Kraków, 15.06.2015r
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
Z DZIAŁALNOŚCI HOTHAUS – FUNDACJI Wojciecha Terechowicza
ZA ROK 2014
1. Dane organizacji
Hothaus – Fundacja Wojciecha Terechowicza
Siedziba: 31-057 KRAKÓW, ul. Izaaka 3/14
tel.: 602 12 86 83
kontakt@hothaus.org
www.hothaus.org
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 25.01.2010
Numer KRS: 0000347269
REGON: 121217651
Zarząd Fundacji:
Prezes zarządu : Wojciech Terechowicz
Członkowie Zarządu: Żaneta Marta Groborz – Mazanek,
Katarzyna Józefa Deszcz, Aleksander Jerzy Kopański
1(a) Cele statutowe
 Rozwój działalności kulturalnej polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie
kultury, zarówno polskiej jak i europejskiej, światowej i ponadnarodowej,
 Prowadzenie edukacji i informacji kulturalnej jak również badań naukowych w zakresie
dziedzictwa narodowego jak i ponadnarodowego,
 Kreowanie zainteresowania kultura i sztuką,
 Promocja zarówno polskiego dziedzictwa narodowego jako elementu dziedzictwa
europejskiego i światowego jak i dziedzictwa narodowego innych kultur i narodów
świata, mająca na celu integrację i zbliżenie różnych kultur i narodów świata,
 Wspomaganie i inspirowanie w sferze kultury i dziedzictwa narodowego narodów
świata ruchów społecznych i innych organizacji pozarządowych
2. Informacje o działalności statutowej w 2014r.
Cele statutowe Hothaus – Fundacji Wojciecha Terechowicza zostały w ubiegłym roku zrealizowane
w ramach następujących projektów i przedsięwzięć:
1. Współpracując ze Specjalistycznym Szpitalem im dr Józefa Babińskiego w Krakowie
Fundacja zorganizowała 40 spektakli w których uczestniczyło łącznie ok 10tys widzów w
tym:
 pacjenci szpitala
 publiczność Krakowa
 dzieci i młodzież szkolna
2. Nawiązanie współpracy z instytucjami pozarządowymi :
 Fundacja Pomocy Chorym Psychicznie im. Tomasza Deca


Stowarzyszenie na rzecz osób chorych psychicznie “Varia”



Fundacja Zdrowy Kontakt



Rada i Zarząd dzielnicy VIII Dębniki w Krakowie



Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej „Pod kasztanami” w Ełku








3.

4.

5.
6.

7.
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Centrum Integracji Społecznej przy Szpitalu Babińskiego

