
 

KWESTIONARIUSZ 

SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA 2012 ROK 

 

opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości 

w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. 01.50.529) 

 

Wypełnić należy wszystkie punkty sprawozdania.  

Informacje powinny być precyzyjne i jednoznaczne.  

Wszystkie punkty sprawozdania dotyczą każdej fundacji.  

W razie potrzeby proszę stosować sformułowania typu: 

nie wystąpiło, nie wynagradzano, nie było, nie nabyto, itp. 

 

 

1. Nazwa fundacji: SPUNK. Fundacja Nowoczesnej Edukacji 

2. Siedziba i adres fundacji: Łódź, ul. Zbocze 2 m.9, 92-003 

3. Aktualny adres do korespondencji (fakultatywnie numer telefonu):  

Zbocze 2 m.9, 92-003 Łódź, 510 143 076 

4. Adres poczty elektronicznej (e-mail): 

ola.dulas@spunk,pl 

5. Numer i data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000417866, 17 kwietnia 2012 

6.  Statystyczny numer  identyfikacyjny w systemie REGON: 101401005 

7. Dane dotyczące członków Zarządu Fundacji  

(imię i nazwisko oraz pełniona funkcja): 

1/ Aleksandra Dulas - prezeska 

2/ Anna Jurek - wiceprezeska 

8. Cele statutowe fundacji: 

1. Celem głównym Fundacji jest działanie na rzecz nowoczesnej edukacji. 

2. Cele szczegółowe to: 

1) upowszechnianie nowoczesnych metod edukacyjnych; 

2) kształtowanie refleksyjnego, niezależnego myślenia i odpowiedzialnych, aktywnych postaw; 

3) propagowanie wiedzy niezależnej światopoglądowo; 

4) kształtowanie postaw tolerancji i równości; 

5) propagowanie idei samorządności i partycypacji. 

 

9. Zasady, formy i zakres działalności statutowej fundacji: 

Fundacja realizuje swoje cele statutowe prowadząc działalność odpłatną i nieodpłatną w zakres 

których wchodzą: 

1. Systemowe działania na rzecz poprawy jakości edukacji. 

2. Oddolne działania na rzecz poprawy jakości edukacji. 

3. Organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i warsztatów poświęconych celom Fundacji. 

4. Prowadzenie działań dziennikarskich propagujących idee i cele Fundacji. 

5. Prowadzenie portali informacyjnych, doradztwa, poradnictwa drogą elektroniczną. 

6. Prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej w zakresie idei i celów Fundacji. 

7. Organizacja i przeprowadzanie akcji, happeningów, zgromadzeń propagujących idee Fundacji. 

8. Prowadzenie przez zespoły interdyscyplinarne rozpoznania, opieki terapeutycznej 

i psychoterapeutycznej. 

9. Wsparcie psychologiczno-terapeutyczne. 



10. Organizowanie czynnego wypoczynku dzieciom i młodzieży, połączonego z realizacją programów 

profilaktycznych, edukacyjnych, wychowawczych, terapeutycznych, integracyjnych.  

 

11. Organizowanie międzynarodowej wymiany dzieci i młodzieży, połączonej ze wspólnymi  

działaniami młodych. 

12. Stwarzanie dzieciom i młodzieży sprzyjających warunków do rozwoju zdolności,  

zainteresowań i talentów. 

13. Wdrażanie pro rodzinnych programów na rzecz dzieci i młodzieży. 

14. Zapobieganie patologiom społecznym: uzależnieniom, agresji i przestępczości poprzez 

prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnych. 

15. Tworzenie jednostek edukacyjnych, punktów konsultacyjnych, świetlic środowiskowych. 

16. Zabezpieczanie potrzeb edukacyjnych i kulturalnych dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie 

placówek oświatowych zgodnie z Ustawą o systemie oświaty.  

17. Współpracę ze środowiskiem naukowym, wspieranie działalności kulturalnej, oświatowej  i  

naukowej w zakresie obejmującym cele Fundacji. 

18. Współpracę z mediami w celu promocji idei Fundacji i dobrych wzorów zachowań  

społecznych. 

19. Współpraca ze sferą biznesu w zakresie obejmującym cele Fundacji. 

20. Współpracę z organizacjami państwowymi i społecznymi w zakresie obejmującym cele Fundacji. 

21. Współpracę z organizacjami samorządowymi w zakresie obejmującym cele Fundacji. 

22. Współpracę z instytucjami Unii Europejskiej w zakresie obejmującym cele Fundacji. 

23. Współpracę z zagranicznymi organizacjami państwowymi, samorządowymi, a zwłaszcza 

organizacjami działającymi w sektorze non – profit w zakresie obejmującym cele Fundacji. 

24. Przyznawanie wyróżnień i nagród osobom i instytucjom, których działalność w istotny sposób  

przyczynia się do realizacji celów Fundacji. 

 

10. Realizacja celów statutowych w roku sprawozdawczym: 

Dofinansowanie działania „Profilaktyka ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszonych droga płciową 

w tym profilaktyka HIV/AIDS  pozwoliło na: 

 przeprowadzenie zajęć dla 640 młodych ludzi, dzięki czemu otrzymali oni wiedzę z zakresu 

profilaktyki ciąż, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym HIV i AIDS i in. tematów 

wyszczególnionych w spisie zagadnień 

 zakup materiałów edukacyjnych dla 28 grup młodzieży, dzięki czemu zajęcia miały formę 

warsztatową, a więc były ciekawsze i bardziej poglądowe niż klasyczne lekcje 

 prowadzenie maila zaufania, w ramach którego edukatorzy odpowiadali na pytania młodzieży 

 rozpropagowanie informacji o mailu zaufania wśród młodzieży poprzez druk plakatów i 

ulotek, które znalazły się na terenach szkół, pub’ów, kawiarni i innych miejsc publicznych, w 

których przebywa młodzież 

 pokrycie części kosztów związanych z koordynacją, opłatami telefonicznymi i księgowością 

(zgodnie z budżetem) 

 

W ramach odpłatnej działalności pożytku przeprowadzony został cykl szkoleń dla animatorów 

edukacji seksualnej, który pozwolił wykształcić 12 osób, które będą w przyszłości realizować zadania 

Fundacji.  



