SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI „ERBUD – WSPÓLNE WYZWANIA”
Fundacja im. Eryka Grzeszczaka
W ROKU 2017

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 2017 roku Fundacja „ERBUD – wspólne wyzwania” Fundacja im. Eryka Grzeszczaka
prowadziła swą działalność statutową poprzez:
•
•
•
•

objęcie opieką kolejnych podopiecznych, z domu dziecka w Toruniu oraz Legnicy
zorganizowanie Balu Charytatywnego, w celu rozpowszechnienia idei Fundacji oraz
zbiórki środków na jej działalność,
pomoc podopiecznym: zorganizowanie i sfinansowanie korepetycji, opłacenie kursów
prawa jazdy, zakup obuwia i odzieży, remont mieszkania przyznanego Fundacji
przez Urząd Miasta w Otwocku.
organizację warsztatów dla podopiecznych: edukacja seksualna oraz określanie celi i
sposoby ich realizacji, jak również warsztatów artystycznych.

Przychody z działalności statutowej w 2017 roku:

Darowizny pracowników Grupa Kapitałowa ERBUD
Darowizny od Inwestorów i Firm współpracujących
z Grupą Kapitałową ERBUD
Darowizny od osób fizycznych
Darowizny rzeczowe od firm
Odsetki od lokat
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
RAZEM

188 174,49
165 549,31
40 344,00
2 500,00
396 567,80
1 347,62
593,48
398 508,90

Koszty poniesione przez Fundację w 2017 roku:

Statutowe ( pomoc finansowa)
Amortyzacja

5 850,00
4 119,00

Materiały

4 230,57

Usługi obce

17 222,98

Szkolenia

86 632,43

Koszty doradztwa

72 570,00

Usługi administracyjne
Reklama
Podatki i opłaty
Opłaty bankowe
Inne
Różnice kursowe
RAZEM

6 760,99
24 044,10
454,00
2 197,22
12 745,05
236 826,34
7 268,84
244 095,18

Dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w Fundacji
W roku 2017 Fundacja zatrudniała pracowników – jedną osobę na umowę o pracę oraz
cztery osoby na umowy zlecenia.
W roku 2017 Fundacja wypłaciła wynagrodzenia z tytułu wykonywanej pracy w kwocie
72.396,04 plus koszty ubezpieczeń w wysokość 14.236,39.
Informacja o rozliczeniach Fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych.
Fundacja złożyła deklarację CIT-8; CIT8/0 w Urzędzie Skarbowym Warszawa – Ursynów
W roku 2017 w fundacji nie była przeprowadzona kontrola.

Warszawa, dn. 16 kwietnia 2018

Prezes Zarządu
Lucyna Grzeszczak

