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A.  SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

1. Dane organizacji pożytku publicznego:

Nazwa organizacji:  

Fundacja Przyjaźni Polsko-Japońskiej NAMI

Adres siedziby:  54-206 Wrocław,  Legnicka 65

Telefon:    784 694 592 

Data  rejestracji:  24.05.2013r.  Sąd  Rejonowy  dla  Wrocławia-Fabrycznej  we  Wrocławiu,  VI  Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Nr KRS     0000463568

Nr Regon   022151911

NIP         8943046675

        

Skład organu zarządzającego organizacji:

Grażyna Krzywda-Pogorzelska – Prezes Zarządu 

Maciej Krzywda-Pogorzelski – Członek Zarządu 

Julian Górski – Członek Zarządu 

Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji:

Małgorzata Merta-Witecka

Maciej Murzyniec,

Waldemar Żygadło – przewodniczący Rady

Fundacja Przyjaźni Polsko-Japońskiej NAMI, ul Legnicka 65, 54-206 Wrocław, KRS 0000463568              www.fundacja-nami.pl,  e-mail kontakt@fundacja-nami.pl

http://www.fundacja-nami.pl/


2. Cele statutowe:

Działalnością nieodpłatna FUNDACJI jest prowadzona w zakresie:

a) informowania i popularyzowania,

b) wzajemnego wspomagania rozwoju,

c) wspierania kontaktów, współpracy, integracji, wymiany osób i dóbr kultury,

d) przyznawania nagród, stypendiów i dotacji i innych form wsparcia,

e) doraźne udostępniania dóbr kultury w celach edukacyjnych i poznawczych,

f) działań badawczych i naukowych.

Działalnością odpłatna FUNDACJI jest prowadzona w zakresie:

a) edukacji, szkolenia i treningów,

b) zajęć adaptacyjnych,

c) organizowania zjazdów, konferencji, festynów, festiwali, koncertów, turniejów i innych wydarzeń
publicznych,

d) organizowania pokazów, warsztatów i innych wydarzeń zamkniętych,

e) tworzenia i udostępniania czasowych lub stałych wystaw,

f) publikowania treści w postaci cyklicznej, jednorazowej lub stałej,

g) tworzenia i sprzedaży innych dóbr kultury zgodnych z celami fundacji.

3. Sposób realizacji celów statutowych organizacji:

Fundacja została powołana 9 maja 2013, w celu rozwijania kontaktów między Polakami a Japończykami
poprzez  wzajemne  poznawanie  i  uczestnictwo  w  kulturze  duchowej,  fizycznej  i  materialnej,  a  także
określanie i wzmacnianie wartości osób i narodów dzięki poznawaniu wzajemnej odmienności.

Współpraca polsko -  japońska

W lipcu 2015 Fundacja rozpoczęła rozmowy o współpracy z EU-Japan Fest Japan Committee. Współpraca
miała na celu realizację szeregu japońskich wydarzeń w ramach Europejskiej Stolicy Kultury 2016.

Już w roku 2015 przy wsparciu EU-Japan Fest udało się zorganizować :

w czerwcu Festiwal  Shogi z udziałem japońskiego gościa Madoki Kitao – profesjonalnej graczki shogi.
Festiwal Shogi obejmował m.in.:

• IV Mistrzostwa Polski w Shogi,

• Warsztaty i turniej dobutsu shogi,

• Szybkie rachunki na sorobanie (japońskim liczydle),

• Towarzyski Międzynarodowy Mecz Piłki Nożnej.

we wrześniu Festiwal Japońskich Sztuk Walki:

• W  tygodniu  21-25  września odbywały  się  zgrupowania  i  seminaria  kendo,  iaido   prowadzone
m.in. przez znakomitych japońskich mistrzów Hironobu Yamashiro (kendo) i Norio Furuichi (iaido). 
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• Część  publiczna  odbyła  się  w  sobotę,  26  września  w  obiekcie  sportowym  3  Zespołu  Szkół
Ogólnokształcących (IX LO) przy ul. Piotra Skargi, obejmowała Ogólnopolski Turniej Kendo NAMI
Taikai, pokazy i warsztaty iaido, kyudo i aikido oraz pokaz szabli polskiej.

Po dalszych  rozmowach  z  sekretarzem generalnym EU-Japan Fest  oraz  przedstawicielami  ESK 2016
Zarząd Fundacji zdecydował aplikować do EU-Japan Fest o wsparcie 7 projektów „japońskich”. Aplikacja
przebiegła pomyślnie i otrzymaliśmy obietnice wsparcia projektów tak przez EU-Japan Fest, jak i przez
Biuro Festiwalowe ESK 2016. 

Wydarzenia plenerowe.

