
Sprawozdanie z działalności fundacji

Zachowano numerację z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie
ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. z 2020 r poz. 36).

Pouczenie co do sposobu wypełniania sprawozdania:

▪ Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub
ręcznie.

▪ Sprawozdanie należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach.
▪ W przypadku pól, które nie dotyczą danego sprawozdania, należy wpisać „nie dotyczy” albo wstawić

pojedynczy znak myślnika (–).
▪ We wszystkich wypełnianych polach, w których występuje możliwość wyboru, należy wstawić X w

jednym odpowiednim kwadracie.

1. Dane rejestracyjne fundacji

Nazwa fundacji AKEDA

Siedziba i adres fundacji ul. ROZRYWKA 24/28, KRAKÓW 31-419

Aktualny adres do
korespondencji

ul. ROZRYWKA 24/28, KRAKÓW 31-419

Adres poczty elektronicznej czesc@akeda.org

REGON 386143513

Data wpisu w KRS 27.05.2020 Nr KRS 0000842372

Dane członków zarządu
fundacji (wg aktualnego wpisu
w KRS)

Imię i nazwisko Pełniona funkcja

Piotr Gajda Prezes Zarządu

Określenie celów statutowych
fundacji (ze statutu)

1) ratownictwo i ochronę ludności;
2) działalność szkoleniową, edukacyjną, organizację konferencji,

seminariów oraz innych wydarzeń;
3) wspieranie badań naukowych oraz rozwoju technologicznego

w zakresie poszukiwania rozwiązań podnoszących jakość
życia.

4) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów
zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

5) prowadzenie i wspieranie działań na rzecz rozwoju
infrastruktury, nauki, edukacji, służby zdrowia, oświaty i
wychowania;

6) organizowanie i koordynację wyjazdów pomocowych, zarówno
osobowych jak i rzeczowych;

7) tworzenie, prowadzenie i rozwijanie placówek pomocowych;
8) prowadzenie programów badawczych, informacyjnych i

wydawniczych służących zdobywaniu wiedzy o zjawiskach
społecznych, w szczególności różnego rodzaju patologii,
ubóstwa, niesamodzielności, wykluczenia społecznego;

mailto:czesc@akeda.org


9) realizację działań prewencyjnych i profilaktycznych oraz
przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;

10) działalność terapeutyczną;
11) działalność wydawniczą;
12) eliminowanie skrajnego ubóstwa i głodu;
13) zapewnianie powszechnego dostępu do edukacji;
14) zapewnienie powszechnego dostępu do pomocy medycznej;
15) ograniczenie umieralności dzieci i dorosłych;
16) poprawę opieki zdrowotnej;
17) ograniczanie rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych;
18) niesienie pomocy humanitarnej;
19) niwelowanie analfabetyzmu;
20) wspieranie w zakresie pomocy społecznej, materialnej i

finansowej;
21) minimalizację zjawiska wykluczenia społecznego;
22) upowszechnianie ochrony praw i swobód obywatelskich;
23) organizowanie i prowadzenie interwencji, pomocy

specjalistycznej i materialnej, organizowanie i realizację
stypendiów finansowych i edukacyjnych;

24) wspieranie rozwoju kompetencji wolontariuszy oraz
profesjonalistów różnych dziedzin;

25) wyrównywanie szans grup zagrożonych i wykluczonych
społecznie (m.in. w trudnej sytuacji życiowej, zdarzenia losowe
oraz niepełnosprawność) oraz realizację działań na rzecz grup
dyskryminowanych, społecznie marginalizowanych,
przeciwdziałanie nietolerancji;

26) promowanie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i
miejskich;

27) wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;
28) upowszechnianie i ochronę praw człowieka oraz działania na

rzecz równouprawnienia;
29) wspieranie rodzin, macierzyństwa, rodzicielstwa,

upowszechnianie ochrony praw dziecka;
30) upowszechnianie wiedzy z zakresu krajoznawstwa oraz

organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży;
31) promocję i organizację wolontariatu;
32) podejmowanie działań wspomagających rozwój organizacji

pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz
pożytku publicznego w różnych dziedzinach życia społecznego;

33) działania na rzecz rozwoju działań oraz wymiany informacji z
zakresu edukacji, ochrony zdrowia, pomocy i polityki
społecznej oraz ekonomii społecznej;

34) tworzenie i rozwijanie nowych form wsparcia socjalnego i
podmiotów pomocy społecznej;

35) niewymienioną wcześniej działalność społecznie użyteczną w
sferze zadań publicznych, określonych w ustawie o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rzecz
ogółu społeczności.

36) pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;

37) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie
świadomości prawnej społeczeństwa, w tym edukacji prawnej;

38) udzielanie porad obywatelskich;
39) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i

społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
40) działalność charytatywną;



41) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej,
pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

42) ochronę i promocję zdrowia, w tym działalność leczniczą;
43) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
44) promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób

pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
45) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
46) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
47) działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój

przedsiębiorczości;
48) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku

dzieci i młodzieży;
49) kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa

narodowego;
50) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
51) wspieranie i upowszechnianie ekologii i ochrony zwierząt oraz

ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
52) wspieranie i upowszechnianie porządku i bezpieczeństwa

publicznego;
53) upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz

swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój
demokracji;

54) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania
kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

55) promocję Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
56) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
57) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz

podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie
określonym w pkt 1–32a ustawy z dnia o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

2. Charakterystyka działalności fundacji w okresie sprawozdawczym

Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych (opis rzeczywiście
prowadzonej działalności statutowej w roku sprawozdawczym)

Fundacja AKEDA rozpoczęła swoją działalność 27.05.2020 roku. Fundacja nie prowadzi działalności
gospodarczej, a jej podstawowym źródłem finansowania są wpłaty darowizn od osób prywatnych i
instytucjonalnych. W ten sposób w roku 2020 Fundacja AKEDA pozyskała łącznie kwotę 418 570,01.

W roku 2020, wiodącym projektem Fundacji AKEDA została budowa i wyposażenie szkoły muzycznej w
Republice Środowoafrykańskiej. Projekt ten został nazwany African Music School i stanowi
długoterminowy i strategiczny projekt fundacji ze stałym finansowaniem. W celu realizacji tego
przedsięwzięcia, Fundacja AKEDA przeprowadziła szereg działań, które są zgodne z celami statutowymi
organizacji, jej wizją, misją i planami operacyjnymi.

I. Fundacja AKEDA została członkiem Krakowskiego Forum Organizacji Społecznych
KraFOS -

Będąc członkiem KraFOS, Fundacja AKEDA wspierała inne organizacje zrzeszone w KraFOS dzieląc się
wiedzą i doświadczeniami w zakresie zwiększenia aktywności fundraisingowej i pozyskiwania środków na
realizowane projekty. Pracownicy AKEDA przekazywali wiedzę w formie warsztatów i seminariów z
zakresu Fundraisingu i Marketingu organizacji w celu wzmocnienia jej zasobów. Szkolenia z zakresu
Fundraisingu prowadził Dyrektor Fundacji, Marcin Choiński. Wszystkie działania były prowadzone w
wersji online. Wzięli w nich udział pracownicy organizacji pozarządowych i ruchów społecznych z terenu
województwa Małopolskiego.



Poprzez uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych przez KraFOS fundacja realizowała swoje cele:
prowadzenie działalności szkoleniowej, edukacyjnej; wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności
lokalnych; podejmowanie działań wspomagających rozwój organizacji pozarządowych i innych instytucji
działających na rzecz pożytku publicznego w różnych dziedzinach życia społecznego, zgodnie z zapisami
zawartymi w Statucie Fundacji. Dzięki tym działaniom Fundacja AKEDA posrodnio przycyzniła się do
wspierania osób i grup formalnych i nieformalnych, organizacji i instytucji; aktywizacji społeczeństwa,
wspierania inicjatyw obywatelskich; członkostwa w organizacjach zrzeszających podmioty polskie i
zagraniczne o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji AKEDA.

