
 

 

 

Sprawozdanie merytoryczne z działalności 

Fundacji Działań Edukacyjnych KReAdukacja 

w 2009 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 
Agata Frankowska 
Ul. Szwajcarska 9/8 20-861 Lublin 

 
2. Wiceprezes Zarządu 
Sylwia Anna Pyzik 
Słodków Pierwszy 114 23-200 Kraśnik 
 
Celem działalności Fundacji Działań Edukacyjnych KReAdukacja jest kreatywna edukacja 
nieformalna dzieci i młodzieży, umożliwienie im samodzielnego działania i realizacji własnych 
pomysłów. 
 
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 2009 roku Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja realizowała następujące działania: 



 

 

 

 
1. Styczeń – marzec 2009 – projekt „Lubelszczyzna znana i nieznana. Edukacja regionalna” 
- zadania zrealizowane przy wsparciu finansowym Województwa Lubelskiego. Cykl warsztatów 
z zakresu edukacji regionalnej, realizowany w szkołach podstawowych Lublina i Świdnika. 
Warsztaty składały się z 5 modułów dotyczących:  I. Ogólne informacje o regionie, II. Sztuka na 
Lubelszczyźnie, III. Regionalna kultura ludowa, IV. Sławne postacie naszego regionu, V. 
Lubelszczyzna wśród euroregionów. Warsztaty zakończyły się konkursem prac promujących 
Lubelszczyznę. Uczestnicy przygotowali prace w 3 kategoriach: literackiej, plastycznej, 
multimedialnej. Na konkurs wpłynęło 110 prac, które oceniło 3 osobowe jury. Uroczyste 
wręczenie nagród miało miejsce 6 marca 2009 r . podczas wystawy prac. W ramach projektu 
odbyło się 20 warsztatów, w których udział wzięło łącznie 390 uczniów szkół podstawowych z 
Lublina i Świdnika. W rezultacie projektu powstał program edukacji regionalnej Lubelszczyzna 
znana i nieznana, który został objęty honorowym patronatem Marszałka Województwa 
Lubelskiego. 
2. Kwiecień – lipiec 2009 – projekt „BądźMy razem. Animacja kulturalna w dzielnicy 
Bronowice” - projekt współfinansowany przez Miasto Lublin. Polegał na zorganizowaniu przez 
młodzież uczącą się w szkołach ponadpodstawowych na terenie dzielnicy Bronowice festynu 
rodzinnego „BadźMy razem!”, łączącego świętowanie Dnia Matki i Dnia Dziecka.  Festyn 
rodzinny „BądźMy razem!” odbył się 6 czerwca na terenie dzielnicy Bronowice – boisko szkolne 
VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Zofii Nałkowskiej w Lublinie. W celu przygotowania festynu 
rodzinnego stworzono i przeszkolono grupę młodych animatorów kultury, składającą się z 20 
osób. Byli to uczniowie szkół ponadpodstawowych z Lublina, zainteresowani tematyką 
kulturalną. Zostali oni podzieleni na 5 zespołów . Każdy zespół wziął udział w 12 - godzinnym 
cyklu warsztatów poświęconych innej technice: plastycznej (malarstwo batikowe i artystyczne 
malowanie twarzy), muzycznej (gra na instrumentach perkusyjnych - bębny), tanecznej (tańce 
integracyjne) lub teatralnej (pantomima). Podczas 12 godzinnego cyklu szkoleń wszyscy 
uczestnicy projektu zostali także wyposażeni w umiejętności pracy w grupie, animowania 
wydarzeń kulturalnych oraz ich promocji. Do udziału w Festynie zostali zaproszeni mieszkańcy 
dzielnicy Bronowice. Festyn był  promowany przez uczestników projektu za pomocą 
zaprojektowanych przez nich plakatów i wykonanego przez nich podczas szkolenia 
dotyczącego promocji wydarzeń baneru. 
3. Czerwiec – lipiec 2009 - „Europejska kraina” współfinansowany przez Fundację Banku 
Zachodniego WBK w ramach programu Bank Dziecięcych Uśmiechów. Projekt poległa na 
zorganizowaniu 7 dniowego wyjazdu wakacyjnego dla dzieci z Lublina i Świdnika. Głównym 
celem wyjazdu wakacyjnego była integracja uczestników, pobudzenie kreatywności i 
zainteresowania światem oraz aktywny wypoczynek i poznanie ciekawych miejsc 
Lubelszczyzny.  Podczas wyjazdu prowadzone były zajęcia pobudzające kreatywność np. 
plastyczne, muzyczne, zajęcia związane ze specyfiką treningu kreatywności,  zajęcia sportowe 
np. rajd pieszy, spływ kajakowy, gry terenowe, gry zespołowe. Zorganizowane zajęcia 
edukacyjne  trwały średnio 4 godziny dziennie, natomiast zajęcia sportowo - rekreacyjne ok. 3 
godziny. W projekcie wzięło udział 38 uczniów szkół podstawowych. 
4. Sierpień – listopad 2009 - „Północ dla Południa – podaj dalej” zrealizowany przy pomocy 
finansowej Fundacji Edukacja dla Demokracji w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2009 r. Projekt polegał na zorganizowaniu ośmiu 2-
etapowych szkoleń z zakresu edukacji rozwojowej dla nauczycieli, wychowawców oraz osób 
chcących pracować z dziećmi i młodzieżą z terenu Województwa Lubelskiego. Pierwszy etap to 
8-godzinne szkolenie dotyczące treści merytorycznych oraz metod i technik warsztatu "Północ 
dla Południa" skupionego przede wszystkim na krajach afrykańskich (Niger i Algieria). Drugim 
etapem było samodzielne przeprowadzenie tego warsztatu przez uczestników w czasie 
Tygodnia Edukacji Globalnej. Projekt polegał na zorganizowaniu ośmiu 2-etapowych szkoleń z 
zakresu edukacji rozwojowej dla nauczycieli, wychowawców oraz osób chcących pracować z 



