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INFORMACJE OGÓLNE 

 

 

1. Fundacja „Idea dla Ciebie” ustanowiona została przez Fundatora Andrzeja Janczurę 

20 października 2020 roku oraz wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd 

Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy dnia 

15 grudnia 2020 roku pod nr KRS 0000873691. Fundacja otrzymała numer REGON: 

387713154 oraz numer NIP: 5140354485. 

 

2. Adres siedziby Fundacji: 

Ignaców 14a 

63-507 Kobyla Góra 

 

a) adres poczty elektronicznej: biuro@ideadlaciebie.org 

b) adres strony internetowej: www.ideadlaciebie.org 

 

3. Władze statutowe Fundacji stanowi Zarząd Fundacji. Prezesem Zarządu Fundacji jest 

Agnieszka Janczura. 

 

4. Wśród głównych celów statutowych znajdują się:  

 

a) działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 

b) prowadzenie akcji edukacyjnych i informacyjnych dla młodzieży oraz osób dorosłych, 

mających na celu przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej, założenia własnej 

działalności gospodarczej, w tym pomoc przy wyborze zawodu oraz 

przekwalifikowaniu się; 

c) niesienie pomocy dzieciom i młodzieży szczególnie uzdolnionej znajdującej się w 

trudnej sytuacji materialnej; 

d) podejmowanie i wspieranie działań w celu powrotu na rynek pracy osób nieaktywnych 

zawodowo; 

e) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym; 

f) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i 

zagrożonych zwolnieniem z pracy; 

g) wspieranie aktywizacji zawodowej osób wchodzących bądź powracających na rynek 

pracy, w tym osób sprawujących opiekę nad dziećmi; 

h) prowadzenie poradnictwa, doradztwa i konsultacji; 

i) inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu zmniejszenia zakresu 

ubóstwa i wykluczenia społecznego; 

j) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie szans tych rodzin i osób. 

 

5. Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 

 

a) organizowanie i prowadzenie spotkań, szkoleń i warsztatów o tematyce związanej z 

realizacją celów Fundacji; 

mailto:biuro@ideadlaciebie.org
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b) organizowanie konferencji i seminariów o tematyce związanej z realizacją celów 

Fundacji; 

c) tworzenie rozwiązań wspierających aktywizację młodych osób na rynku pracy; 

d) udzielanie porad i pomocy osobom zamierzającym podjąć pracę zawodową lub 

starających się podnieść swoje kwalifikacje zawodowe; 

e) podejmowanie różnych działań mających na celu ograniczenie patologii społecznych; 

f) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 

g) podejmowanie różnorodnych działań związanych z polityką społeczną, ze 

szczególnym uwzględnieniem polityki zatrudnienia; 

h) podejmowanie współpracy z instytucjami państwowymi i samorządowymi, 

organizacjami pozarządowymi, a w szczególności stowarzyszeniami i fundacjami,  

oraz  osobami fizycznymi, działającymi w zakresie objętym celami Fundacji; 

i) upowszechnianie wiedzy w zakresach objętych celami Fundacji w sieci Internet, w 

środkach masowego przekazu, w formie audycji radiowych, telewizyjnych, filmów, 

artykułów prasowych, publikacji oraz reportaży i wywiadów; 

j) organizowanie akcji pomocy dzieciom i młodzieży z udziałem innych podmiotów; 

 

6. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 

 

 

FORMY I ZAKRS DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ FUNDACJI W 2021 ROKU 
 
 
 

1. W roku 2021 Fundacja „Idea dla Ciebie” zrealizowała projekt pt. „Aktywizacja 

społeczna i zawodowa za pomocą nowoczesnych i atrakcyjnych form przekazu” 
w ramach programu „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2021” realizowanego 

przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.  

 

2. Adresaci projektu: młodzież (w tym osoby niesłyszące) zagrożone wykluczeniem 

społecznym i zawodowym na terenie całej Polski, z uwzględnieniem domów dziecka, 

ośrodków interwencji kryzysowej czy zakładów poprawczych. 

