SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2020
1. DANE FUNDACJI:
FUNDACJA TIME TWÓRCZOŚĆ, INSPIRACJA, MARZENIA, EDUKACJA , siedziba: Nowe
Kiejkuty 34, 12-120 Dźwierzuty (NIP 7451852536, REGON 384264490, KRS 0000800450).
Zarząd:
Janusz Zęgota (Prezes)
Alicja Zęgota (Wiceprezes)
Lidia Sarna (Sekretarz)
Urszula Sarna (Członek Zarządu)
Data rejestracji w KRS 02.09.2019r.
2. CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI
1. Cele statutowe:
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
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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.
2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych:
Fundacja realizuje swoje cele poprzez nieodpłatną i odpłatną działalność:
1. Świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej,
merytorycznej oraz tworzenie warunków do uzyskania takiej pomocy w zakresie inicjatyw
zmierzających do rozwoju intelektualnego, artystycznego, społecznego, kulturalnego i
zawodowego, w tym w szczególności dofinansowanie kursów, szkoleń, staży i edukacji na
wszystkich szczeblach, prowadzonych w kraju i za granicą.
2. Organizowanie i wspieranie działalności kulturalnej, edukacji i upowszechniania kultury z
różnorodnych dziedzin sztuki, między innymi teatru, filmu, muzyki, plastyki, tańca,
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literatury, scenopisarstwa, innych; animowanie działań sprzyjających zwiększeniu roli
kultury i sztuki w wychowaniu i edukacji, życiu i funkcjonowaniu społeczeństwa, poprzez:
organizację, doradztwo, prowadzenie i wspieranie: spotkań, kursów, szkoleń, projektów,
plenerów, konkursów, warsztatów, happeningów, instalacji, performance, graffiti, wystaw,
wernisaży, prezentacji, koncertów, konferencji, festiwali i imprez kulturalnych, działań
edukacyjnych w kraju i za granicą.
3. Inicjowanie działań wspierających budowanie partnerstw w dziedzinie kulturalnej i
artystycznej wymiany oraz mobilności twórców na rzecz realizacji własnych i wspólnych
projektów artystycznych, w kraju i za granicą.
4. Uczestnictwo w krajowych i zagranicznych imprezach promujących polską kulturę i
sztukę, targach sztuki, warsztatach, festiwalach, sympozjach oraz innych imprezach
organizowanych dla celów społecznie użytecznych, związanych z kulturą i sztuką.
5. Organizowanie działań promocyjno-marketingowych z wykorzystaniem nowoczesnych i
tradycyjnych technik i mediów komunikacji na rzecz promocji celów statutowych Fundacji,
prowadzenie portalu, strony internetowej oraz pozostałych internetowych form
komunikacji.
6. Prowadzenie działalności badawczej, wydawniczej,fotograficznej, fonograficznej,
filmowej, telewizyjnej, prasowej bezpośrednio związanej z celami Fundacji.
7. Podejmowanie działań organizacyjnych i doradczych wspomagających inicjatywy
lokalnych społeczności, w szczególności organizacja imprez kulturalnych i rozrywkowych.
8. Tworzenie i realizowanie oferty programów profilaktycznych, rozwojowych i doradczych
na rzecz uzdolnionych dzieci i dorosłych, a także niepełnosprawnych, chorych, zagrożonych
wykluczeniem społecznym oraz przeciwdziałania i zwalczania dysfunkcji w rodzinie,
działania na rzecz profilaktyki uzależnień.
9. Wspieranie wszelkich form kształtujących aktywną edukację na rzecz ekologii i zdrowego
stylu życia.
10. Wspieranie, propagowanie, organizacja i realizacja kreatywnych, nowoczesnych i
innowacyjnych form edukacji przy wykorzystaniu nowych technologii.
11. Współpracę z samorządami, instytucjami kultury, oświaty i organizacjami w zakresie
prowadzenia działalności kulturalnej na rzecz uczestnictwa w kulturze, sprzyjającej
podnoszeniu kompetencji społeczeństwa oraz przygotowaniu do aktywnego udziału w
różnych formach życia społecznego, a także współpracę z wszelkimi osobami, artystami,
twórcami, przedsiębiorcami, mediami, władzami państwowymi i samorządowymi, których
zakres działania jest zbieżny z celami Fundacji.
12. Wspieranie rozwoju talentów artystycznych dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez pomoc
umożliwiającą udział w kursach mistrzowskich, praktykach artystycznych, festiwalach i
