ORYGINAŁ

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI „Edukacyjne Drogi Polek i Polaków”
ZA 2011 ROK

I. DANE FUNDACJI:
Nazwa:

Fundacja „Edukacyjne Drogi Polek i Polaków”

Siedziba i adres:

ul. Lelewela 10/6, 87-100 Toruń

Data rejestracji:

01 czerwca 2007r., Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000282059

Nr statystyczny REGON:

340318026
Skład Zarządu:
Wiesław Żyłkowski – Prezes Fundacji,
zam. w Toruniu, ul. Lelewela 10/6
Janusz Brzoska –wiceprezes do 12 października 2011
Zam. Brąchnowo, ul Wesoła 1
Alina Żyłkowska – wiceprezes od 12 października 2011
zam. w Toruniu, ul. Lelewela 10/6

II. CELE STATUTOWE:

1. Prowadzenie wszelkiej działalności na rzecz wspierania istniejącego systemu edukacji
dzieci, młodzieży i dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem wyrównywania szans
edukacyjnych między miastem a wsią.
2. Prowadzenia alternatywnych form edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku
od 3 do 5 lat z obszarów wiejskich.
3. Prowadzenie wszelkiej działalności na rzecz ułatwienia Polkom i Polakom przez ich
całe życie podnoszenia wykształcenia formalnego i zapewnienia wszechstronnego
rozwoju kompetencji społeczno-zawodowych
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4. Propagowanie rozwoju i budowy społeczeństwa obywatelskiego
5. Propagowanie ochrony środowiska przyrodniczego i promowanie odnawialnych
źródeł energii
6. Propagowanie ochrony zdrowia i promowanie zdrowego stylu życia Polek i Polaków
7. Prowadzenie wszelkiej działalności na rzecz wyrównywania statusu
społeczno-zawodowego kobiet i mężczyzn
8. Propagowanie ochrony dziedzictwa kulturowego i architektonicznego
9. Propagowanie tolerancji kulturowej i religijnej wobec mniejszości narodowych

Działalność w 2011 roku:
Fundacja w 2011 roku prowadziła trzy projekty przedszkolne. Dwa były finansowane przez
EFS w ramach POKL a trzeci finansowany wyłącznie przez samorządy gmin.
……pierwszy projekt to od stycznia 2011 roku Fundacja kontynuowała realizacje projektu pt:
„Przedszkole na wsi szansą na dobry rozwój dzieci- II edycja” realizowany jest przez
Fundację Edukacyjne Drogi Polek i Polaków w Toruniu, w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, poddziałanie 9.1.1, nr umowy
POKL.09.01.01-04-001/09-01.
Okres realizacji projektu to okres od 1 sierpnia 2009 do 30 września 2011 roku, obejmuje 12
gminy tj. Cekcyn, Chełmno, Dąbrowa Chełmińska, Drzycim, Inowrocław, Lniano, Radomin,
Śliwice, Świekatowo, Unisław, Wąpielsk, Zławieś Wielka. Razem w 12 gminach
prowadziliśmy 46 punktów przedszkolnych.
Od stycznia 2011 roku wszystkie zadania były realizowane zgodnie z harmonogramem.
Strona internetowa fundacja była aktualizowana systematycznie, tak , aby wszystkie
najważniejsze wydarzenia były dostępne on-line.
Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku przez 3.5 godziny dziennie jednocześnie
systematycznie odbywały się zajęcia z języka angielskiego oraz logopedii. Nad całością
kształcenia dzieci jak i funkcjonowania punktów przedszkolnych czuwało biuro zarządzania
projektem jak i koordynator do spraw nadzoru pedagogicznego poprzez wizyty monitorujące
(delegacje).
W marcu 2011 roku zgodnie z harmonogramem odbyło się przedstawienie teatralne pt.
„Jedna jaskółka nie czyni wiosny”. W spektaklu dzieci brały udział, jako mali aktorzy.
Przedstawienie wystawił teatr Mag-Ma z Torunia. Przedstawienie obejrzały dzieci ze
wszystkich 12 gmin.
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Na przełomie kwietnia i maja zorganizowano i przeprowadzono kolejne spotkania otwarte z
udziałem rodziców. Dla potrzeb spotkań zakupiono artykuły spożywcze w celu
przygotowania poczęstunku.
Nauczycielki prowadzące stopniowo kończą realizację programu edukacyjnego dla dzieci,
przygotowują kolejne opisowe oceny dzieci.
Pod koniec czerwca 2011 roku odbyła się wiosenno-letnia wycieczka dla 400 dzieci z 33
punktów przedszkolnych do Skłudzewa w gminie Zławieś Wielka. Przygotowano dla dzieci
program edukacyjny w skład którego wchodziły warsztaty malarsko-rzeźbiarskie oraz prace
szkicowo-malarskie w terenie. Dla dzieci oprócz zabaw przewidziano posiłek oraz transport
do miejscowości w gminach partnerskich w których prowadzone są punkty przedszkolne.

