Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Fundacji Działań Edukacyjnych KReAdukacja
w 2017 roku.
1. Informacje na temat Fundacji Działań Edukacyjnych KReAdukacja
Fundacji Działań Edukacyjnych KReAdukacja
ul. Krakowskie Przedmieście 13/7
20-002 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 Ciołek
Ul. Skarżyńskiego 3/60, 21- 040 Świdnik
2. Wiceprezes Zarządu
Paulina Sowa
Niedźwiada Kolonia 40/6, 21 – 104 Niedźwiada
Celem działalności Fundacji Działań Edukacyjnych KReAdukacja jest kreatywna edukacja
pozaformalna 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 2017 roku Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja realizowała następujące działania:
1. Styczeń-lipiec 2017 – „Kalejdoskop Kultury 2017”
Celem głównym projektu było wzbogacenie oferty zajęć artystycznych i kulturalnych w
dzielnicy Czechów Południowy. Dzieci miały możliwość uczestniczyć w atrakcyjnych
zajęciach podczas oczekiwania na odbiór przez rodziców ze świetlicy. Mogły brać udział w
następujących zajęciach: "Niech żyje taniec", "Wielcy Mali Odkrywcy", "W małym kinie" oraz
"Świat sztuki – sztuka świata".

Zadanie współfinansowane przez Gminę Lublin.
2. Styczeń – sierpień 2017 - "Akademia Inspiracji 2017"
Głównym celem zadania było ułatwienie dostępu do edukacji kulturalnej 25 dzieciom –
mieszkańcom dzielnicy Za Cukrownią poprzez przeprowadzenie zajęć z zakresu
wychowania estetycznego i artystycznego w ferie, w drugim semestrze roku szkolnego
2016/2017 oraz przez pierwszy miesiąc wakacji. Dzieci od lutego do końca lipca
uczestniczyły w następujących zajęciach: „Mała Pracownia Artystyczna”, „Klub Małego
Odkrywcy” oraz „Dziecięcy Klub Filmowy”. Dodatkowo, by zachęcić rodziców do aktywnego
spędzania wolnego czasu z dziećmi w domu, stworzone zostały skrypty zawierające
materiały dla rodziców (zajęcia: „Mała Pracownia Artystyczna” oraz „Klub Małego
Odkrywcy”) a także nagrany został filmik będący podsumowaniem zajęć „Dziecięcy Klub
Filmowy”. Zadanie współfinansowane przez Gminę Lublin.
3. Styczeń – lipiec 2017 - „Młodzi dla Lublina”
„Młodzi dla Lublina” był projektem skierowanym do 45 osób – uczniów szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych. Część z nich była członkami „Młodzieżowych Rad Dzielnic”,
działających w dzielnicach Wrotków, Wieniawa i Czechów Południowy. Dzięki realizacji
zadania mogli oni realizować zaplanowane inicjatywy kulturalne, wzbogacające kalendarz
kulturalny ich dzielnic. Pozostałe osoby to uczniowie ze szkół mieszczących się w
dzielnicach Wieniawa, Wrotków i Czechów Południowy, którzy zostali przeszkoleni i
wyposażeni w nową wiedzę i umiejętności, pozwalające na efektywne działanie na rzecz
rozwoju życia społeczno – kulturalnego dzielnicy. Dzięki temu zostali zaproszeni do pomocy
w działaniach młodzieżowych rad dzielnic. Zaplanowane w ramach zadania działania
(warsztaty, szkolenia, realizacja przez młodzież inicjatyw kulturalnych), miały na celu
ożywienie życia kulturalnego kilku dzielnic Lublina. Głównym założeniem zadania było
umożliwienie funkcjonowania w kilku dzielnicach miasta grup młodzieży prowadzącej stałe
działania na rzecz rozwoju życia społeczno – kulturalnego. Zadanie współfinansowane przez
Gminę Lublin.
4. Lipiec – październik 2017 – „Roztańczony Świdnik” .
W lipcu rozpoczęliśmy realizację międzynarodowego projektu „Roztańczony Świdnik”, który był
wspólnym działaniem Fundacji Działań Edukacyjnych KReAdukacja, Szkoły Podstawowej nr 5
w Świdniku oraz zespołu Szkoły nr 24 z Tarnopola. W projekcie uczestniczyły dzieci ze
Świdnika (25 osób) – uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 oraz Tarnopola – członkowie zespołu
„Dziwny Świat” (także 25 osób), wzięły one udział w warsztatach z zakresu animacji kultury,
warsztatach tańca oraz grach terenowych pozwalających na poznanie Świdnika.
Zorganizowany został także otwarty występ taneczny grupy „Dziwny świat” i dzieci uczących się
tańca w Szkole Podstawowej nr 5, na który zaproszeni byli wszyscy mieszkańcy Świdnika,
przede wszystkim dzieci. Wspólne działania wokół tańca odbyły się w Świdniku w dniach 18 –
22 września 2017. W czasie pobytu grupy z Ukrainy odbyły się: warsztat integracyjny, gra
terenowa zapoznająca dzieci z Tarnopola ze Świdnikiem (grę tę przygotowały dzieci ze Szkoły

