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Warszawa, 12 października 2015 r. 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 
Z DZIAŁALNOŚCI 

Fundacji „Serce dla Kaukazu” 
za okres 01.01.2014 – 31.12.2014 r. 

 

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O FUNDACJI: 
 

• nazwa:   Fundacja „Serce dla Kaukazu” 
• siedziba:  ul. Burszty 5 
• Tel.:   +48 604 83 24 05 
• 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:  Krzysztof Kowal – prezes Zarządu (Budy 21, 76-231 Damnica) 
 

2. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA 
 
Celem działania Fundacji „Serce dla Gruzji” jest niesienie wszelkiej pomocy 
mieszkańcom państw Kaukazu Południowego, a zwłaszcza wykluczonym społecznie 
oraz pomoc w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, zbliżenie narodów i państw. 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez działalność statutową: 

1. Rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie; 
2. Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą; 
3. Współpracę z organizacjami charytatywnymi 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; 
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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, ze środowiskami akademickimi, artystycznymi 
i dziennikarskimi, instytucjami i osobami realizującymi cele zbliżone do celów 
Fundacji; 

13. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi 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 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 2014 ROKU 
 

Cele statutowe Fundacji „Serce dla Gruzji” zostały w 2014 roku zrealizowane 
w ramach następujących projektów i przedsięwzięć: 

 
• Realizacja od stycznia do września projektu „Rozkwitam w 

tańcu” – rozwój poczucia własnej wartości i integracja osób 
z niepełnosprawnościami w Tbilisi w ramach Programu 
„Rita-Przemiany w Regionie” współfinansowanego z Polsko-
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Amerykańską Fundacją Wolności.  

Dwutygodniowe warsztaty z osobami na wózkach, niepełnosprawnymi intelektualnie oraz z 
wolontariuszami prowadziła instruktor tańca Jolanta Wiśniewska z Wyszkowskiego Teatru Tańca. 
Instruktorka tańca przez dziesięć lat zajmowała się profesjonalnie w Polsce tańcem towarzyskim na 
wózkach i prowadziła Klub „Inte-Gracja”, którego wychowankowie byli wicemistrzami świata w tańcach 
na wózkach. 

   

Powołano cztery grup tańca, w tym jednej tańca integracyjnego z osobami na wózkach. Przez kolejne 
cztery miesiące odbywały się dla nich zajęcie mają na celu przygotowanie spektaklu, który zwieńczył 
projekt -  „Zobacz moimi oczami”. W warsztatach udział wzięli wychowankowie centrum oo. Kamilianów 
oraz osoby niepełnosprawne z zewnątrz związane z gruzińską „Koalicją na rzecz niepodległego życia”.  

   

   

Warsztatom przyglądali się także pedagodzy z gruzińskich ośrodków dla niepełnosprawnych: z 
Domu dziecka dla Dzieci z niepełnosprawnościami w Kojori, z integracyjnego Domu Dziecka w Martkopii 
prowadzonego przez „Caritas Gruzja” oraz z dziennego centrum dla dorosłych niepełnosprawnych oo. 
Kamilianów. Nauczyciele wysłuchali m.in. prezentacji dotyczących tańca na wózkach i poznali 
podstawowe style w tańcu towarzyskim.  

 

• Spektakl „Zobacz moimi oczami”. Spektakl był jednym z wydarzeń finałowych 
projektu „Rozkwitam w tańcu” i odbył się 14 lipca 2014 r. 

W spektaklu udział wzięły 4 grupy, które uczestniczyły w warsztatach w ramach projektu 
„Rozkwitam w tańcu”. Eksperymentalny integracyjny spektakl tańca opowiadał historię 
niepełnosprawnego mężczyzny. Główną rolę grał Temo Arabidze, który spotyka na swojej drodze 
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zagubioną dziennikarkę. W tej roli wystąpiła jedna z instruktorek tańca, choreografka Ketevan 
Zazanashvili. Temo pokazywał Kethi swój świat – osób, z kolei Kethi pokazywała mu swoją rzeczywistość. 