Dzięki zgodzie instytucji Pośredniczącej ( Urząd Marszałkowski w Toruniu ) na kontynuację
realizacji projektu (w ramach oszczędności ) o kolejne dziewięć miesięcy, od 1 września 2011
roku wznowiono edukację przedszkolna w dziesięciu wybranych punktach przedszkolnych,
ale już tylko w 10 gminach (w miejscowościach Brzemiona, Gródek, Iwiec, Janowo, Kolno,
Lińsk, Łążyn, Radziki Duże, Radomin, Zalesie Królewskie), do których zapisywały się
kolejne dzieci. Dwie gminy tj Unisław i Inowrocław zrezygnowały z dalszej współpracy z
fundacją, bowiem podjęły działania aby na ich terenie szkoły „wzięły” punkty w swoje
struktury. Zajęcia w 10 punktach realizowano od poniedziałku do piątku przez 3.5 godziny
dziennie w każdej z 10 grup. Na bieżąco realizowany był również monitoring pracy punktów
przedszkolnych. Praca w większości punktów przebiegała bez przeszkód. We wszystkich
punktach odbywały się zajęcia z języka angielskiego oraz logopedia. Nad funkcjonowaniem
punktów czuwało biuro fundacji oraz koordynator do spraw nadzoru pedagogicznego.
W październiku dzieci ze wszystkich 10 punktów przedszkolnych po raz kolejny odwiedziły
Bydgoski Family Park gdzie ponad 4 godziny spędziły w krainie zabaw, gdzie świat radości
połączony był z nauką, o którą zadbał Profesor Ciekawski. W ramach wycieczki dzieciom
zapewniono również posiłek oraz bezpłatny transport z i do punktu. W listopadzie wszystkie
dzieci obejrzały przedstawienie teatralne pt. „Co zabawki robią jesienią” w wykonaniu teatru
Mag-Ma, natomiast w grudniu dzieci uczestniczyły w audycji muzycznej prowadzonej przez
Toruńską Orkiestrę Symfoniczną. Tematem spotkania był „Jedyny dzień w roku”. Całość
była przeplatana rozmowami z zebranymi na temat przygotowań do świąt, nowego roku oraz
zbliżającej się zimy.
………drugi projekt to od września 2011 roku fundacja rozpoczęła równolegle realizacje
nowego projektu pt: „Przedszkole w Naszej Wsi” finansowanego w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, poddziałanie 9.1.1, nr umowy
POKL.09.01.01-04-015/10-00.
Okres realizacji projektu to okres od 1 sierpnia 2011 do 31 lipca 2013 roku, obejmuje 4
gminy tj. Tuchola- punkty w miejscowości Kiełpin, Legbąd, Raciąż, Stobno; Lubiewopunkty w miejscowości Bysławek, Klonowo, Sucha, Trutnowo; Rogowo- punkty w
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miejscowości Rogowo, Sosnowo, Nadróż, Nowy Kobrzyniec; Rypin- 3 punkty w
miejscowości Borzymin. Razem w 4 gminach rozmieściliśmy 15 punktów przedszkolnych.
Projekt rozpoczął się zgodnie z harmonogramem realizacji projektu tj. 1 sierpnia 2011 roku,
kiedy to zatrudniono cały personel projektu. W okresie od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2011 roku
biuro zarządzania projektem przeprowadzało rekrutację nauczycieli prowadzących, anglistów,
logopedów. W wyniku przeprowadzonej rekrutacji zatrudniono owych nauczycieli do
każdego z punktów. Zatrudnieni nauczyciele pod koniec sierpnia odbyli obowiązkowe
