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DANE FUNDACJI

DANE ADNIMISTRACYJNE

Fundacja CultureLab
Ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 63
02-495 Warszawa
Data wpisu do KRS: 02.03.2016
Numer KRS: 0000605198
Numer REGON: 363879407

CZŁONKOWIE ZARZĄDU F UNDACJI

Maria Shmel’ova – Członkini Zarządu Fundacji
Monika Miłowska – Członkini Zarządu Fundacji

Dominik Filip Miłowski – Członek Rady Programowej
Katarzyna Jarzyńska – Członek Rady Programowej
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CZŁONKOWIE RADY PROGRAMOWEJ
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CELE STATUTOWE FUNDACJI

Celem Fundacji jest działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz demokracji,
w tym popieranie rozwoju otwartego społeczeństwa, przeciwstawiającego się postawom
dyskryminacji, wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu oraz ksenofobii, posiadającego
wiedzę z zakresu różnorodności kulturowej, etnicznej i narodowej, respektującego prawa
człowieka i m. in. prawa mniejszości. Fundacja w sposób szczególny w swej działalności
uwzględnia dzieci.

TEMATYKA DZIAŁAŃ
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Realizując Cele Fundacyjne, Fundacja szerzy wiedzę z zakresu:
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a)
wyzwań stojących przed światem w kontekście realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju,
b)
czterech głównych obszarów działań uwzględnianych przez United Nations Global
Compact: prawa człowieka, w szczególności prawa dziecka, standardy pracy, ochrona środowiska
i przeciwdziałanie korupcji,
c)
różnorodności etnicznej, kulturowej i religijnej, występującej na świecie,
d)
pomocy humanitarnej, współpracy rozwojowej i edukacji globalnej,
e)
procesów integracyjnych Unii Europejskiej oraz różnorodności narodowej, kulturowej i
politycznej wewnątrz Unii,
f)
kultury i sztuki w szczególności państw europejskich oraz krajów rozwijających się
g)
tematyki wchodzącej w zakres: geografii politycznej i ekonomicznej, nauk politycznych,
socjologii, stosunków międzynarodowych i międzykulturowych.
DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a)
działalność edukacyjną, wydawniczą, badawczą i szkoleniową,
b)
tworzenie filmów, aplikacji multimedialnych,
c)
organizowanie konferencji, spotkań, warsztatów, wymian międzynarodowych,
d)
rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie, w tym w szczególności
mniejszości etnicznych, religijnych i narodowych,
e)
Wspieranie wszelkiej działalności na rzecz rozwoju i promocji kultury i sztuki.
f)
Inicjowanie i upowszechnianie edukacji artystycznej i kulturalnej.
g)
Wspieranie rozwoju intelektualnego i kulturalnego dzieci.
h)
współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, biznesem, ośrodkami nauki i
organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji,

i)
tworzenie grup wsparcia (koalicji) w granicach i poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej na
rzecz promowania równych szans dla człowieka bez względu na jego rasę, płeć, religię i
obywatelstwo,
j)
działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi są: działalność naukowa,
naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, ochrona środowiska, dobroczynność, ochrona
zdrowia i pomoc społeczna.
ZASADY KTÓRYMI KIERU JE SIĘ FUNDACJA
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W swojej działalności Fundacja kieruje się zasadami:
1.
popierania i przestrzegania podstawowych praw człowieka (w tym przyrodzonej godności i
równości wszystkich ludzi), proklamowanych w m. in. Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 10
grudnia 1948 r.,
2.
realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych,
3.
efektywnego przeciwdziałania dyskryminacji i ksenofobii,
4.
dostrzegania potrzeby współpracy i dialogu z grupami zmarginalizowanymi zarówno w
Polsce jak i za granicą,
5.
eliminacji wszelkich przypadków łamania praw człowieka,
6.
zmniejszenia społecznych nierówności, wynikających z odmienności m.in. rasy, klasy
społecznej, płci czy pochodzenia,
7.
prewencyjnego podejścia do środowiska naturalnego, przeciwdziałania zmianom
klimatycznym,
8.
podejmowania tematów drażliwych społecznie i wspierania śmiałych innowacyjnych
rozwiązań, służących systemowym zmianom w społeczeństwie,
9.
zachęcania do krytycznej debaty i poszanowania różnic poglądów.
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GŁÓWNE DZIAŁANIA FUNDACJI W 2016 ROKU

ZAŁOŻENIE PORTALU INTERNETOWEGO TUPTUPTU P.ORG.PL

W okresie marzec 2016 – wrzesień 2016 Fundacja CultureLab podjęła się założenia portalu
edukacyjnego TupTupTup.org.pl.
Tup Tup Tup to portal dla rodziców, opiekunów, nauczycieli i wychowawców w szkole czy w
przedszkolu. Tup Tup Tup to portal dla wszystkich, którzy chcieliby, aby ich maluchy wyrastały na
osoby tolerancyjne, otwarte na świat i drugiego człowieka, mające różnorodną wiedzę z obszaru
praw człowieka, ochrony środowiska czy zrównoważonego rozwoju.
Idea Tup, Tup, Tup istniała od samego początku. Fundacja CultureLab chciała by na polskim rynku
powstała marka, która będzie kojarzona przez dzieci i rodziców nie tylko z zabawą i
kreatywnością, ale również z wiedzą, poszerzaniem horyzontów myślowych i przesłaniem, że
ludzie – niezależnie od pochodzenia, wyznania czy płci – mają takie same prawa.
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W okresie 1 września 2016 – 31 grudnia 2016 rok Portal odwiedziło 25 000 niezależnych
użytkowników.
Portal edukacyjny został dofinansowany ze środków „Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
– Mazowsze Lokalnie” realizowanego przez Fundację Fundusz Współpracy, Stowarzyszenie Boris
oraz Stowarzyszenie Europa i My.
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STWORZENIE MATERIAŁÓ EDUKACYJN YCH DLA DZIECI W WIE KU 3-10 LAT