   

   
 

Po spektaklu odbyła się prezentacja filmu, który nakręcony został podczas warsztatów tanecznych 
realizowanych w ramach Projektu. Koordynatorzy opowiedzieli także o swojej pracy i realizacji 
wszystkich działań. Zorganizowano także poczęstunek dla wszystkich gości.    

 

   

   

• Taniec w przestrzeni miejskiej Tbilisi.  

Plenerowy pokaz tańca z udziałem uczestników projektu „Rozkwitam w tańcu” (RITA nr 2013-029) 
odbył się 21 września o godz. 19.30 w parku prezydenckim RIKE w Tbilisi.  
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Zorganizowano także pokaz filmu na dużym ekranie w parku Rike w Tbilisi  zrealizowanego w 
ramach projektu "Rozkwitam w tańcu - rozwój poczucia własnej wartości i integracja osób z 
niepełnosprawnościami" z udziałem uczestników projektu i fragmenty ze spektaklu "Zobacz moimi 
oczami", który odbył się 29.06.2014 r. w Tbilisi. 

   

 

• Akcje informacyjne na Facebooku i stronie internetowej o programie „Przyjaźń 
na odległość” (dalsza rozbudowa strony internetowej, publikacja artykułów, 
zdobywanie nowych „znajomych” w ramach współpracowników Facebooka, 
ponad 1000 „polubień”). 

01 września 2014 r. - akcja na Facebooku „Znajdź przyjaciela w Gruzji”. W wydarzeniu wzięło udział 
50 osób. 

Akcja miała na celu rozszerzanie wiedzy o Programie „Przyjaźń na 
odległość „ a także zachęcanie do brania w nim udziału.  

„Pomóż nam spełniać marzenia dzieci w Gruzji. Pozwól, żeby 
wzbogaciła Cię przyjaźń jednego z nich. I Ty możesz im pomóc. 
Fundacja „Serce dla Gruzji” prowadzi program „Przyjaźń na 
odległość” (www.sercedlagruzji.pl) na rzecz najbardziej 
potrzebujących dzieci. W ramach programu możesz otoczyć opieką 
jedno z nich. 

 

23 grudnia 2014 r. akcja na Facebooku „Gruziński prezent”. W 
wydarzeniu wzięło udział 93 osoby. 

Akcja miała na celu zachęcenie do przystąpienia do programu 
„Przyjaźń na odległość” i podarowania naszym małym 
podopiecznym na Święta Bożego Narodzenia tego co 
najcenniejsze – przyjaźni i wsparcia. 

 

• Prezentowano założenia Fundacji 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. 

http://www.sercedlagruzji.pl/
https://www.facebook.com/events/381355968697291/?ref=1&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22permalink%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D
https://www.facebook.com/events/381355968697291/?ref=1&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22permalink%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D
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• Pomysł projektu "Międzynarodowy Obóz Wolontariuszy w Kutaisi 2014" 

• Październik 2014 r.: przygotowanie projektu „Rozkwitam w tańcu II – 
terapeutyczna rola teatru i tańca oraz integracja międzykulturowa sprawnych 
i niepełnosprawnych dzieci i młodzieży” w ramach współfinansowania 
z Programu „Rita-Przemiany w Regionie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności. Projekt nie otrzymał dofinansowania. 

Warsztaty z polskimi pedagogami, kilkumiesięczne zajęcia taneczne w czterech grupach, 
eksperymentalny integracyjny spektakl  tańca i koncert z udziałem dzieci i niepełnosprawnych 
mieszkańców Gruzji– to najważniejsze działania w ramach półrocznego projektu. „Rozkwitam w 
tańcu II– rozwój poczucia własnej wartości i integracja osób z niepełnosprawnościami” Fundacji 
„Serce dla Gruzji”. Projekt miał być współfinansowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji w 
ramach programu „RITA” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Partnerami w Gruzji miało być 
Centrum dla osób niepełnosprawnych prowadzone przez Zakon Kamilianów, „Caritas Gruzja” oraz 
niepełnosprawni gruzińscy sportowcy na wózkach z Paraoplimpijskiego Komitetu Gruzja. 
Zaplanowano także wydarzenie finałowe projektu - eksperymentalny spektakl tańca integracyjnego. 

Projekt nie dostał dotacji. 

