Sprawozdanie merytoryczne
Fundacji Wiedzy i Dialogu Społecznego AGERE AUDE
za rok 2014
Fundacja Wiedzy i Dialogu Społecznego AGERE AUDE
ul. Żołnierzy Września 73/6, 41- 500 Chorzów
KRS: 0000524653, data wpisu: 24 września 2014 r.
Regon: 243685254
NIP: 6272739863
W roku 2014 w skład zarządu wchodzili:
Katarzyna Sujkowska-Sobisz - prezes zarządu
Tomasz Sobisz – wiceprezes zarządu

Cele statutowe Fundacji:
a) działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez upowszechnianie
i kształtowanie postaw patriotycznych;
b) działania służące upowszechnieniu zasad demokratycznego państwa prawa,
przejrzystości w życiu publicznym, społecznej kontroli nad instytucjami zaufania
publicznego oraz działalności strażniczej, jako formy kształcenia obywatelskiego;
c) działania na rzecz ochrony praw obywatelskich, równych praw kobiet i mężczyzn oraz
mniejszości, a także propagowania postaw obywatelskiej aktywności i
odpowiedzialności;
d) działania sprzyjające dialogowi społecznemu na tematy polityczne, kulturalne i
naukowe;
e)

promowania, zwłaszcza wśród młodzieży, idei praworządności w duchu zasad
wolnorynkowych oraz propagowania idei samorządności;

f)

działania służące wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym
wykluczeniem (m.in. niepełnosprawnych, mniejszości, uchodźców, dzieci i młodzieży
ze środowisk patologicznych lub terenów zaniedbanych gospodarczo, społecznie,
kulturowo);

g) działania na rzecz na rzecz edukacji, nauki, kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury i
tradycji;
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h) działalność proekologiczna oraz promocja i ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
i)

działania na rzecz promocji nauki, kultury, sztuki oraz zdrowia;

j)

udzielanie wsparcia materialnego inicjatywom zgodnym z celami fundacji.

Fundacja Wiedzy i Dialogu Społecznego AGERE AUDE jest młodą organizacją pozarządową,
której głównymi celami są: wzmacnianie demokracji i postaw obywatelskich, propagowanie
transparentności w życiu publicznym, wyrównywanie szans grup słabszych i zagrożonym
wykluczeniem społecznym oraz działanie na rzecz nauki, edukacji i ochrony dziedzictwa
narodowego.
Cele te Fundacja chce realizować poprzez inicjowanie i uczestniczenie w przedsięwzięciach
angażujących społeczność lokalną oraz integrujących przedstawicieli różnych warstw
społecznych.
Fundacja Agere Aude powstała we wrześniu 2014 r., składa się z osób zaangażowanych w
życie społeczności lokalnych oraz z dużym doświadczeniem w pracy w organizacjach
pozarządowych, m.in. w:







Śląskim Towarzystwie Marketingowym
Stowarzyszeniu Przyjaciół Instytutu Języka Polskiego VIA LINGUE
Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 15 w Chorzowie
Stowarzyszeniu Nostra Patrumque Memoria Historia na Dotyk
Stowarzyszeniu Twój Chorzów
Towarzystwie Miłośników Języka Polskiego

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest wpisana do rejestru
przedsiębiorstwo Krajowego Rejestru Sądowego.

Informacja o uzyskanych przychodach:
W 2014 roku (od momentu powstania we wrześniu 2014 r.) Fundacja uzyskała przychód w
wysokości:
50,00 zł. – darowizny osób fizycznych,
0,00 zł. – dotacje.
Informacja o poniesionych kosztach:
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
Wszystkie ponoszone koszty związane są z realizacją celów statutowych.
Poniesione koszty na:
realizację celów statutowych - 20,05 zł.
w tym:
koszty niekwalifikowane - 0,00 zł.
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umowy o dzieło - 0,00 zł., koszty administracyjne - 0,00 zł.
w tym:
usługi obce - 0,00 zł.
amortyzacja - 0,00 zł.

Dane o zatrudnieniu, wynagrodzeniu i sytuacji finansowej:
W 2014 roku Fundacja nie zatrudniała żadnych pracowników
Członkowie Zarządu nie otrzymywali wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji.
Fundacja nie udzieliła żadnych pożyczek pieniężnych.
Fundacja AGERE AUDE posiada rachunki bankowe w ING Banku Śląskim.
Stan środków ulokowanych na rachunkach bankowych na dzień 31 grudnia 2014 r.
wynosił 0,00 zł. Fundacja na dzień 31 grudnia 2014 r. nie posiadała lokat bankowych.
Wartość aktywów i zobowiązań Fundacji w sprawozdaniach – 0,00 zł.
Fundacja nie nabyła obligacji ani nie objęła udziałów lub akcji w innych podmiotach.
Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości.
Księgowość prowadziło biuro rachunkowe Fresz Spółka z o.o. z Katowic na
podstawie zawartej umowy.
Dane o działalności zleconej:
Fundacja AGERE AUDE nie wykonywała działalności gospodarczej. I nie wykonywała w
ramach celów statutowych odpłatnych świadczeń.
Informacja o przeprowadzonych w okresie sprawozdawczym kontrolach:
W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzona w Fundacji AGERE AUDE żadna
kontrola.
Informacja o rozliczeniach Fundacji.
Fundacja nie posiada zaległości podatkowych oraz na rzecz ubezpieczeń społecznych ZUS.
W 2014 r. składała miesięczne deklaracje do ZUS za okres wrzesień – grudzień 2014 r.
Zobowiązania płatnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS
regulowane były na bieżąco i terminowo.

Katarzyna Sujkowska-Sobisz
Prezes zarządu Fundacji Agere Aude

Tomasz Sobisz
Wiceprezes zarządu Fundacji Agere Aude
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