinansowania dla 9 dzieciz Obrytego wycieczki na Mazury.

4.W 2014 ROKU FUNDACJA UZYSKAŁA NA§TĘPUJĄCE PRZYCHODY:
- przychody finansowe w wysokości 2% 927,95ń
(w tym: odsetki bankowe w wysokości 266 634,14 zł,
wpłaty 1% podatku na OPPwwysokości16719,10zł oraz
dotację z Uzędu Gminy Warszawa-Ursynów w wysokośca13214,71zł).

5.W 2012 ROKU FUNDACJA PONIOSŁA }IASTĘPUJĄCE KOSZTY:
1) na realizację celów statutowych: 89 335,81zł
2) koszty administracyjne:

w tym:
zużycie materiałów i energii - 6 647 ,'16zł
usługiobce -923g,94zł
podatki i opłaty - 4 972,72zł
wynagrodze nia - 7 6 902,7 2zł
świadczenia na rzecz pracowników - 32 127 ,10zł
amortyzacja - 0 zł
pozostałe koszty - 118,66 zł

6. INNE DANE:
W zaA roku Fundacja zatrudniała 11 pracownikow:
- 9 na umowę cywilno-prawną;
- 2 na umowę o pracę.
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7. zoBoWlĘANlA PoDATKoYt E
Wartość zobowiązań wobec budżetu Państwa:
3778,57 zł (691,00zł - PDOĘ 3087 ,57 zł - ZU9 od wynagrodzenia pracowników)

8. W oKRESIE §PRAWozDAl,YczYM NlE PRzEPRowADzoNo w FUNDAą,|
zADNEJKoNTRoLl.

Bronowska

członek zarządu ......,,k:ffi:Katarzyna Kosowska


