ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА, ИЗГОТВЕН ПО РЕДА НА ЧЛ.40, АЛ.2 ОТ ЗЮЛНЦ НА
ФОНДАЦИЯ „ВИЖЪНЪРИ“ ЗА 2017г.
(приет с Протокол №3/26.03.2018 г. от Общо събрание)
I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Фондация „Вижънъри“ е регистрирана в Софийски градски съд с решение по фирмено дело
№318/2017 г., като фондация с нестопанска цел в обществена полза. Същата е регистрирана и в
Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел при Министерство на
правосъдието под №20170809022. Седалището на Фондацията е в гр.София, жк. Дружба, бл. 171,
вх. Д, ап.115. Основната дейност на Фондацията е насочена към осъществяване на проекти в
градска среда, свързани с визуални изкуства и подпомагане на независими артисти.
II.ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ИЗРАЗХОДВАНИТЕ ЗА ТЯХ СРЕДСТВА
ПРЕЗ 2017 г.

1. Организиране и провеждане на проект Граффопост
1.1. Същност и цели на проекта
С проектa ГРАФФОПОСТ VISIONARY дава възможност на визуални артисти и съвременни
стенописци да покажат своята визия за промяна на дадено пространство чрез концептуален
художествен проект, изцяло съобразен със самата градска среда. Проектът обхваща рисуване на
трафопостове в централни градски части и големи квартали на София. Затова говори и самото
име - ГРАФФОПОСТ, представящо в една дума колаборацията от графика, графити и трафопост.
1.2. Резултати
С трите реализирани издания на ГРАФФОПОСТ през 2017 г. заедно с наши партньори:
• успешно облагородихме 3 централни софийски района чрез директна художествена
намеса близо до хората - общо 360 кв.м.;
• допринесохме за развитието на изкуството в градска среда на локално ниво чрез
създаването на 4 обекта на съвременното изкуство;
• подпомогнахме трима независими артисти в осъществяването на самостоятелна изява;
• насочихме вниманието на аудиторията към съвременното стенописно изкуство и
принадлежността му в града, с което разширихме традиционната публика и спомогнахме
за културното ѝ обогатяване чрез комуникиране на авторовата концепция в неформални
разговори с художниците.
III. РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛУЧЕНОТО ИМУЩЕСТВО И ПРИХОДИТЕ ОТ ДРУГИ
ДЕЙНОСТИ ЗА НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА – 2017 г.
Финансирания по проекти – 0,00 лв
Получени нефинансови дарения през 2017 г. – 941,80 лв.
Други приходи от нестопанска дейност – 0,00 лв.
Приходи от стопанска дейност – 0,00лв.
Приходи от членски внос през 2017 г. – 0,00лв.
Всичко приходи: 941,80 лв.
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IV. ВИД, РАЗМЕР, СТОЙНОСТ И ЦЕЛИ НА ПОЛУЧЕНИТЕ И ПРЕДОСТАВЕНИ ДАРЕНИЯ, КАКТО
И ДАННИ ЗА ДАРИТЕЛИТЕ:
За осъществяване на проектите на Фондацията, свързани със стенописи в публични пространства,
през 2017 г. са получени материални дарения без условия от две юридически лица – алуминиеви
стълба и скеле от „Арон България“ ЕАД и фасадна боя от „Оргахим“ АД. Общият финансов размер
на даренията е 941,80 лв.
V. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ЗА 2017 г.
Финансов резултат за периода 01.07.2017- 31.12.2017 г. е 0 лева.
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Председател на Фондация Вижънъри,
Деляна Ангелова Ангелова

