Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Fundacji Działań Edukacyjnych KReAdukacja
w 2011 roku.
1. Informacje na temat Fundacji Działań Edukacyjnych KReAdukacja
Fundacji Działań Edukacyjnych KReAdukacja
ul. Głęboka 8a
20-612 Lublin, województwo Lubelskie
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 20.11.2008 r.
Numer KRS: 0000317950
REGON: 060424041
Dane osób wchodzących w skład Zarządu Fundacji Działań Edukacyjnych KReAdukacja:
1. Prezes Zarządu
Sylwia Anna Pyzik
Słodków Pierwszy 114, 23- 206 Stróża
2. Członkini Zarządu
Paulina Sowa
Niedźwiada 40/6, 21 – 104 Niedźwiada
Celem działalności Fundacji Działań Edukacyjnych KReAdukacja jest kreatywna edukacja
nieformalna dzieci i młodzieży, umożliwienie im samodzielnego działania i realizacji własnych
pomysłów. Fundacja kształtuje i wspiera rozwój osób wrażliwych, aktywnych, kreatywnych i
odpowiedzialnych. Hasło Fundacji KReAdukacja: „Najlepszym pomysłem na przyszłość jest jej
tworzenie”.
Do zadań Fundacji należą w szczególności działania z zakresu:
1) edukacji nieformalnej, nauki, oświaty i wychowania;
2) rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej ze szczególnym
uwzględnieniem kultury i historii regionu oraz podtrzymywania tradycji narodowej,
pielęgnowania polskości

3) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a
także działań wspierających rozwój demokracji;
4) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami;
5) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
6) promocji i organizacji wolontariatu;
7) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
8) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
9) upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
10) ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego;
11) upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalności na rzecz równych praw kobiet i
mężczyzn;
12) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
13) wyrównywanie szans osób w trudnej sytuacji życiowej
14) działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
15) działalności charytatywnej;
16) ochrony i promocji zdrowia;
17) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
18) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy;
19) działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo
organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie w zakresie określonym w pkt 1-19.
2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej
Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja realizuje cele poprzez:
1) organizacja spotkań, szkoleń, warsztatów i innych działań w zakresie edukacji nieformalnej
dzieci i młodzieży, wyrównywania szans edukacyjnych oraz przeciwdziałania patologii
społecznej;
2) organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, w tym organizacja wypoczynku letniego i
zimowego;
3) podejmowanie działań z zakresu animacji kultury i promocji dziedzictwa kulturowego m.in.
poprzez warsztaty, spektakle teatralne, gry symulacyjne i inne atrakcyjne formy przekazu;
4) prowadzenie niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych, ośrodka kultury, szkoły i
innych placówek edukacyjnych;
5) podejmowanie działań na rzecz powstawania nieformalnych grup, których celem będzie
praca na rzecz rozwoju środowisk lokalnych; inicjowanie powstawania m.in. klubów

