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Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2015 

 

Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. 

 

Nazwa: Fundacja Omniveda 

 

 

1) Podstawa prawna : 

 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach /Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm./ 

 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego 

zakresu sprawozdania z działalności fundacji /Dz.U. Nr 50, poz. 529/ 

 

2) Dane o fundacji: 

 

Nazwa: Fundacja Omniveda 

Siedziba, adres: ul. Legnicka 65,  54-206 Wrocław 

Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 17.07.2014 

Nr KRS: 0000516879  Nr Regon: 022454451 

 

3) Dane dotyczące członków zarządu fundacji według aktualnego wpisu w rejestrze 

sądowym: 

 

Imię, nazwisko, adres korespondencyjny: 

1.Charles Peake – Prezes Zarządu, ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław 

2. Magdalena Kudelska – Członek Zarządu, ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław                       

 

 

4) Cele statutowe fundacji: 

 

Celem fundacji jest inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działalności edukacyjnej 

i oświatowej, służącej popularyzacji nauki oraz wspieraniu wszechstronnego rozwoju 

społeczeństwa, w szczególności dzieci i młodzieży. 

Fundacja może realizować swoje cele głównie poprzez: 

 prowadzenie badań dotyczących poziomu i jakości kształcenia dzieci i młodzieży 

w zakresie nauki i programów badawczych, 

 organizację kół zainteresowań, warsztatów i wycieczek edukacyjnych służących 

promowaniu nauki i programów badawczych, 

 realizację projektów mających na celu nabywanie nowych umiejętności w dziedzinie 

nauki, technologii i programów badawczych przez dzieci i młodzież, 

 rozwijanie umiejętności nauczycieli i wykładowców w przekazywaniu dzieciom 

i młodzieży wiedzy z zakresu nauki i programów badawczych. 

 

5) Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych: 

 

Fundacja została zarejestrowana 17 lipca 2014 roku. 2015 był zatem pierwszym pełnym 

rokiem działalności Fundacji Omniveda. Fundacja prowadziła koła naukowe Wiedza nas bawi 

w trakcie roku szkolnego, z przerwą na: ferie zimowe (druga połowa stycznia), okres 

wakacyjny (lipiec i sierpień) oraz miesięczne okresy rekrutacji poprzedzające obydwa 
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semestry (luty oraz wrzesień). W związku z powyższym główne aktywności Fundacji mające 

pokryć koszty jej działalności w ciągu całego roku (takie jak np. wynagrodzenia pracowników 

na umowę o pracę, koszty wynajmu biura czy pozostałe koszty administracyjne) realizowane 

były przez 8 miesięcy roku.  

Warto podkreślić, iż w grudniu 2015 roku liczba zarejestrowanych na zajęcia dzieci wynosiła 

615, a zatem wzrosła ponad trzykrotnie w porównaniu z tym samym okresem w roku 

poprzednim. Dodatkowo, przychody Fundacji w 2015 wzrosły siedmiokrotnie w porównaniu 

z rokiem 2014 (197724,29 zł w 2015 a 27559,50 zł w 2014), co jednoznacznie świadczy 

o wzroście popularności Fundacji i jej programów. 

 

 

Koła naukowe Wiedza nas bawi 

 

W 2015 roku Fundacja Omniveda realizowała koła naukowe Wiedza nas bawi stworzone 

z myślą o dzieciach w wieku 6-12 lat, które wprowadzają je do takich dziedzin nauki jak: 

chemia, biologia, fizyka i astronomia czy nauki o Ziemi. W trakcie szeregu zajęć 

pozalekcyjnych dzieci pod okiem wykwalifikowanych fachowców samodzielnie wykonywały 

eksperymenty naukowe. Wszystko to za pomocą zabawnych i interaktywnych metod, dzięki 

którym dzieci mogły zastosować teorie naukowe w praktyce i które rozbudzały w nich pasję 

do nauki.  

