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I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     DOLNOŚLĄSKIE

Gmina ŚWIDNICA

Powiat ŚWIDNICKI

Ulica Nr domu 7 Nr lokalu 

Miejscowość KRZYŻOWA Kod pocztowy 58-112 Poczta GRODZISZCZE Nr telefonu (74)8500300

Nr faksu (74)8500305 E-mail sekretariat@krzyzowa.org.pl Strona www www.krzyzowa.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2004-12-30

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 00583356100000 6. Numer KRS 0000084948

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

dr Robert Żurek Dyrektor Zarządzający, 
Członek Zarządu

TAK

Bernard Skiba Członek Zarządu do 
19.05.2018

TAK

Dorota Krajdocha Dyrektor Zarządzający, 
Członek Zarządu od 
19.05.2018

TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

FUNDACJA "KRZYŻOWA" DLA POROZUMIENIA EUROPEJSKIEGO
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Fundacji, zgodnie z paragrafem 6 statutu, jest pobudzanie i 
popieranie działalności zmierzającej do utrwalenia pokojowego i 
naznaczonego wzajemną tolerancją współżycia narodów, grup społecznych
i jednostek. W ten sposób winno być kontynuowane duchowe dziedzictwo 
Kręgu z Krzyżowej i „Mszy Pojednania” oraz popierane europejskie 
porozumienie

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       

Dla osiągnięcia swego celu Fundacja podejmuje wszelkie dostępne i 
zgodne z prawem działania. W szczególności w zakresie swoich możliwości 
Fundacja powinna:
1. utworzyć i zapewnić utrzymanie:
a. Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży,
b. Miejsca Pamięci,
c. Ekologicznego gospodarstwa rolnego
d. „Wspólnoty” osób nawiązujących do celów Fundacji,
e. Akademii Europejskiej.
2. udzielać pomocy i poparcia przedsięwzięciom służącym rozwojowi życia 
kulturalnego, gospodarczego oraz ochronie środowiska, przede wszystkim 
w okolicach wsi Krzyżowa.
3. popierać i uczestniczyć w działaniach osób fizycznych i prawnych, 
których cele są podobne do celów Fundacji.
4. W ramach działalności, o której mowa w §8., w punktach 1. - 
3.Fundacja realizować będzie między innymi następujące zadania:
a. działania na rzecz integracji europejskiej i rozwoju kontaktów i 
współpracy między narodami
b. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji
c. działania na rzecz osób niepełnosprawnych
d. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
e. nauki, edukacji, oświaty i wychowania
f. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży
g. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
h. upowszechniania kultury fizycznej i sportu
i. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
j. wspierania i organizacji wolontariatu
k. działania na rzecz technicznego, informacyjnego lub szkoleniowego 
wspierania organizacji pozarządowych.

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Benedikt Servitius 
Schneiders

Przewodniczący Rady 
Nadzorczej

TAK

Agnieszka Łada Wiceprzewodnicząca 
Rady Nadzorczej

TAK

Grzegorz Warzocha Członek Rady Nadzorczej TAK

Klaus Maximilian Prestele Członek Rady Nadzorczej TAK

Rafał Krzysztof Szafraniec Członek Rady Nadzorczej TAK

Annemarie Dorothea 
Franke

Członek Rady Nadzorczej TAK

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży (MDSM)

Praca dla młodzieży i z młodzieżą w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży (MDSM) w Krzyżowej to najważniejszy projekt 
realizowany przez Fundację "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego. Wzbudzanie ciekawości i chęci poznania innych osób i 

Druk: NIW-CRSO 2



otaczającego nas świata, poszukiwanie podobieństw i dążenie do zrozumienia różnic, a także uczenie otwartości i umiejętności 
komunikacji to nieodłączne elementy spotkań młodych ludzi w MDSM w Krzyżowej. W ten sposób chcemy wspierać zarówno 
porozumienie między ludźmi, jak i rozwój europejskiego społeczeństwa obywatelskiego.
Narzędziem do realizacji celów MDSM są włączające i partycypacyjne zajęcia prowadzone zgodnie z duchem edukacji 
pozaformalnej, a w szczególności organizacja projektów edukacyjnych w następujących formatach:
• kilkudniowe szkolne i pozaszkolne wymiany młodzieży, głównie polsko-niemieckie lub trójstronne z udziałem kraju trzeciego,
• kilkudniowe wizyty studyjne dla młodzieży z jednego kraju,
• jednodniowe warsztaty edukacyjne dla młodzieży z jednego lub dwóch krajów,
• programy specjalistyczne dla organizatorów wymian szkolnych i pozaszkolnych oraz dla multiplikatorów edukacji 
pozaformalnej.
Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży jest placówką kształceniową oraz placówką oświatowo-wychowawczą, wpisaną w 
2012 r. do Gminnego Zespołu Oświaty Gminy Świdnica. 
MDSM jest również jednostką centralną Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM), sprawującą opiekę merytoryczną i 
formalną nad dofinansowanymi przez PNWM projektami.
Projekty MDSM dotyczą następujących zagadnień:
• edukacja historyczna i obywatelska,
• edukacja międzykulturowa,
• edukacja artystyczna i kulturalna,
• edukacja globalna i edukacja dla zrównoważonego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem tematu światowego kryzysu 
migracyjnego,
• zajęcia językowe i sportowe,
• edukacja włączająca i partycypacyjna.
Największa i najważniejsza grupa projektów realizowanych przez MDSM to projekty szkolnej i pozaszkolnej wymiany młodzieży. 
Wymiany trwają od 4 do 9 dni i bierze w nich udział od 20 do 120 osób. Wymiana młodzieży to przede wszystkim spotkanie 
osobiste i grupowe młodych osób, a zadaniem pracowników MDSM jest stwarzanie bezpiecznej i inspirującej przestrzeni do 
współtworzenia tego spotkania. Ze względu na dziedzictwo samej Krzyżowej historia jest najczęściej wybieranym i realizowanym 
tematem międzynarodowych wymian młodzieży. Zadaniem edukacji historycznej w MDSM jest nie tylko przekazanie wiedzy, ale 
również refleksja nad aktualnymi wydarzeniami i wzbudzanie współodpowiedzialności za teraźniejszość i przyszłość. 
Zdecydowana większość projektów MDSM podejmuje także tematy z zakresu edukacji obywatelskiej w duchu wartości takich 
jak wolność, tolerancja i niedyskryminacja. W wielu wymianach tematem przekrojowym jest edukacja międzykulturowa, która 
służy rozwijaniu szeregu kompetencji pomagających młodzieży odnaleźć się i sprawnie funkcjonować w świecie zróżnicowanym 
kulturowo. W wymianach przeplatają się także takie tematy jak edukacja globalna i na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz 
elementy edukacji artystycznej i medialnej. Kilka wymian w 2018 r. miało także charakter włączający grupy młodzieży 
defaworyzowanej społecznie lub młodzieży z niepełnosprawnością.

Na koniec roku w MDSM funkcjonowało 8,75 etatu, z czego 7,25 w bezpośredniej pracy pedagogicznej z grupami.
Pracę pedagogów wspierało 6 wolontariuszek i wolontariuszy z Niemiec, Ukrainy, Hiszpanii i Portugalii oraz 1 praktykant.

