
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE  

z działalności  Fundacji za rok 2017 
z dnia 22 czerwca 2018 roku 

 

A/ DANE REJESTROWE 

 

Nazwa: Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych 

Adres: ul. Ukryta 14, 43-300 Bielsko-Biała 

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS 

KRS: 0000385004 (wpis postanowieniem Sądu z dnia 28 kwietnia 2011 r.) 

NIP: 937-265-27-84 

REGON: 241936864 

Data rozpoczęcia działalności: 18 lipiec 2011 

Przedmiot działalności według PKD 2007: 

94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana 

Skład Zarządu: Prezes – Agnieszka Dadak, Członkowie: Rafał Dadak, Jerzy Kraus 

Okres sprawozdawczy: od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku  

Kontakt: www.fundacjaaie.eu     e-mail: faie@fundacjaaie.eu  

 

B/ CELE STATUTOWE 

 

 Celami Fundacji są:  

1. Promowanie i upowszechnianie uczenia się przez całe życie, a szczególnie włączanie do 

udziału w ten proces grup osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym 

(m.in. osoby starsze, bezrobotne i powracające na rynek pracy). 

2. Wprowadzanie na rynek pracy osób młodych (poniżej 26 roku życia) oraz wspieranie osób 

chcących zmienić lub nabyć  nowe kwalifikacje zawodowe (w szczególności  w wieku równym lub 

wyższym niż 45 lat). 

3. Działania oświatowe, edukacyjne, wychowawcze i naukowe w zakresie zatrudnienia, 

aktywizacji zawodowej i obywatelskiej.  

4. Wspieranie rozwoju osób podejmujących działania na rzecz innych, w szczególności 

wolontariuszy i liderów środowisk lokalnych. 

5. Aktywizowanie społeczności lokalnych do podejmowania zadań sprzyjających ich 

rozwojowi, w szczególności budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i zdrowego stylu życia. 

6. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz negatywnym skutkom zachodzących 

zmian społecznych, takich jak nierówny dostęp do edukacji i rozwoju, bezrobocie młodzieży i 

dorosłych, kulturowe i ekonomiczne zaniedbanie, marginalizacja grup mniejszościowych. 

7. Wspieranie organizacji pozarządowych i promowanie działalności w ramach sektora 

pozarządowego. 

8. Inicjowanie, wspieranie i realizacja projektów międzynarodowych w obszarze celów 

Fundacji. 

9. Organizowanie, promowanie i wspieranie rozwoju zawodowego i osobistego poprzez 

kulturę i sztukę, a także wymiana doświadczeń i realizacja  przedsięwzięć w dziedzinie kultury i sztuki 

(również nieprofesjonalnej). 

http://www.fundacjaaie.eu/


10. Przyczynianie się do wzrostu znaczenia kultury jako czynnika rozwoju społeczno-

gospodarczego. 

11. Inicjowanie postaw twórczych oraz rozwój świadomości kulturowej i obywatelskiej. 

12. Wspieranie działań organizacyjnych i finansowych na rzecz ochrony zabytków. 

13. Upowszechnianie idei związanych ze współpracą krajów członkowskich Unii Europejskiej i 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności poprzez umożliwienie kontaktów i 

współpracy między społeczeństwami, organizacjami, firmami i instytucjami. 

14. Promocja oraz wdrażanie projektów na rzecz odnawialnych źródeł energii. 

15. Rozwijanie związków gospodarczych (promocja rozwiązań, produktów i kultury krajów 

członków Rady Europy i spoza niej). 

16. Popieranie inicjatyw służących idei Fundacji. 

 

C/ DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM 

 

 Fundacja w okresie sprawozdawczym udzielała wsparcia merytorycznego innym 

organizacjom i podmiotom działającym w sektorze pozarządowym, szczególnie w zakresie 

współpracy międzynarodowej. Obszar wsparcia w sposób szczególny uwzględniał obszary 

województw Polski Południowej.  

