Sprawozdanie z działalności fundacji:
FUNDACJA AKCJA MENSTRUACJA
(nazwa fundacji)

za rok 20201
Informacja o sposobie wypełnienia sprawozdania:
1.
2.
3.

Formularz sprawozdania z działalności fundacji został przygotowany pomocniczo w celu ujednolicenia sprawozdań
oraz ułatwienia ich przygotowania zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości 2.
Sprawozdanie należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach.
Wszystkie pola do tego przeznaczone muszą być wypełnione. Jeżeli dane zdarzenie nie wystąpiło należy wpisać „nie
dotyczy” albo „nie miało miejsca”.

1. Dane fundacji
Nazwa fundacji

FUNDACJA AKCJA MENSTRUACJA

Siedziba i adres

ul. leszczynowa 14/14
59-300 Lubin

Adres do korespondencji
(jeśli inny niż adres siedziby)

nie dotyczy

Adres poczty
elektronicznej

kontakt@akcjamenstruacja.pl

Data wpisu w KRS

10-03-2020

Nr KRS

0000833557

Dane dotyczące członków
zarządu

Określenie celów
statutowych fundacji
(ze statutu)

REGON

385800558

Imię i nazwisko

Pełniona funkcja

Emilia Kaczmarek
Magdalena Demczak
Julia Kaffka
Wiktoria Szpunar

1.

Pomoc społeczna kobietom dotkniętym ubóstwem menstruacyjnym w Polsce i na
świecie.
Przekazywanie środków menstruacyjnych potrzebującym kobietom.
Pomoc społeczna kobietom wykluczanym przez społeczeństwo, w Polsce i na świecie ze
względu na:
a) sytuację materialną,
b) poglądy,
c) pozycję zajmowaną w społeczeństwie,
d) niepełnosprawność,
e) inne.
Działalność charytatywna, na rzecz potrzebujących kobiet z Polski i świata.
Ochrona i promocja zdrowia, związanego z cyklem menstruacyjnym u kobiet.
Ochrona środowiska, poprzez propagowanie ekologicznych rozwiązań.

2.
3.

4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.

Prezes zarządu
Członek zarządu
Członek zarządu
Członek zarządu

1.
2.
3.
4.

Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1491 ze zm.) fundacja składa corocznie
właściwemu ministrowi sprawozdanie ze swojej działalności.
2
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji
(Dz. U. z 2020 r. poz. 36).
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7.

8.

Edukacja społeczeństwa oraz dbanie o wychowanie młodzieży w wartościach zgodnych
z działalnością Fundacji, podnoszenie społecznej świadomości problemu ubóstwa
menstruacyjnego.
Aktywne zabieranie głosu w sprawach związanych z działalnością Fundacji.

2.5. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych
(opis rzeczywiście prowadzonej działalności statutowej w roku sprawozdawczym)
1. Program Hej, dziewczyny!
Program Hej, dziewczyny jest odpowiedzią na badania przeprowadzone przez firmę P&G, według których 1 na 6
uczennic opuściła kiedyś zajęcia w szkole z powodu braku dostępu do środków higienicznych. Celem projektu jest
zapewnienie równego dostępu do środków menstruacyjnych oraz równych szans rozwoju wszystkim uczniom w
polskich placówkach edukacyjnych, poprzez finansowanie przez Fundację specjalnych pudełek ze środkami, w
ilości indywidualnie dobranej do potrzeb placówki, jak i poprzez wsparcie merytoryczne od Fundacji w
samodzielnym wprowadzaniu przez placówki powyższego rozwiązania. Współpracujące z Fundacją szkoły
otrzymały darmowe pudełka na podpaski i tampony do postawienia we wszystkich damskich łazienkach, a także
zapas środków higienicznych, który Fundacja regularnie uzupełniała, przesyłając nowe paczki. Program obejmuje
również działania edukacyjne, w tym prace nad wydaniem darmowych poradników: „dla osób uczących się” oraz
„dla dyrekcji i nauczycieli” zawierających informacje na temat problemu ubóstwa menstruacyjnego i
proponowanych rozwiązań, takich jak samodzielne wprowadzanie środków menstruacyjnych do szkół, materiały
graficzne oraz edukacyjne. W 2020 roku Fundacja rozesłała łącznie 460 pudełek, trafiając tym samym do około
30 000 uczniów w 127 szkołach w całej Polsce.
2. Program Punkt Pomocy Okresowej
Program Punkt Pomocy Okresowej ma na celu dotarcie do wszystkich osób dotkniętych ubóstwem
menstruacyjnym, poprzez zapewnienie ogólnodostępnego, darmowego dostępu do środków higienicznych. Akcja
Menstruacja funduje specjalne szafki, które dzięki współpracy z różnego typu ośrodkami, takimi jak ośrodki
pomocy społecznej czy domy kultury są montowane w miejscach zapewniających potrzebującym komfort i łatwy
dostęp. Szafki, dzięki wolontariuszom Fundacji, są regularnie uzupełniane środkami menstruacyjnymi a także
innymi środkami niezbędnymi do zachowania higieny. Rozwiązanie zapewnia potrzebującym anonimowość, a
także tworzy okazję do poczucia wspólnoty, zachęcając społeczeństwo do wspierania osób w ubóstwie hasłem:
„Jeśli jesteś w potrzebie – skorzystaj. Jeśli chcesz pomóc – zostaw coś od siebie!”. W 2020 roku Fundacja
zainstalowała 28 szafek na terenie całej Polski.
3.