szkolenia BHP, prowadzenia zajęć, założeń i realizacji projektów EFS. Równocześnie
prowadzono prace mające na celu prawidłowe wyposażenie punktów przedszkolnych w
meble, materiały plastyczne, edukacyjne oraz rekrutowano dzieci do punktów. Rekrutacja ta
odbyła się poprzez spotkania rekrutacyjne w miejscowościach w których uruchamiane były
punkty. Na spotkaniach przekazano informacje o projekcie , funkcjonowaniu punktów, na
koniec zebrano wypełnione przez rodziców deklaracje uczestnictwa oraz pozostałe niezbędne
dokumenty.
Wszystkie 15 punktów przedszkolnych rozpoczęło zajęcia edukacyjne od 1 września 2011,
jednocześnie rozpoczęły się zajęcia z języka angielskiego, realizowane w formie
półgodzinnych zajęć (raz w tygodniu), oraz zajęcia z logopedą. Logopedzi prowadzili
monitoring wad wymowy, jak też informują o wynikach swojej pracy rodziców. Nad całością
pracy punktu przedszkolnego czuwa koordynator do spraw nadzoru pedagogicznego, który
podczas wizyt monitorujących udziela wskazówek co do dalszego funkcjonowania punktów.
W październiku 2011 roku dzieci ze wszystkich punktów przedszkolnych zostały zabrane na
pierwszą wycieczkę edukacyjną do Family Parku w Bydgoszczy, gdzie uczestniczyły w
prowadzonych zajęciach (wystawy dostosowane do wieku uczestników oraz zabawy
ruchowe). Wszystkie dzieci miały zorganizowany transport w obie strony a także bilety
wstępu i wyżywienie w trakcie zabaw.
Do końca roku 2011 wszystkie dzieci w ramach działalności informacyjno-promocyjnej
dostały gadżety promocyjne w tym czapeczki.
W Listopadzie 2011 roku dzieci z wszystkich punktów przedszkolnych obejrzały
przedstawienie pt. „Co zabawki robią jesienią” w wykonaniu teatru Mag-Ma z Torunia. W
ramach przedstawienia dzieci były angażowane do aktywnego uczestnictwa.
Grudzień 2011 to wizyta Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej z audycją muzyczną pt. „Jedyny
dzień w roku” Muzycy wprowadzili uczestników w świąteczny nastrój pięknymi utworami.
Na przełomie listopada i grudnia we wszystkich 4 gminach zorganizowano spotkania
integracyjne z udziałem rodziców, przedstawicieli fundacji, samorządu gminnego, władz
kościelnych, podczas których zapewniono poczęstunek dla dzieci i dorosłych.
Przez cały okres funkcjonowania punktów przedszkolnych w roku 2011 tj. od września do
grudnia we wszystkich punktach przedszkolnych prowadzono działania na rzecz równości
dzieci, oraz praktykowana spotkania z cyklu „Tata czyta” w trakcie których ojcowie czytają
bajki wszystkim dzieciom.
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Wszystkie gminy regularnie ponosiły wkład własny do którego zalicza się pomoc
nauczyciela prowadzącego, koszty utrzymania punktu (energia elektryczna, opał itp.). Każda
z gmin systematycznie przesyłała do biura fundacji kserokopię poniesionych kosztów w
ramach wkładu własnego w celu prawidłowego rozliczenia wniosku, i sporządzanie
poszczególnych wniosków o płatność.