Fundacja w 2017 roku realizowała 6 projektów wspieranych środkami zewnętrznymi , których 

była bądź samodzielnym wykonawcą, liderem lub partnerem projektowym: 

1/ W lutym 2017 r. przedstawiciele Fundacji udali się do Norwegii w ramach wizyty studyjnej 

do 2 organizacji partnerskich: Norsk Håndtverksinstitutt z Lillehammer oraz Norges Husflidslag z Oslo. 

Głównym celem wizyty studyjnej - dofinansowanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

narodowego ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej - część "a" dla Programu "Promowanie 

różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego" w ramach 

funduszy EOG - było nawiązanie współpracy dwustronnej pomiędzy Fundacją a norweskimi 

organizacjami aktywnie działającymi w obszarze kultury i edukacji kulturalnej. Podczas spotkania 

zostały nawiązane trwałe relacje pomiędzy organizacjami. W trakcie spotkania przedstawiciele 

Fundacji zapoznali się z metodami pracy organizacji norweskich w obszarze zachowania dziedzictwa 

kulturowego artystów rzemieślników, poznali nowe metody promocji artystów rękodzielników. 

Ponadto wymienili doświadczenia w kontekście dostosowania oferty kulturalnej dla obszarów nisko 

zaludnionych (pozamiejskich). 

 2/ Kontynuowano realizację projektu „EDU-Design. Edukacja dla projektowania przyszłości” 

(dofinansowanego ze środków Programu Erasmus+), w ramach którego kadra edukacji dorosłych 

związana z Fundacją udała się na dwie kolejne mobilności edukacyjne.  Obie mobilności miały 

charakter kursu. 

Pierwszy z nich odbył się na przełomie maj/czerwiec 2017 r. i dotyczył tworzenia sieci oraz 

stosowania dobrych praktyk w zakresie budowania jednostek badawczych i szkoleniowych; 

organizacją partnerską była organizacja COOSS Marche z Włoch; w trakcie mobilności zapoznaliśmy 

się z działaniami Departamentu Badań i Szkoleń COOSS, a także z: zasadami wzmacniania współpracy 

ze społecznościami lokalnymi i sektorem publicznym, czynnikami wpływającymi na proces 

profesjonalizacji NGOs, narzędziami TIK do promocji działań edukacyjnych, działaniem systemu 

tutoringu; praktyczne aspekty działania obserwowaliśmy w trakcie wizyty w ośrodku COOSS w Jesi; 

mogliśmy również poznać praktykę wykorzystania elementów kultury w procesie edukacji w czasie 

wizyty w Museo Tattile Statale Omero.  



Drugi kurs odbył się na przełomie październik/listopad 2017 r. i dotyczył stosowania innowacyjnej 

metody Structured Dialogic Design (SDD). Kurs prowadzili pracownicy organizacji Future Worlds 

Center z Nikozji; miał on bardzo praktyczny charakter, a uczestnicy zapoznali się z: historią SDD, 

przygotowywaniem procesu analitycznego, identyfikacją grup interesariuszy, organizacją techniczną 

tzw. Ko-laboratoriów, oraz obsługą informatyczną programu (CogniScope3, aplikacja IdeaPrism), 

który wspiera metodę oraz metodami określania produktów stosowania metody. 

 3/ Fundacja od kwietnia do grudnia 2017 r. realizowała także IV-tą edycję projektu z cyklu 

„Wiemy czego chcemy…” dedykowanemu wsparciu organizacji pozarządowych, pt.: „Wiemy czego 

chcemy. Współpraca na rzecz lokalnych społeczności.”, dofinansowanego przez Ministerstwo 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. 

