Sprawozdanie z działalności Fundacji „Laboratorium Futurum”
za 2018 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.

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.
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.
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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.
Projekty zrealizowane w 2018 roku
EKO UNIA GoszczynaRAZEM - Projekt „Goszczyna RAZEM w kierunku natury” był skierowany do dzieci
w wieku od 6-12 lat oraz ich rodziców. Został zorganizowany piknik edukacyjny, podczas którego
mieszkańcy wsi Goszczyna, wspólnie podczas zabawy oraz podczas dyskusji dowiedzieli się jak
minimalizować ilość śmieci oraz umiejętnie je segregować. Była zorganizowana gra która, polegała na
rywalizacji każdej z drużyn. Dwuosobowe drużyny miały do przebiegnięcia (na czas) ekologiczny tor
przeszkód, gdzie na samym końcu toru czekała na nich nieposegregowana garstka śmieci do
uprzątnięcia. Każdy z uczestników zabawy otrzymał jabłko, natomiast pięć najlepszych drużyn
otrzymało ręcznie szytego, z materiałów wtórnie wykorzystanych zajączka oraz torbę na zakupy. Aby
uatrakcyjnić piknik, dodatkowo zostały zasadzone krzewy żywopłotu i drzewka ozdobne na terenie
Szkoły Podstawowej Fundacji Świat Dzieci i Dorosłych mieszczącej się we wsi Goszczyna. Dzieci pod
okiem dorosłych miały możliwość uczestniczyć w upiększeniu terenów zielonych wokół szkoły. Dzięki
wspólnej zabawie dzieci i ich rodzice mogli poczuć, że mają wpływ na swoje najbliższe otoczenie,
spędzić aktywnie wolny czas i poznać się nawzajem. Przy okazji wpisać się w historię szkoły i pokazać
przyszłym pokoleniom, że wspólna praca jest korzyścią dla wszystkich i przy minimalnych zasobach
można stworzyć coś znaczącego nie tylko dla Nas obecnie.
Projekt zSzyjemy RAZEM - Projekt „Ższyjemy Razem” jest jednym z pomysłów, który powstał podczas
przebywania członków i beneficjentów Fundacji z grupą seniorów. Były to m.in. zajęcia psychologiczne,
komputerowe, fotograficzne, wspólne wycieczki czy zwyczajne spotkania na herbatce. Podczas owych
spotkań, pomiędzy młodymi, a ich starszymi znajomymi niejednokrotnie dochodziło to ciekawych
interakcji. Powstawały wnikliwe spostrzeżenia związane z koegzystencją wydawałoby się odmiennych
grup społecznych. Powtarzały się przekonania, że młodzież nie rozumie starszych, że nie interesuje się
ich potrzebami, problemami i odwrotnie. Młodzież jak i seniorzy izolują się od siebie, tworzą sterylne,
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zamknięte, pokoleniowe getta. Projekt „Ższyjemy Razem” pozwolił zbliżyć do siebie różne pokolenia
ludzi, czerpiąc od siebie to co najlepsze. Seniorzy z racji doświadczenia nauczyli fachu, który opatrzony
młodzieżową kreatywnością, nadał mu świeżego powiewu i pozwolił obu grupom się realizować. Każdy
dał od siebie to co najlepsze, co pośrednio przyczyni się do wzrostu pewności siebie i wspólnego
zrozumienia. W ramach projektu zostały zorganizowane warsztaty krawieckie, które pokazały jak dwie
grupy pokoleniowe potrafią uczyć się od siebie, wzajemnie wymieniać doświadczenia, tworzyć
nowatorskie pomysły i wspólnie cieszyć się z ich wdrażania. Warsztaty bezpośrednio nauczyły
zainteresowanych praktycznych umiejętności krawieckich, ale także przyczyniły się do wzrostu
poczucia własnej wartości. Uczestnicy podczas zajęć wykonywali gotowe produkty np.: pluszowe
zajączki, kurczaczki, etui na telefon, czy plecione koszyki ze sznurka, którymi mogli pochwalić się wśród
swoich rodzin i znajomych.
Projekt Pokazy LatteART - Projekt był skierowany do lokalnego społeczeństwa, które na co dzień pije
kawę, a tak naprawdę nie do końca orientuje się, czym właściwie jest ten napar. Skąd pochodzi, jak się
go uprawia, jakie są rodzaje i gatunki kawy. Czym się od siebie różnią i w jaki sposób można uzyskać
najlepszy napar dzięki alternatywnym metodom ich zaparzania. Dlaczego kawa może być szkodliwa
albo wręcz przeciwnie, posiadać niespotykane walory zdrowotne. Jak i kiedy ją pić. Problemem jest
dość niewielka świadomość związana z tak poniekąd pospolitym naparem. Rozwijający się przemysł,
konsumpcjonizm i nieskończone zyski przemysłu kawowego, wprowadzają na rynek w 90% kawy
bardzo niskiej jakości, omamiając swoich klientów subtelnymi reklamami. Naszym zadaniem było
pokazanie lokalnej społeczności, różnic w kawie pospolitej, a kawie speciality. Kawie wypalanej
przemysłowo, a palonej w lokalnych palarniach. Ukazanie różnic i ciekawostek, które mogą wpłynąć na
świadomy wybór naparu, który pijemy codziennie, a nawet kilka razy dziennie. Globalnym efektem
realizacji projektu „Home Barista” było pokazanie uczestnikom jak i pośrednim obserwatorom
(społeczności lokalnej), że kawa nie musi być przymusowym nawykiem, pozwalającym funkcjonować,
kiedy organizm odmawia posłuszeństwa, ale bogatym naparem, którym możemy się zachwycać w
nieskończoność. Pozyskana wiedza na temat kawy pozwoliła uczestnikom w sposób świadomy
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eksperymentowania i dowiadywania się wciąż to nowych rzeczy o kawie i jej zaparzaniu. Grupa
realizująca projekt otrzymała również wiedzę o poziomie świadomości lokalnej dotyczącej obszaru
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kawy i dzięki temu, będzie mogła dopracować swój przekaz w innych kawowych projektach czy
przedsięwzięciach.
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 uzyskała w 2018r. przychody z działalności statutowej w kwocie: 3 604,09 zł na które składają
się:
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej – 2 904,09 zł.
- dotacja projekt EKO UNIA Goszczyna RAZEM:
- darowizny:

1 493,30 zł
1 410,79 zł

Przychody z działalności statutowej odpłatnej – 700,00 zł.
- projekt zSzyjemy RAZEM:
- projekt pokazy LatteART:

200,00 zł
500,00 zł

Przychody finansowe zrealizowane w roku sprawozdawczym w kwocie 0,00 zł.

5. Informacja o strukturze kosztów.
Koszty realizacji zadań statutowych za rok 2018 w kwocie 3 610,04 zł obejmują:
Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej 2 789,28 zł.:
- dotacja projekt EKO UNIA Goszczyna RAZEM:
- koszty finansowane z darowizn:

1 493,30 zł
1 295,98 zł

Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej – 700,00 zł.:
- projekt zSzyjemy RAZEM:
- projekt pokazy LatteART:

200,00 zł
500,00 zł

Na koszty administracyjne w kwocie 120,76 zł. składają się:
- zakup domeny i oprogramowania antywirusowego:
- pozostałe koszty:

113,46 zł
7,30 zł

Wynik finansowy za rok 2018 wykazuję stratę w kwocie -5,95 zł, zrealizowaną w roku sprawozdawczym
nadwyżkę kosztów nad przychodami z działalności Fundacji.
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6. Fundacja „Laboratorium Futurum” w 2018 roku nie prowadziła działalności gospodarczej.

7. Uchwały zarządu w 2018 roku:
Uchwała nr 7 z dnia 30.06.2018r. dotycząca zatwierdzenia sprawozdania finansowego fundacji za
2017 rok.

8.

Dane o:

a. liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk:
Fundacja zatrudniała pracowników na umowę zlecenie w ciągu roku 2018 w liczbie osób 2; 2
specjalistów.

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 445,56 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 445,56 zł.

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 2018 nie miała żadnych lokat na rachunku bankowym.
Na aktywa obrotowe na dzień 31.12.2018r. w kwocie 160,98 zł. składają się :
a) środki pieniężne na rachunkach bankowych Fundacji 150,73 zł. – Volkswagen Bank
b) środki pieniężne w kasie 10,25 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 2018 nie zostały
nabyte środki trwałe.

9. Fundacja nie poniosła w roku 2018 żadnych strat nadzwyczajnych ani nie zrealizowała zysków
nadzwyczajnych.

10. Fundacja w 2018r. 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 2018 r. wynosił: 140,00 zł (ZUS 102,00 zł, PDOF 38,00), ponieważ termin płatności przypada
na rok kolejny tj. 2019. Fundacja składała za roku 2018 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 2018 nie była przeprowadzana kontrola.

Sporządzono 31.12.2019r. w Oławie
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