 

 

 

11. Główne zdarzenia prawne w działalności statutowej o skutkach finansowych: 

Dotacja UMŁ -36 000 zł – „Profilaktyka ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, 
w tym profilaktyka HIV/AIDS” um. Dotacji nr 1/SR/DSS-ZSS-VI/2012 

 

 

12. Działalność  gospodarcza (jeśli była prowadzona, ze wskazaniem jej formy): 

nie była prowadzona 

 

13. Odpisy uchwał zarządu fundacji (w załączeniu do sprawozdania). 

 

14. Uzyskane  w roku sprawozdawczym przychody ze: 

a/ spadków: nie uzyskano 

b/ zapisów: nie uzyskano 

c/ darowizn: nie uzyskano 

d/ zbiórek publicznych: nie prowadzono 

e/ źródeł publicznych (w tym z budżetu państwa i gminy):.   36 000 zł 

f/ oprocentowania rachunków bankowych: nie wystapiły 

g/ loterii: nie wystąpiły 

h/ odpłatnych świadczeń w ramach celów statutowych 13 099,00 

i/ działalności gospodarczej    nie dotyczy 

j/ inne rodzaje dochodów: nie wystąpiły 

 

15. Wysokość kosztów wynikających z: 

a/ realizacji celów statutowych fundacji 45638,86 

b/ wydatków administracyjnych: 

- czynsze.................................................................................................................. 

- opłaty telefoniczne  162,79 

- opłaty pocztowe nie wystąpiły 

- inne........................................................................................................................ 

c/ działalności gospodarczej nie dotyczy 

d/ pozostałe koszty 30,00 

 

16. Liczba osób zatrudnionych w fundacji:  

 

OSOBY ZATRUDNIONE 
OSOBY ZATRUDNIONE 

W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

Lp. stanowisko liczba osób Lp. stanowisko liczba osób 

 Nie zatrudniano     

      

      

      

 

 



 

17. Łączna  kwota wynagrodzeń w roku sprawozdawczym osób zatrudnionych: nie dotyczy 

w tym: 

a/ wynagrodzenia 0 

b/ premie 0 

c/ wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej 0 

d/ inne wynagrodzenia 0 

 

18. Wysokość rocznego wynagrodzenia:  

a/ członków zarządu 

- wynagrodzenia.......0............................................................................... 

- nagrody.......0.............................................................................................. 

- premie…………0………………………………………………………………  

- inne  świadczenia.........0................................................................................. 

b/ członków innych organów fundacji 

- wynagrodzenia......0....................................................................................... 

- nagrody..........0.............................................................................................. 

- premie………0………………………………………………………………………  

- inne  świadczenia...0..................................................................................... 

c/ osób kierujących wyłącznie działalnością gospodarczą 

- wynagrodzenia........0....................................................................................... 

- nagrody..............0............................................................................................. 

- premie…………0…………………………………………………………………  

- inne  świadczenia.....0....................................................................................... 

 

19.  Wydatki  na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia:  

36 020,00 pln 

 

20.  Udzielone przez fundację pożyczki  pieniężne z podziałem  wg  ich wysokości, ze wskazaniem 

pożyczkobiorców i warunków  przyznania pożyczek oraz z podaniem  podstawy statutowej 

udzielania tych pożyczek: nie udzielono 

 

21. Kwoty na rachunkach bankowych (ze wskazaniem banków):  

53 2030 0045 1110 0000 0234 8200  nazwa banku: BGŻ – 2349,02 
 

22. Wartość nabytych obligacji: nie nabyto 

.................................................................................................................................. 

 

23. Wartości objętych udziałów i nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych 

spółek: nie dotyczy 

 

24.  Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokość kwot wydatkowanych na ten cel: 

nie dotyczy 

 

25. Nabyte  pozostałe środki trwałe: nie dotyczy 

 

 

 

 



 

26. Wartość aktywów i  zobowiązań fundacji  ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych: 

a/ aktywa: 7893,29 pln 

b/ zobowiązania:  3743,94 pln 

 

27. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, 

państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne): 

Dotacja UMŁ – 36 000 pln 

 

28. Wynik finansowy działalności wyszczególnionej w pkt. 24: nie dotyczy 

 

29. Informacja  o rozliczeniach  fundacji  z tytułu  ciążących  zobowiązań podatkowych, a także o 

składanych deklaracjach podatkowych: Cit - 8 

 

30. Informacje przeprowadzonych w fundacji w roku sprawozdawczym kontrolach oraz wyniki tych 

kontroli. 

 

W roku 2012 nie przeprowadzono w organizacji żadnej kontroli. 

 

 

 

Podpisy  członków Zarządu  

(sprawozdanie podpisuje co najmniej dwóch członków zarządu fundacji,  

jeżeli statut nie stanowi inaczej) 

 

Aleksandra Dulas                                                                       Anna Jurek 

.............................................    …………………………………… 

 

 

 


