
 

Poznań, 10 marca 2014 r. 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI 
Fundacji „Serce dla Gruzji” 

za okres 23.08.2013 – 31.12.2013 r. 
 

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O FUNDACJI: 
 
nazwa:  Fundacja „Serce dla Gruzji” 
siedziba: ul. Leszka 31k/35 
Tel.: +48 503 361 495 
e-mail: fundacja@sercedlagruzji.pl 
numer NIP:  782-256-39-45 
numer REGON: 302518996 
numer KRS: 0000474418 
 
Fundacja „Serce dla Gruzji” powstała na mocy aktu notarialnego z dnia 29.05.2013 r.; 
została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 23.08.2013 r.; decyzją Sądu 
Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego 
 
Zarząd:   Ligia Szulc   – prezes Zarządu (ul. Leszka 31/35, 61-062 Poznań) 
 
 
2. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA: 
 
Celem działania Fundacji „Serce dla Gruzji” jest niesienie wszelkiej pomocy mieszkańcom 
Gruzji i państw Kaukazu Południowego, a zwłaszcza wykluczonym społecznie oraz pomoc w 
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, zbliżenie narodów i państw Polski i Gruzji. 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez działalność statutową: 

1. Rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie; 
2. Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą; 
3. Współpracę z organizacjami charytatywnymi, a przede wszystkim z „Caritas Gruzja” 

w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji; 
4. Wymianę doświadczeń pomiędzy Polską a krajami Kaukazu Południowego 

we wszelakich dziedzinach życia; 
5. Dostarczanie pomocy humanitarnej w przypadku klęsk żywiołowych i konfliktów 

zbrojnych na Kaukazie Południowym; 
6. Popularyzację wiedzy o mechanizmach rządzących uzależnieniami; 
7. Organizowanie zbiórek i imprez charytatywnych, koncertów, zawodów sportowych 

i wystaw wraz z ich finansowaniem; 



8. Organizowanie różnych form wypoczynku, wyjazdów turystycznych, charytatywnych; 
wycieczek przyrodoznawczych; 

9. Organizowanie i sponsorowanie wyjazdów na imprezy kulturalne oraz artystyczne, 
organizowanie konkursów i innych form twórczych; 

10. Finansowanie zakupu sprzętu artystycznego, naukowego i sportowego dla uzdolnionych 
dzieci i młodzieży; 

11. Organizowanie różnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin 
dysfunkcyjnych, domów dziecka i bezdomnych; 

12. Współpracę z mediami w Polsce i Gruzji, ze środowiskami akademickimi, artystycznymi 
i dziennikarskimi, instytucjami i osobami realizującymi cele zbliżone do celów Fundacji; 

13. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi w Polsce i w Gruzji w zakresie 
wymienionym w celach działania Fundacji; 

14. Popularyzacja ekspertyz i wyników badań naukowych; 
15. Organizowanie seminariów i konferencji, szkoleń i warsztatów; 
16. Organizowanie pomocy osobom niepełnosprawnym fizycznie i umysłowo, chorym 

fizycznie i psychicznie, rodzinom wielodzietnym, osobom samotnie wychowującym dzieci, 
rodzinom rozbitym i zdemoralizowanym, dzieciom i młodzieży, osobom uzależnionym 
chemicznie i psychologicznie.; 

17. Przyznawanie nagród, stypendiów i dotacji; 
18. Podnoszenie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa gruzińskiego poprzez 

projekty, programy, kampanie i warsztaty ekologiczne oraz popularyzację selektywnej 
zbiórki odpadów. 

 

Dochody Fundacji mogą pochodzić z: darowizn, spadków, zapisów, dotacji i subwencji oraz 
grantów przyznawanych na realizację konkretnych projektów przez inne fundacje, osoby 
fizyczne i prawne, a także instytucje państwowe i samorządowe w Polsce i poza jej 
granicami, dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, odsetek i zysków od zdeponowanych 
w bankach funduszy i papierów wartościowych. Dochody mogą być użyte na realizację celów 
Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów. 
 
DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA W 2013 ROKU: 
 

Cele statutowe Fundacji „Serce dla Gruzji” zostały w 2013 roku zrealizowane w ramach 
następujących projektów i przedsięwzięć: 

Akcje informacyjne o powołaniu Fundacji „Serce dla Gruzji” od września do grudnia 
2013 r.  