młodzieżowych;
6) podejmowanie działań na rzecz współpracy międzypokoleniowej;
7) organizacja międzynarodowych spotkań dzieci i młodzieży; współpraca z organizacjami
międzynarodowymi, których cele tożsame są z celami Fundacji;
8) inicjowanie i realizacja programów aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i zagrożonych
bezrobociem;
9) przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek pracy;
10) współpraca z instytucjami rynku pracy w zakresie realizacji programów przeciwdziałania
bezrobociu;
11) odkrywanie i ochrona miejsc i przedmiotów związanych z historią i tradycją środowiska
lokalnego;
12) podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej, popularyzowanie idei demokracji;
13) organizacja spotkań, warsztatów z organizacjami analogicznymi w celu wymiany
doświadczeń i promocji;
14) podejmowanie działań na rzecz edukacji ekologicznej, zdrowego trybu życia, promocji i
ochrony zdrowia wśród społeczności lokalnej;
15) wydawanie broszur, ulotek informacyjnych i innych materiałów promujących działania
Fundacji;
16) organizacja turystyki w regionie, promocja gminy jej zasobów historycznych i ekologicznych.
Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i
przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla
działalności Fundacji. Cały dochód Fundacji jest przeznaczany wyłącznie na cele statutowe i nie
może być przeznaczony do podziału między członków.
Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja prowadzi działalność statutową nieodpłatną i
odpłatną.
W 2011 roku Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja realizowała następujące działania:
1.
Styczeń – czerwiec 2011 r. – projekt „Lubelszczyzna – kraina inspiracji 2011” - zadania
zrealizowane w ramach odpłatnej działalności statutowej.
Działanie obejmowało cykl
warsztatów z zakresu edukacji regionalnej, połączonych z konkursem prac fotograficznych i
literackich na temat świat w regionie „Wielkanoc na Lubelszczyźnie”. Udział w projekcie wzięły
szkoły podstawowe z Województwa Lubelskiego, uczestniczyło w nim 1000 uczniów. Warsztaty
regionalne składały się z 4 modułów dotyczących historii, geografii, sztuki i tradycji regionu, a
także wprowadzające w sytuację społeczno – gospodarczą województwa. Uczestnicy
warsztatów zostali zaproszeni do konkursu prac fotograficznych i literackich, prezentujących
tradycję i współczesne formy świętowania Wielkanocy na Lubelszczyźnie. Trzyosobowa komisja
konkursowa wybrała najciekawsze prace w dwóch kategoriach wiekowych – klasy I - III oraz IV

– VI. 6 czerwca 2011 r. w Domu Kultury “Łęgi” Spółdzielni Mieszkaniowej “Czuby”, na ul.
Tatarakowej 28 w Lublinie odbyło się wręczenie nagród.
2.
Kwiecień, październik 2011r. - dwie wizyty studyjne dla studentów z Rosji, Białorusi i
Ukrainy, w ramach programu Study Tours to Poland „Polsko – Amerykańskiej Fundacji
Wolności”. Łącznie przyjęliśmy 21 studentów. W ramach wizyt spotkali się oni z
przedstawicielami władz samorządowych, rządowych na terenie województwa, organizacji
pozarządowych, biznesu i uczelni wyższych. Ponadto w ramach projektu Fundacja
kontynuowała współpracę z Radiem Centrum i Programem Projektor, w których to uczestnicy
