Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2014
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:
Koła naukowe Wiedza nas bawi
W 2014 roku Fundacja 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,
1

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.
Pierwszy semestr kół naukowych Wiedza nas bawi okazał się we Wrocławiu bardzo dużym
sukcesem. Zajęcia prowadzone były w 19 klubach naukowych na terenie 12 wrocławskich
szkół podstawowych i brało w nich udział 190 dzieci. Wszystkie szkoły kontynuowały
współpracę z Fundacją w drugim semestrze roku szkolnego 2014/15, jak również
zdecydowana większość dzieci zarejestrowanych na zajęcia w pierwszej części roku
kontynuowało naukę w kolejnym semestrze.
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
Fundacja została zarejestrowana w drugiej połowie roku obrotowego - 17 lipca 2014 roku.
W pierwszym semestrze roku szkolnego 2014/15 we wrocławskich szkołach podstawowych
działało 19 klubów naukowych. Osiem z nich rozpoczęło swoją działalność w pierwszej
połowie października, siedem kolejnych w drugiej połowie października, a w listopadzie –
cztery kluby naukowe. W pierwszym semestrze roku szkolnego 2014/15 zajęcia prowadzone
były do 19 grudnia, ich realizację wznowiono po zakończeniu przerwy świątecznej w styczniu
2015 roku.
Współpraca z lektorami Fundacji
W 2014 roku Fundacja współpracowała z trzynastoma Lektorami realizującymi 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 dniach 19 września i 21 listopada 2014 roku Fundacja Omniveda zorganizowała szkolenia
dla lektorów kół naukowych Wiedza nas bawi. W trakcie szkoleń lektorzy byli
przygotowywani pod kątem merytorycznym i praktycznym do realizacji swoich działań zapoznawali się ze specyfiką działania kółek, a także poznawali poszczególne metody
edukacyjne oraz testowali je podczas zajęć praktycznych.
Rozpoczęcie współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim
W roku 2014 Fundacja nawiązała owocną współpracę z Uniwersytetem Wrocławskim.
W listopadzie i grudniu 2014 roku odbyły się dwa spotkania z Prorektorem Uniwersytetu
Wrocławskiego, prof. Adamem Jezierskim, na których szeroko omawiana była działalność
Fundacji, a także możliwości ewentualnej przyszłej współpracy. Rozmowy te sfinalizowane
zostały podpisaniem w kolejnym roku listu intencyjnego pomiędzy Fundacją Omniveda
a Uniwersytetem Wrocławskim.
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Biuro
W październiku 2014 roku we Wrocławiu Fundacja podpisała ze Spółdzielnią Mieszkaniową
„Cichy Kącik” umowę najmu lokalu na biuro Fundacji. Biuro znajduje się we Wrocławiu
przy ul. Ścinawskiej 20.
Strona internetowa i media społeczne
W 2014 roku ustanowiona została strona internetowa programu Wiedza nas bawi:
www.wiedzanasbawi.pl skierowana do Rodziców, dyrektorów szkół i uczestników kół
naukowych. Strona jest na bieżąco aktualizowana i zawiera wszystkie niezbędne informacje
na temat Fundacji i jej programów.
Zdając sobie sprawę z siły, z jaką w dzisiejszych czasach media oddziałowują na
społeczeństwo, w 2014 roku ustanowiono także stronę Fundacji na portalu społecznościowym
Facebook. Ma ona na celu jeszcze szersze rozpowszechnianie informacji na temat
działalności Fundacji i realizowanych przez nią działań.
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: 27 585,12 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: 27 559,50 zł
- z innych źródeł / wskazać jakie/:
- przychody finansowe z tytułu odsetek i lokat terminowych: 25,62 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: 65 031,08 zł
W tym:
- na realizację celów statutowych: 21 654,84 zł
- na administrację /czynsz, korespondencja itp./: 43 373,82 zł
- na działalność gospodarczą: 0,00 zł
- pozostałe koszty /wskazać jakie/:
- koszty finansowe: 2,42 zł
10) Informacje o osobach zatrudnionych:
Liczba osób zatrudnionych ogółem: 1 etatowy pracownik na umowę o pracę.
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W tym na stanowiskach: krajowy koordynator - 1
Od sierpnia 2014 Fundacja zatrudniała jednego etatowego pracownika na umowę o pracę.
Osoba ta zajmowała 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 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 oraz pomocą prawną przy kwestiach rejestracyjnych
Fundacji.
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: 34 567,60 zł
W tym:
- wynagrodzenia: 34 567,60 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: 25 053,60 zł
W tym:
- wynagrodzenia: 25 053,60 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: 9 514,00 zł
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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: 2050,62 zł
Bank: Bank Pekao SA
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: 2 730,62 zł
Zobowiązania: 9 975,58 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
643,00 zł.

16) Informacje o kontrolach i ich wynikach:
W okresie sprawozdawczym w Fundacji nie były prowadzone kontrole.
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W załączeniu:
Odpisy uchwał zarządu fundacji.
Podpisy co najmniej dwóch członków zarządu Fundacji, jeżeli statut fundacji nie stanowi
inaczej:

…………………………………

……………………………………

Charles Peake – Prezes Zarządu

Magdalena Kudelska – Członek Zarządu

Wrocław, 15 czerwca 2015
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