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Sprawozdanie merytoryczne z działalnościfundacji w roku

2017

Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego.

Nazwa: Fundacja Puk Puk

1) Podstawa prawn,

:

Ustawa z dnia 6 krł,ietnia 1984 r. o fundacjach lDz.U, z 1991r. Nr 46, poz. ?03 ze rm./
Rozporądzenie Ministra Sprawiedłiwościz dnia 8 maja ż00l r. w sprawie famowego zakresu
sprawozdaniazdzińalności fundacji lDz.U. Nr 50. poz. 529/

2)

Dane o fundacji:
Nazwa: Fundacja Puk Puk
Siedziba, adres: Wiślana1,5,43-225 Wola
Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 11.08.2017
Nr KRS: aOOa684234
Nr Regon: 367989883
Nr NIP: 6381825834

3) Dane doĘczące członków zanądu fundacji według wpisu w rejestrze sądowym
na dzień 31.12.2a17 r.:
Aleksandra Kołodziejek - Prezes Fundacji
2. Magdalena Michna-Cąłrwik - Wiceprezes Fundacji
1.

ą

Cele statutowe fundacji:
Prowadzenie działalnościspołeczrej, edukacyjnej, informacyjnej oraz naukowej, przede
wszys&im kładącej nacisk na wsparcie rozrłoju motorycznego, sensoryczrrego,
emocjonalnego i intelektualnego u dzięci oraz osób zńżmyminiepełnosprawnościami,
ż. integracja społeczna i zawodowa określonychkategorii osób wyrazona poziomem
zatrudnienia tych osób, która moze być wyrazona:
ż.l. zatrudnieniem co najmniej 50% osób bezrobotnych, w rozumieniu art, 2 ust. l pl<tŻ
ustalvy z dnia 20 kwietniażaa4 r. o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku
pmcy lub osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z ónia 13 czerwca 2003 r.
o zatrudnieniu socjalnym,
ż.2.1ub zatrudnieniem co najmniej 30% osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu
niepełnosprawności.

1.

5) Zasady, formy i zakres dzialalnościstatutowej z podaniem realŁacji celów
statutowych, a także opis głównych zćlameń prawnych w jej dzialalności
o skutkach fi nansołvych:

- integracja społeczna i zawodowa osób zagrozonych wykluczeniem poprzez zatrudnienię
w fundacji 3 osób bezrobotnych o ptzyznartp przez Urząd Pracy III profilu pomocy,

co stanowi 100% zatrudnienia w fundacji
- ulnowa dotacyjna nr 6/DICSR/ROWESI2017 z Centrum Społecznego Rozwoju (ul. Jana
Pawła II 11 2;43-190 Mikołów) na utworzenie miejsc pracy w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewódńuta Śąskiego na lata 2al4-2a2& Ośpriorytetowa 9
Wqczenie Społeczne, Działanie 9.3 Ronłój Elranamii Społecznej w Regionie, Poddziałanię
9.3.1 Wsparcie SelAora Ekonomii Społecznej - projeruya konkursowe, Projekt ,,Regionalny

OśrodekWspierania Ekonomii Społecznej" współfinansowany

ze

środków Unii

Europej skiej w ramach Europej skiego Funduszu Społecznego
- umowa dotacyjna nr 6/WP/CSRIROWES|2a17 z Centrum Społecznego Rozwoju (u1. Jana
Pawła II 11 2: 43-190 Mikołów) o udzielenie wsparcia pomostowego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódźwa Śląskiego na lata 2014-2a2a, Oś
priorytetowa 9 Wqczenie Spałeczne, Działanie 9.3 Rozwój Ekonomii Społecznej w
Regionie, Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie Sektora Ekonomii Społecznei * prajeldy konkursowe,
Projekt ,,Regionalny OśrodekWspierania Ekonomii Społecznej" współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społeczrrego

6)

Opis dzialalności gospodarczej wedlugwpisu do rejestru pnzedsiębiorców KRS:
W 2017 r. fundacja prawadziładziałalnośćgospodarcząw zakresie:
a. dzińalnaści agencji reklamowych - 73.7I.Z
b. działalnośćw zakresie specjaliĘcznego pĄektowania - 7 4.1a.Z

7) Przychody:

Przychody z dzińa|ności statutowej ogółem: 69la0,aa
W tym:
- dotĄe: 69000,00 zł
- darowizny: 100,00 zł

ń

Przychody zózińńności gospodarczej ogółem: 3500,00 zł

8) KoszĘ:

Kosźy ogćłem: 14494,54
W tym:
- statutowe:8349,32 zł
- administracyjne: 4529,83 ń
- dńńalności gospodarc zĄ: 1 61 5,39

9) Informacje

ń

o osobach zatrudnionych:

Liczbaosób zatrudnionych ogółem: 3
W tym na stanowiskach:
- Kierownik biura/Terapeuta: umowa o pracę, pół etafu

- Fundraiser: umowa o pracę, pół etafu
- Projektant: umowa o pTacę, pół etafu

,{4

10)

Informacje o wynagrodzeniach:
a) Łącznakwota wypłaconych wynagrodzęń:
V/ tym:
- wynagrod zęnia: 3a7 2,9 6
- nagrody: 0 zł
- premie: 0 zł
- inne świadczenia lwskazać jakie/: a

ń

wynagrodzeń ogółem wypłaconych człoŃom Zatządu otaz
innym organom fundacji ogółem: 0 zł
Zarząd Fundacji oraz członkowie Rady Fundacji nie pobierali wynagrodzeńa z
tytułu pełnionych przęz siębie obowiązków.

b) Wysokość rocznych

l 1) Udzielone
12)

poĘczki: Brak

Informacje o posiadanym majątku:
a) Środki pienięzne:
Środki pieniężne znajdujące się w kasię i na rachunkach bankowych zostaĘ
wykazane w sprawozdaniu finansowym za rok żafi w wartości nominalnej.

b) Majątektrwały:

Wartości niematerialne i prawne:4ż99,00 ń
|Jrządzeniatechniczne i maszyny: l5893,0a ń

c)

Informacje statystyczne:
Aktywa: 66916,16 ń
Zobańązańa: 5810,62

13)Działalnośćzlecona fundacji przez podmioty państwowe: Brak

14)Kontrole i ich wyniki: Brak
\V zalączeniu:
Od pisy uchwal zarządlu fundacji.
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