II. Podpisanie umowy współpracy z Vice-Province Capucins w Bouar w Republice
Środkowoafrykańskiej o prowadzeniu African Music School

Fundacja AKEDA podjęła współpracę z VICE PROVINCE CAPUCINS TCHAD-RCA, Wice Prowincją
Kapucynów, z siedzibą w Bouar, w Republice Środkowoafrykańskiej (RŚA), w sprawie udzielania wsparcia
finansowego dla projektu budowy i wyposażenia jedynej w kraju szkoły muzycznej - African Music School
(AMS) na mocy porozumienia o współpracę z dnia 03.10.2020. Szkoła muzyczna jest pierwszą i jedyną w
kraju placówką, w której uczy się ok 80 dzieci w wieku szkolnym. Dzieci pochodzą z ubogich rodzin,
mieszkają w znacznej odległości od szkoły, jednak chętnie chcą podejmować naukę gry na instrumentach i
rozwijać talenty muzyczne.

RŚA jest krajem, w którym, z krótkimi okresami spokoju, trwa wojna domowa. W tych trudnych
warunkach, szkoła muzyczna jest miejscem, gdzie lokalna młodzież otrzymuje nie tylko edukację, lecz
również szansę na znalezienie konstruktywnej drogi rozwoju, gdyż problemem RŚA jest przyłączanie się
dzieci i młodzieży do grup rebelianckich. Szkoła nie tylko daje możliwość kształcenia, a także opieki w
trakcie przebywania w placówce, w tym posiłki i wsparcie pedagogiczne.

Szkołą opiekuje się Ojciec Benedykt Pączka, który jest Dyrektorem placówki i nominatem Prowincji
Kapucynów w regionie do realizacji tego zadania. Szkoła jest finansowana dotąd z darowizn, które są
niewystarczające nie tylko na bieżącą działalność, ale przede wszystkim na jej rozbudowę i wyposażenie.
Wobec zidentyfikowanych potrzeb na miejscu tj. budowy 12 klas lekcyjnych, zakupu instrumentów
muzycznych, rozbudowy kuchni, w której przygotowywane są posiłki dla dzieci, Fundacja AKEDA objęła
projekt AMS patronatem i zaakceptowała projekt do finansowania ze środków Fundacji w sposób stały.

Zakres wsparcia Fundacji AKEDA polega polegał na m.in. zbiórce środków finansowych na działalność i
rozbudowę szkoły, w tym m.in. na posiłki dla dzieci, stypendia dla uczniów oraz wsparcie w promocji
szkoły poprzez organizację koncertów dzieci z AMS.

Środki na rzecz African Music School są przekazywane na konto Wiceprowincji Kapucynów w Bouar na
podstawie porozumienia o współpracy z Fundacją AKEDA na zasadach określonych w umowie i w
regulaminie finansowania projektów fundacji.

III. Organizacja i prowadzenie kampanii informacyjno-fundraisingowej SINGILA na rzecz
budowy szkoły muzycznej AMS w Republice Środkowoafrykańskiej.

W okresie od lipca do listopada 2020 r. Fundacja AKEDA prowadziła kampanię
informacyjno-fundraisingową SINGILA, której celem było zebranie środków finansowych na rzecz budowy
szkoły muzycznej (AMS) w Republice Środkowoafrykańskiej. W ramach kampanii SINGILA, która była
realizowana od lipca do listopada 2020 roku, fundacja prowadziła liczne działania, które pozwoliły zebrać
środki na budowę pierwszej klasy African Music School oraz przygotowanie fundamentów pod budowę
dwóch kolejnych klas.

W czasie kampanii prowadzona była intensywna komunikacja ze społecznością zebraną wokół idei African
Music School na profilach społecznościowych Facebook oraz Instagram. Pracownicy fundacji
przeprowadzili również kampanię PR-ową, która pozwoliła na szerzenie informacji na temat prowadzonej
zbiórki w mediach (prasa, telewizja, Internet).

