SPRAWOZDANIE
MERYTORYCZNE
ZA ROK 2014

Podstawowe dane o Fundacji
Dane Fundacji

Nazwa Fundacji: Fundacja Zjednoczonych Artystów FuZjA
Siedziba i adres: ul. Polna 2d, 59-300 Lubin
Aktualny adres do korespondencji: ul. Grodkowska 15/35, 01-461 Warszawa
Adres poczty elektronicznej: fundacjafuzja@gmail.com
Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 16.04.2014
Numer KRS: 0000504003
REGON: 022406357
NIP: 692 250 67 45

Skład Zarządu Fundacji w 2014r
Dorota Gumienna- Prezes Fundacji
Justyna Gumienna- Członek Zarządu
Krzysztof Gumienny- Członek Zarządu

Cele statutowe:
Misją Fundacji jest rozwój twórczości, rozwój poprzez twórczość oraz wychowanie
do twórczości, a także propagowanie, wspieranie, promowanie wszelkiej działalności
w zakresie kultury i sztuki.
Celami działania Fundacji są:
1. Rozwój i promocja kultury i sztuki oraz jej twórców.
2. Inicjowanie, wspieranie lokalnych, ponadlokalnych oraz międzynarodowych
wydarzeń kulturalnych i artystycznych.
3. Rozwój edukacji artystycznej i kulturalnej oraz jej upowszechnianie.
4. Wspieranie rozwoju poprzez sztukę, kulturę i twórczość.

5. Kształtowanie postawy twórczej oraz aktywnego uczestnictwa w kulturze
dzieci, młodzieży i dorosłych.
6. Pomoc w rozwijaniu talentów szczególnie uzdolnionych dzieci, młodzieży
i dorosłych.
7. Aktywizacja grup defaworyzowanych oraz osób wykluczonych społecznie
do tworzenia i uczestniczenia w projektach artystycznych i kulturalnych.
8. Wspieranie twórców zarówno profesjonalnych jak i amatorów.
9. Międzynarodowa integracja i współdziałanie na polach edukacji, kultury
i sztuki.
10. Upowszechnianie oraz wspieranie postaw i inicjatyw proekologicznych.
11. Integracja twórców związanych z różnymi dziedzinami sztuki.
12. Kształtowanie samoświadomości, umiejętności radzenia sobie ze stresem
oraz świadomości chorób cywilizacyjnych.
Nadzór nad Fundacją sprawuje minister do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.

Informacja o prowadzeniu działalności gospodarczej

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej

Uchwały Zarządu w 2014r



Uchwała nr 1 fundatora Fundacji Zjednoczonych Artystów FuZjA w sprawie
wyboru członków Zarządu z dnia 3.02.2014



Uchwała nr 2 Zarządu Fundacji Zjednoczonych Artystów FuZjA w sprawie
wydatkowania funduszu statutowego z dnia 30.06.2014

Działania merytoryczne
zrealizowane w 2014r
Rok 2014 był pierwszym rokiem działalności Fundacji. Rozpoczęliśmy współpracę
z różnymi artystami, starając się stworzyć platformę, łączącą twórców różnych
dziedzin.
Powstał fanpage na portalu Facebook, na którym informujemy i promujemy projekty
związane z Fundacją.
https://www.facebook.com/fundacjaFUZJA/

Projekty realizowane dzięki Fundacji:

Spektakl muzyczno-teatralny „Gość z planety Badedadeusz”
Lider i partner projektu: Fundacja Zjednoczonych Artystów FuZjA i Centrum
Artystyczno-Edukacyjne ZG-MUZYK
Rozpoczęliśmy produkcję spektaklu teatralno-muzycznego dla młodego widza „Gość
z planety Badedadeusz”. Premiera spektaklu została zaplanowana na luty 2015r.
Do końca 2014 roku powstał tekst bajki, muzyka, plakaty, nagrania studyjne, sesja
zdjęciowa postaci, kostiumy oraz projekt scenografii. Rozpoczęto także próby
sceniczne.
Do projektu zostali zaangażowani następujący twórcy:
Tekst: Maciej Sosnowski
Muzyka: Krzysztof Gumienny, Sobiesław Buchta