 

3. Założenia projektu: głównym założeniem projektu pt. „Aktywizacja społeczna i 

zawodowa za pomocą nowoczesnych i atrakcyjnych form przekazu” było 

przygotowanie 6 filmów informacyjno-szkoleniowych dostępnych na płytach DVD, w 

serwisie internetowym YouTube oraz na stronie internetowej Fundacji, obejmujących 

trzy zasadnicze obszary tematyczne: a) psychologia społeczna, b) praca zawodowa c) 

analiza przypadku – na podstawie praktycznego doświadczenia prowadzących. W 

ramach wyżej wymienionych obszarów tematycznych powstały następujące materiały 

informacyjne: 

 

1) Twoje życie w Twoich rękach! Jak uwierzyć we własne możliwości? 

2) Od teorii do działania – czyli jak zachęcić samego siebie do zmian? 

3) Jak wybrać dobry zawód tak, aby zrealizować swoje marzenia? 

4) Rozmowa kwalifikacyjna – jak się do niej przygotować? 

5) Awans w pracy na etacie – praktyczne rady na podstawie konkretnych 

przypadków. 

6) Własna działalność gospodarcza – jak zacząć, aby w przyszłości odnieść sukces? 
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4. Cel projektu: Celem powyższych działań było uświadomienie młodzieży, zwłaszcza 

osobom będącym w trudnym momencie ich życia, że nie są w sytuacji bez wyjścia. 

Stworzone przez Fundację materiały zawierają konkretne informacje na temat tego, 

jak zwiększyć swoją samoocenę oraz wzbudzić w sobie motywację do podjęcia 

określonych działań na rzecz zmiany swojego położenia. W przygotowanych filmach 

zawarte są praktyczne informacje na temat możliwości wyboru zawodu, wejścia na 

rynek pracy, powrotu na rynek pracy, przekwalifikowania się oraz rozpoczęcia 

własnej działalności gospodarczej. Głównym założeniem projektu było kształtowanie 

postaw prospołecznych opartych m.in. na świadomym budowaniu swojej przyszłości. 

W przygotowanych filmach przedstawione zostały narzędzia aktywizacji społeczno-

zawodowej, z których każdy będzie mógł skorzystać, aby nauczyć się dokonywania 

właściwych wyborów oraz podejmowania racjonalnych decyzji, prowadzących do 

podniesienia poziomu życia oraz inkluzji społecznej. 

 

 

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 

 

 

1. Informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych 

instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych 

nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności 

zabezpieczonych rzeczowo 
 

Fundacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, 

gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. 

 

2. Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów 

administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem 

oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, 

odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu 

tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem 

dla każdej kategorii 
 

Fundacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i 

nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem 

gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju. 

 

3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach 
 

Aktywa – 1.554,86 zł 

 

Fundacja nie posiada aktywów trwałych. 

Na aktywa obrotowe składają się inwestycje krótkoterminowe w postaci środków 

pieniężnych na rachunku bankowym fundacji w wysokości 1.554,86 zł. 
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Pasywa – 1.554,86 zł 

 

Na fundusz własny (857,01 zł) składają się: 

 zadeklarowany i wpłacony w całości fundusz założycielski: 1.000,00 zł 

 strata z roku sprawozdawczego: -142,99 zł. 

Na zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (697,85 zł) składają się zobowiązanie 

krótkoterminowe: 

– wobec dostawcy usług: 246,00 zł 

– z tytuły niewykorzystanej w całości kwoty dotacji 451,85 zł. 

 

4. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów 

 

 
 

5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów 

 

 
 

 

 
Sporządzono dnia 21.03.2022 

 

 

                                                                                  Agnieszka Janczura 
                                                                      Prezes Zarządu Fundacji „Idea dla Ciebie” 

 


