Szczecin 30.06. 2017

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji
za rok 2016
1. Fundacja porozumienia Społecznego i Integracji „IMPULS” została ustanowiona przez
Magdalenę Kroczyk zam. Szczecin 71-246, ul. Romera 35 m 8 i Marka Pietrasika
zam.: Szczecin 71-468, ul. Sosnowa 27, aktem notarialnym z dnia 7.11.2007 r.
w Kancelarii Notarialnej Izabeli Beaty Najmrodzkiej w Szczecinie.
2. Fundacja została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 29.11.2007 r. pod
numerem 0000293929, numer statystyczny REGON 320440441.
3. Organami Fundacji jest Zarząd Fundacji.
4. Pierwszy zarząd Fundacji był dwu osobowy i w jego skład wchodzili fundatorzy
założyciele.
5. Siedzibą Fundacji jest Szczecin.

2. pkt 1.
A)

Fundacja Porozumienia Społecznego i Integracji IMPULS, ul. Sosnowa 27,71-468

Szczecin. Data wpisu do KRS 27.11.2007r. Nr KRS 0000293929. REGON 320440441.
B) Dane członów Zarządu Fundacji:
1. Marek Pietrasik – prezes zarządu – zamieszkały w Szczecinie 71-468, ul. Sosnowa 27;
2. Jedna osoba czeka na wpis w KRS na Wiceprezesa Zarządu Fundacji:
- Joanna Dziumienko.
C) Cele Fundacji:
1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji zyciowej
oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
2) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastepczej;
3) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrozonych
wykluczeniem społecznym;
4) działalność charytatywna;
5) działalność na rzecz mniejszosci narodowych i etnicznych oraz jezyka regionalnego;
6) ochrona i promocja zdrowia;
7) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

8)

promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostajacych bez pracy

i zagrozonych zwolnieniem z pracy;
9) działalność na rzecz równych praw kobiet i mezczyzn;
10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
11) działalność wspomagajaca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiebiorczości;
12) działalność wspomagajaca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
13) nauka, szkolnictwa wyzszego, edukacja, oswiata i wychowanie;
14) wypoczynek dzieci i młodziezy;
15) kultura, sztuka, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
16) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
17) ekologia, ochrona zwierzat oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
18) turystyka i krajoznawstwo;
19) upowszechnianie i ochrona wolnosci i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
a takze działania wspomagajace rozwój demokracji;
20) pomoc ofiarom katastrof, klesk zywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju
i za granicą;
21) działalność na rzecz. rodziny, macierzynstwa, rodzicielstwa upowszechniania i ochrony
praw dziecka;
22) przeciwdziałanie uzaleznieniom i patologiom społecznym.
2. pkt 2.
W roku 2016 Fundacja zorganizowała wypoczynek dla dzieci na zimowisku pod nazwą
„Kids Town – niezapomniane półkolonie zimowe”. Otrzymaliśmy dotację w wysokości
10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) na dożywienie dzieci. Otrzymaną kwotę rozliczyliśmy
fakturami (obiady śniadania podwieczorki itp) i przedstawiliśmy dokumenty rozliczeniowe
zgodnie z umową z Urzędem Miasta Szczecin w marcu 2016 r.
2.pkt 2.
W roku 2016 Fundacja otrzymała dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości 74.850,00 zł (siedemdziesiąt cztery tysięcy
osiemset pięćdziesiąt zł)

na kontynuowanie wydania magazynu dla rodziców „Ecostyl”

w nakładzie 6000 szt. o łącznym nakładzie 30000,00 szt.
Dotacja została rozliczona w terminie.
2. pkt 3.
Fundacja została wpisana do rejestru przedsiębiorstw w dniu 23.02.2015 r.

2.pkt 4.
Odpisy uchwał:
- Uchwała Zarządu nr 1/2016 z dnia 10.01.2016 r.
- Uchwała Zarządu nr 2/2016 z dnia 10.01.2016 r.
- Uchwała Zarządu nr 3/2016 z dnia 4.04.2016 r.
- Uchwała Zarządu nr 4/2016 z dnia 21.04.2016 r.
- Uchwała Zarządu nr 5/2016 z dnia 20.12.2016 r.
- Uchwała Zarządu nr 6/2016 z dnia 20.12.2016 r.
- Uchwała Rady Fundacji nr 1/2017 z dnia 30.06.2017 r.
- Uchwała Rady Fundacji nr 2/2017 z dnia 30.06.2017 r.
- Uchwała Rady Fundacji nr 3/2017 z dnia 30.06.2017 r.
- Uchwała Rady Fundacji nr 4/2017 z dnia 30.06.2017 r.
- Uchwała Fundatorów nr 1/2016 z dnia 30.06.2017 r.
- Uchwała Fundatorów nr 2/2016 z dnia 30.06.2017 r.
2. pkt 5.
Kwota

