Sprawozdanie z działalności Fundacji „Laboratorium Futurum”
za 2015 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 2015 roku były działania mające na celu promocję sportu wśród
dzieci i młodzieży z gminy Jelcz-Laskowice, były to treningi koszykówki. Była to kontynuacja działań z
roku poprzedniego, gdzie została utworzona drużyna „Orły Jelcz-Laskowice” oraz po raz kolejny odbyły
się Mistrzostwa Koszykówki 3x3 Powiatu Oławskiego.
W ramach działalności statutowej Fundacja „Laboratorium Futurum” w 2015 roku przeprowadziła
również działania z zakresu edukacji młodzieży poprzez kreatywna zabawę grami planszowymi, projekt
nosił nazwę „Gra o Przyszłość” i został zrealizowany w Powiecie Oławskim oraz w Gminie Strzelin.
W roku 2015 powstał również „Festiwal Organowy”, gdzie nasza fundacja była współorganizatorem
tego przedsięwzięcia w Gminie Jelcz-Laskowice.
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.
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10) Organizowanie spotkań, warsztatów, konferencji, imprez kulturalnych.
11) Wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych, związanych z celami działania Fundacji.
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 2015:
Mistrzostwa Koszykówki 3x3 Powiatu Oławskiego 2015

W okresie od kwietnia 2015 do września 2015 zostały przeprowadzone przez fundację turnieje
koszykówki ulicznej dla drużyn z powiatu Oławskiego. Była to kontynuacja turnieju z roku
poprzedniego. Projekt był finansowany ze środków Starostwa Powiatu Oławskiego.
Uczestnikami projektu była młodzież oraz osoby starsze, która spotykając się na turniejach
zorganizowanych przez naszą fundację, miała możliwość rozwinięcia swoich umiejętności fizycznych i
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społecznych. W związku z dużym zainteresowaniem osób starszych, w bieżącym roku powstała
kategoria OPEN. W składzie drużyn, które brały udział w turniejach znajdowała się młodzież ze szkół
ponadgimnazjalnych oraz osoby starsze z terenu powiatu oławskiego. 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 sześciu turniejów:


I Turniej- Orlik przy Zespole Szkół w Jelczu-Laskowicach



II Turniej- Orlik przy Szkole Podstawowej nr 8 w Oławie



III Turniej- Orlik przy Szkole Podstawowej nr 8 w Oławie



IV Turniej- Orlik przy Zespole Szkół w Jelczu-Laskowicach



V Turniej – Orlik przy Zespole Szkół w Jelczu-Laskowicach



VI Turniej Finałowy - Orlik przy Szkole Podstawowej nr 8 w Oławie

Zostało przeprowadzonych sześć turniejów, w których w sumie wzięło udział 15 drużyn. Podczas
rozgrywek obecna była również widownia w mieszanym przedziale wiekowym. Na turniejach
kibicowało rozgrywkom średnio ok. 50 osób. Publikowane media w Internecie, posty i filmy przyciągały
oglądalność zbliżającą się do 2000 odsłon.
Przeprowadzone turnieje pokazały kolejny raz, że w Powiecie Oławskim sport a w tym przypadku
dyscyplina koszykarska jest bardzo potrzebna. Młodzież chce się rozwijać i doskonalić umiejętności
koszykarskie. Część drużyn uczestniczyła cyklicznie na każdym turnieju, tworząc trzon finalistów
mistrzostw 3x3 powiatu oławskiego. Dzięki tej młodzieży jak i aktualnej stronie internetowej turnieju
informacja o koszykówce dotarła do szerokiego grona odbiorców. Młodzież wymieniała się
doświadczeniem, nowościami z dziedziny koszykówki oraz informacjami o podobnych turniejach w
okolicy. Część młodych osób świeżo zainteresowana chce pogłębiać swoje umiejętności sportowe w tej
dziedzinie, podczas zajęć szkolnych oraz w istniejącej drużynie koszykarskiej "Blues Jelcz-Laskowice".
Młody narybek koszykarski z drużyny młodzików Orły Jelcz-Laskowice przypatrywał się turniejom, by
już niedługo stawać w szranki ze starszymi kolegami. Zawiązane zostały znajomości w środowisku
zaangażowanym w rozwój i upowszechnianie koszykówki. Doszło do porozumień związanych z
ujednoliceniem koszykówki w powiecie. Połączyły się wcześniej wymienione drużyny koszykarskie i
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powstały 4 grupy roczników, które mogą trenować sport koszykowy. To duży wyczyn, takiej sytuacji nie
mieliśmy od ponad dekady. Nie zapomnieliśmy o promocji Powiatu. Promocje i podsumowania
rozgrywek w Internecie, w mediach lokalnych w tym gazecie jak i telewizji głośno i szeroko promowały
sportową odsłonę Powiatu Oławskiego. Ciekawa forma rozgrywek przyciągnęła wolontariuszy, którzy
wyrazili chęć udziału w innych tego typu przedsięwzięciach oraz chęć współorganizowania ich w
przyszłym roku.