odbyli praktyki.
3.
Maj– lipiec 2011r. – projekt „Europejski Tydzień Młodzieży. Wspólnie możemy więcej” projekt współfinansowany przez program Młodzież w działaniu. W ramach projektu podjęto
szereg działań, które doprowadziły do osiągnięcia jego celów. Głównym tematem projektu
zwiększenie szans młodzieży na rynku pracy. Głównym celem była mobilizowanie do działania
społecznego oraz podniesienie mobilności edukacyjnej i zawodowej młodych ludzi. Projekt
był częścią obchodów Europejskiego Tygodnia Młodzieży. Licealiści i gimnazjaliści (90 osób) z
Lublina wzięli udział w grze miejskiej związanej z tematyką działania, a także uczestniczyli w
debacie open space i warsztatach rozwijających zainteresowania – liczba uczestników 69 osób.
Projekt zrealizowano w partnerstwie z Gimnazjum nr 3 w Lublinie.
4.
Styczeń – maj 2011 – projekt „Szachowisko – Żywe Szachy” realizowany w ramach
programu „Młodzież w działaniu”przez Grupę Inicjatywną. Fundacja KReAdukacja (wraz z
Domem Kultury „Pod Akacją”) była organizacją wspierającą projekt. Jego celem była
popularyzacja przez młodzież gry w szachy jako doskonałej formy spędzania czasu wolnego.
Realizacja rozpoczęła się w 2010 roku, 2011 – kontynuacja działań, zakończona finałem –
spektaklem żywe szachy. W czasie realizacji ogłoszono konkurs prac dotyczących szachów.
Fundatorem nagród w konkursie była Pizzeria El Tornado.
5.
Maj – grudzień 2011 r. – projekt „Detektywi na tropie tajemnic Bronowic” zrealizowany
przy wsparciu Miasta Lublin i darczyńców prywatnych. Głównym celem działania było
wyrównywanie różnic w dostępie do kultury wśród mieszkańców Dzielnicy Bronowice. Głównymi
adresatami projektu byli młodzi mieszkańcy dzielnicy, którzy uczęszczają do Szkoły
Podstawowej Nr 31. Do nich skierowane były główne działania projektu tj. gra miejska w
dzielnicy Bronowice, literackie, ilustratorskie, fotograficzne oraz warsztaty odkrywania tajemnic,
a także spotkania z ciekawymi ludźmi – policjantem i ilustratorem książek dla dzieci. Podczas
warsztatów ok. 400 uczniów w wieku 8 – 12 lat uczyło się odkrywać tajemnice, poszukiwać
dowodów i poszlak, które umożliwiają poznanie rzeczywistych wydarzeń. Uczestnicy także
poznawali i odsłaniali tajemnice swojej dzielnicy, tworzyli detektywistyczne opowieści, ilustrowali
je, a piętnastu uczestników warsztatów fotograficznych przygotowało wystawę zdjęć
poświęconych ich dzielnicy. Prace literacie i ilustratorskie stworzone przez dzieci zostały
utrwalone w formie publikacji, która była bezpłatnie udostępniana. Drugą grupą odbiorców byli
pozostali mieszkańcy Bronowic i Lublina, którzy byli zapraszani do obejrzenia wystawy oraz
zapoznania się z twórczością młodych mieszkańców dzielnicy.
6.
Lipiec – grudzień 2011 – projekt „Lublin w sieci życzliwości 2011” - trzecia edycja
programu edukacji i aktywizacji obywatelskiej młodzieży z miast Lublin i Świdnik, sfinansowany
ze środków własnych Fundacji oraz darowizn firm i instytucji. Projekt objęty patronatem
honorowym Prezydenta Miasta Lublin. Działania przygotowawcze projektu trwały od 1 lipca do
31 sierpnia 2011r. We wrześniu rozpoczął się nabór chętnych grup gimnazjalistów i licealistów z