Zbiórki pieniężne i zbiórki środków menstruacyjnych
- zbiórka nr 2020/1803/OR na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Kobiet Caritas w Krakowie, przeprowadzona przy
współpracy z kawiarnią Busz w Krakowie. Podczas zbiórki udało się zebrać środki menstruacyjne o równowartości
1390 zł.
- zbiórka 2020/2058/OR na rzecz działalności statutowej Fundacji Akcja Menstruacja, przeprowadzona przy
współpracy z kawiarni Neon w Krakowie. Podczas zbiórki udało się zebrać 402 sztuki produktów menstruacyjnych.
Zebrane dary zostały przekazane Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wałbrzychu.
- świąteczny #okrespoMOCY - internetowa zbiórka pieniędzy na zakup kubeczków menstruacyjnych, przy
wsparciu z firmy PandaWanda. dzięki której Fundacja zebrała 13815 zł. Z zebranych środków Fundacja zakupiła
kubeczki menstruacyjne, będące długoterminowym i ekologicznym rozwiązaniem problemu ubóstwa
menstruacyjnego, które zostały przekazane między innymi do Fundacji Atalaya, Pomocnej Mamy, Centrum Praw
Kobiet w Poznaniu, Centrum Praw Kobiet w Krakowie, Lubuskiego Stowarzyszenia na rzecz Kobiet BABA.

4.

Działania budujące świadomość problemu wśród społeczeństwa:
- sesja fotograficzna „Krwawię” w wykonaniu Karoliny Jackowskiej, mająca na celu normalizację menstruacji i
ukazanie jej jako temat bez tabu. Fotografie wykonane podczas sesji zostały wykorzystane w social mediach
Fundacji celem edukowania społeczeństwa
- wideo stworzone przez „Czułą na światło”, mające na celu ukazanie menstruacji w sposób naturalny i budowanie
poczucia komfortu wśród osób menstruujących, przełamując okresowe tabu
- udział w wywiadach i programach w mediach masowych, jak i webinary i inne działania w social mediach i
mediach własnych fundacji, w tym występ w programie Pytanie na śniadanie, wywiad w Dużym Formacie, występ
w TEDxWarsawWomen. Wszystkie powyższe działania dotyczyły tematyki okołookresowej, tym samym
informując o problemie ubóstwa menstruacyjnego i sposobach jego zwalczania.
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2.2. Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych

NIE DOTYCZY

3.1. Informacja czy fundacja prowadziła działalność gospodarczą (należy wpisać TAK/ NIE)

NIE

3.2. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS (należy
podać kody PKD działalności gospodarczej wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS wraz z ich opisem słownym oraz kody i opis
słowny faktycznie prowadzonej działalności gospodarczej w roku sprawozdawczym, w przypadku wpisania powyżej „NIE” wpisać
NIE DOTYCZY)

NIE DOTYCZY
4.