Prowadząc kampanię SINGILA fundacja realizowała swoje cele statutowe: pomoc ofiarom katastrof, klęsk
żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą poprzez: działania pomocowe, edukacyjne,
informacyjne, humanitarne względem ludności, ze szczególnym naciskiem na dzieci i młodzież Afryki.

IV. Organizacja i prowadzenie kampanii informacyjno-fundraisingowej #GraNieBurczy dla
uczniów African Music School w Republice Środkowoafrykańskiej.



W okresie od listopada do grudnia, Fundacja AKEDA przeprowadziła kampanię
informacyjno-fundraisingową #GraNieBurczy. Celem kampanii było zebranie środków finansowych, z
których fundacja byłaby w stanie zorganizować cały proces wydawania posiłków każdemu z uczniów
uczęszczających na zajęcia w szkole muzycznej prowadzonej przez polskiego misjonarza, br. Benedykta
Pączkę OFMCAP, z którym fundacja wspólnie rozwija projekt budowy pierwszej szkoły muzycznej w
Republice Środkowoafrykańskiej (RŚA).

W 2020 roku do African Music School uczęszczało ok. 80 dzieci w wieku od 6-18 lat. Wiele spośród tych
dzieci, które przychodziły na zajęcia były głodne, często nie jadły od 2 dni. Z tego powodu fundacja
rozpoczęła kampanię #GraNieBurczy. W ramach kampanii fundacja prowadziła działania na portalu
crowdfundingowym Zrzutka.pl. Na specjalnie przygotowanej „zrzutce” osoby chcące wesprzeć akcję mogły
przekazać na jej cel wielokrotność kosztu jednego posiłku w RŚA. Kampania prowadzona na profilu w
serwisie Zrzutka.pl była również połączona z intensywnymi działaniami prowadzonymi w mediach
społecznościowych African Music School – Facebook i Instagram. Fundacja przeprowadziła również
profesjonalną kampanię PR-ową, dzięki której o prowadzonych działaniach można się było dowiedzieć z
materiałów realizowanych w mediach (prasa, telewizja, Internet).

Fundacja prowadziła kampanię realizując swoje cele statutowe: pomoc ofiarom katastrof, klęsk
żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; eliminowanie skrajnego ubóstwa i głodu;
ograniczenie umieralności dzieci i dorosłych; niesienie pomocy humanitarnej. Cele te były realizowane
poprzez działania wynikające ze Statutu fundacji: działania pomocowe, humanitarne względem ludności,
ze szczególnym naciskiem na dzieci i młodzież Afryki; niesienie pomocy finansowej, materialnej,
niematerialnej oraz specjalistycznej.

V. Udział Fundacji AKEDA w V. Przeglądzie Teatrów Amatorskich im. Marka Hermanna
KURTYNA w Gdyni

Od 22 do 28 listopada 2020 roku odbywał się w Gdyni V. Przegląd Teatrów Amatorskich im. Marka
Hermanna KURTYNA. Fundacja podjęła starania, aby wziąć udział w tym przedsięwzięciu poprzez
organizację koncertu młodzieży z African Music School, który był pokazany widowni śledzącej Przegląd
Teatrów KURTYNA. Wydarzenie w 2020 roku było w całości zorganizowane w wersji online. Fundacja
podjęła działania, aby, przy współpracy br. Benedyka Pączki OFMCAP – dyrektora African Music School,
zarejestrować koncert młodzieży z RŚA i następnie zaprezentować go widowni Przeglądu Teatrów
KURTYNA. Koncert uczniów African Music School został zaprezentowany podczas uroczystej Gali
finałowej, 28 listopada 2020 r.

Przygotowany koncert zaprezentował polskiej publiczności szerokie spektrum muzycznych umiejętności
dzieci i młodzieży uczęszczających do African Music School. Koncert pozwolił publiczności zapoznać się
również z sytuacją panującą w Republice Środkowoafrykańskiej. W jego początkowej części dyrektor AMS,
br. Benedykt Pączka OFMCAP, opisał warunki, w których żyją uczniowie szkoły.

