
Sprawozdanie z działalności fundacji
w roku 2021

1.   Nazwa fundacji :

Siedziba i adres :

Aktualny adres do
korespondencji:

Adres poczty elektronicznejl:

Data wpisu w I(rajowym
Rejestrze Sądowym :

Numer KRS :

REGON  :

Dane dotyczące
członków zarządu :
lmię i nazwisko, pełniona
funkcja

Określenie celów

statutowych fundacji

Fundacja Centrum  Badań  Migracyjnych

ul. Turniowa  16,  60-116  Poznań

ul.  Półwiejska  17/27,  61-885  Poznań

office@migrant.poznan.pl

13 marca 2015

0000549583

361075159

lzabela  Ewa Czerniejewska,  Prezeska Zarządu

Agnieszka  Narożniak,  Członkini  Zarządu

Anna  Olchowska,  Członkini Zarządu

Karolina  Sydow,  Członkini Zarządu

1.                działalność  naukowa  i  praktyczna związana  z tematyką  migracji;

2.               wspieranie rozwoju  nauk społecznych i  humanistycznych w zakresie wi
edzy o migracjach;

3.                prowadzenie działań  edukacyjnych i informacyjnych  kierowanych do sp

ołeczeństwa polskiego, związanych z migracjami;

4.                prowadzenie działań edukacyjnych, informacyjnych i innych działań o c

harakterze bezpośredniego wsparcia skierowanych do migrantów;

5.                prowadzenie działań  na  rzecz grup mniejszościowych zagrożonych wykl

uczeniem społecznym.

2.  Zasady, formy i zakres
działalności statutowej z

podaniem realizacji
celów statutowych :

1.   inicjowanie,  prowadzenie, wspieranie badań  naukowych związanych z celami

Fundacji;

2.   przygotowywanie ekspertyz,  raportów, publikacji w zakresie badań  nad  migr

acjami;

3.   działalność wydawniczą;

4.   organizowanie konferencji, seminariów, spotkań o charakterze naukowym or
az szkoleń i warsztatów o charakterze praktycznym dotyczących tematyki  migra
cyjnej;

5.   prowadzenie działalności informacyjnej i doradztwa dla  migrantów oraz społ

eczeństwa  polskiego;
6.   organizowanie kursów, szkoleń, warsztatów i spotkań skierowanych do migra
ntów;
7.   wspomaganie inicjatyw społecznych zgodnych  z celami  Fundacji;

8.   współpracę z innymi  podmiotami zajmującymi się tematyką związaną z celam
i  Fundacji;

9.    członkostwo w organizacjach zrzeszających  instytucje polskie i zagraniczne,

o celach statutowych zbieżnych  lub tożsamych z celem  Fundacji;
10.    działalność charytatywną.
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Opis głównych zdarzeń

prawnych
o skutkach finansowych

Nie dotyczy

3.   lnformacja o prowadzonej            Fundacja  nie prowadzi działalności gospodarczej

działalności gospodarczej wg
wpisu do rejestru

przedsiębiorców l(RS:

4.   Odpisy uchwał zarządu
fundacji:

1.      Uchwałazarządu   Fundacji  Centrum   Badań   Migracyjnych  nr  1/2021  z

dnia   11.02.2021  r.    w  sprawie  świadczenia   usług  prywatnie  klientom

MIP/POINT przez osoby zatrudnione  przez  Fundację

2.      Uchwałazarządu   Fundacji   Centrum   Badań   Migracyjnych   nr  2/2021z
dnia  31.03.2020 r. w sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  z działalności

Fundacji

3.      Uchwała  nr  03/2021 Zarządu   Fundacji  Centrum   Badań  Migracyjnych z

dnia 9 kwietnia 2021 r.  w sprawie wyboru  przedstawicieli pracowników
4.      Uchwała   nr  4/2021Zarządu   Fundacji   Centrum   Badań   Migracyjnychz

dnia   9  kwietnia  2021  r. w  sprawie  regulaminu  wpłat  na  Pracownicze

Plany Kapitałowe (dalej  PPK)

5.      Uchwałazarządu   Fundacji   Centrum   Badań   Migracyjnych   nr  5/2021z

dnia  15.07.2021  r.   w  sprawie  przystąpienia  do  realizacji  projektu  „Po

pierwsze tolerancja"
6.      Uchwała   Zarządu  Fundacji  Centrum   Badań   Migracyjnych  nr  6/2021   z

dnia    30.09.2021    r.   w   sprawie   przystąpienia    do    realizacji    projektu

