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29 grudnia 2016, Milanówek

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI „MUSSZELKA” ZA ROK 2015
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-Skrzypczak, zam. 05-822 Milanówek, ul. Parkowa 9
2. Beata Frankowska-Patrzykont, 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 2015 r. fundacja Musszelka zrealizowała następujące widowiska narracyjne, połączone z ekologicznymi
działaniami warsztatowymi:
- 02.06.2015 „Drzewo Amrity” realizowane na zlecenie LGD „Zielone sąsiedztwo” (warsztaty ekologiczne – Joanna
Miś-Skrzypczak, muzyka – Robert Lipka),
- 08.06.2015 „Magiczny Ogród” – wydarzenie na X Festiwalu Otwarte Ogrody (opowieść – Beata FrankowskaPatrzykont, warsztaty ekologiczne – Joanna Miś-Skrzypczak, warsztaty plastyczne – Anna Zych, muzyka – Bart Pałyga,
Robert Lipka, Olena Yeremenko, Patrycja Napierała, Justyna Jary, Barbara Songin, Łukasz Owczynnikow), realizowane
ze środków Burmistrz Miasta Milanówka,
- cykl comiesięcznych spotkań „Opowieści Ziemi” w przedszkolu Kids Montessori z Brwinowa realizowanych od
września 2015 do czerwca 2016 (opowieść – Beata Frankowska-Patrzykont, warsztaty ekologiczne – Joanna MiśSkrzypczak), realizowane ze środków przedszkola,
- cykl comiesięcznych spotkań „Mądre z Milanówka” realizowanych od października do grudnia ze środków
Stowarzyszenia Europa i My w ramach programu „Działaj lokalnie” (opowieść – Beata Frankowska-Patrzykont,
warsztaty – Anna Iwanowska-Bułat, Agnieszka Czapczyńska, Olena Yeremenko).

Ponadto w październiku Musszelka zrealizowała poprowadzone przez Jacka Bożka ze Stowarzyszenie EkologicznoKulturalnego Klub Gaja szkolenie z edukacji ekologicznej dla animatorów „Gaja znaczy Ziemia. Twórcze i skuteczne
działanie dla świata” oraz zleciła przebudowę strony internetowej w ramach projektu „Musszelko, rozszum się dla
Ziemi!” dofinansowanego ze środków Programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Mazowsze Lokalnie”
realizowanego przez Fundację Fundusz Współpracy, Stowarzyszenie BORIS oraz Stowarzyszenie Europa i My.
W 2015 r. fundacja Musszelka złożyła wniosek o dotację na projekt „Opowieści Ziemi” – podręcznik do edukacji
ekologicznej do Burmistrza Miasta Milanówka, na który nie otrzymała dofinansowania.
3. Odpisy uchwał zarządu fundacji
- Uchwała nr 1/2016 członkiń Zarządu, z dnia 08.03.2016, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności
fundacji za rok 2014 (załącznik, uchwała wraz ze sprawozdaniem merytorycznym za rok 2014 i pozostałymi
wymaganymi dokumentami zostały wysłane do Ministerstwa Środowiska 08.03.2016)
- Uchwała nr 2/2016 członkiń Zarządu, z dnia 30.06. 2016, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i
przyjęcia bilansu za rok sprawozdawczy 2015 (załącznik)
- Uchwała nr 3/2016 członkiń Zarządu, z dnia 29.12.2016, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności
fundacji za rok 2015 (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 poszczególnych projektów:
- „Drzewo Amrity” – LGD Zielone Sąsiedztwo, 800,00 zł,
- „Magiczny ogród” – Burmistrz Miasta Milanówka, 4657,47 zł,
- „Opowieści Ziemi” – Kids Montessori, 1320,00 zł,
- „Mądre z Milanówka” - Stowarzyszenie Europa i My, 2900 zł,
- „Musszelko, rozszum się dla Ziemi!” - Fundacja Fundusz Współpracy, Stowarzyszenie BORIS oraz Stowarzyszenie
Europa i My, 4000,00 zł.
Darowizny: 1100,00 zł
5. Informacja o poniesionych kosztach na realizację celów statutowych i kosztów administracyjnych.
Wszystkie koszty ujęte w rachunku zysków i strat (załącznik) zostały przeznaczone na realizację celów statutowych
fundacji.
6. W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie BORIS przeprowadziło kontrolę w fundacji w zakresie realizacji
projektu „Musszelko, rozszum się dla Ziemi!”.

Joanna Miś-Skrzypczak

Beata Frankowska-Patrzykont

