Sprawozdanie z działalności Fundacji „Absolwent” za 2015 rok.
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Nazwa fundacji: Fundacja „Absolwent”.
Adres: 63 – 800 Gostyń, ul. Helsztyńskiego 3.
Data rejestracji:19 grudnia 1997 r.
a) Nr rejestru: RF 5328,
Sąd Rejonowy, XVI Wydział Gospodarczy – Rejestrowy ul. Świętokrzyska 12, 00 – 916 Warszawa,
b) w dniu 9.01.2002 r. Fundacja „Absolwent” została wpisana przez Sąd Rejonowy w Poznaniu,
XXII Wydział Gospodarczy KRS do Krajowego Rejestru Sądowego Stowarzyszeń, Innych
Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod
numerem KRS 0000078617
Regon: 411002736.
NIP: 696 – 15 – 53 – 571.
Członkowie Zarządu Fundacji:
Jarosław Tomczak – Prezes Zarządu, zam. 63 – 800 Gostyń, ul. Słowackiego 67
Beata Tomczak – członek Zarządu zam. 63 – 800 Gostyń, ul. Kręta 54
Cele statutowe Fundacji:
§ 5.1. Celem Fundacji jest niesienie wszechstronnej pomocy młodzieży uczącej się i studiującej.
§ 5.2. Fundacja realizuje swój cel wszelkimi dostępnymi środkami, a w szczególności poprzez:
- przyznawanie stypendiów,
- przyznawanie nagród,
- organizowanie bezpłatnej pomocy naukowej,
- zakup pomocy naukowych i podręczników
- dofinansowanie kształcenia w kraju i za granicą,
- organizowanie i finansowanie;
- konferencji, seminariów naukowych i okolicznościowych,
- spotkań z pracownikami naukowymi,
- konkursów na: prace naukowe, dyplomowe, maturalne; innych konkursów
- warsztatów i szkoleń dla dzieci i młodzieży uczącej się.
Opis działalności statutowej:
- studentom I – III roku wypłacono: 11 stypendiów w miesiącach styczeń – lipiec, 13 stypendiów
w miesiącach październik – grudzień. Wysokość stypendium 500 zł/miesięcznie,
- wypłacono jednej osobie stypendium specjalne w miesiącach styczeń-lipiec i październikgrudzień w wysokości 1686,00 zł
- wypłacono 3 stypendia socjalne w miesiącach styczeń-czerwiec, wrzesień-grudzień w wysokości
500zł
- dofinansowanie wyjazdu rozwoju asrtystycznego Maryni Fekecz (tancerki) do Calgary, Kanada
X 2015
- wsparcie jednorazowe – dofinansowanie edukacji Natalii Bachosz X 2015
- dofinansowanie jednorazowe edukacji niepełnosprawnej maturzystki Justyny Dziadek X 2015
- sfinansowanie stypendium Funduszu Stypendialnego TALENTY z Poznania dla Justyny
Malcherek – przyszłej psycholożki VII 2015
- zorganizowanie dla uczniów szkół podstawowych feryjengo projektu edukacyjnego pn.
WYBORY W LESIE, we współpracy z Nadlesnictwem Piaski i Fundacją Projekty Edukacyjne z
Poznania II 2015
- współorganizacja konferencji dla młodych dziennikarzy z powiatu pn. MEDIA MŁODYCH XI
2015
- zorganizowanie wyjazdu dla młodych dziennikarzy do siedziby lokalnego radio Elka w Lesznie
XII 2015
- zorganizowanie i realizacja partnerskiego programu praktyk i staży studenckich z firmą Netbox
Polska S.K.A. skierowanych do stypendystów Fundacji VI-VIII 2015

10. Działalność gospodarcza:
W 2015 roku Fundacja „Absolwent” prowadziła działalność gospodarczą w budynku fundacji przy
ul. Helsztyńskiego 3 w Gostyniu polegającą na:
wynajmie pomieszczeń i prowadzeniu Pensjonatu *** „Absolwent”.

11. Informacja o działalności finansowej w załącznikach:
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2015,
- rachunek zysków i strat,
- bilans jednostki
- informacja dodatkowa do bilansu.
12. Liczba zatrudnionych: 5 osób:
- 2 członków Zarządu,
- 1 pedagog ,
- 2 pracowników hotelu.
13. Przeciętne wynagrodzenie członków Zarządu: 4.091,94 zł brutto
14. Saldo na rachunku bankowym: 96.102,17 zł (stan na 31.12.2014r.) + lokaty terminowe lokata Santander
154.314,17 zł, lokata BGŻ 181.153,65 zł.
15. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono następujące kontrole: okresowa Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Kontrola dotyczyła działalności gospodarczej prowadzonej przez
Fundację „Absolwent”.
Za Zarząd:
Jarosław Tomczak:

Gostyń, dnia 7 lipca 2016 r.

