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I.  INFORMACJE OGÓLNE: 
 

1. Fundacja CITIZEN PROJECT została ustanowiona w Gdańsku dnia 25 maja 2011  przez Fundatora 
Beatę Staszyńską, aktem notarialnym repetytorium A nr 8661/2011. 

 
2.  Fundacja została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji 
Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej z datą 
13.06.2011 roku pod numerem KRS 0000389115. 

 
3. Fundacji nadano numer statystyczny REGON: 221246282 oraz NIP: 583-313-34-72 
 
4. Celami statutowymi Fundacji CITIZEN PROJECT są: 
a) inicjowanie i wspieranie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych idei i umiejętności rzetelnej, profesjonalnej, 

apolitycznej autoprezentacji i prezentacji, a także rozumienia jak informacje napływające z zewnątrz 
interpretować jako reprezentację innych, rozwijanie zainteresowań dzieci, młodzieży i dorosłych w 
dziedzinie nowych mediów, internetu, języka filmowego w celu budowaniu debat i dyskusji; 

b) propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii oraz nowatorskich rozwiązań w ogólnie pojętym 
rozwoju autoprezentacji, prezentacji i mediów i działań twórczych i społecznych; 

c) popularyzacja idei twórczego korzystania z mediów: bezstronnego, uczciwego, odpowiedzialnego 
uczestnictwa w społecznościach online i offline, krzewienia umiejętności zawodowych oraz świadomego 
odbioru przekazów medialnych i internetowych; 

d) rozwijanie i umacnianie postaw przestrzegania standardów etycznych jako podstawowej wartości 
działalności w mediach i internecie oraz postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju 
nowoczesnych mediów i internetu jako narzędzi w dyskusji i debacie; 

e) rozpowszechnianie zasad dotyczących komunikacji medialnej i internetowej; 
f) wspieranie inicjatyw dzieci, młodzieży i dorosłych w sferze edukacji w zakresie mediów, internetu i realizacji 

projektów interdyscyplinarnych i społecznych; 
g) przyczynianie się do podnoszenia umiejętności społecznych dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez pracę w 

grupie, komunikację interpersonalną, autoprezentację i stworzenia warunków do włączenia się dzieci, 
młodzieży i dorosłych w lokalną i międzynarodową działalność publiczną; 

h) wspomaganie rozwoju wszystkich dziedzin sztuki filmowej, pomoc w rozwoju artystycznym i zawodowym 
twórców filmowych w Polsce i za granicą poprzez organizację teoretycznych i praktycznych przedsięwzięć; 

i) wspieranie wymiany międzynarodowej kulturalno, artystyczno, społecznej osób i grup w ramach działań 
podnoszących poziom świadomości i wiedzy o społeczeństwie obywatelskim, pojęciach demokracja i 
samorządność; 

j) propagowanie postaw obywatelskich w perspektywie członkostwa Polski w Unii Europejskiej jako miejsca 
dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego; 

k) upowszechnianie rozwoju komunikacji wielojęzykowych; edukacja lingwistyczna poprzez kulturę dla 
otwarcia możliwości wymiany myśli; 

l) rozwijanie świadomości, wspieranie, organizowanie i propagowanie działalności, które swoim zasięgiem 
obejmują  ochronę i szacunek wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich; 

m) wspieranie, propagowanie w Polsce i za granicą profilaktyki, edukacji na rzecz dorosłych, młodzieży i dzieci 
uzależnionych, zagrożonych uzależnieniem (chemicznym i behawioralnym), wykluczonych, 
dyskryminowanych społecznie, zagrożonych dyskryminacją, wykluczeniem społecznym. 
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5. Organem wykonawczym Fundacji jest dwuosobowy Zarząd w składzie: 
Beata Staszyńska - Hansen – Prezes Zarządu 
Katarzyna Marczewska – Wiceprezes Zarządu  

  
6. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony. 
 
7.   Fundacja nie posiada statusu Organizacji Pożytku Publicznego oraz nie prowadzi działalności   
          gospodarczej. 
 
8.   Sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od dnia 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku. 
 
9. Sprawozdanie finansowe od 01.01.2015 roku zgodnie z uchwałą zarządu nr 7/2014 z dnia 

 31.12.2014 sporządzane jest z uwzględnieniem uproszczonych zasad przewidzianych dla 
 jednostek mikro wprowadzonych ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o 
 rachunkowości tj. z zastosowaniem art. 46 ust. 5 pkt 4, art. 47 ust. 4 pkt 4, art. 48 ust. 3, art. 48a 
 ust. 3, art. 48b ust. 4 ustawy o rachunkowości - zgodnie z załącznikiem 4 tej ustawy. 
 
Sprawozdanie finansowe składa się z: 
Bilansu 
Rachunku zysków i strat  
Informacji uzupełniającej do sprawozdania finansowego (składającej się z obowiązkowej dla 

jednostek miko informacji uzupełniającej do bilansu oraz dodatkowo dobrowolnych informacji 
o aktywach i pasywach oraz przychodach i kosztach) 

 
10. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji 

działalności w roku 2016; nie przewiduje się zagrożeń, które mogłyby spowodować likwidację 
Fundacji. 

 
11. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w 

roku obrotowym 2015 zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityką) rachunkowości ustaloną i 
wprowadzoną do stosowania z dniem 13.06.2011 roku postanowieniami uchwały nr 3/2011 Zarządu 
Fundacji z późniejszymi zmianami określającą: 

1) ustalenie roku obrotowego i okresów sprawozdawczych, 
2) zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, 
3) zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont, wykaz ksiąg 
rachunkowych i dokumentację systemu przetwarzania danych, 
4) system ochrony danych i ich zbiorów, 
5) wzór sprawozdania finansowego, 
w sposób zgodny w szczególności z postanowieniami art. 4, 10 i 50 oraz rozdziałów: 2, 4 i 8 ustawy o 
rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych 
zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących 
działalności gospodarczej. (Dz. U. Nr 137, poz. 1539 z późniejszymi zmianami). 
 
Fundacja jako jednostka mikro korzysta z niestosowania zasady ostrożnej wyceny. Reszta zakładowych 
zasady, metody i wzory prowadzenia rachunkowości wybrano spośród możliwych do stosowania zasad, 
metod i wzorów dopuszczonych ustawą o rachunkowości i wprowadzono je do stosowania na okres 
wieloletni. 
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II. BILANS ZA ROK 2015 
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III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA ROK 2015 
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IV. ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD STAN NA 31-12-2015 
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V.  INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA FINASOWEGO 
OBOWIĄZKOWE DANE UZUPEŁNIAJĄCE 

 
1. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego 2015 aktywa i pasywa wyceniono zgodnie z 

metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad (polityki) rachunkowości Fundacji: 
 

 
SKŁADNIKI AKTYWÓW I PASYWÓW 

 
SPOSÓB WYCENY 

 
AKTYWA TRWAŁE 

 
Na dzień bilansowy nie wystąpiły 

 
 
 
 
 

AKTYWA OBROTOWE 
 

 
- Zapasy: na dzień bilansowy nie wystąpiły 

 

- Należności krótkoterminowe: wycenione w kwocie 
wymaganej zapłaty wynosiły 25 914,62 zł (stanowiły 
należności od odbiorców w kwocie 25 894,62 zł, oraz 
należności od US z tytułu nadpłaty podatku PIT w kwocie 
20,00 zł) 
 

- Środki pieniężne w kasie – wyceniane wg wartości 
nominalnej, nie wystąpiły w bilansie  
 

- Środki pieniężne na rachunkach bankowych – wycenione w 
wartości nominalnej, wystąpiły w bilansie i wynosiły łącznie   
4 991,36 zł 

 
   ŁĄCZNIE: 30 905,98 zł 

 
NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ 

PODSTAWOWY 

 
Na dzień bilansowy nie wystąpiły 

 
UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE 

 
Na dzień bilansowy nie wystąpiły 

 
 

KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 
 

- Kapitał podstawowy: fundusz statutowy wyceniony w 
wartości nominalnej w wysokości 1 000 zł 

- Wynik finansowy: w okresie bilansowym fundacja 
wypracowała zysk netto w wysokości 1 544,34 zł – który 
zgodnie z uchwałą zarządu 2/2016 z 30.06.2016 
zatwierdzającą sprawozdanie finansowe 2015 zaliczono na 
poczet przychodów statutowych roku 2016 

- Rozliczenia międzyokresowe przychodów: wycenione 
zgodnie z zasadą współmierności przychodów i kosztów 
wynosiły na dzień bilansowy 10,76 zł i stanowiły otrzymane 
w 2015 roku środki pieniężne nie wydatkowane, związane z 
kosztami ponoszonymi w roku następnym 
ŁĄCZNIE: 2 555,10 zł 
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ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA 

ZOBOWIĄZANIA 
 

 
- Rezerwy na zobowiązania: na dzień bilansowy nie wystąpiły 

 
- Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek: wyceniane w 

kwocie wymagalnej zapłaty wynosiły 28 350,88 zł (stanowiły  
pozostałe zobowiązania wobec pracowników z tytułu 
rachunków opłaconych gotówką przez pracowników w 
kwocie: 350,88 zł oraz pożyczki nieoprocentowane 
zaciągnięte przez fundację na realizację projektów w kwocie 
28 000 zł) 

 
 

2. Zobowiązania finansowe, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i 
poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem 
charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo; wszelkie zobowiązania dotyczące 
emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie. 
W ROKU 2015 NIE WYSTĄPIŁY 
 

3. Zaliczki i kredyty udzielone członkom organów administrujących, zarządzających i 
nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot 
spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem 
gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii. 
W ROKU 2015 NIE WYSTĄPIŁY 
 

4. Udziały (akcje) własne, w tym:  
a) przyczyna nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obrotowym, 
b) liczba i wartość nominalna nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów (akcji), a w 
przypadku braku wartości nominalnej, ich wartość księgowa, jak też część kapitału 
podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują, 
c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji), 
d) liczba i wartość nominalna lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość księgowa 
wszystkich udziałów (akcji) nabytych i zatrzymanych, jak również część kapitału podstawowego, 
którą te udziały (akcje) reprezentują. 
W ROKU 2015 NIE WYSTĄPIŁY 
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NIEOBOWIĄZKOWE DANE UZUPEŁNIAJĄCE 
 

1. W 2015 Fundacja Citizen Project w ramach działalności statutowej realizowała następujące 
projekty krajowe i unijne:  

  
a)  DT 2015 - projekt edukacyjny E-LAB DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆ. Warsztatowa metoda - 
konstruktywna konfrontacja z mediami a autorefleksja offline i online 
  
Trzyletni projekt na lata 2014-2016 dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w ramach programu Edukacja/Edukacja medialna i informacyjna. „E-LAB DT” – 
platforma e-learningowa w Internecie będzie dla dorosłych i młodzieży miescem publikacji 
własnych scenariuszy lekcji. Widząc kompetencje medialne jako wypadkową umiejętności 
wykorzystania świadomego nowych mediów, technologii, informacji i komunikacji chcemy 
przygotować, przetestować, opublikować dwie podstawowe biblioteki tematyczne:Edukacja 
medialna i informacyjna, Profilaktyka uzależnień. 
 
Oficjalna strona projektu w wersji polskiej:  https://www.facebook.com/ELABDT.org 
  
Umowa Nr 04011/14/FPK/DEK z dn. 19-05-2014;   
Czas trwania projektu: 03.02.2014 - 30.12.2016 
 
  
b)   Dynamic Identity D-ID – edukacyjny projekt europejski  /527543-LLP-2012-1-GR-COMENIUS-
CMP with the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency. 
  
Projekt był współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu: [Programme/ 
Program] Lifelong Learning Programme/ [Subprogramme/ Podprogram] Comenius/ [Action/ 
Działanie] Comenius Multilateral Projects [Priority/ Priorytet 2]: Development of approaches to 
teaching and learning/ Rozwój metod nauczania i uczenia się.  
DYNAMIC IDENTITY [D-ID] - 527543-LLP-2012-1-GR-COMENIUS-CMP 
  
Projekt, który miał na celu wzmocnienie uczniów w wieku od 11 do 18 lat poprzez zwiększenie ich 
poprawienie ich pojmowania na czym polega proces konstrukcji i ekspresji tożsamości online, a 
także poprzez zwiększenie ich umiejętności konstruowania i tworzenia ekspresji tożsamości online. 
Te procesy dotyczą w szczególności tematu: profilowanie online przez firmy.  
 
