Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Kobieta Nowego Czasu,
za rok 2014 do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

1. Fundacja Kobieta Nowego Czasu;
Ul. Akacjowa 7
62-004 Czerwonak
E - mail: kontakt@kobietanowegoczasu.org
Wpis w rejestr KRS: 22.06.2011 r. Nr KRS: 0000389510,
Nr REGON: 301776839
Członkowie zarządu:
Izabela Urbańska – Prezes Zarządu
Anna Grochowina – Członek zarządu
Marzena Stefańska– Członek zarządu
Cele statutowe:
1. rozwój świadomości kobiet;
2. wszechstronna edukacja kobiet;
3. ochrona praw kobiet;
4. upowszechnianie praw kobiet;
5. aktywizacja, w tym aktywizacja zawodowa kobiet;
6. przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet;
7. promocja i ochrona zdrowia kobiet;
8. promowanie równych szans kobiet i mężczyzn w każdej dziedzinie życia;
9. aktywizacja środowisk kobiet wiejskich;
10. aktywizacja zawodowa kobiet powyżej 50 roku życia;
11. aktywizacja kobiet po urlopach macierzyńskich i wychowawczych;
12.upowszechnianie i promowanie zdrowego trybu życia wśród kobiet i mężczyzn;
13.promowanie rozwoju przedsiębiorczości wśród kobiet aktywnych;
14. budowanie komunikacji pomiędzy kobietami aktywnymi;
15. upowszechnianie i promowanie wśród kobiet, wizerunku kobiety zadbanej;
16. Przeciwdziałanie uzależnieniom wśród Kobiet;
17. Przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci i młodzieży;

18. Przeciwdziałanie uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży;
19. Przeciwdziałanie patologiom wśród dzieci i młodzieży;
20. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych i dysfunkcyjnych;
21. Wszechstronna edukacja wśród dzieci i młodzieży;
22. Propagowanie i rozwijanie przedsiębiorczości wśród dzieci i młodzieży;
23. Działania na rzecz sprawców przemocy;
24. Działalność na rzecz rodziny w kryzysie;

2. W 2014 r. Fundacja Kobieta Nowego Czasu, przeprowadziła działania:




3.
4.
5.
6.

Spotkania w ramach projektu „Platforma Kobiet Aktywnych”. Spotkania nie były dotowane z
żadnych źródeł. Odbywały się raz w miesiącu, były bezpłatne i tematycznie skierowane do
Kobiet przedsiębiorczych. Projekt koordynowany był przez dwie wolontariuszki, które za
koordynowanie projektu, nie pobierały wynagrodzenia. Spotkania odbywały się w różnych
miejscach, a sale podnajmowane były za darmo. Prelegenci, którzy mieli swoje wystąpienia w
ramach projektu, nie pobierali za prowadzone warsztaty pieniędzy. Projekt miał za zadanie
edukować Kobiety w kierunku rozwijania przedsiębiorczości, jak również, w kierunku
nabierania nowych kontaktów biznesowych;
W roku 2014, Fundacja ponowiła prowadzenie bezpłatnej Grupę Wsparcia dla Kobiet
będących ofiarami przemocy, z zamiarem jej prowadzenia przez wykwalifikowaną psycholog
w ramach wolontariatu. Sala pod spotkania została udostępniona za darmo.
Fundacja Kobieta Nowego Czasu nie prowadzi działalności gospodarczej.
W 2014 r. zarząd Fundacji podjął uchwałę o prowadzeniu przez Fundację działań odpłatnych.
Wysokość uzyskanych przychodów w postaci darowizny w 2014 r. wyniosła 245,00 zł
Informacja o poniesionych kosztach:
a.
b.
c.
d.

realizacja celów statutowych: 0,00 zł.
administracja: 245,00 zł.
działalność gospodarcza – nie dotyczy
pozostałe koszty: 0,00 zł.

7. Dane o:
a. liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z
wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej - nie
dotyczy;
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 – nie dotyczy;
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 – nie dotyczy;
d. wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia – nie dotyczy;
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 – nie dotyczy;
f. kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku – nie dotyczy;

wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w
spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek – nie dotyczy;
h. nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na
to nabycie – nie dotyczy;
i. nabytych pozostałych środkach trwałych – nie dotyczy;
j. wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych – nie dotyczy;
g.

8. dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi,
państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności
– nie dotyczy;
9. informację o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także
informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych – nie dotyczy;
§ 3. W okresie sprawozdawczym, nie była przeprowadzana kontrola w fundacji.

