Fundacja „TOP”
ul. Falkowska 26, 33-300 Nowy Sącz; tel./fax: +48 503 785 505
NIP: 734-35-10-371; Regon: 122397678

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji „TOP” za rok 2012 (01.01.2012 – 31.12.2012)
I. Dane fundacji
1) nazwa: Fundacja „TOP”
2) Siedziba/ adres:
Fundacja „TOP”, ul. Falkowska 26, kod pocztowy: 33-300 Nowy Sącz
tel.: 503 785 505
e-mail: brunovas@wp.pl

http://www.fundacjatop.pl

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym:
KRS 0000393215
data wpisu: 10.08.2011

4) nr NIP: 734-35-10-371

nr REGON: 122397678

5) imię i nazwiska członków zarządu, i adres zamieszkania:
a) Bruno Theodoor Vastmans, ul. Falkowska 26, 33-300 Nowy Sącz
b) Yuliya Goncharova, ul. Jana Pawła II 16, 33-300 Nowy Sącz
c) Katarzyna Elżbieta Dobosz, ul. Nawojowska 275 , 33-300 Nowy Sącz
6) Cel statutowy fundacji:
Celem Fundacji jest działalność oświatowo-kulturalna w zakresie inicjowania i wspierania nowatorskich rozwiązań w
różnorodnych dziedzinach społeczeństwa obywatelskiego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka,
głównie zapobieganiu i przeciwdziałaniu uprzedzeniom, rasizmowi i wszelkim postawom prowadzącym do
wykluczenia oraz rozwijaniu poczucia tolerancji i zrozumienia dla różnorodności.