Stała współpraca z Warsztatem Terapii zajęciowej
Stałej współpracy w zakresie arteterapii z oddziałami na terenie szpitala
Szkoła Muzyczna I ST. im Al. Dębskiego
Rektorat Matki Bożej Częstochowskiej w Krakowie Kobierzynie
Wydział Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w
Krakowie
 Stowarzyszenie Psychiatria i Sztuka
Nawiązanie współpracy z podmiotami komercyjnymi w celu realizacji celów statutowych:
 IBM BTO – darowizna na rzecz budowy ogródka dla pacjentów oddziału psychogeriatrycznego przy Szpitalu Babińskiego
 Firma Dyskret – darowizna na spektakl „Gra Snów” A. Strindberga
 Centrum Edukacyjnym Nova – umowa o wzajemnej promocji działań
 Sobiesław Zasada Automotive Spółka z O.O – użyczenie samochodu na działalność
fundacji
 Mercator Medical – współpraca przy promocji festiwalu Sami z Siebie
 Szkoła Open Future International School – urządzenie teatru szkolnego i sali prób
fundacji
 Firma Foto Viktor – bezpłatna obsługa fotograficzna spektakli i wydarzeń
artystycznych
Wystosowanie bezpłatnych zaproszeń na spektakle i działania artystyczne do :
 Ośrodków Opiekuńczo Wychowawczych
 Domów Pomocy Społecznej
 Instytucji działających na rzecz osób chorych
 Specjalistycznego Szpitala im. dr Józefa Babińskiego
Finansowanie zajęć edukacyjnych na podstawie kierowanych do Fundacji wniosków.
Fundacja rozpatrzyła pozytywnie 15 wniosków.
Współpracując ze Specjalistycznym Szpitalem im dr Józefa Babińskiego w Krakowie
Fundacja zrealizowała spektakle:
 „Nieudany Krewniak” – o życiu i twórczości Karola Wójciaka Heródka rzeźbiarza z
Lipnicy Wielkiej,
 Kto dziś śpiewa takie piosenki - współpraca z Biblioteką Polskiej Piosenki
 J. Drda „Igraszki z diabłem”
 Gra Snów A. Strindberga
 Ferdydurke W. Gombrowicz
Dla dzieci:
 „Śpiąca królewna”
Działania z grupami aktorskimi pacjentów:
 „Obraz Życia” – spektakl z grupą oddziału 7B
 „Dajcie żyć śpiewakowi” – spektakl z grupą Warsztatów Terapii Zajęciowej
Fundacja realizowała następujące programy szkoleniowe
 Teatralne Studio Młodzieżowe dla dzieci 8-17 lat
 Teatr Rodzinny dla dzieci 3 – 7 lat i ich rodziców
 Praktyka tańca – zespół – prowadzenie Aleksander Kopański
 Zajęcia teatralne z pacjentami oddziału 7B
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 Zajęcia teatralne z Grupą Form Dramatycznych przy Warsztatach Terapii Zajęciowej
 Zrealizowano 20 warsztatów artystycznych (aktorskich, tanecznych, plastycznych) dla
dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
10. Współpracując ze Specjalistycznym Szpitalem im dr Józefa Babińskiego w Krakowie
Fundacja zorganizowała drugą edycję festiwalu pod nazwą „Sami z siebie – przegląd sztuki
bezpretensjonalnej” . Festiwal odbył się w dniach 22-29 czerwca 2014r i zgromadziła blisko
1600 osób publiczności ( pacjenci, mieszkańcy Krakowa, młodzież szkolna).
11. Dnia 30 czerwca 2014 r fundacja zakończyła współpracę ze Specjalistycznym Szpitalem im
dr Józefa Babińskiego w Krakowie.
12. Fundacja podjęła współpracę z Wydziałem Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji
Edukacji Narodowej w Krakowie Kołem Naukowym w celu prowadzenia regularnych zajęć
dramy dla studentów Wydziałów Malarskiego i Edukacji Artystycznej
13. Fundacja w ramach współpracy z Warsztatami Terapii Zajęciowej podjęła się realizacji
słuchowiska radiowego z pacjentami Grupy Form dramatycznych na podstawie dramatu A.I.
Witkiewicza „Wariat i zakonnica” . Przewidywana premiera jesień 2015r.
Szczegółowe ważniejsze zrealizowane wydarzenia artystyczne i edukacyjne:
1. 7 października rozpoczęcie zajęć teatralnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej
2. 7 listopada inauguracja zajęć dramy w Kole Naukowym Wydziału Sztuki Uniwersytetu
Pedagogicznego i. Komisji Edukacji Narodowej W Krakowie
3. 22-29 czerwca - II Przegląd festiwalu sztuki bezpretensjonalnej „Sami z Siebie” harmonogram stanowi odrębny dokument.
4. 14 czerwca „VIII Noc Teatrów” –spektakle „Śpiąca Królewna”, „Gra snów”
5. 1 czerwca „Dzień dziecka” w teatrze przy Szpitalu Babińskiego. Spektakl „Śpiąca Królewna”,
budowa placu zabaw dla rodzin i dzieci pacjentów i mieszkańców miasta.
6. 27 maja Obchody I miesięcznicy kanonizacji św. Jana Pawła II – rektorat Matki Boskiej
Częstochowskiej
7. 24 maja – przygotowanie 4 ról pacjentów i etiudy dot. „Delirium szpitalnego” na konferencje
Zdrowy Kontakt organizowaną przez fundację Zdrowy Kontakt
8. 10 maja – Wielka Ofensywa Wiosenna – tworzenie ogrodu dla pacjentów przy budynku 102
– dotacja – Paragram wolontaryjny IBM, Uczniowie szkoły muzycznej I st. im Al. Dębskiego
zgrali koncert na świeżym powietrzu dla osób pracujących w ogrodzie i pacjentów.
9. 16 kwietnia śniadanie wielkanocne – koncert wokalno – poetycki wraz z klubem WIR i
prezentacją prac pacjentów. Wyświetlony film z widowiska „Jam jest – spektakl z ukazaniem
Meki i Śmierci Chrystusa”
10. 14 marca odbyła się premiera spektaklu „Gra snów” A. Strindberga
11. 20 marca odbył się spektakl integracyjny XXX LO - 100 osób i pacjenci - 30 osób, wspólnie
obejrzeli spektakl „Ferdydurke”
12. 3 marca odbył się spektakl integracyjny V LO - 90 osób i pacjenci - 48 osób, wspólnie
obejrzeli spektakl „Ferdydurke”
13. 13 lutego wraz z grupą terapeutów szpitala zorganizowaliśmy Bal Walentynkowy dla
pacjentów. Podczas balu wykonaliśmy piosenki z programu „Kto dziś śpiewa takie piosenki"
14. 2 lutego w Rektoracie Matki Bożej Częstochowskiej w Krakowie artyści Teatru Hothaus wraz
z parafianami i pacjentami szpitala spotkali się na ostatnim w tym roku liturgicznym koncercie
kolęd. Wraz z licznie zgromadzonymi wiernymi wyśpiewaliśmy 20 kolęd.
15. 29 stycznia o godzinie 11:00 odbył się koncert uczniów Państwowej Profesjonalnej Szkoły
Muzycznej I stopnia. Wystąpiło 20 wykonawców.
16. 17 stycznia odbyła się premiera „Ferdydurke czyli Pamiętniki z okresu dojrzewania - o
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sztuce, młodości i twarzo-gębie”

