Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Fundacji Instytut Edukacji Kreatywnej INEK
za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015

1. Podstawa prawna.


Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach /Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm./



Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego
zakresu sprawozdania z działalności fundacji /Dz.U. Nr 50, poz. 529/

2. Dane o fundacji.
1. Nazwa: „Fundacja Instytut Edukacji Kreatywnej INEK”
2. Siedziba i adres (również do korespondencji): 02-593 Warszawa, ul. Biały Kamień 3/13
3. Adres poczty elektronicznej: kontakt@inek.pl
4. Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 04.02.2013 r.
5. nr KRS: 0000449796
6. nr NIP: 5213643782
7. nr REGON: 146527895

3. Dane dotyczące członków zarządu fundacji według
aktualnego wpisu w rejestrze sądowym.
1. Dorota Kondrat – prezes
2. Magdalena Bergmann – wiceprezes
3. Adam Nejman – sekretarz

4. Cele statutowe.
Celem Fundacji jest wspieranie systemu edukacji na każdym szczeblu w efektywnym wdrażaniu
innowacyjnych narzędzi rozwijających kreatywność i przedsiębiorczość oraz pozwalających na
wprowadzanie kultury coachingowej i empowermentu w oświacie. Kolejnym celem jest
wspieranie i rozwijanie edukacji nieformalnej i pozaformalnej.

5. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem
realizacji celów statutowych.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) Prowadzenie warsztatów i szkoleń dla nauczycieli, wychowawców, kadry zarządzającej
placówek oświaty, uczniów i rodziców.
b) Prowadzenie zajęć edukacyjnych i artystycznych dla nauczycieli, wychowawców, kadry
zarządzającej placówek oświaty, uczniów i rodziców.
c) Prowadzenie indywidualnych i grupowych sesji coachingowych
d) Prowadzenie indywidualnych i grupowych sesji, mających charakter doradztwa i
poradnictwa.
e) Organizowanie i prowadzenie doskonalenia nauczycieli.
f) Organizowanie i prowadzenie doradztwa metodycznego.
g) Organizowanie spotkań otwartych.
h) Opracowywanie scenariuszy lekcji.
i) Opracowywanie programów szkoleń i warsztatów.
j) Opracowywanie materiałów edukacyjnych dla nauczycieli.
k) Gromadzenie i udostępnianie materiałów pomocniczych nauczycielom i specjalistom.
l) Tworzenie Banku Dobrych Praktyk.
m) Tworzenie stron internetowych i portali o charakterze edukacyjnym.
n) Wspieranie szkół i innych instytucji we wprowadzaniu inicjatyw edukacyjnych w tym
szczególnie wzbogacania oferty zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
o) Wydawanie publikacji.
p) Organizowanie konferencji
q) Prowadzenie akcji edukacyjnych promujących idee kreatywności, przedsiębiorczości,
kultury coachingowej, empowermentu i edukacji nieformalnej.
r) Prowadzenie edukacji wielokulturowej i obywatelskiej.
s) Współpraca ze szkołami wdrażającymi nowe kierunki i metody nauczania.
t) Współpraca z instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie celu Fundacji.
u) Powoływanie instytucji i ośrodków o charakterze edukacyjnym i szkoleniowym.
Cel swój Fundacja może realizować między innymi poprzez udzielanie wsparcia finansowego
szkołom i innym instytucjom działającym na rzecz edukacji.

6. Zdarzenia prawne o skutkach finansowych.
W roku 2015 Fundacja otrzymała dotacje:
1. Dotację w wysokości 9 950,00 zł i podpisała umowę z Fundacją Orange na realizację projektu
„Z kamerą wśród dzieci buszujących w sieci”, który wpisał się w cele statutowe. Projekt
realizowany był w okresie 01.07.2015 – 18.12.2015 r. (umowa nr D/26/2015/FO/100-2-0). W
projekcie zrealizowano działania edukacyjne i aktywizujące w 5 szkołach podstawowych w
Warszawie, w tym w jednej szkole specjalnej:
a) warsztaty dla wszystkich klas szóstych dotyczące bezpieczeństwa w korzystaniu z Internetu i
urządzeń mobilnych przeprowadzone przez eksperta;
b) warsztaty dla nauczycieli dotyczące bezpieczeństwa w korzystaniu z Internetu i urządzeń
mobilnych, a w szczególności cyberprzemocy i gier (przeprowadzone przez eksperta);