terenu Lublina. Nauczyciele, którzy chcieli zgłosić grupę do projektu wypełniali formularz
znajdujący się na stronie internetowej KReAdukacji.
Następnie ustalany był grafik 32 spotkań rekrutacyjnych (45- minutowe zajęcia), podczas
których animatorzy z Fundacji Działań Edukacyjnych KReAdukacja opowiadając o założeniach i
przebiegu dotychczasowych edycji projektu zachęcali młodzież do włączenia się w tegoroczną,
trzecią edycję. Spotkania rekrutacyjne odbywały się od 19 września do 14 października, wzięło
w nich udział 723 gimnazjalistów i licealistów. W ich wyniku chęć uczestnictwa w projekcie
zgłosiło 19 grup inicjatywnych. Łącznie było to ponad 100 uczniów z sześciu szkół: Gimnazjum
nr 3 w Świdniku, Gimnazjum nr 3 w Lublinie, Gimnazjum nr 19 w Lublinie, VIII Liceum
Ogólnokształcące, IX Liceum Ogólnokształcące oraz XIV Liceum Ogólnokształcące w Lublinie.
Grupy te pracowały pod okiem animatora metodą projektu nad przygotowaniem życzliwej
inicjatywy na rzecz mieszkańców Lublina.
Wszystkie grupy opracowywały swoje inicjatywy do 21 listopada, czas na ich realizację był od
21 do 27 listopada. Tematyka działań, których podejmowała się młodzież miała głównie związek
z ich zainteresowaniami i pasjami. Grupy inicjatywne objęły siecią życzliwości następujące
instytucje: Przedszkole nr 6, Przedszkole nr 52, Przedszkole nr 12, Przedszkole nr 58,
Przedszkole Niepubliczne „Akademia Wesołych Przedszkolaków”, Oddział Przedszkolny przy
Szkole Podstawowej nr 4, Szkoła Podstawowa nr 11, Szkoła Podstawowa nr 20, Szkoła
Podstawowa nr 30, Szkoła Podstawowa nr 47, Świetlica Szkoły Podstawowej nr 28, Gimnazjum
nr 18, Placówka Wielofunkcyjna „Pogodny Dom”, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie,
Dom Pomocy Społecznej „Kalina”, Ośrodek dla Uchodźców w Białej Podlaskiej, Schronisko dla
Bezdomnych Zwierząt w Lublinie. Łącznie zrealizowano 19 inicjatyw, których odbiorcami byli
zarówno seniorzy, dzieci, rówieśnicy uczestników, a nawet zwierzęta. 21 listopada
(Międzynarodowy Dzień Życzliwości) na Placu Litewskim odbył się happening „Krąg
Życzliwości”. Wydarzenie rozpoczął flash mob – jedna z grup inicjatywnych w ramach
przyjaznego rozpoczęcia wydarzenia postanowiła swym spontanicznym tańcem zachęcić
wszystkich do wspólnej, spontanicznej zabawy i otworzenia się na innych.
Zebrana młodzież bardzo szybko i chętnie dała się ponieść radosnej energii i po kilkunastu
minutach wszyscy tańczyli dookoła fontanny. Następnym punktem programu było utworzenie
Kręgu Życzliwości przez wszystkie osoby zaangażowane w realizację projektu (grupy
inicjatywne, animatorzy, nauczyciele szkół biorących udział w projekcie), które zapraszały do
kręgu przypadkowych przechodniów, dzięki czemu liczył on ostatecznie ponad 200 osób.
Działaniem wieńczącym projekt była uroczysta konferencja podsumowująca, która miała
miejsce 12.12.2011r. w sali konferencyjnej Galerii Gala. Na konferencję zostały zaproszone
wszystkie grupy inicjatywne wraz z opiekunami z ramienia szkoły, media a także osoby oraz
instytucje, które zaangażowały się w projekt wspierając nasze działania. Podczas konferencji
wszystkie grupy inicjatywne miały okazję podzielić się efektami swojej pracy – każda grupa
przygotowała prezentacje multimedialną ze zdjęciami z przebiegu realizacji inicjatywy. Wszyscy
członkowie tych grup otrzymali dyplomy potwierdzające ich udział w projekcie, dodatkowo
liderzy w związku z ich dodatkowymi obowiązkami otrzymali specjalne certyfikaty z
podziękowaniem za dodatkowy wysiłek włożony w realizację inicjatywy.
Zarówno instytucje przyjmujące inicjatywy, jak też te, które wsparły działania w ramach projektu
otrzymały tytuł Ambasadorów Życzliwości.
Media
Projekt „Lublin w sieci życzliwości 2011” cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem lokalnych
mediów. Działania podejmowane w trakcie jego trwania były wspierane przez Kurier Lubelski,
Internetową Telewizję Lublin, Polskie Radio Lublin oraz TVP Lublin, które na bieżąco
informowały mieszkańców Lublina o przebiegu projektu oraz o inicjatywach podejmowanych