MDSM w liczbach

W 2018 r. MDSM zrealizował 121 projektów edukacyjnych, w tym:
• 106 projektów edukacyjnych dla młodzieży (50 wymian polsko-niemieckich, 10 wymian polsko-niemiecko-ukraińskich, 7 
wymian, w których oprócz młodzieży polskiej i niemieckiej brała także udział młodzież z Włoch, Rumunii, Czech czy Izraela, 2 
wizyty przygotowawcze, 5 projektów teatralnych z udziałem Polonii, 9 wizyt studyjnych młodzieży z Niemiec, 23 jednodniowe 
warsztaty dla młodzieży z Polski),
• 4 szkolenia dla multiplikatorów z Polski i Niemiec,
• 4 seminaria dla nauczycieli z Polski i Niemiec, realizujących międzynarodowe wymiany szkolne,
• 7 szkoleń dla nauczycieli z Polski z zakresu edukacji globalnej.
Ponadto MDSM :
• zrealizował 2 projekty wolontariatu europejskiego (European Voluntary Service) dla 8 wolontariuszek i wolontariuszy,
• brał udział w 3 międzynarodowych projektach partnerstwa strategicznego programu Erasmus+,
• przeprowadził (pracownicy i wolontariusze MDSM) 96 oprowadzeń historycznych po Krzyżowej.
W ramach wyżej wymienionych działań zrealizowano 14.581 osobodni.
We wszystkich działaniach działu wzięło udział 4.106 osób z 11 krajów.

Wybrane projekty MDSM zrealizowane w 2018 r.

• Konferencja „Edukacyjny wymiar wymian szkolnych – szanse i wyzwania dla szkół” (10-12 czerwca 2018 r.)
• Konferencja ta stała się pierwszym bardzo ważnym i dostrzeżonym w Polsce krokiem ku wzmacnianiu projektów wymian 
międzynarodowych w systemie edukacji formalnej. Uczestnicy konferencji -  przedstawiciele kuratoriów, organów prowadzących 
szkoły, szkół, uczelni wyższych, instytucji wspierających wymiany młodzieży oraz organizacji pozarządowych - sformułowali 
szereg ważnych postulatów. Praca zapoczątkowana przez MDSM będzie kontynuowana na szerszą skalę przez Polsko-Niemiecką 
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Współpracę Młodzieży wraz z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, co w rezultacie powinno doprowadzić do powstania 
ogólnopolskiej sieci na wzór niemieckiego stowarzyszenia Austausch macht Schule (Szkoła żyje wymianą).
• Projekt „Nasz wspólny świat - edukacja globalna dzieci” (projekt trzyletni, początek w 2018 r.)
• Projekt, finansowany za środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych, dotyczy wsparcia lokalnych przedszkoli i szkół nie tylko 
w wiedzę dotyczącą otaczającego nas świata, ale także w materiały edukacyjne, które zdobywanie tej wiedzy umożliwiają. W 
2018 r. w projekt zaangażowane były szkoły i przedszkola z gminy Świdnica oraz z małych gmin Mazowsza. W ramach projektu 
odbyło się łącznie 6 szkoleń, w których wzięło udział 16 placówek oświatowych. W 2019 r. projekt obejmie miasto Świdnicę, a w 
kolejnym roku zaproszone zostaną szkoły i przedszkola z powiatu Dzierżoniowskiego.
• Projekt szkoleniowy z zakresu "Deep Democracy" (8-13 grudnia 2018)
• Do MDSM przyjechało 24 trenerów, edukatorów i nauczycieli z Polski i Niemiec, aby zdobyć umiejętności rozwiązania 
konfliktów oraz wzmacniania demokratycznego współżycia w grupie. Szkolenie prowadziły wspólnie polska i niemiecka trenerka, 
które są certyfikowanymi instruktorkami Lewis Method of CoResolve and Deep Democracy. Szkolenie objęło wstęp teoretyczny 
oraz zastosowanie i refleksję nad metodą, jak i własną postawą. Po szkoleniu była możliwość skorzystania z indywidualnych 
konsultacji z trenerkami.
• „Polskie rodziny w wirze historii” / "Polskie rodziny w teatrze życia" (różne terminy)
• W 2018 r. w Krzyżowej odbyło się 5 tygodniowych warsztatów w ramach obu projektów, finansowanych przez Ministerstwo 
Edukacji Narodowej. W tygodniowych zajęciach brała udział młodzież polonijna oraz młodzież ze szkół polskich. W projekcie 
uczestnicy mają możliwość odkrywania historii w ciekawy, angażujący sposób, budując jednocześnie poczucie tożsamości 
poprzez świadome zajmowanie się historią swojej społeczności oraz biorąc udział w warsztatach teatralnych, za każdym razem 
zakończonych spektaklem dla publiczności.
•  „Peace begins with me”  (1-9 lipca 2018)
• Dwuletni projekt, finansowany przez Fundację "Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość ” którego pierwsza część odbyła się w 
Krzyżowej w lipcu 2018 r. Jest to projekt włączający młodych ludzi reprezentujących różne środowiska społeczne, w tym 
uczestników o mniejszych szansach z Polski, Niemiec i Czech (łącznie 33 osoby). Opiera się na długofalowej współpracy, której 
celem jest partycypacja i wzmacnianie młodych ludzi. W projekcie podnosimy kwestię odpowiedzialności za pokój: zaczynamy 
od uznania podmiotowości każdej osoby, umieszczając różnorodność w centrum naszego spotkania. W całym projekcie 
koncentrujemy się na dziedzictwie Kręgu z Krzyżowej, ale także zapraszamy młodych ludzi do kwestionowania otaczającej nas 
rzeczywistości poprzez krytyczną analizę mediów i wpływu języka, którym mówimy, na nasz pogląd na świat. Produktem 
końcowym projektu będzie publikacją zawierającą użyteczne metody krytycznej analizy mediów dla międzynarodowej grupy 
włączającej.

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli „Akademia Europejska”

Główne kierunki działań w roku 2018, wynikające ze statutowej działalności placówki:
• Podnoszenie kompetencji nauczycieli w zakresie realizacji międzynarodowych wymian szkolnych
• Podnoszenie kompetencji nauczycieli w zakresie stosowania metod edukacji pozaszkolnej
• Podnoszenie kompetencji nauczycieli w zakresie pracy wychowawczej z grupą
• Podnoszenie kompetencji nauczycieli w obszarze edukacji globalnej
• Podnoszenie kompetencji nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych
• Realizacja działań wspierających budowanie partnerstw szkolnych, w tym partnerstw międzynarodowych
• Podnoszenie kompetencji nauczycieli oraz rozpowszechnianie nowoczesnych narzędzi w obszarze doradztwa i poradnictwa 
edukacyjno-zawodowego

Wybrane warsztaty, seminaria i konferencje zrealizowane w 2018 r.

• "Z dwóch zrób trzy! Seminarium dla nauczycieli z Polski, Niemiec i Ukrainy (16-20 marca 2018)
• Konferencja "Edukacyjny wymiar wymian szkolnych - szanse i wyzwania dla szkół" ( 10-12 czerwca 2018)
• „Nasz wspólny świat - edukacja globalna dzieci” - seminaria dla nauczycieli zrealizowane od października do grudnia 2018
• Polsko-niemieckie seminarium dla nauczyciel "Metody dramowe i teatralne wspierające komunikację w wymianie szkolnej" 
(23-27 listopada 2018)
• "Treningi umiejętności twórczych, społecznych i wychowawczych" - 2 kursy doskonalące zrealizowane od lutego do kwietnia 
2018
• "Zastosowanie narzędzi TIK w pracy nauczyciela" - kursy doskonalące oraz warsztaty zrealizowane od marca do czerwca 2018
• "Rozwijanie umiejętności badawczych u dzieci i młodzieży" - warsztaty zrealizowane od kwietnia do maja 2018
• "Nowoczesne narzędzia diagnostyczne w doradztwie zawodowym" - kursy doskonalące oraz warsztaty zrealizowane od 
kwietnia do czerwca 2018

Akademia Europejska (AE)