Poprzez udział w tym wydarzeniu fundacja realizowała swoje cele statutowe: wspieranie rozwoju wspólnot
i społeczności lokalnych; działalność szkoleniową, edukacyjną, organizację konferencji, seminariów oraz
innych wydarzeń. Fundacja zrealizowała swoje cele poprzez: prowadzenie i wspieranie działalności
edukacyjnej, informacyjnej, internetowej, promocyjnej; wspieranie osób, grup nieformalnych, organizacji i
instytucji; aktywizację społeczeństwa, wspieranie inicjatyw obywatelskich; współdziałanie z innymi
instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych w Polsce i zagranicą.
Współdziałanie to może mieć charakter partnerskich realizacji działań, wsparcia organizacyjnego,
finansowego albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy.

VI. Współpraca w organizacji akcji fundraisingowej z Polską Fundacją dla Afryki na rzecz
African Music School

W okresie od listopada do grudnia 2020 r., Fundacja AKEDA we współpracy z Polską Fundacją dla Afryki
przeprowadziła kampanię fundraisingową, której celem było zdobycie środków finansowych od
darczyńców indywidualnych na rzecz organizacji przez AKEDA procesu zakupu okien, drzwi oraz
materiałów niezbędnych do wykonania pokrycia dachowego w budynkach należących do African Music
School. Fundacja AKEDA dostarczyła wszystkie materiały wymagane do sprawnego przeprowadzenia
kampanii, w tym: zdjęcia pokazujące uczniów African Music School w czasie zajęć lekcyjnych, filmy, na
których dyrektor AMS, br. Benedykt Pączka OFMCAP, tłumaczy jak bardzo szkoła jest potrzebna lokalnej
społeczności zamieszkującej Bouar i okolice (RŚA). Kampania oprócz celu fundraisingowego, postawiła
sobie za cel dotarcie z ideą AMS do szerszej grupy odbiorców niż ta, z którą dotychczas udawało się
komunikować poprzez kanały AMS w mediach społecznościowych.



Współpracując z Polską Fundacją dla Afryki fundacja realizowała swoje cele statutowe: pomoc ofiarom
katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; niesienie pomocy
humanitarnej; wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych; podejmowanie działań
wspomagających rozwój organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz pożytku
publicznego w różnych dziedzinach życia społecznego. Cele te fundacja realizowała poprzez prowadzenie
działalności, które wpisywały się w zakres aktywności wyznaczony przez Statut fundacji, m.in.:
prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej, informacyjnej, internetowej, promocyjnej,
reklamowej; działalność charytatywną; niesienie pomocy finansowej, materialnej, niematerialnej oraz
specjalistycznej; współpracę z organizacjami i instytucjami oraz podmiotami w kraju i za granicą;
aktywizację społeczeństwa, wspieranie inicjatyw obywatelskich.

VII. Sfinansowanie projektu dożywiania uczniów African Music School

Fundacja AKEDA w ramach umowy współpracy z Vice-Province Capucins w Bouar w RŚA zaakceptowała
do finansowania wniosek o wsparcie wyżywienia dla uczniów African Music School. W szkole uczy się
obecnie około 80 uczniów, a sytuacja ekonomiczna ich rodzin nie pozwala często na zapewnienie dzieciom
właściwego wyżywienia.  Dzieci przed rozpoczęciem akcji dożywiania doświadczały codziennego głodu, nie
potrafiły się skupić, były rozkojarzone, cierpiały na liczne choroby spowodowane niedożywieniem.

Trzeba dodać że wszystkie dzieci w godzinach rannych chodzą do szkół państwowych, natomiast
popołudniami przychodzą do szkoły muzycznej. W warunkach afrykańskich zazwyczaj przygotowuje się
jeden duży posiłek dziennie, który spożywany jest przez  rodzinę w godzinach wieczornych około godz
17-18. Celem projektu jest zapewnienie wszystkim uczniom uczęszczającym na zajęcia AMS jednego
pełnowartościowego, zbilansowanego posiłku dziennie, który będzie serwowany w przerwie między
zajęciami.  Na ten cel fundacja przeznaczyła 11.000 Euro.

