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OPIS DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ (§3 Statutu):
Cele Fundacji:
1. Fundacja działa na rzecz odbiorców, twórców i menadżerów kultury. Podstawowe cele
Fundacji to:
a) inicjowanie, wspieranie i realizowanie działań służących rozwojowi potencjału twórczego i
intelektualnego oraz chęci uczestnictwa w kulturze dzieci, młodzieży i dorosłych
b) tworzenie warunków dla kreowania ciekawych, wartościowych, nowatorskich wydarzeń
kulturalnych i programów edukacyjnych
c) umożliwienie animatorom podnoszenia kwalifikacji w zakresie zarządzania kulturą i
realizowania projektów edukacyjnych
d) upowszechnianie kultury i nauki przez całe życie
2. Fundacja realizuje cele statutowe m.in. poprzez następujące działania:
a) tworzenie instytucji i organizacji kulturalnych i artystycznych
b) udział w transformacji istniejących instytucji kultury
c) inicjowanie i organizację nowatorskich projektów edukacyjnych
d) edukowanie osób zawodowo zajmujących się kulturą i edukacją a także studentów i
wolontariuszy, ze szczególnym uwzględnieniem takich zagadnień jak zarządzanie, marketing i
tworzenie relacji z publicznością
e) projektowanie i organizację działań służących rozwojowi kreatywności
f) edukację dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez sztukę
Działania Uniwersytetu Dzieci ukierunkowane są na popularyzację nowoczesnej edukacji. Jesteśmy
pierwszym i największym w Polsce uniwersytetem dziecięcym, działającym w czterech ośrodkach Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Olsztynie.
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Cele statutowe zostały zrealizowane w roku 2014 poprzez przeprowadzenie następujących projektów

Uczelnia
Cele projektu





Przygotowanie do życia w społeczeństwie opartym na wiedzy
Kształtowanie umiejętność krytycznego myślenia
Rozbudzanie talentów twórczych
Przekonanie, że wiedza umożliwia współtworzenie cywilizacji i korzystanie z jej dobrodziejstw

Projekt uczelnia działał w czterech miastach: w Krakowie, Warszawie, Wrocławiu i Olsztynie. Na
zajęcia uczęszcza niemal 6 tysięcy studentów, a każdy miesiąc w Uniwersytecie otwiera przed
dziećmi możliwość wzięcia udziału w około 50 niepowtarzalnych wykładach i warsztatach. W każdym
z ośrodków patronat nad inicjatywą obejmują najbardziej prestiżowe uczelnie.
W organizacji zajęć pomagają rodzice oraz wolontariusze i praktykanci, którzy współpracują z
Uniwersytetem na zasadzie pro bono. Od początku istnienia projektu, dzięki ich wsparciu
przeprowadzone zostały setki inspirujących zajęć dla młodych słuchaczy.
Zajęcia Uniwersytetu dzieci odbywają się w czterech grupach wiekowych:
Odkrywanie dwuletni program dla dzieci w wieku 6-7 lat. Zajęcia mają na celu pokazanie dzieciom
bogactwa otaczającego świata poprzez samodzielne działanie. Warsztaty pozwalają odpowiedzieć na
najczęściej zadawane w tym wieku pytanie: „Co to jest?"
Inspiracje - dwuletni program dla dzieci w wieku 8-9 lat. Kierunek skonstruowany jest tak, aby
pokazać dzieciom różnorodność świata i przedstawić jak najwięcej dziedzin wiedzy w oparciu o
klasyczny podział nauk. Inspiracje mają na celu zainspirować dzieci do poszukiwań naukowych oraz
rozwijania własnych pasji. To odpowiedź na pytanie: „Jak?” Program podzielony jest na „ścieżki
naukowe”, zgodne z klasycznym podziałem nauk, aby dzieci mogły poznać różne dziedziny wiedzy
Tematy - dwuletni program dla dzieci w wieku 10-11 lat. Problematyka zajęć podporządkowana jest
czterem ważnym dla współczesnego świata zagadnieniom, wybranym na dany rok akademicki. Celem
zajęć jest nauczenie dzieci problemowego podejścia do zagadnienia oraz wykształcenie w nich
umiejętności korzystania z własnej wiedzy. Tematy mają pomóc dzieciom zrozumieć otaczający świat i
znaleźć odpowiedź na pytanie: „Dlaczego?
MiU - Mistrz i Uczeń dwuletni program dla dzieci w wieku 12-13 lat. To program dla tych, którzy chcą
pogłębiać swoją wiedzę w wybranej dziedzinie. Zajęcia mają na celu przekazanie specjalistycznej
akademickiej wiedzy na poziomie dostosowanym do wieku studentów oraz spotkania z autorytetami
ze świata nauki i życia publicznego.
Uniwersytet Dzieci w liczbach:
Od początku działania w uczestniczyło 20 000 dzieci. Fundacja nawiązała kontakt z około 500
naukowcami i specjalistami.
Corocznie współpracuje z Fundacją około 300 wolontariuszy.
Patronami Uniwersytetu Dzieci są: w Warszawie: JM Rektor Politechniki Warszawskiej, JM Rektor
Akademii Pedagogiki Specjalnej, JM Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, w Krakowie: JM Rektor
Uniwersytetu Jagiellońskiego, JM Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej, JM Rektor Uniwersytetu
Rolniczego, we Wrocławiu: JM Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego.