Procesy zachodzące w Europie na przestrzeni ostatnich lat, w tym przede wszystkim narastające w społeczeństwach 
europejskich tendencje skrajne, przejawiające się także wysoką niechęcią do poszanowania osób prezentujących odmienne 
poglądy, sprawiają, iż szczególnego znaczenia nabiera kwestia powinności, jakie jako obywatele, posiadamy wobec wspólnoty.
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W tym też kontekście niezwykle ważnym jest stworzenie przestrzeni pozwalającej na podjęcie twórczego namysłu nad 
zmieniającym się światem, któremu będzie towarzyszyć otwarty dialog, nastawiony na zadawanie pytań - niejednokrotnie 
podstawowych - i wspólne szukanie odpowiedzi na nie. W Akademii Europejskiej chcemy stworzyć takie miejsce.
W doświadczeniu przeszłości upatrujemy inspirację, która pozwoli nam na zrozumienie teraźniejszości. Bez niego nie możemy 
zaś mówić o próbie kształtowania lepszej przyszłości. Dlatego w swej działalności odwołujemy się do trzech filarów historii 
Krzyżowej – Kręgu z Krzyżowej, opozycji antykomunistycznej w Europie Środkowej oraz procesu pojednania polsko-
niemieckiego. Te doświadczenia historyczne zwracają naszą uwagę na znaczenie postaw odwagi i odpowiedzialności 
obywatelskiej oraz ducha dialogu i pojednania.
Nasze działania mają charakter publikacji, podróży studyjnych, warsztatów, seminariów oraz debat. Ich odbiorcami są osoby 
różnej narodowości, w różnym wieku, o różnych poglądach i pochodzeniu. Łączy nas natomiast pragnienie uczestnictwa w 
dojrzałej, nastawionej na dialog dyskusji, której celem jest inspirowanie się do działań na rzecz porozumienia europejskiego.

Zespół Akademii Europejskiej składał się w 2018 r. z 4 pracowników.

AE w liczbach

W 2018 r. Akademia Europejska zrealizowała:
• 10 projektów, 3 z nich są kontynuowane w 2019 r. ,
• 48 dni projektowych, w tym 12 w ramach projektu międzydziałowego,
• 538 osobodni,
• 2356 uczestników,
• 8 wykładów i dyskusji panelowych,
• 14 publikacji.

Wybrane projekty AE zrealizowane w 2018 r.

• „Przeciw nazimowi. Historia Freyi i Helmutha von Moltke”. Kilkumiesięczny projekt edukacyjny, w którym wzięło udział blisko 
2000 osób i którego trwałym efektem jest teka edukacyjna dla nauczycieli i edukatorów (w tym pedagogów MDSM). Partnerzy: 
Freya von Moltke Stiftung.
• „Odwaga i odpowiedzialność. Europejskie doświadczenie oporu. Wnioski dla społeczeństwa obywatelskiego ”. Szkoła Zimowa 
dla studentów i doktorantów. Realizacja 5-9 marca 2018 r. Partnerzy: Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki, 
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej we Wrocławiu, Kreisau Initiative e.V., 18 uczestników z Polski i Niemiec.
• „Bibliodrama. Krzyżowa. Pojednanie”. Projekt edukacyjno-artystyczny. Realizacja: II – XI 2018 Partnerzy: Polskie oraz 
Niemieckie Towarzystwo Bibliodramy, Renovabis. Dwudniowe spotkania przygotowawcze w lutym i sierpniu 2018 r. - 
odpowiednio 9 i 10 uczestników, oraz warsztaty bibliodramy z częścią wykładową, 13-17 listopada 2018 r. – 33 uczestników z 
Polski, Niemiec i Austrii. 
• „Pojednanie i pamięć” - druga edycja projektu adresowanego do młodych liderów organizacji obywatelskich z Polski, Niemiec 
i Bałkanów Zachodnich. 25-31 lipca 2018 r. Partnerzy: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych RFN, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej we Wrocławiu. 24 uczestników. 
• „1918-2018. Sto lat po Wielkiej Wojnie. Wnioski dla społeczeństwa obywatelskiego ”. Seminarium dla nauczycieli i edukatorów 
oraz debata z udziałem młodzieży szkolnej. Realizacja: 5-7 października 2018 (seminarium), 19 października 2018 (debata). 
Partnerzy: Fundacja Współpracy Polsko-Nemieckiej, Kreisau Initiative e.V. 146 uczestników (w tym: 20 uczestników seminarium 
z Polski i Niemiec, 126 uczestników debaty z Polski).
• „Monuments of Remembrance. 1918-2018”. Projekt naukowo-edukacyjny dla studentów i młodzieży szkolnej. Realizacja 
wrzesień 2018 – październik 2019. Pierwszy workshop projektu: 30 września – 2 października 2018 r. Partnerzy: Instytut Pawła 
Włodkowica (Polska), Post Bellum (Słowacja), Centrum pro dokumentaci totalitních režimů (Czechy), Fundatia Academia Civică 
(Rumunia). 20 uczestników pierwszego workshopu z Polski, Slowacji, Czech i Rumunii.
• „Dziedzictwo pojednania polsko-niemieckiego”. Konferencja i publikacja pokonferencyjna. Realizacja grudzień 2017 – 
czerwiec 2019 r. Międzynarodowa konferencja 7-8 grudnia 2018 r. Partnerzy: Fundacja Konrada Adenauera w Polsce, Ośrodek 
Pamięć i Przyszłość. 18 uczestników konferencji z Polski, Niemiec, Francji i USA, 37 osobonocy.
• „30 Years After the Fall of the Iron Curtain”. Partnerstwo w międzynarodowym projekcie edukacyjnym. Realizacja grudzień 
2018 – grudzień 2019 r. Pierwsze spotkanie partnerów 10 grudnia 2018 w Pradze. Partnerzy: Post Bellum SK (Słowacja), Post 
Bellum CZ (Czechy) oraz Comuna Victoria (Rumunia).
• „Historia Ireny Sendlerowej” – organizacja debaty dla młodzieży i pokaz filmu. Realizacja 24 maja 2018 r. 256 uczestników.
• „Freya – miłość w czasach oporu”. Pokaz filmu połączony z dyskusją w ramach VII Festiwalu Kultury Protestanckiej. Realizacja 
10 maja 2018 r. Partnerzy: Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna. 
• Współorganizacja międzynarodowej konferencji „Colloquium Opole 2018”. Realizacja 16-17 października 2018. Partnerzy: 
Instytut Śląski w Opolu, Fundacja im. Adenauera.
• Das (un)sichtbare Erbe - niemieckie wydanie publikacji zwartej, dokumentującej refleksję Fundacji oraz jej partnerów i gości 
na temat dziedzictwa Kręgu z Krzyżowej i jego wykorzystania w ofercie edukacyjnej Fundacji

Miejsce Pamięci (MP)
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Celem Miejsca Pamięci Fundacji „Krzyżowa“ dla Porozumienia Europejskiego jest zachowanie wielowarstwowej pamięci o 
historii Krzyżowej, powstaniu Fundacji, jak 
i dziedzictwie ruchów oporu i polsko-niemieckiego pojednania. Jednocześnie w naszej pracy silnie odwołujemy się do 
teraźniejszości i kontekstu lokalnego.
Działalność Miejsca Pamięci możemy opisać na trzech płaszczyznach: miejsca, pracy merytorycznej oraz organizacyjnej.
Najistotniejszymi miejscami działania Miejsca Pamięci są: Dom na Wzgórzu, a w nim Sala Pamięci, stałe wystawy: „Odrzucając 
kłamstwo” oraz „Odwaga i pojednanie”, a także Wzgórze Cmentarne. Do miejsc, które mają szczególne znaczenie dla Miejsca 
Pamięci, należą także: dawny obóz jeńców wojennych w Grodziszczu oraz kamień pamiątkowy przed bramą.
Podstawą merytorycznej pracy Miejsca Pamięci jest historia i dziedzictwo Kręgu z Krzyżowej oraz Mszy Pojednania. 
Nawiązujemy także do tradycji innych europejskich ruchów oporu, szczególnie – lecz nie wyłącznie – uwzględniając ruch oporu 
w Polsce i opozycję antykomunistyczną. Dotykamy także tematów związanych z regionem, na przykład poprzez 
polsko–niemiecką lub żydowską historię Dolnego Śląska.
Na poziomie organizacyjnym Miejsce Pamięci odpowiada przede wszystkim za opiekę nad grupami dorosłych, które 
przyjeżdżają do Krzyżowej w ramach podróży studyjnych. Także biblioteka i koordynacja oprowadzeń leżą w zakresie 
obowiązków Miejsca Pamięci.