uzyskanych dochodów

w wysokości 255.551,49 zł w całości została uzyskana

ze sprzedaży usług szkoleniowych i darowizn:
- darowizny: 600,07 zł;
- usługi szkoleniowe: 142.107,03 zł;
- dotacje: 112.843,60 zł:
a) WFOSiGW w Szczecinie – 74.850,00 zł;
b) Urząd Miasta Szczecin – 10.000,00 zł.
2.pkt 6.
Koszty poniesione na:
a) realizacje celów statutowych – 243.291,45 zł;
b) administracja(czynsz, opłaty tel., pocztowe itp.) – 659,08 zł;
c) działalność gospodarcza – 0 zł;
d) pozostałe koszty – 2538,47 zł.
2. pkt 7a.
W roku 2016 w Fundacji jedna osoba była zatrudniona na umowę o prace po przepracowaniu
stażu z PUP w Szczecinie.
Pozostałe osoby zatrudnieniowe były na umowę o zlecenie.
2. pkt 7b.
Nie zostały wypłacone wynagrodzenia z działalności gospodarczej.

W roku 2016 w Fundacji jedna osoba była zatrudniona na umowę o prace po przepracowaniu
3-miesięcznego stażu z PUP w Szczecinie.
2. pkt 7c.
Fundacja nie wypłaciła członkom Zarządu oraz innych organów wynagrodzeń i premii.
Członkowie Fundacji od początku działalności Fundacji zrezygnowali z wynagrodzenia
i premii z uwagi na pełnione funkcje w Fundacji.
2. pkt 7d.
Wydatki na wynagrodzenia z umów zleceń: 61.911,94 zł.
2. pkt 7e.
Fundacja nie udzieliła pożyczek w roku 2016 r.
2. pkt 7f.
Fundacja nie ulokowała na kontach bankowych żadnych kwot w 2016 r.
2. pkt 7g.
Fundacja nie posiadała obligacji, udziałów, akcji w 2016 r.
2. pkt 7h.
Fundacja nie nabyła nieruchomości w2016 r.
2. pkt 7i.
Fundacja nie posiadała środków trwałych w 2016 r.
2. pkt 7j.
Fundacja nie ma aktywów i zobowiązań w 2016 r.
2. pkt 8.
W roku 2016 Fundacja zorganizowała wypoczynek dla dzieci na zimowisku pod nazwą
„Kids Town – niezapomniane półkolonie zimowe”. Otrzymaliśmy dotację w wysokości
10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) na dożywienie dzieci.
Otrzymaną

kwotę

rozliczyliśmy

fakturami

(obiady

śniadania

podwieczorki

itp.)

i przedstawiliśmy dokumenty rozliczeniowe zgodnie z umową z Urzędem Miasta Szczecin
w marcu 2016 r.
W roku 2016 Fundacja otrzymała dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości 74,850,00 zł (siedemdziesiąt cztery tysiące
osiemset pięćdziesiąt zł)

na kontynuowanie wydania magazynu dla rodziców „Ecostyl”

w nakładzie 6000 szt. o łącznym nakładzie 30000,00 szt.
Dotacja została rozliczona w terminie.

2.pkt 9.
Fundacja nie posiadała zobowiązań podatkowych PIT 4 w 2016 r. Wszelkie należności
podatkowe z podpisanych umów zlecenia i umów o zostały opłacone w terminie w roku
2016r oraz w styczniu 2017 r. Posiadamy z świadczenia o niezaleganiu.
3. W roku 2016 była prowadzona kontrola fundacji w zakresie organizacji wypoczynku na
zimowisku zorganizowanym przez Fundacje

pod nazwą „Kids Town – niezapomniane

półkolonie zimowe” przez Kuratorium Szczecin.
4. Sprawozdanie podpisuje jeden członek zarządu zgodnie ze statutem.
5. Fundacja została zarejestrowana jako organizacja pożytku publicznego w dniu
26.08.2014 r. Nr w rejestrze: SZXIII NS-REJ.KRS/250/14/280
Fundacja

