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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 2010 roku Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja realizowała następujące działania:

 

1.                 Styczeń – czerwiec 2010 r. – projekt „Lubelszczyzna – poznaj ją z nami!” - zadania 
zrealizowane  przy  wsparciu  finansowym  Województwa  Lubelskiego.  Projekt  był  laureatem 
Konkursu Grantowego „Moje Silne Drzewo” 2009/2010 organizowanego przez Fundację Nasza  
Ziemia. Grant ufundowała Firma Żywiec Zdrój S.A. Działanie obejmowało cykl warsztatów z 
zakresu  edukacji  regionalnej,  plastycznych  oraz  leśnych.  Udział  w  projekcie  wzięły  szkoły 
podstawowe  z  Województwa  Lubelskiego,  uczestniczyło  w  nim  676  uczniów.  Warsztaty 
regionalne składały się z 4 modułów dotyczących:   I.  Ogólne informacje o regionie i sławne 
postacie  naszego regionu,  II.  Sztuka na Lubelszczyźnie,  III.  Regionalna kultura ludowa,  IV. 
Lubelszczyzna  wśród  euroregionów.  W  czasie  warsztatów  plastycznych  uczestnicy 
przygotowywali kartki pocztowe i plakaty promujące Lubelszczyznę. Kartki zostały wysłane do 
szkół  w  innych  województwach,  natomiast  plakaty  wzięły  udział  w  konkursie.  Komisja 
konkursowa wybrała 3 najlepsze prace które następnie zostały wydrukowane w formie plakatu i  
rozwieszone w urzędach, instytucjach i  szkołach w Lublinie. Na konkurs wpłynęło 105 prac, 



które oceniło  3 osobowe jury.  Podczas 19 warsztatów leśnych, które odbywały się w lesie 
Dąbrowa w ramach projektu udział wzięło łącznie ok. 400 osób.

2.                  Styczeń – kwiecień 2010 r. – projekt Global Rights: European Acting Together, w 
którym Fundacja była partnerem lokalnym. Międzynarodowy projekt miał na celu promocję praw 
człowieka w kontekście rozwojowym, organizacjami koordynującymi działanie w Polsce była 
Polska Akcja Humanitarna i Fundacja Edukacja dla Demokracji. W ramach projektu 
KReAdukacja zorganizowała w Świdniku warsztaty z edukacji rozwojowej połączone ze 
spotkaniem z siostrą Cecylią ze Zgromadzenia Sióstr Białych (udział wzięło 140 uczniów), 
pokaz filmów w Młodzieżowym Domu Kultury „Pod Akacją” – 30 uczestników oraz Warsztaty 
edukacyjne i grę terenową dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych w czasie Festiwalu 
Kulturalno – Naukowego „ZSTKIADA 2010” (30 osób).

3.            Kwiecień, Październik 2010r. -  dwie wizyty studyjne dla studentów z Rosji, Białorusi i 
Ukrainy, w ramach programu Study Tours to Poland „Polsko – Amerykańskiej Fundacji 
Wolności”. Łącznie przyjęliśmy 19 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 nawiązała 
współpracę z Radiem Centrum i Programem Projektor, w których to uczestnicy  odbyli praktyki.

4.            Marzec – Wrzesień 2010r. – projekt „Młodzież dla Czechowa. Działania edukacyjno - 
integracyjne wśród społeczności lokalnej dzielnicy Czechów” - projekt współfinansowany przez 
Miasto Lublin. W ramach projektu „Młodzież dla Czechowa” podjęto szereg działań, które 
doprowadziły do osiągnięcia celów, założonych przez Organizatorów. Licealiści, którzy 
uczestniczyli w projekcie mieli szansę wziąć udział w zajęciach podejmujących różnorodne 
zagadnienia z dziedziny sztuki, kultury, fotografii, komunikacji społecznej, oraz praktycznych 
aspektów podejmowania działań o charakterze społeczno – kulturalnym. Zajęcia z cyklu 
edukacyjnego przygotowały młodzież do realizacji ich autorskich projektów wśród mieszkańców 
dzielnicy Czechów. Dzięki temu, nie tylko młodzież, ale i mieszkańcy zaangażowani w te 
projekty, mogli bliżej poznać zarówno przeszłość dzielnicy, jak i współczesne realia życia na 
dzielnicy. Zaangażowanie społeczności lokalnej dzielnicy w projekty społeczno – kulturalne 
realizowane przez młodzież wyzwala mechanizmy identyfikacji i tożsamości lokalnej, integracji 
społecznej oraz aktywizacji na rzecz swojej „małej ojczyzny”, jaką jest dzielnica. Projekt 
zrealizowano w partnerstwie z XIV Liceum Ogólnokształcącym im. Zbigniewa Herberta w 
Lublinie.

5.            Wrzesień – Grudzień 2010 – projekt „Szachowisko – Żywe Szachy” realizowany w 
ramach programu „Młodzież w działaniu”, celem którego była popularyzacja przez młodzież gry 
w szachy jako doskonałej formy spędzania czasu wolnego. W 2010 r. rozpoczęła się realizacja 
projektu, odbyły się warsztaty integracyjne dla grupy inicjatywnej młodzieży, stworzono stronę 
internetową projektu, zaczęły się działania promując szachy w mediach lokalnych. Projekt 
kontynuowany w 2011r.

