
 
KWESTIONARIUSZ  SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA 2013 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) Upowszechnienie nowoczesnych metod edukacyjnych z zakresu nauk: humanistycznych, 
społeczno-ekonomicznych, przyrodniczych, inżynieryjnych oraz nauk ścisłych.  

2) Propagowanie wiedzy niezależnej światopoglądowo.  

3) Kształtowanie postaw tolerancji i równości.  

4) Propagowanie szeroko rozumianych postaw prozdrowotnych, w kontekście medycznym, 
psychologicznym i społecznym.  
5) Zwiększenie wiedzy na temat świadomego wykorzystywania nowych mediów i nowych technologii.  

6) Wspieranie dialogu społecznego.  

7) Propagowanie idei odpowiedzialności społecznej biznesu.  

8) Propagowanie idei samorządności i partycypacji.  
 

9. Zasady, formy i zakres działalności statutowej fundacji:  
 
1. Fundacja realizuje swoje cele statutowe prowadząc działalność odpłatną i nieodpłatną w zakres 
których wchodzą:  

1) Oddolne działania na rzecz poprawy jakości edukacji.  

2) Systemowe działania na rzecz poprawy jakości edukacji.  



3) Stwarzanie dzieciom i młodzieży sprzyjających warunków do rozwoju zdolności, zainteresowań i 
talentów.  

4) Organizowanie warsztatów, szkoleń, seminariów, konferencji poświęconych celom Fundacji.  

5) Organizacja i przeprowadzanie akcji, happeningów, zgromadzeń propagujących idee Fundacji.  

6) Tworzenie jednostek edukacyjnych, punktów konsultacyjnych, świetlic środowiskowych.  

7) Zabezpieczanie potrzeb edukacyjnych i kulturalnych dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie 
placówek oświatowych zgodnie z Ustawą o systemie oświaty.  

8) Organizowanie czynnego wypoczynku dzieciom i młodzieży, połączonego z realizacją programów 
edukacyjnych, wychowawczych, profilaktycznych, terapeutycznych, integracyjnych.  

9) Organizowanie międzynarodowej wymiany dzieci i młodzieży, połączonej ze wspólnymi działaniami 
młodych.  

10) Tworzenie i realizacja profilaktycznych programów edukacyjnych na rzecz edukacji seksualnej, w 
tym profilaktyki ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszonych droga płciową, w tym profilaktyki 
HIV/AIDS.  

11) Zapobieganie patologiom społecznym: uzależnieniom, agresji i przestępczości poprzez 
prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnych.  

12) Wsparcie psychologiczno-terapeutyczne.  

13) Prowadzenie doradztwa i poradnictwa drogą elektroniczną.  

14) Prowadzenie przez zespoły interdyscyplinarne rozpoznania, opieki terapeutycznej i 
psychoterapeutycznej.  

15) Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania i promocji świadomego korzystania z nowych 
mediów i technologii, z szczególnym uwzględnieniem promocji inicjatyw prospołecznych i pro 
obywatelskich.  

16) Prowadzenie działań dziennikarskich i portali informacyjnych propagujących idee i cele Fundacji.  

17) Prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej w zakresie idei i celów Fundacji.  

18) Współpracę z mediami w celu promocji idei Fundacji i dobrych wzorów zachowań społecznych.  
19) Współpracę ze środowiskiem naukowym, wspieranie działalności oświatowej, naukowej i 
kulturalnej w zakresie obejmującym cele Fundacji.  

20) Współpraca ze sferą biznesu w zakresie obejmującym cele Fundacji, ze szczególnym 
uwzględnieniem promocji postaw społecznej odpowiedzialności biznesu.  

21) Prowadzenie działań, szkoleń, konferencji, akcji i zgromadzeń propagujących postawy 
prospołeczne, pro obywatelskie.  

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

23) Współpracę z organizacjami samorządowymi w zakresie obejmującym cele Fundacji.  

24) Współpracę z instytucjami Unii Europejskiej w zakresie obejmującym cele Fundacji.  