W Miejscu Pamięci na etacie pracują dwie osoby. Pracowników etatowych w ich pracy wspiera wolontariuszka, która od 
września 2018 r. odbywa roczny wolontariat w Fundacji „Krzyżowa”.

MP w liczbach

• 14 zrealizowanych projektów,
• 47 dni seminaryjnych,
• 1142 osobodni,
• 4 wystąpienia publiczne,
• koordynacja 156 oprowadzeń komercyjnych (w tym realizacja 53 oprowadzeń przez Miejsce Pamięci).
• 5 szkoleń z zakresu oprowadzeni,
• Zakończenie prac na multimedialnym przewodnikiem do wystawy „Odwaga i pojednanie”.

Wybrane projekty MP zrealizowane w 2018 r.

• „Śladami polsko-niemieckiej historii”. Pobyt studyjny młodych rolników. Realizacja 21 – 24 stycznia 2018 r. Partnerzy: 
Landvolkshochschule Schorlemer Alst. 24 uczestników z Niemiec.
• „Epoka przełomów. Wiara w postęp i represja w europejskich dyktaturach 20-go wieku“. 16. Seminarium Wschodnio- i 
Zachodnioeuropejskich Miejs Pamięci. Realizacja 21 – 24 marca 2018 r. Partnerzy: Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED 
Diktatur, Evangelische Akademie zu Berlin, Ośrodek Pamięć i Przyszłość, Stiftung Erinnerung Verantwortung Zukunft. 52 
uczestników z 14 krajów. 
• Pobyt studyjny Rotary Club Köln am Rhein. Realizacja 12 maja 2018 r. 26 uczestników. 
• „Śląskie impresje – podróż kulturowo-wędrownicza między Krzyżową, Górami Sowymi i Karkonoszami oraz dolnośląską 
metropolią Wrocławiem“. Pobyt studyjny Volkshochschule Bonn. Realizacja 3 – 10 czerwca 2018. Partnerzy: VHS Bonn. 20 
uczestników z Niemiec.Pobyt studyjny Centrum kształcenia nauczycieli w Jülich (Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung 
Jülich). Realizacja 4 – 6 lipca 2018 r. Partnerzy: Jülich. 35 uczestników z Niemiec.
• „Krzyżowa Rowerem“ - polsko-niemieckie, międzypokoleniowe spotkanie na temat historii bezpośredniej okolicy Krzyżowej. 
Pierwszy projekt Fundacji, łączący wymiar edukacyjny z turystyką rowerową. Realizacja 27 – 31 sierpnia 2018 r. 9 uczestników z 
Niemiec i Polski.
• Oprowadzanie i wykład w ramach urlopu edukacyjnego organizowanego przez DGB-Bildungswerk NRW. Realizacja: 6 czerwca 
2018. Partnerzy: Hartmut Ziesing Bildungs- Studienreisen. 26 uczestników z Niemiec. 
• „100 lat Niepodległości RP, 100 lat Republiki Weimarskiej“ – to już piąte polsko-niemieckie seminarium międzypokoleniowe 
„Drogi wolności“. Realizacja 1 – 7 października 2018 r. Partnerzy: MDSM Oświęcim, Freya von Moltke Stiftung für das Neue 
Kreisau. 16 uczestników z Niemiec i Polski.
• "Partnerstwo Wymiaru Sprawiedliwości Brunszwik - Wrocław / Zostaliśmy Przyjaciółmi", polsko-niemieckie spotkanie uczniów 
i sędziów z Konina i Celle oraz z Wrocławia i Brunszwiku. Realizacja 16-20 Październik 2018, Partnerzy: Wyższy Sąd Krajowy w 
Brunszwiku, Sąd Okręgowy we Wrocławiu, I LO Konin, KAV Celle, PNWM. 48 uczestników z Polski i Niemiec. „Niezależne 
Państwa – zjednoczona Europa? XXVII Seminarium“. Pobyt studyjny studentów. Realizacja 17 – 22 listopada 2018 r. Partnerzy: 
Uniwersytety Vechta, Zielona Góra i Angers, PNWM. 49 uczestników z Niemiec, Polski i Francji.
•  „Mieszkańcy: Obserwatorzy – Opowieści z Krzyżowej”. Projekt ze świadkami czasu na temat historii Krzyżowej po 1945 roku. 
Realizacja: od września do listopada 2018 r. Partnerzy: Narodowe Centrum Kultury, Ośrodek Pamięć i Przyszłość. 40 
uczestników z Polski. 
• Jesteśmy Żydami z Breslau - projekcja filmu w Krzyżowej z udziałem reżyserów.

Biuro Innowacji i Rozwoju (BiR)

Druk: NIW-CRSO 6



Biuro Innowacji i Rozwoju zajmuje się tworzeniem i realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. 
Projekty te oscylują wokół 3 kategorii:
• Projekty z obszaru edukacji, m. in. programy rozwojowe dla szkół z regionu, zajęcia pozalekcyjne rozwijające u uczniów 
kompetencje cyfrowe, językowe, zajęcia z edukacji ekologicznej. Przy realizacji projektów wykorzystywane są świetnie 
wyposażone zaplecze trenerskie Krzyżowej oraz zasoby Centrum Edukacji Ekologicznej.
• Projekty dotyczące aktywizacji społecznej lub edukacyjnej grup dewaloryzowanych – zarówno młodzieży, jaki i dorosłych.
• Projekty opierające się na międzynarodowych transferach wiedzy, w wyniku których opracowywane są nowatorskie narzędzia 
i metody pracy dydaktycznej i aktywizacyjnej. Są to narzędzia doradztwa zawodowego, aktywizacji osób z grupy NEET (młodzież 
wykluczona społecznie), kształcenia zawodowego w systemie dualnym.
Materiały dydaktyczne BIR polecane są przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji. Pracownicy 
tych instytucji szkolą przy użyciu wypracowanych przez BIR narzędzi edukatorów w całej Polsce, a BIR z kolei dzieli się wiedzą z 
nauczycielami, którzy są uczestnikami jego projektów.
Wszystkie przedsięwzięcia inicjowane i realizowane przez Dział wpisują się w cele statutowe Fundacji i odpowiadają na 
potrzeby społeczne oraz edukacyjne mieszkańców regionu, ze szczególnym uwzględnieniem powiatu świdnickiego.
Dział tworzy zespół, składający się 6 osób pozyskujących finanse na projekty i je realizujących.
 
BiR w liczbach

• 14 zrealizowanych projektów,
• 4.600 uczestników projektów,
• 26 szkół zaangażowanych w projekty,
• 4 wystąpienia publiczne,
• 3 publikacje. 

Wybrane projekty BiR zrealizowane w 2018 r.