Podstawowej nr 5 w Świdniku), warsztaty taneczne, podczas których opracowany został
wspólny układ taneczny, a także odbył się występ taneczny w MOK Świdnik – występ był
podsumowaniem projektu, zaprezentowany został wspólny układ taneczny, a także pokaz tańca
zespołu z Tarnopola. Występ był otwarty dla mieszkańców, ale zaproszone były przede
wszystkim dzieci. Występ zostanie nagrany i zamieszczony w Internecie.
W czasie pobytu grupy ukraińskiej w Świdniku, zorganizowana została także wspólna
wycieczka edukacyjna do Muzeum w Kozłówce i do Lublina. Wycieczka pozwoliła poznać
bogactwo polskiej kultury, ale umocniła integrację uczestników. W ramach projektu dla grupy
dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 5 uszyte zostały stroje ludowe do tańca. Projekt był
dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundacji PZU,
środków Rady Rodziców oraz Pegimek Świdnik.
5. Kwiecień, październik 2017 r. – „Study Tours to Poland”
Dwie wizyty studyjne dla studentów z Rosji, Białorusi i Ukrainy i Mołdowy, w ramach
programu Study Tours to Poland „Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności”. Łącznie
przyjęliśmy 26 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.
6. Kwiecień – grudzień 2017 – projekt „Lublin w sieci życzliwości 2017”
Dziewiąta edycja programu edukacji i aktywizacji obywatelskiej młodzieży z Lublina, dzięki
któremu młodzież kolejny raz miała możliwość zaprezentować swoją działalność społeczno
– kulturalną poprzez realizację różnego rodzaju inicjatyw.
W pierwszej fazie projektu młodzież ze zgłoszonych szkół brała udział w spotkaniach
informacyjno – rekrutacyjnych, podczas których mogła zapisać się do dalszego udziału w
projekcie. Przed rozpoczęciem pracy właściwej grup młodzieży z animatorem (a także w
czasie tej pracy) przedstawiciele poszczególnych grup brali udział w szkoleniach i
warsztatach: integracyjnym, z animacji kultury, z wystąpień publicznych oraz z technik
motywacyjnych wspomagających pracę własną. Od września do listopada grupy młodzieży
spotykały się z animatorem na cotygodniowych spotkaniach, podczas których
przygotowywane były projekty inicjatyw dla wybranych grup bądź instytucji. W „Tygodniu
Życzliwości” czyli okresie 20-30 listopada młodzież miała czas na realizację wszystkich
przedsięwzięć a także na wspólnie przygotowanego happeningu #dzieńżyczliwosciLublin. W
tym czasie także informacje o wszystkich podejmowanych przez młodzież działaniach były
umieszczane w przygotowanej na potrzeby projektu aplikacji : „Lublin w sieci życzliwości”.
15 grudnia miała miejsce konferencja podsumowująca projekt podczas której młodzież
otrzymała dyplomy potwierdzające zaangażowanie w działanie, szkoły biorące udział w
projekcie oraz instytucje wspierające działanie otrzymały tytuł Ambasadorów Życzliwości.
Po konferencji odbyło się spotkanie ewaluacyjne zespołu realizującego projekt.
Projekt objęty patronatem honorowym Prezydenta Miasta Lublin, realizowany przy wsparciu
finansowym Gminy Lublin.