W 2013 r. prowadziliśmy akcje informacyjne o powołaniu Fundacji „Serce dla Gruzji”, m.in. 
wśród Polaków i Polonii na stałe mieszkającej w Tbilisi. Prezentowano założenia 
Fundacji m.in. na comiesięcznym stoliku polskim w Tbilisi –nieformalnym spotkaniu Polaków 
i Polonii w Gruzji, a także podczas spotkań indywidualnych ze sponsorami, pracownikami 
polskich firm w Tbilisi.  

Wśród spotkań informacyjno - promocyjnych w Polsce odbyły się m.in. w Poznaniu: 24 
października w Zespole Szkół im. Lelewela w Poznaniu podczas tygodnia bibliotek; 14 
listopada odwiedziny w dziecięcym szpitalu onkologicznym; 16 listopada w Muzeum 
Archeologicznym podczas Dni Gruzińskich w Poznaniu (wspólnie ze Studio Soho Film & 
Multimedia i ich filmami o Gruzji promującymi Fundację, rozdawane były ulotki o programie 
„Przyjaźń na odległość”), 3 grudnia odbyła się prezentacja działań Fundacji podczas 
Wielkopolskiego Forum Współpracy Rozwojowej w Instytucie Wschodnim Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 



 

 

Odnowiono gruntownie stronę internetową Fundacji www.sercedlagruzji.pl 

Przygotowanie serii filmów promocyjnych 

Dzięki Firmie „Studio Soho Film & Multimedia” z Poznania powstały spoty promocyjne 
Fundacji o Gruzji, m.in. ze związanymi z Gruzją celebrytami: Natalią Lesz, Kasią Pakosińską 
i Marcinem Mellerem. Filmiki promują idee Fundacji w Polsce.  

 

Październik 2013 r.: przygotowanie wniosku projektowego do Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych – konkurs Polska Pomoc Zagraniczna 2014 pt. „Odkryj swój potencjał: 
aktywizacja zawodowa i rozwój przedsiębiorczości młodzieży zmarginalizowanej”. Projekt nie 
otrzymał dofinansowania. 

Październik 2013 r.: przygotowanie wniosku projektowego RITA 2014 „Rozkwitam w 
tańcu – rozwój poczucia własnej wartości i integracja osób niepełnosprawnych w Tbilisi". 
Projekt otrzymał dofinansowanie. 

Przygotowanie programu „Przyjaźń na Odległość” – poszukiwanie wsparcia finansowego 
dla osób najbardziej potrzebujących w Gruzji poprzez regularne wpłaty oraz „Gruzja w 
Sercu” – promowanie wizyt w Gruzji połączonych z wolontariatem na rzecz osób najbardziej 
potrzebujących. 

Współpraca z organizacjami charytatywnymi w Gruzji, w tym przede wszystkim z 
„Caritas Gruzja”, pozyskiwanie sponsorów.  

http://www.sercedlagruzji.pl/


W 2013 r. aktywnie współpracowano z organizacjami charytatywnymi w Gruzji, w tym z 
„Caritas Gruzja”. Dzięki pozyskanym sponsorom z Polski (firmom prywatnym działającym w 
Tbilisi) udało się ufundować sześć rowerów do domów dziecka prowadzonych przez „Caritas 
Gruzja”. Jedna z firm Grąbczewscy przekazała 30 choinek na bazar charytatywny i do 
domów dziecka. Pracownicy jednej z polskich firm w ramach wyprawy turystycznej do Gruzji 
zorganizowali akcję zbierania odzieży używanej, która trafiła do domów dziecka 
prowadzonych przez „Caritas Gruzja”.  

Nawiązano także kontakty z innymi organizacjami w Gruzji, m.in. z Domem Dziecka w Kojori, 
gdzie przekazano dary od sponsorów z Polski i zaproszono pedagogów do udziału w 
projekcie tańca na wózkach, którego rozpoczęcie zaplanowano w 2014 r. 

Grudzień 2013 r.: akcja ”Lajkonik dla gruzińskich dzieci i niepełnosprawnych” 

W ramach organizowanej w Tbilisi akcji „Lajkonik dla gruzińskich dzieci i niepełnosprawnych” 
zebraliśmy 230 zł w Polsce dzięki wpłatom na konto fundacji „Serce dla Gruzji”. Dzięki tym 
środkom można było współufundować stoły wystawowe na Christmas EXPO 2013 w Tbilisi 
dla podopiecznych „Caritas Gruzja” i Kamilianów. Z Polski darczyńcy przekazali upominki na 
stoły gruzińskich partnerów (haftowane kartki świąteczne m.in. z logiem Serca dla Gruzji, 
choinki od firmy Grąbczewscy, ludowe korale). Dochód ze sprzedaży rękodzieł gruzińscy 
partnerzy przeznaczyli na potrzeby podopiecznych, m.in. zakup materiałów na zajęcia 
lepienia w glinie, art terapię. W akcję zaangażowali się pracownicy Ambasady RP w Gruzji, 
pracownicy firmy Geofizyka Kraków, firma Grąbczewscy i Polacy w Gruzji. Organizatorem 
dorocznego Christmas EXPO w Tbilisi jest Międzynarodowe Stowarzyszenie Kobiet w Tbilisi. 

