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Sprawozdanie merytoryczne

z działalności

Fundacji Kreatywny Umysł z siedzibą w Bielicach

za obrotowy 2017 rok
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l. Wprowadzenie do sprawozdania merytorycznego:
Naalva Fundacji- Fundacja Kreatywny Umysł
Siedziba iadres - Bielice 78, 13-330 Krotoszyny
Numer NlP - 8771478287
Data wpisu w KĘowym Reiestrze Sądowym - O7.a4.2O16
numer KRS - 0000611657
Numer REGON -364147362

Dane dotyczące członków Zarządu i Rady Fundacii (imię i nazwisko według aktualnego w okresie
sprawozdawczym wpisu w Ęestrze sądowym)
Załząd Fundacii:
W 2017 Zarząd Fundacji Kreatywny Umysł działał w następującym składzie:
Arkadiusz Dejnarowicz - prezes Zalządu
Rada Fundacji:
W okresie sprawozdawczym skład Rady Fundacji nie uległ zmianie.
J oan na Dej narowi cz -przewod n iczący Rady Fu ndacj i

l!. Celem Fundacji jest:
1. Wspieranie edukacji oraz wszechstronnego rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych.
2. Doskonalenie umiejętności oraz podnoszenie kwalifikacjizawodowych osób dorosłych.
3. Kształcenie ustawiczne osób dorosłych służące pogłębianiu posiadanejwiedzy, umiejętności lub
kwalifikacji.
4, Propagowanie innowacyjnych metod nauczania we wszystkich etapach edukacji człowieka.
5. Wspieranie osób i rodzin wymagających szczególnej pomocy, w tym przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu (izolacji społecznej) i wykluczeniu cyfrowemu.
6. Wspieranie rozwoju osób niepełnosprawnych.
7. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy izagrożonych
zwolnieniem z pracy.
8. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczościspołecznej, szczególnie w zakresie edukacji, spońu i turystyki.
9. Wspieranie działań na|zecz rozwoju społeczności lokalnych.

Cele te Fundacja może realizować popłzez:
1. Prowadzenie szkoł na zasadach przewidzianych prawem i wspieranie działalności szkoł;
2. Prowadzenie przedszkoli, ognisk przedszkolnych, świetlic środowiskowych iwiejskich, domów tudowych,
klubów dla młodziezy i dla dorosłych;
3. Organizowanie wszelkich form edukacjidla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, kursów, szkoleń,
warsztatów, seminariów, konferencji i doradztwa;
4. Organizowanie wyjazdów edukacyjnych, w tym: obozów, kolonii, połkolonii, warsźatóWszkoleń
wyjazdowych;
5. Organizowanie wsparcia dla rodzin w trudnej sytuacji oraz pomocy i opieki dla osób starszych i

niepełnosprawnych, w tym prowadzenie przytulisk idomów opieki;
6. Upowszechnianie spońu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku, prowadzenie klubów spońowych i

organizowanie obozów wypoczynkowych i spońowych ;

7. Wspieranie pzedsiębiorczości i roaruoju gospodarczego wsi, tworzenie nowych miejsc pracy;
8. Tworzenie lokalnych systemów stypend ialnych ;

9. lnicjowanie i realizacja programów aktywizacjizawodowej osób bezrobotnych izagrożonych
bezrobociem;
10. Przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek pracy;
11. Wspołpracaz instytucjami rynku pracy w zakresie realizacji programów przeciwdziałania bezrobociu;
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12.organizoWanie,finansowanieluboo*n"ffincji,seminariów,warsźatów
specjalistycznych oraz innych form zapewniających realizację celów statutowych Fundacji;
13, Angażowanie lokalnych społecznościw działalność edukacyjną i narzecz osób niepełnosprawnych;
14. Organizacja spotkań, warsztatów z organizacjami analogicznymi w celu wymiany doświadczeńi
promocji.

lll. Zasady, formy izakres działalności statutowej fundacji:
Od 1 wześnia 2a17 Fundacja rozpocz$a organizację zalęć edukacyjnych dla dzieci i młodziezy we
wspołpracy z Firmą lnterRobo Arkadiusz Dejnarowicz korzystając z jej doświadczenia, know-how oraz
zasobów. Od tego czasu rozpoczęto_ organizację pozalekcyjnych zajęć popołudniowych dla dzieci w
miejscowościach: Brodnica, Chełmno, Swiecie, Wąbrzeźno, Grudziądz, Nowe Miasto Lubawskie, Kwidzyn,
Starogard Gdański. Zorganizowano zajęcia w dwóch grupach wiekowych (5-7 lat oraz7-13lat) oparte na
autorskim programie zajęć opartym o edukacyjne klocki Ląo. ZĄęcia zostały zaplanowane na 30 spotkań i

w zależności od grupy wiekowej 1 lub 2 godziny tygodniowo. Na koniec grudnia 2017 roku w zajęciach
uczestniczyło około 180 dzieci.

Również od 1 września 2O17 rozpoczęto organizację zaięć edukacyjnych z inżynierii i robotyki dla
pzedszkolaków. ZĄęcia okazĄ się innowacyjną formą ząęć dobze odebraną w pzedszkolach. Objęto
nimi 18 pzeszkolioraz ok. 760 pzedszkolaków,

W dniu O1.0g.2O1,7 zawafto umowę o współpracy wolontariackiej na pżeprowadzenie ząęćz robotyki i

programowania dla uczniów Katolickiej Szkoły Podstawowej w Chełmnie. ZĄęcta przeprowadzono w
okresie wrzesień 2017 - czerwiec 2018 w ilości48 godzin zegarowych zajęć.