Amatorska Liga Koszykówki – Futurum Jelcz-Laskowice

W Jelczu-Laskowicach w okresie od marca do grudnia 2015 zostały przeprowadzone treningi w
ramach Amatorskiej Liga Koszykówki – Futurum Jelcz-Laskowice. Była to kontynuacja projektu z roku
poprzedniego. 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.
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 oraz nowo
powstała sala sportowa Centrum Sportu i Rekreacji w Jelczu-Laskowicach.
Drużyna Orłów J-L zbudowała solidne fundamenty i działa niezmiennie i trenuje regularnie.
Drużyna trenowała regularnie od marca do grudnia 2015 roku. Łącznie zostało przeprowadzonych 212
godzin treningowych. Odbyły się również w czasie trwania projektu 4 turnieje wewnętrzne w ramach
ALK Futurum. Dodatkowo zaangażowani zostali rodzice, którzy poprzez własną postawę mogli
zmotywować dzieci do zajęć sportowych. Zostały zrealizowane dwa turnieje rodzinne, jeden w
czerwcu, a drugi w grudniu na zakończenie sezonu, gdzie dodatkowo zostały wręczone dyplomy oraz
upominki dla wszystkich członków drużyn. Była to świetna zabawa dla obydwu stron.
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Klub Futurum Gra o Przyszłość - Oława

W okresie od marca do grudnia 2015 powstał w powiecie oławski „Klub Futurum "Gra o
Przyszłość" działający przy Centrum Sztuki w Ośrodku Kultury w Oławie. Młodzież spotykała się w każdy
piątek w godzinach popołudniowych (16.00 - 20.00). Podczas spotkań klubowicze rozgrywali turnieje
edukacyjnych gier planszowych i dzięki wsparciu nowo powstałej organizacji pozarządowej
"Planszoaktywni" w klubie mieliśmy okazje poznać kilkadziesiąt nowych gier. Klub szybko się rozwinął
i średnia ilość uczestników spotkań wynosiła 15 osób, a liczba klubowiczów przekroczyła 100 osób.
Podczas działalności klubu zorganizowane zostały cykliczne szkolenia pod tytułem "Skuteczne
Przywództwo i Współpraca". Oprócz warsztatów, które odbywały się średnio raz w miesiącu w klubie,
organizowane były zewnętrzne, warsztaty i wykłady otwarte oraz wykład w szkole średniej o tematyce
kompetencji miękkich. W warsztatach wzięło w sumie ok 40 osób natomiast na otwartych wykładach
liczba osób przekroczyła 100 osób.

Klub Futurum Gra o Przyszłość - Strzelin

W ramach działalności statutowej odpłatnej fundacji został utworzony na terenie Gminy Strzelin
„Klub Futurum Gra o przyszłość”. Projekt trwał od lipca do grudnia 2015 roku i był skierowany do
młodzieży gimnazjalnej. Młodzież spotykała się wspólnie na turniejach kreatywnych gier planszowych
w Centrum Kultury w Strzelinie. Dodatkowo dla zainteresowanej młodzieży zostały zrealizowane
warsztaty z przywództwa oraz budowania własnej marki osobistej. W warsztatach wzięło udział średnio
ok 50 osób. W ramach projektu powstał „Kredens Rozwoju”, składający się z kilkunastu książek o
tematyce rozwoju osobistego i kompetencji miękkich. Młodzież z gminy miała dostęp do najnowszych
pozycji odpowiadających na pytania wieku dorastania oraz budujących ich wartości osobiste.

Festiwal Organowy 2015

Fundacja w 2015 roku była współorganizatorem dużego przedsięwzięcia, drugiego z kolei, jakim
był „Festiwal Organowy”. Festiwal odbył się w miejscowości Jelcz-Laskowice i fundacja wspierała tą
inicjatywę od czerwca do września.
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Celem festiwalu było promowanie muzyki organowej. Publiczność mogła podziwiać pełen
zakres możliwości organów, artyści oprócz utworów uznanych twórców, jak Jan Sebastian Bach,
Wolfgang Amadeusz Mozart, czy Franciszek Schubert, prezentowali swoje umiejętności w organowych
improwizacjach, które są niezwykłym połączeniem spontaniczności formy, harmonii i tematu, a treścią
koncertów jest, nie tylko to, co zapisane w tekście lub partyturze nutowej. W festiwalu uczestniczyło
ok 1000 osób z powiatu oławskiego. Tegoroczny festiwal wzbogacony został o występy solistów,
organom towarzyszyły również trąbka, altówka lub wiolonczela. Wykazano, iż organy nie służą tylko
oprawie liturgicznej ale stanowić mogą również wszechstronny instrument muzyczny. Odbyły się cztery
koncerty od czerwca do września w tym dwa wsparte ze środków powiatu oławskiego.

