Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012
Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego.
Nazwa: Fundacja „5Medium”
1) Podstawa prawna :



Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach /Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm./
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu
sprawozdania z działalności fundacji /Dz.U. Nr 50, poz. 529/

2) Dane o fundacji:
Nazwa: Fundacja „5Medium”
Siedziba, adres: ul. Broniewskiego 11, 20-448 Lublin
Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 21.09.2011
Nr KRS: 0000396829
Nr Regon: 061332789
3) Dane dotyczące członków zarządu fundacji według aktualnego wpisu w rejestrze
sądowym:
Imię, nazwisko, adres korespondencyjny:
1. Agnieszka Jarmuł, ul. Agatowa 18/53, 20-571 Lublin
2. Monika Czapka, ul. Agatowa 18/53, 20-571 Lublin
3. Anna Welik, ul. Agatowa 18/53, 20-571 Lublin

4) Cele statutowe fundacji:
1. Podstawowym celem Fundacji jest podejmowanie i wspieranie inicjatyw społecznych,
kulturalnych i edukacyjnych służących upowszechnieniu nowych mediów i technologii
informacyjno-komunikacyjnych w działalności kulturalnej i edukacyjnej oraz w życiu
codziennym.
2. W szczególności do celów Fundacji należy:
1. Integrowanie środowiska lokalnego wokół wartości kulturalnych i propagowanie
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego.
2. Wspieranie inicjatyw kulturalnych i edukacyjnych.
3. Upowszechnienie i promowanie działań artystycznych, kulturalnych i edukacyjnych
oraz zagospodarowania czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych.
4. Edukacja społeczeństwa lokalnego do wspierania, uczestnictwa i tworzenia kultury.
5. Edukacja filmowa, medialna, informacyjna oraz w zakresie bezpieczeństwa dzieci
i młodzieży w internecie.
6. Promocja miasta Lublin.
7. Promocja i organizacja wolontariatu.
8. Kultywowanie historii, tradycji i kultury ze szczególnym uwzględnieniem lokalnego
kolorytu ziemi lubelskiej.
9. Upowszechnianie równego dostępu do kultury, nowych mediów i technologii oraz
wyrównywanie szans edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży z mniejszymi szansami
oraz osób starszych zagrożonych wykluczeniem.
10. Wspieranie integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między
społeczeństwami.

11. Wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3,
w zakresie określonym w pkt 1-32.
12. Wspieranie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
13. Upowszechnienie nowoczesnych metod edukacji w zakresie wspierania, uczestnictwa
i tworzenia kultury oraz prawidłowego wykorzystywania nowych technologii.
14. Wspieranie i promocja międzynarodowej mobilności i współpracy młodzieży.
15. Kształcenie i promocja postawy aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.
5) Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych:
1. Powyższe cele realizowane będą w szczególności poprzez:
1. Inicjowanie, prowadzenie, finansowanie i organizowanie działań kulturalnych,
edukacyjnych, artystycznych, filmowych, sportowych, turystycznych.
2. Finansowe i niefinansowe wspieranie wszelkich kierunków i przejawów działalności
kulturalnej i edukacyjnej w szczególności twórców, organizacji i instytucji
kulturalnych
i edukacyjnych.
3. Prowadzenie szkoleń, akcji informacyjnych, spotkań, wystaw, prelekcji.
4. Prowadzenie działalności edukacyjnej w tym w szczególności wykładów, warsztatów,
sympozjów, seminariów, konferencji, kursów i projektów edukacyjnych.
5. Współpracę z administracją publiczną, organizacjami, instytucjami i osobami w kraju
i za granicą.
6. Programy badawcze, informacyjne i wydawnicze.
7. Publikowanie materiałów informacyjnych, broszur, poradników.
8. Organizowanie pikników edukacyjnych, gier miejskich, spacerów multimedialnych.
9. Promowanie nowych technologii i ich zastosowania w życiu codziennym oraz pracy
i nauce.
10. Organizowanie spotkań informacyjnych, edukacyjnych i konsultacyjnych.
11. Organizowanie konkursów i przyznawanie nagród.
W 2012 roku cele statutowe były realizowane poprzez następujące projekty:
1. Miasto z(po)mysłami
Projekt był próbą pokazania digitalizacji jako działania obywatelskiego, służącego
archiwizowaniu teraźniejszości, pozwalającego na pełniejsze poznanie miejsca, w
którym na co dzień żyjemy. Podczas pracy z dziećmi i młodzieżą została
wykorzystana metoda medialabu - forma działania umożliwiająca wspólną pracę i
uczenie się osób o umiejętnościach z różnych dziedzin. Uczestnikami projektu była
młodzież szkolna i studenci (8 os.) oraz dzieci i młodzież ze Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Lublinie (8 os.). Podczas trwających miesiąc (od 11
kwietnia do 15 maja) spotkań, 16 osobowa grupa uczestników projektu przy pomocy
wolontariuszek i wsparciu merytorycznym osób prowadzących warsztaty, poznała
oraz udokumentowała życie jednej z dzielnic Lublina – Śródmieścia - ul. Kowalską,
gdzie uczestnicy projektu na co dzień mieszkają i uczą się.
Projekt realizowany we współpracy z Specjalnym Ośrodkiem SzkolnoWychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej im. Prof. Zofii Sękowskiej
w Lublinie.
Patronat Honorowy nad projektem objął Prezydent Miasta Lublin – Krzysztof Żuk
Całkowita wartość zadania: 23676,50 zł, kwota dotacji: 17708,35 zł ze środków
europejskich w ramach programu „Młodzież w działaniu”, wkład własny
niefinansowy: 5968,15 zł
2. Bajki na ścianie