c) warsztaty dla pięciu grup dzieci dotyczące bezpiecznego i mądrego filmowania oraz montażu;
d) zrealizowanie przez dzieci biorące udział w warsztatach filmowania filmy edukacyjne
dotyczące bezpiecznego poruszania się w cyberprzestrzeni, bezpieczeństwa danych poufnych
oraz psychologicznych skutków uzależnienia od Internetu. Filmy te, zamieszczone na kanale
YouTube wzięły udział w głosowaniu na najciekawszy. Każda ze szkół, która przygotowała filmy,
otrzymała od Fundacji gry edukacyjne jako nagrody podczas przygotowanych przez dyrekcję
szkół prezentacji.
e) zwycięskie grupy uczniów i opiekujących się nimi nauczycieli zostały zaproszone przez
Fundację na wycieczkę z przewodnikiem po Telewizji Polskiej na ul. Woronicza;
W ramach projektu powstało 10 scenariuszy lekcji wychowawczych dla uczniów klas 5-6:
1. Co to są wrażliwe dane.
2. Konkurs na popularność.
3. Damy i dżentelmeni w sieci.
4. Jak mądrze korzystać z telefonów komórkowych.
5. Bezpieczne konto na Facebooku.
6. Portale społecznościowe.
7. Prawda i fałsz w Internecie.
8. Bezpiecznie tu i tam.
9. Cyberbullying – przemoc w sieci.
10. Niebezpieczne treści w sieci.
Scenariusze te były rozpowszechniane na portalach internetowych i miały ponadlokalny odbiór.
Strona poświęcona projektowi, ze scenariuszami i filmami konkursowymi:
http://inek.pl/Z_kamera_u_dzieci_buszujacych_w_sieci.htm
2. Dotację w wysokości 19 591,93 zł i podpisała umowę z Fundacją Edukacja dla Demokracji na
realizację projektu "Akademia Liderów Edukacji Globalnej" w okresie 01.06.2015 - 30.11.2015 r
(umowa EG-2015-18). Projekt współfinansowany był w ramach programu polskiej współpracy
rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2013 r. Projekt adresowany był do
studentów i pracowników organizacji pozarządowych z obszaru województwa kujawskopomorskiego. Głównym celem było podnoszenie kompetencji przyszłych liderów celem
multiplikacji wiedzy na temat edukacji globalnej i animowania działań edukacyjno-kulturalnych
w swoich środowiskach.
W projekcie zrealizowano:
a) opracowanie skryptu edukacyjno-praktycznego dla liderów dotyczącego zagadnień
związanych z edukacją globalną, działań na terenie Polski oraz propozycji prowadzenia
zajęć i wydarzeń edukacyjno-kulturalnych;
b) cykl szkoleniowy (72 godziny dydaktyczne) dla liderów podnoszący wiedzę na temat
merytorycznych zaganień z obszaru edukacji globalnej i zwiększający kompetencje
metodyczne, ułatwiające organizację działań związanych z problematyką globalną;
c) stworzenie cyfrowego repozytorium – bazy linków do publikacji, materiałów i filmów z
zakresu edukacji globalnej i zamieszczenie go na stronie Fundacji;
d) zrealizowanie działań szkoleniowych i edukacyjno-kulturalnych z zakresu edukacji
globalnej w środowiskach liderów (w różnych grupach wiekowych) takich jak:
- lekcje na temat świadomej konsumpcji dla młodzieży w IX LO w Toruniu;
- warsztaty „Swiat wokół nas” i „Ja i mój świat” dla dzieci, podopiecznych
Stowarzyszenia Wędka w Toruniu;