Plakaty: Agnieszka Ewa Sierzputowska Nezkafe
Scenografia: Anna Staniszewska, Klaudyna Sadolewska-Moskal
Kostiumy: Klaudyna Sadolewska-Moskal
Reżyseria: Justyna Gumienna
Obsada aktorska:
Dabedadeusz - Adam Retmaniak
Agatka - Justyna Gumienna
Beatka - Gaja Listewnik
Jacek - Damian Jankowski
Głos radiowca – Kacper Gugała
Nawiązaliśmy współpracę z firmami oraz instytucjami:
Centrum Artystyczno-Edukacyjne ZG-Muzyk, Teatr Baza w Warszawie, Studio
Lektorskie DOBRY GŁOS, W obiektywie Piotra
Opis bajki:
W małym, opuszczonym domku pod lasem dzieją się tajemnicze rzeczy. Trochę
zabawne, trochę straszne.
Dwoje rodzeństwa – Beatka i Jacek oraz ich sympatyczna koleżanka – Agatka,
pewnego deszczowego i burzowego dnia, stykają się z wielką tajemnicą. Oto trafiają
w splocie okoliczności do owego domku pod lasem, gdzie ukazuje im się dziwny
stworek, rodem z odległego miejsca we wszechświecie. Nazywa się Dabedadeusz
i pochodzi z planety Badedadeusz.
Przerażone na początku dzieci, szybko przekonują się, że tajemniczy przybysz jest
dobroduszny, szczery i radosny, a do tego mądry, bo potrafił szybko wyleczyć
dotkniętą nagłą chorobą, Beatkę.
Dabedadeusz

przemierza

kosmos

w

celu

odnalezienia

najlepszej

mieszanki

owocowej, by wykarmić dzieci na jego rodzinnej planecie. Tam owoce wyschły

w wyniku konfliktu wojennego. Przy okazji uświadamia ziemskim dzieciom, że
to owoce, a nie chipsy, słodycze czy cola, są najzdrowszym pożywieniem.
Beatka, Agatka i Jacek postanawiają pomóc Dabedadeuszowi.
Jak skończy się cała opowieść? Czy trójka bohaterów będzie w stanie uratować
planetę kosmity od zguby? Czy dziecięce serca są na tyle mocne, by stawić czoło
poważnemu wyzwaniu? A jeśli tak to w jaki sposób tego dokonają? Jedynym
wyjściem pozwalającym odpowiedzieć na powyższe pytania jest obejrzenie tego
wyjątkowego przedstawienia. W spektakl wplecione są interakcje z widownią,
a całości towarzyszy trochę szalony, trochę zdezorientowany głos spikera Radia
Bajkolandium...
Spektakl łączy w sobie zabawę, śpiew i inteligentny humor, z subtelnym przekazem
dydaktycznym. To nie tylko współczesna baśń o podłożu science-fiction, lecz także
przesłanie o wymiarze społecznym, uczące młode pokolenie tolerancji, szacunku,
współpracy i akceptacji.

Zespół muzyczny Przeciwciała
Fundacja objęła patronatem zespół muzyczny Przeciwciała.
W ramach działań Fundacja wsparła organizację i promocję koncertów zespołu
oraz pomogła przy realizacji teledysku do piosenki „Akrobatka”.
Opis koncertu:
"Nie-zwykłości" to kompilacja kilkunastu utworów o zupełnie odmiennej stylistyce
muzycznej i oryginalnych tekstach. Koncert składa się z 11 piosenek, których
tematyką są kobiety. Każdy utwór przedstawia inną kobiecą postać, jej przerysowane
cechy, temperament, emocje, pragnienia. Słuchamy więc o Syrenie, Harpii, Laleczce
z porcelany, Kobiecie z brodą czy Wile. Postaci te są marzeniem sennym,
uosobieniem

najbardziej

skrywanych

kobiecych

emocji,

odczuć

i

pragnień.