przez wolontariuszy.
7.
Październik – grudzień 2011 – projekt „Podróż przez świat – kultura i sztuka Europy i
Afryki. Warsztaty dla dzieci”. Projekt „Podróż przez świat – kultura i sztuka Europy i Afryki.
Warsztaty dla dzieci.” to cykl warsztatów pozwalających uczniom szkół podstawowych z Lublina
na poznanie kultury i sztuki Hiszpanii, Niemiec, Ukrainy, Tanzanii i Nigru. Program warsztatów
był realizowany w ubiegłym roku szkolnym w lubelskich szkołach i spotkał się z bardzo dużym
zainteresowaniem dzieci i nauczycieli. Uczestnicy wezmą udział w warsztatach: „Przystanek
Hiszpania”. „Przystanek Ukraina”, „Przystanek Niemcy”, „Przystanek Tanzania”, „Przystanek
Niger”, prowadzonych aktywizującymi metodami treningu kreatywności oraz animacji kultury.
Każdy warsztat trwa 4 godziny i dotyczy innego kraju. Kraje poznawane są dzięki historii
opowiadającej dzień z życia rodzin mieszkających w nich. Dzięki temu dzieci poznają
najważniejsze informacje na temat krajów programu (np. informacje geopolityczne, kuchnia,
tradycje), w szczególności zaś z jego kulturą. Warsztaty pobudzają kreatywność uczestników i
wpływają na polepszenie umiejętności pracy w grupie. Elementem każdego warsztatu jest
przygotowanie przez dzieci pracy plastycznej nawiązującej do kultury danego kraju. Każda
praca wykonywana jest inną techniką plastyczną, dzięki czemu dzieci poznają różne sposoby
ekspresji artystycznej Pod okiem animatora przygotowują m.in. niemieckie lampiony na Dzień
św. Marcina, ukraińskie hafty, czy tanzańskie zwierzęce maski. Warsztaty będą prowadzone w
terminie: od 17 października do 15 grudnia w 20 klasach 1 – 3 ze szkół: Szkoła Podstawowa nr
51(Czuby), Szkoła Podstawowa nr 31(Bronowice), Szkoła Podstawowa nr 14 (Sławinek),
Szkoła Podstawowa nr 43 (Czechów) i Szkoła Podstawowa nr 27 w Lublinie (Tatary). Weźmie w
nich udział 500 dzieci. Każda klasa będzie mogła wziąć udział w 2 warsztatach - do wyboru.
Dodatkowo, dzieci, które będą chciały opowiedzieć o swoich wrażeniach z warsztatów i o
kulturze poznanego kraju, będą mogły to zrobić na antenie Radia Lublin, które włączy się w
działanie. Co tydzień na antenie radia przez kilka minut 5 dzieci (łącznie 45 dzieci) będzie
mogło wziąć udział w audycji. Dzieci, uczestniczące w audycji będą przygotowywane do
występu radiowego w czasie krótkich, godzinnych mini-warsztatów medialnych prowadzonych
przez dziennikarkę Radia Lublin. W ten sposób informacje o kulturze 5 krajów przez 9 tygodni
będą docierały do szerszego grona odbiorców.
8.
Styczeń – grudzień 2011 r. – Realizacja warsztatów edukacyjnych dla dzieci ze szkół
podstawowych. Zajęcia były zgodne z ofertą warsztatową Fundacji Działań Edukacyjnych
KReAdukacja. Łącznie udział w warsztatach wzięło ok. 1269 osób.
a. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej
Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
4. Odpisy uchwał Zarządu Fundacji Działań Edukacyjnych KReAdukacja:
 Uchwała Zarządu z dnia 4.07.2011r. - dotyczy strategii Fundacji Działań Edukacyjnych
KReAdukacja.
Zarząd Fundacji Działań Edukacyjnych KReAdukacja przyjął i zatwierdził Strategię Fundacji
Działań Edukacyjnych KReAdukacja na lata 2012 – 2013.
 Uchwała Zarządu z dnia 4.07.2011r. - dotyczy przyjęcia schematu komunikacji

