8 marca 2016, Milanówek
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI „MUSSZELKA” ZA ROK 2014
1. Informacje o fundacji
Nazwa fundacji: „Musszelka”
Adres fundacji: 05-822 Milanówek, ul. Parkowa 9
Data wpisu KRS: 27.01.2014
Nr KRS: 0000495790
REGON: 147179858
Członkinie Zarządu:
1. Joanna Miś, zam. 05-822 Milanówek, ul. Parkowa 9
2. Beata Frankowska, zam. 02-793 Warszawa, ul. Lokajskiego 4 m. 27
Cele statutowe fundacji:
1. Prowadzenie działań na rzecz Ziemi w duchu głębokiej ekologii, skierowanych zwłaszcza do dzieci
i młodzieży.
2. Propagowanie zasad zrównoważonego rozwoju jako elementu edukacji ekologicznej.
3. Propagowanie mądrości i tradycji rdzennych kultur z różnych części świata.
4.Upowszechnianie

postawy

szacunku

i tolerancji

wobec

odmienności

i różnorodności

(biologicznej, społecznej, kulturowej).
5.Praktykowanie sztuki opowiadania (storytelling) jako sposobu edukacji ekologicznej, skierowanej
zwłaszcza do dzieci i młodzieży.
6.Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć służących budowaniu świadomości i postaw ekologicznych
w społeczności lokalnej.

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a
także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych
W 2014 roku fundacja Musszelka zrealizowała dwa widowiska narracyjne, połączone z
ekologicznymi działaniami warsztatowymi, z cyklu „Opowieści Ziemi”, w Milanowskim Centrum
Kultury:
- 28 września - widowisko na podstawie opowieści z Australii: „Matka Słońce” (opowieść – Beata
Frankowska, muzyka – Łuka Hołuj), warsztaty ekologiczne: Joanna Miś
- 19 października – widowisko na podstawie opowieści z Nigerii „Niebo w oddali” (opowieść –
Beata Frankowska, muzyka – Gwidon Cybulski), warsztaty ekologiczne: Joanna Miś
Ponadto w 2014 r. fundacja Musszelka złożyła dwa wnioski o dotację:

- Opowieści Ziemi w Milanówku (do: Działaj Lokalnie)
- Sztuka Ziemi w moim życiu (do: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego),
na które nie otrzymała dofinansowania.
3. Odpisy uchwał zarządu fundacji
- Uchwała nr 1/2014 fundatorek fundacji Musszelka, z dnia 08.01.2014 w sprawie przyjęcia statutu
fundacji (załącznik)
- Uchwała nr 2/2014 fundatorek fundacji Musszelka, z dnia 08.01. 2014, w sprawie powołania
Zarządu fundacji (załącznik)
- Uchwała nr 1/2015 członkiń Zarządu, z dnia 29.06. 2015, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego i przyjęcia bilansu (załącznik)
- Uchwała nr 1/2016 członkiń Zarządu, z dnia 08.03.2016, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z
działalności fundacji za rok 2014 (załącznik)
4. Informacje o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (darowizny,
środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy,
odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych z
uwzględnieniem kosztów tych świadczeń)
Dochód z dwóch widowisk narracyjnych w Milanowskim Centrum Kultury (budżet gminy): 3000zł
5. Informacja o poniesionych kosztach na realizację celów statutowych i kosztów
administracyjnych.
Wszystkie koszty ujęte w rachunku zysków i strat zostały przeznaczone na realizację celów
statutowych fundacji.
6. W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzona kontrola w fundacji.

Joanna Miś