• Listopad 2014 r.: przygotowanie wniosku projektowego do Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych – konkurs Polska Pomoc Zagraniczna 2015 pt. „Inkubator 
przedsiębiorczości”. Projekt nie otrzymał dofinansowania. 

• Współpraca z „Caritas Gruzja” w ramach programu „Przyjaźń na Odległość” – 
w 2014 r. aktywnie współpracowaliśmy z „Caritas Gruzja” w ramach programu 
„Przyjaźń na Odległość”. 60-cioro podopiecznych Rodzinnych Domów Dziecka, 
działających zgodnie z polskim modelem, znalazło ponad 100 przyjaciół 
wspierającym ich duchowo i materialnie.  W sumie zebraliśmy w 2014 roku w 
ramach programu „Przyjaźń na odległość” 24.385 zł. Wykres pokazuje progres 
projektu: 
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• Promocja Wypraw Charytatywnych, podczas których goście będą mogli 
zapoznać się z projektami gruzińskich partnerów i wesprzeć realizowane 
w Gruzji działania charytatywne.  

• Jednorazowe Akcje Charytatywne ogłaszane przez stronę internetową i 
Facebook: 

o MAYA – zebraliśmy 615 zł 

 

MAYA KHARAZISHVILI. Urodziła się 11 maja 1985 roku. Ojciec zmarł w 2010 roku. Mama 
Natalia chora na ciężką postać cukrzycy. Mieszkają w Tbilisi, w bloku. Na zdjęciu ma 27 lat! 
Waży obecnie jak piórko - około 11 kilogramów.  

 

 

o GALINA – zebraliśmy 385 zł 

Mieszkanie pani Galiny. Osiemdziesięcioletniej, w połowie sparaliżowanej, samotnej kobiety po udarze. Patrzę na biedę, jakiej 
w życiu nie widziałem. Dwa malutkie pokoiki bez ubikacji. Odór wilgoci, fekaliów i grzyba. 

 

   

 

o JAMAL – zebraliśmy 135 zł 

Mimo poważnej niepełnosprawności i skrajnej biedy w jakiej żyje, pan Jamal to prawdziwy akumulator pozytywnej energii. Wiecznie 
uśmiechnięty, sypie anegdotami jak z rękawa. Mocno doświadczony przez życie, w połowie sparaliżowany, mieszka samotnie. 

 

   

 

• Angażowanie wolontariuszy w działania Fundacji w Polsce i w Gruzji 
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3. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 

4. UCHWAŁY ZARZĄDU 
Zarząd przyjął uchwałę nr 1/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego. 

 

5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów 
Przychody:          68.215,97 zł  
w tym: 
  dotacje:       39.000,00 zł 
  darowizny 1%:      nie dotyczy 
  inne darowizny:      4.793,52 zł 
  przychody z działalności odpłatnej:  0,00 zł 
  pozostałe przychody określone statutem: 23.835,60 zł 
  przychody finansowe    586,85 zł 

6. Informacja o poniesionych kosztach 
 Koszty realizacji celów statutowych:              49.074,92 zł 
w tym: 
  koszty działalności nieodpłatnej:              0,00 zł  
  koszty działalności odpłatnej:    0,00 zł 
  wydatki administracyjne:     49.074,92 zł 

7. Pozostałe dane  
a) liczba osób zatrudnionych: W 2014 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 2014 roku – nie dotyczy.  

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 
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d) wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia – wyniosły 12.217,19 zł . 

e) udzielone przez Fundację pożyczkach pieniężnych – nie było 

f) kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku – Alior Bank 
– kwota: 10.393,18 zł na dzień 31 grudnia 2014 roku. 

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 Fundacji na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 14.938,50 zł, 
zobowiązania krótkoterminowe na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosiły 3.370,38 zł i 
zostały zapłacone w 2015 r. 

k) Dane o działalności zleconej organizacji przez podmioty państwowe i 
samorządowe – nie dotyczy 

l) 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 składa informacje IFT-1R. 

Fundacja nie jest płatnikiem VAT. 

Księgowość Fundacji prowadzona jest we własnym zakresie. 

W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono kontroli działalności Fundacji. 

 

 

Krzysztof Kowal - Prezes Zarządu 
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