Sprawozdanie z działalności
Fundacji Cud Miód Rodzina
za rok 2014

I.

Informacje o organizacji

Fundacja Cud Miód Rodzina
Siedziba i adres do korespondencji: ul. Przyleśna 7 Jurowce, 16-010 Wasilków
Strona www: cudmiodrodzina.pl
Adres skrzynki mailowej: kontakt@cudmiodrodzina.pl
KRS: 0000512465, data wpisu do rejestru: 05.06.2014r.
REGON: 200861658
NIP: 966-209-26-03
Dane członków zarządu:
Ewa Sadowska – prezes zarządu
Małgorzata Kobeszko – członek zarządu
Dominika Więsław - członek zarządu
Cele statutowe fundacji:
Podstawowym celem Fundacji jest wszechstronne wspieranie, rozwój i promocja rodziny,
rozwijanie kompetencji wychowawczych rodziców i opiekunów, aktywizowanie dzieci,
młodzieży i ich opiekunów.
Szczegółowymi celami Fundacji są:
a. promowanie działalności wychowawczej, terapeutycznej, opiekuńczej, informacyjnej, edukacyjnej, szkoleniowej, profilaktycznej, doradczej, kulturalnej i artystycznej,
skierowanej do dzieci, młodzieży, dorosłych i ich rodzin,
b. promowanie ekonomii społecznej, wspomaganie przedsiębiorczości i rozwoju zawodowego rodziców,
c. wspieranie inicjatyw przeciwdziałających wszelkim wykluczeniom społecznym,
d. wspieranie i upowszechnianie sportu, kultury fizycznej, turystyki, ekologii oraz promowanie zdrowego stylu życia wśród rodzin.

II.

Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji
celów statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej
działalności o skutkach finansowych

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a. Organizowanie i udział w: warsztatach, szkoleniach, kursach, konkursach, wykładach, spotkaniach, konferencjach, działaniach twórczych, seminariach, prelekcjach,
zjazdach tematycznych, targach, wystawach, plenerach, pokazach, aukcjach, imprezach edukacyjnych i kulturalnych, akcjach i kampaniach społecznych, koncertach,
imprezach wypoczynkowych, sportowych, rekreacyjnych, turystycznych i integracyjnych.
b. Organizowanie doradztwa specjalistycznego na rzecz wspierania rodziny.

c. Organizowanie profesjonalnej opieki nad dziećmi.
d. Wspieranie zdolnych dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.
e. Współpracę oraz wymianę doświadczeń z innymi podmiotami działającymi na rzecz
rodziny.
f. Tworzenie grup wsparcia dla rodziców, w tym grup samopomocowych.
g. Inicjowanie i prowadzenie działań zapobiegających i przeciwdziałających sieroctwu
społecznemu dzieci i młodzieży oraz wszelkim wykluczeniom społecznym.
h. Działalność dobroczynną i charytatywną.
i. Przyznawanie certyfikatów i wyróżnień miejscom przyjaznym rodzinie.
j. Prowadzenie i wspieranie bibliotek, mediatek i wypożyczalni gier.
k. Działania podtrzymujące tradycję rodzinną, narodową, służące pielęgnowaniu polskości oraz rozwojowi świadomości narodowej i obywatelskiej.
l. Organizowanie pomocy rodzinom poszkodowanym w katastrofach, klęskach żywiołowych, konfliktach zbrojnych i wojnach w kraju i zagranicą, a także uchodźcom i
cudzoziemcom.
m. Działalność mającą na celu propagowanie ekologii, ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego.
n. Działalność mającą na celu propagowanie zdrowia, profilaktykę zdrowotną, w tym
szerzenie idei zdrowego stylu życia.
o. Organizowanie i finansowanie działalności naukowej, badawczej i wydawniczej w
zakresie realizacji celów statutowych.
p. Organizowanie i finansowanie naboru i szkolenia wolontariuszy oraz mentoringu.

Fundacja realizuje swoje cele statutowe w formie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Opis działalności statutowej Fundacji Cud Miód Rodzina w 2014r.:
Warsztaty fotograficzne „Zrób doskonałe zdjęcia swoim dzieciom”
1 lipca 2014 w godz. 16:00-18:00 w Książnicy
Podlaskiej (Filia Nr 9 przy ul. Gajowej 73) odbyły się
dwugodzinne warsztaty fotograficzne „Zrób
doskonałe zdjęcia swoim dzieciom”. Warsztaty
prowadził duet fotograficzny czarypary.com Anna
Czarnecka i Maciej Korsan.
W warsztatach wzięło udział 19 osób dorosłych,
którzy na zajęcia przyszli z dziećmi (22 dzieci).
Pierwsza część warsztatów była merytorycznym
wprowadzeniem w tajniki fotografowania. W tym
czasie dzieci uczestniczyły w zajęciach bajkoterapii,
prowadzonych przez pracownika biblioteki. W drugiej części warsztatów teoria zamieniła się w
praktykę - rodzice robili zdjęcia swoim dzieciom w pięknej przestrzeni biblioteki.
Wydarzenie non profit.

