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I. Dane fundacji
Fundacja Work 4 Life

1. Nazwa fundacji

2. Adres siedziby
kontaktowe

Kra j :

Woj ew6dztwo :

Powia t:

Polska

Mazowieckie

Warszawa

Gmina :

Ulica :

Nr domu :

Warszawa

Ogrody Przyjaci6f

17

dane ~ - - - - - - - ---l- - - - - - - - - - - - - - J ~ ~ - - - - - -- - - - - - - j
Nr lokalu :

Miejscowosc:

Kod pocztowy:

2

Warszawa

03-017

Nr tel efonu:

e-mail :

Nr faksu :

+48 728 733 503

fundacja@work4life.pl

-

Adres do kores ponden cj i j ezeli j est inny niz adres siedziby :

Mysliborska 24/12, 03-185 Warszawa
3. REGON:

380237756

6. Dane cztonk6w zarzqdu
fundacji (wg aktualnego wpisu
w KRS)

4. Data wpisu w KRS:

15.05.2018

5. Nr KRS :

0000731528

lmi~ i nazwisko

Funkcja

1. Bartosz Popko

Czfonek Zarzc1du

2. Bozena Sabak

Czfonek Zarzc1du

II. Charakterystyka dziatalnosti Nh~~cji

w11kre~ie spj-a~~~~aWCZYrt\:

1. Okreslenie cel6w statutowych fundacji (ze statutu)

I

Celem dziatania Fundacji jest usamodzielnienie i poprawa jakosci zycia os6b niepetnosprawnych oraz os6b
zagrozonych wykluczeniem spotecznym poprzez zintegrowane dziatania aktywizacyjne oraz zmian~ postaw
otoczenia .
2. Zasady, formy i zakres dziatalnosci statutowej z podaniem realizacji cel6w statutowych (opis rzeczywiscie
prowadzonej dzialalnosci statutowej w roku sprawozdawczym)

Na poczqtku dziatalnosci Fundacji, w roku 2018 rozpocz~lismy wsp6tprac~ z Fundacjq Aktywnej Rehabilita cj i
FAR . Celem wsp6tpracy byta organizacja przeprowadzenia praktyk zawodowych dla podopiecznych fundacji
FAR na okresy od 3 do 6 miesi~cy. Do konca 2018 roku udato si~ zorganizowac dwa programy praktyk u
na szych partner6w, gdzie podopieczni pracowali w petni zdalnie z domu w roli Redaktora se rw is u
informacyjnego.
Dodatkowo aktywnie wspieralismy dziatania majqce na celu zatrudnienie os6b z niepetnosprawnosciami u
wsp6tpracujqcych z nami podmiot6w . W wyniku tych dziatan udato si~ doprowadzic do zatrudniania dw6ch
os6b niepetnosprawnych na umow~ o prac~ z petnymi swiadczeniami socjalnymi na stanowiskach
Redaktora w portalu Format Sportowy.

I

3, 0pl s glownych zdarzen praw nych w dziatalnosci fundacji o skutkach fina nsowych

- Po dpisanie umowy o wsp6tpracy z Fundacjq Aktyw nej Rehab il itacj i FAR
- Rozpocz~cie ws p61pra cy z pracodawcami : One Boa rd Med ia, Flex House, St ud io lkar
4, lnformacja czy fundacja prowadzita dziatalnosc gospodarczc} (zaznaczyc

NIE

odpowiednie)

X

TAK

s. lnformacja o prowadzonej dziatalnosci gospodarczej wedtug wpisu do rejestru przedsi~biorc6w KRS (naleiy podac
kody PKO dzialalnosci gospodarczej wpisanej do rejestru przedsif::biorcow KRS wraz z ich opisem slownym oraz kody
i opis slowny faktycznie prowadzonej dzialalnosci gospodarczej)
Fundacja nie prowadzi dziatalnosci gospodarczej

6. 0dpisy uchwat zarzqdu fundacji (naleiy przekazac odpisy uchwal zarzqdu fundacji w formie np. ksero kopii, podjf;tych
w okresie sprawozdawczym, ktorego dotyczy sprawozdanie, bqdi wskazac, ii zarzqd nie podejmowaf uchwaf)

Zarzijd nie podejmowat uchwat

Ill. lnformacja o wysokoscLuzyskanych przychodachfundacji w okresie sprawozdawczym
'. .•· > ..,

i··; ,> ' .•.· .

. .

Kwota (w podziale no formy pfatnosci)
Gotowka
Przelew
1. tqczna kwota uzyskanych przychod6w

a. Przychody z dziatalnosci statutowej
b. Przychody z dziatalnosci gospodarczej
c. Pozostate przychody (w tym przychody finansowe)

2. lnformacja o fr6dtach przychod6w
a. Przychody z dziatalnosci odptatnej w ramach cel6w statutowych
b. Ze fr6det publicznych og6tem, w tym:
- Ze srodk6w budietu panstwa
- Ze srodk6w budietu jednostek samorzqdu terytorialnego
e. Ze spadk6w, zapis6w
f. Z darowizn
g. Z innych fr6det (wskazac jakith)
3. Jezeli prowadzona dziatalnosc gospodarcza
~

-

--------·------

a. Wynik finan sowy z prowadzonej dzialalnosci gospodarczej (tj. przychody minus koszty)
b. Procento~y stosunek przychodu osiqg~i~teg~ - z- dzi alalnosci gospodarczej do przychodu
osiqgni~tego z pozostalych fr6del
IV. lnformacja o poniesionych kosztach