3) Informacje o prowadzonej działalności gospodarczej – nie dotyczy.
4) Odpisy uchwał Zarządu Fundacji w 2014r:
UCHWAŁA Nr 37

Zarząd „HOTHAUS” – Fundacji Wojciecha Terechowicza
z 6 stycznia 2014 roku
Członkowie Zarządu „Hotahus” – Fundacji Wojciecha Terechowicza (zwanej dalej Fundacją) zebrani w dniu dzisiejszym na posiedzeniu Zarządu w składzie
Żaneta Groborz – Mazanek, Katarzyna Deszcz, Dominika Sigsworth, Adam Mistela i Wojciech Terechowicz, podejmują jednomyślnie następując ą uchwałę:
1.

Zorganizowania wraz ze Specjalistycznym Szpitalem im. dr J. Babińskiego wydarzenia artystycznego w ramach WOŚP. Fundacja wyst awi
bezpłatnie spektakl „Czekając na…” oraz zorganizuje pochód kolędowy z udziałem aktorów Teatru Hothaus na wszystkie oddziały
szpitalne. Podczas kolędowania jak i podczas spektaklu wolontariusze będą kwestować na rzecz WOŚP.

2.

Zarząd postanawia przyjąć darowiznę od firmy Dyskret którą reprezentuje Pani Bożena Raciborska. Darowizna w wysokości 3.000zł
zostanie przeznaczona na realizację spektaklu :Gra snów” A. Strindberga w reż. Wojciecha Terechowicza.

3.

Fundacja zorganizuje dla pacjentów Specjalistycznego Szpitala im. dr J. Babińskiego koncert karnawałowy z udziałem uczniów Pr ywatnej
Profesjonalnej Szkoły Muzycznej I ST. Im. Aleksandra Dębskiego. Koncert odbędzie się 15 stycznia 2014 r o godzinie 11:00

4.