Edycja 2017 była odpowiedzią na potrzebę poszerzenia wiedzy i umiejętności polskich organizacji 

pozarządowych w zakresie możliwości wykorzystania w pracy organizacji III sektora innowacyjnych 

metod analizy potrzeb i metod pracy oraz potrzeby budowania i rozwijania partnerstw,  a także 

aplikowania o dofinansowanie i realizacji projektów społecznych, służących rozwiązywaniu 

problemów społeczności lokalnych. Celem projektu było przyczynienie się do zwiększenia liczby 

inicjatyw obywatelskich realizowanych przez polskie organizacje pozarządowe. Projekt był 

skierowany do członków, współpracowników, pracowników i wolontariuszy organizacji 

pozarządowych z Polski Południowej, z 4 województw: śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i 

opolskiego, chcących skuteczniej realizować projekty partnerskie, na rzecz lokalnych społeczności. W 

ramach projektu zostały przeprowadzone: 3-dniowe warsztaty prezentujące  innowacyjne  metody 

analizy problemów (Metodologia Structured Dialogic Design) i powiązaną z nią metody dochodzenia 

od celów do rezultatów (Teoria Zmiany) oraz odbyły się zajęcia z planowania i opracowywania 

projektów partnerskich w ramach logiki projektowej: 2-dniowe warsztaty z praktycznego 

opracowywania i budżetowania partnerskich projektów lokalnych. Ich bezpośrednim rezultatem była 

realizacja 3 lokalnych mini-projektów społecznych; przeprowadzono także 5 webinariów 

tematycznych oraz realizowano doradztwo dla organizacji pozarządowych. 

 4/ W 2017 r. Fundacja, jako organizacja partnerska, kontynuowała działania związane z 

realizacją projektu LEVER - “Voluntary culture as leverage of cross-cultural activities in sparsely 

populated areas with an added value for democratic participation and community bonding.” 

[“Kultura jako wsparcie dobrowolnych działań między-kulturowych na nisko zaludnionych obszarach z 

wartością dodaną dla demokratycznego uczestnictwa i integracji społeczności lokalnych”], 

współfinansowanego ze środków Nordic Council of Ministers’ NGO Programme for the Baltic Sea 

Region. Projekt jest nakierowany na promowanie działań między-kulturowych na nisko zaludnionych 

obszarach w rejonie Morza Bałtyckiego z wartością dodaną dla obywatelskiego, demokratycznego 

uczestnictwa i integracji oraz wypracowanie nowych metod i podejścia aktywizującego działania w 

sektorze kulturalnym, który wzmocni poziom integracji społeczności lokalnych i zaangażowanie 

wolontariuszy.  W listopadzie Fundacja gościła w Bielsku-Białej Partnerów projektu (z Danii, Białorusi, 

Finlandii i Litwy), goszcząc czwarte spotkanie partnerskie  w trakcie realizacji przedsięwzięcia, gdzie 

omawiano przebieg prac związanych z przeprowadzeniem projektów pilotażowych w  

społecznościach zamieszkujących na terenach nisko zaludnionych w każdym z krajów partnerskich 

oraz przygotowanie do opracowania i opublikowania Podręcznika dobrych praktyk oraz Programu 

szkoleniowego dla wolontariuszy z obszaru kultury i sztuki.  

 5/ W roku 2017 Fundacja, jako organizacja partnerska,  kontynuowała realizację projektu 

SPAR - (“Curricula for culture volunteers and managers in sparsely populated areas” [“Programy 

szkoleniowe dla wolontariuszy i menadżerów kultury na nisko zaludnionych obszarach”], 



realizowanego przez organizacje partnerskie z Wielskiej Brytanii, Danii, Portugalii i Węgier i Polski, a 

który jest dofinansowany ze środków Programu Erasmus+. Cel projektu to opracowanie programów i 

zaoferowanie szkoleń dla dwóch grup zaangażowanych w rozwój lokalnych struktur sektora kultury, 

czyli menadżerów i wolontariuszy kultury, działających na nisko zaludnionych obszarach, co wzmocni 

potencjał rozwojowy społeczności lokalnych i ich integrację. Na początku roku były prowadzone 

międzynarodowe badania on-line pośród: organizatorów kształcenia, uczących się i innych 