warsztat „Zakupy i konsumpcja czy oszczędność i umiarkowanie” dla młodzieży i jej
rodziców w Stowarzyszeniu Wędka;
- warsztat „Edukacja globalna wśród wolontariuszy” dla wolontariuszy w
Stowarzyszeniu Wędka;
- warsztat „Konsumpcja – czy mój wybór ma znaczenie?” dla grupy dorosłych
mieszkańców Torunia;
- warsztat „Warszaty bananowe – podróże banana” dla 158 Szcepu Gromad
Zuchowych Wiklina „Łowcy przygód” w Złotoryi;
- warsztaty dla studentów pracy socjalnej UMK „Myśl globalnie, działaj lokalnie” w
Toruniu;
- warsztaty „Recyklingowe ozdoby choinkowe” dla dzieci klas III i VI Zespołu Szkół nr
1 w Bydgoszczy;
- warsztaty „Bezpieczny konsument, odpowiedzialny konsument” dla młodzieży szkół
średnich i akademickiej w Toruniu.
Dla upowszechnienia i utrwalenia działań projektu zorganizowane zostało otwarte spotkanie
podsumowujące, podczas którego zaprezentowano założenia projektu i doświadczenia liderów
ze zrealizowanych działań. Strona poświęcona projektowi z dostępem do skryptu, repozytorium
i zdjęć z działań: http://inek.pl/ALEG2015.htm
-

Działalność gospodarcza
W ramach działalności gospodarczej Fundacja zaprojektowała i przeprowadziła:
a) Dwa dwudniowe szkolenia dla pedagogów i nauczycieli “Trener twórczości” (grupy
otwarte). Szkolenie obejmowało teorię i praktykę dotyczącą psychopedagogiki
kreatywności, w tym katalog narzędzi do badania i diagnozowania twórczości u dzieci,
młodzieży i dorosłych.
b) Cykl warsztatów kreatywności i efektywnej nauki dla siedmiu klas szóstych w Szkole
Podstawowej nr 277 w Warszawie pod kątem egzaminów szóstoklasisty. Warsztaty
obejmowały praktyczne ćwiczenia mnemotechnik, wizualizacji, rozwiązywania
problemów, pracy zespołowej, koncentracji i zarządzania stresem.

Działalność statutowa nieodpłatna
W ramach nieodpłatnych działań statutowych Fundacja przeprowadziła 7 warsztatów
twórczych gier i zabaw w Warszawie:
-

2 warsztaty „Twórcze spontany” w Kinie Praha dla grup dzieci uczęszczających na
poranki filmowe;
„Twórczy rodzic – twórcze dziecko” w trzech klubokawiarniach dla dzieci i rodziców;
„Gra człowiek” w ramach festiwalu „Fajne i Ważne” dla dzieci i rodziców;
„Gra człowiek” podczas jesiennego biegu w VII Ogrodzie Jordanowskim.

Fundator Fundacji, pani Lidia Długołęcka-Pinkwart, wygłosiła prelekcję na temat twórczego
wychowania na festiwalu „Fajne i Ważne”.
Rozbudowano podstronę „Czytelnia” na stronie Fundacji o artykuły pisane przez zespół i
wolontariuszki Fundacji: http://inek.pl/czytelnia.htm
Planowano też cykliczne spotkania międzypokoleniowe z seniorami i ich wnukami poświęcone
sztuce, kreatywności, zdrowemu stylowi życia oraz bezpieczeństwu. Zajęcia miały być
prowadzone przez wolontariuszki Fundacji – seniorki w VII Ogrodzie Jordanowskim w
Warszawie. Cykl został odroczony z powodu niewystarczającego zainteresowania odbiorców.

