Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Stowarzyszenia Little Homeland
za rok 2014
1.Liczba członków: 36
2.Cele statutowe:
a) rozwój wspólnoty poprzez poprawę jakości życia społecznego i ekonomicznego na polu
edukacji i rekreacji,
b) zachęcanie ludzi do wspólnego budowania mostów w ramach wspólnoty i do łączenia się z
innymi wspólnotami,
c) wspieranie i pomoc w urządzaniu obszaru działania i zwiększania zasobów,
d) włączanie jak najwięcej tych, którzy mogą być zmarginalizowani, odizolowani, społecznie
wyłączeni lub pozbawieni,
e) dotarcie do wszystkich sektorów społeczności lokalnych, bez względu na wiek, płeć,
ograniczenia zdrowotne lub klasę społeczną,
f) zapewnienie praktycznych informacji i pomoc we wszystkich sektorach wspólnoty.
3. Partnerzy i organizacje, z którymi stowarzyszenie współpracowało:










ETB, Letterkenny,
Errigal College, Letterkenny,
Polska Szkoła w Letterkenny,
Ambasada RP w Dublinie,
Rada Rodziców, działająca przy Polskiej Szkole w Letterkenny,
Fundacja Semper Polonia,
Fundacja Edukacja dla Demokracji,
Stowarzyszenie Wspólnota Polska
ORPEG

4. Zasady, formy i zakres działalności statutowej:
a) w roku 2014 Stowarzyszenie nawiązało współpracę z innymi organizacjami i partnerami dla
pozyskania środków finansowych na prowadzenie działalności, a także dla realizacji celów
statutowych.
b) Stowarzyszenie pozyskało środki z Ambasady RP w Dublinie na realizację projektu ‘’Warsztaty
dla maturzystów 2014’’
c) Stowarzyszenie pozyskało środki z Ambasady RP w Dublinie na realizację projektu ‘’ Udział w
Paradzie św. Patryka- Thank You Ireland 2004- 2014’’
d) Stowarzyszenie pozyskało środki z Ambasady RP w Dublinie na realizację projektu ‘’ Każda
książka dobrem kultury”

e) Stowarzyszenie pozyskało środki z Fundacji Edukacja dla Demokracji na realizację projektu
‘’Szkoła. PL- Irlandia”
f) Stowarzyszenie pozyskało pomoce dydaktyczne, podręczniki z ORPEGU
g) Stowarzyszenie pozyskało książki z Fundacji Semper Polonia
h) Stowarzyszenie udzieliło wsparcia jednej potrzebującej rodzinie- zapomoga docelowa
Rozpoczęte projekty( czekające na realizację):




„Warsztaty dla maturzystów 2015”
„Lato w mieście- półkolonie dla dzieci i młodzieży”
„Turniej piłkarski dzieci, młodzieży i dorosłych”

5. Informacje o prowadzonej działalności gospodarczej:
W roku 2014 Stowarzyszenie nie prowadziło żadnej działalności gospodarczej.
6. Informacje dotyczące rozliczeń z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, oraz w sprawie
deklaracji podatkowych:
Na Stowarzyszeniu Little Homeland nie ciążą żadne zobowiązania podatkowe. Dochody
Stowarzyszenia przeznaczone na realizację celów statutowych są wolne od podatku. Stowarzyszenie
nie jest płatnikiem VAT. Stowarzyszenie złożyło rozliczenie podatkowe za rok działalności w Urzędzie
Skarbowym.
7. W okresie sprawozdawczym, czyli od 01.01.2014 do 31.12.2014, odbył się monitoring Fundacji
Edukacja dla Demokracji, w związku z realizacja projektu „ Szkoła. PL- Irlandia”.

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Little Homeland
na rok 2014
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok działalności 2014
1. Podstawowy przedmiot działalności: prowadzenie Stowarzyszenia Little Homeland.
2. Okres trwania działalności organizacji: czas nieokreślony.
3. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje : okres działalności Stowarzyszenia od
01.01.2014 do 31.12.2014
4. Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania
działalności przez Stowarzyszenie w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie są nam znane
okoliczności wskazujące na istnienie poważnych zagrożeń kontynuowania przez
Stowarzyszenie działalności.
5. Data sporządzenia: 02.01.2015

Rachunek wyników na dzień 31 grudnia 2014

Przychody

Koszty

Środki z roku poprzedniego( sprawozdanie finansowe za 2012/13):
28.71EURO
Stowarzyszenia, Fundacje, Organizacje: 4830.00 euro
Środki z Ambasady RP w Dublinie: 3080.00 euro
Składki członkowskie: 260.00 euro

Realizacja projektów: 7910.00 euro
Inne: 283.15 euro

Kategoria kosztów

Budżet

Wydatki zrealizowane

Saldo

Projekt „Warsztaty dla
maturzystów 2014’’finansowany ze środków
Ambasady RP w Dublinie
Projekt „Udział w Paradzie św.
Patryka- Thank You Ireland”finansowana ze środków
Ambasady RP w Dublinie
Projekt „Każda książka dobrem
kultury”- finansowana ze
środków Ambasady RP w
Dublinie
Projekt „ Szkoła.PL- Irlandia2014”- finansowane ze środków
Fundacji Edukacja dla
Demokracji
Zapomogi docelowe

800.00 EURO

800.00 EURO

0.00 EURO

180.00 EURO

180.00 EURO

0.00 EURO

2100.00 EURO

2100.00 EURO

0.00 EURO

4830.00 EURO

4830.00 EURO

0.00 EURO

120.00 EURO

120.00 EURO

0.00 EURO

Remont sali do nauki języka
polskiego

24.17 EURO

24.17 EURO

0.00 EURO

Koszty prowadzenia rachunku
bankowego

39.98 EURO

39.98EURO

0.00 EURO

Opłata skarbowa

71.00 EURO

71.00 EURO

0.00 EURO

Koszty administracyjne

28.00 EURO

28.00EURO

0.00 EURO

Pozostała kwota na dzień 31 grudnia 2014 roku: 5.56 euro ( do wykorzystania w roku następnym).

Zarząd Stowarzyszenia

