SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI „KREATYWNA EDUKACJA” ZA ROK 2018

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:

502-023-942, 507 810 953



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 2018 Fundacja realizowała swoje cele statutowe wykonując następujące zadania:


Projekt „III wiek aktywności” - dofinansowany ze środków Gminy Nowy Dwór Gdański.
Cykl warsztatów trenerskich skierowanych do osób starszych oraz organizacja wydarzenia „II
Senioralia Nowodworskie” – plenerowe zajęcia dla seniorów i przez nich tworzone. Dzięki projektowi
lokalna społeczność mogła się integrować i wspierać a seniorzy pokazali, że mogą być aktywni i robić
coś dla siebie i dla innych.



Projekt „Miasto sztuki” - dofinansowany ze środków Gminy Nowy Dwór Gdański.
Cykl otwartych warsztatów artystycznych realizowanych na terenie miasta Nowy Dwór Gdański w
ramach wydarzeń „Art Majówka” oraz „Festiwal From Ulicznych Hybzio”.



Projekt „Tuga Digital Storytelling. Pracownia Multimedialna” - dofinansowany ze środków Gminy Nowy
Dwór Gdański.
Warsztaty multimedialne dla młodzieży.



Projekt „Przystanek Żuławy” - dofinansowany ze środków Gminy Nowy Dwór Gdański oraz
Województwa Pomorskiego.
Realizacja dwudniowego wydarzenia „Przystanek Żuławy” dedykowanego do lokalnej społeczności,
mającego na celu integrację mieszkańców wokół historii i obyczajów dawnych mieszkańców Żuław. W
ramach wydarzenia odbyły się projekcie filmów o Żuławach, warsztaty ceramiczne, konserwacji mebli,
kulinarne, spacery „badanie bioróżnorodności”, występy młodzieżowych zespołów i solistów z Żuław
oraz koncerty gwiazd rokowych.



Projekt „Wędrowny warsztat zdarzeń” - dofinansowany ze środków Gminy Nowy Dwór Gdański.
Warsztaty plenerowe dla dzieci i młodzieży organizowane w różnych miejscowościach gminy Nowy
Dwór Gdański.



Projekt „MatKody” - dofinansowany przez Fundację mBanku w ramach konkursu grantowego
„mPotęga”
Warsztaty matematyczne dla uczniów klas IV-VI organizowane przez grupę nieformalną „Przetwórnia
Pomysłów” stworzoną przez rodziców i nauczycieli ze SP nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim.



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 Trzyletniej Oliwki, u której zdiagnozowano opóźnienie rozwoju psychoruchowego oraz dla
rocznego Jasia Stasia, który urodził się z wadą genetyczną Zespół Downa.



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 przyznano wsparcie dla 21 projektów.
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4. OPIS GŁÓWNYCH ZDARZEŃ PRAWNYCH O SKUTKACH FINANSOWYCH:


Gmina Nowy Dwór Gdański – zadanie publiczne pod nazwą „Działalność na rzecz osób w wieku
emerytalnym” – projekt „III wiek aktywności”.
Przyznano dotację w wysokości 15.000,00 zł zgodnie z umową nr 5/3/2018 z dnia 02.01.2018r.



Gmina Nowy Dwór Gdański – zadanie publiczne pod nazwą „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego” – projekt „Miasto sztuki”.
Przyznano dotację w wysokości 16.400,00 zł zgodnie z umową nr 5/4/2018 z dnia 02.01.2018r.



Gmina Nowy Dwór Gdański – zadanie publiczne w pod nazwą „Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć
profilaktyczno-sportowych i edukacyjnych oraz imprez profilaktyczno-zdrowotnych i artystycznych” –
projekt „Tuga Digital Storytelling. Pracownia Multimedialna”.
Przyznano dotację w wysokości 4.000,00 zł zgodnie z umową nr 3/2018 z dnia 02.01.2018r.



Gmina Nowy Dwór Gdański – zadanie publiczne pod nazwą „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego” – projekt „Przystanek Żuławy”.
Przyznano dotację w wysokości 10.000,00 zł zgodnie z umową nr 4/4/2018 z dnia 12.03.2018r.



Samorząd Województwa Pomorskiego – działanie pod nazwą „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w
ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” – projekt „Przystanek Żuławy”
Przyznano dotację w wysokości 59.480,00 zł zgodnie z umową nr 00456-6935-UM1110801/17 z dnia
24.04.2018r.



Gmina Nowy Dwór Gdański – udzielono pożyczki w wysokości 60.000,00 zł zgodnie z umową
pożyczki z dnia 21.06.2018 na prefinansowanie projektu „Przystanek Żuławy”, na który Samorząd
Wojewódtwa Pomorskiego przyznał wsparcie zgodnie z umową nr 00456-6935-UM1110801/17 z dnia
24.04.2018.



Gmina Nowy Dwór Gdański – zadanie publiczne w pod nazwą „Organizacja wypoczynku letniego
dzieci i młodzieży podczas wakacji z terenu Gminy Nowy Dwór Gdański” – projekt „Wędrowny
warsztat zdarzeń”.
Przyznano dotację w wysokości 5.500,00 zł zgodnie z umową nr 15/2018 z dnia 21.06.2018r.



Projekt „MatKody” - dofinansowany przez Fundację mBanku w ramach konkursu grantowego
„mPotęga”
Przyznano darowiznę w wysokości 5.000,00 zł.



Działalność odpłatna w ramach zorganizowanych wydarzeń charytatywnych – pozyskano środki
finansowe ze sprzedaży cegiełek i aukcji w wysokości 25.659,20 zł.



Darowizny osób fizycznych – otrzymano łącznie 12.250,00 zł na cele statutowe.