Oficjalna strona projektu w wersji polskiej: http://dynamicidentity.eu/pl/ 
Umowa NR:  2012 - 4425 / 001 – 001 
Czas trwania projektu: 12.2012 - 05.2015 
WIELOSTRONNY PROJEKT COMENIUS  
Pod Programem Uczenie Się Przez Całe Życie  
NUMER PROJEKTU: 527543-LLP-1-2012-1-GR-COMENIUS-CMP 
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c)        IDentifEYE (ID-EYE) – Augmented Reality towards better understanding of Online 
Identities/ pl.: Augmented Reality [Rozszerzona Rzeczywistość] w drodze do lepszego zrozumienia 
Tożsamości Online. 2013-1-GR1-LEO05-13907 
  Projekt IDentifEYE obejmował transfer innowacji z Holandii i Cypru do Grecji, Polski, Hiszpanii i Litwy. 
Projekt jest współfinansowany przez Komisję Europejską:  
LEONARDO DA VINCI – PROJEKT WIELOSTRONNY – TRANSFER INNOWACJI w ramach programu: „Uczenie 
się przez całe życie”  NR: 2013-1-GR1-LEO05-13907 
 Celem projektu IDentifEYE jest wsparcie nauczycieli z Grecji, Polski, Hiszpanii i Litwy w odkrywaniu 
najbardziej efektywnych technologii edukacyjnych, wspierających autoprezentację, odporność oraz 
aktywne podejście uczniów do tematów dzielenia się online danymi osobowymi – dla uczniów w wieku od 8 
do 11 lat oraz od 12 do 14 lat – oraz autoprezentację i przedsiębiorczość uczniów względem dzielenia się 
online danymi osobowych  – dla uczniów starszych (15+). 
Oficjalna strona projektu w wersji polskiej:  http://www.id-eye.eu/index.php/pl/  
 Umowa NR:  NR: 2013-1-GR1-LEO05-13907 
Czas trwania projektu: 01.10.2013 - 30.09.2015 
LEONARDO DA VINCI – PROJEKT WIELOSTRONNY – TRANSFER INNOWACJI w ramach programu: „Uczenie 
się przez całe życie”   
   
d) Projekt GRUNDVIG Talking About Taboos (GR-TAT) - 2013-1-FR1-GRU06-49587 5/  
Talking about taboos: Website to help adult trainers address racism, xenophobia and other prejudices in 
their classrooms. 
 Europejski projekt społeczny „Talking About Taboos” miał na celu aktywne zwrócenie uwagi na codzienne 
manifestacje uprzedzeń oraz wynikające z nich społeczne wykluczenia w Europie. Partnerzy z Francji, 
Włoch, Polski, Wielkiej Brytanii oraz Holandii będą skupiać się na jednym przykładzie uprzedzeń 
występujących w ich lokalnym środowisku. Partnerami w tym dialogu będą przede wszystkim formalni i 
nieformalni dorośli instruktorzy.  
Wynikiem tego projektu jest internetowa platforma skierowany do dorosłych instruktorów, aby wspierać 
europejski dialog na temat uprzedzeń [dyskryminacji i wykluczeń] . Zawierać ona będzie „dobre praktyki” 
aktywnie testowane oraz nowo stworzone. 
Oficjalna strona projektu: http://talkingabouttaboos.eu/ 
Nr umowy: 2013-1-FR1-GRU06-49587 5 
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie" – 
Grundtvig Projekt Partnerski. 
 

    e) Zadanie publiczne (Mały grant): DIALOG W KLASIE Z WYKORZYSTANIEM PROFILAKTYCZNEJ 
STRATEGII ALTERNATYW. Moduł dydaktyczny (scenariusz lekcji z grą profilaktyczną) w ramach 
AKADEMII DYNAMICZNEJ TOŻSAMOŚCI (adT) finansowane przez Gminę Miasta Gdańsk. 

     Celem zadania było przygotowanie MODUŁU DYDAKTYCZNEGO „Dialog w klasie z      
Wykorzystaniem profilaktycznej strategii alternatyw” (scenariusz lekcji 45 minutowej i 
profilaktyczna gra „Idealna dydaktyka a ruch” w nowej technologii Augmented Reality 
(Rozszerzona Rzeczywistość), który jest narzędziem, wpierającym dzieci, młodzież i dorosłych – 
uczniowie, nauczycieli, rodziców (12-14/ gimnazjum) w procesie wychowawczym i 
profilaktycznym (godziny wychowawcze, zajęcia pozaszkolne).  

     W wyniku powstało  darmowe narzędzie wychowawczo – profilaktyczne, które jest dostępne   
za darmo w  Internecie.  

   Nr umowy: RWB-W/ 4820 /WRS/ 867/ U-W.Bież./2015 
   Czas trwania zadania: 05.10.2015 do 15.12.2015 
   Gmina Miasta Gdańsk 
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2. Przychody z działalności statutowej stanowią darowizny, dotacje i inne przychody określone 
statutem Fundacji. 

 
W roku 2015 przychody statutowe wyniosły 409 870,07 zł składały się na nie: 
 

PRZY CH O D Y  D ZIA ŁA LN O ŚĆ O DPŁA TN A 700-0 3 2  2 5 0 ,0 0

PRZY CH O D Y Z TY TUŁU D A RO W IZN ko n to kw ota

DA RO W IZN Y  O TRZYM A N E 20 15
700-1; 
700-5

7 1  1 0 0 ,0 0

D arowizny otrzymane w 2014 na  kos zty 2015 - D T 700-1 4 8 0 ,0 2

PRZY CH O D Y O R G.PO ZA R ZĄ DO W E - G R 700-2 3 5  8 1 9 ,2 1

PRZY CH O D Y DO TA CJE UE 700-3 1 7 2  3 9 4 ,1 5

PRZYCHO D Y UE - D O TACJA - D -I D 700-3-1 1 2 6  6 2 9 ,9 2

PRZYCHO D Y UE - D O TACJA - ID -EYE 700-3-2 4 5  7 6 4 ,2 3

DO TA CJE O TRZYM A N E ŻR Ó D ŁA  PUB LICZN E 700-4 9 2  8 6 0 ,0 0

Dota c ja  M i n i s ters twa  K u l tu ry  i  Dzi edzi ctwa  Na r od owego  w 
r a ma c h  p r ogr a mu  Ed u ka c ja /Ed u ka c ja  m ed i a l n a  i  i n for ma c yjn a  - 
Um owa  Nr  0 4 0 1 1 /1 4 /FP K /DEK  z d n . 1 9-0 5 -2 0 1 5

700-4-1 83  0 0 0,0 0

M AŁY GRANT - GM I NA GDAŃSK 700-4-2 9  8 6 0,0 0

PRZY CH O D Y FCP  (śr n ie w ykorzyst ane  w  projekt ach) 700-6 4  9 6 6 ,6 9

RA ZEM  PRZY CHO D Y -7 00 4 0 9  8 7 0 ,0 7

ZESTA W IEN IE PR ZYCHO DÓ W  STA TUTO W Y CH 201 5

 
 

   Przychody statutowe w 2015 związane były z następującymi projektami: 
 

PR ZYCHO DY PR O JEKT DT 1 10  98 0,0 2

PR ZYCHO DY GR 35  81 9,2 1

PR ZYCHO DY D-ID 1 59  72 9,9 2

PR ZYCHO DY ID-EYE 65  76 4,2 3

PR ZYCHO DY M A ŁY GR A N T 10  00 0,0 0

PR ZYCHO DY DZIA ŁA LN O ŚĆ O DPŁA TN A 22  25 0,0 0

PR ZYCHO DY PO ZO STA ŁE FCP 5  32 6,6 9

R A ZEM  PR ZYCHO DY -70 0 4 09  87 0,0 7
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5. Koszty statutowe ewidencjonowane na kontach zespołu 5 według typów, rodzajów działalności. 
Wydzielone są na działalność odpłatną i nieodpłatną, oraz szczegółową analityką dotyczącą 
poszczególnych projektów realizowanych przez fundację. Dodatkowo dla celów 
sprawozdawczości finansowej jednostek mikro koszty statutowe grupowane są na koszty według 
rodzaju (amortyzacja, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia, pozostałe koszty). 
 

a) W 2015 roku koszty statutowe wynosiły 405 230,33: 
 

ZESTAWIENIE  KOSZTÓW STATUTOWYCH 2015 KONTO KWOTA

KOSZTY STATUTOWE OGÓLNE 500-0 28 306,72

- DZIAŁALNOŚĆ NIEODPŁATNA 500-0-1 6 056,72

- DZIAŁALNOŚĆ ODPŁATNA 500-0-2 22 250,00

KOSZTY STATUTOWE - DT 500-1 110 980,02

MKiDN 500-1-1 83 000,00

WKŁAD WŁASNY 500-1-2 27 700,00

NIEKWALIFIKOWANE 500-1-3 280,02

KOSZTY STATUTOWE - D-ID 500-2 153 917,25

KOSZTY STATUTOWE - ID-EYE 500-3 66 207,13

KOSZTY STATUTOWE - GRUNDGVIG 500-4 35 819,21

KOSZTY STATUTOWE - MAŁY GRANT 500-5 10 000,00

GMINA GDAŃSK 500-5-1 9 860,00

WKŁAD WŁASNY 500-5-2 110,00

NIEKWALIFIKOWANE 500-5-3 30,00

RAZEM KOSZTY STATUTOWE 2015 405 230,33
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b) Koszty statutowe w 2015 ze względu na rodzaj poniesionych kosztów stanowiły: 
 

0,00

14 031,08

217 810,30

173 388,95

405 230,33

KOSZTY STATUTOWE Z PODZIAŁEM 
NA KOSZTY RODZAJOWE

RAZEM KOSZTY 2015

KWOTA

AMORTYZACJA

ZUŻYCIE MAT.ENERGII

WYNAGRODZENIA

POZOSTAŁE KOSZTY

 
 
 

6. Fundacja Citizen Project w 2015 roku prowadziła działalność odpłatną.  
 

a) Przychody z działalności odpłatnej wynosiły 32 250,00 zł z tytułu usług świadczonych dla 
Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień za następujące usługi: 

 

 ORGANIZACJA WARSZTÓW SZKOLENIOWYCH DLA GCPU 10 000,00

WYKONANIE FILMU DLA GCPU EDUKACYJNO-INSTUKTAŻOWEGO 
DOTYCZĄCEGO PIERWSZEJ POMOCY DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI

22 250,00

PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI ODPŁATNEJ 2015 32 250,00  
 

 
b) Koszty działalności odpłatnej wynosiły 32 250,00 zł  

 
Koszty działalności odpłatnej w całości związane były z organizacją warsztatów i wykonaniem filmu 
instruktażowego. Składały się na nie wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o 
dzieło oraz faktury za usługi. 
 
Wynagrodzeń pracowników z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu statutowej działalności 
odpłatnej za okres ostatnich 3 miesięcy nie przekroczyły 3-krotności przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w sektorze w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. 
 
Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w 2014 r. wyniosło 3 980,24 zł.  
Limit 3-krotności wynagrodzenia wynosi w 2015 r.: 11 940,72 zł. 
 
 



FUNDACJA CITIZEN PROJECT – SPRAWOZDANIE FINANSOWE I MERYTORYCZNE 2015 

 

 15 

7. Przychody finansowe (odsetki bankowe) w 2015 nie wystąpiły. 
 

8. Kosztu finansowe w 2015 stanowiły różnice kursowe ujemne w kwocie 3 095,40 zł. 
 

9. Przychody przyszłych okresów z tytułu otrzymanych przychodów w 2015 roku na realizację 
statutowych projektu DT w kolejnych latach wynosiły 10,76 zł. Zaliczone kwoty stanowić będą 
przychody w roku 2016, w których zrealizowane zostaną cele przewidziane projektem DT. 
 

10.  Fundacja Citizen Project w związku z prowadzoną działalnością statutową w 2015 roku 
wypracowała zysk netto w wysokości 1 544,34 zł, który zgodnie z uchwałą zarządu 2/2016 z dnia 
30.06.2016 zatwierdzającą sprawozdanie finansowe za 2015 rok zostanie zaliczony na zwiększenie 
przychodów z działalności statutowej fundacji na rok 2016. 

 
11. Fundacja w 2015 roku nie zatrudniała pracowników na umowę o pracy.  

 
12.  Fundacja współpracowała ze zleceniobiorcami na zasadach umów cywilnoprawnych (umowa o 

dzieło i zlecenie). Wynagrodzenia netto oraz obciążenia publiczno-prawne zostały w całości 
opłacone w 2015 roku. 
 
Łączny koszt wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych wynosił: 217 810,30 zł. 
 

RODZAJ UMOWY ILOŚĆ 
OSÓB

ŁĄCZNY KOSZT 
WYNAGRODZEŃ

WYNAGRODZENIA 
NETTO

UMOWY O DZIEŁO 6 118 360,30 107 708,30

UMOWA ZLECENIE 6 99 450,00 71 679,97

217 810,30 179 388,27RAZEM:
 

 
 

 Obciążenia publiczno-prawne z tytułu umów cywilnoprawnych wynosiły łącznie: 38 422,03 zł 
 

RODZAJ UMOWY ILOŚĆ 
OSÓB

PODATEK 
DOCHODOWY 

PIT-4
SPOŁECZNE ZDROWOTNE FUNDUSZ 

PRACY RAZEM ZUS

UMOWY O DZIEŁO 6 10 652,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UMOWA ZLECENIE 6 6 758,00 13 643,96 6 343,34 1 024,73 21 012,03

17 410,00 13 643,96 6 343,34 1 024,73 21 012,03 38 422,03RAZEM:

RAZEM 
OBCIĄŻENIA 
PUBLICZNO-

PRAWNE 
2015
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13.  Fundacja w 2015 roku nie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.  
 

14.  Zobowiązania warunkowe i pożyczki  
 
W 2015 roku zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez Fundację gwarancję, 
poręczenie, także wekslowe nie występują.  
 
Fundacja nie udzielała pożyczek. 
 
