Sprawozdanie z działalności za rok 2014
Fundacji "Karma-free"
1. Fundacja "Karma-free"
ul. Warszawska 55/94
05-075 Warszawa
fundacja@karma-free.org.pl
Data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego:
nr KRS: 0000445685
nr REGON: 146497438
Członkowie zarządu w roku 2014: Mallika Bogdańska – prezes zarządu fundacji,
Artur Szumski – wiceprezes zarządu.
Celem Fundacji jest upowszechnianie wegetarianizmu oraz wspieranie opieki
i pomocy społecznej, rozwój oświaty i wychowania, propagowanie ochrony środowiska,
rozwój ochrony zdrowia, propagowanie kultury i sztuki itp.
2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez działalność charytatywną i edukacyjną,
a w szczególności przez:
a) bezpłatne wydawanie posiłków dla osób potrzebujących,
b) organizację i udział w imprezach masowych: festynach, festiwalach, koncertach
itp.,
c) kursy, szkolenia, sympozja, seminaria, odczyty i środki masowego przekazu,
d) aktywizację zawodową i społeczną osób potrzebujących,
e) promocję i organizację wolontariatu,
f) prowadzenie inwestycji dla realizacji celów Fundacji, w tym przedszkoli, żłobków,
domów emeryta i in.
g) merytoryczne lub finansowe wspieranie działalności innych osób prawnych
i fizycznych, która jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji.
3. Od 28.05.2013 roku Fundacja nieprzerwanie organizuje akcję charytatywną
"Kolacja na Patelni", polegającą na przygotowywaniu i rozdawaniu bezpłatnych
gorących wegetariańskich posiłków w centrum Warszawy. W 2014 roku
przeprowadziliśmy 52 edycje tej akcji, wydając łącznie około 5200 pełnych porcji
obiadowych.
Wzięliśmy udział w czterech festynach: 15.06. - w Ogólnopolskim Dniu Dogoterapii,
21.09. - w Festiwalu Dzielnica Kultury Mokotów, zorganizowanym przez Służewski
Dom Kultury. 27.09. - w Jarmarku zorganizowanym przez Centrum Łowicka, 4.10 –
w Dniu Otwartych Drzwi w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie
zorganizowanym z okazji Światowego Dnia Zwierząt oraz 150-cio lecia TOZ w Polsce.
Aktywnie uczestniczyliśmy w kilkudniowych imprezach (przygotowywaliśmy gorące
posiłki na Festiwalu Heart and Mind 20-22.06., na Chaos Pikniku 27-28.06., na Dance
and Yoga Camp 8-16.08., oraz dla uczestników konwentów: Asucon 13-14.09, My
Little Konwent 27-28.09., Tetcon 11-12.10), a także gotowaliśmy na jednodniowe
wydarzenia (m.in. na Wielkie Śnienie Kobiet 31.05., na spotkanie z uczniem Ammy,
Shubamritą Swamim, zorganizowane 2.07. przez Stowarzyszenie Amma-Polska, na
benefitowy punkrockowy koncert 18.10, na Tofu-atak zorganizowany 26.10
w Aktywnym Domu Alternatywnym).
Ogółem w 2014 roku wydaliśmy ok. 8000 porcji wegetariańskiego jedzenia.

4. W 2014 roku Fundacja powzięła uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania z 2013
roku oraz uchwałę o organizacji festiwalu w roku 2015 (kopie obiu uchwał
w załączeniu).
5. Przychody Fundacji w 2014 roku wyniosły 15712,10 zł i w całości pochodziły
z darowizn.
6. Koszty poniesione na realizację celów statutowych wyniosły 14136,69 zł. Koszty
administracyjne wyniosły 2100,43 zł.
Fundacja w 2014 r. nie prowadziła działalności gospodarczej.
7. Działalność Fundacji realizowana jest wyłącznie przez wolontariuszy. W 2014
roku na podstawie umowy o współpracy pomagało nam 7 osób.
8. Stan rachunku bankowego na dzień 31.12 2014 wynosił 3592,32 zł (Bank BGŻ).
Wartość aktywów na dzień 31.12.2014 wynosiła 3813,38 zł. Na dzień 31.12.2014 roku
Fundacja nie posiadała zobowiązań.
Warszawa, 27.02.2015 r.
Podpisano:
Mallika Szumska
Artur Szumski

