SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI
ZA ROK 2019
Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego.
§ 2. (Zachowano oryginalną numerację paragrafów i punktów z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.)
1. Dane rejestracyjne fundacji.
Nazwa fundacji

Instytut Pracy i Edukacji

siedziba i adres fundacji

ul. Studzienna 6, 44-100 Gliwice

aktualny adres do
korespondencji
adres poczty elektronicznej

ul. o. Jana Siemińskiego 22, 44-100 Gliwice

Regon

362578997

data wpisu w KRS

28.09.2015 r.

numer KRS

0000577540

Dane członków
zarządu fundacji:

Imię i nazwisko oraz pełniona funkcja
(według aktualnego wpisu w KRS)
Petros Tovmasyan - Prezes Zarządu

kontakt@klaster.org.pl

Określenie celów statutowych fundacji (ze statutu).
1. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy;
2. wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwój przedsiębiorczości;
3. wspieranie rozwoju młodzieży w zakresie ich wychowania, kształcenia oraz kształtowania
osobowości.
4. doskonalenie zawodowe oraz podnoszenie kwalifikacji kadry pedagogicznej oraz innych
osób związanych z oświatą.
5. wspieranie działalności edukacyjnej, kulturalnej, społecznej oraz badań naukowych;
6. wspieranie rozwoju kontaktów międzykulturowych, promocji demokracji, poszanowania
odmienności, wolności słowa i tolerancji;
7. aktywna promocja wzorców związanych z dobrym rządzeniem, przestrzeganiem praw
człowieka oraz poszanowaniem dla wolności mediów;
8. Stwarzania warunków rozwoju naukowego i osobowościowego osobom wybierającym
jako swoją drogę zawodową pracę na obszarze nauk prawnych;
9. działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, wspólnot lokalnych oraz grup
i środowisk marginalizowanych społecznie, popularyzowanie kulturalnej i społecznej
aktywności obywatelskiej, działania służące wyrównywaniu szans grup słabszych lub
zagrożonych społecznym wykluczeniem dotyczące w szczególności takich grup, jak:
mniejszości etniczne, narodowe, religijne oraz innych grup narażonych na dyskryminację;
10. rozwijanie kontaktów naukowych, kulturalnych, politycznych i społecznych pomiędzy
przedstawicielami różnych krajów, społeczności;
11. współpracy naukowej z jednostkami zagranicznymi o podobnych celach działania i misji;
2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych
(opis rzeczywiście prowadzonej działalności statutowej).

1. Prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej.
2. Organizowanie konferencji, szkoleń, seminariów poświęconych tematyce edukacyjnej.
3. Organizowanie koncertów, wystaw, festiwali, konferencji, spotkań, pokazów teatralnych
i filmowych oraz wydawanie publikacji;
4. Upowszechnianie wiedzy o innych kulturach, obyczajach i tradycjach;
5. promowanie aktywnej działalności społecznej, wolontariackiej oraz upowszechnienie
dobrych wzorców działalności na poziomie lokalnym, regionalnym i międzynarodowym;
6. organizowanie wymian młodzieżowych nastawionych na wymianę doświadczeń
międzykulturowych, w szczególności na obszarach transgranicznych;
7. zaangażowanie w programy stypendialne i szkoleniowe dla młodzieży szkolnej i
akademickiej, wolontariuszy oraz specjalistów różnych dziedzin;
8. promowanie ideałów demokracji i aktywny sprzeciw wobec naruszeniom występującym
w obszarze praw człowieka;
9. działalność z zakresu ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju i promowanie
dobrych praktyk w tym zakresie;
10. Członkostwo w organizacjach o celach statutowych zbieżnych z celami Fundacji;
11. Współpracę z władzami samorządowymi i rządowymi oraz polskimi i zagranicznymi
organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych.
1.
100 grantów na 100 lecie niepodległości - w ramach projektu Instytut Pracy i Edukacji
wraz z partnerem - Instytutem Wyszehradzkim, jako Operatorzy - zorganizują konkurs
mikrograntów o nazwie “Śląskie Lokalnie 2018-2019”. Celem projektu jest rozwój młodych
organizacji oraz grup nieformalnych z terenu województwa śląskiego poprzez zorganizowanie
konkursu grantowego, w ramach którego będą mogły pozyskać środki na realizację tych celów.
Operatorzy rozdadzą 500.000 zł w grantach od 500 - 5.000 zł. Projekt jest realizowany od maja
2018 r do grudnia 2019 r. Wartość projektu: 703.400,00 zł. Projekt dofinansowany ze środków
Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

2.
Regionalny Punkt Informacyjny Erasmus+ - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
wybrała w otwartym naborze Klaster Innowacji Społecznych do pełnienia roli Regionalnego
Punktu Informacyjnego. Celem działalności Regionalnych Punktów Informacyjnych jest
przekazanie uczestnikom spotkań wiedzy na temat możliwości programów zarządzanych przez
FRSE, w szczególności Erasmus+, a także prezentacja wyników programu, prowadzące w
konsekwencji do zwiększenia poziomu wiedzy na temat programu w regionach.