Fundacja w 2015 roku zaciągnęła od członków zarządu nieoprocentowane pożyczki w łącznej 
kwocie 71 500 zł na przedfinansowanie projektów. Przedfinansowanie polegało na pokryciu 
wszelkich kosztów realizacji projektów do czasu rozliczenia raportów końcowych projektów i 
otrzymania ostatniej transzy dofinansowania od beneficjentów.  
 
Do spłaty pozostała pożyczka w kwocie 28 000 zł na 2016 rok w projekcie ID-EYE. Raport 
końcowy projektu bez zastrzeżeń został zaakceptowany przez beneficjenta, ostatnia transza 
dofinansowania ma wpłynąć na konto Fundacji w 2016 roku. 
 

POŻYCZKI NA 
PRZEDFINANSOWANIE 

PROJEKTÓW

ZACIĄGNIĘTE 
POŻYCZKI W 

2015

SPŁACONE 
POŻYCZKI 

W 2015

POZOSTAJE 
DO SPŁATY 

W 2016

D-ID 31 500,00 31 500,00 0,00

ID-EYE 28 000,00 0,00 28 000,00

GR-TAT 12 000,00 12 000,00 0,00

RAZEM 71 500,00 43 500,00 28 000,00
 

 
Z tytułu zaciągniętych pożyczek w 2015 roku Fundacja zapłaciła do urzędu skarbowego 2% 
podatku od czynności prawnych w wysokości 1 430 zł. 
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ZAŁĄCZNIK: 
UCHWAŁA NR 2/2016 Z DNIA 30.06.2016 - ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I 
MERYTORYCZNEGO ZA ROK 2015 
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1)   nazwa fundacji, jej siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS-u wraz ze 
statystycznym numerem identyfikacyjnym w systemie REGON, dane dotyczące członków zarządu fundacji 
(imię i nazwisko według aktualnego wpisu w rejestrze sądowym) oraz określenie celów statutowych 
fundacji, 

 
DANE REJESTRACYJNE: 
 
FUNDACJA CITIZEN PROJECT 
Adres: ulica Szopy 3 lok. 42, 80-762 Gdańsk 
Strona: www.foundationcitizenproject.eu 
E-mail:info@foudationcitizenproject.eu 
 
Fundacja została wpisana w dniu 13 czerwca 2011 roku do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS 00003891115 
 
Numer statystyczny REGON Fundacji: 221246282 
 
Numer identyfikacji podatkowej NIP:   5833133472 
 
Fundacja nie posiada status Organizacji Pożytku Publicznego 
 
Konto bankowe główne Fundacji : Alior Bank Spółka Akcyjna 31 2490 0005 0000 4530 2645 9960 
W ramach konta głównego Fundacja prowadzi dodatkowe subkonta do realizowanych przez siebie projektów. 

 

CZŁONKOWIE ZARZĄDU: 
 
Prezes Zarządu: Beata Staszyńska - Hansen 
Wiceprezes Zarządu:  Katarzyna Marczewska  
  

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 
Z DZIAŁALNOŚCI 

FUNDACJI CITIZEN PROJECT 
ZA ROK 2015 
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Celami Fundacji są:  

a) inicjowanie i wspieranie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych idei i umiejętności rzetelnej, 
profesjonalnej, apolitycznej autoprezentacji i prezentacji, a także rozumienia jak informacje 
napływające z zewnątrz interpretować jako reprezentację innych, rozwijanie zainteresowań dzieci, 
młodzieży i dorosłych w dziedzinie nowych mediów, internetu, języka filmowego w celu budowaniu 
debat i dyskusji; 

b) propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii oraz nowatorskich rozwiązań w ogólnie 
pojętym rozwoju autoprezentacji, prezentacji i mediów i działań twórczych i społecznych; 

c) popularyzacja idei twórczego korzystania z mediów: bezstronnego, uczciwego, odpowiedzialnego 
uczestnictwa w społecznościach online i offline, krzewienia umiejętności zawodowych oraz 
świadomego odbioru przekazów medialnych i internetowych; 

d) rozwijanie i umacnianie postaw przestrzegania standardów etycznych jako podstawowej wartości 
działalności w mediach i internecie oraz postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju 
nowoczesnych mediów i internetu jako narzędzi w dyskusji i debacie; 

e) rozpowszechnianie zasad dotyczących komunikacji medialnej i internetowej; 
f) wspieranie inicjatyw dzieci, młodzieży i dorosłych w sferze edukacji w zakresie mediów, internetu i 

realizacji projektów interdyscyplinarnych i społecznych; 
g) przyczynianie się do podnoszenia umiejętności społecznych dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez pracę 

w grupie, komunikację interpersonalną, autoprezentację i stworzenia warunków do włączenia się 
dzieci, młodzieży i dorosłych w lokalną i międzynarodową działalność publiczną; 

h) wspomaganie rozwoju wszystkich dziedzin sztuki filmowej, pomoc w rozwoju artystycznym i 
zawodowym twórców filmowych w Polsce i za granicą poprzez organizację teoretycznych i praktycznych 
przedsięwzięć; 

i) wspieranie wymiany międzynarodowej kulturalno, artystyczno, społecznej osób i grup w ramach 
działań podnoszących poziom świadomości i wiedzy o społeczeństwie obywatelskim, pojęciach 
demokracja i samorządność; 

j) propagowanie postaw obywatelskich w perspektywie członkostwa Polski w Unii Europejskiej jako 
miejsca dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego; 

k) upowszechnianie rozwoju komunikacji wielojęzykowych; edukacja lingwistyczna poprzez kulturę dla 
otwarcia możliwości wymiany myśli; 

l) rozwijanie świadomości, wspieranie, organizowanie i propagowanie działalności, które swoim zasięgiem 
obejmują  ochronę i szacunek wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich. 

m) wspieranie, propagowanie w Polsce i za granicą profilaktyki, edukacji na rzecz dorosłych, młodzieży i 
dzieci uzależnionych, zagrożonych uzależnieniem (chemicznym i behawioralnym), wykluczonych, 
dyskryminowanych społecznie, zagrożonych dyskryminacją, wykluczeniem społecznym. 

n)   zapobieganie patologii w wychowywaniu, alkoholizmowi, narkomanii, uzależnieniom od  
       dopalaczy, Internetu, gier itp. wśród dzieci i młodzieży; 
o)    wspieranie osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zapobieganie ubóstwu i  
       patologii; 
p)   wspomaganie rozwoju sprawności fizycznej wśród dzieci, młodzieży i rodzin; 
r)    wyrównywanie szans w dostępie do edukacji i korzystania z zasobów kulturalno -  
       oświatowych w szczególności wśród dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem  
       społecznym i o niższym statusie materialnym. 
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2)   Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis 
głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych, 

Wiodącym  zadaniem Fundacji jest upowszechnianie indywidualnych postaw etycznych 
obywateli Polski i świata, które są budulcem pojęcia społeczeństwo obywatelskie. 
Upowszechnianie i ochrona szacunku wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich, oraz 
wspomaganie rozwoju demokracji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, poprzez kulturę, naukę, 
edukację, oświatę i wychowanie i aktywność społeczną indywidualną i grupową, jak i świadome 
korzystanie z najnowszych technologii i internetu, uczestniczenie w ich rozwoju i dla walki z 
wykluczeniem społecznym i dla zrównoważonego rozwoju. 
Rok 2014 był okresem, kiedy zaplanowane i wprowadzane w stan realizacji pomysły, koncepcje 
rozwoju działalności statutowej organizacji przeszły w stan faktycznej realizacji.  
 
Są to m.in. :  
 

 Realizacja założeń statutowych jak kontynuacja realizacji projektów edukacyjnych w 
oparciu o koncept Dyamiczna Tożsamość w Polsce i poza jej granicami.  

 Realizacja edukacyjnego projektu krajowego: E-LAB DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆ. 
Warsztatowa metoda - konstruktywna konfrontacja z mediami a autorefleksja offline i 
online. 

 Wdrażanie wyników merytorycznych projektów edukacyjnych i społecznych: IDentityfEYE, 
Dynamic Identity. Realizacja edukacyjnego projektu europejskiego: Dynamic Identity i 
Talking about taboos - Website to help adult trainers address racism, xenophobia and other 
prejudices in their classrooms. 

 Rozwój współpracy lokalnej ze szkołami gimnazjalnymi i ponadgimnazjalnymi i wyższymi.  
 Rozwój współpracy z Wydziełem Rozwoju Społecznego w Gdańsku. 
 Rozwój współpracy z Wydziałem Innowacji Społecznych (PPNT) w Gdyni. 
 Rozwój stałej współrpracy z Gdańskim Centrum Profialktyki Uzależnień co pozwoliło na 

łączenie celów statutowych, wyników projektów edukacyjnych i metod profilaktyki 
(wychowania szkolnego) wśród młodzieży 8 - 18+, a taże dorosłych (kadry pedagogiczne i 
otoczenie szkół – rodzice, opiekunowie/seniorzy/ samorządowcy). 

 Rozwój (adT) akademii Dynamiczna Tożasmość- szkolenia dla nauczycieli, koła wsparcia 
rodziców i kasy pod patronatem. 

 
 
W 2015 Fundacja Citizen Project w ramach działalności statutowej realizowała 
następujące projekty krajowe i unijne:  
 
a) E-LAB DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆ. Warsztatowa metoda - konstruktywna konfrontacja z 

mediami a autorefleksja offline i online.  
  
Trzyletni projekt na lata 2014-2016 dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w ramach programu Edukacja/Edukacja medialna i informacyjna. „E-LAB DT” – 
platforma e-learningowa w Internecie będzie dla dorosłych i młodzieży miescem publikacji własnych 
scenariuszy lekcji. Widząc kompetencje medialne jako wypadkową umiejętności wykorzystania 
świadomego nowych mediów, technologii, informacji i komunikacji chcemy przygotować, 
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przetestować, opublikować dwie podstawowe biblioteki tematyczne: Edukacja medialna i 
informacyjna, Profilaktyka uzależnień. 
 
Oficjalne strony projektu:  

https://www.facebook.com/ELABDT.org 
http://e-lab.dynamicznatozsamosc.org/2014-2016/ 
 
  
Umowa Nr 04011/14/FPK/DEK z dn. 19-05-2014;   
Czas trwania projektu: 03.02.2014 - 30.12.2016 

 
b) Dynamic Identity D-ID – edukacyjny projekt europejski  /527543-LLP-2012-1-GR-COMENIUS-CMP 

with the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency. 
 
Projekt był współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu: 
[Programme/ Program] Lifelong Learning Programme/ [Subprogramme/ Podprogram] Comenius/ 
[Action/ Działanie]: Comenius Multilateral Projects [Priority/ Priorytet 2]:  Development of 
approaches to teaching and learning/ Rozwój metod nauczania i uczenia się. DYNAMIC IDENTITY 
[D-ID]-527543-LLP-2012-1-GR-COMENIUS-CMP. 
To projekt, który miał na celu wzmocnienie uczniów w wieku od 11 do 18 lat poprzez zwiększenie 
ich poprawienie ich pojmowania na czym polega proces konstrukcji i ekspresji tożsamości online, a 
także poprzez zwiększenie ich umiejętności konstruowania i tworzenia ekspresji tożsamości online. 
Te procesy dotyczą w szczególności tematu: profilowanie online przez firmy.  
 
Oficjalna strona projektu w wersji polskiej: http://dynamicidentity.eu/pl/ 
 
 
Umowa NR:  2012 - 4425 / 001 – 001 
WIELOSTRONNY PROJEKT COMENIUS  
Pod Programem Uczenie Się Przez Całe Życie  
NUMER PROJEKTU: 527543-LLP-1-2012-1-GR-COMENIUS-CMP 

 
c) IDentifEYE (ID-EYE) – Augmented Reality towards better understanding of Online Identities/ pl.: 

Augmented Reality [Rozszerzona Rzeczywistość] w drodze do lepszego zrozumienia Tożsamości 
Online. 2013-1-GR1-LEO05-13907 

