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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE  

z działalności  Fundacji za rok 2018 
z dnia 19 sierpnia 2019 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku  

Kontakt: http://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. 

http://www.fundacjaaie.eu/
mailto:faie@fundacjaaie.eu
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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). 

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 prowadziła działania, mające na celu wsparcie 

organizacji i podmiotów działających w sektorze pozarządowym na rzecz rozwoju współpracy 

międzynarodowej. Obszar wsparcia ze względu na siedzibę Fundacji koncentrował się w naturalny 

sposób na obszarze województw Polski Południowej.  

Fundacja w 2018 roku realizowała działania w zakresie poniższych inicjatyw: 

 

1/ Pod koniec 2018 r. Fundacja rozpoczęła realizację działań związanych z realizacją projektu: 

„Culture Factor. Działania kreatywne jako wsparcie dla uczenia się przez całe życie”, którego celem 

jest poznanie modeli i form wspierania i organizowania procesu uczenia się przez całe życie osób 

dorosłych w ramach edukacji nieformalnej. Projekt zakłada poznanie ww. elementów w zakresie: 

wdrażania elementów kulturalnych w proces edukacyjny jako czynnika integracji, wzmacniania 

przekazu treści edukacyjnych oraz sposobów łatwiejszego przyswajania wiedzy. Mobilność została 

dofinansowana przez Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój w ramach projektu Fundacji 

Rozwoju Systemu Edukacji: „Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych”. W 

ramach działań przygotowawczych do odbycia mobilności edukacyjnych, zespół Fundacji 

przeprowadził analizę polskiego sektora edukacji dorosłych i wykorzystywania w jego działaniach 

czynników kulturalnych oraz elementów wpływających na zarządzanie takimi działaniami przez te 

podmioty. 

 

 2/ W październiku 2018 r. Fundacja rozpoczęła również realizację projektu, dofinansowanego 

środkami Programu Erasmus+, pt.: "Sieć wsparcia dla początkujących realizatorów projektów 

międzynarodowych" (ang. “First-time international project realisers support network”), który ma na 

celu m.in. udostępnienie portalu internetowego, zbierającego w jednym miejscu kluczowe informacje 

przydatne menadżerom projektów międzynarodowych oraz organizacjom edukacji dorosłych, 

planującym włączyć współpracę międzynarodową w swoje strategie rozwoju. Dodatkowym celem 

jest także umożliwienie podniesienia poziomu sieciowania polskich organizacji edukacyjnych, również 

na poziomie europejskim, jak też wsparcie w planowaniu i realizacji tej współpracy w dziedzinie 
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uczenia się przez całe życie. Działania w 2018 roku były poświęcone przygotowaniom do szeroko 

zakrojonych badań (w tym internetowych) i analiz sektorowych, czemu między innymi było 

poświęcone pierwsze spotkanie z organizacjami partnerskimi z Austrii, Danii, Węgier i Włoch.   

 

 3/ Fundacja prowadziła przez cały 2018 działania dofinansowane z Programu Unii 

Europejskiej Rights, Equality, Citizenship 2014-2020 w ramach projektu: „MyEU. Portal młodych 

mobilnych do aktywnego obywatelstwa Unii Europejskiej” (EN: “MyEU. Youth in the move Portal to 

active citizenship of the European Union”), którego głównym celem jest zwiększenie poziomu 

zaangażowania i uczestnictwa mieszkańców Unii Europejskiej, szczególnie młodych dorosłych, w 

społecznym i demokratycznym życiu goszczących ich krajów europejskich, poprzez promowanie 

możliwości, sposobów, narzędzi i korzyści wynikających z aktywnego uczestnictwa. Projekt ma 

zapewnić również wsparcie informacyjno-edukacyjne dla młodych, aktywnych osób, które są 

zainteresowane wolontariatem europejskim, pracą na terenie UE, czy też nauką w krajach 

członkowskich UE. W 2018 roku prowadzone były otwarte badania on-line wśród młodych 

Europejczyków w Polsce oraz krajach organizacji partnerskich: Węgier i Włoch; przygotowane zostały 

opracowania analityczne oraz przeprowadzone w czerwcu 2018 r. Europejskie Forum Młodych, gdzie 

również zbierano dane i opinie młodych osób na temat planowanego narzędzia wsparcia - Portalu 

MYEU (https://www.myeuportal.eu/pl/), którego przygotowanie techniczne rozpoczęto pod koniec 

2018 roku.  

