Sprawozdanie z działalności Fundacji „Laboratorium Futurum”
za 2014 rok
Sporządzone w oparciu o treść art. 12 ust. 4 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203
z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania
z działalności fundacji (Dz. U. z dnia 22 maja 2001 roku, Nr 50, poz. 529).

1. 1. Dane rejestracyjne fundacji
1. a) Nazwa fundacji – „Laboratorium Futurum”
1. b) Siedziba i adres - ul. 1 Maja 35/1a 55-200 Oława
1. c) Adres korespondencyjny – ul. 1 Maja 35/1a 55-200 Oława
1. d) Adres poczty elektronicznej – biuro@laboratoriumfuturum.org
1. e) Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym - 04.07.2013 roku
1. f) Numer KRS - 00000468691
1. g) REGON - 022184767
1. h) Dane dotyczące Członków Zarządu:
Daniel Górski – Prezes Zarządu
Monika Hajdas – Sekretarz-Członek Zarządu

1. i) Określenie celów statutowych Fundacji:
Celami Fundacji, zgodnie z obowiązującym statutem są:

1) Działalność na rzecz ochrony środowiska, naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w
zakresie kultury fizycznej i sportu, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.
2) Ochrona środowiska przyrodniczego, w tym propagowanie segregacji odpadów oraz recyklingu.
3) Promowanie ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, popularyzowanie idei recyclingu
oraz wpływanie na podnoszenie świadomości ogółu społeczeństwa w tej dziedzinie.
4) Edukacja społeczeństwa z zakresu segregacji odpadów oraz recyklingu.
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5) Promowanie integracji europejskiej w aspekcie ochrony środowiska.
6) Edukacja dzieci i młodzieży oraz promocja i organizacja wolontariatu.
7) Zrównoważenie rozwoju obszarów wiejskich i miejskich, w tym w szczególności realizacja
programów mających na celu edukację osób starszych oraz wyrównanie ich szans.

Głównym działaniem Fundacji w 2014 roku była aktywizacja osób starszych z gminy JelczLaskowice. W tym celu powstało Centrum Wolontariatu Seniorów "Futurum", finansowane ze środków
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Działanie mieści się w obszarach działalności Fundacji.
W ramach działalności statutowej Fundacja „Laboratorium Futurum” w 2014 roku przeprowadziła
również działania z zakresu promocji sportu, w szczególności koszykówki. Została utworzona drużyna
„Orły Jelcz-Laskowice” oraz odbyły się Mistrzostwa Koszykówki 3x3 Powiatu Oławskiego. Środki do
realizacji tych działań zostały pozyskane z dotacji samorządowych.

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) Opracowywanie i pilotowanie programów edukacyjnych na zlecenie gmin, szkół i innych
placówek.
2) Prowadzenie lekcji edukacyjnych w szkołach i poza nimi.
3) Prowadzenie kampanii informacyjnych, edukacyjnych, szkoleniowych bądź instruktażowych.
4) Prowadzenie kursów, wykładów, seminariów, warsztatów itp.
5) Organizację konkursów i innych akcji popularyzujących kwestie związane z ekologią.
6) Prowadzenie działalności promocyjnej w kraju i za granicą.
7) Prowadzenie i popieranie działalności placówek edukacyjnych w zakresie realizacji celów
Fundacji.
8) Organizowanie seminariów i konferencji o tematyce ekologicznej.
9) Organizowanie festynów, balów charytatywnych, akcji dobroczynnych, konkursów i loterii.
10) Organizowanie spotkań, warsztatów, konferencji, imprez kulturalnych.
11) Wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych, związanych z celami działania Fundacji.
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12) Współdziałanie z organami władzy, administracji, organami służby zdrowia, innymi osobami
prawnymi bądź fizycznymi.
13) Współdziałanie bądź wspieranie innych Fundacji bądź Stowarzyszeń, których cele statutowe są
zbieżne z działalnością Fundacji.
14) Uruchamianie punktów informacyjnych.
15) Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą.
16) Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie
wymienionym w celach działania Fundacji.
17) Prowadzenie i wspieranie ośrodków oraz schronisk dla zwierząt.
18) Prowadzenie i wspieranie centrów edukacji ekologicznej.
19) Promocja i reklama firm i instytucji wspierającej ochronę środowiska.
20) Wspieranie organizacji i instytucji w zakresie ochrony środowiska.
21) Współpraca z organizacjami i instytucjami i osobami w kraju i za granicą.
22) Aktywizacja społeczeństwa, wspieranie proekologicznych inicjatyw obywatelskich.
23) Prowadzenie działalności wydawniczej, handlowej i produkcyjno-usługowej, w celu pozyskiwania
środków do realizacji celów Statutowych.

3. Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych.
Opis projektów zrealizowanych w roku 2014:
Centrum Wolontariatu Seniorów „Futurum”
Laboratorium Futurum w porozumieniu z Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w JL stworzyło
Centrum Wolontariatu Seniorów (CWS). Projekt trwał od 01 maja do 31 grudnia 2014 roku.
Finansowany był ze środków Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
CWS pełniło 4 funkcje:
- przestrzeni, w której będzie odbywała się wymiana czasu, doświadczeń i energii;
- miejsca powstawania i realizacji inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności (np. odnowienie placu zabaw,
zorganizowanie pikników osiedlowych, kiermaszu okolicznościowego, działań kulturalnych);
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- miejsca integracji seniorów oraz integracji międzypokoleniowej - budowanie poczucia przynależności
do lokalnej społeczności;
- promocji idei wolontariatu oraz zachęcania do aktywności społ.
CWS to miejsce, w którym seniorzy na samym początku otrzymali wiedzę na temat praw i
obowiązków wolontariusza oraz konkretne oferty możliwości pomocy osobom/instytucjom. Było to
miejsce, w którym stwarzane były warunki dla seniorów by mogli samodzielnie przyjmować własną
inicjatywę i działać na rzecz innych grup społecznych (np. świetlice środow., szkoły).
Po wakacjach rozpoczął się nabór wolontariuszy, rozpoczęły działalność grupy tematyczne
prowadzone przez seniorów-liderów dla pozostałych seniorów. Dla 40 osób odbywały się cykliczne
spotkania, szkolenia. Opiekunowie wolontariuszy mieli cotygodniowy dyżur, podczas którego każdy
mógł przyjść i porozmawiać o swoim zaangażowaniu w działania wolontariackie.
Wolontariusze spotykali się ze sobą średnio 2-3 razy w tygodniu. Spotykali się w swoim gronie,
wymieniali się doświadczeniami, wrażeniami, swoimi spostrzeżeniami. Seniorzy sami dla siebie byli
wsparciem i wzajemnie się mobilizowali, motywowali. Seniorzy mogli też
spotkać się z opiekunami wolontariatu - raz w tygodniu, w stałym dniu i o stałej porze jeden z
opiekunów miał dyżur. Każdy wolontariusz, który chciał porozmawiać, podzielić się jakimś swoim
doświadczeniem mógł przyjść. Seniorzy chętnie korzystali z tych spotkań.
W ramach projektu odbyły się dwa spotkania integracyjne. Jedno na początku działalności CWS
Futurum w celu zapoznania się i zintegrowania wszystkich wolontariuszy. Drugie było wyjazdowe na
zakończenie projektu. Była to forma świętowania i podziękowania wolontariuszom za zaangażowanie.
Wyjazdowe spotkanie obejmowało wyjazd do Wrocławia i wizytę w Afrykarium, odwiedzenie Jarmarku
Bożonarodzeniowego, wegański obiad (celem było pokazanie seniorom, że można smacznie i zdrowo
się odżywiać) oraz wyjazd na najwyższy punkt widokowy we Wrocławiu - SkyTower. Podczas wyjazdu
część seniorów mogła przełamać swoje bariery i stereotypy.
Członkami centrum były osoby po 60 roku życia z gminy Jelcz-Laskowice. Przeszkolonych zostało
40 osób, które ukończyły 60 rok życia, 35 os. zaangażowało się w jednorazowe działania wolontariackie.
Natomiast 18 osób zaangażowało się w działania cykliczne, czyli wzięło udział w działaniach więcej niż
jeden raz.
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Mistrzostwa Koszykówki 3x3 Powiatu Oławskiego 2014

W okresie od lutego 2014 do czerwca 2014 zostały przeprowadzone przez fundację turnieje
koszykówki ulicznej dla drużyn z powiatu Oławskiego. Projekt był finansowany ze środków Starostwa
Powiatu Oławskiego.
Uczestnikami projektu była młodzież, która spotykając się na turniejach zorganizowanych przez
naszą fundację, miała możliwość rozwinięcia swoich umiejętności fizycznych i społecznych. W składzie
drużyn, które brały udział w turniejach znajdowała się młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu
powiatu. Drużyny były mieszane. W mistrzostwach nie zabrakło młodzieży z Zespołu Szkół im Jana
Kasprowicza w Jelczu-Laskowicach oraz z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 i nr 2 w Oławie.
W ramach Mistrzostw odbyły się cykl czterech turniejów:


I Turniej- Hala Sportowa Zespołu Szkół w Jelczu-Laskowicach



II Turniej- Hala Sportowa Zespołu Szkół w Jelczu-Laskowicach



III Turniej- Orlik przy Szkole Podstawowej nr 8 w Oławie



IV Turniej- Orlik przy Szkole Podstawowej nr 8 w Oławie

W turniejach w sumie wzięło udział 7 drużyn, z czego 6 drużyn męskich i jedna żeńska. W rozgrywkach
wzięły udział 3 dziewczyny i 28 chłopców ze szkół ponadgimnazjalnych. Podczas rozgrywek obecna była
również widownia w mieszanym przedziale wiekowym. Na turniejach eliminacyjnych kibicowało
rozgrywkom ok. 50 osób, a na finale przekroczyło 100 osób.
Finał Mistrzostw Koszykówki 3x3 Powiatu Oławskiego odbył się 22 czerwca 2014 roku na Orliku przy
Iwaszkiewicza w Oławie. Pierwsze miejsce i tytuł mistrza powiatu oławskiego zdobyła drużyna
"Profesjonalne Podwórko". Drużyna, która uklasyfikowała się na drugim miejscu i zdobyła tytuł wice
mistrza to "Szmiszło Team". Na ostatnim miejscu podium znalazła się drużyna "Roztentegowywacze".
Podczas oglądania kończących Mistrzostwa rozgrywek uczestnicy rozgrywek oraz osoby towarzyszące
miały okazję posłuchać muzyki na żywo w wykonaniu Wuj WZSP oraz oglądać występ freestyle z piłkami
do kosza Mateusza "Kofi" Kufla.
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Amatorska Liga Koszykówki – Futurum Jelcz-Laskowice

W Jelczu-Laskowicach w okresie od lutego do grudnia 2014 została utworzona Amatorska Liga
Koszykówki – Futurum Jelcz-Laskowice. Projekt był finansowany ze środków Gminy Jelcz-Laskowice.
Dodatkowo fundacja pobierała opłaty od uczestników drużyny, tytułem składek miesięcznych na
pokrycie kosztów sali sportowej oraz zakupu innych materiałów niezbędnych do realizacji zadania.
Powstała drużyna „Orły Jelcz-Laskowice", w składzie, której znalazło się średnio 24 zawodników.
Dzieci z rocznika 2002-2004, które podczas treningów rozwinęły znacząco swoje umiejętności
dotyczące gry w koszykówkę. Efektem tak licznej grupy było duże zainteresowanie tą dziedziną sportu.
Po kilku miesiącach skrupulatnych treningów, niektóre z trenujących dzieci, uplasowały się na czołowe
pozycje podczas gier drużynowych w swoich szkołach. Do treningów wykorzystana została istniejąca
infrastruktura czyli hala sportowa OSIR przy ul. Partyzantów 1 w Jelczu-Laskowicach.
Drużyna Orłów J-L zbudowała solidne fundamenty i działa niezmiennie i trenuje regularnie. W
przyszłości, gdy rozszerzy swoją działalność, będzie mogła wykorzystać większą halę (w Centrum Sportu
i Rekreacji w J-L), gdy zostanie oddana do użytku. Drużyna trenowała regularnie od września do grudnia
2014 roku we wtorki i soboty po dwie godziny. W tym czasie zostały przeprowadzone 48 godzin
treningowych. Odbyły się również w czasie trwania projektu 3 turnieje wewnętrzne i zewnętrzne w
ramach ALK Futurum:
Przeprowadzenie trzech turniejów ALK Futurum:
- Turniej Koszykówki klas 4-6 PSP Jelcz-Laskowice 16.09.2014,
- Turniej Inauguracyjny w Jelczu-Laskowicach 02.12.2014,
- Turniej Świąteczny w Jelczu-Laskowicach 16.12.2014.
Dodatkowo zostały zorganizowane częstsze treningi w ferie (4 dni w tygodniu). Dzieci trenujące
w drużynie Orłów Jelcz-Laskowice poczyniły ogromne postępy, ich poziom znacznie wzrósł.
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4. Informację o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek,
zapis, darowizna, środki ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy).

1) Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej - 50 810,55 zł.:
- Darowizny pieniężne: 1369,74 zł.
- Darowizny rzeczowe (program finansowo-księgowy Rewizor GT, firma Insert): 1290,00 zł.
- Dotacje:


Mistrzostwa Koszykówki 3x3 Powiatu Oławskiego: 4480,75 zł.