Projekt IDentifEYE obejmował transfer innowacji z Holandii i Cypru do Grecji, Polski, Hiszpanii i 
Litwy. Projekt był współfinansowany przez Komisję Europejską:  
LEONARDO DA VINCI – PROJEKT WIELOSTRONNY – TRANSFER INNOWACJI w ramach programu: 
„Uczenie się przez całe życie”  NR: 2013-1-GR1-LEO05-13907 
Celem projektu IDentifEYE było wsparcie nauczycieli z Grecji, Polski, Hiszpanii i Litwy w odkrywaniu 
najbardziej efektywnych technologii edukacyjnych, wspierających autoprezentację, odporność 
oraz aktywne podejście uczniów do tematów dzielenia się online danymi osobowymi – dla uczniów 
w wieku od 8 do 11 lat oraz od 12 do 14 lat – oraz autoprezentację i przedsiębiorczość uczniów 
względem dzielenia się online danymi osobowych  – dla uczniów starszych (15+). 
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W ujęciu praktycznym, nauczyciele poszerzą swoją wiedzę na dany temat poprzez przedstawienie 
im zagadnień: 
(1) konceptu tożsamości online jako ramy zrozumienia ważności udostępnianych online danych 
osobowych, 
(2) gry IDentifEYE oraz aplikacji w technologii:  Rozszerzonej Rzeczywistości (AR – Augmented 
Reality) jako najlepsze praktyki do zagłębiania tematu,  
(3) innych, istniejących - najlepszych praktyk - technologii edukacyjnych, 
Oficjalna strona projektu w wersji polskiej: http://www.id-eye.eu/index.php/pl/  
Umowa NR:  NR: 2013-1-GR1-LEO05-13907 
LEONARDO DA VINCI – PROJEKT WIELOSTRONNY – TRANSFER INNOWACJI w ramach programu: 
„Uczenie się przez całe życie”   
 
d) Talking About Taboos (TAT) - 2013-1-FR1-GRU06-49587 5/  
Talking about taboos: Website to help adult trainers address racism, xenophobia and other 
prejudices in their classrooms. 
Europejski projekt społeczny „Talking About Taboos” miał na celu aktywne zwrócenie uwagi na 
codzienne manifestacje uprzedzeń oraz wynikające z nich społeczne wykluczenia w Europie. 
Partnerzy z Francji, Włoch, Polski, Wielkiej Brytanii oraz Holandii skupiali się na jednym przykładzie 
uprzedzeń występujących w ich lokalnym środowisku, analizować jego ramy i konteksty, a 
następnie zastosować „dobre praktyki”, by zainicjować świadomy i przemyślany dialog na temat 
tych uprzedzeń lub włączyć się do istniejącego dyskursu. Partnerami w tym dialogu będą przede 
wszystkim formalni i nieformalni dorośli instruktorzy. Niektóre z przykładów lokalnych uprzedzeń 
będę mocno widoczne (poprzez obecność w mediach), natomiast niektóre zostaną dopiero 
wyciągnięte na powierzchnię i pokazane w pełnym świetle. 
Wynikiem tego projektu jest internetowa platforma skierowany do dorosłych instruktorów, aby 
wspierać europejski dialog na temat uprzedzeń [dyskryminacji i wykluczeń] . Zawiera ona będzie 
„dobre praktyki” aktywnie testowane oraz nowo stworzone. 
Oficjalna strona projektu: http://talkingabouttaboos.eu/ 
Nr umowy: 2013-1-FR1-GRU06-49587 5 
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie" – 
Grundtvig.Projekt Partnerski 
 
e) Zadanie publiczne (Mały grant): DIALOG W KLASIE Z WYKORZYSTANIEM PROFILAKTYCZNEJ 
STRATEGII ALTERNATYW. Moduł dydaktyczny (scenariusz lekcji z grą profilaktyczną) w ramach 
AKADEMII DYNAMICZNEJ TOŻSAMOŚCI (adT) finansowane przez Gminę Miasta Gdańsk. 
     Celem zadania było przygotowanie MODUŁU DYDAKTYCZNEGO „Dialog w klasie z      

Wykorzystaniem profilaktycznej strategii alternatyw” (scenariusz lekcji 45 minutowej i 
profilaktyczna gra „Idealna dydaktyka a ruch” w nowej technologii Augmented Reality 
(Rozszerzona Rzeczywistość), który jest narzędziem, wpierającym dzieci, młodzież i dorosłych – 
uczniowie, nauczycieli, rodziców (12-14/ gimnazjum) w procesie wychowawczym i 
profilaktycznym (godziny wychowawcze, zajęcia pozaszkolne).  

      W wyniku powstało  darmowe narzędzie wychowawczo – profilaktyczne, które jest dostępne   
za darmo w  Internecie.  

   Nr umowy: RWB-W/ 4820 /WRS/ 867/ U-W.Bież./2015 
   Czas trwania zadania: 05.10.2015 do 15.12.2015 
   Gmina Miasta Gdańsk 
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Cele statutowe w roku 2015 realizowane były poprzez następujące działania 

 
M-C PROJEKT/DZIAŁANIE/ OBSZAR KRÓTKI OPIS/ opcjonalnie: URL 

I-II 1.Planowanie działań. I.1-1 Rozpoczęcie prac związanych z planowaniem działalności 
statutowej Fundacji na rok 2015 i jej rozwojem w Polsce w 
ramach projektu narodowego: E-LAB DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆ. 
Warsztatowa metoda - konstruktywna konfrontacja z mediami a 
autorefleksja offline i online. (E-LAB DT 2014-2016).  
I.1-2 Rozpoczęcie prac związanych z planowaniem działalności 
statutowej Fundacji na rok 2015 w ramach realiazji i wdrażania 
wyników unijnych projektów: D-ID, ID-EYE, TAT. 
I.1-3 Kontynuacja współpracy z partnerami w Polsce i za granicą w 
ramach działalności statutowej Fundacji i narodowego projektu 
edukacyjnego.  
 

I/ 
XII 

2.Kontynuacja działań. I.2-1 f zadań projektów europejskich:  
Dynamic Identity, IDentifEYE, Talking About Taboos. 
 

I/ 
XII 

3.Propagowanie działań 
online i offline.online i 
offline. 

I.3-1 Propagowanie w Internecie działalności Fundacji poprzez 
stronę www. i social media:  
http://www.foundationcitizenproject.eu/home/ 
https://www.facebook.com/CITIZEN.PROJECT.FOUNDATION 
 

I/ 
XII 

4.Projekt: 
Obywatel Solidarność i 
europejski projekt Talking 
About Taboos. 
Powstało mobilne 
laboratorium (los):  

I.4-1 W ramach kontynuacji projektu Obywatel Solidarność i 
realizowanego społecznego projektu Talking About Taboos 
powołaliśmy  w Internecie (los) czyli LABORATORIUM OBYWATEL 
SOLIDARNOŚĆ.  Ta mobilna przestrzeń to miejsce obserwacji, 
publikacji i refleksji subiektywnych, które włączają się w istniejący 
dyskurs o uprzedzeniach, wykluczeniu i dyskryminacji w Europie.  
 

I/ 
XII 

5.Rozwój współpracy z 
partnerami. 

I.5-1 Współpraca z kadrą, dyrekcją i uczniami Gimnazjum nr 2, IX 
Liceum Ogólnoksztacącym, Szkoły Wyższej – Ateneum, w 
Gdańsku i Społecznym Gimnazjum Nr 1 Społecznego Towarzystwa 
Oświatowego w Gdańsku.  

I/ 
XII 

6.Rozwój współpracy z 
samorządem. 

I.6-1 Rozwój współpracy z Wydział Rozwoju Społecznego w 
Gdańsku, z Gdańskim Centrum Profilaktyki Uzależnień.  

I/ 
XII 

7.Współpraca 
międzynarodowa. 

I.7-1 Rozwój współpracy z holenderską Fundacją Ezzev w ramach 
projektów dotyczących edukacji medialnej. 
 

I/ 
XII 

8.Aktywność  online i offline 
(wybór przykładów): 

I.8-1 Rozwój pracy z uczniami i nauczycielami: KLASA POD 
PATRONATEM: E.K.LAB DT (Gimnazjum nr 2 w Gdańsku) 
https://www.facebook.com/ELABDT.klasa/ 
I.8-2  Realizacja warsztatów dla uczniów w Gdyni – 
Wymiennikowania (współpraca Fundacji z samorządem). 
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II 1. Projekt:  
E-LAB DYNAMICZNA 
TOŻSAMOŚĆ. Warsztatowa 
metoda - konstruktywna 
konfrontacja z mediami a 
autorefleksja offline i online. 
/edukacja medialna i 
informacyjna – [DT 2014  - 
2016  MKiDN] 

II.1-1 Realizacja narodowego projektu edukacyjnego E-LAB DT 
2014-2016 dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego - 2015 
Nazwa programu: Edukacja  
Nazwa priorytetu: Edukacja medialna i informacyjna 
Autorzy projektu: Beata Staszyńska i Onno Hansen 
Projekt realizujemy przy partnerskiej współpracy i 
współdziałaniu: 
Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień 
http://www.gcpu.pl/ 
Oficjalne strony projektu:  
https://www.facebook.com/ELABDT.org 
http://e-lab.dynamicznatozsamosc.org/2014-2016/ 
 

II 2.Aktywność  online i offline 
(wybór przykładów): 

II.2-1 Rozwój pracy z uczniami i nauczycielami: KLASA POD 
PATRONATEM: E.K.LAB DT (Gimnazjum nr 2 w Gdańsku) 
https://www.facebook.com/ELABDT.klasa/ 

II 3.Projekty europejskie: II.3-1 Przygotowania i realizacja działań merytorycznych, 
logistycznych i administracyjnych: Dynamic Identity, IDetnitfEYE, 
Talking About Taboos. 

II 4. Propagowanie działań 
online i offline. 

II.1-4 Propagowanie w Internecie działalności Fundacji poprzez 
stronę www. i social media. 

III 1. Projekt:  
E-LAB DYNAMICZNA 
TOŻSAMOŚĆ. Warsztatowa 
metoda - konstruktywna 
konfrontacja z mediami a 
autorefleksja offline i online. 
/edukacja medialna i 
informacyjna – [DT 2014  - 
2016  MKiDN] 

III.1-1 Realizacja według założeń projektu i harmonogramu. 
https://www.facebook.com/ELABDT.org/ 
http://e-lab.dynamicznatozsamosc.org/2014-2016/ 
 

III 2.Projekty europejskie: III.2-1 Przygotowania i realizacja działań merytorycznych, 
logistycznych i administracyjnych: Dynamic Identity, IDetnitfEYE, 
Talking About Taboos. 

III 3. Współpraca z Gdańskim 
Centrum Profilaktyki 
Uzależnień: 

III.3-1 Aktywność w ramach projektów edukacyjnych fundacji. 
Rozwój koncepcji AKADEMII DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆ (adT). 

III 4. Aktywność  online i offline 
(wybór przykładów): 

III.4-1 DNI OTWARTE W GIMNAZJUM NR 2 W GDAŃSKU 
13 i 17 MARCA 2015 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.9713753628
74983.1073741833.219698978042629&type=3 
 
III.4-2 Aktywność w ramach projektów edukacyjnych fundacji:  
3 spotkania integracyjne (uczniowie, rodzice, nauczyciele, 
edukatorzy w Radzie Miasta Gdańsk) AKADEMII DYNAMICZNA 
TOŻSAMOŚĆ (adT): 
30.03.2015 Gdańsk-(adT) spotkanie projektowe DYNAMIC 
IDENTITY:  
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https://www.facebook.com/media/set/?set=a.153270737364272
9.1073741829.1461855104061290&type=3 
 
31.03.2015 Gdańsk-(adT) spotkanie projektowe IDentifEYE 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.153486951675984
8.1073741830.1461855104061290&type=3 
 
 
31.03.2015 Gdańsk-(adT) spotkanie projektowe E-LAB DT 2014-
2016 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.153547210336625
6.1073741831.1461855104061290&type=3 
 
 

III 5. Propagowanie działań 
online i offline. 

III.5-1 Propagowanie w Internecie działalności Fundacji poprzez 
stronę www. i social media. 

IV 1. Projekt:  
E-LAB DYNAMICZNA 
TOŻSAMOŚĆ. Warsztatowa 
metoda - konstruktywna 
konfrontacja z mediami a 
autorefleksja offline i online. 
/edukacja medialna i 
informacyjna – [DT 2014  - 
2016  MKiDN] 

IV.1-1 Realizacja według założeń projektu i harmonogramu. 
https://www.facebook.com/ELABDT.org/ 
http://e-lab.dynamicznatozsamosc.org/2014-2016/ 
 

IV/ 
XII 

2. Koontunuacja współpracy z 
partnerami: 
Wydział Rozwoju Społecznego,   
Gdańskim Centrum Profilaktyki 
Uzależnień, Szkołami: 
Gimanzjum Nr II,  Liceum nr IX w 
Gdańsku. 

IV.2-1 Cykl spotkań i dyskusje merytoryczne z dyrektotrami i 
kierownictwem placówek nad możliwością rozwoju działań w 
obszarze obecności online i znaczenia nowych mediów w edukacji 
i wychowaniu.  
Plany wdrażania wyników projektów: 

- szkolenia dla nauczycieli; 
- klasy pod patronatem. 

 
IV 3.Projekty europejskie: IV.3-1 Przygotowania i realizacja działań merytorycznych, 

logistycznych i administracyjnych:  
Dynamic Identity, IDetnitfEYE, Talking About Taboos. 
 

IV 4. Współpraca z Gdańskim 
Centrum Profilaktyki 
Uzależnień: 

IV.4-1 Aktywność w ramach projektów edukacyjnych fundacji. 
Rozwój koncepcji AKADEMII DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆ (adT). 
IV.4-2 
(adT) 18.04.2015 VIII POMORSKI KONGRES OBYWATELSKI: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.154281571263189
5.1073741833.1461855104061290&type=1 
 

IV 5. Propagowanie działań 
online i offline. 

IV.5-1 Propagowanie w Internecie działalności Fundacji poprzez 
stronę www. i social media. 

V 1. Projekt:  
E-LAB DYNAMICZNA 
TOŻSAMOŚĆ. Warsztatowa 

V.1-1 Realizacja według założeń projektu i harmonogramu: 
https://www.facebook.com/ELABDT.org/ 
http://e-lab.dynamicznatozsamosc.org/2014-2016/ 
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metoda - konstruktywna 
konfrontacja z mediami a 
autorefleksja offline i online. 
/edukacja medialna i 
informacyjna – [DT 2014  - 
2016  MKiDN] 

V 2.Projekty europejskie: V.2-1 Przygotowania i realizacja działań merytorycznych, 
logistycznych i administracyjnych:  
Dynamic Identity, IDetnitfEYE, Talking About Taboos. 
 

