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SPAWOZDANIE  ZARZĄDU  Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI  
FORUM INICJATYW ROZWOJOWYCH  W ROKU 2016 

 
 
1. Dane Organizacyjne Fundacji  
 
Nazwa Fundacji: Forum Inicjatyw Rozwojowych  
Siedziba: ul. Brukowa 28 lok. 4, 15-889 Białystok,   
Nr Regon: 200016940, NIP 9661787616 
 
Fundacja została zarejestrowana dnia 29 kwietnia 2005 r. przez Sąd Rejonowy w Białymstoku  XII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000233524 w Rejestrze 
stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej. Fundacja w 2014 r. podjęła prowadzenie  działalności gospodarczej i w dniu 10.10.2014 
została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców. 
Dane członków zarządu Fundacji: 

• Magdalena Skup - Dyrektor  

Anna Maria Moczulewska Wicedyrektor 

            Cele statutowe Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych: 
 

            Fundacja realizuje cele zgodne z działalnością pożytku publicznego ale  nie posiada statusu 
organizacji pożytku publicznego. 
Celem Fundacji jest: inicjowanie, wspieranie oraz realizowanie inicjatyw rozwojowych na rzecz 
podnoszenia świadomości i wiedzy obywatelskiej oraz propagowanie zasad demokratycznego 
społeczeństwa i zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego w zakresie gospodarczym, 
społecznym, oświatowym, kulturowym, środowiskowym, naukowym i informacyjnym. 
Cele, o których mowa obejmują m.in. działalność pożytku publicznego w zakresie: 

a) wspierania i promocji zatrudnienia, aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i 
zagrożonych zwolnieniem z pracy, 

b) wspierania, upowszechniania swobód obywatelskich, ochrony wolności i praw człowieka, a 
także działań wspomagających rozwój demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, 

c) wspierania zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich i wiejskich, wspomagającej rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych, 

d) wspierania rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości, 
e) nauki, edukacji, oświaty i wychowania, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,  
f) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 
g) rozwoju idei samorządności i zwiększenia poziomu partycypacji społecznej w procesach 

demokratycznych, 
h) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy 

społeczeństwami oraz podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 

i) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom  w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywania szans tych rodzin i osób, 

j) upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i 
mężczyzn, 

k) promocji i organizacji wolontariatu, 
l) działalności charytatywnej, 
m) działalności na rzecz mniejszości narodowych, religijnych i etnicznych, 
n) ochrony i promocji zdrowia, 
o) działania na rzecz osób niepełnosprawnych, 
p) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, 
q) upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 
r) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, 
s) upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa, 
t) ratownictwa i ochrony ludności, 
u) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za 

granicą, 
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v) upowszechniania i ochrony praw konsumentów, 
w) działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo 

organizacje pozarządowe oraz podmioty realizujące wyżej wymienioną działalność pożytku 
publicznego. 

 
Fundacja prowadzi działalność gospodarczą polegającą min. na: 

a) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane - 85.59 B, 
b) Działalność wspomagająca edukację - 85.60.Z, 
c) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana  - 96.09.Z, 
d) Działalność rachunkowo-księgowa - 69.20.Z, 
e) Restauracje i inne placówki gastronomiczne – 56.10.A. 
f) Przygotowanie i podawanie napojów – 56.30.Z 
Dochody z działalności gospodarczej fundacji służą wyłącznie realizacji celów statutowych. 

  
2.Zdarzenia prawne mające wpływ na działalność Fundacji. 
brak 
 
3.Działalność statutowa fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych w 2016 r. 
 
W 2016 fundacja angażowała  się w szereg działań promujących, wspomagających i wdrażających 
projekty rozwojowe, w tym inicjatywy lokalne, regionalne i międzynarodowe.   
Fundacja realizowała swoje cele statutowe poprzez projekty adresowane do: osób podnoszących 
kwalifikacje zawodowe (szkolenia), osób chcących prowadzić i rozwijać działalność gospodarczą w 
formie spółdzielni socjalnych (działania szkoleniowo-promocyjne), do  osób młodych szukających 
zatrudnienia - program aktywizacji zawodowej osób młodych szansą na zatrudnienie oraz osób 
godzących życie rodzinne z zawodowym i podmiotów chcących realizować inicjatywy oddolne. 
  
Poniżej zestawienie projektów realizowanych przez Fundację w roku 2016.  
  

1. „Podlaski Pozarządowy Fundusz Mikrodotacji” - Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych 
od 1 czerwca 2014 rozpoczęła realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO) na lata 2014-2016. 

2. "Vademecum Seniora - partycypacja społeczna 60+ w gminie Dobrzyniewo Duże” okres realizacji VI-XII 
2016 

 
4.Działalność gospodarcza i statutowa  

 
 Przez cały 2016 r.  Fundacja prowadziła działalność gospodarczą. Celem prowadzenia działalności 
gospodarczej jest pozyskanie środków na finansowanie działalności statutowej nieodpłatnej fundacji.  
Fundacja podejmowała  szereg innych działań zmierzających do pozyskania środków na realizacje 
celów statutowych np. składała napisane projekty w ogłaszanych konkurach na realizacje zdań w 
zakresie pożytku publicznego.  
  
5. Zatrudnienie 
 
a)  Zatrudnienie:  
Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym w   2016 roku na umowę o pracę  wyniosło 
0,45 etatu. 
 
7. Fundacja w 2016 r. nie udzielała pożyczek. 
 
9. Fundacja nie nabyła w 2016 r. żadnych akcji, obligacji ani udziałów w spółkach prawa 
handlowego. 

 
10. Fundacja nie nabyła w 2016 r. nieruchomości. 
 
Sporządzone dn. 31.03.2017 
 
 
 ZARZĄD FUNDACJI 

http://www.fir.org.pl/?f=FIO