Dużym  zainteresowaniem  cieszą  się  wszystkie  przedsięwzięcia  plenerowe,  warsztaty  otwarte,
przybliżające kulturę Japonii mieszkańcom Wrocławia.

Regularne,  co  miesięczne  pokazy  i  warsztaty  kendo,  iaido,  stroju  japońskiego  i  kaligrafii  japońskiej
we wrocławskim Ogrodzie  Japońskim,  gromadziły  zawsze  grupy aktywnych  uczestników oraz  znaczną
publiczność. Pokazy w Ogrodzie Japońskim organizowaliśmy od połowy kwietnia do końca września.

Co niedzielne japońskie spotkania na Wyspie Słodowej organizowane w okresie wakacyjnym zakończone
zostały najbardziej spektakularnym wydarzeniem – Wyspą na Fali czyli NAMI Airando. Wydarzenie ma już
charakter cykliczny, co roku o tej samej porze we wrześniu mieszkańcy Wrocławia mają okazję wziąć udział
w japońskim festiwalu. 

Zajęcia z języka japońskiego.

W roku 2015 poza kontynuacją zajęć z języka japońskiego utworzono kolejne grupy w sezonie wiosennym
i jesiennym. W okresie wakacyjnym były prowadzone intensywne kursy języka japońskiego od podstaw,
oraz kurs powtórkowy dla kursów prowadzonych w roku szkolnym 2014/2015.

Kluby sportowe: kendo i iaido.

W roku 2015 do klubów dołączyli kolejni zawodnicy.

Klub iaido Renshinkan.

Liczba trenujących to 14 osób.

Klub iaido Renshinkan prowadzi treningi trzy razy w tygodniu.

Zawodnicy klubu iaido jeżdżą na polskie i zagraniczne zgrupowania, gdzie podnoszą swoje umiejętności.

Klub Renshinkan organizuje zgrupowania dla zawodników z innych polskich klubów.

Najważniejszym  wydarzeniem  było  zorganizowanie  ogólnopolskiego  zgrupowania  iaido   z  japońskim
mistrzem iaido Norio Furioichim (8 dan) w ramach Festiwalu Japońskich Sztuk Walki.

Klub kendo Ryushinkai.

Liczbą trenujących to 51 osoby.

Klub kendo Ryushinkai prowadzi treningi cztery razy w tygodniu dla zawodników od 12 lat wzwyż oraz dwa
razy w tygodniu dla dzieci.

W roku 2015 Urząd Miejski wsparł nasz klub kendo dwoma dotacjami miejskimi.
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Najważniejszym  wydarzeniem było  z  organizowanie  ogólnopolskiego  zgrupowania  kendo  z  japońskimi
mistrzami kendo Hironobu Yamshiro (8 dan) i  Hidefumi Ishizaka (6 dan) w ramach Festiwalu Japońskich
Sztuk Walki.

Gry: shogi i go

W Fundacji odbywały się regularne spotkania graczy w shoi i go. 

W sierpniu odbył się intensywny 5 dniowy trening go.

W  czerwcu  odwiedziła  nas  znana  profesjonalna  japońska  zawodniczka  shogi  Madoka  Kitao,
która przybliżyła graczom kulturę gry w shogi.

We wrześniu w ramach Festiwalu Japońskich Sztuk Walki zorganizowaliśmy Drugie Otwarte Mistrzostwa
Wrocławia w Shogi.

Integracja międzykulturowa.

Fundacja  kontynuowała  współpracę  z  Sayuri  Goto-Fuksiewicz,  wolontariuszką  biegle  posługującą
się językiem polskim i japońskim. Współorganizuje zajęcia z kaligrafii  oraz zajęcia kulturowo-plastyczne
dla dzieci i młodzieży.

W działaniach Fundacji chętnie biorą udział japońscy studenci studiujący w Polsce na różnych kierunkach
(polonistyka, szkoły artystyczne), spotykając się na formalnych i nieformalnych imprezach organizowanych
przez Fundację.

Od  sierpnia  2015  z  Fundacją  rozpoczęła  współpracę  japońska  aktorka  pantomimiczna  Yumi  Sato,
która przyjechała do Wrocławia w celu doskonalenia swojego warsztatu aktorki mimicznej, a w Fundacji
czynnie uczestniczy w tworzeniu mini spektakli łączących polską i japońską tradycję teatralną.

Wolontariat

Działania Fundacji w roku 2015 opierały się w zdecydowanej większości na wolontariacie obejmującym
członków Zarządu i 12 stałych współpracowników. 

Zgodnie z regulaminem wolontariatu, Fundacja zwracała koszty związane z działaniami wolontariuszy oraz
wspierała zwiększanie ich umiejętności w zakresie bezpośrednio związanym z ich działaniami w ramach
Fundacji. 

