Rzeszów, 28.06.2019 r.

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI CURIOSITAS
Fundacja Curiositas – z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Sympatycznej 28/12, będąca organem prowadzącym
Szkołę Podstawową Montessori im Pilota Pirxa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorstw przy Sądzie Rejonowym
w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000664151,
NIP: 813-373-83-64, REGON: 366580494 – rozpoczęła działalność 16.02.2017 r.
W skład Zarządu Fundacji w 2018 roku wchodzili:
- Maciej Wantusiak – prezes zarządu
- Hanna Wantusiak– wiceprezes zarządu
Zgodnie ze Statutem Fundacji z dnia 16 lutego 2017 r. podstawowymi celami Fundacji są:


wspieranie rodziców w realizacji obowiązku zapewnienia dzieciom warunków umożliwiających
realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia;



prowadzenie i promowanie innowacyjnej oraz alternatywnej działalności oświatowej i edukacyjnej;



zmiana systemu kształcenia uczniów i nauczycieli;



wprowadzenie nowoczesnych, prospołecznych technik nauczania;



działalność edukacyjna na różnych szczeblach kształcenia;



wspieranie aktywności kulturalnej, artystycznej, sportowej, ekologicznej i prospołecznej;



działanie na rzecz integracji europejskiej;



działania na rzecz upowszechnianie wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich, rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego oraz popularyzacji idei „Wolnej Szkoły”, zasad Marii Montessori oraz
idei “Szkoły Demokratycznej”, czyli edukacji opartej na świadomym uczeniu się z własnej woli
w społeczności równych praw i wzajemnego szacunku;



wspieranie rozwoju inicjatyw lokalnych i przedsiębiorczości;



wspieranie nauki języków obcych;



działania na rzecz poprawy świadomości o zdrowej i ekologicznej diecie;



wspieranie rozwoju rodziny pojmowanej jako miejsce twórczego wzrastania zarówno dzieci
jak i rodziców;



promowanie kształcenia ustawicznego tak rodziców jak i dzieci; kształtowanie w dzieciach i rodzicach
postawy krytycznego obserwatora rzeczywistości oraz wskazywanie narzędzi do jej zmieniania;



wspieranie rehabilitacji medyczno-społecznej osób z niepełnosprawnościami;



poszerzanie świadomości ekonomicznej;



przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu rodzin z problemem niepełnosprawności;



propagowanie idei pomocy wzajemnej i wsparcia środowiskowego;



promowanie czytelnictwa;



pobudzanie świadomości ekologicznej i nauka odpowiedzialnego stosunku do przyrody i środowiska
naturalnego;



uwrażliwianie na kulturę i dziedzictwo historyczne;



stworzenie i wdrożenie samofinansującego się modelu placówki oświatowo-gospodarczej, służącej
realizacji misji i celów Fundacji oraz jego promocja i rozpowszechnianie;



kształtowanie postawy działania zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Fundacja nie posiada oddziałów w Polsce.
W 2018 roku Fundacja zwiększyła skalę swojej działalności edukacyjnej poprzez przeniesienie prowadzonej
przez siebie szkoły podstawowej do nowego lokalu oraz uruchomieniu osobnego oddziału przedszkolnego.
Fundacja poszerzyła również swoją działalność pro-społeczną współorganizując zajęcia logopedyczne,
muzyczne oraz klub języka angielskiego dla dzieci dwujęzycznych powracających z emigracji.
Wyniki finansowe Fundacji za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku zostały przedstawione
w sprawozdaniu finansowym, sporządzonym zgodnie z Ustawą o Rachunkowości i obejmującym bilans,
rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową.
Najważniejsze wyniki finansowe Fundacji za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku wynoszą:
1.

Strata netto: 349 310,95 zł

2.

Przychody z działalności statutowej : 261 084,72 zł

3.

Suma bilansowa: 33 969,20 zł

W ciągu roku podatkowego, Fundacja nie prowadziła działalności badawczo-rozwojowej, a także nie nabyła
ani nie posiada instrumentów finansowych oraz udziałów własnych.