Realizując ten cel Fundacja wpisuje sie w cele: wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;
prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej i charytatywnej; niesienie pomocy finansowej,
materialnej, niematerialnej oraz specjalistycznej; współpraca z organizacjami i instytucjami oraz
podmiotami w kraju i za granicą; aktywizację społeczeństwa, wspieranie inicjatyw obywatelskich.

VIII. Działalność Fundacji AKEDA związana z fundraisingiem i udziałem w konkursach
grantowych dla organizacji pozarządowych

Fundacja AKEDA podjęła aktywne działania na rzecz pozyskiwania środków na realizację celów
statutowych w oparciu o środki publiczne samodzielnie zarówno we współpracy z innymi organizacjami
partnerskimi m.in. Humanitas Africa i U-Cycle. Łącznie Fundacja złożyła 10 wniosków aplikacyjnych do
krajowych, regionalnych i miejskich donorów, jednak w wyniku tych starań nie uzyskała wsparcia ze
środków publicznych.

Realizujące te działania, Fundacja Akeda działała w oparciu o jej cel statutowy jakim jest m.in. rozwój
organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz pożytku publicznego w różnych
dziedzinach życia społecznego.

Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych

Nie dotyczy.

3. Działalność gospodarcza

Informacja czy fundacja prowadziła
działalność gospodarczą TAK

PROWADZIŁA

NIE
PROWADZI
ŁA

Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS



Nie dotyczy.

4. Odpisy uchwał zarządu fundacji

● 2.10.2020 Uchwała Zarządu nr 1/10/2020 w sprawie Regulaminu prowadzenia posiedzeń
organów Fundacji i głosowania za pomocą środków przekazu elektronicznego

● 2.10.2020 Uchwała Zarządu nr 2/10/2020 w sprawie założenia konta Fundacji w Banku
Santander

● 2.10.2020 Uchwała Zarządu nr 3/10/2020 w sprawie podjęcia współpracy z VICE PROVINCE
CAPUCINS (Wice-Prowincją Zakonu Kapucynów w Bouar w Republice  Środkowoafrykańskiej w
celu realizacji projektu African  Music School

● 2.10.2020 Uchwała Zarządu nr 4/10/2020 w sprawie współpracy z Agencją Kreatywną AQQ w
sprawie  działań promocyjno-marketingowych fundacji

● 2.10.2020 Uchwała Zarządu nr 5/10/2020 w sprawie ustanowienia limitu 20% od przychodów
Fundacji na cele statutowe

● 2.10.2020 Uchwała Zarządu nr 6/10/2020 w sprawie umowy partnerskiej z Humanitas Africa
w  celu realizacji wspólnego projektu grantowego

● 2.10.2020 Uchwała Zarządu nr 7/10/2020 w sprawie umowy partnerskiej U-Cycle w celu
realizacji wspólnego projektu grantowego

● 2.10.2020 Uchwała Zarządu nr 8/10/2020 w sprawie podjęcia udziału Fundacji AKEDA w
konkursach grantowych w 2020 roku.

● 2.10.2020 Uchwała Zarządu nr 9/10/202 w sprawie zlecenia działań fundraisingowych
Fundacji AKEDA

● 30.11.2020 Uchwała Zarządu nr 1/11/2020 w sprawie dofinansowania wyżywienia uczniów
African Music School

5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów fundacji w okresie sprawozdawczym,
z wyodrębnieniem ich źródeł

Wysokość uzyskanych przychodów

Kwota (w podziale na formy płatności)
Przelew Gotówka Inne

(wskazać
jakie)

Ogółem 418 570,01 0,00

- ze spadku

- z zapisu

- z darowizn 418 570,01 0,00

- środki pochodzące ze
źródeł publicznych, w tym:

- z budżetu jst

- z budżetu państwa
- inne
(wskazać jakie)
Informacja o wysokości odpłatnych świadczeń
realizowanych przez fundację w ramach celów
statutowych (z uwzględnieniem kosztów tych
świadczeń)

2200

Jeżeli działalność gospodarcza była prowadzona



Wynik finansowy z prowadzonej działalności
gospodarczej

Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z
działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z
pozostałych źródeł

Nie dotyczy

6. Informacja o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty fundacji ogółem

Kwota (w podziale na formy płatności)
Przelew Gotówka Inne

(wskazać
jakie)

a) koszty realizacji celów statutowych 54 008,51 0,00

b) koszty administracyjne

- czynsz

- opłaty telefoniczne

- opłaty pocztowe
912,25 0,00

- inne
(wskazać jakie)

Wynagrodzenia, składki ZUS,
koszty bankowe, materiały
biurowe, pozostałe podatki i
opłaty 30 611,86 0,00

c) koszty działalności gospodarczej

d) pozostałe koszty
Usługi obce (księgowość, koszty
prowadzenia biura i administracji,
etc.)

22 484,40 0,00

7. Dane wymienione w § 2 pkt 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja
2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. z 2020 r.
poz. 36)

a) Liczba osób zatrudnionych w fundacji

Ogółem
1

Według zajmowanych stanowisk

Stanowisko Liczba osób zatrudnionych

Dyrektor Fundacji 1

Liczba osób zatrudniona wyłącznie w działalności gospodarczej

Stanowisko Liczba osób zatrudnionych

Nie dotyczy. Nie dotyczy.

b) Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundację w okresie sprawozdawczym, z
podziałem na

Wynagrodzenia 30 295,13

Nagrody 0,00

Premie 0,00



Inne świadczenia 0,00
Wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie w
działalności gospodarczej Nie dotyczy

c)Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie
członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie
działalnością gospodarczą, z podziałem na

Wynagrodzenia 0,00

Nagrody 0,00

Premie 0,00

Inne świadczenia 0,00

d) Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia

Nie dotyczy

e) Udzielone przez fundację pożyczki pieniężne, z podziałem według ich wysokości, ze
wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy
statutowej udzielania takich pożyczek
Nie dotyczy

f) Kwoty zgromadzone na rachunkach płatniczych  oraz kwoty zgromadzone w gotówce

Nazwa banku lub kasy oszczędnościowo-kredytowej Kwota

Bank Santander – konto ogólne w PLN 325 325,53

Bank Santander – konto walutowe w EURO 444,32

Kwoty zgromadzone w gotówce
g) Wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub nabytych akcji w
spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek

Nie dotyczy

h) Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokość kwot wydatkowanych na to
nabycie

Nie dotyczy

i) Nabyte pozostałe środki trwałe

Nie dotyczy

j) Wartość aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych

Wartość aktywów to 327 528,64
Zobowiązania  to 14 336,13

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. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także
informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych
Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe wynoszą 14 336,13 złotych.
Fundacja złożyła też PIT 11, CIT 8 i PIT 4.

10. Informacja, czy fundacja jest instytucją obowiązaną w
rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu
(Dz.U. z 2020 r. poz. 971, 1086 oraz z 2021 r. poz. 187)

NIE

TAK

11. Informacja o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację ustanowioną na podstawie ustawy
z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 2020 r. poz. 2167) płatności w gotówce o
wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy
płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które wydają się
ze sobą powiązane, wraz ze wskazaniem daty i kwoty operacji (wypełnić w przypadku
zaznaczenia w pkt 10 odpowiedzi „TAK”).
Data operacji Kwota operacji

04.12.2020
11 000 Euro

12. Informacja o przeprowadzanych kontrolach w fundacji

Informacja, czy w fundacji była przeprowadzona kontrola NIE
TAK

Wyniki przeprowadzonej kontroli w fundacji (jeśli taka była)

Nie dotyczy.

podpis członka zarządu fundacji*

……………………………..………………..