interesariuszy działających aktywnie w sektorze kultury w małych miejscowościach, dotyczące 

kompetencji i skutecznych metod wsparcia  potrzebnych menadżerom i wolontariuszom kultury oraz 

określenia dobrych praktyk w sektorze kultury. Przedstawiciele Fundacji wraz z przedstawicielami 

lokalnych organizacji współpracujących z Fundacją przy realizacji działań projektowych wzięli udział w 

październiku 2017 r. w pilotażowym, międzynarodowym szkoleniu dla menadżerów i wolontariuszy 

kultury, które odbyło się w Portugalii. 

 6/ We wrześniu 2017 r. Fundacja rozpoczęła również realizację działań w ramach nowego 

projektu BRGIDGING - “Bridging social capital by participatory and co-creative culture” 

[„Wzmacnianie kapitału społecznego poprzez kulturę uczestnictwa i współtworzenia”], którego celem 

jest wzmacnianie kapitału społecznego oraz promowanie włączenia, spójności społecznej i zaufania 

społecznego poprzez  wzmacnianie kultury  uczestnictwa i współtworzenia w europejskim sektorze 

kultury, sztuki i dziedzictwa kulturowego. W projekcie uczestniczą również organizacje partnerskie z: 

Danii, Austrii, Holandii, Łotwy, Słowenii i Wielkiej Brytanii, a jest współfinansowany ze środków 

programu Erasmus+. Działania projektowe rozpoczęły międzynarodowe badania on-line, dotyczące 

osobistych doświadczeń związanych z udziałem w działaniach kreatywnych lub ich organizowaniu, 

zarówno w sferze kultury/sztuki profesjonalnej, jak i amatorskiej oraz dziedzictwa kulturowego. 

 

Działaniem ściśle związanym z realizowanym działaniami Fundacji było przeprowadzenie w 

sierpniu 2017 r. szkolenia o charakterze pilotażowym związanego z dostarczeniem 

pracownikom/wolontariuszom/menadżerom sektora kreatywnego i kultury (także tym z mniejszych 

miejscowości) wiedzy z zakresu źródeł dofinansowania działalności kulturalnej na lata 2014-2020 ze 

środków krajowych i zagranicznych, w tym europejskich i prywatnych oraz przekazanie umiejętności 

przygotowywania aplikacji projektowych na wsparcie działań kulturalnych. Szkolenie było elementem 

testowania krajowych szkoleń pilotażowych wspierających menadżerów i wolontariuszy sektora 

kultury działających w małych miejscowościach, realizowanych w ramach międzynarodowego 

projektu partnerskiego “Programy szkoleniowe dla wolontariuszy i menadżerów kultury na nisko 

zaludnionych obszarach” (SPAR), dofinansowanego ze środków Programu Erasmus+ Akcja 2. 

 W 2017 roku Fundacja nadal była aktywnym członkiem sieci Eurodesk Polska, prowadząc 

regionalny Punkt Informacyjny (RPI) EURODESK. Konsultanci Eurodesk uczestniczyli w spotkaniu 

rocznym oraz szkoleniu dotyczącym Europejskiego Tygodnia Młodzieży. W ramach działań Eurodesk 

jako RPI z okazji 30-leica Programu Erasmus+ Fundacja była współorganizatorem – razem z Europe 

Direct w B-B - Forum Młodych w Bielsku-Białej w kwietniu 2017 r. Przeprowadzono także w 2017 r. aż 

15 warsztatów dla młodzieży „Papiery do kariery”. Fundacja przeprowadziła także 3 webinaria 

informacyjne w zakresie oferty sieci Eurodesk i możliwości współfinansowania działań edukacyjnych 

przez organizacje pozarządowe z sektora edukacji. Dystrybuowano także w placówkach edukacyjnych 

i centrach integrujących społeczności materiały edukacyjne dla młodzieży, wydawane przez sieć 

Eurodesk. Fundacja była także nominowana do nagrody EDU Inspirator. 

