
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI KOLOROWO  

W ROKU 2017 

  

1) Dane Fundacji:  

Nazwa: Fundacja KOLOROWO 

Adres siedziby: 90-609 Łódź, ul. 6 Sierpnia 5/3… 

Data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 2008;   

Numer KRS: 0000313952; Numer REGON: 100582915;  

 

Członkowie Zarządu Fundacji:  

Agnieszka Wojtas – Prezes, 

Iwona święcicka – członek, 

Agnieszka Olszewska – członek.  

 

Cele statutowe fundacji:  

Misją Fundacji KOLOROWO jest wspieranie, rozwijanie i rozpowszechnianie wszelkich form i metod 
rozwijających myślenie twórcze oraz kreatywność, przeciwdziałanie formom dyskryminacji, ochrona 
praw człowieka i natury, budowanie więzi społecznych w szerokich zakresach tematycznych.  
Celem Fundacji KOLOROWO jest między innymi prowadzenie i wspieranie działań w zakresie: promocji 
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, propagowania tożsamości regionalnej i lokalnej, rozwoju 
nauki, edukacji, oświaty i wychowania w tym działalność na rzecz dzieci i młodzieży, ekologii i ochrony 
środowiska oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz 
ochrony i promocji zdrowia oraz opieki społecznej. 
 

2) Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a 

także opis głównych zdarzeń prawnych w działalności o skutkach finansowych.  

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:  

1. Organizację zajęć oraz konkursów o zasięgu lokalnym oraz ogólnopolskim.    

 

Główne działania Fundacji w 2017 roku:  

1. Przeprowadzenie akcji: 

 

SMACZNIE ZDROWO KOLOROWO to akcja propagująca wspólne spędzanie czasu podczas 

przygotowywania i spożywania rodzinnego 

posiłku. Konkurs Smacznie, Zdrowo, Kolorowo sprzyja: - pogłębianiu relacji rodzic - 

dziecko, - rozbudzaniu pasji gotowania, - kształceniu estetyki podawania potraw i aranżacji 

stołu, - poznawaniu zasad savoir vivr'u, - smakowaniu "kuchni świata". 

Przewodnim wydarzeniem promującym akcję jest organizowany cyklicznie konkurs na 

potrawę przyrządzaną wspólnie przez rodziców z dziećmi. Spotkania kulinarne w ramach 

konkursu odbywają się cyklicznie od kilku lat na terenie i we współpracy ze szkołą 

podstawową KORNELÓWKA z Łodzi. W trakcie czterech sesji - dwuosobowe, rodzinne 

drużyny przyrządzają swoje potrawy z obiadowego menu: sałatka i przystawka, zupa, deser 

oraz danie główne. Zwycięzcy poszczególnych odcinków spotykają się w finale, który 

odbywa się w profesjonalnej kuchni. Finał IV edycji (maj 2017r.) odbył się z licznymi 

atrakcjami na terenie łódzkiej Manufaktury, pod opieką mentorską kulinarnego master-

chefa i arystokraty Mikołaja Reya. Liczba beneficjentów bezpośrednich: 50 - dzieci i 

dorosłych, liczba beneficjentów pośrednich: 120. 

 

KOLOROWE KODOWANIE - Celem projektu: - nauka kodowania przez dzieci w wieku 6-9 

lat, - propagowanie programowania, - promocja nowych technologii, - nauka 

programowania przez dzieci w wieku 10 - 12 lat, - nauka programowania w języku Scratch. 

W projekcie wzięło udział ponad 70 dzieci w wieku 6 - 12 lat oraz ponad 12 osób dorosłych 

- nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, nauk przyrodniczych. Projekt jest kontynuowany 

przez cały rok szkolny 2017/2018. Wartość projketu: 1 800,00 zł (dotacja: Fundacja 

TechSoup)  

 

 

 

 

 



Koszty poniesione przez Fundację:  

 

Statutowe: 4 497,90 zł  

Odsetki z tytułu nie terminowej opłaty: nie dotyczy zł  

 

Dane o:  

a) Liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z 

wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: nie dotyczy  

b) Łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na 

wynagrodzenia, nagrody, premie, i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych 

wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: nie dotyczy 

 

Łączna kwota wynagrodzeń wypłacanych przez fundację wynosi 0 zł brutto.  

c) Wysokość 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… .  

d) Wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia: Na dzieło 0 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  

f) Kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku:  

Stan rachunków bankowych:  

 

Bank: mBank, kwota na koniec rok 2017: 55 063,23 zł  

 

g) Wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w 

spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek: nie dotyczy  

h) Nabytych nieruchomości, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to 

nabycie: nie dotyczy 

 

 

i) Nabytych pozostałych środków trwałych: nie dotyczy  

 

j) Wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach 

finansowych sporządzonych dla celów statystycznych: nie dotyczy 

  

8) Fundacja w roku 2017 korzystała z dotacji od jednostek administracji samorządowej.  

 

Fundacja nie realizowała zadań publiczne od jednostek administracji 

samorządowej.  

 

9) Fundacja złoży w terminie do Urzędu Skarbowego roczne rozliczenie finansowe CIT-8.  

 

Sprawozdanie zatwierdził zarząd:  

 

Agnieszka Wojtas – prezes  

Iwona Święcicka  – członek zarządu   

Agnieszka Olszewska  – członek zarządu   

 