25) Współpracę z zagranicznymi organizacjami państwowymi, samorządowymi, a zwłaszcza 
organizacjami działającymi w sektorze non – profit w zakresie obejmującym cele Fundacji.  

26) 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:  
 
Stworzenie Łódzkiej Gazety Społecznej Miasto Ł. Grant Szwajcarski, umowa dotacji 
0114/M/3/2013. 
 
 
Wydawanie Miasta Ł. Łódzkiej Gazety Społecznej – od października 2013 roku. 10 000 
egzemplarzy miesięcznie. Prowadzenie Portalu internetowego Miasta Ł, oraz profilu na 
Facebooku. W ramach realizacji zadania prowadzona jest również szkoła dziennikarstwa 
obywatelskiego, w której działaniach uczestniczą osoby redagujące gazetę.  
Realizację projektu rozpoczęto w październiku 2013 roku od rekrutacji 

współpracowników/współpracowniczek. Pierwsze spotkanie zespołu odbyło się 

25.09.2013 r., miało charakter organizacyjny – omówiono cele i działania, które 

przewiduje projekt oraz podział kompetencji, obowiązków między współpracownikami. 

Następnie po wystosowaniu zapytań ofertowych do czterech drukarni, nawiązaliśmy 

współpracę z drukarnią proponującą najlepsze warunki.  

W roku 2013 wydano 3 numery miesięcznika Miasto Ł w nakładzie 10 tysięcy 

egzemplarzy. Udało się skompletować redakcję gazety i obsadzić wszystkie zaplanowane 

w projekcie stanowiska. Redakcja to specjaliści w swoich dziedzinach i łódzcy aktywiści 

od lat związani z działaniami społecznymi na rzecz Łodzi. Ustalono cotygodniowe 

spotkania kadry projektu i Szkołę Dziennikarstwa Obywatelskiego, będącą jednocześnie 

gremium redakcyjnym – dwa razy w miesiącu. Do napisania tekstów zatrudniono 

dziewięciu ekspertów, pozostałe artykuły napisali współpracownicy i współpracowniczki. 

Kolportażem gazety zajmowali się wolontariusze i wolontariuszki – realizowano go 

dwutorowo – na ulicach miasta, a także przez sklepy, instytucje: urzędy, ośrodki kultury, 

pomocy społecznej, biblioteki, organizacje pozarządowe, przychodnie, punkty usługowe, 

puby i kluby oraz zaprzyjaźnione organizacje pozarządowe i spółdzielnie socjalne itp. 

Gazetę kolportowało 8 wolontariuszy, 4 razy w miesiącu przez 3 godz. 

Nawiązano kontakt z Partnerami – wszyscy Partnerzy są na bieżąco informowani o 

postępach w pracach nad gazetą oraz proszeni o ocenę tych prac. Przy okazji innego 

projektu udało się już zorganizować jedno spotkanie z Partnerem zagranicznym WOZ Die 

Wochenzeitung, na którym przedstawieni zostali członkowie redakcji i skonsultowane 

pomysły na pierwszy numer i wygląd gazety oraz materiałów promocyjnych. 

Tematy poruszone w kolejnych numerach Miasta Ł: numer listopadowy: wyniki i 

przebieg pierwszego Budżetu Obywatelskiego w Łodzi, jak jest skonstruowany budżet 

Łodzi, przebudowa trasu W-Z, wywiad z Prezydentką Łodzi Hanną Zdanowską, Masa 

Krytyczna rowerzystów w Łodzi, Łódzki Szlak Kobiet, zieleń miejska, wywiad z dyrektorką 

Festiwalu Designu w Łodzi, łódzka szkoła poezji oraz dwa felietony – o przemocy wobec 

dzieci i o planach budowy trasy zamiast istniejącego parku;  numer grudniowy: w jaki 

sposób obchodzą Święta przedstawiciele różnych grup wyznaniowych oraz ateiści, 

nielegalne reklamy, Inicjatywa lokalna, problemy osoby nagle muszącej zmierzyć się z 

niepełnosprawnością, malejąca liczba ławek miejskich, zwierzęta w mieście, potrzeba 

uspokojenia ruchu spalinowego w miastach, Rewolucja 1905 roku w Łodzi, segregacja 

