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Sprawozdanie merytoryczne za rok 2013 r. PASIEKA – Fundacja Rozwoju i Wsparcia 

 

PASIEKA – Fundacja Rozwoju i Wsparcia 

ul. Dominikańska 15, 35-041 Rzeszów 

KRS 000407341, data wpisu 4.01.2012 r. 

Regon: 18080644000000 

NIP: 8133671045 

 

Zarząd: 

Prezes zarządu - Agnieszka Tylutka-Gelio 

Wiceprezes zarządu - Karol Grześkiewicz 

Członek zarządu - Ewelina Bialic 

 

Cele statutowe: 

Celem Fundacji jest wspieranie rodzin w zakresie różnych form poradnictwa oraz poprzez 

działalność szkoleniową. 

Celami szczegółowymi Fundacji są: 

1) inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia 

społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w ochronie 

życia rodzinnego i profilaktyce społecznej; 

2) propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym 

poradnictwie obywatelskim; 

3) popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej; 

4) rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju 

społeczeństwa obywatelskiego; 

5) wspomaganie lokalnych inicjatyw społecznych i samorządowych; 

6) pomoc i poradnictwo prawne dla rodzin potrzebujących o niskich dochodach i niskiej 

pozycji społecznej, a także nie radzących sobie w trudnych sytuacjach; 

7) działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami innych krajów; 
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8) promocja i organizacja wolontariatu; 

9) działania na rzecz osób niepełnosprawnych; 

10) nauka, edukacja, oświata i wychowanie; 

11) działania na rzecz rodziny, szkolenia, warsztaty dla kobiet, dzieci, mężczyzn oraz 

całych rodzin; 

12) wzmacnianie relacji rodzic-dziecko; 

13) wzmacnianie relacji mąż-żona, wspieranie rodziców w dążeniu do świadomego 

wychowanie swoich dzieci; 

14) propagowanie prawidłowej komunikacji bez używania przemocy; 

15) ochrona i promocja zdrowia; 

16) promocja i wspieranie kultury i sztuki, poprzez organizację różnego rodzaju wystaw, 

koncertów, przedstawień; 

17) rozwój intelektualny społeczności lokalnej; 

18) organizowanie oraz współorganizowanie spotkań, wykładów, seminariów i 

konferencji służących przekazywaniu wiedzy i gromadzeniu danych; 

19) działalność na rzecz organizacji, które posiadają podobne cele statutowe. 

 

Fundacja Rozwoju i Wsparcia PASIEKA  jest organizacją, która powstała w styczniu 2012 roku. 

Pomimo tego, że organizacja działa stosunkowo niedługo, ma na swoim koncie wiele 

sukcesów w działaniach skierowanych do rodzin, w szerokim tego słowa znaczeniu. Fundacja 

PASIEKA, powstała z myślą o pomocy w rozwoju i wieloaspektowym wsparciu dla wszystkich 

członków rodzin, począwszy od najmłodszych zakończywszy na seniorach. Uważamy, że 

rodzina jest najbliższym i zarazem najważniejszym środowiskiem dla każdego człowieka. To 

rodzina kształtuje, wychowuje i niezmiennie trwa w każdym z nas. Jako organizacja 

współpracujemy z szesnastoma specjalistami/wolontariuszami. W ramach Fundacji 

funkcjonuje Specjalistyczna Poradnia Rodzinna (SPR) w ramach których prowadzone są 

bezpłatne porady: prawne, laktacyjne, mediacje rodzinne, pomoc psychologiczna dla 

sprawców przemocy rodzinnej, porady psychologiczne, logopedyczne, doradztwo 

zawodowe, poradnia rozpoznawania płodności.  

 

Fundacja Wsparcia i Rozwoju PASIEKA stworzyła autorskie projekty, które realizowane są 

bezpłatnie dla chętnych osób. 

1. Bezpłatny język angielski dla dorosłych – prowadzone przez wykwalifikowanego 

nauczyciela języka angielskiego z wieloletnim stażem zawodowym. 
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2. Klub „After Work” – cotygodniowe spotkania dla osób samotnych przygotowywane i 

prowadzone przez przewodniczącego grupy z psychologicznych wykształceniem. 