Fundacja zorganizuje spektakle premierowe wg W. Gombrowicza „Ferdydurke czyli Pamiętniki z okresu dojrzewania, o sztuce, młod ości i
twarzo-gębie” w reż. Wojciecha Terechowicza. Spektakle odbędą się 17, 18, 19 stycznia 2014r.

5.

Fundacja zorganizuje dla pacjentów Specjalistycznego Szpitala im. dr J. Babińskiego bezpłatny koncert kolęd w Rektoracie Matki Bożej
Częstochowskiej w Krakowie Kobierzynie.

6.

Fundacja zorganizuje dla pacjentów Specjalistycznego Szpitala im. dr J. Babińskiego bezpłatnie „Bal Walentynkowy”. Fundacja z apewni
obsługę techniczną, konferansjera, oraz oprawę artystyczna w postaci koncertu „Kto dziś śpiewa takie piosenki”

7.

Fundacja zorganizuje spektakle premierowe wg A. Strindberga „Gra snów” w reż. Wojciecha Terechowicza. Spektakle odbędą się 14,15,16
marca 2014r.

8.

Fundacja zorganizuje dla pacjentów Specjalistycznego Szpitala im. dr J. Babińskiego bezpłatny koncert „Etnoinspiracje w lir yce wokalnej”.
Koncert odbędzie się 29.03.2014 r.
UCHWAŁA Nr 38
Zarząd „HOTHAUS” – Fundacji Wojciecha Terechowicza
z 26 lutego 2014 roku

Członkowie Zarządu „Hotahus” – Fundacji Wojciecha Terechowicza (zwanej dalej Fundacją) zebrani w dniu dzisiejszym na posiedzeniu Zarządu w składzie
Żaneta Groborz – Mazanek, Katarzyna Deszcz, Dominika Sigsworth, Adam Mistela i Wojciech Terechowicz, podejmują jednomyślnie następującą uchwałę:
1. Fundacja podpisze umowę darowizny z Panem Pawłem Szymańskim. Przedmiotem darowizny jest odkurzacz marki KARCHER o
wartości 300zł.

2. Fundacja podpisze umowę o umowa o odpłatne użytkowanie z Sobiesław Zasada Automotive Spółka z ograniczoną odpowiedzialnośc ią
Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (30-150), ul. Armii Krajowej 19. Przedmiotem umowy jest odpłatne używanie samochód marki
Chrysler Voyager, o nr rejestracyjnych KR 318XT. Fundacja będzie używała samochodu wyłącznie do celów służbowych. Umowa zost anie
podpisana na czas określony do 30.06.2014 r.
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UCHWAŁA Nr 39
Zarząd „HOTHAUS” – Fundacji Wojciecha Terechowicza
z 1 kwietnia 2014 roku
Członkowie Zarządu „Hotahus” – Fundacji Wojciecha Terechowicza (zwanej dalej Fundacją) zebrani w dniu dzisiejszym na posiedzeniu Zarządu w składzie
Żaneta Groborz – Mazanek, Katarzyna Deszcz, Dominika Sigsworth, Adam Mistela i Wojciech Terechowicz, podejmują jednomyślnie następującą uchwałę:
1.

Fundacja zrealizuje dwa spektakle pt. „Nieudany krewniak” w reż. Mai spychaj – Kubackiej. Spektakle odbędą się 13 kwietnia i 18 maja o
godzinie 17:00

2.

Fundacja zorganizuje dla pacjentów Specjalistycznego Szpitala im. dr J. Babińskiego bezpłatnie „Śniadanie Wielkanocne”. Fundacja
zapewni oprawę artystyczna w postaci koncertu muzyki sakralnej, podejmie współpracę z klubem poetyckim WIR w celu pozyskania
utworów literackich do programu, zapewni udział artystów.

3.