 

 4/ W 2018 r. Fundacja, jako partner,  kontynuował swoje działania w ramach 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.  Celem projektu jest  

promowanie działań między-kulturowych na nisko zaludnionych obszarach (w przypadku Polski – 

terenach wiejskich lub małych ośrodkach miejskich), o wartości dodanej w zakresie  obywatelskiego, 

demokratycznego uczestnictwa i integracji społeczności lokalnych oraz wypracowanie nowych metod 

aktywizacji poprzez działania w sektorze kultury.  W czasie spotkania partnerskiego w Helsinkach 

przygotowywano się do przeprowadzenia kursów pilotażowych w każdym z krajów partnerskich (jest 

ich 5) oraz opracowania tzw. programów nauczania w celu zaproponowania nowej ścieżki 

edukacyjnej dla wolontariuszy i menadżerów sektora kultury.  

 

 5/ W roku 2018 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 

dofinansowanego ze środków Programu Erasmus+. Celem tego projektu było opracowanie 

programów (ścieżek) edukacyjnych i zaoferowanie szkoleń dla dwóch grup zaangażowanych w rozwój 

lokalnych struktur sektora kultury, czyli menadżerów i wolontariuszy kultury, działających na nisko 

zaludnionych obszarach. Planowanym efektem realizacji projektu jest wzmocnienie potencjału 

rozwojowego lokalnych wspólnot i zwiększenie stopnia ich integracji. Głównym działaniem, jakie 

maiło miejsce w 2018 r., było zorganizowanie wraz z lokalnym partnerem (Ośrodkiem Kultury 

https://www.myeuportal.eu/pl/
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„Zameczek” w Czernicy, którego działalność ma charakter międzysektorowy – prywatno-publiczny) 

konferencji podsumowującej projekt SPAR pt.: „Jak dobrze być kulturalnym”. Konferencja odbyła się 

w kwietniu 2018 r. Zaprezentowano rezultaty projektu oraz przeprowadzono szkolenie dotyczące 

przygotowywania i finansowania projektów kulturalnych dla podmiotów prywatnych i publicznych. 

 

 6/ W 2018 roku były kontynuowane prace w ramach 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. 

Projekt ma charakter międzynarodowy, ponieważ uczestniczą w nim organizacje partnerskie z: Danii, 

Austrii, Holandii, Łotwy, Słowenii i Wielkiej Brytanii i jest dofinansowany ze środków Programu 

Erasmus+. Przeprowadzone badania umożliwiły przygotowanie pięciu tematycznych kompendiów 

wiedzy, dotyczących działań kulturalnych w ramach realizacji idei współtworzenia (co-creation) w 5 

ujęciach: między-europejskim, między-pokoleniowym, między-regionalnym, między-społecznym i 

między-kulturowym. Odbyły się także dwa spotkania organizacji partnerskich, w tym jedno z nich w 

Bielsku-Białej, w kwietniu 2018 r. Natomiast w grudniu 2018 przeprowadzono kurs pilotażowy dla 

przedstawicieli sektora kreatywnego, dotyczący budowania partnerstw międzynarodowych w 

działaniach kreatywnych i kulturalnych. 

 

W 2018 roku Fundacja w dalszym ciągu aktywnie działała jako członek sieci Eurodesk Polska, 

prowadząc w Regionalny Punkt Informacyjny (RPI) Eurodesk Bielsko-Biała. Reprezentanci Fundacji 

uczestniczyli w lutym 2018 r. w Spotkaniu Rocznym konsultantów i partnerów sieci Eurodesk w 

Warszawie. Podczas spotkania zespół Fundacji zaprezentował projekt „MyEU. Portal młodych 

mobilnych do aktywnego obywatelstwa Unii Europejskiej” i zachęcał do włączenia się w realizację 

działań w jego ramach.  Natomiast w czerwcu 2018 r. zorganizowane zostało Europejskie Forum 

Młodych w Pszczynie. Fundacja jako RPI dystrybuowała materiały promocyjne i informacyjne 

Eurodesk na terenie swojej działalności, w szczególności udostępniała je zainteresowanym 

organizacjom pozarządowym oraz osobom indywidualnym w trakcie spotkań i szkoleń, jakie 

prowadziła Fundacja w ramach swojej działalności statutowej. Fundacja włączyła się także w akcję 

Time To Move organizując warsztat na temat przygotowywania międzynarodowych projektów 

młodzieżowych. Przedstawiciele Fundacji jako konsultanci sieci Eurodesk udzielili także bezpośrednio, 

telefonicznie lub drogą elektroniczną wsparcia dla 45 osób. Prowadzone były również działania 

promujące Eurodesk jako sieć informacji młodzieżowej w czasie wszystkich prowadzonych inicjatyw 

Fundacji.  