V 3. Współpraca z Gdańskim 
Centrum Profilaktyki 
Uzależnień: 

V.3-1 Aktywność w ramach projektów edukacyjnych fundacji. 
Rozwój koncepcji AKADEMII DYNAMICZNEJ TOŻSAMOŚCI (adT). 

V 4. Propagowanie działań 
online i offline: 

V.4-1 Propagowanie w Internecie działalności Fundacji poprzez 
stronę www. i social media. 

VI 1. Projekt:  
E-LAB DYNAMICZNA 
TOŻSAMOŚĆ. Warsztatowa 
metoda – konstruktywna 
konfrontacja z mediami a 
autorefleksja offline i online. 
/edukacja medialna i 
informacyjna – [DT 2014  - 
2016  MKiDN] 

VI.1-1 Realizacja według założeń projektu i harmonogramu. 
https://www.facebook.com/ELABDT.org/ 
http://e-lab.dynamicznatozsamosc.org/2014-2016/ 

VI 2.Projekty europejskie: VI.2-1 Przygotowania i realizacja działań merytorycznych, 
logistycznych i administracyjnych:  
IDetnitfEYE, Talking About Taboos. 
 
VI.2-2 Spotkanie projektowe na Liwie (Kowno) IDentifEYE 11 & 12 
/06/2015: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.164320476591521
8.1073741839.1493506647551698&type=3 
 
V.2-2 Projekt edukacyjny: Dynamic Identity 
Strona www: 
http://dynamicidentity.eu/ 
Social media:  
https://www.facebook.com/DIDproject/ 
Video: 
https://www.facebook.com/DIDproject/videos/vb.136647889852
389/384991471684695/?type=2&theater 
E-book: 
http://ccs-samples.com/DynamicIdentity/Publications/pl/ 
Artykuł: 
http://www.gdansk.pl/urzad/nasze-miasto,512,37556.html 
Galeria foto: 
https://www.flickr.com/photos/130622619@N04/collections/ 

VI 2. Współpraca z Gdańskim 
Centrum Profilaktyki 
Uzależnień: 

VI.2-1 Aktywność w ramach projektów edukacyjnych fundacji. 
Rozwój koncepcji AKADEMII DYNAMICZNEJ TOŻSAMOŚCI (adT). 
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VI 3. Propagowanie działań. VI.3-1 Propagowanie w Internecie działalności Fundacji poprzez 
stronę www. i social media. 

VII 1. Projekt:  
E-LAB DYNAMICZNA 
TOŻSAMOŚĆ. Warsztatowa 
metoda - konstruktywna 
konfrontacja z mediami a 
autorefleksja offline i online. 
/edukacja medialna i 
informacyjna – [DT 2014  - 
2016  MKiDN] 

VII.1-1 Realizacja według założeń projektu i harmonogramu. 
https://www.facebook.com/ELABDT.org/ 
http://e-lab.dynamicznatozsamosc.org/2014-2016/ 

VII 2.Projekty europejskie: VII.2-1 Przygotowania i realizacja działań merytorycznych, 
logistycznych i administracyjnych:  
IDetnitfEYE, Talking About Taboos. 
 
VII.2-2 Projekt edukacyjno-społeczny: Talking About Taboos 
Strona www: 
http://www.talkingabouttaboos.org/ 
Social media:  
https://www.facebook.com/laboratoriumobywatelsolidarnosc/ 
Film dokumenatlny/ dobra praktyka: 
https://www.youtube.com/watch?v=CHR5uVr70Qg 
Działania projektowe w Polsce: 
http://www.foundationcitizenproject.eu/talking-about-taboos-
tat/dzialania-w-polsce/ 
 

VII 3. Współpraca z Gdańskim 
Centrum Profilaktyki 
Uzależnień: 

VI.3-1 Aktywność w ramach projektów edukacyjnych fundacji. 
Rozwój koncepcji AKADEMII DYNAMICZNEJ TOŻSAMOŚCI (adT). 

VII 3. Propagowanie działań 
online i offline. 

VII.3-1 Propagowanie w Internecie działalności Fundacji poprzez 
stronę www. i social media. 

VIII 1. Projekt:  
E-LAB DYNAMICZNA 
TOŻSAMOŚĆ. Warsztatowa 
metoda - konstruktywna 
konfrontacja z mediami a 
autorefleksja offline i online. 
/edukacja medialna i 
informacyjna – [DT 2014  - 
2016  MKiDN] 

VIII.1-1 Realizacja według założeń projektu i harmonogramu. 
https://www.facebook.com/ELABDT.org/ 
http://e-lab.dynamicznatozsamosc.org/2014-2016/ 

VIII 2. Współpraca z Gdańskim 
Centrum Profilaktyki 
Uzależnień: 

VIII.2-1 Aktywność w ramach projektów edukacyjnych fundacji. 
Rozwój koncepcji AKADEMII DYNAMICZNEJ TOŻSAMOŚCI (adT). 

VIII 3.Projekty europejskie: VIII.3-1Przygotowania i realizacja działań merytorycznych, 
logistycznych i administracyjnych:  
 IDetnitfEYE, Talking About Taboos. 

VIII 4. Propagowanie działań 
online i offline. 

VIII.4-1 Propagowanie w Internecie działalności Fundacji poprzez 
stronę www. i social media. 

IX 1. Projekt:  
E-LAB DYNAMICZNA 

IX.1-1 Realizacja według założeń projektu i harmonogramu. 
https://www.facebook.com/ELABDT.org/ 
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TOŻSAMOŚĆ. Warsztatowa 
metoda - konstruktywna 
konfrontacja z mediami a 
autorefleksja offline i online. 
/edukacja medialna i 
informacyjna – [DT 2014  - 
2016  MKiDN] 

http://e-lab.dynamicznatozsamosc.org/2014-2016/ 

IX 2.  Aktywność  online i offline 
(wybór przykładów): 

IX.2-1 Rozwój współpracy z Gimnazjum nr 2 w Gdańsku; KLASA 
PD PATRONATEM E.K.LAB DT 
 

IX 3. Współpraca z Gdańskim 
Centrum Profilaktyki 
Uzależnień: 

IX.3-1 Aktywność w ramach projektów edukacyjnych fundacji. 
Rozwój koncepcji AKADEMII DYNAMICZNEJ TOŻSAMOŚCI (adT). 

IX 4.Projekt europejski: IX.4-1Przygotowania i realizacja działań merytorycznych, 
logistycznych i administracyjnych:  
IDetnitfEYE. 
IX.5-1 Projekt edukacyjny: IDetnitfEYE 
 
Strona www:  
http://www.id-eye.eu/pl/ 
 
Social media:  
https://www.facebook.com/IDEYEproject 
https://www.facebook.com/groups/1713375968886265/?fref=ts 
Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=yhy8MQCq_oY&feature=yo
utu.be 
 
Podręcznik: 
http://beatastaszynska.home.pl/foundationcitizenproject.eu/dat
a/documents/ID-EYE=20Polski=20PDF=202015.pdf 
 
Zestawienie wyników projektu: 
http://www.id-eye.eu/pl/results/ 
 

IX 6. Propagowanie działań 
online i offline. 

IX.6-1 Propagowanie w Internecie działalności Fundacji poprzez 
stronę www. i social media. 

X 1. Projekt:  
E-LAB DYNAMICZNA 
TOŻSAMOŚĆ. Warsztatowa 
metoda - konstruktywna 
konfrontacja z mediami a 
autorefleksja offline i online. 
/edukacja medialna i 
informacyjna – [DT 2014  - 
2016  MKiDN] 

X.1-1 Realizacja według założeń projektu i harmonogramu. 
https://www.facebook.com/ELABDT.org/ 
http://e-lab.dynamicznatozsamosc.org/2014-2016/ 

X 2. Sesja warsztatowo-
szkoleniowa: 

X.2-1 Sesja warsztatowo-szkoleniowa w ramach projektu E-Lab dt 
2014-2016 dla nauczycieli, dyrektorów i otoczenia szkoły: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.401421660011113
.1073741831.313892098764070&type=3 
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X 3. Współpraca z Gdańskim 
Centrum Profilaktyki 
Uzależnień: 

X.3-1 Aktywność w ramach projektów edukacyjnych fundacji. 
Rozwój koncepcji AKADEMII DYNAMICZNEJ TOŻSAMOŚCI (adT). 

X 4.Projekty europejskie: X.4-1 Raportowanie (merytoryczne i administracyjne.  
Przygotowanie planów wdrażania w Polsce wyników 
merytorycznych projewktów: Dynamic Identity, IDetnitfEYE, 
Talking About Taboos. 
 

X 5.Działałanie (cykliczne) 
warsztatowo-szkoleniowe: 
KLASA POD PATRONATEM 
E.K.LAB DT 
(Gimnazjum nr 2 w Gdańsku) 

X.5-1 Zajęcia cykliczne: 16.10.2015 Spotkanie z klasą 2A 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.859888640792490
.1073741835.669318759849480&type=3 
X.5-2 Zajęcia cykliczne: 28.10.2015 Spotkanie z klasą 2A 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.863252703789417
.1073741836.669318759849480&type=3 

 
X 6. Konferencje i warsztaty: X.6-1 Udział warsztatowy - w Targach Pracy i Rozwoju Pedagoga 

organizowanych przez: 
https://www.facebook.com/biurokariergwshgdansk 
Targi: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.160728690951810
8.1073741837.1461855104061290&type=3 
Warsztaty: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.160728898618456
7.1073741838.1461855104061290&type=3 
 
 

X 7. Mały grant: X.7-1 Realizacja małego grantu –profilaktyka/ ruch i Internet 
/moduł dydaktyczny: 
Wyniki: 
https://moduldydaktycznyadt2015.wordpress.com/ 

X 8. Propagowanie działań 
online i offline. 

X.8-1 Propagowanie w Internecie działalności Fundacji poprzez 
stronę www. i social media. 

XI 1. Projekt:  
E-LAB DYNAMICZNA 
TOŻSAMOŚĆ. Warsztatowa 
metoda - konstruktywna 
konfrontacja z mediami a 
autorefleksja offline i online. 
/edukacja medialna i 
informacyjna – [DT 2014  - 
2016  MKiDN] 

XI.1-1 Realizacja według założeń projektu i harmonogramu. 
https://www.facebook.com/ELABDT.org/ 
http://e-lab.dynamicznatozsamosc.org/2014-2016/ 

XI 2. Warsztaty w ramach 
projektu E-LAB dt 2014-2016: 

XI.2-1 Warsztaty: DIALOG – JAK ZACZYNAĆ? 
-dla seniorów: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.4116242189
90857.1073741833.313892098764070&type=3 
 
-dla seniorów: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.4116565756
54288.1073741834.313892098764070&type=3 
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-dla dorosłych: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.411688592317753
.1073741835.313892098764070&type=3 
 

XI 3. Warsztaty cykliczne: Klasa 
pod patronatem E.LAB DT w 
ramach projektu E-LAB dt 
2014-2016: 

Zajęcia cykliczne: Klasa pod patronatem (E.K.LAB dt) z ucznmiami 
Gimnzajum nr 2 w Gdańsku. 
XI.3-1 04.11.2015.Spotkanie w szkole. 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.866946753420012
.1073741837.669318759849480&type=3 
XI.3-2 18.11.2015.Spotkanie w szkole 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.872442556203765
.1073741838.669318759849480&type=3 
XI.3-3 25.11.2015.Spotkanie w szkole 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.876048225843198
.1073741839.669318759849480&type=3 
 

XI 4. Współpraca z Gdańskim 
Centrum Profilaktyki 
Uzależnień: 

XI.4-1 Aktywność w ramach projektów edukacyjnych fundacji. 
Rozwój koncepcji AKADEMII DYNAMICZNEJ TOŻSAMOŚCI (adT). 

XI 5.Projekty europejskie: XI.5-1 Przygotowanie planów wdrażania w Polsce wyników 
merytorycznych projewktów: Dynamic Identity, IDetnitfEYE, 
Talking About Taboos. 
 

XI 6. Projektu w Radiu 
ogólnopolskim 

XI.5-1  Radio TOK FM; 8.11.2015; godz. 11.00 – rozmowa 
radiowa_DYNAMICZNEJ TOŻSAMOŚCI 
http://audycje.tokfm.pl/odcinek/31378 
 

XI 7. Propagowanie działań 
online i offline. 

XI.7-1 Propagowanie w Internecie działalności Fundacji poprzez 
stronę www. i social media. 
 