6.             Wrzesień – grudzień 2010r. – projekt „Lublin w sieci życzliwości” zrealizowany przy 
wsparciu Miasta Lublin i darczyńców prywatnych.  Głównym celem działania była promocja 
życzliwości jako wartości społecznej pozwalającej na integrację środowiska lokalnego i 
aktywizację obywatelską. Projekt trwał od września do grudnia, w jego ramach odbyło się:

• 36 spotkań wprowadzających w tematykę działania

• 18 listopadowych inicjatyw na rzecz środowiska lokalnego, podjętych przez młodzież 



zaangażowaną w „Lublin w sieci życzliwości”

• happening „Krąg Życzliwości” zorganizowany w Międzynarodowym Dniu Życzliwości – 21 
listopada, wokół Trybunału Koronnego w Lublinie

• spotkanie podsumowujące w Ratuszu Miejskim w dniu 10 grudnia 2010 r.

W tym roku w działanie zaangażowane były lubelskie szkoły i instytucje:

- Młodzieżowy Dom Kultury Pod Akacją”

- Społeczne Gimnazjum im. Klonowica

- Gimnazjum nr 3

- Gimnazjum nr 18 im. Macieja Rataja

- VIII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej

- IX Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika

- XIV Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta

Młodzież z tych szkół, pracując w grupach projektowych, zaplanowała i przeprowadziła bardzo 
liczne i różnorodne inicjatywy na rzecz szkół i środowiska lokalnego. Pomysły na działania 
zależały tylko od młodzieży i wynikały z jej umiejętności, talentów, zainteresowań.

Życzliwe inicjatywy 2010 to:

• warsztaty dziennikarskie dla uczniów SP nr 31

• warsztaty taneczne dla mieszkańców „Pogodnego Domu”

• warsztaty muzyczne dla uczniów Sp nr 31 i Domu Dziecka nr 3

• warsztaty o zdrowym odżywianiu dla uczniów SP nr 31

• malowanie twarzy dzieciaków z SP nr 31

• zajęcia o życzliwości w Przedszkolu nr 7  

• zbiórka pieniędzy na rzecz domu dziecka przeprowadzona w IX LO

• turniej gry „Magic: The Gathering”

• happening na rzecz życzliwości w CH Olimp

• zajęcia w Domu Dziecka

• „życzliwa poczta” w Gimnazjum nr 3

• wymiana międzyszkolna XIV LO i Gimnazjum nr 18

• zbiórka słodyczy i zabawy integracyjne w Szpitalu Dziecięcym

• „Talent Mam” w Gimnazjum nr 18

• „Dzień Owieczki” w Gimnazjum Klonowica

• stylizacja i sesja fotograficzna dla uczniów SP nr 45

• przedstawienie „Fortepian Chopina” w MDK Pod Akacją

• happening „Życzliwa Dłoń”



7.             Listopad 2010r. – współpraca z Fundacją Nasza Ziemia przy realizacji projektu 
„Klimatolubne Przedszkolaki”. KReAdukacja zrealizowała 4 cykle spotkań dotyczących klimatu i 
jego ochrony z przedszkolakami z terenu Województwa Lubelskiego.  

8.            Styczeń – grudzień 2010 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. 900 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 podjął żadnych uchwał.

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

 

Przychody z działalności statutowej 105 897,37 zł

Nieodpłatnej 84 77,37 zł

Odpłatnej – warsztaty edukacyjne 21 126,00 zł

 

 

6. Informacja o poniesionych kosztach

 

Koszty realizacji działalności statutowej  90 385,27zł

Materiały  6 685,15 zł

Usługi obce 14 667,57  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 działalność na rzecz Fundacji.

 

d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia

 

W  2010  roku  z  tytułu  wynagrodzenia  z  umów  zlecenia  i  o  dzieło  Fundacja  Działań 
Edukacyjnych KReAdukacja wypłaciła kwotę 28 409,78 zł

 

e) udzielonych pożyczkach pieniężnych

 

W 2010 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  2010  r.)  zgromadzone  środki  wynosiły   9865,71  zł.  Stan  rachunku  pomocniczego 
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,  ich  przeznaczeniu  oraz  wysokości  kwot 



wydatkowanych na to nabycie

 

Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja nie posiada nieruchomości.

 

i)  nabytych pozostałych środkach trwałych

 

W 2010 roku Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja nabyła środki trwałe na kwotę 
74,99  zl.

 

 

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

 

Wartość  aktywów  Fundacji  Działań  Edukacyjnych  KReAdukacja  na  dzień  31.12.2010  roku 
wynosiła 16 991,47  zł, wartość zobowiązań wynosiła 0,00 zł.

 

       8) dane o działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe

 

W 2010 roku Fundacji Działań Edukacyjnych KReAdukacja prowadziła działalność zleconą 
przez podmioty samorządowe:
- wsparcie zadań w dziedzinie organizacji przedsięwzięć propagujących dzieje regionu i jego 
kulturę – „Lubelszczyzna – poznaj ja z nami!” - zlecone przez Zarząd Województwa 
Lubelskiego. Kwota dofinansowania działania 1500 zł.
- wsparcie zadania Inicjatywy kulturalne o charakterze lokalnym - „Młodzież dla Czechowa. 
Działania edukacyjno - integracyjne wśród społeczności lokalnej dzielnicy Czechów” - zlecone 
przez Prezydenta Miasta Lublin. Kwota dofinansowania 5000 zł.

 

W 2010 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  2010  roku  nie  została  przeprowadzona  kontrola  Fundacji  Działań  Edukacyjnych 
KReAdukacja.

 

Data sporządzenia: 14.06.2011r.