SCENARIUSZE LEKCJI
Nauczyliśmy się też upowszechniać nasze zajęcia przekształcając je w scenariusze lekcji dostępne
online dla każdego nauczyciela z każdej szkół w Polsce. W ten sposób nie tylko wyznaczamy trendy w
edukacji nieformalnej, ale wpływamy na edukację systemową w Polsce.
Scenariusze lekcji.pl to platforma dla nauczycieli zawierająca scenariusze lekcji przygotowane przez
naukowców i innych ekspertów w oparciu o zajęcia opracowane i przeprowadzone na Uniwersytecie
Dzieci. Lekcje dotyczą różnych dziedzin nauki, a także kultury i sztuki. Zostały tak przygotowane, by
nauczyciel bez trudu mógł je powiązać z obowiązującą podstawą programową. Realizują cele
zdefiniowane jako: “uczniowie wiedzą, rozumieją i potrafią”.
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Wszystkie treści scenariuszy są w całości dostępne za darmo. Nauczyciele mogą z nich korzystać po
wcześniejszym zarejestrowaniu się w serwisie. Nauczyciel otrzymuje dostęp do wszystkich
scenariuszy; ma prostą stronę profilową, służącą jako strona z zakładkami do scenariuszy.
Scenariusze podzielone są na kategorie zgodnie z etapami kształcenia oraz rodzajami edukacji (kl. IIII) lub przedmiotami (kl. IV-VI).

CHILDRENSUNIVERSITY.EU
Wykraczamy też poza granice naszego kraju - tworzymy międzynarodowy serwis z naszymi
scenairuszami w wersji anglojęzycznej. Chcemy przekazać nasze konkretne doświadczenia i knowhow - jak skalować swoją działalność bez utraty jakości, jak pozyskiwać partnerów, żeby rozszerzać
zakres tematyki i miejsc oferowanych zajęć oraz jak upowszechniać je w nieograniczony sposób.
Wykraczamy poza granice kraju również w inny sposób - z sukcesem podzieliliśmy się naszymi
doświadczeniami z Muzeum Politechnicznym w Moskwie. W rezultacie naszej współpracy dziś, już od
września 2013 działa tam Uniwersytet Dzieci.

INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYCH PRZYCHODÓW
Struktura rzeczowa przychodów
Treść

Przychody ze sprzedaży usług
usługi reklamy

Przychody z działalności statutowej
darowizny
dotacje

2013

2014

2 480,00
2 480,00

0,00
0,00

3 174 466,40 3 138 337,96
3 174 466,40 3 138 337,96
0,00

Razem przychody
3 176 946,40 3 138 337,96
Środkami finansowymi do prowadzenia projektów w roku 2014 były głównie darowizny w postaci wpłat
cegiełek od osób fizycznych.
Informacja o poniesionych kosztach na:
a) realizację celów statutowych,
b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.),
c) działalność gospodarczą,
d) pozostałe koszty,