XII 1. Projekt:  
E-LAB DYNAMICZNA 
TOŻSAMOŚĆ. Warsztatowa 
metoda - konstruktywna 
konfrontacja z mediami a 
autorefleksja offline i online. 
/edukacja medialna i 
informacyjna – [DT 2014  - 
2016  MKiDN] 

XII.1-1 Realizacja według założeń projektu i harmonogramu. 
https://www.facebook.com/ELABDT.org/ 
http://e-lab.dynamicznatozsamosc.org/2014-2016/ 

XII 2. Sesja warsztatowo-
szkoleniowa w ramach 
projektu E-LAB DT 2014-2016 

XII.2 1.12.2015 – Otwarte spotkane dla nauczycieli, pedagogów. 
Fotorelacja: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.563975720422372
.1073741839.313892098764070&type=3 
 

XII 3. Projekt E-LAB DT 2014-
2016 w TVP 

XII.3 – Materiał w telewizji Publicznej – Panorama (oglądalność 
potwierdzona to ok. 121 tysięcy osób) 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.161851393172873
9.1073741839.1461855104061290&type=3 
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XII 3. Warsztaty cykliczne: Klasa 
pod patronatem E.LAB DT w 
ramach projektu E-LAB dt 
2014-2016: 

Zajęcia cykliczne: Klasa pod patronatem (E.K.LAB dt) z ucznmiami 
Gimnzajum nr 2 w Gdańsku. 
XII.3-1 02.12.2015.Spotkanie w szkole. 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.878572715590749
.1073741840.669318759849480&type=3 
XII.3-2 14.12.2015.Spotkanie w szkole. 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.883927331721954
.1073741841.669318759849480&type=3 
XII.3-3 16.12.2015.Spotkanie w szkole. 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.886468311467856
.1073741842.669318759849480&type=3 

XII 4. Badanie online w ramach 
projektu E-LAB dt 2014-2016: 

XII.4-1 BADANIE ONLINE: DIALOG- JAK ZACZYNAĆ? EDUKACJA 
MEDIALNA I INFORMACYJNA A PROFILAKTYKA – O CO CHODZI? 
https://www.surveymonkey.com/r/XDQT629 
Platforma Kultury: 
http://www.platformakultury.pl/artykuly/137923-badanie-
online--edukacja-medialna-a-profilaktyka.html 
Social media: 
https://www.facebook.com/events/502094069964034/ 
 

XII 4. Podręcznik w ramach 
projektu E-LAB dt 2014-2016: 

XII.4-1 Podręcznik (w druku – 500 egz. – 266 stron) + E-book + 
PDF: 
PDF 
http://e-lab.dynamicznatozsamosc.org/2014-2016/wp-
content/uploads/2015/12/E_LAB_DYNAMICZNA_TOZSAMOSC_20
15_PDF.pdf 
E-BOOK (do pobrania) 
http://e-lab.dynamicznatozsamosc.org/2014-2016/podrecznik-e-
lab-dt/e-book/ 
 

XII 5. Zwiastun filmowy w 
ramach projektu E-LAB dt 
2014-2016: 

XII.5-1 Zwiastun filmowy 
https://www.facebook.com/ELABDT.org/videos/5740892860776
82/?theater 
 

XII 6. Narodowe Centrum 
Kultury – Plaforma Kultury – 
patronat medialny 

Narodowe Centrum Kultury – Plaforma Kultury – objęło patronat 
medialny nad projektem E-LAB DT 2014-2016 
 

XII 6. Współpraca z Gdańskim 
Centrum Profilaktyki 
Uzależnień: 

XII.6-1 Aktywność w ramach projektów edukacyjnych fundacji. 
Rozwój koncepcji AKADEMII DYNAMICZNEJ TOŻSAMOŚCI (adT). 

XII 7.Projekty europejskie: XII.7-1 Przygotowanie planów wdrażania w Polsce wyników 
merytorycznych projewktów: Dynamic Identity, IDetnitfEYE, 
Talking About Taboos. 
 

XII 8. Propagowanie działań 
online i offline. 

XII.8-1 Propagowanie w Internecie działalności Fundacji poprzez 
stronę www. i social media. 
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OPIS SZCZEGÓŁOWY DZIAŁANIA – NARODOWY  PROJEKT EDUKACYJNY:  
E-LAB DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆ. Warsztatowa metoda - konstruktywna konfrontacja z mediami a 
autorefleksja offline i online 
  
M-C PROJEKT KRÓTKI OPIS/ URL 

I-XII 1.Projekt: 
E-LAB DYNAMICZNA 
TOŻSAMOŚĆ. Warsztatowa 
metoda - konstruktywna 
konfrontacja z mediami a 
autorefleksja offline i online 
  
 

Dofinansowanie z:  
Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  na rok 
2015 
Nazwa programu: Edukacja   
Nazwa priorytetu: Edukacja medialna I informacyjna 
 
Trzyletni projekt na lata 2014-2016 dofinansowany przez Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu 
Edukacja/Edukacja medialna i informacyjna. „E-LAB DT” – platforma e-
learningowa w Internecie będzie dla dorosłych i młodzieży miescem 
publikacji własnych scenariuszy lekcji. Widząc kompetencje medialne 
jako wypadkową umiejętności wykorzystania świadomego nowych 
mediów, technologii, informacji i komunikacji chcemy przygotować, 
przetestować, opublikować dwie podstawowe biblioteki 
tematyczne:Edukacja medialna i informacyjna, Profilaktyka uzależnień. 
Autorzy Projektu: Beata Staszyńska i Onno Hansen 
 
https://www.facebook.com/ELABDT.org 
http://e-lab.dynamicznatozsamosc.org/2014-2016/ 
 

 
 
Zadanie realizowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, określone w umowie nr:  
04011/14/FPK/DEK z dn. 19-05-2014 

Zadanie rozpoczęło się 01.01.2015 r. zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym i zakończyło 31.12.2015 roku.  
Zgodnie z wnioskiem powstaje PLATFORMA E-LEARNINGOWA [E-LAB] z bibliotekami tematycznymi, 
narzędziami dydaktycznym konstruktywnie konfrontacyjnej metody inspirowanej 4 krokami metody 
dydaktycznej B.E.L.S. Powstają i są testowane zasoby: scenariusze zajęć, szkoleń, wzorcowe materiały. 
Realizowane są sesje pilotażowe i networkingi dla młodzieży: szczególnie zagrożonej wykluczeniem lub 
dotkniętej patologiami; z integracyjnych grup i szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych; dla doroślłych 
osób w wieku produkcyjnym [nie tylko osób zajmujących się edukacją]; osób z otoczenia szkoły 
[edukatorów, rodziców, samorządowców] i studentów. 

 

Zgodnie z wnioskiem powstały zasoby PLATFORMY E- LEARNINGOWEJ [E-LAB DT] z bibliotekami 
tematycznymi, narzędziami dydaktycznym konstruktywnie konfrontacyjnej metody inspirowanej 4 krokami 
metody dydaktycznej B.E.L.S. Powstałe zasoby to wzorcowe materiały, opis metody warsztatowej E-LAB DT. 
Stworzyliśmy podręcznik i platformę e-learningową E – LAB DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆ (E-LAB dt). Są to 
otwarte zasoby edukacyjne z zakresu edukacji medialnej i informacyjnej. Materiał kierujemy do kadry 
nauczycielskiej, edukatorów, praktyków i teoretyków.  
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Wypracowaliśmy dydaktyczną metodę warsztatową - konstruktywnie konfrontacyjną. Połączyliśmy własne 
doświadczenia, obserwacje i wnioski (projekty edukacyjne i społeczne realizowane w latach 2010 – 2015) 
oraz podstawy ramowe metody dydaktycznej B.E.L.S. (Brain Essential Learning Steps), definiowanej jako 
“ciągłe tematyczne podejście do nauczania kontentu curriculum poprzez interpretację oraz zastosowania”. 
Widząc kompetencje medialne jako wypadkową umiejętności świadomego wykorzystania nowych mediów, 
technologii, informacji i komunikacji, chcemy przygotować, przetestować, oraz opublikować dwie 
podstawowe biblioteki tematyczne. Są nimi: Edukacja medialna i informacyjna oraz Profilaktyka. 
Przepracowaliśmy warsztatowo kilkaset godzin online i offline z młodzieżą oraz dorosłymi. Wypracowane 
narzędzia edukacyjne mają zastosowanie zarówno w procesie treningu, rozwoju, stosowania metod 
nauczania - jak i podczas podnoszenia odporności uczniów. Wszystko po to, żeby nikt nie musiał być 
bezbronny wobec tych, którzy wiedzą, jak wykorzystać media. Internet i nowe technologie dają szansę 
trenowania umiejętności medialnych tylko pod warunkiem kreatywnego, krytycznego, refleksyjnego i 
empatycznego procesu myślowego. To metaobszar dla wspólnej burzy mózgów. A taka wspólna praca 
międzypokoleniowa w szkole i poza nią potrzebuje nowej ramy – nowych obszarów tematycznych, narzędzi 
edukacyjnych, i nowych interaktywnych dydaktyk - a w konsekwencji – autorskich scenariuszy lekcji. Ten 
podręcznik jest przewodnikiem i wsparciem jak tworzyć takie autorskie scenariusze – plany lekcji, stosując 
metodę warsztatową E-LAB DT.  

W 2015 roku realizowaliśmy projekt zgodnie z głównym jego celem. Tworzymy narzędzia podnoszące 
umiejętności świadomego i twórczego korzystania z nowych mediów i wzmacnianie znaczenia edukacji 
medialnej i informacyjnej w procesie edukacyjno-wychowawczym młodzieży szkolnej i działań twórczych i 
prospołecznych obywateli. Dzięki naszemu kilku letniemu doświadczeniu projektowemu umiemy 
uwzględnić różne i realne potrzebny naszych grup docelowych, dla których rozwój kompetencji medialnych 
i informacyjnych jest trudno dostępny: - młodzież: szczególnie zagrożona wykluczeniem lub dotknięta 
patologiami; z integracyjnych grup i szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych; - dorośli: osoby w wieku 
produkcyjnym [nie tylko osoby zajmujące się edukacją]; osoby z otoczenia szkoły [edukatorzy, rodzice, 
samorządowcy]; studenci. 

 

WSZYSTKIE DZIAŁANIA  W PROJEKCIE: 

W ramach zadania zostały zrealizowane następujące działania /w oparciu o harmonogram projektu/.  

PRZEBIEG ZADAŃ W 2015 ROKU:  

2015-01-05  
2015-03-31  
ETAP-REALIZACJA. Opracowaliśmy rozszerzony o technologie i nowe media ramowy scenariusz 
"Dydaktycznej metody warsztatowej" [4 kroki kreatywnej pracy w grupie z wykorzystaniem nowych 
mediów, technologii, informacji i komunikacji, szczególnie w Internecie]. Wszystkie materiały po 
opracowaniu przez redakcję są opublikowane w podręczniku i dokumenty do pobrania online na stronie 
projektu (2015 grudzień).  
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2015-01-05  
2015-03-31  
ETAP-REALIZACJA. "Dydaktyczna metoda warsztatowa”. Przygotowaliśmy planu rozbudowania testowanej 
WERSJI ŹRÓDŁOWEJ [kroku (2) burzy mózgów o trzy metody dydaktyczne oparte o konstruktywną 
konfrontację: "Obywatel do Obywatela/O2O" umiejętność prowadzenia rozmowy, "Myśl i Mów/ MiM" 
przygotowanie się do rozmowy, "Kim jesteś do teraz?" autorefleksja nad sobą. Dodaliśmy metodę - grę w ą 
w technologii Augmented Reality-ułatwiająca dyskusję w klasie na trudne tematy. Wszystkie materiały po 
opracowaniu przez redakcję są opublikowane w podręczniku i dokumenty do pobrania online na stronie 
projektu (2015 grudzień).  
 
2015-02-16  
2015-09-16  
ETAP-REALIZACJA. Przygotowaliśmy, zrealizowaliśmy, i opublikowaliśmy filmowy zwiastun projektu 
(31.12.2015). Obecność projektu w social mediach została rozbudowana - są 3 strony na Facebook-u. To 
działania w ramach przygotowań lokalnych do szerszej kampania informacyjno-promocyjnej. [Wstęp do 
kampanii społecznej akcje online i/lub offline.] /Zwiastun filmowy projektu opiera się na zdjęciach z naszej 
największej sesji warsztatowej-pilotów metody (pięć sesji równoległych), w której uczestniczyli razem i 
uczniowie i nauczyciele. Termin publikacji zwiastuna został więc przesunięty na termin "po sesji" i 
publikacja miała miejsce 31.12.2015, aby podsumować ten rok projektu i otworzyć kolejny "świeżym 
materiałem filmowym". Termin sesji (1.12.2015) wynikał również z problemów logistycznych partnerów 
(dostęp osób i sali), dlatego przesunięciu uległa data publikacji zwiastuna i sondy online. W efekcie powstał 
zmodyfikowany wewnętrzny plan działania w ramach kampanii informacyjno-promocyjnej, która zbiera 
coraz większe grono zainteresowanych m.in. dzięki współpracy z tymi partnerami, a rozwinie się w 2016 
roku./  
 
2015-03-02  
2015-04-08  
ETAP-REALIZACJA. Odbyły się spotkania robocze. Wspólna praca z Partnerami nad przygotowaniem 
kontentu na podstawie przygotowanego w 2014 roku konspektu obszarów tematycznych bibliotek dla 
strony www [platformy e-learningowej].Biblioteki tematyczne: "Edukacja medialna i informacyjna", 
"Profilaktyka". Szczególny nacisk na tematy dla pracy w środowisku osób z niepełnosprawnościami, grup 
społecznych zagrożonych wykluczeniem bądź już dotkniętych patologiami.  
 
2015-05-29  
2015-08-31  
ETAP-REALIZACJA. Przygotowaliśmy adaptację ostatecznej [po pilotach z 2014 roku i rozbudowanie kroku 
(2)] wersję scenariusza "Dydaktycznej metody warsztatowej". Opracowaliśmy i przygotowaliśmy wzorcowe 
materiały do biblioteki tematycznej na platformę e-learningową "Edukacja medilana i informacyjna". 
Wszystkie materiały po opracowaniu przez redakcję są opublikowane w podręczniku i dokumenty do 
pobrania online na stronie projektu (2015 grudzień).  
 