3. Projekt „Kino bez Barier” – comiesięczne seanse filmowe z audiodeskrepcją dla osób z 

dysfunkcja wzroku i słuchu prezentowane w bezpłatnie użyczanej Fundacji przez Ojców 

Dominikanów odpowiednio dostosowanej auli. 

4. Klub „40 plus/minus” – cotygodniowe spotkania dla osób samotnych w wieku 40 lat i 

więcej przygotowywane i prowadzone przez przewodniczącego grupy. 

5. Klub Rodziców – comiesięczne bezpłatne i tematyczne  spotkania/warsztaty/szkolenia 

dla rodziców prowadzone wyłącznie przez specjalistów w danej branży. 

6. Bezpłatne szkolenia „Chustomania” dotyczące tego jak nosić dzieci w chustach. 

7. Bezpłatne szkolenia dla seniorów „Spadki, darowizny, testamenty”- edukacja w 

zakresie prawnym prowadzona przez prawników, w tym z uprawnieniami radców prawnych. 

 

Działalność  Fundacji oparta jest w całości na pracy wolontariuszy, uczestnictwo w 

organizowanych przez organizacje warsztatach, grupach, szkoleniach jest bezpłatne. Porady 

udzielane przez specjalistów w Specjalistycznej Poradnia Rodzinnej  także są poradami 

bezpłatnymi. Osoby które współpracują z Fundacją PASIEKA, są osobami aktywnymi w 

lokalnym środowisku, wykazującymi się innowacyjnymi pomysłami na rzecz lokalnych 

społeczności.   

 

W roku 2013 Fundacja Rozwoju i Wsparcia realizowała projekt „Mali Ratownicy – szkolenia z 

podstaw pierwszej pomocy i reagowania na sytuacje zagrożenia zdrowia i życia dla 

przedszkolaków” – w ramach projektu specjaliści przeszkolili 300 dzieci w wieku 3-6 lat z 

terenu przedszkoli znajdujących się w Rzeszowie z zasad udzielania pierwszej pomocy. 

 

 

Na tym sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji PASIEKA zakończono. 

 

 

Fundacja podjęła w ubiegłym roku 2 uchwały. W załączeniu kopie uchwał Rady Fundacji. 

 

Informacja o uzyskanych przychodach: 

W 2013 roku Fundacja PASIEKA uzyskała 399,26 zł działalności statutowej.  
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Informacja o poniesionych kosztach: 

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 

a) na realizację celów statutowych – brak, 

b) na administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.) – brak, 

c) na działalność gospodarczą – brak, 

d) na pozostałe koszty – brak. 

W 2013 roku Fundacja PASIEKA nie poniosła żadnych kosztów w celu realizacji celów 

statutowych.  

 

Dane o zatrudnieniu, wynagrodzeniu i sytuacji finansowej: 

a) W 2013 roku Fundacja nie zatrudniała żadnych pracowników na podstawie umowy o 

pracę. 

b) Fundacja nie zatrudniała nikogo na podstawie odpłatnych umów cywilnoprawnych.  

c) Członkowie Zarządu nie otrzymywali wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji. 

d) Fundacja nie udzieliła żadnych pożyczek pieniężnych. 

e) Fundacja PASIEKA posiada rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Rzeszowie.  

f) Stan środków ulokowanych na rachunkach bankowych na dzień 31 grudnia 2013 r. 

wynosił 995,12 zł. Fundacja na dzień 31 grudnia 2013 r. nie posiadała lokat 

bankowych. 

g) Wartość aktywów i zobowiązań Fundacji w sprawozdaniach – 995,12 zł.  

h) Fundacja nie nabyła obligacji ani nie objęła udziałów lub akcji w innych podmiotach. 

i) Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości. 

j) Fundacja nie nabyła żadnych środków trwałych. 

 

Dane o działalności zleconej: 

Fundacja PASIEKA nie wykonywała działalności gospodarczej. 

 

Informacja o przeprowadzonych w okresie sprawozdawczym kontrolach: 

W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzona w Fundacji PASIEKA żadna kontrola. 

 

Informacja o rozliczeniach Fundacji.  

Fundacja nie posiada zaległości podatkowych oraz na rzecz ubezpieczeń społecznych ZUS.  
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Prezes zarządu - Agnieszka Tylutka-Gelio 

 

 

Wiceprezes zarządu - Karol Grześkiewicz 

 

 

 