………..trzeci projekt to od września 2011 roku Fundacja zaczęła również prowadzić punkty
przedszkolne finansowane z budżetu wyłącznie gmin, bez udziału środków unijnych. Były to
gminy: Chełmno (punkty w Kolnie i Podwiesku), Cekcyn ( punkt w Zdrojach), Wąpielsk
( punkt w Wąpielsku). Punkty te były prowadzone do końca roku 2011 i dalej w 2012 roku.
Standard nauki nie odbiegał od punktów unijnych. Dzieci miały zapewniona naukę 3,5
godziny dziennie prowadzona przez wykfalifikowanego nauczyciela, któremu pomagała
osoba do pomocy, bowiem edukacją objęte były tez dzieci 3 letnie, które wymagają
zwiększonego bezpieczeństwa.

III. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego.

IV. Odpisy uchwał Zarządu Fundacji
Uchwała fundatora z dnia 12 października 2011 w przedmiocie odwołania członka zarządu
Janusza Brzoska ( złącznik nr 1/2011 )
Uchwała fundatora z dnia 12 października 2011 w przedmiocie powołania członka zarządu
Aliny Żyłkowskiej ( załącznika nr 2/2011 )
Uchwała Zarządu Fundacji Edukacyjne Drogi Polek i Polaków
z dnia 30 czerwca 2011.w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2010
( Załącznik nr 3/2011 )
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V. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów
5.1. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów
Lp.

Źródła przychodów

Kwota w zł

1 Instytucje samorządowe (POKL)
2 Darowizny:
a/ od osób prywatnych
b/ od firm
Przychody finansowe
3
a/ odsetki bankowe
4 Pozostałe przychody operacyjne

1.375.570,08
7.670,00
7.627,00
43,00
21,69
21,69
140,63

5 Razem przychody statutowe

1.383.402,40

5.2. Odpłatne świadczenia realizowane przez fundację w ramach celów statutowych
Lp
Źródła przychodów
1
Punkty przedszkolne na terenie gmin wiejskich

Kwota w zł
43.000,00

5.3. Koszty własne realizacji odpłatnych świadczeń w ramach celów statutowych
Lp
Źródła kosztów
1
Punkty przedszkolne na terenie gmin wiejskich

Kwota w zł
44.685,57

VI. Informacja o poniesionych kosztach
Lp.
1
2

3
4
5
4

Źródła kosztów

Kwota w zł

Realizacja celów statutowych
Koszty administracyjne:
a/materiały
b/opłaty bankowe
c/podatki i opłaty
d/wynagrodzenia
e/delegacje
Działalność gospodarcza
Koszty finansowe
Pozostałe koszty operacyjne
Razem koszty

1.443.052,32
5.489,39
58,00
630,60
250,00
4.174,69
376,10
nie miało miejsca
1.202,67
2,77
1.449.747,15
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VII. Dane o:
7.1. Dane o liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych
stanowisk
Lp.
Stanowisko
1 Kierownik projektów POKL
2 Koordynator ds. nadzoru pedagogicznego projektów
POKL
3 Pracownik biurowy projektów POKL
4 Nauczyciel prowadzący punkty przedszkolne projektów
POKL
5 W działalności gospodarczej
Razem

Ilość osób
1
2
1
4
nie miało
miejsca
8

7.2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundację
Lp.
1
2
3
4
5

Rodzaj wynagrodzeń
Wynagrodzenie zasadnicze + ZUS pracodawcy
Nagrody
Premie
Inne świadczenia
W działalności gospodarczej
Razem

Kwota w zł
530.238,50
0,00
0,00
0,00
nie miało
miejsca
530.238,50

7.3. Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego
łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym
wyłącznie działalnością gospodarczą
a/Zarząd fundacji pracuje społecznie i nie pobiera z tego tytułu żadnych
wynagrodzeń
b/Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej i nie zatrudnia osób do
kierowania
działalnością gospodarczą.