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


Uchwała Rady Fundacji z dnia 23.06.2018r. – Rada Fundacji zatwierdziła sprawozdanie i udzieliła
absolutorium Zarządowi z wykonania obowiązków.
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6. INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYCH PRZYCHODÓW:


Przychody z działalności statutowej:
w tym:
Darowizny osób prywatnych na cele statutowe:
Dotacje i darowizny na projekty:
Przychody z działalności odpłatnej - wydarzenia charytatywne:



Przychody finansowe:



Przychody łącznie:

153 289,20 zł
12 250,00 zł
115 380,00 zł
25 659,20 zł
3,34 zł
153 292,54 zł

Przychody ze źródeł publicznych wynosiły 110.380,00 zł.
Fundacja prowadziła działalność odpłatną w roku 2018, dotyczyła ona sprzedaży cegiełek oraz
przeprowadzenia aukcji podczas organizowanego balu charytatywnego.
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

7. INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH:


Realizacja celów statutowych:
w tym:
Projekty, na które otrzymano dotacje i darowizny:
Program „Lekcja z pomysłem”:
Pozostałe wydatki projektowe:
Koszty działalności odpłatnej (wydarzenia charytatywne):



Koszty administracyjne:



Koszty finansowe:



Koszty łącznie:

154 448,59 zł
116 446,09 zł
7 154,48 zł
690,00 zł
30 158,02 zł
5 640,38 zł
0,00 zł
160 088,97 zł

8. INFORMACJE POZOSTAŁE:
W roku 2018 Fundacja nie zatrudniała pracowników i nie wypłacała wynagrodzeń członkom Zarządu
i Rady Fundacji z tytułu pełnienia funkcji w organach Fundacji.
W ramach realizacji celów statutowych Fundacja poniosła wydatki na wynagrodzenia z umów zleceń i
umów o dzieło w kwocie 19.977,03 zł, w tym 1.742,00 zł z tytułu umów zleceń z członkami Zarządu
Fundacji z tytułu realizacji zadań projektowych.
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 nie przyjmowała ani nie dokonywała płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej
równowartość 10.000,00 euro.
Fundacja posiada rachunek bankowy w Żuławskim Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Gdańskim:
nr 82 8306 0003 0006 4523 2000 0010 - saldo na dzień 31.12.2018r. wynosiło 83.559,58 zł.
Wartość aktywów Fundacji na dzień 31.12.2018r. wynosiła: 85.304,24 zł
Wartość zobowiązań Fundacji na dzień 31.12.2018r. wynosiła: 60.433,73 zł, w tym otrzymana pożyczka w
kwocie 60.000,00 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 „III wiek aktywności”.
Przyznana dotacja w wysokości 15.000,00 zł została wydatkowana i rozliczona zgodnie z umową nr
5/3/2018 z dnia 02.01.2018r.



Gmina Nowy Dwór Gdański – zadanie publiczne pod nazwą „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego” – projekt „Miasto sztuki”.
Przyznana dotacja w wysokości 16.400,00 zł została wydatkowana i rozliczona zgodnie z umową nr
5/4/2018 z dnia 02.01.2018r.



Gmina Nowy Dwór Gdański – zadanie publiczne w pod nazwą „Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć
profilaktyczno-sportowych i edukacyjnych oraz imprez profilaktyczno-zdrowotnych i artystycznych” –
projekt „Tuga Digital Storytelling. Pracownia Multimedialna”.
Przyznana dotacja w wysokości 4.000,00 zł została wydatkowana i rozliczona zgodnie z umową nr
3/2018 z dnia 02.01.2018r.



Gmina Nowy Dwór Gdański – zadanie publiczne pod nazwą „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego” – „Przystanek Żuławy”.
Przyznana dotacja w wysokości 10.000,00 zł została wydatkowana i rozliczona zgodnie z umową nr
4/4/2018 z dnia 12.03.2018r.



Samorząd Województwa Pomorskiego – działanie pod nazwą „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w
ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” – projekt „Przystanek Żuławy”
Przyznana dotacja w wysokości 59.480,00 zł została wydatkowana i rozliczona zgodnie z umową nr
00456-6935-UM1110801/17 z dnia 24.04.2018r.



Gmina Nowy Dwór Gdański – udzielona pożyczka w wysokości 60.000,00 zł zgodnie z umową
pożyczki z dnia 21.06.2018 na prefinansowanie projektu „Przystanek Żuławy”, na który Samorząd
Województwa Pomorskiego przyznał wsparcie zgodnie z umową nr 00456-6935-UM1110801/17 z
dnia 24.04.2018., została zwrócona w styczniu 2019r. Na koniec 2018r. tj. na dzień 31.12.2018r.
pożyczka jest ujęta w bilansie fundacji jako zobowiązania krótkoterminowe.



Gmina Nowy Dwór Gdański – zadanie publiczne w pod nazwą „Organizacja wypoczynku letniego
dzieci i młodzieży podczas wakacji z terenu Gminy Nowy Dwór Gdański” – projekt „Wędrowny
warsztat zdarzeń”.
Przyznana dotacja w wysokości 5.500,00 zł została wydatkowana i rozliczona zgodnie z umową nr
15/2018 z dnia 21.06.2018r.

10. INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZLICZEŃ Z TYTUŁU CIĄŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ
PODATKOWYCH ORAZ W SPRAWIE SKŁADANYCH DEKLARACJACH PODATKOWYCH:
Fundacja składa deklaracje PIT-4R, PIT-11 - podatek dochodowy od osób fizycznych oraz CIT-8.
Na koniec roku Fundacja posiadała zobowiązania podatkowe w kwocie 247,00 zł.
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11. INFORMACJA O KONTROLACH:
W roku 2018 w Fundacji nie przeprowadzono kontroli zewnętrznych.

Zarząd Fundacji „Kreatywna Edukacja”
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