 

W 2015, tak jak w roku poprzednim, koła naukowe Wiedza nas bawi cieszyły się bardzo dużą 

popularnością dzieci i rodziców, a zainteresowanie nimi systematycznie rosło. W drugim 

semestrze roku szkolnego 2014/15 Fundacja realizowała cotygodniowe zajęcia dla blisko 370 

dzieci. Semestr ten trwał od lutego do czerwca 2015 roku, w tym czasie zajęcia realizowane 

były w 24 wrocławskich szkołach podstawowych, w których działały 33 kluby naukowe. 

 

Z kolei w pierwszym semestrze roku szkolnego 2015/16 rozpoczętym w październiku 2015 

liczba dzieci uczestniczących w naszych kołach wzrosła aż do ponad 600. W tym semestrze 

Fundacja prowadziła 46 klubów naukowych w 32 szkołach podstawowych na terenie 

Wrocławia.  

 

Dodatkowo w 2015 roku Fundacja rozpoczęła realizację warsztatów dla dzieci we 

wrocławskich przedszkolach. Zajęcia były prowadzone w dwóch wrocławskich placówkach 

dla dzieci trzy-, cztero- i pięcioletnich. 

 

Program realizowany był przez Fundację w ramach odpłatnej działalności Fundacji. Koszt 

realizacji działań pokrywany był przez Rodziców uczestników oraz ze środków Fundatora.  

Strona internetowa programu: www.wiedzanasbawi.pl 

 

 

Półkolonie letnie Lato Wiedzy 2015 

 

W 2015 roku Fundacja Omniveda po raz pierwszy realizowała półkolonie letnie Lato Wiedzy. 

Program półkolonii został przygotowany w taki sposób, aby stanowił on  nie tylko świetną 

zabawę dla dzieci, ale przede wszystkim dużą dawkę wiedzy przedstawioną w atrakcyjny 

sposób i utrwalony  za pomocą interaktywnych metod. Tygodniowy program zajęć składał się 

z cyklu powiązanych ze sobą doświadczeń naukowych, wypraw badawczych oraz gier 

i zabaw ruchowych. Cały program był zbalansowany i dostosowany do potrzeb naszych 

uczestników, a jego realizacją zajmowała się wykwalifikowana kadra.  

 

http://www.wiedzanasbawi.pl/
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W 2015 roku Fundacja zrealizowała 6 półkolonii letnich, w których wzięło udział 75 dzieci. 

Wszystkie półkolonie Fundacji Omniveda zostały zgłoszone i realizowane za zgodą 

Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty. Półkolonie realizowane były w ramach odpłatnej 

działalności Fundacji. Koszt realizacji działań pokrywany był przez Rodziców uczestników 

oraz ze środków Fundatora. 

 

 

Współpraca z lektorami Fundacji 

 

W 2015 liczba lektorów współpracujących z Fundacją Omniveda wzrosła do 

45 w porównaniu z rokiem poprzednim, kiedy to Fundacja współpracowała z 13 lektorami. 

Lektorzy Fundacji realizowali program kół naukowych we wrocławskich szkołach 

podstawowych. Były to głównie osoby studiujące na uczelniach technicznych 

i przyrodniczych, które posiadały doświadczenie w pracy z dziećmi. Prowadzili oni 

zajęcia kół naukowych Wiedza nas bawi na terenie Wrocławia, realizowali warsztaty dla 

dzieci i różnorakie prezentacje działań Fundacji. Do głównych zadań lektorów należało 

przedstawianie eksperymentów w taki sposób, aby najmłodsi uczestnicy zajęć mogli wykonać 

je od początku do końca samodzielnie. Prowadzący byli szkoleni z wykonywanych 

doświadczeń pod kątem merytorycznym, jak i praktycznym. 

 

 

Szkolenia 

 

W  2015 roku Fundacja Omniveda zrealizowała serię 10 szkoleń dla lektorów i pracowników 

Fundacji. Szkolenia dla lektorów kół naukowych Wiedza nas bawi zrealizowano w dniach: 

5 lutego, 26 marca, 14, 18 i 28 września oraz 12, 14 i 16 listopada. W trakcie szkoleń lektorzy 

byli przygotowywani pod kątem merytorycznym i praktycznym do prowadzenia zajęć - 

zapoznawali się ze specyfiką realizacji kółek, a także poznawali poszczególne metody 

edukacyjne oraz testowali je podczas zajęć praktycznych. 