3.
Obywatel.IT - program podnoszenia kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku
życia mieszkających w województwie śląskim i opolskim”. Celem projektu jest poprawa
kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa śląskiego i opolskiego, w tym nabycie przez
nich umiejętności korzystania z e-usług publicznych i komercyjnych, zwiększenie aktywnego i
wszechstronnego korzystanie z nowych technologii w życiu codziennym. W ramach projektu
przewidujemy rozdanie około 100 mikrograntów gminom z woj. śląskiego i opolskiego w
kwocie około 56000 zł każdy. W rezultacie projektu 10000 osób nabędzie kompetencje cyfrowe,
w tym podstawowe kompetencje cyfrowe. Instytut Pracy i Edukacji jest organizacją
koordynującą pracę konsorcjum projektowego. Projekt jest realizowany w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2010, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje
społeczeństwa”, działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji
cyfrowych”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość projektu to: 6 165 910,00 zł w tym
wartość dofinansowania wynosi: 6 102 500,00 zł. Termin realizacji projektu: 19.02.18 31.10.19.

4.
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Katowicach - celem projektu jest
stworzenie przestrzeni do działań o charakterze międzynarodowym, promowanie założeń
polskiej polityki zagranicznej, realizowanie priorytetów polskiej polityki zagranicznej,
współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie działań międzynarodowych,
wspieranie inicjatyw o wymiarze międzynarodowym podejmowanych przez organizacje z
województwa śląskiego. W ramach sieci RODM animujemy w regionie działania z zakresu
współpracy międzynarodowej oraz prowadzimy działalność informacyjną i edukacyjną.
Udostępniamy specjalistyczne materiały, opracowania i publikacje, nasi konsultanci udzielają
profesjonalnych informacji w zakresie polityki międzynarodowej. Angażujemy lokalnych
ekspertów, przedstawicieli samorządów organizacji trzeciego sektora do dyskusji nad
kierunkami polskiej polityki zagranicznej i sposobami włączenia społeczności lokalnych do
budowy pozycji i wizerunku Polski na arenie międzynarodowej. Instytut Pracy i Edukacji jest
organizacją koordynującą pracę konsorcjum projektowego. Instytut Wyszehradzki jest partnerem
w projekcie. Zadanie jest dofinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Wartość projektu to: 334 886,00 zł, w tym wartość dofinansowania wynosi: 231 560,00 zł.
Termin realizacji projektu: 01.01.19 - 31.12.19.

5.
Gliwicka Mapa Tajemnic - projekt poświęcony odkryciu i zaprezentowaniu lokalnych,
nieznanych szerzej tajemnic historycznych Gliwic. Celem projektu jest rozpowszechnienie mało
znanych miejsc o znaczeniu historycznym oraz podniesienie świadomości historycznej
odbiorców za pomocą terenowych warsztatów tematycznych z elementami pracy twórczej
(malowanie, rysowanie, fotografia). Zadanie jest dofinansowane ze środków Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Wartość projektu to: 66
624,00 zł, w tym wartość dofinansowania wynosi: 53 000,00 zł. Termin realizacji projektu:
01.01.19 - 31.12.19.

6.
Śląska Młodzież Solidarna w Działaniu - celem głównym projektu jest wsparcie 192
osób młodych w wieku 15-19 lat, w tym z niepełnosprawnościami oraz młodzieży w szczególnie
trudnej sytuacji, w zdobywaniu i doskonaleniu umiejętności społecznych ważnych na rynku
pracy, uczęszczających do co najmniej 30 placówek edukacyjnych i wychowawczych woj.
śląskim: Gliwicach, Jaworznie, Cieszynie, Bielsku-Białej, powiecie gliwickim, Zawierciu,
powiecie zawierciańskim i Bytomiu. Okres realizacji projektu: od: 2018-10-02 do: 2020-05-31.
Całkowita wartość projektu: 733 980,00 w tym wartość dofinansowania: 675 660,00. MRPiPS.

