
Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2021

1. Nazwa fundacji:
Siedziba i adres:
Aktualny adres do korespondencji:
Adres poczty elektronicznej1:
Data wpisu w KRS:
Numer KRS:
Numer REGON:
Dane dotyczące członków zarządu –
imię i nazwisko, pełniona funkcja:

Określenie celów statutowych fundacji:

FUNDACJA IMPULS DLA MŁODYCH
SUCHARSKIEGO 49, 61-419 POZNAŃ
HETMAŃSKA 9/14, 60-254 POZNAŃ
KONTAKT@FUNDACJAIMPULS.PL
07.07.2021 R.
0000909750
389394090
ARKADIUSZ CZARNECKI - PREZES
KACPER PAROL - WICEPREZES

CELAMI FUNDACJI SĄ:
1) UPOWSZECHNIANIE WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE OBYWATELSKIM,
PRAWACH CZŁOWIEKA, OCHRONIE ŚRODOWISKA I KLIMATU,
PARTYCYPACJI W ŻYCIU SPOŁECZNYM, RÓWNOŚCI
2) WSPIERANIE ORAZ WSPÓŁTWORZENIE INICJATYW I PROJEKTÓW
OSÓB FIZYCZNYCH (W SZCZEGÓLNOŚCI MŁODZIEŻY), PRAWNYCH,
PARTNERSTW PUBLICZNO-PRYWATNYCH I
PUBLICZNO-SPOŁECZNYCH,
3) INICJOWANIE ORAZ WSPIERANIE INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW
AKTYWISTYCZNYCH, EDUKACYJNYCH, DIAGNOSTYCZNYCH,
ANALITYCZNYCH I NAUKOWYCH,
4) POPULARYZOWANIE WIEDZY O MOŻLIWOŚCIACH DZIAŁALNOŚCI
SPOŁECZNEJ,
5) PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ WPROWADZENIA REGULACJI
PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH SZEROKO POJĘTEJ DZIAŁALNOŚCI
MŁODZIEŻOWEJ,
6) PROWADZENIE WSZELKIEJ DZIAŁALNOŚCI UŻYTECZNEJ SPOŁECZNIE
W ZAKRESIE:

- UDZIELANIA POMOCY PRAWNEJ, FINASOWEJ ORAZ
ORGANIZACYJNEJ OSOBOM FIZYCZNYM (W SZCZEGÓLNOŚCI
MŁODZIEŻY) CELEM ZWIĘKSZENIA PARTYCYPACJI OBYWATELSKIEJ;
- UPOWSZECHNIANIA PROGRESYWNYCH WARTOŚCI W POLSKIM
SPOŁECZEŃSTWIE (W SZCZEGÓLNOŚCI TYCH DOTYCZĄCYCH
PRAW CZŁOWIEKA, OCHRONY ŚRODOWISKA I KLIMATU,
PARTYCYPACJI W ŻYCIU SPOŁECZNYM, RÓWNOŚCI);
- DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I
ETNICZNYCH ORAZ JĘZYKA NARODOWEGO;
- PRZYGOTOWYWANIA PROGRAMÓW EDUKACYJNYCH, A TAKŻE
ROZWIĄZAŃ DLA NAUKI, SZKOLNICTWA WYŻSZEGO, EDUKACJI,
OŚWIATY I WYCHOWANIA, W TYM EDUKACJI POZAFORMALNEJ;
- DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ
WZMACNIANIA ICH WPŁYWU NA ŻYCIE SPOŁECZNE;

1 Pole do wypełnienia w przypadku dysponowania adresem poczty elektronicznej
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- TWORZENIA WARUNKÓW DO ROZWOJU DLA MŁODEGO
POKOLENIA;
- POMOCY MATERIALNEJ, RZECZOWEJ ORAZ MERYTORYCZNEJ
OSOBOM O WYRÓŻNIAJĄCYM ZAANGAŻOWANIU W REALIZACJĘ
CELÓW FUNDACJI;
- ROZPOZNAWANIA ORAZ PROMOWANIA NOWYCH ZJAWISK W
KULTURZE, EDUKACJI, POLITYCE;
- BUDZENIA WRAŻLIWOŚCI NA TEMATY SPOŁECZNE I KULTURALNE;
- INTEGRACJI ŚRODOWISK AKTYWISTYCZNYCH ORAZ
POLEPSZANIE POZIOMU WSPÓŁPRACY MIĘDZY ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI FUNKCJONUJĄCYMI NA TERENIE POLSKI I
ŚWIATA;
- UPOWSZECHNIANIA WIEDZY O OCHRONIE WOLNOŚCI
OSOBISTYCH ORAZ PRAW CZŁOWIEKA, A TAKŻE SWOBÓD
OBYWATELSKICH;
- PROMOCJI I ORGANIZACJI WOLONTARIATU;
- PROMOCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZA GRANICĄ;
- PROMOCJI WARTOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ.