Centrum Wolontariatu Seniorów: 34170,00 zł.



Amatorska Liga Koszykówki „Futurum”: 7000,06 zł.

- Porozumienie o współpracy MGCK w Jelczu-Laskowicach (darowizna pieniężna): 2500,00 zł.

2) Przychody z działalności statutowej odpłatnej – 1800,00 zł.:
- Amatorska Liga Koszykówki „Futurum” (składki członków drużyny): 1800,00 zł.

3) Przychody finansowe zrealizowane w 2014 roku w kwocie 1,46 zł dotyczą odsetek uzyskanych od
środków pieniężnych na rachunku bankowym fundacji.

5. Informacja o strukturze kosztów.

1) Koszty realizacji zadań statutowych za rok 2014 w kwocie 48848,16 zł. obejmują:
Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej:
- Mistrzostwa Koszykówki 3x3 Powiatu Oławskiego: 4638,77 zł.
- Centrum Wolontariatu Seniorów: 36112,10 zł.
- Amatorska Liga Koszykówki „Futurum”: 7266,25 zł.
- Pozostałe koszty Fundacji: 831,04 zł.

2) Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej – 894,87 zł.:
- Amatorska Liga Koszykówki „Futurum”: 894,87 zł.
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3) Na koszty administracyjne w kwocie 148,05 zł. składają się:
- usługi obce (koszty bankowe): 148,05 zł.

Wynik finansowy za rok 2014 w kwocie 2 720,93 zł stanowi zrealizowaną w roku sprawozdawczym
nadwyżkę przychodów nad kosztami działalności Fundacji.

6. Fundacja „Laboratorium Futurum” w 2014 roku nie prowadziła działalności gospodarczej.

7. Uchwały zarządu w 2014 roku:
1) Uchwała nr 3 z dnia 29.06.2014r. dotycząca zatwierdzenia sprawozdania finansowego fundacji za
2013 rok

8.

Dane o:

a. liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk:
Fundacja zatrudniała pracowników na umowę zlecenie w ciągu roku 2014 w liczbie osób 1; 1 specjalista.

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:
W skali roku wynagrodzenia osób na umowę zlecenie wynosiły 0,00 zł brutto oraz świadczenia w
wysokości 0,00 zł.

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:
Przedstawiciele organów Fundacji tj. Zarządu oraz Rady pełnią funkcje społecznie i nie otrzymują
wynagrodzenia.
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d. wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia:
Wynagrodzenia od umów cywilno-prawnych (umów zlecenia i o dzieło) wyniosły 169,22 zł. – realizacja
działań statutowych fundacji.

e. udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze
wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy
statutowej udzielania takich pożyczek:
Nie dotyczy.

f. kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych i lokat ze wskazaniem banku:
Fundacja w 2014 nie miała żadnych lokat na rachunku bankowym.
Występuje następujące konto bankowe na których znajdują się środki finansowe:
- Bank Spółdzielczy w Oławie, o. Jelcz-Laskowice, saldo na dzień 31.12.2014r. - 2023,11 zł.

g. wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa
handlowego ze wskazaniem tych spółek;
Nie dotyczy.

h. nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to
nabycie,
Nie dotyczy

i. nabytych pozostałych środkach trwałych,
Fundacja rozpoznaje środki trwałe o wartości wyższej od kwoty 3 500,00 zł. W roku 2014 nie zostały
nabyte środki trwałe.

9. Fundacja nie poniosła w roku 2014 żadnych strat nadzwyczajnych ani nie zrealizowała zysków
nadzwyczajnych.
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10. Fundacja w 2014r. nie nabyła żadnych obligacji ani akcji.

11. Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości.

12. Fundacja nie ma żadnych aktywów i zobowiązań ujętych w innych sprawozdaniach
finansowych sporządzonych dla celów statystycznych.

13. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi,
państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności,
Nie dotyczy.

14. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także
informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych.
Zobowiązania budżetowe fundacji realizowane są na bieżąco. Stan zobowiązań publiczno-prawnych na
31 grudnia 2014 r. wynosił: 0,00 zł. Fundacja składała za roku 2014 następujące deklaracje podatkowe:
CIT-8 wraz z załącznikami, PIT-4R, PIT-8AR.

15. Informacja, czy w okresie sprawozdawczym była przeprowadzona w fundacji kontrola, a jeśli była
- to jej wyniki.
W roku 2014 nie była przeprowadzana kontrola.

Sporządzono 31.12.2015r. w Oławie
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