7. Czerwiec – grudzień 2017 – projekt „Aktywne postawy młodzieży - podnoszenie
kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska – edycja
2017”
Miał on na celu integrację społeczną 20 młodych osób związanych z trzema dzielnicami
Lublina – Czechowem Południowym, Wieniawą i Wrotkowem. Osoby te potrzebowały
silnego wsparcia organizacyjnego świeżo rozbudzonej aktywności społecznej – byli to
członkowie Młodzieżowych Rad Dzielnic z wyżej wymienionych dzielnic. W ramach projektu
uczestnicy brali udział w warsztatach kompetencji społecznych, realizowali inicjatywy na
rzecz społeczności lokalnej, brali udział w wizytach studyjnych. Odbył się także wyjazd
integracyjny do Suśca. Zakończeniem była debata społeczna. Projekt realizowany ze
środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
8. Styczeń – grudzień 2017
Animacja społeczno – kulturalna stypendystów Programu Kirklanda. Drugi semestr roku
akademickiego 2016/2017 oraz pierwszy semestr roku akademickiego 2017/2018.
9. Listopad – grudzień 2017 „Świąteczna Akademia Inspiracji”
Zadanie "Świąteczna Akademia Inspiracji" to kontynuacja cyklu zajęć „Akademia Inspiracji”,
który jest realizowany przez Fundację KReAdukacja od 2013r. Działanie to było realizowane
na rzecz dzieci z lubelskiej dzielnicy Za Cukrownią, będących uczniami Szkoły Podstawowej
nr 20 w Lublinie. Głównym celem „Świątecznej Akademii Inspiracji” było umożliwienie tym
dzieciom kontynuacji udziału w zajęciach rozwijających zainteresowania: „Mała Pracownia
Artystyczna”, „Klub Małego Odkrywcy” , „Dziecięcy Klub Filmowy”. Wprowadzona była
zmiana związana z okresem przedświątecznym, w związku z tym motywem przewodnim
każdych zajęć były Święta Bożego Narodzenia. Zadanie zrealizowane przy wsparciu
finansowym Miasta Lublin.
10. Styczeń – grudzień 2016 r.
Realizacja warsztatów edukacyjnych dla dzieci ze szkół podstawowych. Zajęcia były zgodne
z ofertą warsztatową Fundacji Działań Edukacyjnych KReAdukacja. Łącznie udział w
warsztatach wzięły 1164 osoby.

a. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej
Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
4. Odpisy uchwał Zarządu Fundacji Działań Edukacyjnych KReAdukacja:
W 2017 roku zarząd Fundacji nie podjął żadnych nowych uchwał.

5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł
Przychody z działalności statutowej

257 037,37 zł

Nieodpłatnej

229 180,37 zł

Odpłatnej – warsztaty edukacyjne

27 857,00 zł

6. Informacja o poniesionych kosztach
Koszty realizacji działalności statutowej

252 371,63 zł

Materiały

35 512,13 zł

Usługi obce

115 970,51 zł

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 pracę w wyżej wymienionych organach na rzecz

Fundacji.
d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia
W 2017 roku z tytułu wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło Fundacja Działań
Edukacyjnych KReAdukacja wypłaciła kwotę Kwota wynagrodzeń i świadczeń z umów
cywilno – prawnych wyniosła 100 544,93 zł.
e) udzielonych pożyczkach pieniężnych
W 2017 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 2017r.) zgromadzone środki wynosiły 32,72 zł. Stan rachunków pomocniczych
wyniósł 0 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.
i) nabytych pozostałych środkach trwałych

wysokości

kwot

W 2017 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 31.12.2017 roku
wynosiła 4331,97 zł, wartość zobowiązań wynosiła 129,69 zł.
8) dane o działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe
W 2017 roku Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja prowadziła działalność zleconą
przez podmioty samorządowe:
- wsparcie zadania w obszarze Kultura i sztuka – „Dzielnice Kultury – Kalejdoskop Kultury 2017”
zlecone przez Prezydenta Miasta Lublin w trybie konkursowym. Kwota dofinansowania
17 000,00 zł.
- wsparcie zadania w obszarze Kultura i sztuka – „Dzielnice Kultury – Akademia Inspiracji 2017”
zlecone przez Prezydenta Miasta Lublin w trybie konkursowym. Kwota dofinansowania
23 000,00 zł.
- wsparcie zadania w obszarze Kultura i sztuka – „Młodzi dla Lublina” zlecone przez
Prezydenta Miasta Lublin w trybie konkursowym. Kwota dofinansowania 19 000,00 zł.
-wsparcie zadania w obszarze Kultura i sztuka – „Miasto Kultury - Lublin w sieci życzliwości
2017” - zlecone przez Prezydenta Miasta Lublin w trybie konkursowym. Kwota dofinansowania
– 15 000, 00 zł
-wsparcie zadania w obszarze Kultura i sztuka – „Dzielnice Kultury – Świąteczna Akademia
Inspiracji” - zlecone przez Prezydenta Miasta Lublin w trybie pozakonkursowym. Kwota
dofinansowania – 4550, 00 zł
W 2017 roku Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja prowadziła działalność zleconą
przez podmioty państwowe:
-wsparcie zadania w obszarze pomocy społecznej – „Aktywne postawy młodzieży –
podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska –
edycja 2017” ” – zlecone przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w trybie
konkursowym. Kwota dofinansowania 40 000 zł
- wsparcie zadania w obszarze Kultura i sztuka – „Roztańczony Świdnik” – zlecone przez
Ministra Kultury w trybie konkursowym. Kwota dofinansowania – 26 000 zł.

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 2017 roku nie została przeprowadzona kontrola Fundacji Działań Edukacyjnych
KReAdukacja przez organy państwowe.
Data sporządzenia: 30.06.2018r.