• „Mozaika edukacyjna”. Termin realizacji: od 3.09.2018 do 31.07.2020. Partnerzy: Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia 
Europejskiego (lider), Gmina Miasto Świdnica, Gmina Lubin, Inspektoria Towarzystwa Salezjańskiego św Jana Bosko, Civis 
Europae.  Projekt skierowany do: uczniów szkół podstawowych placówek publicznych i niepublicznych w powiecie świdnickim i 
lubińskim oraz nauczycieli kształcenia ogólnego: Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Szklarach Górnych, Szkoła 
Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki w Świdnicy, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza 
w Świdnicy, Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Świdnicy, Salezjańska Szkoła Podstawowa im. Św. 
Dominika Savio w Lubinie. Liczba uczestników: 700 uczniów, 60 nauczycieli.
• „Międzypowiatowa droga po sukces”. Termin realizacji: od 1.09.2018 do 31.07.2020. Partnerzy: Fundacja „Krzyżowa” dla 
Porozumienia Europejskiego (lider), Powiat Kłodzki, Powiat Świdnicki, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. prof. Wacława 
Żenczykowskiego w Kłodzku, Zespół Szkół Alternatywnych w Kłodzku, II Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy. Projekt skierowany 
do: uczniów szkół ponadgimnazjalnych placówek publicznych i niepublicznych w powiecie kłodzkim i świdnickim oraz nauczycieli 
kształcenia ogólnego. Liczba uczestników: 400 uczniów, 30 nauczycieli.
• „Równe szanse - wsparcie w zakresie wyrównywania dysproporcji edukacyjnych i rozwijania uzdolnień ”. Termin realizacji: od 
3.09.2018 do 31.07.2020. Partnerzy: Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego (lider), Gmina Pieszyce, Gmina 
Lewin Kłodzki, Gmina Lubawka, Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek im. bł. Laury Vicuna w Dzierżoniowie, 
Stowarzyszenie Nauczyciele Dzieciom, Stowarzyszenie e-Żaczek. Projekt skierowany do: uczniów szkół podstawowych placówek 
publicznych i niepublicznych w powiecie dzierżoniowskim, kamiennogórskim i kłodzkim oraz nauczycieli kształcenia ogólnego.  
Liczba uczestników: 530 uczniów, 20 nauczycieli.
• „Umiejętności zawodowe perspektywą na atrakcyjne zatrudnienie ”. Termin realizacji: od 3.09.2018 do 30.06.2020. Partnerzy: 
Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego (lider), Powiat Kłodzki, realizator - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 
im. prof. Wacława Żenczykowskiego w Kłodzku. Projekt skierowany do: uczniów technikum, szkoły zawodowej i szkoły branżowej 
I stopnia w Kłodzku oraz nauczycieli kształcenia zawodowego. Liczba uczestników: 100 uczniów, 14 nauczycieli.
• „Kompetencje zawodowe szansą na dobrą przyszłość”. Termin realizacji: od 1.01.2018 do 31.07.2019. Partnerzy: Fundacja 
„Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego (lider), Powiat Kłodzki, realizator - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. prof. 
Wacława Żenczykowskiego w Kłodzku. Projekt skierowany do: uczniów technikum, szkoły zawodowej i szkoły branżowej I 
stopnia w Kłodzku oraz nauczycieli kształcenia zawodowego. Liczba uczestników: 100 uczniów, 14 nauczycieli.
• „Każdy jest ważny - program rozwojowy Publicznej Szkoły Podstawowej w Walimiu ”. Termin realizacji: od 01.01.2018 r. do 
31.12.2019 r. Partnerzy: Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego (lider projektu) i Gmina Walim. Projekt 
skierowany do: nauczycieli i pracowników pedagogicznych, uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Walimiu, rodziców i 
opiekunów prawnych uczniów objętych wsparciem z doradztwa edukacyjno-zawodowego. Liczba uczestników: 150 uczniów, 28 
nauczycieli.
• „Każdy jest ważny - program rozwojowy świdnickich szkół ”. Termin realizacji: od 01.01.2018 r. do 31.05.2019 r. Partnerzy: 
Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego (lider projektu), Gmina Miasto Świdnica, Fundacja Jawor. Projekt 
skierowany do: nauczycieli i pracowników pedagogicznych oraz uczniów szkół w Świdnicy (SP nr 315, SP nr 6, Gimnazjum nr 2, 
Gimnazjum nr 3 i Gimnazjum nr 4). Liczba uczestników: 500 uczniów, 50 nauczycieli. Działania w ramach projektu: wyposażenie 
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szkół w pomoce dydaktyczne, realizacja szkoleń doskonalących dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych, organizacja zajęć 
dydaktyczno-wyrównawczych, realizacja różnych form rozwijania uzdolnień ucznia, poradnictwo i doradztwo edukacyjno-
zawodowe dla uczniów, zajęcia specjalistyczne wraz ze wsparciem psychologiczno-pedagogicznym, realizacja alternatywnych 
form nauczania.
• „Ligi Mistrzów na start!”. Termin realizacji: od 1.11.2016 do 31.07.2018. Partnerzy: Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia 
Europejskiego (lider), Gmina Pieszyce, Gmina Lewin Kłodzki, Gmina Lubawka, Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek 
im. bł. Laury Vicuna w Dzierżoniowie, Stowarzyszenie Nauczyciele Dzieciom, Stowarzyszenie e-Żaczek, Fundacja Jawor. Projekt 
skierowany do: uczniów szkół podstawowych i gimnazjum placówek publicznych i niepublicznych w powiecie dzierżoniowskim, 
kamiennogórskim i kłodzkim oraz nauczycieli kształcenia ogólnego. Liczba uczestników: 440 uczniów, 21 nauczycieli.
• „Klucz do zawodu – dostosowanie szkolenia zawodowego szkół powiatu dzierżoniowskiego do potrzeb rynku pracy ”. Termin 
realizacji: od 02.01.2017 do 30.11.2018. Partnerzy: Powiat Dzierżoniowski (lider), Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia 
Europejskiego. Projekt skierowany do: uczniów kształcenia i szkolenia zawodowego z terenu powiatu dzierżoniowskiego oraz 
nauczycieli przedmiotów zawodowych. Liczba uczestników: 700 uczniów i 50 nauczycieli.
• „Rynek pracy coraz bliżej - dla uczniów kształcenia zawodowego Powiatu Świdnickiego ”. Termin realizacji: od 01.01.2017 r. do 
31.10.2018 r. Partnerzy: Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego (lider), Powiat Świdnica, BRAS Robert Jaworski, 
Fundacja Edukacji Europejskiej. Projekt skierowany do: nauczycieli kształcenia zawodowego oraz uczniów 9 szkół kształcenia 
zawodowego w Powiecie Świdnickim:  Zespół Szkół Nr 1w Świdnicy, Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych w Świdnicy, Zespół 
Szkół w Strzegomiu, Zespół Szkół w Żarowie, Zespół Szkół w Świebodzicach, Zespół Szkół Specjalnych Szkoła Zawodowa w 
Świdnicy, Zespół Szkół Mechanicznych w Świdnicy, Zespół Szkół Ekonomicznych w Świdnicy, Zespół Szkół Budowlano-
Elektrycznych w Świdnicy. Liczba uczestników: 750 uczniów i 100 nauczycieli.
• „Kompleksowy rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów wałbrzyskich szkół w ramach dostosowania systemów 
kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy”. Termin realizacji: od 01.01.2017 do 28.11.2018. Partnerzy: 
Fundacja ”Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego (lider), Fundacja Edukacji Europejskiej, Fundacja Jawor, Gmina 
Wałbrzych. Projekt skierowany do: uczniów wałbrzyskich szkół kształcenia i szkolenia zawodowego oraz nauczycieli 
przedmiotów zawodowych. Liczba uczestników: 500 uczniów i 50 nauczycieli.
• „Aktywizacyjny triatlon – młodzi w edukacji, zatrudnieniu i integracji”. Termin realizacji: 01.06.2016- 30.06.2018. Partnerzy: 
Sudecka Izba Przemysłowo – Handlowa (lider), Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, Dolnośląska Izba 
Rzemieślnicza, Heapmail Internet Solutions. Projekt skierowany do: pracowników instytucji rynku pracy (publicznych i 
niepublicznych), instytucji szkoleniowych, osób zaangażowanych w pracę z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym (z 
grupą NEET). Liczba uczestników: 166 instytucji, 320 pracowników instytucji.
• „Jesteśmy gotowi na sukces”. Termin realizacji: 01.11.2016 - 31.05.2018. Partnerzy: Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia 
Europejskiego (lider), Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie, Fundacja Rodzina po Rozwodzie w Nowej Rudzie, 
Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu. Projekt skierowany do: osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społeczny. 
Liczba uczestników: 60 osób.
• „Tradycja łączy pokolenia” w ramach ASOS. Kolejna edycja projektu zainicjowanego w roku 2012, współfinansowanego ze 
środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Celem przedsięwzięcia była aktywizacja osób starszych poprzez 
organizację różnego rodzaju wydarzeń i warsztatów. W projekcie wzięło udział około 200 seniorów z powiatów wałbrzyskiego, 
świdnickiego i dzierżoniowskiego. Termin realizacji: 1.03.31.12.2018. Partnerzy: Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia 
Europejskiego (lider), lokalne uniwersytety trzeciego wieku i organizacje senioralne. 
• „Krzyżowa – Music. Muzyka dla Europy”. Termin realizacji: 01.01.2018 - 31.12.2018. Organizatorzy: Fundacja „Krzyżowa” dla 
Porozumienia Europejskiego, Krzyżowa Music gGmbH. Projekt skierowany do: miłośników kameralnej muzyki klasycznej z całego 
świata. Przedsięwzięcie odbywa się w Krzyżowej od 2015 r., zawsze pod patronatem Ministrów Spraw Zagranicznych Polski i 
Niemiec. Udział w nim bierze każdorazowo około 50 muzyków Mistrzów i Juniorów, reprezentujących blisko 20 narodowości, 
którzy wspólnie zgłębiają doniosłe dzieła muzyki kameralnej podczas letnich warsztatów instrumentalnych w Krzyżowej i innych 
urokliwych zakątkach Dolnego Śląska. Każdy z koncertów gromadzi ponad 300-osobową widownię.

