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I. DANE REJESTROWE FUNDACJI 

Stosownie do postanowień § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 
2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji, dane rejestrowe 
Fundacji Fundacji International Core for Assistance and Development  (Fundacja ICAD), na dzień 
28.06.2018, przedstawiają się następująco: 

- nazwa fundacji: 
Fundacja International Core for Assistance and Development (Fundacja ICAD) 

- siedziba fundacji i adres fundacji (aktualny adres do korespondencji oraz adres poczty 
elektronicznej, jeśli fundacja taki posiada):  
International Core for Assistance and Development (Fundacja ICAD) 
ul. Karliczka nr 5/54 
Katowice, 40-488 
NIP 8952028949 
Adres do korespondencji:  
Renarda 15 
43-502 
Czechowice-Dziedzice 
adres poczty elektronicznej: info@icadfoundation.org 
 
- nr KRS i data rejestracji w KRS: 
0000475026, data rejestracji w KRS: 28.08.2013 

- nr identyfikacyjny w systemie regon: 
022374315 

- skład zarządu (imię, nazwisko, pełniona funkcja): 
Edyta Adrianna Tyc - prezes 
zarządu fundacji 

Przemysław Piotr Wojciechowski – 
członek zarządu fundacji 

Angelika Katarzyna Szyszło  – 
członek zarządu fundacji 

- cele statutowe fundacji: 
Celem głównym fundacji jest pomoc i wsparcie ludzi, którzy wskutek działań wojennych i 
konfliktów społecznych, klęsk żywiołowych, podziałów społecznych, niskiego stopnia rozwoju 
ekonomicznego i biedy, niesprawiedliwości społecznej,  braku edukacji lub innych czynników – 
są w sytuacji zagrożenia życia lub mają utrudnione bądź uniemożliwione normalne 
funkcjonowanie, a także dbałość o tożsamość kulturową oraz zrównoważony rozwój środowiska 
naturalnego. Działalność dotyczy rejonów zarówno na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jak i 
poza jej granicami. 
Cel główny wspierany jest przez cele szczegółowe: 

1. Dostarczanie pomocy humanitarnej; 
2. Realizowanie pomocy rozwojowej; 
3. Wsparcie  potrzebujących  grup społecznych; 
4. Wyrównywanie szans społecznych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu; 
5. Propagowanie praw człowieka  i działalność na ich rzecz; 

mailto:info@icadfoundation.org
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6. Zaangażowanie się w rozwiązywanie problemów globalnych; 
7. Kształtowanie postaw obywatelskich wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Wsparcie 

Wolontariatu; 
8. Ochrona zabytków i dziedzictwa kulturowego; 
9. Ochrona środowiska naturalnego 

 
II. ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ 
 
II.1 ZASADY I FORMY DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI  
Fundacja realizuje wyżej wymienione cele poprzez: 

a) wdrażanie projektów rozwojowych 
b) współpracę z podmiotami o podobnym kierunku działań 

c) pomoc doraźną oraz konsultacje i szkolenia. 
 

II.2 DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI W 2017 ROKU 
Działalność Fundacji International Core for Assistance and Development w roku 2016 
koncentrowała się na następujących aktywnościach: (każdy punkt z częścią opisową) 
a) Realizacja projektu :  Wsparcie administracji lokalnej regionów Megreli i Rachy w realizacji 
zamierzeń polityki promocji turystyki regionalnej. Wymiana doświadczeń z regionem Imereti. 
(część opisowa znajduje się w załączniku 1) 
 

II.3 GŁÓWNE ZDARZENIA PRAWNE O SKUTKACH FINANSOWYCH: (każdy punkt z częścią opisową) 
a) podpisanie umowy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych na realizację drugiego etapu 
projektu 220/2016 
 
III. INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
Działalność gospodarcza nie jest prowadzona 
 
Informacje finansowe ujęte są w załączonym sprawozdaniu (Załącznik 2) finansowym za rok 
2017. 
 
VII. DANE O: 
a) liczbie osób zatrudnionych w fundacji (z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób 

zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej): 
Średnie zatrudnienie w Fundacji International Core for Assistance and Development w roku 
2017 wyniosło 3  pełne etaty  
i zmalało w porównaniu z rokiem poprzednim o 28 osób.  
 

STANOWISKO LICZBA OSÓB UWAGI 

Koordynator 1 Projekt 220 

Asystent koordynatora 1 Projekt 220 

Asystent regionalny  3 Projekt 220 

Ekspert ds. Mikroprzedsiębiorczości 
odpowiedzialny za szkolenia, 
opracowanie szlaków turystycznych oraz 
opiekę merytoryczną nad projektem 

1 Projekt 220 

Specjalista promocji poprzez nowe 2 Projekt 220 
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technologia odpowiedzialny za całość 
tekstów na stronę internetową oraz w 
folderze. Osoba koordynująca wszystkie 
elementy merytoryczne po stronie 
gruzińskiej, pełnoetatowa praca 

Kierowca 1 Projekt 220 

Specjalista do analizy danych 1 Projekt 220 

Asystent ds. zbierania materiałów 1 Projekt 220 

Osoba odpowiedzialna za zapewnienie 
noclegów podczas całości działań 

1 Projekt 220 

Osoba odpowiedzialna za sporządzenie i 
przygotowanie materiałów na warsztaty 
fotograficzne  

1 Projekt 220, Umowa o dzieło 

Programista-grafik odpowiedzialny za 
strony www 

1 Projekt 220 

 
VIII. DZIAŁALNOŚĆ ZLECONA FUNDACJI PRZEZ PODMIOTY PAŃSTWOWE I SAMORZĄDOWE 
(usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) ORAZ O WYNIKU FINANSOWYM TEJ DZIAŁALNOŚCI. 
 
