
INFORMACJA DODATKOWA

I

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Fundacji „Ocalenie” za rok 2011

1. Fundacja „Ocalenie”, 01 – 949 Warszawa ul. Kasprowicza 70 lok. 1

2. Fundacja nie posiada innych jednostek organizacyjnych.

3. Podstawowy przedmiot działalności  według PKD – 9133Z działalność pozostałych organizacji członkowskich 
gdzie indziej niesklasyfikowana.

4. Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, data rejestracji w KRS 23.07.2001 pod nr KRS 0000030279 w Rejestrze stowarzyszeń, innych 
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i  publicznych zakładów opieki zdrowotnej
        REGON nr 016446315

5. Zarząd Fundacji
    Dorota Parzymies – Prezes Fundacji
    Malika Abdoulvakhabova – Wiceprezes Zarządu
    Joanna Szczepankowska – Członek Zarządu
    Piotr Bystrianin – Członek Zarządu
    Kamil Kamiński – Członek Zarządu

6. Określenie celów statutowych organizacji:
    a. pomoc Polakom i osobom polskiego pochodzenia,  mieszkającym na obszarze byłego ZSRR, w tym 
upowszechnianie polskiej kultury i oświaty na obszarze byłego ZSRR
    b. pogłębianie i  upowszechnianie wiedzy o historii i kulturze,  życiu codziennym oraz działalności Polaków i 
osób polskiego pochodzenia mieszkających na obszarze byłego ZSRR
    c. pomoc w aktywizacji obywatelskiej środowisk mniejszości polskiej zamieszkałej na obszarze byłego ZSRR
    d. pogłębianie i upowszechnianie wiedzy o  kulturze, historii, gospodarce, polityce i życiu  narodów 
Północnego Kaukazu
    e. pomoc repatriantom przybywającym z obszaru byłego ZSRR
    f. pomoc uchodźcom przebywającym na terenie Polski,
    g. pomoc ofiarom kataklizmów, konfliktów zbrojnych i wojen,
    h. integracja imigrantów

7. Fundacja została powołana na czas nieokreślony. Jest organizacją pozarządową, nie prowadzącą 
działalności gospodarczej.

8. Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 r.

9. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację, co 
najmniej 12 miesięcy i dłużej. 

10. Fundacja w roku 2011 r. wydała więcej środków finansowych, niż otrzymała. Zobowiązania Fundacji były 
pokrywane ze środków prywatnych członków Zarządu, osób prywatnych oraz koordynatorów projektów. Stan 
taki miał miejsce ze względu na fakt, iż Fundacja do dnia sporządzania raportu nie otrzymała od Władzy 
Wdrażającej Programy Europejskie transz do projektów realizowanych z Europejskiego Funduszu na Rzecz 
Uchodźców oraz Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich. Fundacja w roku 
2011 realizowała z w/w funduszy 5 projektów. Wnioski o płatność do Władzy Wdrażającej Programy 
Europejskie były składane na czas i nie z winy Fundacji do dnia dzisiejszego nie zostały przekazane środki 
finansowe.

II

III

IV

Druk: MPiPS



Sporządzono dnia:2012-07-22
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Druk: MPiPS