 W 2018 roku Fundacja aktywnie korzystała z możliwości współpracy w lokalnym Ośrodkiem 

Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz Centrum Organizacji Pozarządowych w Bielsku-Białej w zakresie 

promocji wydarzeń, uzyskiwania porad merytorycznych oraz pomocy przy organizacji wydarzeń 

szkoleniowych, czy też międzynarodowych spotkań przedstawicieli organizacji partnerskich w ramach 

realizowanych przez Fundację projektów europejskich.  

 Kadra Fundacji uczestniczyła w ciągu 2018 kilkukrotnie w różnego typu szkoleniach 

prowadzonych m.in. przez MKiDN, czy NIW-CRSO, FRSE, ngo.pl - zarówno w formach stacjonarnych, 

jak i elektronicznych. 
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 W okresie sprawozdawczym osoby zaangażowane w działalność Fundacji kilkakrotnie 

wykorzystywały możliwości zamieszczania różnego typu treści na Portalu EPALE, poświęconym 

rozwijaniu wiedzy na temat procesu uczenia się przez całe życie w sektorze edukacji osób dorosłych.  

 Ponadto Fundacja wzięła również udział w badaniach statystycznych prowadzonych przez 

GUS w zakresie kooperacji, zarządzania i komunikacji organizacji non-profit oraz sektora ekonomii 

społecznej. 

 

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 1/2018 z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego 

UCHWAŁA  ZARZĄDU nr 2/2018 z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

merytorycznego 

UCHWAŁA  ZARZĄDU nr 3/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do umowy 

na realizację projektu w ramach środków POWER 

UCHWAŁA  ZARZĄDU nr 4/2018 z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do 

umowy na realizację projektu  w ramach środków Programu Erasmus+ 

UCHWAŁA  ZARZĄDU nr 5/2018 z dnia 3 października 2018 r. w sprawie wyboru Wykonawcy 

portalu - interaktywnej strony internetowej w ramach projektu dofinansowanego z Programu REC 

2014-2020 

 

F/ INFORMACJA O UZYSKANYCH PRZYCHODACH  

 

Przychody Fundacji w 2018 r. wyniosły łącznie: 199 631,33 PLN. W tym z prowadzenia 

nieodpłatnej działalności pożytku publicznego wyniosły: 192 582,96 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                          192 626,37 PLN 

- koszty ogólne zarządu                                                                                          75,00 PLN  

- pozostałe koszty operacyjne                                                                          663,15 PLN  

        

Wynik finansowy na całokształcie działalności za rok 2018 był wartością dodatnią i wyniósł  6.266,70 

PLN i w całości został przeznaczony na prowadzenie działalności statutowej Fundacji w 2019 r. 
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H/ DANE O ZATRUDNIENIU  

 

Fundacja nie zatrudniała żadnych osób na podstawie umów o pracę w 2018 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 2018 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 Fundacja nabyła środek trwały o wartości 10 600,00 PLN. 

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

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

 

L/ WARTOŚĆ AKTYWÓW I ZOBOWIĄZAŃ FUNDACJI 

 

Na dzień 31 grudnia 2018 roku: 

- wartość aktywów wyniosła    463 866,00 PLN 

- wartość pasywów wyniosła   463 866,00 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. Rozliczenie podatku od osób prawnych na podstawie formularzy: CIT-8, CIT-8/O i CIT/D za 

rok podatkowy 2018 zostało dokonane terminowo. Przedłożono także sprawozdanie finansowe za 
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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 DOTYCZĄCA PRANIA BRUDNYCH PIENIĘDZY 

 

1. Fundacja informuje, że jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 

r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. poz. 1115 z 

2019 r.). 

2. Fundacja w roku sprawozdawczym nie przyjęła wpłat oraz nie dokonała płatności w gotówce 

o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000,00 Euro, bez względu na to, czy 

płatność była przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które mogły być 

się ze sobą powiązane. 

 

P/ INFORMACJA O KONTROLI 

 

 W 2018 roku działalność Fundacji nie podlegała kontroli ze strony polskich organów 

administracji publicznej lub uprawnionych do prowadzenia czynności kontrolnych instytucji ze strony 

Unii Europejskiej, poza zwykłym zakresem czynności obejmujących sprawozdawczość dotyczącą 

realizacji zadań dofinansowanych ze środków publicznych. 
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       ……Agnieszka Dadak………..………….. 

        

       ……Rafał Dadak….……………………. 

 

       ……Jerzy Kraus…………………………. 