Brak. Realizowane były 1 projekt ze środków programu Polska Pomoc – Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych 
 
IX. INFORMACJA  O  ROZLICZENIACH  FUNDACJI  Z TYTUŁU  CIĄŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ 
PODATKOWYCH, A TAKŻE INFORMACJA W SPRAWIE SKŁADANYCH DEKLARACJI 
PODATKOWYCH. 
 
Wszystkie zobowiązania Fundacji International Core for Assistance and Development z tytułu 
podatków i ubezpieczeń społecznych za rok podatkowy 2017 uregulowane zostały w 
ustawowych terminach.  
 
X. KONTROLE PRZEPROWADZANE W FUNDACJI International Core for Assistance and 

Development W ROKU 2017 : 
W roku 2017 r. w Fundacji International Core for Assistance and Development nie prowadzano 
żadnych kontroli. 
 
Sprawozdanie podpisuje co najmniej dwóch członków zarządu fundacji, jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej. 
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Załącznik 1.  
 
Działania w roku 2017 projekt 220/2017 

Fundacja ICAD prowadzi działania w Gruzji od 2014 roku, projekt „Wsparcie administracji lokalnej 
regionów Megreli i Rachy w realizacji zamierzeń polityki promocji turystyki regionalnej. Wymiana 
doświadczeń z regionem Imereti” realizowany w latach 2016-2017 jest bezpośrednią kontynuacją 
projektów z poprzednich lat. Wiedza i doświadczenie nabyte w poprzednich latach oraz ciągła 
współpraca z lokalnymi administracjami pozawala na odpowiedni rozwój projektu oraz pełną 
realizację coraz szerzej zakrojonych działań Fundacji w Gruzji  

Cele bezpośrednie i efekty projektu na rok 2017 zostały osiągnięte w całości. 

Celami bezpośrednimi oraz efektami nakreślonymi w złożonym wniosku projektowym na rok 2017 były: 

1. Wymiana doświadczeń między trzema regionami (Imereti, Megreli i Racha) w zakresie realizacji 
polityki turystycznej. Budowa bazy informacji dla inwestorów. Badanie potencjału turystyki dla 4 
sezonów.  
2. Budowa stron internetowych promujących Mergreli oraz Racha, aktualizacja strony 
www.visitkutaisi.com 
3. Wydruk magazynów promujących regiony wspólnie - 40 str. A4, 8000 sztuk  
4. Udział w targach w Poznaniu oraz spotkaniach promocyjnych w Warszawie i Krakowie 5. Dystrybucja 
folderów oraz organizacja dni turystyki regionalnej w poszczególnych regionach 
 
Ad.1 Wymiana doświadczeń między trzema regionami (Imereti, Megreli i Racha) w zakresie realizacji 
polityki turystycznej. Budowa bazy informacji dla inwestorów. Badanie potencjału turystyki dla 4 
sezonów.  
Cel został osiągnięty.  
 
Cel osiągnięto poprzez stałą wpółpracę przestawicieli administracji przy realizacji projektu oraz 
zorganizowanie konferencji w Kutaisi, na którą zostali zaproszeni przedstawiciele administracji będących 
partnerami w projekcie (dystrykty: Oni, Kutaisi, Martvili), sąsiednich regionów i dystryktów oraz 
przedstawiciele branży turystycznej.  
Administracja współpracowała przy tworzeniu materiałów promocyjnych – w tym folderu, stron 
internetowych oraz postów promocyjnych, a także przy realizacji targów turystycznych w Warszawie. 
Odbyła się również konferencja wieńcząca dwuletni projekt w Kutaisi. Udział w niej wzięli: 
przedstawiciele administracji lokalnych, branży turystycznej, Krajowej Administracji Turystyki Gruzji, 
pracownicy lokalnych oddziałów turystyki, pracownicy zatrudnieni podczas projektu.  
Zgodnie z założeniami projektu na rok 2017 zorganizowana została konferencja podsumowywująca 
projekt, podczas której przedstawiciele fundacji ICAD, organizacji Pro Motion Georgia oraz administracji 
przedstawili rezultaty projektu oraz wymienili się doświadczeniami. Podczas konferencji odbyła się 
również debata dotycząca dotychczasowych działań, jak również działań planowanych na kolejne lata w 
ramach realizacji zamierzeń polityki rozwoju turystyki w regionach Megrelia, Racha oraz Imereti. 
Zaprezentowane zostały również strony internetowe www.visitoni.com oraz www.visitmartvili.com oraz 
folder promujący trzy regiony: Imereti, Racha oraz Megrelia.  
Przedstawiciele dystryktów Imereti wyrazili ogromne zainteresowanie działaniami projektowymi.  
 
