
Sprawozdanie z dzialalności za rok 2OL6
Sprawozdanie obejmuje okres od 5 do 31grudnia 2016

Nazwa fundacji:

Adres:

Ad res do korespondencji

Data wpisu do KRS:

Numer KRS:

Numer REGON:

Zarząd fundacji:

Cele statutowe fu ndacji:

Zasady, formy i zakres
działal noŚci statutowej

Graceland

ul. Watoły 37, 41--LO6 Siemianowice Śląskie

jw.

5 grudnia 2016

0000649516

366011796

Dominika Ja nik-Horn ik, prezes zarządu
Helga Janik, członek zarządu

Celem Fundacji jest działalność na rzecz uczenia się przez całe życie, rozwoju
innowacji, kreatywności i przedsiębiorczości, promocji kultury i sportu, oraz
integracji m iędzyku ltu rowej i międ zypo kolen iowej, a w szczegól ności :
a) działalnośćna rzecz wspierania uczenia się przez całe życie, rozwijania
współpracy między systemami edukacji i szkoleń oraz promowania i uznawania
kształcenia nieformalnego,
b) działalność na rzecz wspierania rozwoju intelektualnego, fizycznego
ispołecznego dzieci, młodzieży i dorosłych oraz aktywizacji społecznej, kulturalnej
i sportowej osób starszych,
c) działalność na rzecz rozwoju kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości,
d) działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa wiedzy oraz gospodarki opartej na
wiedzy,
e) działalność na rzecz promocji społecznej odpowiedzialności biznesu,
f) działalność na rzecz promocji wolontariatu i inicjatyw społecznych,
g) działalność na rzecz wspierania i upowszechniania zachowań prozdrowotnych,
kultury fizycznej i sportu,
h) działalność na rzecz zwiększania udziału w kulturze, w tym zaangażowania
społecznego w organizowanie i promowanie wydarzeń kulturalnych,
i) dziatalność na rzecz integracji międzypokoleniowej,
j) działalność na rzecz integracji międzykulturowej oraz rozwijania kontaktów
i współpracy międzynarodowej,
k) działalnoś ć na rzecz ochrony praw i swobód obywatelskich, równości kobiet
i mężczyzn, praw dzieci, mniejszościetnicznych, narodowych, równości ras
iswobód religijnych, przeciwdziałania dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu,
l) działalność na rzecz wyrównywania szans, w tym integracji i reintegracji
zawodowej i społecznej osób z mniejszymi szansami i zagrożonych wykluczeniem,
m) działalnośćna rzecz wspólnot lokalnych, samorządności lokalnej oraz
orga n izacji społecznych,
n) działalność na rzecz rozwoju regionalnego i lokalnego.

Fundacja została wpisana do rejestru organizacji 5 grudnia 2016. W pierwszym
miesiącu działalności podjęto uchwały dotyczące sposobu prowadzenia
rachunkowości oraz dotyczące połączenia ksiąg rachunkowych i sprawozdania
finansowego za lata 201,6 i 2OI7 . Założono rachunek bankowy, uruchomiono
serwis internetowy www.graceland.org.pl oraz profile w mediach
społecznościowych. Rozpoczęto również przygotowania do realizacji projektów
Efekt Halo, Międzynarodowa giełda umiejętności oraz CECA Co-creation
development. Przygotowano informacje nt. dostępnych funduszy igrantów dla



Działalnośćgospodarcza: Fundacja nie prowadzidziałalnościgospodarczej

1,/Z/2Ot6 z dnia 19.12.2016 w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji
przychodów i kosztów z dnia 19.L2.201-6

2/Z/201,6 z dnia 19.I2.2016 w sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania
sp rawozda ń fi na nsowych p rzewidzia nych d la jed nostek m i kro

3 lzl 201,6 z dnia 20.I9. 2016 w sprawie połączen ia ksiąg rach u n kowych
i sprawozdania finansowego za lata 2016 i 2OI7

Zdarzenia prawne o skutkach
finansowych:

Uchwały zarządu

Przychody fundacji:

Działalność odpłatna:

Działalność gospodarcza

Poniesione koszty:

Osoby zatrudnione:

Wypłacone wynagrodzenia :

Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia:

Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia:

Udzielone pożyczki pieniężne:

Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych:

Akcje i obligacje:

Nabyte nieruchomości:

Nabyte środkitrwałe:

Aktywa i zobowiązania ujęte w sprawozdaniach finansowych

Działalność zlecona:

Rozliczenia z tytułu zobowiązań podatkowych:

Przeprowadzone kontrole:

Data sporządzenia sprawozdania: 20 grudnia 2OI7

Podpisy:

organizacji pozarządowych (m.in. ASOS, FlO, Erasmus+, małe granty). Zadne
z dzialan przedsięwziętych w okresie objętym sprawozdaniem nie rodziło skutków
finansowych dla fundacji.
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Załączniki: prezes zarządu
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