7.4. Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło
Lp.
Rodzaj wynagrodzeń
1 Umowy zlecenia
2 Umowy o dzieło
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Razem

560.991,73

7.5. Informacja o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych
Fundacja w 2011 roku nie udzielała żadnych pożyczek pieniężnych;

7.6. Informacja o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych:
Lp.
1

Kwota w zł

Nazwa banku
Kredyt Bank S.A. Filia nr 2 w Toruniu
a/rachunek podstawowy
b/rachunek pomocniczy programu II edycja
c/rachunek pomocniczy programu PW

170.719,30
2.838,92
163.494,15
4.386,23

Na dzień 31.12.2011. Fundacja nie posiadała lokat na rachunkach bankowych,
w ciągu roku 2011 Fundacja nie zakładała lokat pieniężnych w żadnych
bankach.
7.7. Informacja o nabytych obligacjach, udziałach i akcjach
W 2011 roku fundacja nie posiadała obligacji, nie objęła udziałów oraz nie
nabyła akcji w spółkach prawa handlowego.
7.8 Informacja o nabytych nieruchomościach:
Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości w 2011 roku.
7.9. Informacja o nabytych pozostałych środkach trwałych
Fundacja nie nabyła żadnych środków trwałych w 2011roku.
7.10. Informacja o wartości aktywów i zobowiązaniach fundacji
Lp.
1 Wartość aktywów
2 Zobowiązania

Kwota w zł
180.912,27
130.790,23

Rodzaj

Fundacja nie składała sprawozdań statystycznych za rok 2011.
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VIII. Dane o działalności zleconej fundacji:
8. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe
Fundacja otrzymała w 2011 roku dotacje na realizację celów statutowych.
Otrzymane środki finansowe wydatkowane zostały zgodnie z treścią umowy
zawartej z instytucją finansującą oraz z ustawą o zamówieniach publicznych.
Otrzymane dofinansowanie
Nazwa programu
POKL „Przedszkole
na wsi szansą na
dobry rozwój dzieci
– II edycja”

POKL „Przedszkole
w naszej wsi”

Instytucja

Kwota w zł

Urząd Marszałkowski
woj. kujawskopomorskiego w
Toruniu

94.628,60

Ministerstwo
Finansów Warszawa

944.652,73

Ministerstwo
Finansów Warszawa

Punkty przedszkolne Urząd Gminy
w Kolnie i
Chełmno
Podwiesku
Punkt przedszkolny
w Zdrojach

Urząd Gminy Cekcyn

Punkt przedszkolny
w Wąpielsku

Urząd Gminy
Wąpielsk

Koszt
programu
w zł

Wynik
finansowy
w zł

1.063.029,19

-23.747,86

281.348,76

380.023,13

-98.674,37

24.000,00

25.441,97

-1.441,97

12.000,00

12.196,35

-196,35

7.000,00

7.047,25

-47,25

Ujemny wynik finansowy na programach POKL stanowi koszty poniesione na
realizację programów (memoriałowo), które zostaną rozliczone w 2012 roku;
Ujemny wynik finansowy na „Punktach przedszkolnych” stanowi wkład własny
Fundacji.

IX. Informacja o rozliczeniach fundacji
Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych i
składanych deklaracji podatkowych.
Lp.
Zobowiązanie podatkowe
Składane deklaracje
1 Podatek dochodowy od osób fizycznych
PIT-4
2 Podatek dochodowy od osób prawnych
CIT-8
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X. Informacja o kontrolach w fundacji
W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono w Fundacji żadnych kontroli.

Zarząd Fundacji „Edukacyjne Drogi Polek i Polaków”
W imieniu zarządu fundacji podpisał Wiesław Żyłkowski – prezes zarządu
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