Bajki na ścianie to projekt realizowany przez wolontariuszy związanych z fundacją.
Trwał od marca do czerwca 2012 roku. Na projekt składały się cykliczne spotkania z
wolontariuszami, którzy czytali krótkie bajki z celuloidowych klisz, wyświetlane za
pomocą starego projektora bajek "Ania". Głównym celem projektu był
popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci z oddziału zerowego oraz uczniów klas 1-3
Szkoły Podstawowej nr 14 w Lublinie. Jednakże nasi wolontariusze gościli również
w Przedszkolu nr 42 w Lublinie.
Projekt realizowany był we współpracy z Ośrodkiem „Brama Grodzka – Teatr NN” i
Szkołą Podstawową nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie
Całkowita wartość zadania: 0 zł
3. Akademia Cyfrowych Kompetencji
Akademia Cyfrowych Kompetencji to program aktywizacji młodych osób (studenci
w wieku 19-24 lata) na rzecz lokalnej społeczności (osoby po 50. roku życia, dzieci
w wieku do 13 lat), poprzez podniesienie ich kompetencji w zakresie posługiwania
się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi i inspirowanie do podejmowania
własnych działań. Na program składał się cykl szkoleń przeznaczony dla studentów,
mający wyposażyć ich w wiedzę niezbędną do funkcjonowania w społeczeństwie
informacyjnym, co ważne wiedza ta została zweryfikowana poprzez realizację przez
uczestników projektu samodzielnych warsztatów dla dzieci w wieku szkolnym i
osób powyżej 50. roku życia.
Projekt realizowany był we współpracy z Ośrodkiem „Brama Grodzka – Teatr NN” i
Instytutem Kulturoznawstwa Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie
Patronat Honorowy nad projektem objął Prezydent Miasta Lublin – Krzysztof Żuk
Patronat Honorowy nad projektem objął Minister Administracji i Cyfryzacji –
Michał Boni
Całkowita wartość zadania: 36490 zł, kwota dotacji: 32790 zł ze środków MPiPS w
ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, wkład własny
niefinansowy: 3700 zł
4. Sieciaki na wakacjach
Sieciaki na wakacjach to element ogólnopolskiej kampanii społecznej, do której
zaproszone są organizacje z całej Polski. Inicjatorem akcji jest Fundacja Dzieci
Niczyje oraz Fundacja Orange. Realizowana co roku wakacyjna piknikowa akacja
ma na celu edukowanie dzieci poprzez zabawę. Uczy, jak reagować na
niebezpieczeństwa związane z Internetem oraz w jaki sposób ich unikać.
Do udziały w akcji włączyła się również nasza Fundacja, która we współpracy z
Dzielnicowym Domem Kultury "Węglin" przygotowała wakacyjny piknik.
Całkowita wartość zadania: 0 zł
5. Wgraj się w ojczysty
Wgraj się w ojczysty to projekt stworzenia gry miejskiej poprzedzonej cyklem
warsztatów językowo-animacyjnych. To próba przełożenia nauki o języku na
planszę gry. Wykorzystując metodę gry miejskiej przekazaliśmy młodzieży wiedzę
na temat ojczystego języka. Co ważne scenariusz gry został przygotowany przez
tzw. grupę inicjatywną: 15-osobowy zespół gimnazjalistów z Zespołu Szkół w
Niemcach. Udział w serii warsztatów z zakresu: językoznawstwa, social media, czy
tworzenia gier miejskich, pozwolił im na samodzielne opracowanie fabuły gry.
Motywem przewodnim dla „Wgraj się w ojczysty” stał się język, zasady jego
użycia, zabawy słowne, odkrywanie zapomnianych słów i ich znaczeń. Przestrzenie,
w których rozgrywała się zabawa wybrane zostały bardzo świadomie: Internet tworzący swój własny język, własne zasady, oraz Stare Miasto Lublina, kryjące w