Fundacja wraz z IBM BTO stworzy dla pacjentów Specjalistycznego Szpitala im. dr J. Babińskiego pierwszy ogródek wypoczynkowy przy
oddziale 9A. Fundacja poznaczy na ten cel kwotę z darowizny otrzymanej od IBM BTO. Fundacja zapewni wolontariuszy do sadzenia
roślin, zajmie się koordynacją prac. Fundacja zorganizuje koncert plenerowy dla pracujących wolontariuszy i pacjentów oddział u 9A. W
koncercie wezmą udział uczniowie Prywatnej Profesjonalnej Szkoły Muzycznej I st. im. Al. Dębskiego. W porozumieniu z Centrum integracji
Społecznej Fundacja zorganizuje poczęstunek dla wolontariuszy. Wydarzenie odbędzie się 10 maja 2014r.

4.

Fundacja podpisze umowę o współpracy z Centrum Edukacyjnym Nova w celu promocji działalności obu stron
UCHWAŁA Nr 40

Zarząd „HOTHAUS” – Fundacji Wojciecha Terechowicza
z 30 kwietnia 2014 roku
Członkowie Zarządu „Hotahus” – Fundacji Wojciecha Terechowicza (zwanej dalej Fundacją) zebrani w dniu dzisiejszym na posiedzeniu Zarządu w składzie
Żaneta Groborz – Mazanek, Katarzyna Deszcz, Dominika Sigsworth, Adam Mistela i Wojciech Terechowicz, podejmują jednomyślnie następującą uchwałę:
1.

Fundacja wraz z Radą i Zarządem Dzielnicy VIII Dębniki w Krakowie zrealizuje zadanie pt Podwieczorki muzyczne przy kawie w ramach
zadania priorytowego na rok 2014 pn. : Działalność seniorów: zakup biletów do teatru i kina, organizacja imprez okolicznościowych,
wycieczek, koncertów”. Na organizację koncertu „Kto dziś śpiewa takie piosenki” Fundacja otrzyma 1100 zł, kwotę przeznaczoną z w/w
zadania. Na koncert bezpłatnie zostanie zaproszonych 50 seniorów.

2.

Na wniosek Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej „Pod kasztanami w Ełku, Fundacja wraz ze Stowarzyszeniem „Varia” bezpłatni e
udostępni film „Młotowstrząsy” w celu wyświetlenia go dla podopiecznych SDS.

UCHWAŁA Nr 41
Zarząd „HOTHAUS” – Fundacji Wojciecha Terechowicza
z 30 maja 2014 roku
Członkowie Zarządu „Hotahus” – Fundacji Wojciecha Terechowicza (zwanej dalej Fundacją) zebrani w dniu dzisiejszym na posiedzeniu Zarządu w składzie
Żaneta Groborz – Mazanek, Katarzyna Deszcz, Dominika Sigsworth, Adam Mistela i Wojciech Terechowicz, podejmują jednomyślnie następującą uchwałę:
1.

Fundacja zorganizuje dla pacjentów, pracowników i ich rodzin ze Specjalistycznego Szpitala im. dr J. Babińskiego , Caritas Archidiecezji
Krakowskiej (pismo z prośbą o przekazanie bezpłatnych wejściówek z dn. 28 maja 2014r)) bezpłatny spektakl „Śpiąca Królewna” z okazji
Dnia Dziecka. Spektakl odbędzie się 01.06.2014 r o godzinie 12:00. Poczęstunek zorganizuje Centrum Integracji Społecznej.

2.

Fundacja zorganizuje dwa spektakle podczas Nocy Teatrów 14/15 czerwca 2014. Fundacja wystawi spektakle: „Śpiąca królewna „ godz.
17:00 i „Gra snów” godz. 21:00. Fundacja podpisze umowę z organizatorami na kwotę 3500zł brutto.
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3.