 

 

 

dziećmi i młodzieżą z terenu Województwa Lubelskiego. Pierwszy etap to 8-godzinne szkolenie 
dotyczące treści merytorycznych oraz metod i technik warsztatu "Północ dla Południa" 
skupionego przede wszystkim na krajach afrykańskich (Niger i Algieria). Drugim etapem było 
samodzielne przeprowadzenie tego warsztatu przez uczestników w czasie TEGu. Podczas 
każdego szkolenia wykład wygłaszała także siostra Cecylia z Zakonu Sióstr Białych - partnera 
projektu. Po ukończeniu pierwszego etapu uczestnicy mogli wziąć udział w etapie II - 
samodzielnym przeprowadzeniu warsztatu "Północ dla Południa" w grupach, z którymi pracują 
na co dzień. Spośród 72 uczestników taką inicjatywę podjęły 52 osoby (72%). Zajęcia te odbyły 
się w większości w Tygodniu Edukacji Globalnej, były więc obchodami tej inicjatywy na 
Lubelszczyźnie. W wielu szkołach i organizacjach oprócz samych warsztatów uczestnicy 
szkolenia zorganizowali także inne, ciekawe działania, np. wystawy, konkursy, specjalne 
wydania gazetek, spotkania z wolontariuszami i misjonarzami. 
5. Sierpień – grudzień 2009 r. - „W sieci...życzliwości. Edukacja obywatelska” projekt 
współfinansowany z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009 ze 
środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Projekt zakładał zaktywizowanie lubelskiej 
młodzieży poprzez jej udział w programie edukacji obywatelskiej oraz udział w organizacji akcji 
społecznej.  Założono także zainteresowanie  dorosłych mieszkańców miasta działaniami 
społecznymi i zaangażowanie ich w przeprowadzoną na terenie Lublina akcję społeczną „W 
sieci...  życzliwości”. Akcja polegała na udzieleniu pomocy w drobnych, codziennych sprawach 
120 osobom w Międzynarodowy Dzień Życzliwości (21 listopada), bądź w terminach zbliżonych 
do tej daty. Pomocy tej udzieliło 60 uczestników projektu - młodzieży ze szkół gimnazjalnych i 
ponadgimnzjalnych. Dodatkowo 21 listopada został zorganizowany happening. Uczestnicy 
projektu oraz mieszkańcy Lublina (łącznie ponad 100 osób) stworzyli żywy „Krąg Życzliwości”, 
którym otoczyli Trybunał Koronny. Były to obchody Dnia Życzliwości w Lublinie. W ramach 
projektu przeprowadzono szkolenia i warsztaty dla młodzieży: etap 1. – 40 spotkań na temat 
założeń projektu oraz aktywizacji społecznej młodzieży; etap 2. - 10 godzinny cykl warsztatów 
dla 6 grup, podczas którego młodzież przygotowywała akcję społeczną. W grudniu 
zorganizowano spotkania z osobami aktywnie działającymi na rzecz społeczności lokalnej. 
Gośćmi byli m.in. dziennikarka, przedstawiciel organizacji pozarządowej oraz policjantka. 
6. Od czerwca 2009 r jest partnerem lokalnym  międzynarodowego projektu  “Great - Global 
Rights: Europeans Acting Together”. Jest to kampania społeczna dotycząca praw człowieka w 
rozwoju, którą w Polsce koordynują Polska Akcja Humanitarna oraz Fundacja Edukacja dla 
Demokracji. W 2009 r. rozpoczęły się działania kampanii w Polsce – szkolenia organizacji 
partnerskich. 
7. Styczeń – grudzień 2009 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. 620 osób. 