Adaptacja  do życia w  Polsce obywateli  Afganistanu  ewakuowanych  po

przejęciu władzy przez talibów -grupa w Poznaniu"
7.      Uchwała   Zarządu  Fundacji Centrum  Badań  Migracyjnych  nr7/2021   z

dnia  30.11.2021  r.   w sprawie  przystąpienia  do  realizacji

projektu „Zorientuj się w (Wielko)polsce.   Wiedza  i  umiejętności  na
rzecz wzajemnej  integracji"

lnformacja o wysokości

przychodów
(z wyodrębnieniem ich źródła-
spadek, zapis, darowizna,
środki z budżetu państwa i
budżetu gminy):

a)  informacja o odpłatnych
świadczeniach

realizowanych przez
fundację w ramach celów
statutowych (z uwzględnien
iem kosztów tych
świadczeń):

a.           Darowizny osób fizycznych

b.           Darowizny od osób prawnych

c.            Dotacje ze źródeł publicznych

d.           Dotacje (inne organizacje)

4.307,05 zł

0,00 zł

408.929,76 zł

42.086,89 zł

e.            Działalność odpłatna  pożytku  publicznego                           33.925,00 zł

Razem: 489.248,70 zł

33.925,00 zł przychody z działalności  odpłatnej  pożytku  publicznego

33.925,00 zł koszty działalności  odpłatnej  pożytku  publicznego
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b) przy prowadzeniu                        nie dotyczy
działalności gospodarczej
wynik finansowy oraz

procentowy stosunek
przychodu osiągniętego z
działalności

gospodarczej do przychodu
osiągniętego z pozostałych
źródeł:

a.          realizację celów statutowych
lnformacja o poniesionych kosztach    b.           administrację
na:                                                                                    c.             działalność gospodarczą

d.            pozostałe koszty.

Razem: 486.395,21 zł

486.041,65 zł
353,56 zł

0,00 zł
0,00 zł

7.    Liczba osób zatrudnionych wfundacji(wgzajmowanychstanowiskzwyodrębnieniemosóbzatrudnionychwyłączniewdziałalnościgospodarczej): stanowisko l.os. umowa

doradca zawodowy 1 yw-prawna

konsultant edukacyjny 1 yw-prawna

konsultant  lT 1 yw-prawna

Konsultant obcokraj.owca w biurze 4
cyw-prawna+1 um. oPracę

koordynator i  pracownik biura  MIP 1 Pracę

księ8Owy 1 yw-prawna

pracownik administracyjny 2 Pracę

prele8ent 3 yw-prawna

prowadzenie kursów języka  polskiego 2 yw-prawna

specjalista ds. współpracy instytucjonalnej 1 yw-prawna
Specjalisty ds.  lokalnych  inicjatyw

1 yw-prawnaintegracyjnych

specjalisty ds. organizacyjnych 1 yw-prawna

tłumacz 4 yw-prawna

trener 4 yw-prawna

Razem 27

a)  łączna kwota wynagrodzeń
wypłaconych przez fundację

(z podziałem na wynagrodzenia,
nagrody, premie i inne -
z wyodrębnieniem całości tych
wynagrodzeń osób
zatrudnionych wyłącznie
w działalności gospodarczej):

łączna  kwota wynagrodzeń: 71.614,10 zł
Kwota obejmuje wyłącznie wynagrodzenia brutto z umów o pracę,  bez
narzutów pracodawcy. W 2021 r.  nie wypłacono nagród,  premii i
innych.  Fundacja  nie  prowadziła  działalności gospodarczej.
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b)  wysokość rocznego lub

przeciętnego wynagrodzenia
wypłaconego łącznie członkom
zarządu
i innych organów fundacji oraz
osobom I(ierującym wyłącznie
działalnością gospodarczą