 W 2017 roku Fundacja aktywnie korzystała z możliwości współpracy w lokalnym Ośrodkiem 

Wsparcia Ekonomii Społecznej w zakresie promocji wydarzeń, uzyskiwania porad merytorycznych 



oraz pomocy przy organizacji wydarzeń szkoleniowych, czy też spotkań przedstawicieli organizacji 

partnerskich w projektach europejskich, realizowanych przez Fundację we współpracy 

międzynarodowej.  

 W okresie sprawozdawczym osoby zaangażowane w działalność Fundacji kilkakrotnie 

publikowały również treści na Portalu EPALE, poświęconym rozwijaniu wiedzy na temat procesu 

uczenia się przez całe życie w sektorze edukacji osób dorosłych. Nasz tekst ukazał się także w 

publikacji: "Uczenie dorosłych okiem praktyka. EPALE 2017" – to ciekawy zbiór tekstów dla ludzi 

pracujących edukacyjnie z dorosłymi, wydanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. 

  

D/ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 

 

Fundacja nie prowadziła w okresie sprawozdawczym działalności gospodarczej i nie uzyskała 

z tego tytułu przychodów. 

 

E/ PODJĘTE UCHWAŁY ZARZĄDU 

 

UCHWAŁA  ZARZĄDU nr 1/2017 z dnia  23 stycznia 2017 r. w sprawie realizacji wizyty 

studyjnej 

UCHWAŁA  ZARZĄDU nr 2/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego 

UCHWAŁA  ZARZĄDU nr 3/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do umowy 

w ramach Programu FIO 

UCHWAŁA  ZARZĄDU nr 4/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania merytorycznego 

UCHWAŁA  ZARZĄDU nr 5/2017 z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do 

partnerstwa projektowego 

UCHWAŁA  ZARZĄDU nr 6/2017 z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do 

umowy w ramach REC 

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 7/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia polityk 

wewnętrznych 

 

F/ INFORMACJA O UZYSKANYCH PRZYCHODACH  

 

Przychody Fundacji z prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego za rok 2017 

wyniosły 272.150,88 PLN; Fundacja uzyskała także pozostałe przychody finansowe w wysokości 

861,63 PLN. W okresie sprawozdawczym Fundacja nie uzyskała przychodów z tytułu odpłatnej 

działalności pożytku publicznego oraz pozostałej działalności statutowej. 

 

G/ INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH 

 

W związku ze zmianą metodologii sprawozdawczej dla jednostek pożytku publicznego w 

ramach ustawy o rachunkowości koszty Fundacji w okresie sprawozdawczym zostały poniesione na: 

- prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego                          268.864,96 PLN 

- koszty ogólne zarządu                                                                                          94,00 PLN  

- pozostałe koszty operacyjne                                                                        2159,64 PLN  



        

Wynik finansowy na całokształcie działalności za rok 2017 był wartością dodatnią i wyniósł 1.893,91 

PLN i w całości został przeznaczony na prowadzenie działalności statutowej Fundacji w 2018 r. 

 

H/ DANE O ZATRUDNIENIU  

 

Fundacja nie zatrudniała żadnych osób na podstawie umów o pracę w 2017 roku. Fundacja w 

ciągu roku sprawozdawczego w ramach realizacji działań statutowych, zawierała niezbędne umowy o 

charakterze cywilno-prawnym z osobami wykonującymi czynności zlecone w ramach realizacji zadań 

objętych tymi projektami lub będące wykonaniem dzieł na rzecz Fundacji. 

W okresie realizacji ww. projektów Fundacja pozyskała do współpracy łącznie 2 wolontariuszy. 