7.
YEMA - Youth Exchange Mobile App - kraje uczestniczące: Polska, Portugalia,
Włochy. Projekt partnerski, w ramach którego opracujemy aplikację mobilną, która będzie
narzędziem dydaktycznym wspierającym międzynarodowe wymiany młodzieży. Aplikacja
będzie przykładem efektywnego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych
(TIK) w działaniach edukacyjno-szkoleniowych na rzecz młodzieży. Projekt ma charakter
innowacji oraz promuje wykorzystanie nowych technologii jako siły napędowej na zmian na
lepsze w dziedzinie kształcenia i szkolenia młodzieży. Erasmus Plus. Termin: 02.04.2018 01.12.2019. Wartość: 73.595,00 Euro

8.
Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem - celem projektu jest
udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym oraz
udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym w latach 2019-2021, w ramach projektu
prowadzimy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Gliwicach oraz 5 lokalnych
punktów pomocy na terenie powiatu Gliwickiego, Tarnowskich Gór, Piekar Śląskich, Zabrza i
Rudy Śląskiego. Termin realizacji: 2019-01-01 - 2021-12-31, Wartość dofinansowania
3.901.592,61 zł z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej –
Funduszu Sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości.

9.
Mapa Potrzeb Seniora - celem projektu “Mapa Lokalnych Potrzeb Seniorów” była
aktywizacja seniorów przez promocję partycypacji obywatelskiej oraz zwiększenie świadomości
korzyści płynących z ich angażowania się w tworzenie lokalnej polityki z wykorzystaniem
narzędzi partycypacji społecznej. W ramach projektu przeprowadziliśmy warsztaty dla 15 grup
seniorów (osób powyżej 60. roku życia) z 15 gmin woj. śląskiego. Projekt jest
współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.  Całkowita wartość
projektu: 121 892,50 zł w tym wartość dofinansowania: 108 955,00 zł.

3. Działalność gospodarcza: informacja, czy fundacja prowadzi działalność gospodarczą
(niepotrzebne skreślić): TAK PROWADZIŁA / NIE PROWADZIŁA
Informację o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru
przedsiębiorców KRS (należy podać kody PKD działalności gospodarczej wpisanej do rejestru
przedsiębiorców KRS wraz z ich opisem słownym oraz kody i opis słowny faktycznie prowadzonej
działalności gospodarczej).
Fundacja realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku
publicznego, a dochód z odpłatnej działalności pożytku publicznego w całości przekazywany
jest na realizację statutowych celów Fundacji.
78, 10, Z, Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
78, 20, Z, Działalność agencji pracy tymczasowej
78, 30, Z, Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
4. Odpisy uchwał zarządu fundacji (należy przekazać odpisy uchwał zarządu fundacji w formie np.
kserokopii, podjętych w okresie sprawozdawczym, którego dotyczy sprawozdanie, bądź wskazać,
iż zarząd nie podejmował uchwał).
Zarząd nie podejmował uchwał.
5. Informacje o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek,
zapis, darowizna, środki ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa
i budżetu gminy) (należy w tym miejscu podać też przychody z działalności gospodarczej).
1) spadek - 0 złotych,
2) zapis - 0 złotych,
3) darowizna - 42 464,20 złotych
4) środki ze źródeł publicznych:
a) z budżetu państwa - 3 098 895,37 złotych,
b) z budżetu gminy - 0 złotych,
5) z innych źródeł - 643,12 złotych.
Informacje o wysokości uzyskanych przychodów z odpłatnych świadczeń realizowanych
przez fundację w ramach celów statutowych z podaniem kosztów tych świadczeń
(należy podać osobno przychody i koszty).
1.
2.

Przychody z działalności statutowej odpłatnej - 14637,00 zł.
Koszty działalności odpłatnej - 0,00 zł.

Przychody ogółem:

3 142 002,69 zł

w tym przychody
uzyskane w gotówce:

0,00

Jeżeli działalność gospodarcza była prowadzona:
wynik finansowy z prowadzonej działalności gospodarczej
(tj. przychody minus koszty)
procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności
gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł
6. Informacje o poniesionych kosztach na:
a) realizację celów statutowych
b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.)
c) działalność gospodarczą
d) pozostałe koszty
w tym koszty poniesione w gotówce na:
a) realizację celów statutowych
b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.)
c) działalność gospodarczą
d) pozostałe koszty
7. Dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w fundacji.
a) łączna liczba osób zatrudnionych w fundacji z podziałem
według zajmowanych stanowisk oraz

0,00
0,00

2 670 694,50
160 789,50
nie dotyczy
350,00
-

15 osób:
–
–
–
–
–

liczba osób zatrudnionych wyłącznie w działalności
gospodarczej
b) łączna kwota wynagrodzeń wypłacanych przez fundację:
w tym:
wynagrodzenia

Koordynator
projektu RODM,
Koordynator
projektu,
Koordynator
regionalny,
Osoba pierwszego
kontaktu,
Asystentka Zarządu.
-

1 008 371,98

nagrody
premie
inne świadczenia

-

wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie
w działalności gospodarczej

nie dotyczy

70 708,51

7. c) Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego
łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji, z podziałem na:
wynagrodzenia
Roczne wynagrodzenie osób
wchodzących w skład

nagrody
premie
inne świadczenia

zarządu zarządu: 136 203,75
zł, Roczne wynagrodzenie
osób wchodzących w skład
rady fundacji: 211 851,50 zł
0,00
0,00
0,00

Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego
osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na:
wynagrodzenia
0,00
nagrody
0,00
premie
0,00
inne świadczenia
0,00
7. d) Dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia.
783 512,10 ZŁ
7. e) Dane o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich
wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz
z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek.
W okresie sprawozdawczym nie udzielono ani nie zaciągnięto pożyczek.
7. f) Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku
lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
(należy podać dane na koniec roku sprawozdawczego).
Instytut Pracy i Edukacji posiada rachunek bankowy w banku mBanku przy ul. Zwycięstwa
56, 44-100 Gliwice. Numer rachunku: 34 1140 2004 0000 3402 7590 2960
Saldo na dzień 31.12.2020 r. wynosiło: 12 777,17 zł.
Wysokość środków finansowych zgromadzonych w gotówce
0 zł
7. g) Dane o wartościach nabytych obligacji oraz objętych udziałów lub nabytych akcji
w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek.
W okresie sprawozdawczym nie nabyto akcji, udziałów ani obligacji.
7. h) Dane o nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot
wydatkowanych na to nabycie.
W okresie sprawozdawczym nie nabyto nieruchomości.
7. i) Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych.
W okresie sprawozdawczym nie nabyto pozostałych środków trwałych.
7. j) Dane o wartościach aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych
sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych (należy podać dwie
wartości).
Aktywa: 617 149,32 złotych
Pasywa: 617 149,32 złotych
8. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi,
państwowe zadania zlecone, zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej
działalności (należy podać informacje o realizowanych zadaniach publicznych i uzyskanych
dotacjach, grantach, kosztach poniesionych na ich realizację oraz o wyniku finansowym).

Dotacje: 3 098 895,37 zł
a) dotacja otrzymana na realizację projektu Obywatel IT z ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 1 263 814,72 zł,
b) dotacja otrzymana na realizację projektu FIO ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich - 329 375,51 zł,
c) dotacja otrzymana na realizację projektu RODM ze środków Ministerstwa Spraw
Zagranicznych - 200 646,05 zł,
d) dotacja otrzymana na realizację projektu ASOS współfinansowany ze środków Ministerstwa
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - 108 955,00 zł,
e) dotacja otrzymana na realizację projektu Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem
ze środków Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości - 1 061 923,64 zł,
f) dotacja otrzymana na realizację projektu YEMA - Youth Exchange Mobile
App dofinansowany z programu Erasmus+ - 81 180,45 zł,
g) dotacja otrzymana na realizację projektu Gliwicka Mapa Tajemnic ze środków Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - 53 000,00
zł.
Koszty poniesione na realizację zadań publicznych: 3 185 308,24 zł
Wynik finansowy: -29 050,07 zł

9. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także
informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych.
–
–
–
–

CIT-8 złożony 31.03.2020 r.
deklaracja PIT 4R,
podatek dochodowy od os. fizycznych i CIT8,
deklaracja na podatek dochodowy od osób prawnych.

Fundacja nie dzień 31.12.2019 r. nie posiadała ciążących zobowiązań podatkowych.

10. Informacja, czy fundacja jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca
2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. poz. 723,
1075, 1499 i 2215).
X
NIE
TAK
11. Informacja o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację płatności w gotówce o wartości równej
lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest
przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które wydają się ze sobą
powiązane, wraz ze wskazaniem daty i kwoty operacji.
Nie przyjęto i nie dokonano płatności o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10
000 euro.
§ 3. Informacja o przeprowadzonych w fundacji kontrolach w okresie sprawozdawczym
oraz informacja o ich wynikach (należy wskazać organy kontrolujące i zakres kontroli).

W okresie sprawozdawczym w Fundacji zostały przeprowadzone trzy kontrole:
- kontrola z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w zakresie realizacji projektu Regionalnego
Ośrodka Debaty Międzynarodowej. Wynik kontroli: brak zastrzeżeń.
- kontrola z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w zakresie realizacji projektu Śląska
Młodzież Solidarna w Działaniu. Wynik kontroli: brak zastrzeżeń.
- kontrola z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w zakresie realizacji projektu Obywatel.IT.
Zastrzeżenia dotyczyły dokumentacji projektowej. W wyniku kontroli otrzymaliśmy wytyczne
jakie zmiany powinniśmy wprowadzić w dokumentach. Wszystkie zmiany zostały wdrożone.

§ 4. Sprawozdanie powinno zostać przekazane w oryginale oraz podpisane przez co najmniej
dwóch członków zarządu fundacji jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej.
Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentacji fundacji:

