FUNDACJA PEDAGOGIUM
ul. Marszałkowska 115, 00-102 Warszawa
tel/fax (022) 826-48-17
e-mail: fundacja@pedagogium.edu.pl

Sprawozdanie z działalności Fundacji Pedagogium
za rok 2006
Sprawozdanie kierowane do Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego

Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania
z działalności fundacji.

I. Dane Fundacji
Fundacja Pedagogium
Siedziba i adres: ul. Marszałkowska 115, 00-102 Warszawa
Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 9 maja 2006 r.
Numer KRS: 0000256593
REGON: 140543479
Zarząd Fundacji:
Bartłomiej Domagała – Prezes Fundacji
ul. Bracka 20A/26
00-028 Warszawa
Izabela Kubicka – Członek Zarządu Fundacji
ul. Korytnica 46/42
04-109 Warszawa
Cele statutowe Fundacji Pedagogium:
1) popieranie inicjatyw i podejmowanie działań służących wychowaniu,
wszechstronnemu rozwojowi i edukacji młodzieży;
2) wspieranie, promowanie i finansowanie rozwoju intelektualnego,
badawczego, zawodowego, materialnego osób i instytucji zajmujących się
edukacją;
3) wyrównywanie szans edukacyjnych, społecznych i zawodowych;
4) promocja koncepcji twórczej resocjalizacji jako sposobu przeciwdziałania
patologiom i wykluczeniom społecznym;
5) pomoc młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym lub znajdującej się
w trudnej sytuacji życiowej;
6) pomoc w podejmowaniu i upowszechnianiu przez młodzież działań na rzecz:
a) promocji modelu życia wolnego od uzależnień,
b) poprawy porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania
patologiom społecznym,
c) obronności państwa,
d) krzewienia idei demokracji i samorządności;
7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób (szczególnie młodzieży)
pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
8) promowanie idei samorządności w wymiarze studenckim, zawodowym i
terytorialnym;
9) poszukiwanie i promowanie rozwiązań w zakresie zwiększenia efektywności,
poprawy jakości i skutecznej ewaluacji w edukacji.
Działalność określona w pkt. 1 jest kierowana również do osób niepełnosprawnych.
II. Zakres działalności statutowej
Fundacja realizuje swoje cele poprzez organizowanie lub finansowanie:
1) Klubów Pedagogium – młodzieżowego wolontariatu;
2) programów,
projektów
i
działań
wychowawczych,
edukacyjnych,
resocjalizacyjnych, kulturalnych i sportowych dla młodzieży z rodzin w trudnej
sytuacji
życiowej
lub
patologicznych,
młodzieży
niepełnosprawnej
oraz opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze lub zakłady karne;
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3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

ośrodków i placówek edukacyjno-informacyjnych, oświatowych, kulturalnych,
opiekuńczo-wychowawczych i sportowych;
działalności profilaktycznej przeciwdziałającej patologiom społecznym;
imprez turystycznych a w szczególności wycieczek, obozów szkoleniowych
i wypoczynkowych dla młodzieży;
kursów, szkoleń, konferencji, konkursów, badań, seminariów, warsztatów,
wystaw, targów oraz wymiany międzynarodowej;
stypendiów;
działań inwestycyjnych;
zakupu sprzętu i wyposażenia;
działalności redakcyjnej i wydawniczej;
biur pośrednictwa pracy i aktywizacji zawodowej;
ruchu społecznego wokół idei Fundacji;
pomocy dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,
wychowawczej, społecznej oraz dla rodzin patologicznych;
działań związanych z wolontariatem na rzecz osób dotkniętych patologiami
społecznymi, chorych lub niepełnosprawnych;
działalności charytatywnej dla najuboższych oraz pomoc i wspieranie takiej
działalności prowadzonej przez innych;
działalności pożytku publicznego, odpłatnej i nieodpłatnej, w zakresie zadań
powierzonych do wykonywania przez uprawnione organy administracji publicznej
w zakresie zgodnym z celami realizowanymi przez Fundację.

