Sprawozdanie merytoryczne
Fundacji YouHaveIt
za rok 2014
•

Dane:

Fundacja YouHaveIt z siedzibą w Toruniu,
adres: ul. Browarna 6, 87-100 Toruń;
wpis do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 3 października 2006 r. pod numerem
0000265255
numer statystyczny REGON: 340230410
numer identyfikacji podatkowej NIP: 956 218 38 49
Fundacja nie posiada statusu Organizacji Pożytku Publicznego (OPP)
•

Członkowie Zarządu:
Dorota Schreiber – Przewodnicząca Zarządu
zam.: 87-100 Toruń, ul. Broniewskiego 4 m.38
Dagmara Pochyła - Wiceprzewodnicząca Zarządu
zam.: 71 – 021 Szczecin, ul. Barbakan 5a/2

•

Cele statutowe Fundacji:

Celem Fundacji jest prowadzenie szeroko pojętej działalności kulturalnej, a w szczególności:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Edukacja kulturalna różnych grup społecznych, a w szczególności dzieci i młodzieży;
Współpraca z twórczymi środowiskami artystycznymi;
Upowszechnianie wiedzy o sztuce współczesnej;
Promocja sztuki;
Obrót dziełami sztuki;
Działalność wystawiennicza;
Działalność wydawnicza;
Promocja i organizowanie imprez kulturalnych i artystycznych.
Działalność na rzecz szeroko rozumianej ekologii oraz upowszechnianie w
społeczeństwie wiedzy o ekologii, ochronie środowiska oraz o zrównoważonym
rozwoju.
Działalność na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i
krajoznawstwa.

Fundacja realizuje swoje cele w szczególnie poprzez:
•
•
•
•
•
•
•

Prowadzenie galerii sztuki współczesnej.
Organizowanie wystaw sztuki współczesnej.
Organizowanie wydarzeń kulturalnych, a w szczególności imprez i wydarzeń
promujących sztukę.
Organizowanie imprez, akcji i konkursów dla młodzieży.
Organizowanie konferencji, kongresów, szkoleń, kursów oraz pokazów dotyczących
kultury i sztuki.
Udział w międzynarodowych programach i projektach dotyczących kultury i sztuki
współczesnej.
Współpraca międzynarodowa z artystami oraz organizacjami rządowymi i
pozarządowymi z innych krajów.

•
•
•
•
•
•

Umacnianie tradycji mecenatu oraz sponsoringu działalności kulturalnej.
Prowadzenie działalności wydawniczej i badawczej.
Współpraca z władzami rządowymi, samorządami i organizacjami pozarządowymi
oraz uczelniami wyższymi i szkołami w zakresie wymienionych w zakresie
wymienionych w celach i działaniach Fundacji.
Działania lobbingowe nie będące lobbingiem zawodowym w rozumieniu ustawy z
dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa
zmierzające do zmian w prawodawstwie polskim dotyczącym kultury i sztuki.
Edukację, promocję i współpracę w zakresie ekologii, ochrony środowiska oraz
zrównoważonym rozwoju.
Edukację, promocję i współpracę w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
turystyki i krajoznawstwa.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób
prywatnych oraz fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
W roku 2014 Fundacja YouHaveIt prowadziła swą działalność statutową
we współpracy z; Wydziałem Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Toruń, Społecznym
Domem Kultury Kulturhauz i Gminą Miasta Toruń, Klubem Muzycznym NRD,
Toruńską Agendą Kulturalną, Studiem Tańca Bang Bang, Stowarzyszeniem OFFicyna
w Szczecinie oraz zrealizowała szereg autorskich projektów. Były to działania, polegające
na organizacji, opiece merytorycznej oraz technicznej organizowanych gier terenowych,
warsztatów, pokazów. W działaniach organizowanych przez fundację udział brali
wolontariusze. Korzystając ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, Gminy Miasta Toruń oraz sponsorów prywatnych.
Warsztaty POCZTÓWKI Z NIGDY NIGDY
Termin działania: 15.03. - 06.08.2014
Miejsce działania: Społeczny Dom Kultury Kulturhauz, Dom Kultury Bydgoskie
Przedmieście
Średnia ilość odbiorców: 1000 osób
Rybi Puzon - koncert
Termin: 01.06.2014
Miejsce działania: klub muzyczny Lizard King w Toruniu
Średnia liczba odbiorców:700 osób
Zawody Tańca Urban Dance Meeting vol. 6
Termin działania: 15.03. - 15.06.2014
Miejsce działania: plenery na terenie Gminy Toruń, plany w budynkach na terenie
Miasta Toruń
Średnia ilość odbiorców: 2000 osób
Tropiciel / wielki leśny challenge/ gra terenowa
Termin działania: 31.07.2014
Miejsce działania: teren starego parku na Bydgoskiej w Toruniu
Średnia liczba odbiorców: 100 osób
Złodziej tajnej receptury / geocaching/ gra terenowa
Termin działania: 07.08.2014
Miejsce działania: Stare Miasto w Toruniu
Średnia liczba odbiorców: 100 osób



Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej

Fundacja uzyskała przychody z działalności gospodarczej w ramach projektów oraz
sprzedaży usług w wysokości 24 875,00 zł z czego 3632,14 zł wyniosły koszty związane z
organizacją tych przedsięwzięć.
•

Teksty uchwał Zarządu i Rady Fundacji w roku 2014:

Uchwała 1/01/2014
Zarząd Fundacji „YouHaveIt” przyjmuje strategię działania na rok 2014.
Uchwała 1/03/2014
Zarząd Fundacji „YouHaveIt” przyjmuje do realizacji projekt Pocztówki z Nigdy Nigdy.
Uchwała 2/03/2014
Zarząd Fundacji „YouHaveIt” przyjmuje do realizacji projekt Urban Dance Meeting vol.6.
Uchwała 1/05/2014
Zarząd Fundacji „YouHaveIt” przyjmuje do realizacji projekt Rybi Puzon.
Uchwała 1/06/2014
Zarząd Fundacji „YouHaveIt” postanawia że strata z 2013 roku pokryta zostanie z
przychodów z roku następnego.
Uchwała 2/06/2014
Zarząd Fundacji akceptuje sporządzone sprawozdanie merytoryczne i finansowe Fundacji za
rok 2013.
Uchwała 1/07/2014
Zarząd Fundacji „YouHaveIt” przyjmuje do realizacji projekt gry terenowej pt. Tropiciel.
Uchwała 2/07/2014
Zarząd Fundacji „YouHaveIt” przyjmuje do realizacji projekt gry terenowej pt. Złodziej tajnej
receptury.
Uchwała 1/10/2014
Zarząd Fundacji „YouHaveIt” podejmuje decyzję w sprawie zmian w Statucie Fundacji.
Uchwała 2/10/2014
Rada Fundacji „YouHaveIt” odwołuje Pana Sebastiana Płocharskiego z Rady Fundacji.
Uchwała 3/10/2014
Rada Fundacji „YouHaveIt” powołuje Panie Natalię Wiśniewską i Katarzynę Kowalewską na
członków Rady Fundacji.
Uchwała 4/10/2015
Rada Fundacji „YouHaveIt” akceptuje rezygnację Pań Ewy Swebockiej i Sylwii Rawinis z
Rady Fundacji.
6. Zatrudnienie w Fundacji w roku 2014 przedstawiało się następująco:
Fundacja nie wypłacała nagród ani innych świadczeń.

Fundacja nie wypłacała członkom Zarządu wynagrodzeń z tytułu pełnienia funkcji oraz nie
zatrudniała stałych pracowników.
Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło wyniosły 32 380,00 zł brutto
wypłacone w ramach 30 umów o dzieło.
Fundacja nie posiadała lokat bankowych, nie nabywała ani nie posiadała obligacji, udziałów
w spółkach prawa handlowego, nieruchomości.
•

Działalność zlecona przez podmioty państwowe i samorządowe

Fundacja nie podejmowała zadań zleconych przez powyższe podmioty
Dorota Schreiber

Przewodnicząca Zarządu Fundacji

Dagmara Pochyła

Wiceprzewodnicząca Zarządu Fundacji

