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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI „KREATYWNA EDUKACJA” ZA ROK 2016

1. INFORMACJE REJESTROWE I TELEADRESOWE:

⋅ Nazwa organizacji: Fundacja „Kreatywna Edukacja”

⋅ Adres siedziby: 80-100 Nowy Dwór Gdański, ul. Sikorskiego 21

⋅ Adres do korespondencji:  80-100 Nowy Dwór Gdański, ul. Sikorskiego 21

⋅ E-mail: biuro@kreatywnaedukacja.org.pl

⋅ Strona www: www.kreatywnaedukacja.org.pl

⋅ Telefony: 601-675-712, 509-270-314

⋅ Data rejestracji: 04.10.2011 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Rejestr Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych,
Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej

⋅ Numer KRS: 0000398037

⋅ REGON: 221244329

⋅ NIP: 5792247829

⋅ Zarząd Fundacji: Agnieszka Michalak – Prezes
Monika Jastrzębska-Opitz - Wiceprezes

2. CELE STATUTOWE

⋅ Wspieranie działalności edukacyjnej, oświatowej, wychowawczej, kulturalnej i społecznej.

⋅ Wspieranie działalności z zakresu pomocy społecznej i dobroczynności, promocji zdrowia i ekologii.

⋅ Wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.
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3. ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ:

W roku 2016 Fundacja realizowała swoje cele statutowe wykonując następujące zadania:

⋅ Projekt „Dbam o umysł, dbam o ciało” - dofinansowany ze środków Gminy Nowy Dwór Gdański.

Cykl zajęć promujących zdrowy tryb życia oraz prezentujących sposoby dbania o swoje ciało i umysł
skierowany do osób w wieku emerytalnym.

⋅ Projekt  „Rodzinnie  i  z  pomysłem  –  cykl  wydarzeń artystycznych  w  Nowym  Dworze  Gdańskim”  -
dofinansowany ze środków Gminy Nowy Dwór Gdański.

Cykl wydarzeń rodzinnych mających na celu integrację rodzin, promowanie aktywnego spędzania
czasu w gronie rodzinnym – Art Majówka, Dzień Dziecka, spektakl plenerowy dla dzieci oraz letni
rodzinny koncert plenerowy.

⋅ Projekt „Mobilne ogrody” - dofinansowany przez Fundację Pokolenia w ramach funduszu „Akumulator
społeczny”.

Projekt realizowany przez grupę nieformalną „malarze miasta”. Celem projektu było stworzenie
plenerowego miejsca, które jest inspiracją, warsztatem, ogrodem, tarasem miasta a przede wszystkim
miejscem spotkań mieszkańców. W ramach projektu przeprowadzono warsztaty, podczas których
powstały ogródki w euro-paletach i skrzynkach po owocach, własnoręcznie wykonane gliniane donice,
patery i garnki. Przeprowadzono spotkania poświęcone designowi, rękodziełu, stolarstwie, odnawianiu
mebli a także spotkania ze specjalistami od projektowania miejskiego.

⋅ Projekt „Wehikuł marzeń – energia miasta” - dofinansowany ze środków Gminy Nowy Dwór Gdański.

Cykl warsztatów artystycznych dla dzieci w plenerze przy wykorzystaniu mobilnego warsztatu
stworzonego w ramach zeszłorocznych projektów.

⋅ Projekt „Powrót do przeszłości” - dofinansowany przez Fundację Pokolenia w ramach programu
„Działaj lokalnie”.

Projekt realizowany przez Radę Sołecką Lubieszewa. Celem projektu było zintegrowanie
mieszkańców wsi poprzez wspólne poznawanie historii regionu, wspólny wypoczynek i zabawę oraz
prace na rzecz wsi takie jak prace porządkowe, dbałość o środowisko, adaptacja świetlicy wiejskiej.

⋅ Wydarzenia charytatywne

Koncert dla Oli, chorej na raka – zebrane środki zostały przeznaczone na leczenie Oli

Koncert charytatywny dla Izy chorej na raka - zebrane środki zostały przeznaczone na leczenie Izy

Bal Charytatywny – coroczny Andrzejkowy bal charytatywny organizowany przy współudziale
Żuławskiego Ośrodka Kultury oraz nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowym Dworze
Gdańskim. Zbierano środki na pomoc dla Oli, która uległa wypadowi samochodowemu oraz dla Izy
chorej na nowotwór Neuroblastoma.