Odpisy uchwał zarządu fundacji
(należy przekazać odpisy uchwał zarządu fundacji w formie np. kserokopii, podjętych w okresie sprawozdawczym,
którego dotyczy sprawozdanie, bądź wskazać, że zarząd nie podejmował uchwał)
1. Załącznik nr 1 - odpis uchwały nr 1/2020 Fundacji Akcja Menstruacja z dnia 14 marca 2020 r. w sprawie
powołania Rady Fundacji
2. Załącznik nr 2 – odpis uchwały nr 2/2020 Fundacji Akcja Menstruacja z dnia 14 marca 2020 r. w sprawie
przebiegu posiedzeń Rady Fundacji

4.1 Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł oraz formy płatności
Kwota (w podziale na formy płatności)
Gotówka

Przelew
Łączna kwota uzyskanych przychodów

165 641,81 PLN

Inne
(wskazać jakie)

0 PLN

0 PLN

Źródła uzyskanych przychodów (np.: spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa
i budżetu jednostek samorządu terytorialnego, inne – należy wskazać jakie)

a)

darowizna

b) grant

137 259,58 PLN

Nie dotyczy

Nie dotyczy

28 382,23 PLN

Nie dotyczy

Nie dotyczy

5.2 Informacja o wysokości odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych
(z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń)
nie miało miejsca

5.3 Jeżeli prowadzono działalność gospodarczą
(jeżeli fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej należy wpisać NIE DOTYCZY):

a)

wynik finansowy z prowadzonej działalności gospodarczej

NIE DOTYCZY

b) procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do
przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł
6.

NIE DOTYCZY

Informacja o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym
Kwota (w podziale na formy płatności)

Łączna kwota poniesionych kosztów
a)

koszty realizacji celów statutowych

b) koszty administracyjne ogółem, w tym:
−

Przelew

Gotówka

22 496,81

0 PLN

22 496,81

0 PLN

Inne
(wskazać jakie)
Nie miało miejsca

Nie miało miejsca.

Nie miało miejsca

Nie miało miejsca

Nie miało miejsca

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie miało miejsca

czynsze
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c)

−

opłaty telefoniczne

0 PLN

0 PLN

Nie miało miejsca

−

opłaty pocztowe

0 PLN

0 PLN

Nie miało miejsca

−

inne koszty administracyjne (należy
wskazać jakie):
Nie miało miejsca

Nie miało miejsca

Nie miało miejsca

Nie miało miejsca

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie miało miejsca

koszty działalności gospodarczej

d) pozostałe koszty (należy wskazać jakie):
−

11,47 PLN

koszty operacyjne

Łącznie

Nie miało miejsca.
0 PLN
Liczba osób zatrudnionych:
w działalności
ogółem
gospodarczej
Nie miało miejsca

Według stanowisk (wpisać nazwę stanowiska):

Nie dotyczy
Nie dotyczy

7.1 Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundację z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i
inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności
gospodarczej:
Kwota wynagrodzeń osób zatrudnionych:
w działalności
ogółem
gospodarczej
Łącznie

Nie miało miejsca

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

b) nagrody

Nie dotyczy

Nie dotyczy

c)

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

W podziale na:
a)

wynagrodzenia

premie

d) inne świadczenia

7.2 Wysokość 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
Kwota wypłaconego wynagrodzenia:
(należy wypełnić co najmniej jedną z poniższych
kolumn)

(członkom zarządu i in. organów fundacji oraz osobom kierującym
wyłącznie działalnością gospodarczą)
Łącznie

rocznego

przeciętnego
miesięcznego

Nie miało miejsca

Nie miało miejsca

Nie dotyczy

Nie dotyczy

b) nagrody

Nie dotyczy

Nie dotyczy

c)

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

W podziale na:
a)

wynagrodzenia

premie

d) inne świadczenia
7.3 Dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia
Liczba zawartych umów zlecenia

Nie miało miejsca

Kwota wydatkowana

Nie dotyczy
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7.4 Udzielone przez fundację pożyczki pieniężne
Fundacja udzielała pożyczek pieniężnych (należy wpisać TAK/ NIE)
Wysokość
pożyczki
Nie dotyczy

Pożyczkobiorca
Nie dotyczy

NIE

Warunki przyznania
Nie dotyczy

Podstawa
statutowa
Nie dotyczy

7.5 Kwoty zgromadzone na rachunkach płatniczych oraz kwoty zgromadzone w gotówce:
Nazwa banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej

Kwota

BNP Paribas

143 145,00 PLN

Kwoty zgromadzone w gotówce:

0 PLN

7.6 Wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego
ze wskazaniem tych spółek
Nazwa

Fundacja nabyła

Wartość obligacji/
wielkość udziałów/akcji

(należy wpisać TAK/NIE)

