Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Kaisera Söze za 2011 rok.
I.
Fundacja Kaisera Söze
ul. Różana 14/6
20-538 Lublin
NIP: 7123239498
REGON: 060735574
KRS: 0000377917
Strona www: www.kaisersoze.pl
E-mail: info@kaisersoze.pl
Tel. +48 511 044 975
Prezes Zarządu: Renata Kołaczek
Zarząd Fundacji: Małgorzata Paprota, Bartosz Wójcik
Celem Fundacji jest:
1. Organizowanie, wspieranie i animowanie inicjatyw: kulturalnych, artystycznych,
edukacyjnych i społecznych;
2. Wspieranie i promocja kultury w Polsce i na świecie;
3. Wspieranie twórców różnego pokolenia zarówno profesjonalnych, jak i amatorów;
4. Tworzenie warunków rozwoju twórczości młodego pokolenia;
5. Wspieranie i organizowanie działalności naukowej oraz w zakresie edukacji, oświaty i
wychowania;
6. Wspieranie i promocja wszystkich dziedzin sztuki i wszelkiej działalności kulturalnej;
7. Wspieranie rozwoju nowych form kulturalnej ekspresji i łączenie ich z tradycyjnymi formami
wyrazu kulturowego;
8. Inicjowanie przedsięwzięć służących rozwojowi kultury i sztuki;
9. Wspieranie inicjatyw lokalnych służących powstawaniu muzyki, sztuki i kultury;
10. Promocja nowych zjawisk w kulturze i niekonwencjonalnych przedsięwzięć artystycznych;
11. Popularyzacja nowych idei z obszaru kultury i sztuki współczesnej.
Fundacja realizuje powyższe cele przez:
a. realizację konkretnych projektów kulturalnych;
b. prowadzenie działalności kulturalnej, w tym organizowanie wszelkich imprez związanych z
promocją, upowszechnianiem i prezentacją kultury i sztuki tj. koncertów, wystaw, pokazów,
spektakli, festiwali, projekcji filmowych, akcji twórczych i promocyjnych, a także innych
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przedsięwzięć zamkniętych lub otwartych, o zasięgu lokalnym, krajowym i
międzynarodowym;
prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej, w tym organizowanie i prowadzenie
spotkań, dyskusji, szkoleń, seminariów i warsztatów, konferencji, a także innych
przedsięwzięć zamkniętych lub otwartych, o zasięgu lokalnym, krajowym i
międzynarodowym;
organizowanie konkursów twórczości dla umożliwienia rozpowszechniania przedsięwzięć
kulturalnych i artystycznych;
realizację programów edukacyjnych;
prowadzenie działalności wydawniczej, publicystycznej i informacyjnej, w tym
opracowywanie i
wydawanie czasopism i książek;
fundowanie stypendiów dla młodych twórców;
fundowanie wyjazdów zagranicznych dla twórców i osób związanych z kulturą.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej
celami.
II.
Opis działalności Fundacji Kaisera Söze podjętej w 2011 r.
Fundacja Kaisera Söze istnieje od 8 lutego 2011 roku. Pierwszy rok działalności upłynął na
dopełnianiu formalności związanych z powstaniem Fundacji, tworzeniu strony internetowej Fundacji
oraz na pracy koncepcyjnej Zarządu Fundacji. Fundacja Kaisera Söze w pierwszym roku istnienia, nie
realizując jeszcze projektów własnych, skoncentrowała się na drugim obszarze swoich działań, czyli
na wspieraniu wartościowych, już istniejących wydarzeń kulturalnych, służąc innym swoją pomocą
merytoryczną, promocyjną i organizacyjną.
1. Strona internetowa Fundacji – www.kaisersoze.pl
Począwszy od założenia Fundacji trwały bieżące prace nad stworzeniem strony internetowej Fundacji.
W 2012 roku planowana jest dalsza rozbudowa strony Fundacji w kierunku stworzenia anglojęzycznej
wersji strony oraz zarchiwizowania nieaktualnych informacji.
2. Realizowane projekty
Współpraca z Ośrodkiem "Brama Grodzka - Teatr NN" w Lublinie podczas tworzenia programu i
realizacji festiwalu "Miasto Poezji. Lubelskie Spotkania Literackie".
Wydarzenie: Miasto Poezji. Lubelskie Spotkania Literackie".
Organizator: Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin
Data: 23-29 maja 2011
Fundacja Kaiser Söze zainicjowała projekty:

„Wiersze zaangażowane i Nie” – spotkanie z Radkiem Wiśniewskim, prowadzenie Bartosz Wójcik.
Spotkanie z Danielem Kotem (’91, Warszawa, założyciel art-zina Kofeina, pisze i publikuje, blogger,
kulturowy aktywista z pasjami) oraz Joanną Lech (poetka, redaktorka działu poezji Kofeiny).
Prowadzenie Leszek Onak (założyciel portalu Liternet.pl).
„Kaiser Söze Gra Do Tańca” – impreza taneczna Dj’ów związanych z Fundacją Kaisera Söze w Klubie
Festiwalowym.
III.
Informacja o uzyskanych przychodach:
W 2011 roku Fundacja Kaisera Söze nie uzyskała przychodów z działalności statutowej.
Informacja o poniesionych kosztach:
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
Wszystkie ponoszone koszty związane są z realizacją celów statutowych.
W 2011 roku poniesiono jedynie koszty administracyjne w kwocie 10,00zł.
Dane o zatrudnieniu, wynagrodzeniu i sytuacji finansowej:
a) W 2011 roku Fundacja nie zatrudniała pracowników na umowę o pracę ani na umowę o dzieło.
b) Członkowie Zarządu nie otrzymywali wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji.
c) Fundacja nie udzieliła żadnych pożyczek pieniężnych.
d) Fundacja posiada rachunek bankowy w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.
e) Stan środków ulokowanych na rachunkach bankowych na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosił 0 zł
f) Fundacja nie nabyła obligacji ani nie objęła udziałów lub akcji w innych podmiotach.
g) Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości.
Informacja o przeprowadzonych w okresie sprawozdawczym kontrolach:
W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzona w Fundacji Kaisera Söze żadna kontrola.
Informacja o rozliczeniach Fundacji:
Fundacja nie posiada zaległości podatkowych oraz na rzecz ubezpieczeń społecznych ZUS.