⋅ Program „Lekcja z pomysłem”

Program adresowany jest do szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli na terenie powiatu
nowodworskiego. Celem programu jest wspieranie ciekawych inicjatyw podejmowanych przez
nauczycieli, którzy pragną pobudzać dzieci do odkrywania i rozwijania swoich talentów i
zainteresowań. W ramach programu zrealizowano 9 projektów.
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⋅ Stypendia dla uzdolnionych uczniów.

Przyznano jednorazowe stypendia uczennicy Gimnazjum Sportowego oraz uczniom Liceum
Ogólnokształcącego w Nowym Dworze Gdańskim.

4. OPIS GŁÓWNYCH ZDARZEŃ PRAWNYCH O SKUTKACH FINANSOWYCH:

⋅ Gmina Nowy Dwór Gdański – zadanie publiczne pod nazwą „Działalność na rzecz osób w wieku
emerytalnym” – projekt „Dbam o ciało, dbam o umysł”.

Przyznano dotację w wysokości 4.250,00 zł zgodnie z umową nr 7/3/2016 z dnia 07.01.2016r.

⋅ Gmina Nowy Dwór Gdański – zadanie publiczne pod nazwą „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego” – projekt „Rodzinnie i z pomysłem – cykl wydarzeń artystycznych w Nowym
Dworze Gdańskim”

Przyznano dotację w wysokości 6.000,00 zł zgodnie z umową nr 10/4/2016 z dnia 7.01.2016r.

⋅ Fundacja Pokolenia – Fundusz „Akumulator Społeczny” – projekt „Mobilne ogrody”.

Przyznano dotację w kwocie 4.950,00 zł zgodnie z umową nr 17/3/AS/2016 z dnia 25.05.2016r.

⋅ Gmina Nowy Dwór Gdański – zadanie publiczne w pod nazwą „Organizacja czasu wolnego dzieci i
młodzieży z terenu Gminy Nowy Dwór Gdański podczas wakacji” – projekt „Wehikuł marzeń – energia
miasta”.

Przyznano dotację w wysokości 2.600,00 zł zgodnie z umową nr RSS.TC/19/2016 z dnia 17.06.2016r.

⋅ Fundacja Pokolenia – Program „Działaj Lokalnie” – projekt „Powrót do przeszłości”

Przyznano dotację w kwocie 4.275,00 zł zgodnie z umową nr 10/08/DL9-ODL/2016 z dnia
15.07.2016r.

⋅ Działalność odpłatna w ramach zorganizowanych wydarzeń charytatywnych – pozyskano środki
finansowe ze sprzedaży cegiełek i aukcji w wysokości 48.205,45 zł.

⋅ Darowizny osób fizycznych – otrzymano łącznie 10.000,00 zł na cele statutowe.

5. ODPISY UCHWAŁ ZARZĄDU FUNDACJI, RADY FUNDACJI I ZGROMADZENIA FUNDATORÓW:

⋅ Uchwała Rady Fundacji z dnia 27.05.2016r. – Rada Fundacji zatwierdziła sprawozdanie i udzieliła
absolutorium Zarządowi z wykonania obowiązków.

⋅ Uchwała Zgromadzenia Fundatorów z dnia 20.08.2016r. – Zgromadzenie powołało Monikę
Jastrzębską-Opitz i Piotra Opitz do swojego grona nadając im tytuł Honorowego Fundatora i
udzielając im prawa głosu.
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6. INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYCH PRZYCHODÓW:

⋅ Przychody z działalności statutowej:
        w tym:

93 015,71 zł

Darowizny osób prywatnych na cele statutowe: 10 000,00 zł
Dotacje na projekty: 22 075,00 zł
Przychody z działalności statutowej uzyskane w roku poprzednim: 12 735,26 zł
Przychody z działalności odpłatnej (wydarzenia charytatywne): 48 205,45 zł