2015-05-29  
2015-08-31  
ETAP-REALIZACJA. Przygotowaliśmy adaptację ostatecznej [po pilotach z 2014 roku i rozbudowanie kroku 
(2)] wersję scenariusza "Dydaktycznej metody warsztatowej". Opracowaliśmy i przygotowaliśmy wzorcowe 
materiały do biblioteki tematycznej na platformę e-learningową "Profilaktyka". Wszystkie materiały po 
opracowaniu przez redakcję są opublikowane w podręczniku i dokumenty do pobrania online na stronie 
projektu (2015 grudzień).  
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2015-05-29  
2015-11-27  
ETAP-REALIZACJA. Przeprowadziliśmy wybór, przygotowanie i pracowanie materiałów do publikacji 
książkowej. Powstał podręcznik zawierający niezbędne doradztwo jak stosować „Dydaktyczną metodę 
warsztatową E-LAB DT”, wzorcowe scenariusze lekcji (zajęć) różne dla obu tematów: "Edukacja medialna i 
informacyjna" i "Profilaktyka". /Podróże [pobyt, udział w spotkaniach] edukatorów, ekspertów i praktyków 
/ Podróż odbyła się wcześniej - to znaczy w marcu 2015 , a wynikało to z dostępności osób w Warszawie 
(dziennikarz - Radio TOK FM, Polityka, producent)./ Wszystkie materiały po opracowaniu przez redakcję są 
opublikowane w podręczniku i dokumenty do pobrania online na stronie projektu (2015 grudzień).  
 
2015-06-01  
2015-08-31  
ETAP-REALIZACJA. Przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy warsztaty "Networkingi robocze " dot.: wszystkich 
(4) kroków i adaptacji do kroku (2) trzech metod. Udział wzięli Partnerzy, eksperci i praktycy: 4 sesje [online 
lub/ i offline]. Biblioteka tematyczna „Profilaktyka”. 
 
Planowaliśmy 4 sesje i odbyły się 4 sesje: - 4 grupy nauczycieli, pedagodzy szkolni - gimnazja i szkoły 
ponadgimnazjalne (Gdańsk, Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień/ Wydział Rozwoju Społecznego). /Te 
4 sesje odbyły się wcześniej niż planowaliśmy (18.05.2015), ponieważ rekrutacja uczestników i dostęp 
terminów partnerów zeszły się w wcześniejszym terminie i były wtedy możliwe. Ta zmiana terminu nie 
wywołała żadnych zmian w całym procesie projektu. Zespół projektu (wraz z partnerem) merytorycznie i 
logistycznie był gotowy na takie zmiany./  
 
2015-06-01  
2015-08-31  
ETAP-REALIZACJA. Udokumentowaliśmy w określonych wyżej terminie (18.05.2015) audio-video warsztaty 
"Networkingi robocze" dot.: wszystkich (4) kroków dla biblioteki tematycznej „Profilaktyka” (18.05.2015). 
W czasie tych sesji prowadziliśmy działania wspierające rozwój sieci ekspertów i praktyków: Akademia 
Dynamiczna Tożsamość” (adT).  
 
2015-08-31  
2015-09-30  
ETAP-REALIZACJA. Przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy warsztaty "Networkingi robocze " dot.: wszystkich 
(4) kroków i adaptacji do kroku (2) trzech metod. Udział wzięli Partnerzy, eksperci i praktycy: 4 sesje [online 
lub/ i offline]. Biblioteka tematyczna "Edukacja medialna i informacyjna".  
 
Planowaliśmy 4 sesje i odbyły się 4 sesje:  
- 4 grupy: 1 grupa: nauczyciele, pedagodzy szkolni - gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne (Gdańsk, Wydział 
Rozwoju Społecznego). 1 grupa: nauczyciele, pedagodzy szkolni - gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne 
(Gdańsk, Wydział Rozwoju Społecznego/ Urząd Marszałkowski). 2 grupy uczniowie, (Gdańsk, Gimnazjum nr 
2) /Termin realizacji sesji zmienił swoje ramy czasowe, ale to nie wpłynął ani na przebieg sesji, ani na cały 
przebieg projektu. Zmiany terminów wynikały z logistyki i dostępności partnerów i możliwości uczestników. 
Te 4 sesje odbyły się w okresie od 28.01.2015 do 1.12.2015, ponieważ rekrutacja uczestników i dostęp 
terminów partnerów zeszły się w wcześniejszym terminie i były wtedy możliwe. Ta zmiana terminu nie 
wywołała żadnych zmian w całym procesie projektu. Zespół projektu (wraz z partnerem) merytorycznie i 
logistycznie był gotowy na takie zmiany./  
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2015-08-31  
2015-09-30  
ETAP-REALIZACJA. Udokumentowaliśmy w określonych wyżej terminach (od 28.01.2015 do 1.12.2015) 
audio-video warsztaty "Networkingi robocze" dot.: wszystkich (4) kroków dla biblioteki tematycznej 
Edukacja medialna i informacyjna". W czasie tych sesji prowadziliśmy działania wspierające rozwój sieci 
ekspertów i praktyków: Akademia Dynamiczna Tożsamość” (adT).  
 
2015-08-31  
2015-10-02  
ETAP-REALIZACJA. Przygotowaliśmy materiały szkoleniowych. Opracowywaliśmy i weryfikowaliśmy 
materiały filmowe do instruktażowego filmu, który będzie realizowany w 2016 roku. 
 
2015-09-07  
2015-10-30  
ETAP-REALIZACJA. Trwa kampania informacyjno-promocyjna [wstęp do kampanii społecznej]. Sonda online 
[praca z młodzieżą "Grupą DT" (KLASA POD PATRONATEM) i dorosłymi "Akademią Dynamiczna 
Tożsamość"]. Akcje online i/lub offline.  
Zrealizowaliśmy także 6 "akcji edukacyjnych" w okresie od 30.1.2015 do 16.12.2015, które prezentowały 
elementy metody warsztatowej, aby rozpowszechniać informacje o projekcie:  
- 1 akcja /uczniowie gimnazjum/ Gdynia, Wymiennikownia;  
- 3 akcje /uczniowie gimnazjum/ Gdańsk, Gimnazjum nr 2;  
- 1 akcja / rodzice i dzieci (gimnazjum), Gdańsk, Urząd Miasta;  
- 1 akcja/ nauczyciele, Gdańsk, Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień. Rozszerzyliśmy okres obecności 
badania (sonda online) do roku 2016. Zbieramy kolejne wyniki zarówno sposób tradycyjny - ankiety na 
wydarzeniach projektu. / Sondę opublikowaliśmy online zgodnie z opisaną sytuacją: Gdy w efekcie 
problemów logistycznych partnerów (dostęp osób i sali) powstał zmodyfikowany wewnętrzny plan działania 
w ramach kampanii informacyjno-promocyjnej (przesunięcie terminu sesji warsztatowej istotnej dla 
kampanii informacyjnej (1.12.2015). Dlatego przesunięciu uległa data publikacji sondy online. Jednak te 
zmiany nie wpływają na zmniejszenie wyników. Akcje online i offline zbierają coraz większe grono 
zainteresowanych m.in. dzięki współpracy z tymi partnerami, a rozwinie się w 2016 roku./  
 
2015-10-01  
2015-10-30  
ETAP-REALIZACJA. Przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy warsztaty "Networkingi: pilot metody" dot.: [4 
kroki kreatywnej pracy w grupie z wykorzystaniem nowych mediów, technologii, informacji i komunikacji. 
Biblioteka „Edukacja medialna i informacyjna”. Praca z Partnerami, z "Grupą DT" (KLASA POD 
PATRONATEM) i "Akademią Dynamiczna Tożsamość". 4 sesje offline i/ lub online. Wszystkie działania 
zarejestrowaliśmy - dokumentacja audio- video.  
Planowaliśmy 4 sesje i odbyły się 4 sesje:  
- 4 grupy: nauczyciele, pedagodzy szkolni - gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne (Gdańsk, Wydział Rozwoju 
Społecznego/ Urząd Marszałkowski). 
 /Termin realizacji sesji zmienił swoje ramy czasowe, ale to nie wpłynął ani na przebieg sesji, ani na cały 
przebieg projektu. Zmiany terminów wynikały z logistyki i dostępności partnerów i możliwości uczestników. 
Te 4 sesje odbyły się 1.12.2015, ponieważ rekrutacja uczestników i dostęp terminów partnerów zeszły się w 
wcześniejszym terminie i były wtedy możliwe. Ta zmiana terminu nie wywołała żadnych zmian w całym 
procesie projektu. Zespół projektu (wraz z partnerem) merytorycznie i logistycznie był gotowy na takie 
zmiany./  
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2015-10-01  
2015-10-30  
ETAP-REALIZACJA. Przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy warsztaty "Networkingi: pilot metody" dot.: [4 
kroki kreatywnej pracy w grupie z wykorzystaniem nowych mediów, technologii, informacji i komunikacji. 
Biblioteka "Profilaktyka". [4 kroki kreatywnej pracy w grupie z wykorzystaniem nowych mediów, 
technologii, informacji i komunikacji. Biblioteka „Edukacja medialna i informacyjna”. Praca z Partnerami, z 
"Grupą DT" (KLASA POD PATRONATEM) i "Akademią Dynamiczna Tożsamość". 4 sesje offline i/ lub online. 
Wszystkie działania zarejestrowaliśmy - dokumentacja audio- video.  
Planowaliśmy 4 sesje i odbyły się 4 sesje:  
- 1 grupa: nauczyciele, pedagodzy szkolni - gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne (Gdańsk, Gdańskie Centrum 
Profilaktyki Uzależnień).  
- 1 grupa: nauczyciele, pedagodzy szkolni - gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne (Gdańsk, Gdańskie Centrum 
Profilaktyki Uzależnień).  
- 2 grupy uczniowie, (Gdańsk, Gimnazjum nr 2, Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień, Urząd 
Marszałkowski ).  
/Termin realizacji sesji zmienił swoje ramy czasowe, ale to nie wpłynął ani na przebieg sesji, ani na cały 
przebieg projektu. Zmiany terminów wynikały z logistyki i dostępności partnerów i możliwości uczestników. 
Te 4 sesje odbyły się w wydłużonym terminie - do 1.12.2015, ponieważ rekrutacja uczestników i dostęp 
terminów partnerów zeszły się w wcześniejszym terminie i były wtedy możliwe. Ta zmiana terminu nie 
wywołała żadnych zmian w całym procesie projektu. Zespół projektu (wraz z partnerem) merytorycznie i 
logistycznie był gotowy na takie zmiany./ 
 
2015-10-01  
2015-10-30  
ETAP-REALIZACJA. Funkcjonalności platformy e-learnigowej zostały dodane do strony www i dostępne w 
Internecie: http://e-lab.dynamicznatozsamosc.org/2014-2016/  
 
2015-10-01  
2015-12-31  
ETAP-REALIZACJA. Przygotowaliśmy publikację książkową. Został opracowany podręcznik DYDKTYCZNEJ 
METODY WARSZTATOWEJ E-LAB DT. Zespół opracował koncept książki (zawartość i strukturę), następnie 
odbywały się prace redakcyjne i korekty, a potem nastąpił skład. Tak przygotowana książka trafiła do 
drukarni. Podręcznik ma 266 stron (teksty i ilustracje) - 500 egzemplarzy. Książka dostępna jest na 
darmowej licencji CC w internecie jako E-book (jak planowaliśmy) i dodatkowo w formacie .pdf. Podręcznik 
posiada także pakiety dokumentów do poprania dla nauczycieli podejmujących się realizacji zajęć nasza 
metodą. Wszystko dostępne jest w Internecie: http://e-lab.dynamicznatozsamosc.org/2014-2016/ Dzięki 
temu, że nasza Fundacja posiada nr ISBN podręcznik trafi do ponad 27 Bibliotek w całej Polsce. Podręcznik 
będzie dystrybuowany w 2016 roku.  
 
2015-12-01  
2016-12-14  
ETAP-REALIZACJA. Sporządzanie rocznego raportu ewaluacji, raportu merytorycznego i finansowego 
zadania zgodnie z zapisem w umowie.  
Podsumowując proces realizacji zadań w 2015 roku należy uznać, że zespół projektu wywiązał się z zadań i 
kolejne kroki, etapy projektu będą wdrażane od stycznia 2016 roku. 
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3)   informację o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego 

 Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 

4)   odpisy uchwał zarządu fundacji,  

 

UCHWAŁA NR 1-2015 WKŁAD WŁASNY I PRZEDFINASOWANIE W PROJEKCIE D-ID 

UCHWAŁA NR 2-2015 WKŁAD WŁASNY I PRZEDFINASOWANIE W PROJEKCIE ID-EYE 

UCHWAŁA NR 3-2015 ZATWIERDZENIA SPRAWOZDAŃ ZA 2014 

UCHWAŁA NR 4-2015 PRZEDFINASOWANIE W PROJEKCIE GR-TAT 

UCHWAŁA NR 5-2015 RYCZAŁTOWE WYNAGRODZENIE 

UCHWAŁA NR 6-2015 WPROWADZENIE ZMIAN W STATUCIE 

UCHWAŁA NR 7-2015 PRZEKAZANIE ŚRODKÓW Z GR-TAT NA FCP 

UCHWAŁA NR 8-2015 WKŁAD WŁASNY W PROJEKCIE DT E-LAB 2015 

UCHWAŁA NR 9-2015 PRZEKAZANIE ŚRODKÓW D-ID NA FCP 

 

5)   informację o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, zapis, 
darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy), 
odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem 
kosztów tych świadczeń; jeżeli prowadzono działalność gospodarczą, wynik finansowy tej działalności 
oraz procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego 
z pozostałych źródeł. 