II. Zasady, formy i zakres działalności statutowej:
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) działalność szkoleniową, tzn. organizowanie kursów, warsztatów, seminariów i konferencji,
b) działalność wydawniczą realizującą cele statutowe Fundacji,
c) inicjowanie i popieranie prac naukowych, badań, raportów i analiz dotyczących oświaty, wychowania oraz ochrony
praw i wolności człowieka,
d) popieranie i propagowanie innowacji w zakresie działalności statutowej Fundacji,
e) wspieranie inicjatyw i działań w zakresie edukacji na rzecz tolerancji, w tym inicjatyw kulturalnych i sportowych,
f) organizowanie rozmaitych form wypoczynku i wymiany dzieci i młodzieży,
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g) organizowanie konkursów i przyznawanie nagród,
h) współdziałanie z organizacjami krajowymi i zagranicznymi, których cele są zbliżone do celów Fundacji lub z
organizacjami, które mogą pomóc w ich realizacji,
i) inicjowanie powstawania i wspieranie organizacji pozarządowych w kraju oraz poza jego granicami,
j) działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
k) promocja i organizowanie wolontariatu.
Działalności w 2012 r. :
1. Klub Młodych Liderów:
W sierpniu 2012 zaprosiliśmy grupę 15 młodych ludzi (po 5 z Rosji, Ukrainy i Białorusi), razem z trzema opiekunami
do Polski na 9 dni. Podczas tej wizyty zwiedzali ważne miejsca i miasta (Kraków, Krynica, Tatry – wybór miejsc był
inspirowany pochodzeniem przodków.) Wizyta ta wzbogaciła uczestników o nową wiedzę i umiejętności liderskie,
które będą mogli wykorzystać w lokalnych działaniach. Ważnym elementem było pokazanie im, iż, mimo, że
pochodzą z innych krajów, mają te same korzenie i posiadają częściowo tę samą kulturę i tradycje. W ten sposób
powstał „Klub Młodych Liderów Polonii”, w którym uczestnicy współpracują, wymieniają doświadczenia i tworzą
wspólne akcje. Projekt był współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej w
ramach programu pod nazwą "Letnia akademia młodzieżowych liderów Polonii". Całkowity koszt projektu wynosił
55.658 PLN, wartość dotacji: 42.561,06 PLN.
2. Streetbreakers:
16 młodych artystów (po 4 z Polski, Ukrainy, Słowacji i Węgier) spotkało się w Nowym Sączu, gdzie podczas
pięciodniowych zajęć (8 -12 wrzesień 2012 r.) wspólnie przygotowali różne formy artystycznej ekspresji (np. graffiti i
malarstwo, street-art i break-dance, hip-hop i freestyle). Owoce ich pracy zostały pokazane w Nowym Sączu,
Krynicy i Krakowie. Później (13 - 22.09.2012 r.) wyruszyli w tournee do miast w krajach, z których pochodzą
uczestnicy (3-4 miasta w jednym kraju, łącznie ok. 10 miast). Ta współpraca zaowocowała zainteresowaniem, a
nawet przyjaźnią nie tylko pomiędzy grupami uczestników, lecz także życzliwością i wzrostem świadomości
znaczenia sztuki do budowania aktywnych relacji wśród wszystkich odbiorców. Projekt zrealizowano przy wsparciu
finansowym Województwa Małopolskiego (9 400 PLN) i OPEN SOCIETY FOUNDATIONS (10 000 $). Całkowity
koszt projektu wynosił 42130 PLN.
3) Religie w drodze:
Celem międzynarodowego projektu badawczo-edukacyjnego „Religie w drodze” była odpowiedź na pytanie jak
bezpośrednio po II wojnie światowej, ocaleni, uchodźcy, wysiedleni w zupełnie nowym środowisku zachowywali się
wobec braku własnej świątyni oraz wobec obiektów sakralnych, które zastali w nowym miejscu zamieszkania. W
trakcie projektu trwającego od wiosny do jesieni 2012 badaliśmy historie, losy i stan zachowania 16 budowli
sakralnych z 4 krajów – Białorusi, Niemiec, Polski, Ukrainy. Jednym z punktów projektu były wystawy pokazujące
badane obiekty. Projekt był współfinansowany ze środków niemieckiej fundacji Erinnerung, Verantwortung, Zukunft.
Koszt całkowity projektu: 61 387,20 PLN , wartość dotacji: 14 616 Euro.
4) Chodź, pomaluj mi życie:
Zaprosiliśmy młodzież z Nowego Sączu do wzięcia udziału w tym projekcie, w którym młodzi ludzie sami poszukiwali
śladów osób ważnych dla historii miasta i jego okolic. Informacje, jakie znalazła młodzież, zostały zaprezentowane
w oryginalny i kreatywny sposób mieszkańcom Nowego Sącza. Tak powstało dziesięć profili postaci historycznych,
umieściliśmy wpisy na ich temat na nowej stronie internetowej i portalach społecznościowych jak facebook (ze
zdjęciami, biografiami, interesującymi szczegółami, itp.). Oprócz tego w sklepach i supermarketach
rozprowadziliśmy bezpłatne foldery informacyjne. Wzbudziliśmy zainteresowanie minioną historią dzięki projektowi
pięcioma olbrzymimi muralami umiejscowionymi w różnych punktach miasta. Projekt zrealizowano przy wsparciu
finansowym Województwa Małopolskiego. Całkowity koszt projektu wynosił 9 232,7 PLN, wartość dotacji: 5 400
PLN.
III. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej:
Nie dot.
IV. Odpis uchwał
a) fundatora fundacji:
Brak uchwal
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b) zarządu fundacji:
Uchwała nr 1/2012 zarządu Fundacji „TOP” w sprawie sprawozdania finansowego
Nowy Sącz, dnia 24.03.2012
Wynik finansowy za 2011 rok – strata- kwota – 1 487,63 zł. Kwota ta pokryta będzie z zysku z lat następnych.
Podpisy członków zarządu:

Uchwała nr 2/2012 zarządu Fundacji „TOP” w sprawie przedmiotu działalności pożytku publicznego.