⋅ Przychody finansowe: 1,16 zł

⋅ Przychody łącznie: 93 016,87 zł

Przychody ze źródeł publicznych wynosiły 17.800,00 zł.
Fundacja prowadziła działalność odpłatną w roku 2016, dotyczyła ona sprzedaży cegiełek oraz
przeprowadzenia aukcji podczas organizowanych koncertów charytatywnych i balu charytatywnego.
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

7. INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH:

⋅ Realizacja celów statutowych:
       w tym:

89 170,35 zł

Projekty, na które otrzymano dotacje: 23 027,98 zł
Program „Lekcja z pomysłem”: 3 713,67 zł
Stypendia dla uzdolnionych uczniów: 900,00 zł
Pozostałe wydatki projektowe: 600,01 zł
Koszty działalności odpłatnej (wydarzenia charytatywne): 60 928,69 zł

⋅ Koszty administracyjne: 215,88 zł

⋅ Koszty łącznie: 89 386,23 zł

8. INFORMACJE POZOSTAŁE:

W roku 2016 Fundacja nie zatrudniała pracowników i nie wypłacała wynagrodzeń członkom zarządu
i innych organów Fundacji.

W ramach realizacji celów statutowych Fundacja poniosła wydatki na wynagrodzenia z umów o dzieło w
kwocie 8 018,00 zł.
Fundacja nie udzieliła pożyczek pieniężnych. Fundacja nie nabyła obligacji, nie objęła udziałów ani nie
nabyła akcji w spółkach prawa handlowego. Fundacja nie nabyła nieruchomości ani pozostałych środków
trwałych.

Fundacja posiada rachunek bankowy w Żuławskim Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Gdańskim:
nr 82 8306 0003 0006 4523 2000 0010 - saldo na dzień 31.12.2016r. wynosiło  4.826,71 zł.

Wartość aktywów Fundacji na dzień 31.12.2016r. wynosiła:   6.298,76 zł
Wartość zobowiązań Fundacji na dzień 31.12.2016r. wynosiła: 4.298,76 zł, w tym rozliczenia
międzyokresowe przychodów w kwocie 3.630,64 zł.
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9.  DANE O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ FUNDACJI PRZEZ PODMIOTY PAŃSTWOWE
     I SAMORZĄDOWE, ORAZ O WYNIKU FINANSOWYM TEJ DZIAŁALNOŚCI:

⋅ Gmina Nowy Dwór Gdański – zadanie publiczne pod nazwą „Działalność na rzecz osób w wieku
emerytalnym” – projekt „Dbam o ciało, dbam o umysł”.

Przyznana dotacja w wysokości 4.250,00 zł została wydatkowana i rozliczona w całości zgodnie z
umową nr 7/3/2016 z dnia 07.01.2016r.

⋅ Gmina Nowy Dwór Gdański – zadanie publiczne pod nazwą „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego” – projekt „Rodzinnie i z pomysłem – cykl wydarzeń artystycznych w Nowym
Dworze Gdańskim”.

Przyznana dotacja w wysokości 6.000,00 zł została wydatkowana i rozliczona w całości zgodnie z
umową nr 10/4/2016 z dnia 07.01.2016r.

⋅ Gmina Nowy Dwór Gdański – zadanie publiczne w pod nazwą „Organizacja czasu wolnego dzieci i
młodzieży z terenu Gminy Nowy Dwór Gdański podczas wakacji” – projekt „Wehikuł marzeń – energia
miasta”.

Przyznana dotacja w wysokości 2.600,00 zł została wydatkowana i rozliczona w całości zgodnie z
umową nr RSS.TC/19/2016 z dnia 17.06.2016r.

10.  INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZLICZEŃ Z TYTUŁU CIĄŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ
      PODATKOWYCH ORAZ W SPRAWIE SKŁADANYCH DEKLARACJACH PODATKOWYCH:

Fundacja składa deklaracje PIT-8C, PIT-4R, PIT-11 - podatek dochodowy od osób fizycznych oraz CIT-8.
Na koniec roku Fundacja nie posiadała zobowiązań podatkowych.

11. INFORMACJA O KONTROLACH:

W roku 2016 w Fundacji nie przeprowadzono kontroli zewnętrznych.

Nowy Dwór Gdański, 01.04.2017 r.