Koncert tworzy zamkniętą całość, poszczególne utwory zaś układają się w opowieść,
która jest niejako snem na jawie.

Złożone wnioski o dofinansowanie

W 2014 roku Fundacja złożyła 2 wnioski o dofinansowanie:




„Legendarna Warszawa” – wniosek poparty przez Teatr Polski
im. A. Szyfmana w Warszawie oraz Dom Kultury Działdowska w Warszawie
złożony w ramach IV otwartego konkursu ofert na realizację w latach 20142015 zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego ogłoszonego przez Prezydenta m.st. Warszawywniosek nie otrzymał dofinansowania
„Twórczy nieład z chaosu”- wniosek złożony do programu Akademia
Orange ogłoszonego przez Fundację Orange- wniosek nie otrzymał
dofinansowania

Skrócone sprawozdanie
finansowe
Informacja o wysokości przychodów (z wyodrębnieniem
ich źródła– spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące
ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu
gminy)

Fundacja w roku 2014 nie otrzymała żadnych przychodów.

Informacja o poniesionych kosztach

Realizacja celów statutowych: 0 PLN
Administracja (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe, itp.): 30 PLN
Działalność gospodarcza: nie dotyczy
Pozostałe koszty: 0 PLN

Inne informacje finansowe

A. łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundację (z podziałem
na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne – z wyodrębnieniem całości
tych wynagrodzeń osób

zatrudnionych wyłącznie

w działalności

gospodarczej
Fundacja w roku 2014 nie zatrudniała żadnego pracownika na podstawie umowy
o pracę.

B. wysokość rocznego lub przeciętnego wynagrodzenia wypłaconego
łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom
kierującym

wyłącznie

działalnością

gospodarczą

z

podziałem

na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia
Członkowie Zarządu nie otrzymywali żadnego wynagrodzenia
z tytułu pełnionych funkcji.
C. udzielone przez fundację pożyczki pieniężne (z podziałem wg ich
wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców, warunków przyznania
pożyczek z podaniem podstawy statutowej ich przyznania)
Fundacja nie udzielała pożyczek w 2014 roku.
D. kwoty ulokowane w banku wraz z nazwą banku
Fundacja nie posiadała lokat w 2014 roku.
E. wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub
nabytych akcji w spółkach prawa handlowego (nazwy spółek)
Fundacja nie nabyła obligacji i akcji w 2014 roku.
F. nabyte

nieruchomości

(ich

przeznaczenie,

wydatkowanych na to nabycie)
Fundacja nie nabyła nieruchomości w 2014 roku.
G. nabyte pozostałe środki trwałe
Fundacja nie nabyła środków trwałych w 2014 roku.

wysokość

kwot

H. Wartości

aktywów i

zobowiązań

fundacji ujęte

we

właściwych

sprawozdaniach finansowych sporządzonych dla celów statystycznych
Krótkoterminowe aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano
w bilansie: 570 PLN
Zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: 0 PLN
Należności i roszczenia wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie:
0 PLN

Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty
państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania
zlecone i zamówienia publiczne) oraz wyniki finansowe z
tej działalności

Fundacja nie prowadziła w 2014 roku działalności zleconej przez podmioty
państwowe i samorządowe.

Rozliczenia z tytułu zobowiązań podatkowych, informacja
w sprawie składanych deklaracji podatkowych

CIT-8 został złożony do urzędu

Informacja,

czy

w

okresie

sprawozdawczym

była

przeprowadzona kontrola w fundacji, jeśli była – wyniki
kontroli

Brak kontroli

Podpisy członków zarządu