 

22 czerwca zrealizowano z kolei szkolenie przygotowujące kierowników i wychowawców do 

prowadzenia półkolonii letnich Lato Wiedzy 2015. W trakcie szkolenia, poza przygotowaniem 

merytorycznym, poruszono dodatkowo ważne aspekty organizacyjne kluczowe prze realizacji 

stacjonarnego wypoczynku dla dzieci.  

 

Dnia 14 grudnia zrealizowano spotkanie doskonalące dla lektorów Fundacji Omniveda. 

Spotkanie służyło omówieniu najlepszych praktyk w zakresie realizacji kół naukowych 

Wiedza nas bawi, studiowaniu trudnych sytuacji pojawiających się na zajęciach oraz metod 

radzenia sobie z nimi, a także lepszemu poznaniu się całego zespołu. 

 

 

Rozpoczęcie współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim 

 

20 lutego 2015 roku miało miejsce podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Fundacją 

Omniveda a Uniwersytetem Wrocławskim. List intencyjny został podpisany przez Fundatora 

Fundacji Omniveda, Charlesa Peake’a oraz prorektora ds. badań naukowych i współpracy 

z zagranicą, profesora Adama Jezierskiego. Celem podpisania porozumienia było 

dookreślenie obszaru wspólnych zainteresowań w płaszczyźnie propagowania wiedzy 

z dziedzin nauk ścisłych i przyrodniczych. Strony listu zobowiązały się do wsparcia przy 

realizacji wspólnych projektów, w szczególności w zakresie: 
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- rozwoju programu Wiedza nas bawi - w celu opracowywania nowych i doskonalenia 

istniejących eksperymentów, 

- organizacji wizyt na Uniwersytecie Wrocławskim dla uczniów – w celu pokazania uczniom 

pracowni i laboratoriów Uniwersytetu Wrocławskiego, 

- wsparcia lokalnego w kontaktach ze szkołami i samorządem - aby wspomóc rozwój 

programu w kraju, w tym w środowiskach borykających się z różnego rodzaju trudnościami. 

 

 

Współpraca z Departamentem Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia 

 

16 marca 2015 roku Fundacja Omniveda otrzymała dla swoich działań rekomendację 

Dyrektora Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia, Pana Jarosława 

Delewskiego. Dyrektor Delewski w sposób szczególny swą rekomendacją objął koła naukowe 

Wiedza nas bawi, zachęcając dyrektorów wrocławskich szkół podstawowych do 

zaangażowania swych placówek w realizację programu.  

 

Wydarzenia dla dzieci we Wrocławiu 

 

31 maja 2015 roku Fundacja Omniveda współrealizowała Piknik Rodzinny organizowany 

przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego. Z tej okazji pracownicy Fundacji 

przygotowali ofertę bezpłatnych warsztatów dla całej rodziny. Warsztaty trwały ok. 5 godzin, 

w tym czasie wzięło w nich udział blisko 200 dzieci. Oferta zajęć obejmowała warsztaty 

odbywające się cyklicznie (jak np. cogodzinne wybuchy wulkanów) oraz warsztaty 

odbywające się stale przy stoisku Fundacji. W trakcie wydarzenia zaprezentowane zostały 

także programy Fundacji oraz oferta półkolonii letnich. Udział we wszystkich 

eksperymentach i konkursach był bezpłatny dla wszystkich uczestników. 

 

 

Otrzymanie akredytacji EVS 

 

W dniu 1 października Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu 

Erasmus+ zaakceptowała wniosek Fundacji o Akredytację w ramach Wolontariatu 

Europejskiego. Tym samym Fundacja Omniveda uzyskała status Organizacji Goszczącej, 

Wysyłającej i Koordynującej Wolontariatu Europejskiego. Akredytacja została przyznana na 

okres 3 lat i jej ważność wygaśnie wraz z upływem dn. 30.09.2018 r.   