nie otrzymała darowizn 1%

w 2016r z uwagi na niedopełnienie obowiązku

sprawozdawczości. Zostało wysłane pismo wyjaśniające w tej sprawie do Ministerstwa.
6. Fundacja powołała w dniu 10.11.2016 r. na II kadencje Radę Fundacji w składzie:
- Sławomir Matczak – członek rady;
- Piotr Słowikowski – członek rady;
- Katarzyna Korszewska – przewodniczący rady.
Fundacja zorganizowała:
A / Przeprowadzili zajęcia dla młodzieży gimnazjalnej i klas IV- VI szkoły podstawowej na
tematy:
1. Dopalacze zabijają marzenia.
2. Cyberprzemoc.
3. Odpowiedzialność za swoje zachowanie.
4. Asertywność – jak nie poddać się presji grupy.
5. Niebieski wieloryb.
6. Być sobą.
B/ Szkolenia rad pedagog i spotkania z rodzicami.
C/ Przeprowadziła szkolenia – Szkoły Mediatora sądowego .
D/ Przeprowadziła mediacje karne, cywilne, w oświacie.
E/ Przeprowadziła III Szkolę Trenerów ART.

F/ Współorganizowała kampanie „Magnolie”.
G/ Przeprowadziła trzy szkolenia i zajęcia informacyjne dla więźniów.
I/ Przeprowadziła zajęcia z mediacji dla młodzieży licealnej.
J/ Propagowała idee mediacji i ekologii na dniu „Pod Platanami”.
K/ Udostępniliśmy telefon pod który mediatorzy i osoby zainteresowane mediacjami mogą
uzyskać potrzebne informacje.
L/ Prowadzimy Kancelarię Mediacji i Negocjacji.
Szkolenia prowadzone przez Fundacje są przeprowadzane jak jest to możliwe najtaniej przy
zachowaniu bardzo wysokich standardów szkolenia.
Fundacja przekazała w darowiźnie:
A/ Przekazaliśmy darowiznę rzeczową (cebulki kwiatów) w wysokości 497,97 zł (czterysta
dziewięćdziesiąt siedem zł i dziewięćdziesiąt siedem gr) na projekt „Bezpieczna +” dla
Gimnazjum w Trzebiatowie.
B/ Przekazaliśmy darowiznę rzeczową – pomoce do zajęć w wysokości 428,00 zł (czterysta
dwadzieścia osiem zł) dla Szkoły Podstawowej w Okunicy.
C/ Przekazaliśmy darowiznę rzeczową – zabawki w wysokości 2000,00 zł (dwa tysiące zł)
na rzecz Szpitala Świętego Mikołaja w Szczecinie na Oddział Onkologii Dziecięcej.
D/ Przekazaliśmy darowiznę rzeczową – laptop wysokości 1199,00 zł (jeden tysiąc sto
dziewięćdziesiąt dziewięć zł) dla Przedszkola Publicznego nr 74 w Szczecinie.

Naszym pragnieniem jest, aby:
- we wszystkich przedszkolach i szkołach podstawowych Szczecina przeprowadzić dla dzieci
ćwiczenia radzenia sobie z konfliktem (mediator w przedszkolu i w szkole podstawowej,
ponadgimnazjalnej);
-przeprowadzić we wszystkich przedszkolach zajęcia dla rodziców i kadry szkolnej zajęcia
ze zdrowego stylu jedzenia i spędzania wolnego czasu;
- zwiększyć nakład

miesięcznika „Ecostyl”, aby udostępnić go

do wszystkich szkół

podstawowych w województwie zachodniopomorskim.
Fundacja rozwija się w czterech działach:
1. Mediacje, szkoły mediacji, kancelaria mediacji.
2. Zdrowy styl odżywiania, gazeta „Ecostyl”, dietetyka, terapia dietą naturalną.
3. Poradnictwo, diagnoza, terapia, psychoedukacja.

4. Szkolenia /warsztaty dla rodziców, dzieci, nauczycieli, pracowników administracji,
firm itp.
Zajęcia prowadzą psychologowie, psychoterapeuci, terapeuci, pedagodzy z 20 i więcej lat
praktyki zawodowej, dietetyk, doradcy zawodowi, policjant. To tylko część działań
przeprowadzonych przez Fundację.

Podpis:
Marek Pietrasik
Prezes Fundacji Porozumienia Społecznego i Integracji IMPULS