sobie pamięć o słowach, których współczesna młodzież często nie zna i nie miałaby
okazji poznać.
Projekt realizowany był we współpracy z Zespołem Szkół im. Ziemi Lubelskiej w
Niemcach.
Całkowita wartość zadania: 16960 zł, kwota dotacji: 15060 zł ze środków NCK w
ramach programu Ojczysty – dodaj do ulubionych, wkład własny finansowy: 1900
zł
Patronat Honorowy nad projektem objął Prezydent Miasta Lublin – Krzysztof Żuk
6. Bezpieczna e-szkoła
Głównym celem projektu Bezpieczna e-szkoła było podnoszenie świadomości
młodzieży, ich rodziców oraz nauczycieli na temat zagrożeń czyhających w
Internecie a także przedstawienie ścieżek edukacyjnych, pomagających je
definiować i eliminować. Szkolenia przeznaczone były dla placówek szkolnych
położonych w województwie lubelskim. Do udziału w projekcie zostały
zakwalifikowane poniższe szkoły:
Zespół Szkół im. Ziemi Lubelskiej w Niemcach
Zespół Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie
Zespół Szkół nr 1 im. Zamoyskich w Szczebrzeszynie
Całkowita wartość zadania: 13602 zł, kwota dotacji: 12202 zł ze środków MEN w
ramach programu Bezpieczna i przyjazna szkoła – Z Pasją na Ty, wkład własny
finansowy: 700 zł, wkład własny niefinansowy: 700 zł
6) Zdarzenia prawne o skutkach finansowych:
- brak
7) Opis działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS
Organizacja nie jest wpisana do rejestru przedsiębiorców.
8) Odpisy uchwał zarządu fundacji
- uchwała nr 1/2012 z dnia 30.06.2012 o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok
2011
- uchwała nr 2/2012 z dnia 25.09.2012 o ustanowieniu pełnomocnictwa do zawierania umów
z członkami Zarządu Fundacji
9) Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł:
Przychody ogółem: 83 660,35 zł
W tym:
- ze środków publicznych /w tym z budżetu państwa i gminy/: 77 760,35 zł
- z darowizn: 5 900 zł
- ze świadczeń realizowanych odpłatnie z uwzględnieniem ich kosztów:0 zł
- z innych źródeł / wskazać jakie/: 0 zł
* gdy prowadzona jest działalność gospodarcza:
- z prowadzenia działalności gospodarczej z uwzględnieniem jej kosztów:
- stosunek przychodów z działalności gospodarczej do przychodów ogółem:
10) Informacja o poniesionych kosztach:
Koszty ogółem: 80 927,20 zł
W tym:
- na realizację celów statutowych: 80 445,05 zł
- na administrację /czynsz, korespondencja itp./: 482,15 zł

%

- na działalność gospodarczą: 0 zł
- pozostałe koszty /wskazać jakie/: koszty finansowe 151 zł

11) Informacje o osobach zatrudnionych:
Liczba osób zatrudnionych ogółem: 39 osób

12) Informacje o wynagrodzeniach:
 Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń: 52 277,89 zł zł
 Wysokość rocznych wynagrodzeń ogółem wypłaconych: 0 zł
Członkom Zarządu ogółem: 0 zł
Członkom innych organów fundacji/ wskazać jakim/: 0 zł
Osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą: 0 zł
Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń z umów zleceń: 0 zł
Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń z umów o dzieło: 52 277,89 zł brutto
13) Informacje o udzielonych pożyczkach:
brak udzielonych pożyczek
14) Informacje o posiadanym majątku:
a) Informacje o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych: 2 583,21 zł
b) Informacje o wartości posiadanych papierów wartościowych: 0 zł
c) Informacje o nabytych nieruchomościach: 0 zł
d) Informacje o nabytych innych środkach trwałych: 0 zł
e) Informacje statystyczne:
Aktywa: 1500 zł; fundusz własne, fundusz statutowy
Zobowiązania: brak
15) Informacje o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe
oraz o ich wynikach finansowych: brak działalności zleconej
16) Informacje o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych w tym
składanych deklaracji podatkowych:
Fundacja w roku 2012 zapłaciła 5670 zł podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT
4R)
Fundacja w roku 2012 zapłaciła 54 zł podatku dochodowego zryczałtowanego (PIT 8AR)
Fundacja składa roczną deklarację CIT -8 (dochody/przychody wolne: 2583,21zł)
17) Informacje o kontrolach i ich wynikach: brak
W załączeniu:
brak załączników

Przyjęto: Lublin, 29.06.2013
Zarząd Fundacji:

Rada Fundacji:

Agnieszka Jarmuł
Anna Welik
Monika Czapka

Tomasz Ślusarski
Justyna Baran
Alina Bąk