W 2006 r. Fundacja realizowała cele statutowe poprzez następujące działania:
1. Współfinansowanie publikacji naukowej autorstwa Wojciecha Sroczyńskiego
pt. „Pedagogika środowiskowa. Kategoria środowiska w teorii polskiej pedagogiki
społecznej” (Warszawa 2006).
2. Nawiązanie współpracy z Radiem Warszawa Praga oraz z Archidiecezją
Warszawsko-Praską.
W ramach tej współpracy Fundacja brała udział przy organizacji dwóch koncertów:
a) Uroczysty Imieninowy Koncert Papieski „A to Polska właśnie”
Inicjatywa Jego Ekscelencji Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia Biskupa
Warszawsko-Praskiego.
Organizatorzy: Diecezja Warszawsko-Praska reprezentowana przez
Duszpasterstwo Środowisk Twórczych i Sportu oraz Radio Warszawa Praga.
b) „Widowisko artystyczne w 25-tą rocznicę wprowadzenia stanu wojennego
połączone ze spotkaniem opłatkowym środowisk twórczych i sportu”.
Inicjatywa Przewodniczącego Rady ds. Środków Społecznego Przekazu
Konferencji
Episkopatu
Polski,
Biskupa
Warszawsko-Praskiego.
Organizatorzy: Duszpasterstwo Środowisk Twórczych i Sportu Diecezji
Warszawsko-Praskiej oraz Radio Warszawa Praga.
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3. Podjęcie współpracy z trenerami dramy w zakresie przygotowania grup aktorskich
i warsztatowych do realizacji projektu dramowego „Milcz jak do mnie mówisz”.
Projekt ten powstaje w ramach planowanych działań o profilu profilaktyczno –
resocjalizacyjnym.
4. Prowadzenie rozmów z przedstawicielami Ośrodka Socjoterapeutycznego pod
wezwaniem Matki Bożej Miłosierdzia z siedzibą w Marysinie Wawerskim,
ul. Azaliowa 17 reprezentowanym przez Siostry Felicjanki na temat współpracy w
zakresie realizacji programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin
dysfunkcyjnych.
5. Wystosowanie pisma do Burmistrza Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
w sprawie nabycia praw do lokalu na działalność świetlicy profilaktycznoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami w wychowaniu.
III. Działalność gospodarcza
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej
IV. Uchwały Zarządu Fundacji
W roku 2006 Zarząd podjął cztery uchwały stanowiące załącznik do Sprawozdania.
V. Informacja o uzyskanych przychodach
Łączna kwota przychodów Fundacji uzyskana w roku 2006 - 7 000,10 zł
w tym:
przychody z działalności statutowej – 0,00 zł
przychody operacyjne – 7 000,00 zł
w tym:
darowizny – 7 000,00 zł
pozostałe przychody z działalności – 0,10 zł
Fundusz założycielski: 10 000 zł
VI. Informacja o poniesionych kosztach
Łączna kwota kosztów Fundacji poniesiona w roku 2006 – 6 764,49 zł
w tym:
a) koszty poniesione na realizację celów statutowych – 4 000,00 zł
w tym:
wynagrodzenia trenerów – 4 000,00 zł
b) koszty administracyjne – 2 764,49 zł
w tym:
wynagrodzenia – 2 150 zł
opłaty bankowe – 192,90 zł
c) koszty poniesione na działalność gospodarczą - d) pozostałe koszty w tym koszty - 30,00 zł
e) ubezpieczenia społeczne – 391,59 zł
VII. Dane o zatrudnieniu
a) Łączny stan zatrudnienia:
osoby zatrudnione na umowę o pracę – 1
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osoby zatrudnione na umowę o dzieło – 2
osoby zatrudnione na umowę zlecenie – 1
b) Łączna kwota wynagrodzeń i honorariów – 5 900,00 zł
w tym:
wynagrodzenie za umowę o pracę – 1 900,00
honoraria z tytułów umów o dzieło – 4 000,00 zł
nagrody, premie, inne świadczenia – 0,00 zł
wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie – 0,00 zł
c) wysokość rocznego wynagrodzenia wypłacanego członkom Zarządu – 0,00 zł
d) wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia – 250,00 zł
e) Fundacja nie udzielała pożyczek pieniężnych
f) na dzień 31.12.2006 r. Fundacja posiadała na rachunkach bankowych w Banku BZ
WBK następujące środki:
- środki pieniężne na rachunku bieżącym – 11 878,71 zł
g) w 2006 r. Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości.
h) wartość aktywów i zobowiązań Fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach
finansowych sporządzonych dla celów statystycznych:
- suma aktywów na koniec 2006 r. – 11 878,71 zł
- wartość zobowiązań na koniec 2006 r. – 1 643,10 zł
(zobowiązania krótkoterminowe)
VIII. Dane o działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe
Fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez organy państwowe i
samorządowe.
IX. Informacja o rozliczeniach Fundacji z tytułu ciążących zobowiązań
podatkowych, informacje w sprawie składanych deklaracji podatkowych:
Zobowiązania podatkowe na dzień 31.12.2006 r.: 1 413,10 zł
- dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych: 509,00 zł
- dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych - - dotyczące podatku VAT - - dotyczące składek ubezpieczeń ZUS: 904,10
Zobowiązania podatkowe zostały uregulowane w terminach ustawowych.
Fundacja składała deklaracje podatkowe: PIT-4, ZUS DRA, CIT-2
X. Informacja dodatkowa
W okresie sprawozdawczym w Fundacji nie była przeprowadzona kontrola.
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