konfrontacjach oraz organizowanie tego typu wydarzeń na rzecz rozwoju i promocji dzieci,
młodzieży i dorosłych artystycznie uzdolnionych.
13. Organizowanie wymiany kulturalnej, artystycznej i edukacyjnej oraz różnorodnych
interdyscyplinarnych form w ramach integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i
współpracy między społecznościami i regionami.
14.Organizowanie, wspieranie i promowanie działalności na rzecz likwidacji barier w
dostępie do dóbr kultury oraz zwiększenia dostępu do oferty i edukacji kulturalnej
społeczności lokalnych oddalonych od centrów kultury. Wspieranie demokracji, swobód
obywatelskich, równouprawnienia, aktywizacji zawodowej.
15. Promowanie i wspieranie turystyki, lokalnych produktów i usług oraz lokalnego
dziedzictwa i przedsiębiorczości poprzez udział, wspieranie i organizację targów, jarmarków,
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festiwali, konferencji, szkoleń, warsztatów w kraju i za granicą.
16. Aktywny udział w lokalnych, regionalnych, krajowych i międzynarodowych sieciach
współpracy działających na rzecz kultury, sztuki, edukacji, ochrony środowiska,
przedsiębiorczości.
17. Organizowanie i prowadzenie warsztatów, kursów, szkoleń i prelekcji z zakresu rozwoju
osobistego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych środków przekazu audiowizualnego.
18. Organizowanie, wspieranie i promowanie działalności szkoleniowej i doradczej na rzecz
rozwoju innowacji i budowy innowacyjnej kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwach oraz
ośrodkach samorządowych.
19. Opracowywanie wniosków aplikacyjnych do funduszy i instytucji finansowych krajowych
i zagranicznych, w tym do funduszy Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.
20. Inicjowanie, opiniowanie i wypowiadanie się w sferze uregulowań prawnych
dotyczących celów statutowych Fundacji.
21. Propagowanie rozwoju edukacji artystycznej w przedszkolach, szkołach podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz placówkach oświatowych i kulturalnych
samorządowych oraz niepublicznych, a także pozaszkolnych form edukacji.
22. Prowadzenie działalności wystawienniczej: organizowanie wystaw i spotkań ze sztuką I
kulturą.
23. Gromadzenie dokumentacji i wymianę informacji dotyczących zdarzeń artystycznych.
24. Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie kultury i sztuki.
25. Sprawowanie opieki, organizowanie i niesienie pomocy sierotom, dzieciom i młodzieży,
dbanie o ich rozwój intelektualny i fizyczny, organizację wypoczynku dzieci I młodzieży.
26. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo
organizacje pozarządowe oraz współpraca wielopłaszczyznowa z organizacjami
pozarządowymi.
27. Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych, integracyjnych.
28. Inne działania zmierzające do realizacji celów statutowych.
29. Integrację środowisk uniwersytetów ludowych
30. Organizowanie i prowadzenie działań oświatowo – wychowawczych oraz kształcenia
ustawicznego, w szczególności umożliwiających osobom dorosłym rozwój zainteresowań i
uzdolnień, uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji
zawodowych;
31. Działalność służąca zachowaniu i przekazaniu kolejnym pokoleniom dziedzictwa
kulturowego regionu
W 2020 roku Fundacja zrealizowała następujące działania:
– ARTYSTYCZNIE NAD JEZIOREM - EDYCJA III - Zadanie publiczne, polegające na organizacji 1
imprezy plenerowej w miesiącach maj-sierpień 2020r., o charakterze bezpłatnych,
warsztatów artystycznych (w sumie 2 warsztaty): ceramika oraz warsztaty kreatywne
– ARTYSTYCZNIE NAD JEZIOREM – EDYCJA GIŻYCKO - Zadanie publiczne, polegające na
organizacji 2 imprez plenerowych w miesiącach maj-sierpień 2020r., o charakterze
bezpłatnych, warsztatów artystycznych (w sumie 4 warsztaty): ceramika oraz warsztaty
kreatywne
– MOBILNY DOM KULTURY W GMINIE JEDWABNO - 3 profesjonalnych wydarzeń
artystycznych o charakterze otwartych, bezpłatnych warsztatów (łącznie 6 warsztatów
artystycznych, rękodzielniczych, kreatywnych), w postaci imprez plenerowych, realizowany
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–

