SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
FUNDACJI „JUNIOR”
ZA ROK 2011

1. Nazwa, siedziba, adres, data wpisu i nr KRS, REGON, skład Zarządu, cele statutowe Fundacji
Fundacja „Junior”
siedziba: Poznań
adres: ul. Świętosławska 9/3a 61-840 Poznań
e-mail: fundacjajunior@gmail.com
data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 29 czerwca 2011 r.
numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000390307
nr REGON: 301801626
Skład Zarządu Fundacji „Junior”
Prezes: Paweł Głogowski, zam. Poznań, ul. Świętosławska 9/3a
Wiceprezes: Marta Zalewska, zam. Poznań, ul. Arystofanesa 23

Zgodnie z § 6 statutu celem Fundacji jest wyrównywanie szans młodych ludzi do rozwoju, w tym
w szczególności:
a) wszechstronne działanie na rzecz rozwoju kulturalnego, oświatowego oraz naukowego,
b) propagowanie kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia oraz wszechstronnej rekreacji,
c) działania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
d) promocja i organizacja wolontariatu.

2. Zasady, metody i zakres działalności statutowej:
Zgodnie z § 7 statutu Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) Organizację i prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej.
b) Organizowanie spotkań, projekcji filmowych, sympozjów, wykładów, targów, kongresów,
korepetycji, zgromadzeń publicznych, warsztatów, wycieczek krajoznawczych, wycieczek po
mieście, obozów wakacyjnych.
c) Współpracę z władzami państwowymi, samorządowymi, unijnymi, sektorem gospodarczym,
środkami masowego przekazu zainteresowanymi wyrównywaniem szans edukacyjnych,
kulturalnych i sportowych.
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d) Prowadzenie działań związanych ze sportem, turystyką i rekreacją, w tym organizowanie
zawodów, obozów treningowych, prowadzenie klubów i obiektów sportowych.
e) Prowadzenie działań kulturalnych, w tym galerii, bibliotek, wystaw, przedstawień, festiwali.
f) Wspieranie inicjatyw służących celowi Fundacji oraz popieranie nowatorskich projektów w tej
dziedzinie.

W 2011 Fundacja realizowała następujące działania:
PROGRAM „NAUKA”
Realizacja: 29.06 – 31.12.2011
Celem programu jest pomoc w nauce oraz animacja czasu wolnego uczniom z rodzin o niskich
dochodach uczęszczającym do Szkoły Podstawowej nr 40 oraz Szkoły Podstawowej nr 66 w
Poznaniu (partnerzy przy realizacji projektu). Działania miały za zadanie wyrównywanie szans
dzieci w dostępie do edukacji. Animacja czasu wolnego umożliwiła nabycie przez uczniów
umiejętności aktywnego i wartościowego spędzania czasu wolnego oraz pozytywnych wzorców
zachowań.
Współpraca z dyrekcją wyżej wymienionych szkół umożliwiła identyfikację potrzeb uczniów
objętych pomocą Fundacji „Junior”. Udało się wypracować efektywną formę współpracy w celu
rozszerzenia oferty skierowanej do uczestników programu oraz objęcia nim w przyszłości jak
największej liczby osób.
Realizacja projektu umożliwiła nabycie nowych umiejętności przez wolontariuszy, sprawdzenie
się przez nich w nowej roli społecznej oraz zdobycie doświadczenia w pracy z dziećmi i
młodzieżą. Ważnym elementem projektu była promocja idei wolontariatu, zwłaszcza wśród
studentów i licealistów.
W 2011 z pomocy 33 naszych wolontariuszy (w tym 29 kobiet i 4 mężczyzn) skorzystało 31
uczniów (w tym 15 dziewczynek i 16 chłopców).
Zajęcia odbywały się w Poznaniu, wolontariusze udzielali korepetycji w Szkole Podstawowej nr
40 i nr 66 oraz w domach uczniów.
Spotkania integracyjne:
- 12 grudnia w kawiarni Cocorico w Poznaniu odbyło się spotkanie gwiazdkowe, w którym wzięli
udział wolontariusze oraz członkowie Zarządu i Rady Fundacji.
Program prowadzony był całkowicie bezkosztowo.

3. Fundacja „Junior” nie prowadzi działalności gospodarczej.
4. Zarząd Fundacji „Junior” nie podjął żadnych uchwał w roku 2011.
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5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów:
Fundacja „Junior” nie uzyskała w 2011 żadnych przychodów.
6. Informacja o poniesionych kosztach:
Fundacja „Junior” nie poniosła w 2011 żadnych kosztów.
7. Dane o:
a) liczbie osób zatrudnionych z podziałem na stanowiska (średnio rocznie) – brak
b) łącznej kwocie wynagrodzeń – brak
c) wysokości rocznego wynagrodzenia wypłaconego członkom Zarządu – brak
d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia - brak
e) pożyczkach pieniężnych – brak
f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych (stan na dzień 31 grudnia 2011 roku)
Bank Zachodni WBK S.A. 16 Oddział w Poznaniu
Opis rachunku
PLN- Rachunek Bieżący

Waluta
PLN

Saldo w walucie
-12,43

g) wartości posiadanych na dzień 31.12.2011 obligacji oraz wielkości nabytych akcji w
spółkach prawa handlowego – brak
h) nabytych nieruchomościach - brak
i) nabytych pozostałych środkach trwałych - brak
j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych w sprawozdaniach finansowych – brak

8. Dane o działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe w okresie
sprawozdawczym
Fundacja nie realizowała zadań zleconych przez podmioty państwowe i samorządowe.
9. Informacje o rozliczeniach fundacji z budżetem z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a
także informacje w sprawie składanych deklaracji podatkowych
Fundacja terminowo rozlicza się z budżetem z tytułu zobowiązań podatkowych i składa
deklaracje podatkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami (CIT, PIT).
Informacja dodatkowa: w okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzona w Fundacji
kontrola.

WICEPREZES ZARZĄDU
Lidia Zalewska

PREZES ZARZĄDU
Paweł Głogowski
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