Rodzaj obligacji/nazwa spółki

obligacje

NIE

Nie dotyczy

Nie dotyczy

udziały

NIE

Nie dotyczy

Nie dotyczy

akcje

NIE

Nie dotyczy

Nie dotyczy

7.7 Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokość kwot wydatkowanych na to nabycie
Fundacja nabyła nieruchomości (należy wpisać TAK/ NIE)
Dane dotyczące nabytej nieruchomości
Nie dotyczy

NIE
Przeznaczenie

Nie dotyczy

Kwota
wydatkowana
Nie dotyczy

7.8 Nabyte pozostałe środki trwałe
Fundacja nabyła pozostałe środki trwałe (należy wpisać TAK/ NIE)

NIE

Wykaz nabytych pozostałych środków trwałych

Wartość

Nie dotyczy

Nie dotyczy

7.9 Wartość aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych
dla celów statystycznych
Wartość aktywów

Wartość zobowiązań

143 645,00 PLN

143 645,00 PLN

Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadnia
zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności
Fundacja realizowała zadania zlecone przez podmioty państwowe i samorządowe (należy
wpisać TAK/ NIE – jeżeli tak poniżej należy opisać rzeczywiście prowadzoną działalność
NIE
zleconą w roku sprawozdawczym)

8.

5

Nie dotyczy

Wynik finansowy ww. działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe
i samorządowe

Nie dotyczy

9.1 Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych
Z powodu specyfiki działalności fundacji nie nastąpiły żadne zobowiązania podatkowe.
9.2 Informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych
(jakie fundacja złożyła deklaracje podatkowe w roku sprawozdawczym)

CIT-8
10 Informacja czy fundacja jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia
NIE
1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
(należy wpisać TAK/NIE)
11 Informacja o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej
równowartość́ 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność́ jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy
kilka operacji, które wydają̨ się̨ ze sobą̨ powiązane, wraz ze wskazaniem daty i kwoty operacji
Data operacji

Kwota

21.09.2020

Informacja
121687,00 PLN

Kwota zebrana metodą crowdfundingu
za pomocą portalu Pomagam.pl

12 Informacja o wynikach przeprowadzonych kontroli w fundacji w okresie sprawozdawczym
Czy w fundacji była przeprowadzona kontrola (należy wpisać TAK/ NIE)

NIE

Wyniki przeprowadzonej kontroli w fundacji (jeśli powyżej wpisano TAK)
Nie dotyczy

Podpisy członków Zarządu Fundacji:

Magdalena Demczak

Emilia Kaczmarek

Wiktoria Szpunar

miejscowość, data: Czarna, 27.12.2021
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Julia Kaffka

Załącznik nr 1

UCHWAŁA nr 1/2020
Fundacji Akcja Menstruacja
z dnia 14 marca 2020 r.
W sprawie powołania Rady Fundacji
Na podstawie §9 pkt. 9 statutu Fundacji, Zarząd Fundacji powołuje Radę Fundacji, jako organ doradczy.
Zarząd podjął decyzję o wyborze do Rady Fundacji następujących osób:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aleksandra Borzęcka
Emilia Kaczmarek
Julia Kaczmarek
Julia Kaffka
Kaja Potocka
Karolina Pudełko
Katarzyna Kaffka
Magdalena Demczak
Martyna Kułakowska
Matylda Naczyńska
Natalia Smietana
Paulina Wasiluk
Wiktoria Szpunar

Jednocześnie Zarząd powołuje panią Emilię Kaczmarek jako przewodniczącą Rady Fundacji.
Uchwałę podjęto jednomyślnie i jednogłośnie.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezeska Zarządu Fundacji
Emilia Kaczmarek
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Załącznik nr 2

UCHWAŁA nr 2/2020
Fundacji Akcja Menstruacja
z dnia 14 marca 2020 r.
W sprawie przebiegu posiedzeń Rady Fundacji
W związku z powołaniem Rady Fundacji, Zarząd fundacji dopuszcza następujące formy spotkań Rady:
•
•

Posiedzenia bezpośrednie;
Spotkania online.

Jednocześnie Zarząd ustanawia Kworum w liczbie 3 osób obecnych na spotkaniu.
Uchwałę podjęto jednomyślnie i jednogłośnie.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezeska Zarządu Fundacji
Emilia Kaczmarek
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