W dniu M.O9.2O17 roku podpisano umowę na przeprowadzenie ząęć z robotyki dla uczniów Szkoły
Podstawowej w Zagajach w ilości 108 godzin. ZĄęcia są realizowane w terminie wrzesień 2017 - grudzień
2018. Umowę zawarto w ramach pozyskanych przez Towarzystwo Przyjacict Dzieci Zarząd Oddziału
Okręgowego w Elblągu środków unijnych.

W dniu 18.09.2017 podpisano umowę pomiędzy Gminą Liniewo a konsorpcjum Fundacja Kreatywny Umysł
i Firma lnterRobo Arkadiusz Dejnarowicz na przeprowadzenie zajęó z robotyki i młodzieży w ilości 450
godzin zegarowych. ZĄęcia przeprowadzono w okresie wrzesień 2017 - czerwiec 2018. Umowę zawańo w
ramach pozyskanych przez Gminę Liniewo środków unijnych.

W dniu 18,09.2017 zawańo umowę o współpracy wolontariackiej na przeprowadzenie ząęć z robotyki i

programowania dla uczniów klasy lV Szkoły Podstawowej w Bielicach. Zajęcia p]zeprowadzono w okresie
pażdziemik2017 - maj 2018 w ilości 26 godzin zegarowych zajęc.

W dniu 29.09.2017 Fundacja zawańa umowę na realizację zajęć z robotyki dla dzieci i młodzieży w
Młodzieżowym Domu Kultury w Mrągowie. Zajęciami zostało objęte 39 dzieci. Przeprowadzono 107 godzin
zegarowych zajęć. ZĄęcia były finansowane pżezUrząd Miasta w Mrągowie, Uczestnicy zajęć nie ponosili
kosztów. ZĄęcia przeprowadzono w miesiącach październik 2017 - czerwiec 2018.

W dniu 31la.2017 zawarto umowę na p.zeprowadzenie zajęć robotyki dla uczniów klas l-!ll Szkoły
Podstawowej w Bielicach. Zajęcia przeprowadzono w okresie listopad 2017 - czerwiec 2a18.

W dniu 06.11.2017 zawańo umowę na przeprowadzenie ząęć z robotyki dla uczniów klasy l Szkoły
Podstawowej w Tereszewie. Zajęcia przeprowadzono w okresie listopad 2017 - czenłiec 2018,

W dniu 06.11,2a17 zawańo umowę na pżeprowadzenie ząęć z robotyki dla uczniów klasy l SzkoĘ
Podstawowej w Mazęcicach. Zajęcia przeprowadzono w okresie listopad 2017 - czerwiec 2a18.
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W dniu 10.11.2017 zawańo umowę na przeprowadzenie zaięć z robotyki dla uczniów klasy l Szkoły
Podstawowej w Kurzętniku. Zajęcia przeprowadzono w okresie listopad 2017 - czenłiec 2018.

W dniu 20,11.2Q17 zawańo umowę na pżeprowadzenie zalęć z robotyki dla uczniów Szkoły Podstawowej
w Stęźycy w ilości 20 godzin zegarowych. Zajęcia pzeprowadzono w okresie 27.11.2017 - 5.03.2018.

W dniu 22.11.2017 zawańo umowę na przeprowadzenie ząęć z robotyki d|a uczniów klasy l SzkĄ
Podstawowej w Brzoziu Lubawskim. ZĄęcia pzeprowadzono w okresie listopad 2017 - czerwiec 2018.

lv. obecność w mediach
Fundacja Kreatywny Umysł uczestniczyła w ogólnopolskiej konferencji,,Twórcza, kreatywna i innowacyjna
edukacja Jak to zrobić?" która odbyła się w Grudzlądzu 17.10,2017 gdzie Prezes fundacji,udzielił wywiadu
dla Telewizji Kablowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu.

V. Działalność gospo darcza
Fu ndacja n ie prowadzi działalności gospod arczei "

Vl. lnformacja o uzyskanych przychodach
Fundacja Kreatywny Umysł uzyskała przychody:
- Przychody zdziałalności statutowej - 128121,42zł

Fundacja Kreatywny Umysł poniosła koszty:
- Koszty realizaqi działalnościstatutowej - 134 456,61zł

Vll. Rozliczenia Fund acii z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych
lnformacje w sprawie składanych deklaracji podatkowych - zobowiązania podatkowe za2017r. zostały
uregulowane w całości iterminowo.
Deklaracja podatkowa PlT-8 została złożona w terminie.

Vll!. Zatrudnienie w Fundacji.
Fundacja Kreatywny Umysł w 2O17 r. zatrudniała 1 pracownika na umowę o praĘ oraz2 pracowników na
umowę-zlecenie.

lX. W okresie sprawozdawczym w Fundacii nie przeprowadzono kontroli.

X. W okresie sprawozdawczym Fundacja nie zmieniła siedziby.

Xl. W okresie sprawozdawczym Zarząd Fundacji nie podjął żadnei uchwały.

Xll. W okresie sprawozdawczym Rada Fundacji podjęła 2 uchwa§:
. Uchwała nr 212016 Rady Fundacji Kreatywny Umysł z dnia 25 czerwca 2017 r. o zatwierdzeniu

sprawozda n ia m erytorycznego za r ok 20 1 6 (O7 .U.zO 1 6-3 1 . 1 2.201 6)
o Uchwała nr 112016 Rady Fundacji Kreatywny Umysł z dnia 25 czełwca 2017 r. o zatwierdzeniu

sprawozdania fi nansowego za rok 20 1 6 (07. 0 4.20'1 6-31 .1 2,201 6)

Sporządzono, 30.06.201 8
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