Nowy Sącz, dnia 24.03.2012
Na podstawie § 14.2b statutu Fundacji „TOP” zarząd Fundacji podjął decyzję dot. działalności pożytku publicznego i
ustalił, że:
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) działalność nieodpłatną pożytku publicznego
a) działalność szkoleniowa, tzn. organizowanie kursów, warsztatów, seminariów i konferencji,
b) działalność wydawnicza realizująca cele statutowe Fundacji,
c) inicjowanie i popieranie prac naukowych, badań, raportów i analiz dotyczących oświaty, wychowania oraz ochrony
praw i wolności człowieka,
d) popieranie i propagowanie innowacji w zakresie działalności statutowej Fundacji,
e) wspieranie inicjatyw i działań w zakresie edukacji na rzecz tolerancji, w tym inicjatyw kulturalnych i sportowych,
f) organizowanie rozmaitych form wypoczynku i wymiany dzieci i młodzieży,
g) organizowanie konkursów i przyznawanie nagród,
h) współdziałanie z organizacjami krajowymi i zagranicznymi, których cele są zbliżone do celów Fundacji lub z
organizacjami, które mogą pomóc w ich realizacji,
i) inicjowanie powstawania i wspieranie organizacji pozarządowych w kraju oraz poza jego granicami,
j) działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
k) promocja i organizowanie wolontariatu.
b) działalność odpłatną pożytku publicznego
a) działalność szkoleniowa, tzn. organizowanie kursów, warsztatów, seminariów i konferencji,
b) działalność wydawnicza realizująca cele statutowe Fundacji,
c) inicjowanie i popieranie prac naukowych, badań, raportów i analiz dotyczących oświaty, wychowania oraz ochrony
praw i wolności człowieka,
d) popieranie i propagowanie innowacji w zakresie działalności statutowej Fundacji,
e) wspieranie inicjatyw i działań w zakresie edukacji na rzecz tolerancji, w tym inicjatyw kulturalnych i sportowych,
f) organizowanie rozmaitych form wypoczynku i wymiany dzieci i młodzieży,
g) organizowanie konkursów i przyznawanie nagród,
h) współdziałanie z organizacjami krajowymi i zagranicznymi, których cele są zbliżone do celów Fundacji lub z
organizacjami, które mogą pomóc w ich realizacji,
i) inicjowanie powstawania i wspieranie organizacji pozarządowych w kraju oraz poza jego granicami,
j) działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
k) promocja i organizowanie wolontariatu.
Podpisy członków zarządu:
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c) rady fundacji
Uchwała nr 1/2012 Rady Fundacji „TOP” w sprawie sprawozdania finansowego i merytorycznego.
Nowy Sącz, dnia 25.05.2012
Na podstawie § 11.3 statutu Fundacji „TOP” Rada Fundacji
1. zatwierdza sprawozdanie finansowe i merytoryczne za rok 2011, przegotowane przez Zarząd Fundacji oraz udziela
Zarządowi absolutorium;
2. ustala, że wynik finansowy za 2011 rok jest następujący: strata- kwota – 1 487,63 zł. Kwota ta pokryta będzie z zysku
w latach następnych.
Podpisy członków Rady:

V) informacja o wysokości uzyskanych przychodów
Przychody z działalności statutowej – dotacje : 139 434,99 PLN
VI) Informacja o strukturze kosztów
Koszty realizacji działalności statutowej: 139 434,99 PLN
- zużycie materiałów : 10 684,86
- usługi obce : 79 410,62
- wynagrodzenia : 37 473,89
- podatki i opłaty : 3 724,25
Pozostałe koszty : 8 141,37
Koszty finansowe : 0,00
VII) Zatrudnienie i wynagrodzenia:
Fundacja „TOP” nie zatrudnia pracowników
VIII) Fundusz statutowy
Fundusz statutowy Fundacji na dzień 31 grudnia 2012 wynosi 2000,00 PLN.
IX) Wynik finansowy za rok obrotowy
Wynik finansowy za rok 2012 – dochód w kwocie 5 911,78 PLN. Kwota ta zwiększy przychody roku następnego.
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