 
a. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej 
  
Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 
 
4.Odpisy uchwał Zarządu Fundacji Działań Edukacyjnych KReAdukacja: 

 
W roku założenia Zarząd Fundacji nie pojął żadnych uchwał. 
5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł 
 

Przychody z działalności statutowej 92429,77  zł 

Nieodpłatnej 76273.77  zł 

Odpłatnej – warsztaty edukacyjne 16156,00 zł 



 

 

 

 
 
6. Informacja o poniesionych kosztach 
 

Koszty realizacji działalności statutowej  98868,71 zł 

Materiały 11670,74 zł 

Usługi obce  31750,68 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 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 2009 roku z tytułu wynagrodzenia z umów zlecenia Fundacja Działań Edukacyjnych 
KReAdukacja wypłaciła kwotę 14071,96  zł 
 

e) udzielonych pożyczkach pieniężnych 
 

W 2009 roku Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja nie udzielała żadnych pożyczek 
pieniężnych. 

 
f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku 
 

Na rachunku bankowym w Banku PEKAO S.A. Oddział w Lublinie (stan na 31 grudnia 2009 r.) 
zgromadzone środki wynosiły 72,06 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, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot 

wydatkowanych na to nabycie 



 

 

 

 
Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja nie posiada nieruchomości. 

 
i) nabytych pozostałych środkach trwałych 
 

W 2009 roku Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja nabyła środki trwałych na kwotę 
4415,00 zl. 
 

 
j) wartości aktywów i zobowiązań ujętych we właściwych sprawozdaniach 

finansowych sporządzanych dla celów statystycznych 
 

Wartość aktywów Fundacji Działań Edukacyjnych KReAdukacja na dzień 31.12.2009 roku 
wynosiła 105 231,91 zł 

 
 8)dane o działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe 
 
W 2009 roku Fundacji Działań Edukacyjnych KReAdukacja prowadziła działalność zleconą 
przez podmioty samorządowe: 
- wsparcie zadań w dziedzinie organizacji przedsięwzięć propagujących dzieje regionu i jego 
kulturę – „Lubelszczyzna znana i nieznana. Edukacja regionalna” - zlecone przez Zarząd 
Województwa Lubelskiego. Kwota dofinansowania działania 915,77 zł. 
- wsparcie zadania Inicjatywy kulturalne o charakterze lokalnym - „BądźMy razem. Animacja 
kulturalna w dzielnicy Bronowice” - zlecone przez Prezydenta Miasta Lublin. Kwota 
dofinansowania 6500 zł. 
 
W 2009 roku Fundacji Działań Edukacyjnych KReAdukacja prowadziła działalność zleconą 
przez podmioty państwowe: 
- wsparcie zadania publicznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich - „W sieci...życzliwości. Edukacja obywatelska” - zlecone przez Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej. Kwota dofinansowania 37 780 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 2009 roku nie została przeprowadzona kontrola Fundacji Działań Edukacyjnych 
KReAdukacja. 
 
Data sporządzenia: 29.01.2010r. 