Warsztaty dla rodziców „Nie krzyczę”
W dniach 26 – 27 września 2014r. W siedzibie
Fundacji „Dialog” (ul. Abramowicza 1) odbyły się
warsztaty dla rodziców „Nie krzyczę”. W warsztatach
wzięło udział 16 osób. Zajęcia prowadzili trenerzy:
Ula Zagan i ks. Piotr Kobeszko. Były to podstawy
komunikacji interpersonalnej: emocje, mechanizmy
obronne, granice, sztuka dialogu. Pierwszy dzień
warsztatów był poświęcony głównie teorii.
Prowadzeni przez trenerów uczestnicy przyglądali się
uczuciom, skupiając się szczególnie na tych
nieprzyjemnych, takich jak lęk, złość, gniew,
zniecierpliwienie. Próbowali przywoływać sytuacje z życia, którym owe uczucia towarzyszą.
Odgrywali dramy obrazujące te sytuacje, uczestniczyli w ćwiczeniach, które pokazywały gdzie w
ciele człowieka gromadzą się emocje.
Druga część warsztatów poświęcona była w całości technikom redukcji agresji i formom
przeżywania złości bez używania przemocy.
Wydarzenie non profit.
Budujemy „Zdrowe więzi” – warsztaty rozwijania kompetencji wychowawczych
rodziców
Było to 9 spotkań (3h zegarowe), które odbyły się w okresie pomiędzy 25.09 a 30.09.2014r.
Warsztaty prowadziły 2 trenerki - Iwona Jaźwińska i Maria Ostrowiecka, a wzięło w nich udział 16
uczestników. Program warsztatów bazował na promowanej przez ORE „Szkoły dla Rodziców i
Wychowawców”. Każdorazowe spotkanie zawierało część teoretyczną, praktyczną oraz zadanie
domowe do przećwiczenia zgłębianych treści.
Podczas warsztatów rodzice poznawali sposoby komunikacji bez przemocy, ćwiczyli jak wyrażać
uczucia, prośby, jak zachęcać dzieci do współpracy, co robić zamiast nagradzania i karania, jak
oduczyć się porównywania swoich dzieci, jak umiejętnie stawiać granice oraz jak rezygnować z
etykietowania swoich dzieci.
Projekt dofinansowany został ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Wszystkie wydarzenia zrealizowane w roku 2014r. Przez Fundację zapowiadane i promowane
były na stronie cudmiodrodzina.pl oraz na FB (facebook.com/CudMiodRodzina/).

III.

Informację o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Fundacja Cud Miód Rodzina nie prowadzi działalności gospodarczej.

IV.

Uchwały zarządu fundacji

Odpisy uchwał Zarządu Fundacji stanowią załącznik do niniejszego sprawozdania.

V.

Informacja o wysokości uzyskanych przychodów na dzień 31.12.2014 r.

Łączne przychody: 4 994,55 zł, a tym:
- środki ze źródeł publicznych: 4 994,55 zł – dotacja z Podlaskiego Pozarządowego Funduszu
Mikrodotacji w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Fundacja w 2014 r. nie prowadziła działalności odpłatnej pożytku publicznego.
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

VI.

Informacja o poniesionych kosztach na dzień 31.12.2014 r.

Łączne koszty: 5 111,89 zł, w tym:
- koszty realizacji celów statutowych: 4994,55 zł (koszty projektu w ramach Podlaskiego
Pozarządowego Funduszu Mikrodotacji – działalność nieodpłatna pożytku publicznego),
- koszty administracyjne: 117,34 zł

(pozostałych brak)

VII.

Dane o:

a) liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z
wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej
W 2014 r. Fundacja nie zatrudniała pracowników na umowy o pracę.
W 2014 r. 6 osób wykonywało czynności na podstawie umów zlecenia, w tym: 2 osoby prowadzące
warsztaty, 2 osoby przygotowujące promocję, 2 osoby koordynujące i rozliczające projekt.
b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na wynagrodzenia,
nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób
zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej,
Łączna kwota wynagrodzeń: 4437,40 zł
Nagrody, premie i inne świadczenia: brak
c) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie
członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością
gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia,

Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych członkom zarządu: 1120,00 zł – dotyczy umów zleceń za
czynności nie związane z pełnieniem funkcji członka zarządu.
Członkowie zarządu za pełnienie funkcji nie otrzymują wynagrodzeń.
d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia,
Łączna kwota wynagrodzeń z umów zlecenia: 3717,40 zł
e) udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze
wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy
statutowej udzielania takich pożyczek,
Fundacja nie udzielała pożyczek.
f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku,
Środki ulokowane na rachunku bankowym na dzień 31.12.2014 r.: 882,66 zł.
Wszystkie środki ulokowane są w banku BGŻ.
g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach
prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek,
Fundacja nie posiada i nie nabyła obligacji, udziałów, akcji.
h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to
nabycie,
Fundacja nie posiada i nie nabyła nieruchomości.
i) nabytych pozostałych środkach trwałych,
Fundacja nie posiada i nie nabyła pozostałych środków trwałych.
j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych,
Fundacja na dzień 31.12.2014 r. nie posiadała aktywów i zobowiązań.

VIII.

Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i
samorządowe

Fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe.

IX.

Informację o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań
podatkowych, a także informację w sprawie składanych deklaracji
podatkowych.

Fundacja w 2014 r. rozliczała na bieżąco wszystkie zobowiązania podatkowe.
Za rok 2014 zostały złożone: PIT4R, PIT11 oraz CIT-8 i CIT-8/O.

X.

Informacje o kontroli w fundacji

W okresie sprawozdawczym nie było przeprowadzanych kontroli w fundacji.