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).

Fundacja zrealizowała w 2015r. przychody z działalności statutowej w kwocie: 56 247,23 zł na które
składają się:
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej – 36 692,10 zł.
- Darowizny: 1 392,10 zł
- Dotacje:


Mistrzostwa Koszykówki 3x3 Powiatu Oławskiego 2015: 5 000,00 zł.



Festiwal Organowy: 8 000,00 zł.



Amatorska Liga Koszykówki „Futurum”: 15 800,00 zł.



Klub Futurum Gra o Przyszłość Oława: 4 000,00 zł.

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

Przychody z działalności statutowej odpłatnej – 19 555,13 zł.
- Amatorska Liga Koszykówki „Futurum”: 9 135,13 zł.
- Klub Futurum Gra o Przyszłość Gmina Strzelin: 9 120,00 zł.
- Pozostałe (dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego dla drużyny Orły JL): 1 300,00 zł.

Fundacja "Laboratorium Futurum"
ul. 1 maja 35/1a, 55-200 Oława
KRS: 0000 468691 NIP: 912-187-39-67 Regon: 022184767

Przychody finansowe zrealizowane w roku sprawozdawczym w kwocie 0,12 zł dotyczą odsetek
uzyskanych od środków pieniężnych na rachunku bankowym fundacji.
Pozostałe przychody Fundacji (kwota zwrotu za terminowe wpłaty podatku -PDOF): 1,00 zł.

5. Informacja o strukturze kosztów.
Koszty realizacji zadań statutowych za rok 2015 w kwocie 55 731,61 zł: obejmują:
Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej 36 176,48 zł.:
- Mistrzostwa Koszykówki 3x3 Powiatu Oławskiego: 5 000,00 zł.
- Festiwal Organowy: 8 000,00 zł.
- Amatorska Liga Koszykówki „Futurum”: 15 799,66 zł.
- Klub Futurum Gra o Przyszłość: 3 994,44 zł.
- Koszty realizacji umowy porozumienia MGCK w JL: 2 500,00 zł.
- Pozostałe koszty działalność statutowa Fundacji: 882,38 zł.

Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej – 19 555,13 zł.:
- Amatorska Liga Koszykówki „Futurum”: 9 135,13 zł.
- Klub Futurum Gra o Przyszłość Gmina Strzelin: 9 120,00 zł.
- Pozostałe (zakupu sprzętu sportowego dla drużyny Orły JL): 1 300,00 zł.

Na koszty administracyjne w kwocie 391,68 zł. składają się:
- usługi obce (koszty bankowe): 118,00 zł.
- pozostałe koszty (zakup niezbędnego oprogramowania, licencji): 273,68 zł.

Wynik finansowy za rok 2015 w kwocie 125,06 zł stanowi zrealizowaną w roku sprawozdawczym
nadwyżkę przychodów nad kosztami działalności Fundacji.

6. Fundacja „Laboratorium Futurum” w 2015 roku nie prowadziła działalności gospodarczej.

Fundacja "Laboratorium Futurum"
ul. 1 maja 35/1a, 55-200 Oława
KRS: 0000 468691 NIP: 912-187-39-67 Regon: 022184767

7. Uchwały zarządu w 2015 roku:
Uchwała nr 4 z dnia 28.06.2015r. dotycząca zatwierdzenia sprawozdania finansowego fundacji za
2014 rok

8.

Dane o:

a. liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk:
Fundacja zatrudniała pracowników na umowę zlecenie w ciągu roku 2015 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.

d. wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia:
Wynagrodzenia od umów cywilno-prawnych (umów zlecenia i o dzieło) wyniosły 2.584,61 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.
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f. kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych i lokat ze wskazaniem banku:
Fundacja w 2015 nie miała żadnych lokat na rachunku bankowym.
Na aktywa obrotowe na dzień 31.12.2015r. w kwocie 196,76 zł. składają się :
a) środki pieniężne na rachunkach bankowych Fundacji 174,51 zł. – Volkswagen Bank
b) środki pieniężne w kasie 22,25 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 2015 nie zostały
nabyte środki trwałe.

9. Fundacja nie poniosła w roku 2015 żadnych strat nadzwyczajnych ani nie zrealizowała zysków
nadzwyczajnych.

10. Fundacja w 2015r. 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.
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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 2015 r. wynosił: 0,00 zł. Fundacja składała za roku 2015 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 2015 nie była przeprowadzana kontrola.

Sporządzono 31.12.2016r. w Oławie
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