W roku 2018 kontynuowaliśmy prowadzenie Niepublicznego Przedszkola w Krzyżowej „Zielona Kraina”. Liczba dzieci 
korzystających z przedszkola to 28. Przedszkole prowadzone jest dla dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat. Podczas pobytu w 
przedszkolu dzieci mają możliwość nauki języków obcych, uczestniczą w zajęciach plastycznych i rytmicznych, korzystają z opieki 
logopedy. Nauczycielki brały udział w projekcie "Edukacja globalna", przeszły cykl szkoleń i wdrażają rozwiązania projektu do 
praktyki przedszkola.
 
Dział PR

Public relations (PR) to świadome, planowe i ciągłe działania, mające na celu budowanie oraz utrzymywanie wzajemnych i 
korzystnych stosunków między organizacją a jej otoczeniem. Celem PR jest kształtowanie wizerunku organizacji w otoczeniu, 
poprzez prowadzenie działań, wpływających na jej postrzeganie (czym organizacja się zajmuje, w jaki sposób działa, jaką ma 
misję, z kim współpracuje, czy jest skuteczna, czy jest wiarygodna).
Cele PR w Fundacji to przede wszystkim:
• budowanie wizerunku Fundacji,
• promowanie wartości, które są zawarte w Misji i Wizji Fundacji oraz działań, podczas których te wartości przekazujemy,
• dbanie o reputację Fundacji i przezwyciężanie sytuacji kryzysowych,

Druk: NIW-CRSO 8



najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

• stymulowanie pozytywnego zainteresowania Fundacją,
• informowanie poprzez materiały własne w dostępnych kanałach informacyjnych (social media, strona internetowa) o 
działaniach podejmowanych przez Fundację,
• dbanie o właściwą interpretację działań podejmowanych przez Fundację,
• kształtowanie opinii o Fundacji poprzez media oraz tzw. „ambasadorów marki”,
• utrzymywanie relacji z gremiami Fundacji,
• budowanie właściwych relacji między Fundacją a jej pracownikami.

Wyżej wymienione cele realizowane są w 3 obszarach: 
• budowanie wizerunku Fundacji, 
• budowanie relacji z mediami,
• komunikacja poprzez media elektroniczne.

Dział PR liczy dwie pracownice.

Wybrane działania i ich efekty

• Strona internetowa: Do najważniejszych zadań 2018 r. należało uruchomienie nowej strony internetowej Fundacji, co udało 
się osiągnąć. Strona została nowocześnie zaprojektowana - jest funkcjonalna, responsywna, bogata w multimedia i przyjazna 
odbiorcom. Uruchomienie jej jednak było tylko jednym z etapów. Kolejna faza pracy polegała na zbieraniu od użytkowników 
opinii, które służyły ulepszaniu funkcjonalności strony. Ważnym celem (po uruchomieniu wersji polskiej i niemieckiej) było 
również uruchomienie strony w wersji angielskiej. Niestety, o ile prace nad funkcjonalnością strony cały czas trwają, to do końca 
2018 r. nie udało się uruchomić w 100% wersji angielskiej witryny. Tłumaczenia i koszty z nimi związane spowodowały, że 
zadanie to zostało przesunięte na pierwszą połowę 2019 r.
• Publikacje w mediach: W 2018 r. w mediach ukazało się 28 komunikatów prasowych oraz 371 publikacji ze wzmianką o 
Krzyżowej. Jednocześnie, możemy z zadowoleniem odnotować obecność naszych przedstawicieli w mediach takich, jak DIALOG, 
PAP, TVN24 oraz mediów lokalnych: Gazeta Wrocławska, Gazeta Wyborcza Wrocław, TVP 3 Wrocław, Radio RAM.
• Materiały wideo: Dział PR zrealizował 49 materiałów wideo. Ich łączna liczba wyświetleń na kanałach Facebook i Youtube.com 
wyniosła blisko 300 000. Media społecznościowe
• Dział PR prowadzi intensywne działania na rzecz zwiększenia zasięgu działania Fundacji w mediach społecznościowych. Dzięki 
temu Fundacja zyskuje obserwujących na swoich kanałach, sukcesywnie zwiększają się również zasięgi postów oraz stopień 
zaangażowania użytkowników.
• Krzyżowa-Music: W 2018 r. odbyła się IV edycja Festiwalu, który zaczyna na stałe wpisywać się w muzyczny kalendarz imprez 
organizowanych na Dolnym Śląsku. Patronat medialny nad Festiwalem objęli: TVP3 Wrocław, Radio Wrocław, Radio Wrocław 
Kultura, Gazeta Wrocławska, wroclaw.pl, classicalmusic.pl. Udało się zrealizować kampanie informacyjne w Radiu Wrocław oraz 
na portalach swidnica24.pl i doba.pl. Zorganizowano również konkursy w lokalnych mediach
• Europejskie Dni Dziedzictwa Narodowego: W dniach 8 i 9 oraz 15 i 16 września 2018 r. odbyły się w Krzyżowej specjalne 
oprowadzania w ramach Europejskich Dniach Dziedzictwa Narodowego. 7 grudnia 2018 roku, w Warszawie, podczas uroczystej 
gali podsumowującej 26. edycję Europejskich Dni Dziedzictwa, przyznano wyróżnienia instytucjom, muzeom, organizacjom 
pozarządowym, osobom dla których historia, zabytki i kultura są ważnym aspektem w popularyzacji i upowszechnianiu wiedzy o 
dziedzictwie kulturowym. Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego znalazła się w gronie wyróżnionych z regionu 
Dolnego Śląska. 
• Inne: Dział PR zaangażowany był w działania związane z realizacją projektu „Przeciw nazizmowi”. W ramach tej inicjatywy 
powstała m. in. specjalna podstrona. Realizowane były również działania promocyjne wokół filmu i materiałów edukacyjnych, 
które powstały w ramach projektu (kontakty z mediami, komunikaty prasowe, obsługa dziennikarzy, promocja w mediach 
społecznościowych). 11 czerwca 2018 r. przypadła 20. rocznica otwarcia MDSM w Krzyżowej. Dział PR zadbał o przypomnienie 
tego wydarzenia. Opracowana została specjalna podstrona z materiałami archiwalnymi. Zrealizowano również nagrania wideo 
ze świadkami historii.
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2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby fizyczne