wewnętrznej i zewnętrznej w Fundacji.
Zarząd Fundacji Działań Edukacyjnych KReAdukacja przyjął i zatwierdził opracowany
schemat komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w Fundacji.
 Uchwała Zarządu z dnia 4.07.2011r. - dotyczy przyjęcia polityki finansowej Fundacji
Zarząd Fundacji Działań Edukacyjnych KReAdukacja przyjął i zatwierdził opracowaną
politykę finansową Fundacji.
 Uchwała Zarządu z dnia 4.07.2011r. - dotyczy wytycznych konstruowania budżetów
wniosków grantowych
Zarząd Fundacji Działań Edukacyjnych KReAdukacja przyjął i zatwierdził opracowane
wytyczne konstruowania budżetów wniosków grantowych.
5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł
Przychody z działalności statutowej

125950,41

Nieodpłatnej

94550,41

Odpłatnej – warsztaty edukacyjne

31400,00

6. Informacja o poniesionych kosztach
Koszty realizacji działalności statutowej

139743,80

Materiały

13069,51

Usługi obce

28539,74

7. Dane o:
a) liczbie osób zatrudnionych
Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja nie zatrudnia osób na podstawie umowy o
pracę. Działalność Fundacji prowadzona jest przez osoby pracujące na podstawie umowy
zlecenie, umów o dzieło, umów stażowych oraz wolontariuszy.
b) łącznej kwocie wypłaconych wynagrodzeń

Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja nie wypłacała wynagrodzeń z tytułu
zatrudnienia na umowę o pracę.
c)

wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego
łącznie członkom zarządu i innych organów stowarzyszenia

Zarząd Fundacji Działań Edukacyjnych KReAdukacja i członkowie innych organów Fundacji
nie pobierali miesięcznego wynagrodzenia za działalność na rzecz Fundacji.
d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia
W 2011 roku z tytułu wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło Fundacja Działań
Edukacyjnych KReAdukacja wypłaciła kwotę 48681,26 zł
e) udzielonych pożyczkach pieniężnych
W 2011 roku Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja nie udzielała żadnych pożyczek
pieniężnych.
f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku
Na głównym rachunku bankowym w Banku PEKAO S.A. Oddział w Lublinie (stan na 31
grudnia 2011 r.) zgromadzone środki wynosiły 9865,71 zł. Stan rachunków pomocniczych
wyniósł 0,00 zł.
g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w
spółkach prawa handlowego
Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja nie posiada obligacji ani udziałów lub akcji w
spółkach prawa handlowego

h)

nabytych nieruchomościach,
wydatkowanych na to nabycie

ich

przeznaczeniu

oraz

Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja nie posiada nieruchomości.

wysokości

kwot

i) nabytych pozostałych środkach trwałych
W 2011 roku Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja nie nabyła środków trwałych.

j)

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

Wartość aktywów Fundacji Działań Edukacyjnych KReAdukacja na dzień 31.12.2011 roku
wynosiła 25380,72 zł, wartość zobowiązań wynosiła 22245,14 zł.
8) dane o działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe
W 2011 roku Fundacji Działań Edukacyjnych KReAdukacja prowadziła działalność zleconą
przez podmioty samorządowe:
- wsparcie zadania Inicjatywy kulturalne o charakterze lokalnym - „Detektywi na tropie tajemnic
Bronowic” - zlecone przez Prezydenta Miasta Lublin. Kwota dofinansowania 10 000,24 zł.
-wsparcie zadania Inicjatywy kulturalne o charakterze lokalnym - „Podróż przez świat – kultura i
sztuka Europy i Afryki. Warsztaty dla dzieci” - zlecone przez Prezydenta Miasta Lublin w trybie
pozakonkursowym. Kwota dofinansowania - 7000,07
W 2011 roku Fundacji Działań Edukacyjnych KReAdukacja nie prowadziła działalności zleconej
przez podmioty państwowe:
9)

informację o rozliczeniach z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych,
a także informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych.

Na Fundacji nie ciążą żadne zobowiązania podatkowe.
Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja składa miesięczne deklaracje PIT-4, zeznanie
roczne CIT-8 z załącznikiem CIT-8/O.

W 2011 roku nie została przeprowadzona kontrola Fundacji Działań Edukacyjnych
KReAdukacja przez organy państwowe.
Data sporządzenia: 30.03.2012r.

