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Piła, 10 października 2020 r. 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 

Z DZIAŁALNOŚCI 

Fundacji „Serce dla Kaukazu” 

za okres 01.01.2019 – 31.12.2019 r. 

 

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O FUNDACJI: 

 

 nazwa:   Fundacja „Serce dla Kaukazu” 

 siedziba:  ul. Burszty 5 

 Tel.:   +48 604 83 24 05 

 e-mail:  fundacja@sercedlakaukazu.pl 

 numer NIP:  782-256-39-45 

 numer REGON: 302518996 

 numer KRS:  0000474418 

 

Fundacja „Serce dla Kaukazu” 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 Kaukazu” 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; 



2 

 

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. 