0 PLN

0%

w okresle sprawozdawczym - -

1. Koszty fundacji og61em
a. Koszty realizacji cel6w statutowych
b. Koszty dziatalnosci gospodarczej

c Koszty administracyjne (czynsze, oplaty pocztowe, telefoniczne
itp,)

Kwota (w podziale na formy platnosci)
- - --.--"-- ----'--'----!._-_j
Przelew
Gotowka

-

d. Pozost ate koszty (w tym koszty f inansowe)

-

I

V. lnformacja o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

0
1. Liczba os6b w fundacji zatrud niona na podstawie stosunku pra cy
(wg zajmowonego stonowisko)

a. Liczba os6b zatrudniona wytqcznie w dziatalnosci gospodarczej

0

3. lqczna kwota wynagrodzen (brutto) wyptaconych przez fundacj~
w okresie sprawozdawczym (wraz z pochodnymi od wynagrodzen)

0

a. Z tytutu um6w o prac~ (z podziofem no wynogrodzenio, nogrody,
premie i inne swiodczenio, z wyodr,:bnieniem cofosci tych
wynogrodzeri os6b zotrudnionych wylqcznie w dziololnosci
gospodorczej)

0

b. Z tytutu um6w zlecenie

0

Wysokosc
rocznego
lub
przeci~tnego
mIesI~cznego
wynagrodzenia wyptaconego tqcznie cztonkom zarzqdu i innych
organ6w fundacji oraz osobom kierujqcym wytqcznie dziatalnosciq
gospodarczq (z podziolem no wynogrodzenia, nogrody, premie
i inne swiodczenio)

C.

d.
Wysokosci
rocznego
lub
przeci~tnego mIesI~cznego
wynagrodzenia wyptaconego osobom kierujqcym wytqcznie
dziatalnosciq gospodarczq (z podziolem no wynogrodzenio,
nagrody, premie i inne swiadczenia)

0

0

VI. lnformacja ;o.udzi~lo_nych przedunda'~l~ pozyczkach pieni~inych w okresie sprawozdawczym
1. Fundacja udzielata poiyczek pieni~inych (zaznoczyc odpowiednie)

NIE

X

TAK

2. Wysokosc udzielonych poiyczek pieni~inych
Nie dotyczy
3. Wskazanie poiyczkobiorc6w i warunk6w przyznania poiyczek

Nie dotyczy

4. Statutowa podstawa udzielenia poiyczek pieni~inych

Nie dotyczy

VII. ~rodki fundacji
1. Kwoty zgromadzone na rachunkach ptatniczych, ze wskazaniem banku w przypadku rachunku bankowego lub
sp6tdzielczej kasy oszcz~dnosciowo-kredytowej (noleiy podoc done na koniec roku sprawozdowczego)

0 PLN

--

0 PLN
2. Wysokosc srodk6w zgromadzonych w gotowce (no/eiy podac dane no koniec ro,
sprowozdowczego)
3. Wartosc nabytych obliga cji oraz 4. Dane o nabytych nieruchomosciach, ich 5. Nabyte pozostate srod ki trwate
w ielkosc obj~tych udziat6w lub przeznaczeniu oraz wysokosci kwot
nabytych akcji w sp6tkach prawa wydatkowanych na to nabyci e
handlowego ze wskazaniem tych

--

sp6tek

OPLN

Brak

Brak
I

Aktvwa

I

Zobowiazania

\ 6. Dane o wartosci ach aktyw6w i zobowiqzan fundacji uj~tych
we wlasciwych sprawozdaniach finansowych sporzqdzanych O PLN
dla cel6w statystycznych

O PLN

VIII. Dane o dziatalnosci zleconej fu ndacji przez podmioty panstwowe i samom1do we (uslugi, paristwowe zadania
zlecone; zamowienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej dzialalnosci)
Br ak

IX. lnformacja o rozliczeniach fundacji z tytutu cic1zctcych zobowictzan podatkowyc h, a takze informacja w sprawie
sktad anych deklaracji podatkowyc h
Bra k

X. lnformacja, czy fundacja jest instytucj -t :obowi-tzanc1 w rozumieniu
ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o. przedwd zi ataniu praniu pienic:dzy oraz
NIE
X
TAK
fina nsowaniu terroryzmu (Di.U.
723, 1075, 1499 i 2215)
XI. lnformacja o przyjE:ciu lub,dok~u'ianiu przez f undacjc: _ptatnosci w got6wce o wartosci r6wnej lub przekraczajctcej
r6wnowarto sc 10 000 euro, bezwzglE:d U 11a to; czy pfatnost jest przeprowad zana jako pojedyncza operacja
czy kilka
operacji, kt6re wydajct si~ z_e ~obc1 pow i~zane, wraz ze w skazaniem daty i kwoty operacji

poi.

Brak

XII. lnformacja o przeprQwadzanych_ko.ntro!ach w fundacji ·.
. ...
... .· .", ,-,.
..

1. lnform acj a, czy w fundacji byta przeprowadzona kontrola
odpowiedni e)

(zaznaczyc
NIE

X

TAK

\ 2· Wyniki przeprowad zonej kontroli w fundacj i (jesli taka byfa)

I Nie dotyczy

~~~

Bartosz Papka, Cztonek Za rz;i du

Warszawa, 10.04.2020
miejsco w osc, data

Bozena Sa bak, Cztonek Za rzc1du