 
 
Fundacja Citizen Project osiągała w 2015 roku przychody z działalności statutowej - darowizny, 
dotacje i inne przychody określone statutem Fundacji, w tym z wykonywania działalności odpłatnej. 
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a) Przychody z działalności statutowej w 2015 roku stanowią darowizny, dotacje i inne przychody 
określone statutem Fundacji i wynosiły 409 870,07 zł składały się na nie: 
 

PRZYCHODY  DZIAŁALNOŚĆ ODPŁATNA 700-0 32 250,00

PRZYCHODY Z TYTUŁU DAROWIZN konto kwota

DAROWIZNY OTRZYMANE 2015 700-1; 
700-5

71 100,00

Darowizny otrzymane w 2014 na koszty 2015 - DT 700-1 480,02

PRZYCHODY ORG.POZARZĄDOWE - GR 700-2 35 819,21

PRZYCHODY DOTACJE UE 700-3 172 394,15

PRZYCHODY UE - DOTACJA - D-ID 700-3-1 126 629,92

PRZYCHODY UE - DOTACJA - ID-EYE 700-3-2 45 764,23

DOTACJE OTRZYMANE ŻRÓDŁA PUBLICZNE 700-4 92 860,00

Dotacja Ministerstwa Kultury i  Dziedzictwa Narodowego w 
ramach programu Edukacja/Edukacja medialna i informacyjna - 
Umowa Nr 04011/14/FPK/DEK z dn. 19-05-2015

700-4-1 83 000,00

MAŁY GRANT - GMINA GDAŃSK 700-4-2 9 860,00

PRZYCHODY FCP (śr niewykorzystane w projektach) 700-6 4 966,69

RAZEM PRZYCHODY -700 409 870,07

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW STATUTOWYCH 2015

 
 

   Przychody statutowe w 2015 związane były z następującymi projektami: 
 

PRZYCHODY PROJEKT DT 110 980,02

PRZYCHODY GR 35 819,21

PRZYCHODY D-ID 159 729,92

PRZYCHODY ID-EYE 65 764,23

PRZYCHODY MAŁY GRANT 10 000,00

PRZYCHODY DZIAŁALNOŚĆ ODPŁATNA 22 250,00

PRZYCHODY POZOSTAŁE FCP 5 326,69

RAZEM PRZYCHODY -700 409 870,07
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b) Przychody z działalności odpłatnej wynosiły 32 250,00 zł z tytułu usług świadczonych dla 
Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień za następujące usługi: 

 

 ORGANIZACJA WARSZTÓW SZKOLENIOWYCH DLA GCPU 10 000,00

WYKONANIE FILMU DLA GCPU EDUKACYJNO-INSTUKTAŻOWEGO 
DOTYCZĄCEGO PIERWSZEJ POMOCY DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI

22 250,00

PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI ODPŁATNEJ 2015 32 250,00  
 

c) Przychody finansowe (odsetki bankowe) w 2015 nie wystąpiły. 
 

d) Przychody przyszłych okresów z tytułu otrzymanych przychodów w 2015 roku na realizację 
statutowych projektu DT w kolejnych latach wynosiły 10,76 zł. Zaliczone kwoty stanowić będą 
przychody w roku 2016, w których zrealizowane zostaną cele przewidziane projektem DT. 

 
 

6)   informację o poniesionych kosztach w 2015 na:  

a) koszty na realizację celów statutowych wynosiły 405 230,33 zł: 

Z E S T A W I E N I E   K O S Z T Ó W  S T A T U T O W Y C H  2 0 1 5 K O N T O K W O T A

K O S Z T Y  S T A T U T O W E  O G Ó L N E 5 0 0 - 0 2 8  3 0 6 , 7 2

-  D Z I A Ł A L N O Ś Ć  N I E O D P Ł A T N A 5 0 0 - 0 - 1 6  0 5 6 , 7 2

-  D Z I A Ł A L N O Ś Ć  O D P Ł A T N A 5 0 0 - 0 - 2 2 2  2 5 0 , 0 0

K O S Z T Y  S T A T U T O W E  -  D T 5 0 0 - 1 1 1 0  9 8 0 , 0 2

M K i D N 5 0 0 - 1 - 1 8 3  0 0 0 , 0 0

W K Ł A D  W Ł A S N Y 5 0 0 - 1 - 2 2 7  7 0 0 , 0 0

N I E K W A L I F I K O W A N E 5 0 0 - 1 - 3 2 8 0 , 0 2

K O S Z T Y  S T A T U T O W E  -  D - I D 5 0 0 - 2 1 5 3  9 1 7 , 2 5

K O S Z T Y  S T A T U T O W E  -  I D - E Y E 5 0 0 - 3 6 6  2 0 7 , 1 3

K O S Z T Y  S T A T U T O W E  -  G R U N D G V I G 5 0 0 - 4 3 5  8 1 9 , 2 1

K O S Z T Y  S T A T U T O W E  -  M A Ł Y  G R A N T 5 0 0 - 5 1 0  0 0 0 , 0 0

G M I N A  G D A Ń S K 5 0 0 - 5 - 1 9  8 6 0 , 0 0

W K Ł A D  W Ł A S N Y 5 0 0 - 5 - 2 1 1 0 , 0 0

N I E K W A L I F I K O W A N E 5 0 0 - 5 - 3 3 0 , 0 0

R A Z E M  K O S Z T Y  S T A T U T O W E  2 0 1 5  4 0 5  2 3 0 , 3 3
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b) działalność gospodarczą - NIE DOTYCZY 

c) Koszty działalności odpłatnej wynosiły 32 250,00 zł  
 
Koszty działalności odpłatnej w całości związane były z organizacją warsztatów i wykonaniem filmu 
instruktażowego. Składały się na nie wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o 
dzieło oraz faktury za usługi. 
 
Wynagrodzeń pracowników z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu statutowej działalności 
odpłatnej za okres ostatnich 3 miesięcy nie przekroczyły 3-krotności przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w sektorze w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. 
 
Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w 2014 r. wyniosło 3 980,24 zł.  
Limit 3-krotności wynagrodzenia wynosi w 2015 r.: 11 940,72 zł. 
 
 

c) Kosztu finansowe w 2015 stanowiły różnice kursowe ujemne w kwocie 3 095,40 zł. 
 
 
d) Pozostałe koszty – BRAK 

 
e) Fundacja Citizen Project w związku z prowadzoną działalnością statutową w 2015 roku 

wypracowała zysk netto w wysokości 1 544,34 zł, który zgodnie z uchwałą zarządu 2/2016 z dnia 
30.06.2016 zatwierdzającą sprawozdanie finansowe za 2015 rok zostanie zaliczony na zwiększenie 
przychodów z działalności statutowej fundacji na rok 2016. 

 

 

7)  pozostałe dane: 

a) liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z 
wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej, 

 
       Fundacja w 2015 roku nie zatrudniała pracowników na umowę o pracę.  
 

 
b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, 

premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie 
w działalności gospodarczej – BRAK 

c) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom 
zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z 
podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia – BRAK 
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d) wydatkach na wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych. 

Fundacja współpracowała ze zleceniobiorcami na zasadach umów cywilnoprawnych (umowa o 
dzieło i zlecenie). Wynagrodzenia netto oraz obciążenia publiczno-prawne zostały w całości 
opłacone w 2015 roku. 
 
Łączny koszt wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych wynosił: 217 810,30 zł. 
 

RODZAJ UMOWY ILOŚĆ 
OSÓB

ŁĄCZNY KOSZT 
WYNAGRODZEŃ

WYNAGRODZENIA 
NETTO

UMOWY O DZIEŁO 6 118 360,30 107 708,30

UMOWA ZLECENIE 6 99 450,00 71 679,97

217 810,30 179 388,27RAZEM:
 

 
 

 Obciążenia publiczno-prawne z tytułu umów cywilnoprawnych wynosiły łącznie: 38 422,03 zł 
 

RODZAJ UMOWY ILOŚĆ 
OSÓB

PODATEK 
DOCHODOWY 

PIT-4
SPOŁECZNE ZDROWOTNE FUNDUSZ 

PRACY RAZEM ZUS

UMOWY O DZIEŁO 6 10 652,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UMOWA ZLECENIE 6 6 758,00 13 643,96 6 343,34 1 024,73 21 012,03

17 410,00 13 643,96 6 343,34 1 024,73 21 012,03 38 422,03RAZEM:

RAZEM 
OBCIĄŻENIA 
PUBLICZNO-

PRAWNE 
2015

 
 
 

e) udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem 
pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania 
takich pożyczek,  

       W roku obrotowym Fundacja nie udzielała pożyczek.  
 

Fundacja w 2015 roku zaciągnęła od członków zarządu nieoprocentowane pożyczki w łącznej kwocie 
71.500 zł na przedfinansowanie projektów. Przedfinansowanie polegało na pokryciu wszelkich kosztów 
realizacji projektów do czasu rozliczenia raportów końcowych projektów i otrzymania ostatniej transzy 
dofinansowania od beneficjentów.  
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Do spłaty pozostała pożyczka w kwocie 28 000 zł na 2016 rok w projekcie ID-EYE. Raport końcowy 
projektu bez zastrzeżeń został zaakceptowany przez beneficjenta, ostatnia transza dofinansowania ma 
wpłynąć na konto Fundacji w 2016 roku. 
 

POŻYCZKI NA 
PRZEDFINANSOWANIE 

PROJEKTÓW

ZACIĄGNIĘTE 
POŻYCZKI W 

2015

SPŁACONE 
POŻYCZKI 

W 2015

POZOSTAJE 
DO SPŁATY 

W 2016

D-ID 31 500,00 31 500,00 0,00

ID-EYE 28 000,00 0,00 28 000,00

GR-TAT 12 000,00 12 000,00 0,00

RAZEM 71 500,00 43 500,00 28 000,00
 

 
Z tytułu zaciągniętych pożyczek w 2015 roku Fundacja zapłaciła do urzędu skarbowego 2% podatku od 
czynności prawnych w wysokości 1 430 zł. 

 
 
f)   kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku. 

Środki pieniężne Fundacji ulokowane w banku Alior Bank SA na koncie głównym i subkontach projektów 
na dzień 31-12-2015 Fundacji wynosiły łącznie 4 991,36 zł.  

 

g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa 
handlowego ze wskazaniem tych spółek – BRAK 

 

h)   nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie – 
BRAK 

 

i) nabytych pozostałych środkach trwałych – BRAK 

 

j)    wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych 
sporządzanych dla celów statystycznych – BRAK 
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8) Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, 
państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności. 

W roku 2015 miała miejsca działalność fundacji zlecona przez podmioty państwowe i samorządowe w 
ramach prowadzonych projektów: 
 
 projekt DT: E-LAB DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆ. Warsztatowa metoda - konstruktywna 

konfrontacja z mediami a autorefleksja offline i online, dofinasowany przez Ministerstwo Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Edukacja.  
 

 Przychody projektu DT E-LAB i zrównane z nimi koszty w 2015 roku wyniosły łącznie 110 980,02 zł. 
 Dotacja na rok 2015 otrzymana z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wynosiła 83 000 zł a 
 wkład własny 27 980,02 zł. Wynik finansowy na tej działalności wynosił 0,00 zł. 

 
 Zadanie publiczne: DIALOG W KLASIE Z WYKORZYSTANIEM PROFILAKTYCZNEJ STRATEGII 

ALTERNATYW. Moduł dydaktyczny (scenariusz lekcji z grą profilaktyczną) w ramach AKADEMII 
DYNAMICZNEJ TOŻSAMOŚCI (adT) finansowane przez Gminę Miasta Gdańsk. 
 
Przychody zadania publicznego i zrównane z nim koszty w 2015 roku wyniosły łącznie 10 000 zł. 
Dotacja z Gminy Gdańsk wyniosła 9 860 zł a wkład własny 140 zł. Wynik finansowy na tej działalności 
wynosił 0,00 zł. 
 
 

9) Informację o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także 
informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych. 

Fundacja w 2015 roku nie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.  
Za rok 2015 złożyła rozliczenie roczne CIT-8 wraz z załącznikami CIT-8/O i CIT-D. 
 
W 2015 fundacja była płatnikiem podatku dochodowego z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych i za 
rok 2015 złożyła deklarację PIT-11 i PIT-4R za zleceniobiorców. 
 
Z tytułu zaciągniętych pożyczek na przedfinansowanie projektów fundacja podlegała opodatkowaniu 
podatkiem od czynności cywilno-prawnych, deklarację PCC-3 oraz należny podatek opłaciła w ustawowych 
terminach. 
 
Na fundacji nie ciążą żadne zobowiązania podatkowe, deklaracje podatkowe są składane w I Urzędzie 
Skarbowym w Gdańsku. 
 

 

10) Informacje o kontrolach: 

W okresie sprawozdawczym w fundacji nie była przeprowadzona kontrola. 
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