SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI „ERBUD – WSPÓLNE WYZWANIA”
Fundacja im. Eryka Grzeszczaka
W ROKU 2016

FUNDACJA „ERBUD – WSPÓLNE WYZWANIA” Fundacja im. Eryka Grzeszczaka
ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa
Fundacja została wpisana w dniu 9 września 2015 roku do rejestru Przedsiębiorców pod
numerem KRS 0000574354 w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego.
Statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON: 362450636
Skład osobowy Zarządu Fundacji:
Prezes Zarządu – Lucyna Grzeszczak
Cele statutowe fundacji:
1. niesienia pomocy dzieciom i młodzieży w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej,
2. niesienia pomocy osobom z trudnej sytuacji życiowej, które wkraczają w dorosłe
życie,
3. niesienia pomocy dzieciom i młodzieży szczególnie uzdolnionym, będącym w trudnej
sytuacji życiowej,
4. udzielania pomocy placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym,
5. podejmowania i wspierania działań w zakresie szerzenia oświaty wśród osób
mających do niej utrudniony dostęp.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
 pomoc finansową i rzeczową;
 zakup żywności, środków higieny, odzieży i innych artykułów do realizacji potrzeb
życia codziennego;
 zakup artykułów stanowiących niezbędne wyposażenie osób kształcących się;
 zakup wyposażenia placówek wychowawczych, oświatowych i opiekuńczych
wspierającego rozwój dzieci, w tym: komputerów, książek, sprzętu sportowego;
 zakup dla osób uzdolnionych wyposażenia niezbędnego do rozwoju ich talentu;
 fundowanie stypendiów;
 finansowanie uczestnictwa w wycieczkach i koloniach;
 pomoc w podnoszeniu kwalifikacji;
 organizowanie nieodpłatnych szkoleń związanych z zakresem działania Fundacji;
 pomoc w przygotowaniu do zawodu;
 pomoc w poszukiwaniu pracy;
 pomoc w poszukiwaniu mieszkania;
 zapewnienie dzieciom i młodzieży opieki mentora, tj. osoby wspierającej podopiecznego
 w podejmowanych wyborach, pomagającej w podjęciu istotnych decyzji życiowych, a
także
 w zdobywaniu koniecznego wsparcia finansowego;
 przygotowanie osób chcących zostać mentorami do należytego wykonywania tego
zadania;
 pomoc psychologiczną;
 finansowanie specjalistycznego leczenia;
 pomoc placówkom wychowawczym i opiekuńczym w zakresie dokonywania budów,
remontów i modernizacji;
 prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych;
 organizowanie i finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych;
 organizowanie i finansowanie imprez charytatywnych;
 organizowanie zbiórek publicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

 współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w
zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

W roku 2016 roku Fundacja „ERBUD – wspólne wyzwania” Fundacja im. Eryka
Grzeszczaka prowadziła swą działalność statutową na rzecz systemu pieczy zastępczej,
poprzez następujące działania:
•
•
•
•

•
•
•

nawiązano współpracę z wolontariuszami Fundacji;
nawiązano współpracę z osobą odpowiedzialną za koordynację Programu RAZEM;
zrealizowanie cyklu spotkań z pracownikami Grupy ERBUD podczas, których
zaprezentowano ideę Fundacji, przedstawiono cele i zasady funkcjonowania
Programu RAZEM w celu zachęcenia do podjęcia ról Mentorów
zorganizowano warsztaty dla 10 Mentorów prowadzone przez Fundację Tutorów,
których celem było zapoznanie się ze specyfiką pracy mentorskiej z młodymi ludźmi.
Omówiono
elementy psychologii rozwojowej oraz analizowano potencjalne
zdarzenia czekające na Mentorów w codziennej pracy.
nawiązano współpracę z domami dziecka w Otwocku oraz Równym i pozyskano
8 podopiecznych do Programu RAZEM.
zapewniono podopiecznym opiekę mentorską, tj. osoby wspierającej podopiecznego
w podejmowanych wyborach
Zorganizowano spotkanie integracyjne mentorów z podopiecznymi oraz z Zarządem i
wolontariuszami Fundacji

Przychody Fundacji:
w tym:
- darowizny od osób fizycznych:
- inne:
Informacja o poniesionych kosztach na:
a) realizację celów statutowych:
b) administrację
(czynsze, opłaty, koszty księgowe):
c) działalność gospodarczą;
d) pozostałe koszty;

189.405,06 zł

99.881,31 zł
89.523,75 zł

5.400,00 zł
69.969,70 zł
nie dotyczy
nie dotyczy

Dane o:
a) Liczbie zatrudnionych w Fundacji:
0
b) Łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych
przez Fundację;
0,00 zł
c) Wysokość rocznego lub przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego
łącznie członkom zarządu lub innych organów
Fundacji:
nie dotyczy
d) Wydatkach na wynagrodzenie z umów zleceń:
0,00 zł
e) Udzielonych przez Fundację pożyczek pieniężnych: nie dotyczy
f) Kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych: 130.868,14 zł
g) Wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych
udziałów lub nabytych akcji:
nie dotyczy
h) Nabytych nieruchomościach:
nie dotyczy
i) Nabytych pozostałych środkach trwałych:
14.300,00 zł
j) Wartości aktywów i zobowiązań Fundacji
ujętych we właściwych sprawozdaniach
finansowych sporządzonych dla celów
statystycznych:
Aktywa ogółem – 240.858,94 zł
Zobowiązania – 6.027,00 zł

Dane o działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe – nie
dotyczy

Informacja o rozliczeniach Fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych,
a także informację w sprawie składanych deklaracji podatkowej:
• CIT – 8
W 2016 roku nie była przeprowadzona kontrola.

Warszawa, dn. 16 kwietnia 2018

Prezes Zarządu
Lucyna Grzeszczak