Fundacja zorganizuje drugą edycje „Sami z siebie – festiwal sztuki bezpretensjonalnej”. Fundacja organizując festiwal będzie działała w
porozumieniu ze Specjalistycznym Szpitalem im. dr J. Babińskiego. Fundacja pozyskała na ten cel darowizny od : firmy Dyskret 1.000zł,
firmy Biga 1.000zł, druk materiałów reklamowych od firmy MercatorMedical. Patronem medialnym wydarzenia będzie TVP3. Fundacja
zajmie się stworzeniem programu festiwalu, logistyką i koordynacja, zapewni wolontariuszy. Pełny harmonogram festiwalu stanowi
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

4.

Fundacja zorganizuje spotkanie dla wolontariuszy, aktorów Teatru Hothaus, współpracowników w formie imprezy okolicznościowej
kończącej i podsumowującej sezon 2013/2014. Spotkanie odbędzie się 19 czerwca. Fundacja przeznaczy na ten cel 500zł
UCHWAŁA Nr 42

Zarząd „HOTHAUS” – Fundacji Wojciecha Terechowicza
z 30 maja 2014 roku
Członkowie Zarządu „Hotahus” – Fundacji Wojciecha Terechowicza (zwanej dalej Fundacją) zebrani w dniu dzisiejszym na posiedzeniu Zarządu w składzie
Żaneta Groborz – Mazanek, Katarzyna Deszcz, Dominika Sigsworth, Adam Mistela i Wojciech Terechowicz, podejmują jednomyślnie następującą uchwałę:
1.

Przyjęcia sprawozdania finansowego sporządzonego za rok 2013 przez Biuro O-mega. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały.

2.

Przyjęcia sprawozdania merytorycznego za rok 2013. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

UCHWAŁA Nr 43
Zarząd „HOTHAUS” – Fundacji Wojciecha Terechowicza
z 6 czerwca 2014 roku
Członkowie Zarządu „Hotahus” – Fundacji Wojciecha Terechowicza (zwanej dalej Fundacją) zebrani w dniu dzisiejszym na posiedzeniu Zarządu w składzie
Żaneta Groborz – Mazanek, Katarzyna Deszcz, Dominika Sigsworth, Adam Mistela i Wojciech Terechowicz, podejmują jednomyślnie następującą uchwałę:
5.

Na prośbę Fundacji Zdrowy Kontakt, Fundacja bezpłatnie wykonana następujące działania na Konferencji Sztuka Leczenia dnia 08.06.2013:


Przygotowanie i odegranie ról pacjentów w Warsztatach Kontaktu z Pacjentem.



Przygotowanie i odegranie etiudy „Delirium szpitalne” na sesji Konferencji Sztuka Leczenia.

W tym celu Fundacja zorganizuje wolontariuszy jako wykonawców i reżysera etiudy.
6.

Fundacja zorganizuje kolejne dwie edycje Survivalu Teatralnego w ramach odpłatnej działalności. Survivale odbędą się w dniach 13- 20 lipca i
3-10 sierpnia
UCHWAŁA Nr 44

Zarząd „HOTHAUS” – Fundacji Wojciecha Terechowicza
z 30 czerwca 2014 roku
Członkowie Zarządu „Hotahus” – Fundacji Wojciecha Terechowicza (zwanej dalej Fundacją) zebrani w dniu dzisiejszym na posiedzeniu Zarządu w składzie
Żaneta Groborz – Mazanek, Katarzyna Deszcz, Dominika Sigsworth, Adam Mistela i Wojciech Terechowicz, podejmują jednomyślnie następującą uchwałę:
1.

W związku z zakończeniem okresu użyczenia przez Fundację REVITA budynku teatralnego przy ul. Babińskiego 29. Hothaus – Fundacja
Wojciecha Terechowicza z dniem 30.06.2014r kończy współpracę ze Specjalistycznym Szpitalem im. dr J. Babińskiego w Krakowie.

2.

Fundacja przekaże powierzone jej mienie dnia 4 lipca 2014r Fundacji Revita w oparciu o sporządzony protokół zdawczo – odbiorczy.

Kraków, 15.06.2015r
UCHWAŁA Nr 45

Zarząd „HOTHAUS” – Fundacji Wojciecha Terechowicza
z 30 września 2014 roku
Członkowie Zarządu „Hotahus” – Fundacji Wojciecha Terechowicza (zwanej dalej Fundacją) zebrani w dniu dzisiejszym na posiedzeniu Zarządu w składzie
Żaneta Groborz – Mazanek, Katarzyna Deszcz, Dominika Sigsworth, Adam Mistela i Wojciech Terechowicz, podejmują jednomyślnie następującą uchwałę:
1.

Fundacja podejmie współpracę z Warsztatami Terapii Zajęciowej przy Specjalistycznym Szpitalu im. dr J. Babińskiego. Współpraca dotyczyć
będzie wspierania działań teatralnych w ramach działającej Grupy Form Dramatycznych. Fundacja ze swej strony zapewni udział reżysera w
spotkaniach grupy co najmniej raz w tygodniu. Fundacja będzie wspierała działania grupy także przy przygotowaniu publicznych prezentacji.
Fundacja przygotuje grupę do pokazu spektaklu „Dajcie Żyć Śpiewakowi” dnia 16.01.215r na scenie Domu Kultury im A. Bursy w Krakowie.
Osobą bezpośrednio współpracującą będzie Wojciech Terechowicz.

2.

Przedstawiciel Fundacji Pani Żaneta Groborz - Mazanek dn. 4.10.2014r wygłosi referat pt „Brahms-Phantasie Maxa Klingera –
przekład intersemiotyczny?” na
V Międzynarodowej Konferencji Szkoleniowo-Naukowej z cyklu Psychiatria i Sztuka organizowanej przez Wydział Sztuki Uniwersytetu
Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Stowarzyszenie Psychiatria i Sztuka.

3.

Fundacja podejmuje rozmowy ze Szkołą Open Future mieszczącą się przy ul. Kwiecistej 25 w Krakowie w celu urządzenia w szkole przestrzeni
teatru szkolnego. Celem jest wprowadzenie w harmonogram zajęć szkoły zajęć teatralnych, zajęć teatru rodzinnego i zajęć w oparciu o dramę
stosowaną. Program szkoleniowy Fundacja chce wdrożyć od nowego 2015r.

4.

Z dniem 01.11.2014r Fundacja podejmie współpracę w Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie. Współpraca dotyczyć będzie prowadzenia
zajęć z dramy stosowanej na Wydziale Malarskim i Wydziale Edukacji Artystycznej. Zajęcia będą się odbywały w każdy piątek. Będą trwały
4godziny zegarowe. Fundacja zajęcia będzie prowadziła dla obu wydziałów bezpłatnie. Osobą prowadzącą zajęcia będzie Wojciech Terechowicz.

5) Informacja o wysokości uzyskanych przychodów w 2014 r.

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2014 rok
1.
1) Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych: W rozpatrywanym
roku nie wystąpiły zakupy inwestycyjne.
2) Jednostka nie posiada w wieczystym użytkowaniu gruntów.
3) W rozpatrywanym roku nie było środków trwałych nie amortyzowanych
4) W Jednostce nie występują zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.
5) Kapitał własny jednostki wynosi: -6184,43 zł.
6) Jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym. Nie posiada kapitału (funduszu)i rezerwowego.
7) Propozycja pokrycia straty :

Poprzez dopłaty sponsorów.
8) Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym:
w 2014 roku jednostka nie tworzyła rezerw
9) Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu
i stanie na koniec roku obrotowego:
W 2014 roku jednostka nie dokonała odpisów aktualizacyjnych.
10)

Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym do dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spł aty:
wszystkie zobowiązania jednostki to zobowiązania krótkoterminowe (poniżej 1 roku).

11) Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń między okresowych. W 2014 roku wystąpiły rozliczenia międzyokresowe-ubezpieczenie OC w
części dotyczącej 2015
12) Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki – w 2014 roku nie było takich zobowiązań.
13) Zobowiązania warunkowe jednostka nie posiada zobowiązań warunkowych.
2.



Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.

Kraków, 15.06.2015r
8.








Przychody statutowe: 10420,42 zł w tym:
Przychody z kursów: 10420,42 zł
Przychody z przedstawień i widowisk artystycznych 34668,66 zł

9.
Otrzymane dotacje i darowizny: 7440 zł
Wysokość odpisów aktualizujących środki trwałe – w 2014 roku nie wystąpiły nieplanowane odpisy amortyzacyjne.
Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów – w 2014roku nie dokonywano odpisów aktualizujących wartość zapasów.
W okresie sprawozdawczym nie nastąpiło zaniechanie jakiejkolwiek działalności; nie przewiduje się też zaprzestania prowadzenia działalności w
roku następnym.
Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku/straty) brutto:
Wyszczególnienie

2014

Strata brutto:

-22256,82 zł

Przychody wyłączone z opodatkowania – trwale

0,00 zł

Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu – trwale

121,78 zł

Odsetki budżetowe

121,78

Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów – przejściowo –nie zapłacone
zobowiązania

2394,54 zł
0 zł

Dochody/ Przychody wolne i odliczenia art. 17 ust.pkt 4
-19740,5 zł
Podstawa opodatkowania
Podatek dochodowy wg CIT-8 (19%)








23 zł

Koszty w rachunku zysków i strat przedstawiono w ujęciu porównawczym i dotyczą jednego rodzaju działalności.
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby nie wystąpiły.
Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie nie wystąpiły.
Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe – jednostka nie ponosiła w okresie
sprawozdawczym nakładów na niefinansowe aktywa trwałe.
Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych - w okresie sprawozdawczym nastąpiła kradzież , jednostka poniosła stratę w wysokości 800 zł
Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych nie wystąpił.
3.

Jednostka nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych. Jednostka posiadała środki pieniężne w walucie polskiej w kasie i na rachunkach bankowych.
4.




Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym: Fundacja nie zatrudnia pracowników
Ogółem wynagrodzenia aktorów i scenarzystów za 2014 rok wyniosły28893,74 zł.
Członkom organów stanowiących i nadzorczych nie udzielano pożyczek.
5.
1)

Zdarzenia z lat ubiegłych rzutujących na wyniki podane w przedmiotowym sprawozdaniu finansowym –nie wystąpiły .

2)

Zdarzenia i zjawiska po sporządzeniu bilansu.
Zdarzenia i zjawiska po dacie sporządzenia sprawozdania finansowego nie spowodowały zmian w prezentacji aktywów i pasywów ora z określenia
rentowności jednostki.

3)

W roku obrotowym nie dokonywano zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania
finansowego.

4)

Nie występują inne niż wymienione wyżej informacje, które mogłyby wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik
finansowy jednostki.
6.

1)

Informacja o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji - w okresie sprawozdawczym jednostka nie zawierała takich przedsięwzięć.

2)

Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi – jednostka nie posiada powiązań kapitałowych z innymi podmiotami.

3)

Jednostka nie posiada udziałów i akcji w innych podmiotach.

4)

Jednostka nie sporządza sprawozdań skonsolidowanych.
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7.
W okresie sprawozdawczym nie nastąpiło połączenie jednostki.
8.
Nie występują niepewności, co do możliwości kontynuowania działalności przez Fundację
9.
Nie występują inne informacje niż wymienione powyżej, które mogłyby wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.
Sporządził : Biuro Omega
Zatwierdzone przez Prezesa i Zarząd fundacji

6) Informacja o rozliczeniach z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych.
Zobowiązania podatkowe na dzień 31.12.2013r -brak
W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono kontroli działalności Fundacji.

Prezes :

Zarząd:

WOJCIECH TERECHOWICZ

KATARZYNA DESZCZ
ŻANETA GROBORZ-MAZANEK
ALEKSANDER JERZY KOPAŃSKI