7. Opis działalności gospodarczej według wpisu do rejestru
przedsiębiorców KRS.
Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest wszelka działalność wytwórcza, usługowa
i handlowa, prowadzona na rachunek własny i w pośrednictwie, a w szczególności:
a) Prowadzenie działalności szkoleniowej;
b) Wykonywanie ekspertyz oraz prowadzenie prac badawczo-rozwojowych;
c) Prowadzenie działalności terapeutycznej i rehabilitacyjnej;
d) Prowadzenie poradni, działalność prewencyjna wobec przemocy;
e) Prowadzenie poradni psychologiczno – pedagogicznych;
f) Działalność wydawnicza;
g) Działalność kulturalna i reklamowa, organizacja imprez, produkcja filmów i nagrań
dźwiękowych;
h) Działalność edukacyjna w Internecie;
i) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
j) Opieka wychowawcza;
k) Działalność związana ze sportem;
l) Działalność artystyczna i kulturalna;
m) Prowadzenie działalności w zakresie handlu zagranicznego, w tym eksport i import towarów
i usług własnych oraz powierzonych oraz usługi agencyjne oraz przedstawicielskie na rzecz
zagranicznych kontrahentów;
n) Produkcja rozmaitych artykułów: szkoleniowych, papierniczych, edukacyjnych;
o) Prowadzenie placówek edukacyjnych .

8. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z
wyodrębnieniem ich źródeł.
Przychody ogółem: 40 330,75 zł
w tym:
- ze środków publicznych /w tym z budżetu państwa i gminy/: 29 541,93 zł
- z darowizn: 1500,00 zł

- ze świadczeń realizowanych odpłatnie z uwzględnieniem ich kosztów: 0,00 zł
- z innych źródeł / wskazać jakie/: 32,82 zł (pozostałe przychody operacyjne)
* gdy prowadzona jest działalność gospodarcza:
- z prowadzenia działalności gospodarczej z uwzględnieniem jej kosztów: 9 256,00 zł
- stosunek przychodów z działalności gospodarczej do przychodów ogółem: 23%

9. Informacja o poniesionych kosztach.
Koszty ogółem: 39 113,62 zł
W tym:
- na realizację celów statutowych: 29 541,93 zł
- na administrację /zużycie materiałów, podatki i opłaty, usługi obce/ : 5 017,20 zł
- na działalność gospodarczą: 4 552,04 zł
- pozostałe koszty operacyjne: 2,45 zł

10. Informacje o osobach zatrudnionych.
Liczba osób zatrudnionych ogółem: 0 osób / 0 etatów

11. Informacje o wynagrodzeniach.
Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń (łącznie z narzutami na ubezpieczenia społeczne):
20 117,07 zł. w tym:
- wynagrodzenia: 20 117,07 zł
- nagrody: 0,00 zł
- premie: 0,00 zł
- inne świadczenia /wskazać jakie/: 0,00 zł
W tym wynagrodzenie osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: 4 200 zł

Wysokość rocznych wynagrodzeń ogółem wypłaconych (łącznie z narzutami na
ubezpieczenia społeczne):
20 117,07 zł, w tym:
- wynagrodzenia: 20 117,07 zł
- nagrody: 0,00 zł
- premie: 0,00 zł
- inne świadczenia /wskazać jakie/: 0,00 zł
Członkom innych organów fundacji/ wskazać jakim/, w tym:
- wynagrodzenia: 0,00 zł
- nagrody: 0,00 zł

- premie: 0,00 zł
- inne świadczenia /wskazać jakie/: 0,00 zł
Osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą: 0,00 zł
Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń z umów zleceń: 20 117,07 zł

12. Informacje o udzielonych pożyczkach.
Nie udzielano pożyczek pieniężnych.

13. Informacje o posiadanym majątku.
Informacje o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych:
Kwota: 1 197,54 PLN – saldo na dzień 31.12.2015 r. na bieżącym rachunku bankowym Fundacji
w Alior Banku: 71 2490 0005 0000 4530 4039 9013
Informacje o wartości posiadanych papierów wartościowych:
Fundacja nie posiadała papierów wartościowych w badanym okresie.
Informacje o nabytych nieruchomościach:
Fundacja nie nabywała żadnych nieruchomości w badanym okresie.
Informacje o nabytych środkach trwałych:
Ogółem wartość środków trwałych umorzonych jednorazowo – 0,00 zł (Fundacja nie posiada
środków trwałych).
Informacje statystyczne:
Aktywa: 470,93 zł
Zobowiązania: 310,01 zł
Fundusze własne: 160,92 zł

14. Informacje o działalności zleconej fundacji przez
podmioty państwowe i samorządowe oraz o ich wynikach
finansowych.
Fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe.