2. Zasady, formy i zakres działalności
statutowej z podaniem realizacji celów
statutowych:

Działalność zainaugurowaliśmy multimedialnym wydarzeniem
“im.ready”, które miało dwa cele. Przybliżyć naszej grupie
docelowej założenia Fundacji oraz pokazać, że młode osoby są
zdolne do podjęcia wyzwania i realizacji wielkich rzeczy, mimo
nieporównywalnie mniejszego doświadczenia oraz posiadanych
środków w stosunku do starszych pokoleń. Na scenie pojawiło się
dziewięć młodych osób, które przedstawiły planowane projekty, a
wspólnym wątkiem było “wzięcie odpowiedzialności za przyszłość”,
szczególnie wobec rosnących nierówności oraz zagrożeń takich jak
kryzys klimatyczny. Na “im.ready” pojawiły się takie osoby jak Jacek
oraz Kasia Sienkiewicz (zespół “Kwiat Jabłoni), Kasia Mecinski,
Dominik Bos, a także zespół Prognoza Niepogody.

Wraz z wydarzeniem rozpoczęliśmy dwa nasze flagowe projekty.

1) impuls.press - opiniotwórczy portal dla młodych osób
zorientowany wokól trzech głównych tematów: klimat,
równość oraz edukacja. W 2021 roku powstały 62 teksty,
które dotarły do 56000 unikalnych użytkowników. Misją
portalu jest wzmocnienie głosu młodzieży w tematach
społecznych, a także wspieranie pierwszych kroków w
karierze na rynku medialnym.

2) impuls.academy - szkoła online kompetencji liderskich. W
pierwszej edycji, która odbyła się późnym latem,
przyjęliśmy 40 młodych osób z różnorodnym
doświadczeniem - działania w młodzieżówkach,
młodzieżowych radach, kolektywach, NGOsach i innych.
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Opis głównych zdarzeń prawnych
o skutkach finansowych:

Szkolenia poprowadzili między innymi Jan Mróz, Bart
Staszewski oraz Patrick Kozakiewicz.

Oprócz tych dwóch inicjatyw, podejmowaliśmy też
krótkoterminowe działania wokół naszych celów statutowych.

a) wsparliśmy akcję #SzczepimySię - nasze osoby
członkowskie przekonywały do zaszczepienia się przeciwko
Covid-19 w odpowiedzi na niską frekwencję młodego
pokolenia w narodowej akcji szczepień

b) prowadziliśmy akcje informacyjne za pośrednictwem
portali społecznościowych wokół m.in. Dnia Ochrony
Środowiska, Miesiąca Dumy, Dnia Uchodźcy,
Międzynarodowego Dnia Tolerancji, Światowego Dnia Walki
z AIDS

c) “Impuls do pomocy” z możliwością zapisu na bezpłatne
porady psychoterapeutyczne dla młodych

d) “Młodzi dają Impuls” - cykl komunikacyjny na portalu
Facebook polecający dobrze
działające, młodzieżowe organizacje społeczne

e) zorganizowaliśmy dwie rekrutacje osób wolontariackich -
do Fundacji Impuls oraz impuls.press

f) zorganizowaliśmy wewnętrzne szkolenia m.in. z
prowadzenia social-mediów, przeprowadzania wywiadów
oraz zarządzania projektowego

nie dotyczy

3. Informacja o prowadzonej działalności
gospodarczej według wpisu do rejestru
przedsiębiorców KRS:

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy:
73, 12, C, POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE
REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)

Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy:
58, 11, Z, WYDAWANIE KSIĄŻEK
58, 19, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
62, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH
63, 91, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH
70, 21, Z, STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE I KOMUNIKACJA
72, 20, Z, BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W
DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH
73, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
73, 20, Z, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
82, 30, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ
TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW
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4. Odpisy uchwał zarządu fundacji: UCHWAŁA NR 1 - w przedmiocie wyboru członków zarządu Fundacji