 

 

Strona internetowa i media społeczne 
  

W 2015 roku ustanowiona została strona internetowa Fundacji Omniveda:  

www.omniveda.com/pl/, skierowana do rodziców, dyrektorów szkół i uczestników kół 

programów Fundacji. Dodatkowo Fundacja regularnie aktualizowała stronę internetową 

programu Wiedza nas bawi: www.wiedzanasbawi.pl skierowaną w głównej mierze do 

rodziców, dyrektorów szkół i uczestników kół naukowych Wiedza nas bawi oraz półkolonii 

letnich Lato Wiedzy.  

W 2015 roku Fundacja regularnie aktualizowała swój oficjalny profil na portalu 

społecznościowym Facebook. Ww. profil umożliwia jeszcze szersze rozpowszechnianie 

informacji na temat działalności Fundacji Omniveda i realizowanych przez nią działań. 

 

 

 

http://www.omniveda.com/pl/
http://www.wiedzanasbawi.pl/
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Biuro 

 

W roku 2015, na podstawie umowy najmu ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Cichy Kącik”, 

Fundacja konturowała wynajem lokalu na biuro Fundacji przy ul. Ścinawskiej 20.  

 

 

6) Zdarzenia prawne o skutkach finansowych: 

W okresie sprawozdawczym nie odnotowano zdarzeń o skutkach finansowych.  

 

7) Opis działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS 

W okresie sprawozdawczym Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.  

 

8) Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł: 

Przychody ogółem: 197724,29 zł 

W tym:  

- ze środków publicznych /w tym z budżetu państwa i gminy/: 0,00 zł 

- z darowizn: 0,00 zł 

- ze świadczeń realizowanych odpłatnie z uwzględnieniem ich kosztów: 197718,29 zł 

- z innych źródeł / wskazać jakie/: 0,00 zł 

- przychody finansowe z tytułu odsetek i lokat terminowych: 6,00 zł 

 

 * gdy prowadzona jest działalność gospodarcza: 

- z prowadzenia działalności gospodarczej z uwzględnieniem jej kosztów: - 

- stosunek przychodów z działalności gospodarczej do przychodów ogółem: -  % 

* nie dotyczy – w okresie sprawozdawczym Fundacja nie prowadziła działalności 

gospodarczej. 

 

9) Informacja o poniesionych kosztach: 

Koszty ogółem: 225134,73 zł 

W tym:  

- na realizację celów statutowych: 136086,60  zł 

- na administrację /czynsz, korespondencja itp./: 89017,35 zł 

- na działalność gospodarczą: 0,00 zł 

- pozostałe koszty /wskazać jakie/: 0,00 zł 

- koszty finansowe: 30,78 zł 

 

10) Informacje o osobach zatrudnionych: 

Liczba osób zatrudnionych ogółem: 1 etatowy pracownik na umowę o pracę. 

W tym na stanowiskach:  krajowy koordynator - 1 

Od sierpnia 2014 Fundacja zatrudnia jednego etatowego pracownika na umowę o pracę. 

Osoba ta zajmuje się koordynacją Fundacji w Polsce, w tym przede wszystkim: nawiązaniem 

kontaktów ze szkołami, przygotowaniem technicznym i organizacyjnym do realizacji kół 

naukowych oraz rekrutacją uczestników kół naukowych, a także bieżącą działalnością biura 

Fundacji. 

