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Wizja:
Gwiazdy dla każdego.

Misja:
Fundacja Antares jest młodą organizacją założoną przez studentów astronomii.
Fundacja skupia się na edukacji, szczególnie w dziedzinie astronomii i astrofizyki.
Głównym celem organizacji jest popularyzacja nauk ścisłych wśród młodych ludzi.
Chcielibyśmy im pokazać, że nauki ścisłe składają się nie tylko z nudnych i
niezrozumiałych równań. Naszym celem się rozbudzenie zainteresowania
otaczającym nas wszechświatem poprzez organizację obserwacji nocnego nieba oraz
Słońca, zajęcia i prelekcje popularno-naukowe.

CELE STATUTOWE:
Głównymi celami Fundacji jest wspieranie rozwoju astronomii, popularyzacja tej
dziedziny nauki oraz integracja środowisk astronomicznych.
Celami statutowymi są także działania w zakresie:
a) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
b) działalności charytatywnej i dobroczynnej;
c) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
d) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka
regionalnego;
e) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
f) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
g) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
h) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój
przedsiębiorczości;
i) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności
oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w
praktyce gospodarczej;
j) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
k) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
l) wypoczynku dzieci i młodzieży;
m) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
n) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
o) ekologii i ochrony zwierząt, ochrony środowiska oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego;
p) turystyki i krajoznawstwa;
q) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
r) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i
współpracy między społeczeństwami;
s) promocji i organizacji wolontariatu;
t) pomocy Polonii i Polakom za granicą;
u) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
v) działalności
na
rzecz
rodziny,
macierzyństwa,
rodzicielstwa,
upowszechniania i ochrony praw dziecka;
w) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
x) działalności na rzecz organizacji pozarządowych;
y) działalności naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej, w tym również
polegająca na kształceniu studentów.

DziaŁania
Fundacja realizuje swoje cele w ramach działalności odpłatnej i nieodpłatnej poprzez:
a) Promowanie astronomii i dorobku naukowego astronomów w kraju i za
granicą.
b) Organizowanie i udział w imprezach promujących astronomię.
c) Propagowanie rozwoju edukacji w zakresie nauk ścisłych.
d) Fundowanie stypendiów zwłaszcza uzdolnionym naukowcom, studentom,
dzieciom i młodzieży.
e) Rzecznictwo interesów grup związanych z astronomią.
f) Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą.
g) Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami
pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
h) Działania wspomagające rozwój i integracje społeczności związanych z
astronomią.
i) Prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych.
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

DziaŁania PROWADZONE W 2015 ROKU
Obserwacje nieba
Fundacja zorganizowała kilka obserwacji nieba dla dzieci i młodzieży. W ciągu dnia
możemy obserwować Słońce dzięki teleskopowi wyposażonego w filtr H-alfa. W
czasie nocnych pokazów przeważnie celujemy w planety i pobliskie mgławice
planetarne.
W 2015 roku braliśmy udział w:
 Obchodach Dnia Dziecka w Niepołomicach – 1 czerwiec
 Obserwacje maksimum Perseidów – 13 sierpień

Szkolenia
Jako młoda organizacja pragniemy przede wszystkim się rozwijać i nabrać
doświadczenia w dziedzinie zarządzania projektami, metodami edukacji
pozaformalnej oraz prowadzeniem organizacji pozarządowej. Nasi członkowie brali
udział w następujących szkoleniach:
 ‘Mobility Academy for Local Leaders’ – Konstancin-Jeziorna, 22-27 Wrzesień
 ‘The power of non-formal education’ – Rzym, 23-28 Październik
 ‘Mobility Academy for Local Leaders. Część 2’ – Bojnice, 25-29 Listopad

Informacja o przychodach i kosztach
Fundacja nie otrzymała żadnych przychodów w 2015 roku. Koszty wyniosły
83.11 PLN i były to wyłącznie koszty administracyjne: zakupu pieczątki oraz opłaty
pocztowe.

Informacja o zatrudnieniu, czŁonkach i
wolontariuszach
Fundacja nie zatrudniała żadnych pracowników ani nie wypłacała żadnych
wynagrodzeń w rozumieniu prawa pracy czy umów cywilno-prawnych. Fundacja
nie posiada członków ani wolontariuszy w rozumieniu ustawy o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie.

Informacja o poŻyczkach, aktywach i
zobowiĄzaniach
Fundacja nie udzieliła ani nie brała pożyczek w roku 2015.
Fundacja nie posiadała w 2015 roku rachunku bankowego. Fundusz założycielski w
kwocie 500 PLN był przechowywany w kasie fundacji.
Fundacja w roku 2015 nie posiadała obligacji, udziałów ani akcji, nie nabywała
nieruchomości ani środków trwałych.
Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym na dzień 31.12.2015 roku aktywa wynosiły
416.89 PLN. Nie wykazano zobowiązań.

Informacja o dziaŁalnoŚci zleconej
W 2015 roku fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty
państwowe ani samorządowe.

Informacja o rozliczeniach i
deklaracjach podatkowych
Fundacja w roku 2015 nie była płatnikiem zaliczki na podatek dochodowy. Był to
pierwszy rok działalności fundacji. W ciągu roku nie były składane deklaracje
podatkowe. Deklarację CIT-8 złożono w 2016 roku.

Informacja o kontrolach
Działalność fundacji nie była przedmiotem kontroli w 2015 roku.

Inne informacje wymagane przez ustawĘ
Fundacja nie posiadała w 2015 roku statusu organizacji pożytku publicznego, a w
związku z tym nie uzyskiwała dochodów z 1% podatku dochodowego od osób
fizycznych.
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