śmieci, ostatnie drzewo na Piotrkowskiej, inicjatywa Polska Społeczna, listy dzieci do 

świata i dwa felietony – los kotów bezdomnych zimą i Łódź zagłębiem BPO; numer 

styczniowy: wywiad z osteopatą, miasto wolne od seksizmu, inicjatywa 365 rzeczy, które 

możesz zrobić dla Łodzi, seksizm na reklamach w przestrzeni publicznej miasta, łodzianie 

pracujący w Warszawie, problemy łódzkiej kultury, ptaki w mieście oraz felietony – 

agresja radykalnej prawicy oraz Rynek Bałucki. 

W I kwartale odbyło się sześć spotkań w ramach Szkoły Dziennikarstwa 

Obywatelskiego: uczestniczki i uczestnicy spotkań opracowywali koncepcję kolejnych 

numerów Miasta Ł, dyskutowali na temat poszczególnych tekstów, metod pracy. 

Spotkania były prowadzone przez redaktor naczelną Miasta Ł – Aleksandrę Dulas. Odbył 

się także warsztat na temat etyki mediów, w którym członkowie i członkinie redakcji 



dyskutowali nad zapisami karty etyki mediów i ustalali jak ją wspólnie rozumiemy. 

Zaproszeni zostali eksperci – fotograf prasowy Maciej Stanik, który poprowadził warsztat 

na temat tajników fotografii prasowej. W spotkaniach wzięło udział ponad 30 osób, 

reprezentujących wiele bardzo różnych środowisk w Łodzi. Na potrzebę Szkoły zakupiono 

publikacje z zakresu dziennikarstwa obywatelskiego, prawa prasowego, informacji w 

kulturze współczesnej. Książki są dostępne w siedzibie Fundacji dla wszystkich osób 

zainteresowanych współpracą. 
 
Stworzenie Gry dla dzieci. Jak Łodzi się powodzi. Grant Szwajcarski, umowa dotacji 
0114/M/3/2013. 
 
 
W ramach odpłatnej działalności pożytku przeprowadzone zostały 4 cykle szkoleń dla 
animatorów edukacji seksualnej, które pozwoliły wykształcić  osoby, które będą w przyszłości 
realizować zadania Fundacji. W sumie szkolenia ukończyło 28 osób. 
 
Prowadzone były również zajęcia dla dzieci i rodziców z edukacji seksualnej. W sumie 5 grup 
rodziców i 10 grup młodzieży. Realizowane były także spotkania Edukacyjne dla studentów, 
pogadanki i seminaria z zakresu Edukacji Seksualnej. 



 
11. Główne zdarzenia prawne w działalności statutowej o skutkach finansowych:  
 
Dotacja Małe Granty Szwajcarskie- Projekt Łódzka Gazeta Społeczna Miasto Ł – 53 129.00 
Dotacja Małe Granty Szwajcarskie – Projekt Gra Edukacyjna dla Dzieci „Jak Łodzi się 
powodzi” – 50 144,00 
 
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):. 103 273,00 
f/ oprocentowania rachunków bankowych: nie wystapiły  
g/ loterii: nie wystąpiły  
h/ odpłatnych świadczeń w ramach celów statutowych 51 337,00 
i/ działalności gospodarczej nie dotyczy  
j/ inne rodzaje dochodów: nie wystąpiły  
15. Wysokość kosztów wynikających z:  
 
a/ realizacji celów statutowych fundacji 69 453,51 
b/ wydatków administracyjnych:  
- czynsze..................................................................................................................  
- opłaty telefoniczne  
- opłaty pocztowe nie wystąpiły  
- inne 755,90  
c/ działalności gospodarczej nie dotyczy  
d/ pozostałe koszty  
16. Liczba osób zatrudnionych w fundacji:  

OSOBY ZATRUDNIONE  OSOBY ZATRUDNIONE  
W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  

Lp.  stanowisko  liczba osób  Lp.  stanowisko  liczba osób  
Pracownicy w Fundacji zatrudniani byli na umowy cywilno-prawne 
W sumie 15 osób 
 