Osoby prawne

23011

511

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Pozaszkolne formy edukacji:
1.praca pedagogiczna i opiekuńczo-
wychowawcza z dziećmi i młodzieżą w wieku 8-
26 lat, organizowana w formie 
międzynarodowych spotkań młodzieży, 
międzynarodowej wymiany szkolnej, warsztatów 
oraz szkoleń edukacyjnych, artystycznych i 
integracyjnych, seminariów, spotkań 
tematycznych, prelekcji wykładów, oprowadzeń, 
konferencji, gier symulacyjnych, pobytów 
studyjnych i kolonii;
2.doskonalenie nauczycieli i kadry kierowniczej 
szkół i placówek oświatowych oraz pracowników  
samorządów terytorialnych zarządzających 
oświatą w zakresie wiedzy i umiejętności 
niezbędnych w systemie oświaty, organizowane 
w różnych formach kształcenia: kursy, szkolenia, 
seminaria, doradztwo indywidualne oraz inne 
formy edukacji stacjonarnej i niestacjonarnej
3.niepubliczne przedszkole-zapewnienie 
bezpieczeństwa dzieciom w wieku 2,5-6 lat oraz 
optymalnych warunków dla prawidłowego ich 
rozwoju, stymulowanie wszechstronnego 
rozwoju wychowanków oraz udzielenie 
odpowiedniej pomocy psychologiczno-
pedagogicznej i logopedycznej, rozwijanie i 
kształtowanie indywidualnych zainteresowań i 
zdolności dzieci, przygotowanie dzieci do 
podjęcia nauki szkolnej.

85.05.Z 0,00 zł

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

Pozaszkolne formy edukacji:
1.praca pedagogiczna i opiekuńczo-
wychowawcza z dziećmi i młodzieżą w 
wieku 8-26 lat, organizowana w formie 
międzynarodowych spotkań młodzieży, 
międzynarodowej wymiany szkolnej, 
warsztatów oraz szkoleń edukacyjnych, 
artystycznych i integracyjnych, seminariów, 
spotkań tematycznych, prelekcji wykładów, 
oprowadzeń, konferencji, gier 
symulacyjnych, pobytów studyjnych i 
kolonii;
2.doskonalenie nauczycieli i kadry 
kierowniczej szkół i placówek oświatowych 
oraz pracowników  samorządów 
terytorialnych zarządzających oświatą w 
zakresie wiedzy i umiejętności niezbędnych 
w systemie oświaty, organizowane w 
różnych formach kształcenia: kursy, 
szkolenia, seminaria, doradztwo 
indywidualne oraz inne formy edukacji 
stacjonarnej i niestacjonarnej

85.05.Z 886,90 zł

2
kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa 
narodowego

Działalność historycznych miejsc i 
budynków oraz podobnych  atrakcji 
turystycznych: Działania mające na celu 
pielęgnowanie pamięci o ruchu oporu i 
opozycji przeciwko totalitarnym reżimom 
XX wieku. Odbywa się to w ramach 
organizowanych seminariów, 
międzypokoleniowych spotkań, 
oprowadzeń, projektów wystaw i 
konferencji o tematyce historycznej. 
Tworzy się też scenariusze zajęć dla szkół, 
gdzie uczniowie i nauczyciele uczestniczący 
w projekcie korzystają z pomocy 
naukowych, które zapewnia im Fundacja. Są 
to: stała wystawa na temat opozycji wobec 
nazizmu i komunizmu w Europie, katalog do 
stałej wystawy, obszerne archiwum 
multimedialne z bogatymi zbiorami m.in. 
przemówień partyjnych, kronik filmowych 
czy też gotowych wykładów z najnowszej 
historii Polski i Europy.

91.03.Z 0,00 zł

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 13 004 649,35 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 5 579 713,81 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 4 408 458,90 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 1 491 377,77 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 1 525 098,87 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 1 684 917,51 zł

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 55.10.Z

Działalność gospodarczą Fundacja prowadzi wyłącznie dla uzyskania środków majątkowych i 
niemajątkowych dla urzeczywistnienia celu Fundacji z przeznaczeniem tych środków na ten 
cel. Działalność gospodarczą Fundacja prowadzi jako dodatkową w stosunku do działalności 
pożytku publicznego. Nadwyżkę przychodów nad kosztami Fundacja przeznacza na działalność 
pożytku publicznego. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest działalność w 
następującym zakresie:
1. uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu( 01.11.Z)
2. uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych 
(01.13.Z)
3. pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie (01.19.Z)
4. uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)
(01.50.Z)
5. pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z)
6. hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z)
7. odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z)
Głównym przedmiotem działalności fundacji jest wynajem pomieszczeń użytkowych.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 886,90 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 5 594 109,39 zł

w 
tym:

5 037 075,65 zł

407 878,38 zł

149 155,36 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych
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2.4. Z innych źródeł

5 724 735,55 zł

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -847 363,98 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 886,90 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 12 901 248,02 zł 886,90 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

6 427 077,79 zł 0,00 zł

5 350 270,56 zł 886,90 zł

45 296,06 zł

66 963,47 zł

899 256,16 zł

112 383,98 zł 0,00 zł

1 Polskie Rodziny w wirze historii w dniach 31.08.2018-07.09.2018 886,90 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł 0,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

53 084,82 zł

140 454,92 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

1 491 377,77 złg) z działalności gospodarczej
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5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -941 811,66 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 1 313 329,85 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

60 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

51,48 etatów

91 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

5.3. Wynik działalności gospodarczej 1 313 329,85 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.

Druk: NIW-CRSO 14



2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy 
przedstawiciele władz organizacji)

1 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

1 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 2 856 969,42 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością 
pożytku publicznego 

2 798 966,29 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną przez 
organizację działalnością gospodarczą 

58 003,13 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

7 739,68 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4) 

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

1 576,69 zł

20 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6
 miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

3 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 2 osób

1 osóbb) inne osoby

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0 osób

20 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

2 624 918,33 zł

2 506 733,96 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

118 184,37 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 232 051,09 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 1 191 863,51 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 1 607 102,78 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

12 000,00 zł

9. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Poz.11 kwota obejmuje płacę zasadniczą i premię

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Jesteśmy gotowi na sukces Przedmiotem projektu była 
realizacja działań 
szkoleniowych, warsztatowych, 
doradczych oraz kursów 
kwalifikacyjnych, mających na 
celu pobudzenie aktywności 
zawodowej i społecznej 
mieszkańców Nowej Rudy, 
zagrożonych ubóstwem i 
wykluczeniem społecznym oraz 
przygotowanie ich do 
aktywnego powrotu do życia 
społecznego i zawodowego.