5. Informacja o wysokości uzyskanych
przychodów, z wyodrębnieniem ich
źródeł (np. spadek, zapis, darowizna,
środki pochodzące ze źródeł publicznych,
w tym z budżetu państwa i budżetu
jednostek samorządu terytorialnego)
oraz formy płatności (np. gotówka,
przelew):

Informacja o wysokości odpłatnych
świadczeń realizowanych przez fundację
w ramach celów statutowych, z
uwzględnieniem kosztów tych
świadczeń:

Przy prowadzeniu działalności
gospodarczej – wynik finansowy tej
działalności oraz procentowy stosunek
przychodu osiągniętego z działalności
gospodarczej do przychodu osiągniętego
z pozostałych źródeł:

810,75 zł

nie dotyczy

nie dotyczy

6. Informacja o poniesionych kosztach na:
a) realizację celów statutowych;
b) administrację (czynsze, opłaty
telefoniczne, pocztowe itp.);
c) działalność gospodarczą;
d) pozostałe koszty
– z wyodrębnieniem formy płatności (np.
gotówka, przelew)

154,43 zł
nie dotyczy

nie dotyczy
nie dotyczy

7. Dane o:
a) liczbie osób zatrudnionych w
fundacji z podziałem według
zajmowanych stanowisk
z wyodrębnieniem osób zatrudnionych
wyłącznie w działalności gospodarczej;

b) łącznej kwocie wynagrodzeń
wypłaconych przez fundację z podziałem
na wynagrodzenia, nagrody, premie i

nie dotyczy

nie dotyczy
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inne świadczenia, z wyodrębnieniem
całości tych wynagrodzeń osób
zatrudnionych wyłącznie w działalności
gospodarczej;

c) wysokości rocznego lub
przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia wypłaconego łącznie
członkom zarządu i innych organów
fundacji oraz osobom kierującym
wyłącznie działalnością gospodarczą z
podziałem na wynagrodzenia, nagrody,
premie i inne świadczenia;

d) wydatkach na wynagrodzenia z
umów zlecenia;

e) udzielonych przez fundację
pożyczkach pieniężnych z podziałem
według ich wysokości, ze wskazaniem
pożyczkobiorców i warunków przyznania
pożyczek oraz z podaniem podstawy
statutowej udzielania takich pożyczek;

f) kwotach zgromadzonych na
rachunkach płatniczych ze wskazaniem
banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej oraz
kwotach zgromadzonych w gotówce;

g) wartości nabytych obligacji oraz
wielkości objętych udziałów lub
nabytych akcji w spółkach prawa
handlowego ze wskazaniem tych spółek;

h) nabytych nieruchomościach, ich
przeznaczeniu oraz wysokości kwot
wydatkowanych na to nabycie;

i) nabytych pozostałych środkach
trwałych;

j) wartości aktywów i zobowiązań
fundacji ujętych we właściwych
sprawozdaniach finansowych
sporządzanych dla celów statystycznych

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

mbank - 2 515,37 zł
brak środków w gotówce

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

aktywa łącznie: 2 682,71
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8. Dane o działalności zleconej fundacji
przez podmioty państwowe i
samorządowe (usługi, państwowe
zadania zlecone i zamówienia publiczne)
oraz o wyniku finansowym tej
działalności

nie dotyczy

9. Informacja o rozliczeniach fundacji z
tytułu ciążących zobowiązań
podatkowych

Informacja w sprawie składanych
deklaracji podatkowych

nie dotyczy

VAT R - zgłoszenie działalności gospodarczej

10. Informacja, czy fundacja jest instytucją
obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1
marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

nie dotyczy
.

11. Informacja o przyjęciu lub dokonaniu
przez fundację płatności w gotówce o
wartości równej lub przekraczającej
równowartość 10 000 euro, bez względu
na to, czy płatność jest przeprowadzana
jako pojedyncza operacja czy kilka
operacji, które wydają się ze sobą
powiązane, wraz ze wskazaniem daty i
kwoty operacji

nie dotyczy

12. Informacja, czy w okresie
sprawozdawczym była przeprowadzona
w fundacji kontrola, jeśli była – jej wyniki

nie dotyczy

Podpisy co najmniej dwóch członków
zarządu, jeżeli statut fundacji nie stanowi
inaczej

data i podpis                                             data i podpis
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