   

 

 
 
Plany na rok 2014 

Realizacja od stycznia do września projektu „Rozkwitam w tańcu – rozwój poczucia własnej 
wartości i integracja osób z niepełnosprawnościami w Tbilisi” w ramach współfinansowania z 
Programu „Rita-Przemiany w Regionie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. 
Organizacja koncertu i wystawy w ramach projektu. 

Pomoc i współorganizacja wyprawy rowerowej dla dzieci z domów dziecka „Caritas Gruzja” z 
Gruzji do Jerozolimy. 

Organizacja wypraw turystyczno-charytatywnych, podczas których turyści będą mogli 
zapoznać się z projektami gruzińskich partnerów i wesprzeć realizowane w Gruzji działania 
charytatywne.  



Pozyskiwanie nowych fundatorów i sponsorów Fundacji 

Angażowanie wolontariuszy w działania Fundacji w Polsce i w Gruzji 

Akcja „Świąteczna kartka dla dziecka w Gruzji” – akcja zachęcenia do pisania listów, życzeń 
świątecznych dla dzieci z domów dziecka w Gruzji, ew. małych podarunków dla nich.  

Organizacja wyjazdu (wymiany młodzieży) do Polski dla wolontariuszy i podopiecznych 
„Caritas Gruzja” (napisanie wniosku w ramach Erasmus+) 

Przygotowanie wniosków do konkursów RITA i MSZ – Polska Pomoc Rozwojowa. 

3. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 

4. UCHWAŁY ZARZĄDU – Zarząd nie podejmował uchwał w 2013 r. 

 

5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów 

Przychody:                                                     3.830,00 zł, w tym: 
  dotacje:                0,00 zł 
  darowizny 1%:       nie dotyczy 
  inne darowizny:        3.600,00 zł 
  przychody z działalności odpłatnej:                 0 zł 
  pozostałe przychody określone statutem:                  230,00 zł 
  przychody finansowe               0,00 zł 
 
6. Informacja o poniesionych kosztach 

            Koszty realizacji celów statutowych:               1.123,75 zł, w tym: 
  koszty działalności nieodpłatnej:                       0,00 zł  
  koszty działalności odpłatnej:                       0,00 zł 
  wydatki administracyjne:                                      1.123,75 zł 
 
7. Pozostałe dane  

 

a) liczba osób zatrudnionych: W 2013 roku Fundacja nie zatrudniała osób na pełen etat, a 
praca w Fundacji opierała się na wolontariacie i pracach zlecanych osobom 
współdziałającym w ramach prowadzonej działalności statutowej. Wydatki na wynagrodzenia 
z tytułu umów o dzieło w 2013 roku wyniosły 0 zł 
 

b) łączna kwota 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) wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia – nie było 
 

e) udzielone przez Fundację  pożyczkach pieniężnych – nie było 
 

f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku –  

Alior Bank – kwota: 3.721,20 zł 
 

g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach 
prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek – nie było 

 

h) nabytych nieruchomościach – nie było 
 

i) pozostałe nabyte środki trwałe –  0,00 zł 
 

j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach 
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych:   

     na koniec 2013 r.  3,721,20 zł 

 

8. Dane o działalności zleconej organizacji przez podmioty 
państwowe   
    i samorządowe – nie dotyczy 

 

9. Informacja o rozliczeniach z tytułu ciążących zobowiązań 
podatkowych  
 

Zgodnie z art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 
roku dochody fundacji przeznaczone na realizacje celów statutowych są wolne od podatku. 

Fundacja składa deklaracje PIT 4R 

Fundacja składa informacje PIT 11 

Fundacja składa deklaracje CIT-8. 



Fundacja nie jest płatnikiem VAT. 

 

Księgowość Fundacji prowadzona jest we własnym zakresie 

 

W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono kontroli działalności Fundacji. 

 

           

           Ligia Szulc             

                      Prezes Zarządu   
 