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy 679 326,74 zł

2 Kompleksowy rozwój 
kompetencji i kwalifikacji 
zawodowych uczniów 
wałbrzyskich szkół w ramach 
dostosowania systemów 
kształcenia i szkolenia 
zawodowego do potrzeb 
rynku pracy

Głównym celem projektu było 
zwiększenie szans na 
zatrudnienie uczniów 
kształcenia i szkolenia 
zawodowego Powiatu Miasta 
Wałbrzych.

Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego

1 572 260,84 zł

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

13 904,34 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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3 Rynek pracy coraz bliżej-dla 
uczniów szkół kształcenia 
zawodowego Powiatu 
Świdnickiego

Głównym celem projektu było 
zwiększenie szans na 
zatrudnienie uczniów 
kształcenia i szkolenia 
zawodowego Powiatu 
Świdnickiego poprzez 
kompleksowe działania 
dostosowujące kwalifikacje 
uczniów i nauczycieli do potrzeb 
rynku pracy i wpływające na 
rozwój współpracy sektora 
edukacji i kształcenia 
zawodowego z sektorem 
pracodawcy.

Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego

1 330 692,93 zł

4 Ligi mistrzów na start Główny celem projektu było 
zapewnienie 440 uczniom 4 
publicznych i 3 niepublicznych 
szkół z obszarów wiejskich, 
wiejsko-miejskich oraz 
miejskich pow. 
dzierżoniowskiego, kłodzkiego, 
kamiennogórskiego równego 
dostępu do wysokiej jakości 
edukacji.

Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego

914 882,64 zł

5 Każdy jest ważny-program 
rozwojowy publicznej szkoły 
podstawowej w Walimiu

Głównym celem projektu jest 
zapewnienie uczennicom i 
uczniom Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Walimiu 
(PSP)równego dostępu do 
wysokiej jakości edukacji 
poprzez
organizację kompleksowych 
form wsparcia oraz aktywności 
rozwijających kompetencje 
kluczowe na rynku pracy, 
wzmacniających uzdolnienia 
uczniów oraz
wyrównujących ich szanse 
edukacyjne.

Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego

401 714,14 zł

6 Każdy jest ważny-program 
rozwojowy świdnickich szkół

Głównym celem projektu jest 
zapewnienie 
uczniom/uczennicom 
świdnickich szkół równego 
dostępu do wysokiej jakości 
edukacji, poprzez organizację 
różnych
form i aktywności rozwijających 
uzdolnienia i wyrównujących 
szanse edukacyjne.

Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego

865 232,39 zł

7 Umiejętności zawodowe 
perspektywą na atrakcyjne 
zatrudnienie

Głównym celem projektu jest 
zwiększenie szans na 
zatrudnienie uczniów 
kształcenia zawodowego 
Powiatu Kłodzkiego oraz wzrost 
kompetencji
nauczycieli praktycznej nauki 
zawodu.

Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego

162 286,85 zł
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

8 Mozaika Edukacyjna Głównym celem projektu jest 
do końca lipca 2020 roku wzrost 
kompetencji kluczowych 
niezbędnych na rynku pracy u 
min. 615 uczniów 5 szkół 
podstawowych biorących udział 
w
projekcie poprzez zapewnienie 
równego dostępu do wysokiej 
jakości edukacji, wprowadzenie 
innowacyjnych metod i narzędzi 
nauczania, organizację różnych 
form
aktywności rozwijających 
uzdolnienia z wykorzystaniem 
nowoczesnych technologii, 
narzędzi TIK oraz wyposażonych 
w ramach projektu pracowni 
mat.-przyrodniczych i
TIK.

Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego

21 616,10 zł

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Tradycja łączy pokolenia Celem przedsięwzięcia była 
aktywizacja osób starszych 
poprzez organizację różnego 
rodzaju wydarzeń i warsztatów. 
W projekcie wzięło udział około 
200 seniorów z powiatów 
wałbrzyskiego, świdnickiego i 
dzierżoniowskiego.

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki 
Społecznej

138 438,51 zł

2 Polskie rodziny w wirze 
historii

Rozwijanie świadomości 
historycznej uczestników z 
wykorzystaniem aktywnych i 
interaktywnych metod pracy; 
uruchomienie dialogu 
międzypokoleniowego w 
rodzinach poprzez zachęcenie 
uczestników do rozmów np. z 
rodzicami, dziadkami o 
rodzinnych losach; 
umożliwienie uczestnikom 
polonijnym i uczestnikom z 
Polski uczenia się od siebie 
nawzajem, m.in. poprzez 
poznawanie historii 
poszczególnych rodzin.

Ministerstwo Edukacji Narodowej 85 709,16 zł
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3 Polskie rodziny w teatrze 
życia

Rozwijanie świadomości 
historycznej uczestników z 
wykorzystaniem aktywnych i 
interaktywnych metod pracy; 
uruchomienie dialogu 
międzypokoleniowego w 
rodzinach poprzez zachęcenie 
uczestników do rozmów np. z 
rodzicami, dziadkami o 
rodzinnych losach; 
umożliwienie uczestnikom 
polonijnym i uczestnikom z 
Polski uczenia się od siebie 
nawzajem, m.in. poprzez 
poznawanie historii 
poszczególnych rodzin.

Ministerstwo Edukacji Narodowej 36 925,70 zł

4 A living bridge Haifa-
Dzierżoniów

Celem projektu było 
wzmocnienie dialogu 
międzykulturowego między 
młodymi Polakami i 
Izraelczykami, opartego na 
rzetelnej wiedzy o kulturze i 
historii drugiego kraju i 
własnym doświadczeniu. 
Kształtowanie postawy 
otwartości i tolerancji wśród 
młodych ludzi. Promowanie 
Polski jako kraju o bogatym 
dziedzictwie historycznym - 
podkreślając 100 rocznicę 
odzyskania niepodległości.

Ministerstwo Edukacji Narodowej 44 207,96 zł

5 Nasz wspólny świat Edukacja 
globalna dzieci

Przygotowanie społeczeństwa 
Polskiego do stawiania czoła 
wyzwaniom globalnego świata 
w tym do zrozumienia przyczyn 
i konsekwencji zjawisk 
globalnych, rozumienia świata 
jako złożonego i dynamicznie 
zmieniającego się systemu, 
kształtowanie krytycznego 
myślenia, promocję 
zrównoważonego stylu życia i 
zmianę postaw poprzez 
wprowadzenie zmiany 
edukacyjnej na rzecz 
przygotowywania dzieci-
przyszłych obywateli do 
reagowania na wyzwania i 
możliwości związane z 
współzależnościami globalnymi.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych 90 024,96 zł
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

1 Międzynarodowe Centrum 
Konferencyjne „Krzyżowa” Sp. 
Z.o.o.

020590003          
 

Krzyżowa 7, 58-112 Grodziszcze 100,00 100,00

2 Krzyżowa Music 000000000          
 

Hamburg 33,30 33,30

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec 1

2 Naczelnik Urzędu Skarbowego 1

3 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 2

4 Najwyższa Izba Kontroli 1

5 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 7

6 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 3

6 Partnerstwo instytucji rynku 
pracy na rzecz rozwoju 
mobilności ponadnarodowej

Głównym celem projektu było 
zwiększenie efektywności 8 
publicznych i prywatnych 
instytucji rynku pracy na 
Dolnym Śląsku w świadczeniu 
usług poradnictwa poprzez 
tworzenie jednej sieci 
współpracy instytucji i 
przygotowania pracowników 
instytucji do mobilności i do 
pracy z klientem planującym 
mobilność poprzez adaptację 2 
rozwiązań zagranicznych.

Centrum Projektów Europejskich 367 836,20 zł

Druk: NIW-CRSO 21



5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Dorota Krajdocha
dr Robert Żurek

14.03.2019 r.
Data wypełnienia sprawozdania 2019-06-10
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