Sprawozdanie roczne zarządu Fundacji Kultury Chrześcijańskiej „ARTOS” za
rok 2009.
Fundacja Kultury Chrześcijańskiej „ARTOS” z siedzibą w Lublinie przy ul. Klonowaci 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) Maciej Igor Zmysłowski, zam. 20-442 Lublin,ul.Klonowica6/2- Członek Zarządu
c) Jan Piotr Kamiński, zam. 20-538Lublin,ul.Jutrzenki12/45- Członek Zarządu
Celem statutowym Fundacji jest:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Wspieranie i organizowanie chrześcijańskich przedsięwzięć misyjnych.
Głoszenie nauki biblijnej i zasad moralnych zgodnie ze światopoglądem
chrześcijańskim.
Umacnianie i rozwijanie kultury we wszystkich jej aspektach i przejawach.
Wspieranie inicjatyw oświatowych, wychowawczych i programów edukacyjnych.
Działalność dobroczynna na rzecz osób fizycznych i instytucji.
Umacnianie i rozwijanie działań proekologicznych.
Działalność na rzecz pomocy osób bezrobotnych, młodzieży, kobiet, niepełnosprawnych
i osób wykluczonych społecznie oraz grup szczególnego ryzyka
Propagowanie pełnego rozwoju osoby ludzkiej, prowadzące do efektywnego życia.
Wspieranie i rozwijanie pomocy dla uchodźców.

W roku 2009 fundacja realizowała cele statutowe poprzez następujące projekty:
1.Projekt „Uczymy się tolerancji-warsztaty w Mołdowie”w ramach programu RITA
prowadzonego przez Fundację Edukacja dla Demokracji. Projekt skierowany był do
młodych osób z obwodu teraklijskiego chcących aktywnie uczestniczyć w działaniach na
rzecz tolerancji ze względu na pochodzenie etniczne. W ramach projektu przeprowadziliśmy
następujące działania 1.Promocja projektu i nabór uczestników. 2.Przeprowadzono 5 dniowe
szkolenie w miejscowości Tvarditsa w Mołdowie

dla 20 osób. 3.Uczestnicy szkolenia

zrealizowali 4 projekty dotyczące działań na rzecz tolerancji. 4. Przeprowadziliśmy wizytę
studyjną dla 6 młodych osób z różnych organizacji pozarządowych uczestniczących
w projekcie. Podczas 4 dni wizyty uczestnicy

zapoznali się z działaniami polskich

organizacji w zakresie tolerancji. 5.Wydaliśmy również 300 sztuk publikacji "Uczymy się
tolerancji - projekty" w języku rosyjskim i przekazaliśmy je lokalnym organizacjom
i instytucjom publicznym obwodu teraklijskiego w Mołdowie.
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Koszt całkowity projektu - 48620 zł
2.Projekt Great:Global Rights, European Acting Together”. Partnerem

wiodącym

projektu jest fundacja Polska Akcja Humanitarna, natomiast fundacja Artos została partnerem
lokalnym. Projekt rozpoczął się w 2009 roku, a zakończy w 2010. W ramach projektu w roku
2009 nasza fundacja wzięła udział w szkoleniu „Perspektywa praw człowieka w rozwoju”
oraz uczestniczyła w przygotowaniu kampanii reklamowej.
3.Fundacja została ponownie członkiem Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich
Organizacji Pozarządowych.
Lublin 20 stycznia 2010 r.
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