 

I/ INFORMACJA O UDZIELONYCH PRZEZ FUNDACJĘ POŻYCZKACH ORAZ KWOTACH ULOKOWANYCH 

NA RACHUNKACH BANKOWYCH I WARTOŚCI NABYTYCH OBLIGACJI/AKCJI 

 

Fundacja nie udzieliła w 2017 roku pożyczek oraz nie dokonała poręczeń o charakterze 

finansowym na rzecz innych podmiotów, które rzutowałyby na wielkość zobowiązań Fundacji. 

Fundacja nie nabyła w roku obrotowym żadnych papierów wartościowych.  

 

J/ DANE O NABYTYCH NIERUCHOMOŚCIACH 

 

 Fundacja w okresie sprawozdawczym nie nabyła w jakiejkolwiek formie prawnej 

nieruchomości, zarówno gruntowych, jak i o charakterze budynkowym. 

 

K/ DANE O NABYTYCH ŚRODKACH TRWAŁYCH 

 

W okresie sprawozdawczym nie zostały nabyte w jakiejkolwiek formie prawnej środki trwałe. 

Fundacja korzysta w swej działalności z zasobów będących w bezpośrednim posiadaniu osób 

działających dla i w imieniu Fundacji oraz z zakupionych elementów wyposażenia.  Niskocenne 

składniki majątkowe długotrwałego użytkowania o wartości do kwoty 3.500 zł zalicza się do 

materiałów i księguje bezpośrednio w zużycie materiałów z pominięciem ewidencji bilansowej. 

 

L/ WARTOŚĆ AKTYWÓW I ZOBOWIĄZAŃ FUNDACJI 

 

Na dzień 31 grudnia 2017 roku: 

- wartość aktywów wyniosła    198.853,26 PLN 

- wartość pasywów wyniosła    198.853,26 PLN 

 

M/ DANE O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ PRZEZ PODMIOTY PAŃSTWOWE I SAMORZĄDOWE 

 

W okresie objętym sprawozdaniem żaden podmiot o wskazanym charakterze nie dokonał 

zlecenia: wykonania zamówień publicznych, prowadzenia usług państwowych, realizacji zadań 

zleconych. 

 

 



N/ INFORMACJA O ROZLICZENIACH FUNDACJI Z TYTUŁU ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH ORAZ  

INFORMACJA O SKŁADANYCH DEKLARACJACH PODATKOWYCH 

 

 Wszystkie środki finansowe, jakie pozostawały w dyspozycji Fundacji były zwolnione od 

podatku. Osoby odpowiedzialne za prowadzenie spraw Fundacji przedłożyły w ustawowym terminie 

rozliczenie podatku od osób prawnych na podstawie formularzy: CIT-8, CIT-8/O i CIT/D za rok 2017 

oraz przedłożono w dniu   25 czerwca 2018 r. sprawozdanie finansowe za rok 2017 do właściwego 

miejscowo Urzędu Skarbowego (zgodnie z przepisami prawa do 10 dni od zatwierdzenia 

sprawozdania), które zostało zatwierdzone uchwałą z dnia 22 czerwca 2018 r.  

 

O/ INFORMACJA O KONTROLI 

 

 W okresie sprawozdawczym odbyła się wizyta monitorująca przedstawicieli Narodowej 

Agencji Programu Erasmus+ w zakresie śródokresowego przeglądu stanu realizacji projektu 

prowadzonego przez Fundację w ramach Akcji 1 – mobilności kadry edukacji osób dorosłych – projekt 

„EDU-Design Edukacja dla projektowania przyszłości”.  

 Także w 2017 roku nastąpił audyt, dotyczący realizacji projektu „Let’s get active! Incentives 

for citizens active participation in the democratic life of the European Union”, który był 

współfinansowany ze środków Programu Europa dla Obywateli. 

 W obydwu przypadkach działalność Fundacji została oceniona pozytywnie i uznana za zgodną 

z wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów w ramach Programu Erasmus+, jak i Programu Europa 

dla Obywateli. 

 

 

 

 

        ZARZĄD 

 

       ……………………………………………….. 

        

       …………………….……………….. 

 

       ………………………..……………….. 