–

–

–

–

w 2 małych miejscowościach i wsiach na terenie Gminy Jedwabno – Nowy Dwór i Kot
KURPIOWSKIE PIEŚNI LEŚNE - Zadanie polegające na ochronie i upowszechnianiu
dziedzictwa kulturowego regionu Warmii i Mazur, poprzez wydanie 200 egzemplarzy
bezpłatnej płyty zawierającej Kurpiowskie Pieśni Leśne i realizację trasy promocyjnej
Zespołu śpiewaczego Klonowskie Kurpsianki (3 koncerty), a także poprzez realizację cyklu 3
bezpłatnych warsztatów opartych na kulturze kurpiowskiej (warsztaty pieśni leśnych,
warsztaty rękodzieła ludowego, warsztaty dziedzictwa kulinarnego). Realizacja zadania w
miesiącach czerwiec-grudzień 2020.
USKRZYDLONE – zadanie mające na celu aktywizację kobiet z terenów wiejskich pow.
szczycieńskiego, przebywających na urlopach macierzyńskich i rodzicielskich, zdobycie przez
nie nowych kompetencji, umiejętności, wiedzy i doświadczeń, które ułatwią/umożliwią im
powrót bądź wejście na na rynek pracy po okresie opieki nad dzieckiem, a także
odkrywanie i rozwijanie talentów, pielęgnowanie własnego hobby, zwiększenie
samoświadomości i poziomu samooceny, poczucia własnej wartości i wiary w siebie,
budowania marki,poprzez realizację działań edukacyjno-aktywizujących w formie
bezpłatnych, całodniowych szkoleń tematycznych, z przewagą form praktycznych,
warsztatowych. W ramach zadania zrealizowano bezpłatne szkolenia : 6x rękodzieła
(ceramika, makrama, makatki, techniki malarskie i kreatywne), 6x produktów ekologicznych
(eko kosmetyki, środki czystości, eko-art, świece z zatopionymi roślinami, eko-kulinaria), 4x
fotografia przedmiotowa, life coaching (określenie swoich mocnych i słabych stron),
budowanie wizerunku i promocja w social mediach, aspekty prawne, prowadzenie DG i
NDG
MAZURSKI UNIWERSYTET LUDOWY – HERBARION KULTUROWY – utworzenie strony
internetowej (www.herbarion.pl) mającej na celu stworzenie w przestrzeni cyfrowej miejsca
dla dziedzictwa kulturowego Warmii i Mazur i edukacji kulturalnej, utrwalająca żywą
historię, wiedzę ludową nt. ziół, zielarstwa, dawnych obrzędów, wierzeń i zwyczajów,
dawnych receptur, w ujęciu kulturowym. Prezentowane materiały są udostępniane
bezpłatnie. Znajdują się na niej : - wywiady z najstarszymi mieszkańcami regionu,
zielarkami, szeptuchami, osobami kultywującymi dawne tradycje zielarskie, a także z
artystami, twórcami ludowymi, rzemieślnikami reprezentującymi ginące zawody
charakterystyczne dla regionu Warmii i Mazur - wirtualne wizyty studyjne w miejscach
kultywujących dawne tradycje zielarskie - e-warsztaty: zielarskie, kulinarne, rękodzielnicze,
kosmetyki naturalnej W ramach zadania rozesłanych zostało ponad 1000 bezpłatnych
pakietów materiałów do realizacji ewarsztatów umieszczonych na stronie, do mieszkańców
całej Polski. Realizacja czerwiec-październik 2020r
WSPARCIE DORAŹNE UMOŻLIWIAJĄCE PRACĘ ON-LINE W CZASIE EPIDEMII - zakup
wyposażenia komputerowego oraz video/audio, a także oprogramowania w celu
przeniesienia części działań do przestrzeni internetowej. W ramach zadania zakupiono: 1
szt. laptop, 1 szt. kamera video ,1 szt. mikrofon, 1 szt, statyw do kamery, 1 szt.
wielofunkcyjny program Movavi do obróbki video, 1 szt. program Corel ,1 szt. program
Canva, 1 szt. słuchawki komputerowe, 1 szt. Gimbal
POMAGAMY LOKALNYM OGRODNIKOM – 08.11-10.11.2020 charytatywna akcja pomocy
dla lokalnych firm ogrodniczych, poszkodowanych w wyniku zamknięcia cmentarzy
01.11.2020r. W ramach akcji odebraliśmy od ogrodników 750 szt. chryzantem, które
rozdysponowaliśmy wśród współpracujących z nami: KGW – Biały Grunt, Sołectwo – Nowy
Dwór, Sołectwo – Nowe Kiejkuty, Sołectwo – Konrady, Gmina Świętajno, stary cmentarz
poniemiecki w Białym Gruncie, Niepubliczne Przedszkole Kinderland w Szczytnie,
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–

–
–

Restauracja GROTA w Szczytnie, Ochotnicza Straż Pożarna – Płozy
MALUJ CZYM CHCESZ – 29.01.2020 charytatywna akcja skierowana do dzieci ze wsi Borki
Wielkie, przy współpracy z KGW Borki Wielkie. Realizacja bezpłatnych warsztatów
sensoryczno-kreatywnych.
WOŚP – 13.01.2020 realizacja warsztatów artystyczno-kreatywnych, podczas finału WOŚP
w Gminnym Ośrodku Kultury w Świętajnie
Przekazanie rękodzieła wykonanego przez członków Fundacji i wolontariuszy, na licytacje
charytatywne: Pomoc dla Bartusia - małego wojownika, Licytacje dla ks. Andrzeja PreussaWalka z SLA, Pomoc dla Szymona - na leczenie onkologicze i rehabilitację.
3. Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych

1. Umowa z dnia 02.03.2020 o realizację zadania publicznego, nr 10/III/2020 z Gminą Miejską
Giżycko na realizację zadania ARTYSTYCZNIE NAD JEZIOREM – EDYCJA GIŻYCKO
2. Umowa z dnia 06.03.2020 o realizację zadania publicznego, nr EZ.524.3.4.2020 z Gminą
Miejską Szczytno na realizację zadania ARTYSTYCZNIE NAD JEZIOREM EDYCJA III
3. Umowa z dnia 14.05.2020 o realizację zadania w ramach Programu Rozwoju Organizacji
Obywatelskich na lata 2018-2030, nr 110/PROO/5/2020 z NIW-CRSO, na realizację zadania
WSPARCIE DORAŹNE UMOŻLIWIAJĄCE PRACĘ ON-LINE W CZASIE EPIDEMII
4. Umowa z dnia 10.06.2020 o realizację zadania publicznego, nr KE.39.2020/JM z
Województwem WarmińskoMazurskim na realizację zadania KURPIOWSKIE PIEŚNI LEŚNE
5. Umowa z dnia 22.06.2020 na dofinansowanie zadania w ramach Programu NCK Kultura w
sieci, nr 257/2020/NCK/KWS z Narodowym Centrum Kultury, na realizację zadania
MAZURSKI UNIWERSYTET LUDOWY – HERBARION KULTUROWY
6. Umowa z dnia 22.06.2020 nr 6/SDM/2020, z Fundacją BGK na realizację zadania
USKRZYDLONE
7. Umowa z dnia 13.07.2020 o realizację zadania publicznego, nr RSO.524.2.7.2020 z Gminą
Jedwabno na realizację zadania MOBILNY DOM KULTURY W GMINIE JEDWABNO
4. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru
przedsiębiorców KRS:
Nie dotyczy – Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej
5. Podjęte uchwały:
1. Uchwała nr 1/2020 z dnia 15.03.2020 o zmianie statutu
2. Uchwała nr 2/2020 z dnia 15.03.2020 o powołaniu Mazurskiego Uniwersytetu Ludowego
3. Uchwała nr 3/2020 z dnia 27.03.2020 o przyjęciu sprawozdania finansowego z działalności
Fundacji za rok 2019
4. Uchwała nr 4/2020 z dnia 27.03.2020 o przyjęciu sprawozdania merytorycznego z
działalności Fundacji w 2019r.
5. Uchwała nr 5/2020 z dnia 27.03.2020 o pokryciu straty
6. Uchwała nr 6/2020 z dnia 18.06.2020 o przyjęciu ujednoliconego tekstu statutu
3. INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYCH PRZYCHODÓW
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1. Przychód Fundacji ogółem: 121 890,13zł, w tym:
- z dotacji: 121 282,84zł
- z darowizn: 607,22zł
- pozostałe przychody operacyjne: 0,07zł
4. INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH
1. Koszty Fundacji ogółem: 121 830,23zł, w tym:
- koszty działalności statutowej: 121 466,44zł
- koszty ogólnego zarządu: 363,73zł
- pozostałe koszty operacyjne 0,06zł
5. INFORMACJA O ZATRUDNIENIU I WYNAGRODZENIU
Fundacja TIME Twórczość, Inspiracja, Marzenia, Edukacja w 2020r. nie zatrudniała na umowę o
pracę, ani umowę zlecenie, 3 osoby wykonywały na rzecz Fundacji umowę o dzieło, w ramach
działalności statutowej finansowanej z dotacji, łączna kwota umów o dzieło wyniosła 2600zł.
Członkowie Zarządu nie pobierają wynagrodzenia za swoją pracę.
6. INFORMACJA O UDZIELONYCH POŻYCZKACH PIENIĘŻNYCH
Nie dotyczy – Fundacja nie udzielała pożyczek pieniężnych
7. DANE O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ FUNDACJI
Nie dotyczy
8. INFORMACJA O ROZLICZENIACH FUNDACJI Z TYTUŁU CIĄŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ
PODATKOWYCH, A TAKŻE INFORMACJA W SPRAWIE SKŁADANYCH DEKLARACJI PODATKOWYCH
CIT – 8 – zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu przez podatnika podatku dochodowego od
osób prawnych
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