
Sprawozdanie roczne zarządu Fundacji Kultury Chrześcijańskiej „ARTOS” za

rok 2013.

Fundacja Kultury Chrześcijańskiej „ARTOS” z siedzibą w Lublinie przy ul. Klonowica 6/2

uzyskała wpis do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 13 marca 2001 r.  pod numerem

0000003374.  Numer statystyczny  REGON - 432262725 

Osoby wchodzące w skład zarządu:

a) Małgorzata Irena Zmysłowska, zam.20-442 Lublin,ul.Klonowica6/2 – Prezes Zarządu

b) Wiesław Bodo, zam.20-144  Lublin, ul. Bazylianówka 75/1 - Członek Zarządu

c) Jan Piotr Kamiński, zam. 20-538 Lublin,ul.Jutrzenki12/45- Członek Zarządu

Celem statutowym Fundacji jest:

1.     Wspieranie i organizowanie chrześcijańskich przedsięwzięć misyjnych.
2.     Głoszenie  nauki  biblijnej  i  zasad  moralnych  zgodnie  ze  światopoglądem
chrześcijańskim.
3.      Umacnianie i rozwijanie kultury we wszystkich jej aspektach i przejawach.
4.      Wspieranie inicjatyw oświatowych, wychowawczych i programów edukacyjnych.
5.      Działalność dobroczynna na rzecz osób fizycznych i instytucji.
6.      Umacnianie i rozwijanie działań proekologicznych.
7.      Działalność na rzecz pomocy osób bezrobotnych, młodzieży, kobiet, niepełnosprawnych

i osób wykluczonych społecznie oraz grup szczególnego ryzyka
8.      Propagowanie pełnego rozwoju osoby ludzkiej, prowadzące do efektywnego życia.
9.      Wspieranie i rozwijanie pomocy dla uchodźców.

W roku 2013 fundacja otrzymała jeden grant. 

1. „Aktywny samorząd uczniowski” współfinansowany przez Szwajcarię w ramach 

szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.  

Celem projektu było wzmocnienie aktywności i rozwój postaw obywatelskich młodzieży       

w zakresie samorządności uczniowskiej z terenu województwa lubelskiego w okresie 

01.01.2013 -31.12.2013. 

Projekt zakładał:

 przeszkolenie 20 nauczycieli w zakresie opieki nad samorządami uczniowskimi oraz 

zapoznanie z przykładami „dobrych praktyk” szkół niemieckich (01.02 – 31.03.2013);

 przeszkolenie 150 młodych osób (13-18 lat) w zakresie aktywnego uczestnictwa          

w samorządzie uczniowskim (01.02 – 30.06.2013);

 wydanie dwu publikacji dla młodzieży i nauczycieli (01. 07 – 31.08.2013);

1



 zrealizowanie 10 projektów lokalnych przez samorządy uczniowskie (01.09 – 

30.11.2013);

 przeprowadzenie konferencji podsumowującej, na której młodzież przedstawi efekty 

zrealizowanych projektów (grudzień 2013).

Całkowity koszt projektu wynosił 206 400 zł. Projekt realizowany był od 01.01.2013 do 

31.12.2013.

Przez cały rok fundacja współpracowała z  partnerami  ukraińskimi  w zakresie  kontynuacji

działań  związanych  z  edukacją  obywatelską.  Przekazaliśmy  wypracowane  materiały

szkoleniowe. Spotykaliśmy się z partnerem z obwodu wołyńskiego celem przygotowywania

kolejnych projektów i pomocy w działaniach partnera na rzecz edukacji obywatelskiej. 

Prezes fundacji

Małgorzata Zmysłowska                                 

Lublin 20 stycznia 2014 r.
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