SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI HOTHAUS ZA ROK 2010
1. Dane organizacji
FUNDACJA HOTHAUS
Siedziba: 31-057 KRAKÓW, ul. Izaaka 3/14
tel.: 602 12 86 83
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 25.01.2010
Numer KRS: 0000347269
REGON: 121217651
Zarząd Stowarzyszenia:
Prezes zarządu : Wojciech Terechowicz
Członkowie Zarządu: Żaneta Marta Groborz – Mazanek, Ewa Justyna Sołek – Kowalska,
Katarzyna Józefa Deszcz, Małgorzata Gabriela Maciantowicz

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 2010r.
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23.03.2010 – Fundacja pozyskała dofinansowanie od Firmy Aspen na organizację
Spektaklu L.Pirandello „Sześć postaci szuka autora” w ramach
Dnia Teatru
24. 03.2010 – Premiera Spektaklu L.Pirandello „Sześć postaci
szuka autora” w ramach Dnia Teatru– udział 160 osób
24.04.2010 – Spektakl L.Pirandello „Sześć postaci
szuka autora” – udział wzięło 50 osób
16.05.2010 – Promocja książki Maja Kubacka „Bibinka” – Dzień
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Cele statutowe Fundacji Hothaus zostały w ubiegłym roku zrealizowane w ramach
następujących projektów i przedsięwzięć:

Biedronki – udział wzięło 50 osób
23. 05. 2010 – Charytatywny koncert muzyki wokalnej na rzecz
Hospicjum w Białymstoku
30.05.2010 – Dzień Dziecka – premiera spektaklu Teatru
Rodzinnego – „Mickiewicza sposoby na maleńkie
osoby”- udział wzięło 60 osób
26.06.2010 – Promocja książki dla dzieci „Bibinka” w „Mleczarni”
we Wrocławiu
01.08.2010 – Promocja książki dla dzieci „Bibinka” w „Arce” w
Lanckoronie
13.08.2010 – Dofinansowanie udziału w Survivalu Teatralnym dla
Anny Dawidczyk na kwotę 500zł
24.09.2010 – Spektakl „Męczeństwo Piotra Ohey’a” w ramach IX
dni otwartych dni Podgórza – udział wzięło100osób
03.09. 2010 - Promocja książki dla dzieci Bibinka na „Barce” w
Krakowie
6,7.11.2010 – Nagranie wraz z Fundacja z Kulturą książki ze słuchowiskiem dla
dzieci „Tymoteusz i Mikołajki”
20. 11.2010 - Promocja książki dla dzieci Bibinka w Teatrze
Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu
20.11.2010 - Spektakl „Męczeństwo Piotra Ohey’a” udział 50 osób
18.11.2010 – Promocja książki ze słuchowiskiem „Tymoteusz i Mikołajki” udział
50 osób
3) Informacje o prowadzonej działalności gospodarczej – nie dotyczy.
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Uchwała Zarządu Fundacji z 23.03.2010
Zarząd Fundacji postanawia o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Fundacji na którym
przedstawił i zaakceptował propozycję skierowania prośby o dofinasowanie Dnia Teatru i
organizację spektaklu „Sześć postaci szuka autora”
Zarząd Fundacji przedstawił i zaakceptował program działań merytorycznych do końca roku
2010
Zarząd fundacji rozważył i zaakceptował formułę współpracy z Arsharter – Siła ludzkiego
Talentu
Uchwała Zarządu Fundacji z 13.08.2010r
Zarząd Fundacji Hothaus postanawia o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Fundacji na
dzień 13.08.2010. Zarząd rozpatrzy prośbę o dofinansowanie udziału w Survivalu teatralnym
Anny Dawidczyk organizowanym przez Arsharter-Siła Ludzkiego Talentu, oraz opracuje
kalendarz imprez współorganizowanych przez fundację do końca roku 2010
Uchwała Zarządu Fundacji z 21.02.2011
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4) Odpisy uchwał Zarządu Stowarzyszenia w 2010:

Zarząd Fundacji postanawia o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Fundacji na dzień
21.02.2010 na którym zostanie przedłożone do akceptacji sprawozdanie merytoryczne za
rok 2010 oraz sprawozdanie finansowe za rok 2010
Zarząd zaakceptował sprawozdanie merytoryczne za rok 2010 oraz sprawozdanie finansowe
za rok 2010

5) Informacja o wysokości uzyskanych przychodów w 2010 r.
Darowizna na rzecz Fundacji w wysokości 1000zł od
Aspen spółka z o .o
ul. Bularnia 5 Kraków
6) Informacja o poniesionych kosztach na:
a) realizację celów statutowych 500zł
w tym:
koszty dofinasowania dla Anny Dawidczyk 500zł
b) administrację nie dotyczy
c) działalność gospodarczą nie dotyczy
d) pozostałe koszty nie dotyczy
Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia „Dom Tańca” w 2005 r.
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7) Pozostałe dane o:

nie dotyczy
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8) Dane o działalności zleconej organizacji przez podmioty państwowe i
samorządowe:
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a) liczbie osób zatrudnionych:
Fundacja nie zatrudnia pracowników.
b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację z podziałem na
wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych
wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej – nie dotyczy.
c) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie
członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością
gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia – nie
dotyczy
d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia – nie dotyczy.
e) udzielonych przez Stowarzyszenie pożyczkach pieniężnych – nie dotyczy.
f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku – nie dotyczy.
g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach
prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek – nie dotyczy.
h) nabytych nieruchomościach – nie dotyczy.
i) pozostałe nabyte środki trwałe – nie dotyczy.
j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych: nie dotyczy

9) Informacja o rozliczeniach z tytułu ciążących zobowiązań
podatkowych.
Zobowiązania podatkowe na dzień 31.12.2010 ……………………………………
W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono kontroli działalności Fundacji.
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Sprawozdanie sporządzone i zatwierdzone przez:
Prezes zarządu : Wojciech Terechowicz
Członkowie Zarządu: Żaneta Marta Groborz – Mazanek, Ewa Justyna Sołek – Kowalska,
Katarzyna Józefa Deszcz, Małgorzata Gabriela Maciantowicz
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