Przedstawiciele organizacji Pro Motion Georgia oraz asystenci regionalni przy wsparciu przedstawicieli 
lokalnych administracji przygotowali raport opisujący każdy z regionów w czterech porach roku. 
Informacje zawarte w raporcie zostały wykorzystane na stronach internetowych promujących regiony, w 
folderze promocyjnym wydrukowanym w roku 2017, podczas promocji na Facebooku (posty 
promocyjne). Dodatkowo dzięki informacją zwartym w raporcie reprezentacji regionów na targach 
turystycznych w Polsce byli odpowiednio przygotowani na pytania zadawane przez odwiedzjących 

http://www.visitkutaisi.com/
http://www.visitoni.com/
http://www.visitmartvili.com/
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stoisko promocyjne.  
 
2. Budowa stron internetowych promujących Mergreli oraz Racha, aktualizacja strony 
www.visitkutaisi.com 
Cel został osiągnięty  
Zgodnie z założeniami projektu powstały dwie nowe strony internetowe:  
- www.visitoni.com promująca i opisująca region Racha, oraz dystrykt Oni  
- www.visitmartvili.com promująca i opisująca region Megrelia oraz dystrykt Martvili  
 
Strony internetowe powstały przy współpracy pracowników Fundacji ICAD, organizacji Pro Motion 
Georgia, pracowników administracji Oni, Martvili oraz Kutaisi, asystentów regionalnych jak również 
przedstawicieli lokalnych społeczności. Na stronach internetowych znalazły się informację niezbędne dla 
turystów jak również zakładka z informacjami dla potencjalnych inwestorów. 
Strona internetowa www.visitkutaisi.com została zaktualizowana o nowe informacje zebrane w roku 
2016 oraz 2017. Została stworzona nowa zakładka: NEWS. 
 
3. Wydruk magazynów promujących regiony wspólnie - 40 str. A4, 8000 sztuk  
 
Cel został osiągnięty  
 
Dzięki informacją zebranych przez pracowników Fundacji ICAD, organizacji Pro Motion Georgia, 
pracowników administracji Oni, Martvili oraz Kutaisi oraz asystentów regionalnych przygotowany został 
folder promujący trzy regiony, w których realizowany był projekt. Folder zawiera kompleksowe 
informacje dotyczące każdego z regionów: opisy miejsc noclegowych, opisy szlaków oraz tras 
turystycznych, opisy atrakcji turystycznych, informacje dotyczące transportu, historię regionów, telefony 
kontaktowe do służb publicznych, informacji turystycznych, oraz administracji państwowych 
W folderze znalazły się również zdjęcia zwycięzców konkursy „Malownicza Gruzja” organizowanego w 
ramach projektu. Wydrukowano 7000 sztuk, 74 stronicowego folderu promocyjnego w formacie B5, w 
języku angielskim. Ze względu na potrzebę przystosowania folderu dla turystów traktujących go, jako 
przewodnik, a tym samym zabierających go w podróż, format folderu został zmieniony z A4 na B5. 
Folder wydrukowano w mniejszej o 1000 sztuk ilości niż początkowo planowano ze względu na znacznie 
zwiększoną liczbę stron, która pozwoliła zawarcie wszystkich niezbędnych informacji. 
 
4. Udział w targach w Poznaniu oraz spotkaniach promocyjnych w Warszawie i Krakowie 
 
Cel został osiągnięty.  
 
Zgodnie z założeniami projektu przedstawiciele administracji Kutaisi, Oni oraz Martvili wzięli udział w 
międzynarodowych targach turystycznych World Travel Show (Międzynarodowe Targi Turystyczne). 
Przedstawiciele Fundacji ICAD wspólnie z partnerem Gruzińskim Pro Motion Georgia podjęli decyzję o 
wzięciu udziału w targach turystycznych World Travel Show pod Warszawą, ze względu na ich rozmiar 
oraz prestiż.   
Stoisko promujące trzy regiony Gruzji cieszyło się ogromnym zainteresowaniem podczas targów, 
promocja folderu była dużym sukcesem.  
Na tarach obecni byli przedstawiciele Departamentów Turystyki oraz administracji z Oni, Martvili i 
Kutaisi, przedstawiciele centrów informacji turystycznej oraz pracownicy zatrudnieni w projekcie. 
W ramach wizyty w Polsce odbyły się również 3 spotkania promujące projekt oraz folder powstały w 
roku 2017, w Polsce, w Warszawie, Poznaniu i Czarnkowie. Na potrzeby promocji podczas targów 
turystycznych w Polsce, spotkań promocyjnych, dni turystyki w Gruzji, konferencji kończącej projekt 
zaprojektowane i wydrukowane zostały plakaty oraz rollupy. 

Załącznik 2: Kopia Sprawozdania Finansowego za rok 2017 

http://www.visitkutaisi.com/
http://www.visitoni.com/
http://www.visitmartvili.com/
http://www.visitkutaisi.com/
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