(z podziałem jw.):

c)  wydatki na wynagrodzenia z
umów zlecenia:

d)  udzielone przez
fundację pożyczki pieniężne (z

podziałem wg ich wysokości, ze
wskazaniem

pożyczkobiorców, warunków
przyznania
pożyczek z podaniem podstawy
statutowej ich przyznania):

nie dotyczy

wynagrodzenia z umów zleceń:   262.410,12 zł
Kwota obejmuje wyłącznie wynagrodzenia  brutto z umów cywilnoprawnych,

bez narzutów zleceniodawcy.
nie dotyczy

e) kwoty ulokowane w banku Wraz  nie dotyczy
z nazwą banku:

f)  wartość nabytych obligacji oraz    nie dotyczy

wielkość objętych udziałów lub

nabytych akcji w spółkach prawa
handlowego (nazwy spółek):

8)   nabyte nieruchomości (ich               nie dotyczy
przeznaczenie, wysokość kwot
wydatkowanych na to nabycie):

h)   nabyte pozostałe środki trwałe:  o,oo zł

i)  wartości aktywów i
zobowiązań fundacji  ujęte we
właściwych sprawozdaniach
finansowych sporządzonych dla
celów statystycznych:

Wartość aktywów fundacji:  74.488,31 zł

Zobowiązania  fundacji:  1,00 zł

żŁ,



8.   Dane o działalności zleconej fundacji

przez podmioty państwowe
i samorządowe (usługi, państwowe
zadania zlecone i zamówienia

publiczne) oraz wyniki finansowe z tej
działalności:

1.      #AKTYWATOR      WLKP     -     Wsparcie      integracji      migrantów     w
województwie wielkopolskim
Termin  realizacji  01.02.2020-30.09.2022  r.

Źródło finansowania:  FAMI  MSwiA poprzez partnera  loM

Wartość projektu wg umowy 993.242,80 zł

2.      OneforAll,Allforone3

Termin  realizacji:   styczeń  2021-grudzień  202

Źródło finansowania: Open Society Foundations poprzez partnera

Stowarzyszenie lnterwencji Prawnej.

Wartość projektu  wg umowy  :39.617,60 zł (11.000  USD)

3.      Ochrona zdrowia w polsce-przewodnik dla  migrantów
Termin  realizacji:  2020/2021

Źródło finansowania: Amica S.A.

Wartość projektu wg umowy: 5.000,00 zł

4.      Po  pierwszetolerancja

Termin  realizacji: 01.08.2021-15.12.2021

Źródło finansowania:  Urząd  Miasta  Poznania

Wartość projektu  zgodnie z umową: 22.950,00 zł

5.      Zorientuj   się   w   (Wielko)polsce.   Wiedza   i   umiejętności   na   rzecz

wzajemnej  integracji
Termin  realizacji  30.12.2021-30.09.2023

Źródło  finansowania:    Fundusze  EOG  w  ramach  Programy Aktywni

obywatele -Fundusz Regionalny
Wartość projektu  wg umowy 82.660,97  EUR

6.      ,,Adaptacja do życia w polsce obywateli Afganistanu ewakuowanych

po przejęciu władzy przez talibów -grupa w Poznaniu"
Termin  realizacji:   październik 2021-grudzień  2021

Źródło finansowania:  KPRM  poprzez  partnera  (lidera)  WRK

Wartość projektu wg umowy  :  33.525,00 zł

Fundacja  regularnie opłacała składki  ZUS oraz  PIT związane z zawartymi

9.      Rozliczenia ztytułu zobowiązań               umowami o pracę i umowami

podatkowych, informacja w sprawie    cywilnoprawnymi.  Fundacja złożyła   roczną deklarację PIT-4R za
składanych deklaracji podatkowych:     2021  r.  Fundacja złoży deklarację podatkową CIT s za  rok 2021.

10.  lnformacja, czy w okresie
sprawozdawczym była

przeprowadzona kontrola
w fundacji,  jeśli była   -wyniki

kontroli:

lNNE  :

Fundacja  co  kwartał  zgodnie  z  umowa  sporządza  sprawozdanie  z  realizacji

projektu     #AKTYWATOR     WLKP     -     Wsparcie     integracji     migrantów     w
województwie wielkopolskim finansowany ze środków FAMI  MSwiA. W lipcu

2021    r.    prowadzona    była    kontrola    projektu,    w    której    przedstawiono
wszystkie wymagane dokumenty.

łł.Podpisyco najmniej 2 członków      31.03.2022
lzabela  Czerniejewska

zarządu (jeśli statut nie stanowi.,naczen                                    3tiu:oiti, Q-


