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Informacja dodatkowa

do sprawozdania finansowego
za 2012 rok

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
1.

Nazwa: Fundacja KLAMRA
Fundacja została powołana na rzecz dobra publicznego oraz wspierania inicjatyw
obywatelskich, organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych, innych instytucji, osób
prawnych oraz pojedynczych osób działających w zakresie:
➢ upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a
także działań wspomagających rozwój demokracji,
➢ działalności artystycznej, kulturalnej, ochrony dóbr kultury i tradycji,
➢ ochrony środowiska przyrodniczego, w tym cennych terenów przyrodniczych oraz
ochrony dziedzictwa kultuowego na tych obszarach; ochrony i tworzenia zieleni
miejskiej,
➢ działalności edukacyjnej szczególnie dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych,
➢ wspierania działań i projektów mniejszości (narodowych, rasowych, wyznaniowych),
grup dyskryminowanych i społecznie marginalizowanych, przeciwdziałanie ksenofobii,
nietolerancji i nacjonalizmowi,
➢ działań na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i miejskich, w tym w
szczególności realizacji programów rolno-środowiskowych, zapobieganie bezrobociu
poprzez wspieranie ekoturystki, ekologicznego rolnictwa i ogrodnictwa, popieranie
tradycji i zawodów związanych z ochroną środowiska i ochrona dziedzictwa
kulturowego, tworzenie siedlisk rodowych i osad ekologicznych,
➢ działań wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
➢ ochrony zwierząt i ich praw,
➢ promowanie integracji europejskiej w aspekcie praw człowieka, ochrony środowiska i
praw zwierząt,
➢ zwiększanie dostępności do środowiska przyrodniczego osobom niepełnosprawnym,
wykluczonym społecznie, przewlekle chorym i edukacji w tym zakresie,
➢ wspieranie i inicjowanie programów i przedsięwzięć oraz wszelkich działań służących
rozwojowi lokalnemu i regionalnemu,
➢ prowadzenia działań aktywizujących i integrujących mieszkańców miast i wsi,
➢ wspieranie i inicjowanie programów i przedsięwzięć oraz wszelkich działań służących
włączaniu do obywatelskiego uczestnictwa jednostek oraz środowisk zagrożonych
pozostawaniem na marginesie życia społecznego, ekonomicznego i politycznego,
➢ upowszechnianie i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i
mężczyzn,
➢ działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony
praw dziecka,
➢ przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
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upowszechnianie i ochrony praw konsumentów,
działań na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego,
➢ upowszechniania krajoznawstwa oraz urozmaicania i organizacji wypoczynku dzieci i
młodzieży,
➢ podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
➢ ochrony i promocji zdrowia,
➢ promocji i organizacji wolontariatu,
➢ działalności charytatywnej,
➢ działań wspomagających techniczne, szkoleniowo, informacyjne lub finansowo
organizacje pozarządowe, osoby prawne, jednostki organizacyjne, których cele statutowe
obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego współdziałanie z osobami
fizycznymi, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorstwami, samorządem lokalnym i
innymi jednostakmi samorządu terytorialnego, administracją państwową, placówkami
naukowymi i badawczymi oraz innymi organizacjami, których dziąłalność jest zbieżna z
celami Fundacji,
➢ przyznawania stypendiów, nagród i dotacji osobom fizycznym i prawnym
opracowującym i uczestniczącym w programach zbieżnych z celem Fundacji,
➢ działalności wydawniczej i publikacyjnej służącej prezentacji i promocji programów,
działań i rozwiązań dotyczących realizacji celów Fundacji.
Organem prowadzącym rejestr jest: Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej,
➢
➢

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wpisu do rejestru dokonano: 13-05-2010 roku.
2. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.
3. Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 01-01-2012 do 31-12-2012 roku.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia
1. Objaśnienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyn ewentualnych ich
zmian w stosunku do roku poprzedniego.

Nie dotyczy.
2. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

Nie dotyczy.
3. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym
przychodów określonych statutem.

W 2012 roku Fundacja uzyskała dotację na projekt „Aktywnie na rzecz tolerancji” w wysokości
197.380,- zł z ECORYS Polska Sp. z o.o.
Fundacja uzyskała dotację na projekt pt. „Galeria Tybetańska” w wysokości 40.000,- zł z Miasta
Stołecznego Warszawa.
Fundacja uzyskała dotację na projekt pt. „Wspólny Żywiec” w wysokości 165.000,- zł z Fundacji
im. Stefana Batorego.
Fundacja uzyskała dofinansowanie na projekt „Edukacja na rzecz praw człowieka i różnorodności
w Żywcu” w wysokosci 24.000,- z Fundacji Edukacja dla Demokracji.

-2-

4. Informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone
statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych.

Nie dotyczy.
5. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego.
Rodzaj funduszu

Fundusz statutowy

Razem

Stan na
01-01-2012

Zwiększenie

Zmniejszenie

Stan na
31-12-2012

3 000,00

0,00

0,00

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00

3 000,00

6. Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z
działalnością statutową.

Nie dotyczy.
7. Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i
źródłach ich finansowania.

Nie dotyczy.

.............................................................

....................................................

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Podpis kierownika jednostki
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