SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU
FUNDACJI TIME TWÓRCZOŚĆ, INSPIRACJA,
MARZENIA, EDUKACJA
ZA ROK 2019
W 2019 roku Zarząd Fundacji pracował w następującym składzie:
1. Prezes Zarządu

- Janusz Zęgota

2. Wiceprezes Zarządu:

- Alicja Zęgota

3. Sekretarz Zarządu:

- Lidia Sarna

4. Członek Zarządu:

- Justyna Sobczak

Fundacja TIME Twórczość, Inspiracja, Marzenia, Edukacja została zarejestrowana w
Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 02.09.2019r. pod numerem KRS: 0000800450.
NIP: 7451852536; REGON: 384264490; Nr konta: 21 1600 1462 1888 8647 3000 0001
Siedziba Fundacji - Nowe Kiejkuty, nr 34, 12-120 Dźwierzuty.
Terenem działania Fundacji jest Rzeczpospolita Polska, przy czym dla właściwego
realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami
Rzeczpospolitej Polskiej.

Fundacja w roku 2019 nie prowadziła działalności gospodarczej oraz nie zatrudniała
pracowników na umowę o pracę.

Cele statutowe Fundacji:
1. Wspieranie wszelkiej działalności społecznej, edukacyjnej, artystycznej, ekologicznej,
kulturalnej, sportowej, prozdrowotnej, w Polsce i na świecie.
2. Wspieranie wszelkiej działalności na rzecz rozwoju i promocji kultury i sztuki.
3. Inicjowanie i upowszechnianie edukacji artystycznej i kulturalnej.

4. Wspieranie i niesienie pomocy zmierzającej do rozwoju intelektualnego, kulturalnego i
zawodowego dzieci i młodzieży, dorosłych, seniorów.
5. Wspieranie działań na rzecz pokonywania barier społecznych i integracji , w tym także
osób niepełnosprawnych.
6. Szkolenie i doskonalenie kadry animatorów i twórców dla instytucji kultury, oświaty i
organizacji pozarządowych.
7. Zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa.
8. Integracja różnorodnych środowisk lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i
międzynarodowych na rzecz wzajemnego wsparcia, wymiany doświadczeń i twórczych
prezentacji.
9. Budowanie sieci współpracy osób i podmiotów realizujących zbliżone cele, z
wykorzystaniem nowych technologii informacyjnych, komunikacyjnych i multimedialnych.
10. Podtrzymywanie tradycji narodowej oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej
i kulturowej.
11. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych, integracji cudzoziemców;
12. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a
także działań wspomagających rozwój demokracji, działania na rzecz równości kobiet i
mężczyzn, przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji.
13. Działania na rzecz szeroko rozumianej ochrony środowiska, ochrony przyrody oraz
dziedzictwa przyrodniczego, kultury fizycznej i sportu, oraz ochrony i promocji zdrowia,
zdrowego stylu życia, przeciwdziałanie patologiom społecznym, profilaktyka uzależnień;
14. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami;
15. Promocja i organizacja wolontariatu;
16. Działania na rzecz ratowania dziedzictwa narodowego i regionalnego;
17. Działania na rzecz rozwoju rodziny, opieki nad dzieckiem, wspierania dzieci i rodzin
zagrożonych zjawiskami patologicznymi, także dzieci niepełnosprawnych, aktywizacja
społeczna i zawodowa matek;
18. Wspieranie działań na rzecz podnoszenia estetyki otoczenia i przestrzeni publicznej;
19.Wspieranie wspólnot i społeczności lokalnych, działania na rzecz seniorów;
20. Działalność charytatywna oraz na rzecz dobroczynności;
21. Działalność na rzecz rozwoju turystyki regionalnej, lokalnej oraz wiejskiej, a także
promowania i propagowania produktów i usług regionalnych, odtwarzanie tradycji i
dziedzictwa;
22. Działalność na rzecz szeroko rozumianej pomocy Polonii i Polakom za granicą oraz w
kraju, działalność na rzecz repatriantów;

23. Wspieranie działań związanych z rozwojem przedsiębiorczości, innowacyjności,
podnoszeniem konkurencyjności polskich firm, rozwoju kompetencji pracowników i kadry
menedżerskiej;
24. Promocja działań nakierowanych na budowanie innowacyjnej kultury organizacyjnej w
przedsiębiorstwach;
25. Wsparcie w projektowaniu i wdrażaniu innowacji organizacyjnych, technologicznych i
procesowych.
26. Inspirowanie i wspomaganie przedsięwzięć w zakresie form spędzania czasu wolnego;
27. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy.
28. Propagowanie i edukacja w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu, rozwoju demokracji i
równouprawnienia.
29. Działalność coachingowa, mentoringowa, doradztwo zawodowe, szeroko pojęta
działalność na rzecz aktywizacji zawodowej, działalność proekologiczna i prozdrowotna.
30. Działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości.

W 2019 roku Fundacja nie przyjmowała nowych członków.
W 2019 roku Fundacja pokrywała koszty związane z działalnością statutową i realizacją
celów statutowych ze środków pochodzących z Funduszu Założycielskiego zgromadzonych
na rachunku bankowym Fundacji, prowadzonym w BGŻ BNP Paribas pod numerem konta
21 1600 1462 1888 8647 3000 0001.
W 2019r. Fundacja nie zgromadziła żadnych nowych środków finansowych pochodzących ze
składek, darowizn, dotacji.
Wpływy 0zł
Koszty (związane z prowadzeniem rachunku bankowego) 21zł
W 2019 roku Zarząd Fundacji rozdysponował środki w kwocie
Praca Zarządu wykonywana jest społecznie.

Prezes Zarządu:

- Janusz Zęgota

Wiceprezes Zarządu:

- Alicja Zęgota

Sekretarz Zarządu:

- Lidia Sarna

Członek Zarządu

- Urszula Sarna

0 zł