Pozostałe osoby zatrudniane były w Fundacji w roku 2015 na umowach cywilnoprawnych, 

wykonywane przez nich czynności polegały w głównej mierze na realizacji kół naukowych 

Wiedza nas bawi w charakterze lektorów kół naukowych. Dodatkowo na umowy 

cywilnoprawne zatrudniono także osoby realizujące czynności związane z księgowością 

Fundacji. 
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W tym liczba osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: * 

* nie dotyczy – w okresie sprawozdawczym Fundacja nie prowadziła działalności 

gospodarczej 

 

11) Informacje o wynagrodzeniach: 

a) Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń: 49800,00  zł + ZUS 10280,04 zł 

W tym:  

- wynagrodzenia: 49800,00 zł 

- nagrody: 0,00 zł 

- premie: 0,00 zł 

- inne świadczenia /wskazać jakie/: 0,00 zł 

W tym wynagrodzenie osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej:* 

*nie dotyczy – w okresie sprawozdawczym Fundacja nie prowadziła działalności 

gospodarczej 

b) Wysokość rocznych wynagrodzeń ogółem wypłaconych: 

 Członkom Zarządu ogółem:  0,00 zł 

W tym: 

- wynagrodzenia:  0,00 zł 

- nagrody: 0,00 zł 

- premie: 0,00 zł 

- inne świadczenia /wskazać jakie/: 0,00 zł 

Członkom innych organów fundacji/ wskazać jakim/. W tym: 

- wynagrodzenia: 0,00 zł 

- nagrody: 0,00 zł 

- premie: 0,00 zł 

- inne świadczenia /wskazać jakie/: 0,00 zł 

Osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą*. W tym: 

- wynagrodzenia: * 

- nagrody: * 

- premie: * 

- inne świadczenia /wskazać jakie/:* 

* nie dotyczy – w okresie sprawozdawczym Fundacja nie prowadziła działalności 

gospodarczej 

Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń z umów zleceń: 72556,00 zł + ZUS 

28683,06 zł 

 

12) Informacje o udzielonych pożyczkach:* 

Podstawa statutowa do udzielenia pożyczki: * 

Pożyczkobiorca:*     kwota:*  

 Pożyczkobiorca:*    kwota:* 

Warunki przyznania pożyczki:* 

*nie dotyczy – w okresie sprawozdawczym Fundacja nie udzielała pożyczek 

 

13) Informacje o posiadanym majątku: 

a) Informacje o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych: 

Kwota: 37894,74 zł  Bank: Bank Pekao SA 
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Kwota: -    Bank: -  

 

b) Informacje o wartości posiadanych papierów wartościowych:* 

- Obligacji:* 

- Udziałów: * Nazwa spółki: *    

- Akcji:* Nazwa spółki:* 

* nie dotyczy – Fundacja nie posiada papierów wartościowych. 

 

c) Informacje o nabytych nieruchomościach:* 

 Kwota wydatkowana:* 

 Przeznaczenie nieruchomości:*   

*nie dotyczy - Fundacja nie posiada nieruchomości. 

 

d) Informacje o nabytych innych środkach trwałych:* 

 Kwota wydatkowana: * środki trwałe * 

 Wyszczególnienie: * środki trwałe * 

*nie dotyczy - Fundacja nie posiada środków trwałych. 

 

e) Informacje statystyczne: 

 Aktywa: 38721,13 zł 

 Zobowiązania: 18265,19 zł  

 

14) Informacje o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe 

oraz o ich wynikach finansowych: 

W okresie sprawozdawczym Fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez 

podmioty państwowe i samorządowe.  

 

 

15) Informacje o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych w tym 

składanych deklaracji podatkowych: 

W okresie sprawozdawczym Fundacja rozliczała się z tytułu zaliczek podatku 

dochodowego od wynagrodzeń – zobowiązanie bieżące za miesiąc grudzień wynosiło  

1384,00 zł. 

 

 

16) Informacje o kontrolach i ich wynikach: 

 W okresie sprawozdawczym w Fundacji nie były prowadzone kontrole. 

 

W załączeniu: 

Odpisy uchwał zarządu fundacji. 
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Podpisy co najmniej dwóch członków zarządu Fundacji, jeżeli statut fundacji nie stanowi 

inaczej: 

 

 

 

 

 

…………………………………                    …………………………………… 

 

Charles Peake – Prezes Zarządu                            Magdalena Kudelska – Członek Zarządu 

 

 

 

Wrocław, 30 czerwca 2016 

 


