Sprawozdanie roczne zarządu Fundacji Kultury Chrześcijańskiej „ARTOS” za
rok 2014.
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 2014 fundacja realizowała następujące projekty:.
1. „ Wolontariusz z doświadczeniem” współfinansowany przez MPiPS w ramach rządowego
programu ASOS. Celem projektu było zaktywizowanie i przygotowanie 60 osób 60+ do
pracy wolontarystycznej na rzecz osób starszych na terenie miasta Lublina w okresie
01.06.2014 do 31.12.2014.
Projekt zakładał:
1.Działania promocyjne i nabór uczestników.
2. Rozwijamy swoją wiedzę i umiejętności - 10 warsztatów x 5 godzin.
3. Szkolenie - Pomagam osobom starszym 4 cykle po 3 dni.
4. Wizyty w DPS i domach opieki - 8 wizyt.
5. Klub wolontariusza - 12 spotkań.
6. Wydanie publikacji "Wolontariat - pomagamy osobom starszym." Ilość 300 sztuk.
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7. Spotkanie podsumowujące projekt -100 osób.
Całkowity koszt projektu wynosił 62889.99zł. Projekt realizowany był od 01.06.2014 do
31.12.2014.
Przez cały rok fundacja współpracowała z partnerami ukraińskimi w zakresie kontynuacji
działań związanych z edukacją obywatelską. 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 2015 r.
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