Zadania:

W 2015 roku realizując działalność statutową wykonano następujące zadania:

a. przeprowadzono 344 godzin treningowych kendo,

b. przeprowadzono 256 godzin treningowych iaido,

c. przeprowadzono  120 godzin szkoleniowych języka japońskiego,

d. przeprowadzono  90 godzin zajęć w klubie shogi,

e. przeprowadzono  80 godzin zajęć w klubie go,

f. zorganizowano 6 „Spotkań z Japonią” w Ogrodzie Japońskim,

g. zorganizowano 11 spotkań  integracyjnych  polsko-japońskich.
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Zlecone zadania publiczne:

zadania zlecone przez Gminę Wrocław

1. SZKOLENIE W SPORTACH WALKI W 2015 ROKU - Szkolenie w Kendo,

2. AKTYWIZACJA WYSPY SŁODOWEJ I WYSPY PIASKOWEJ 2015,

3. NAMI TAIKAI OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ KENDO 2015.

4. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej:

W minionym roku nie prowadzono działalności gospodarczej.

5. Wykaz protokołów z posiedzeń Zarządu oraz Rady Fundacji:

Protokół z posiedzenia Zarządu Fundacja Przyjaźni Polsko-Japońskiej NAMI z dnia 15.01.2015,

Protokół z posiedzenia Rady Fundacja Przyjaźni Polsko-Japońskiej NAMI z dnia 15.01.2015,

Protokół z posiedzenia Zarządu Fundacja Przyjaźni Polsko-Japońskiej NAMI z dnia 10.03.2015,

Protokół z posiedzenia Rady Fundacja Przyjaźni Polsko-Japońskiej NAMI z dnia 27.05.2015,

Protokół z posiedzenia Zarządu Fundacja Przyjaźni Polsko-Japońskiej NAMI z dnia 26.06.2015,

Protokół z posiedzenia Zarządu Fundacja Przyjaźni Polsko-Japońskiej NAMI z dnia 7.09.2015,

Protokół z posiedzenia Zarządu Fundacja Przyjaźni Polsko-Japońskiej NAMI z dnia 29.09.2015,

Protokół z posiedzenia Zarządu Fundacja Przyjaźni Polsko-Japońskiej NAMI z dnia 16.11.2015,

Protokół z posiedzenia Zarządu Fundacja Przyjaźni Polsko-Japońskiej NAMI z dnia 21.12.2015.

6. Informacje o wysokości uzyskanych przychodów:

130.806,79  złotych

7. Informacje o poniesionych kosztach:

a.  realizacja celów statutowych: 104.318,32 złotych,

b.  koszty administracyjne : 16.774,59 złotych,

c.  działalność  gospodarcza: nie prowadzono.
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8. Dane o:

a) liczbie osób zatrudnionych w Fundacji:
w roku 2015 Fundacja zatrudniała 1 osobę na umowę o pracę:

Juliana Górskiego na stanowisku trenera w klubie kendo.

b) kwocie wynagrodzeń:
w 2015 Fundacja wypłaciła wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia w kwocie 2400 złotych brutto

c) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia:
w 2015 roku Fundacja wypłaciła wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia 

w kwocie 0złotych. 

       d) wydatkach na wynagrodzenia z umów autorskich i o dzieło:

         w 2015 roku Fundacja wypłaciła wynagrodzenia z tytułu umowy autorskich i o dzieło

         w kwocie 25540 zł

d) udzielanych przez Fundację pożyczkach:
w 2015 roku Fundacja nie udzieliła żadnych pożyczek.

e) lokatach bankowych:
w roku 2015 Fundacja nie posiadała żadnej lokaty bankowej.

f) wartościach nabytych obligacji, akcji:
w 2015 roku Fundacja nie nabyła żadnych obligacji ani akcji.

g) nabytych nieruchomościach:
w 2015 roku Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości.

h) nabytych środkach trwałych:
w 2015 roku Fundacja nie na była środków trwałych

i) wartości aktywów i zobowiązań Fundacji:
na koniec 2015 roku wartość aktywów wyniosła: 22.484,12 złotych, a zobowiązań: 22.484,12 
złotych 

9. Informacje dotyczące rozliczeń z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, oraz w sprawie 
deklaracji podatkowych:

Na Fundacji nie ciążą żadne zobowiązania podatkowe.

Zgodnie z art.  17 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992r. dochody
Fundacji przeznaczone na realizację celów statutowych są wolne od podatku. Fundacja na podstawie art.
25 ust. 5 wyżej wymienionej ustawy  jest  zwolniona ze składania deklaracji CIT- 2. 

Fundacja składa deklaracje: CIT- 8, CIT-8/0.

W okresie sprawozdawczym, czyli w roku 2015 nie było żadnej kontroli zewnętrznej.

Wrocław, dnia 1.05.2015. Grażyna Krzywda-Pogorzelska, Prezes Zarządu