Koszty w poszczególnych rodzajach
działalności
Treść

Koszt zakupu sprzedanych usług
Usługa reklamy

Koszty działalności statutowej
Koszty Uniwersytetu Dzieci
w tym
amortyzacja
zużycie materiałów i energii
wynagrodzenia
Ubezpieczenia i inne świadczenia
Usługi obce
podatki i opłaty
pozostałe koszty

Koszty Serwisu Społecznościowego (Kluby
naukowe)
w tym
zużycie materiałów i energii
wynagrodzenia

1 597 795,68
1 144 520,53

81 514,28
77 618,46

78 082,07
1 433,14
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Ubezpieczenia i inne świadczenia
Usługi obce
podatki i opłaty
pozostałe koszty

Koszty działania szkoły
w tym
amortyzacja
zużycie materiałów i energii
wynagrodzenia
Ubezpieczenia i inne świadczenia
Usługi obce
podatki i opłaty
pozostałe koszty

Koszty działań wolontariuszy
w tym
amortyzacja
zużycie materiałów i energii
wynagrodzenia
Ubezpieczenia i inne świadczenia
Usługi obce
podatki i opłaty
pozostałe koszty

8 198,94

223 075,46

17 520,17
14 185,92

135 336,49
7 376,12
25 473,25

Koszty imprez
w tym
amortyzacja
zużycie materiałów i energii
wynagrodzenia
Ubezpieczenia i inne świadczenia
Usługi obce
podatki i opłaty
pozostałe koszty

Scenariusze polskie
w tym
amortyzacja
zużycie materiałów i energii
wynagrodzenia
Ubezpieczenia i inne świadczenia
Usługi obce
podatki i opłaty
pozostałe koszty

Scenariusze angielskie
w tym
amortyzacja
zużycie materiałów i energii
wynagrodzenia
Ubezpieczenia i inne świadczenia
Usługi obce
podatki i opłaty
pozostałe koszty

Koszty administracyjne
Koszty sprzedaży
w tym
amortyzacja
zużycie materiałów i energii

2 701,28
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1 080 835,95

5 626,04
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wynagrodzenia
Ubezpieczenia i inne świadczenia
Usługi obce
podatki i opłaty
pozostałe koszty

Koszty ogólnogospodarcze
w tym
amortyzacja
zużycie materiałów i energii
wynagrodzenia
Ubezpieczenia i inne świadczenia
Usługi obce
podatki i opłaty
pozostałe koszty

Razem koszty działalności

7 745,35

1 023 619,78
38 935,53
76 219,22

2 678 631,63

INFORMACJE DODATKOWE
a) liczba osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według
zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych
wyłącznie w działalności gospodarczej
b) łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem
na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z
wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych
wyłącznie w działalności gospodarczej
c) wysokość 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 –
e) udzielone przez fundacje pożyczki pieniężnych, z podziałem według
ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania
pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich
pożyczek
f) kwoty ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem
banku
g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub
nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych
spółek
h) nabyte nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot
wydatkowanych na to nabycie

w fundacji
zatrudnionych jest 19
osób.
nie dotyczy

nie dotyczy

– nie dotyczy

Fundacja posiada lokaty
pieniężne w banku
PEKAO S.A. na kwotę
1 630 933,46 zł
– nie dotyczy
– nie dotyczy

Fundacja nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście oraz nie używa na podstawie umów najmu,
dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu żadnych środków trwałych.

5

Nazwa środka

BO

Zwiększenia

Zmniejszenia

BZ

Pozostałe środki
trwałe

20150,00

3610,00

0,00 23760,00

Umorzenie
środków trwałych

9120,78

6406,00

0,00 15526,78

11029,22

-

Wartość netto

-

amortyzacja
6406,00

8233,22

Wartość umorzenia w roku 2014 dla posiadanych środków trwałych wyniosła 6406,00 zł.
8) DANE O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ FUNDACJI przez podmioty państwowe i samorządowe
(usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej
działalności,
9) INFORMACJĘ O ROZLICZENIACH FUNDACJI Z TYTUŁU CIĄŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ
PODATKOWYCH
Zobowiązania z tyt. Podatków i ubezpieczeń
52 348,78
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