Stworzenie unikalnych materiałów edukacyjnych dla dzieci w wieku od 3 do 9 lat stało się
głównym celem pierwszego roku działalności Fundacji. Poprzez portal, Fundacja przekazuje
dzieciom wiedzę zarówno o równości, niezależnie od bogactwa czy miejsca pochodzenia, o
potrzebie walki z biedą i głodem, o konieczności recyclingu, jak i o zrównoważonym rozwoju.
Dzięki portalowi edukacyjnemu dzieci uczą się tolerancji i solidarności nie przez deklamację
niezrozumiałego wiersza, ale dzięki utożsamianiu się z pozytywnymi bohaterami.
Portal TupTupTup prowadzony jest przez trzech małych bohaterów: małą kotkę – Tolę;
niesfornego psa – Urwisa oraz nastoletnią, ale już dość poukładana sówkę – Polę.
Co miesiąc na portalu publikowane są nowe przygody Toli Urwisa i Poli (TUP). Wraz z przygodami
Fundacja CultureLab publikuje gry, zabawy, wyzwania plastyczne czy eksperymenty. Co miesiąc
zwierzaki zabierają dzieci do Danii, Indii czy Stanów Zjednoczonych, pokazują obchody Diwali,
prawosławnego Bożego Narodzenia czy Yom Kippur, a podczas podróży zaprzyjaźnią się ze
wszystkimi rodzajami i gatunkami zwierząt z całego świata.
W 2016 roku Fundacja stworzyła:
- 12 edukacyjnych bajek TupTupTup dotyczących praw dziecka, ochrony środowiska i
zrównoważonego rozwoju
- 36 materiałów edukacyjnych w podziale na: eksperymenty, kolorowanki, gry, zabawy ruchowe i
logistyczne obrazujące dzieciom kwestie zrównoważonego rozwoju
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Stworzenie materiałów edukacyjnych zostało dofinansowane z Grantu Fundacji Auchan na rzecz
Młodzieży.
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DRUK KSIĄŻKI EDUKACY JNEJ

W 2016 roku Fundacja CultureLab wydała książkę TupTupTup na tropach wielkiej przyjaźni. O
Smogu Wawelksim i Madam Śmieciuszce. Książka nakładem 300 egzemplarzy została
rozdysponowana pomiędzy przedszkolami, szkołami i bibliotekami w województwie mazowieckim.
Książka dedykowana była promocji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Dziewięć publikowanych
bajek bezpośrednio nawiązywało do 9 z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Poniżej przedstawiamy tytuły bajek oraz temat przewodni:
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Psikus lub literka – prawo do edukacji
Błotnisty Ryż – nie dla głodu
Urodziny w Donbasie – pokój na świecie
Madam śmieciuszka – tak dla recyklingu
Niedźwiedź Polarny – nie dla zmian klimatycznych
Gwar Szawa i Smog Wawelski – zrównoważone miasta
List do Wuja Czanbaja – ochrona zdrowia
Wietnamskie Targowisko – handel gatunkami zagrożonymi
wyginięciem
Nie tak straszny wilk – tolerancja
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Druk i dystrybucja książki zostało dofinansowane z Grantu Fundacji Auchan na rzecz Młodzieży.

DANE FINANSOWE FUNDACJI

KOSZTY FUNDACJI

Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług – 0 zł
Koszty sprzedanych produktów, towarów, materiałów i usług – 0 zł
Koszt realizacji działań statutowych 40 102,36 zł
Koszty ogólne – administracyjne w ramach prowadzonej działalności statutowej – 877,27 zł
Zyss (strata) z działalności dospodarczeł działalności ststutowej i działalności administracyjnej 40
979,63 zł
Pozostałe przychody operacyjne w tym przychody statutowe – 40 810, 17 zł
Pozostałe koszty operacyjne – 0 zł
Przychody finansowe – 0,02 zł
Koszty finansowe – 6,39 zł
Strata brutto - -175,83

POZOSTAŁE DANE FINAN SOWE

W 2016 roku Fundacja nie zatrudniała żadnej osoby a tym samym nie wypłacała wynagrodzeń z
tytułu umów o pracę ani umów na zlecenie lub w ramach działalności gospodarczej.
Fundacja nie udzielała pożyczek pieniężnych.
Stan rachunków bankowych 31 grudnia 2016 roku wynosił 7389,76 zł
Fundacja nie nabyła żadnych obligacji.
Fundacja nie posiadała nieruchomości.
Środki trwałe nabyte przez Fundację w 2016 roku to:
- mikrofon pchełka - Rode microfon
- kabel 2 metrowy do mikrofonu Rode
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Strata netto - -175,83zł
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Wartość aktywów:
Aktywa trwałe – 0 zł
Aktywa razem wnosiły 8390, 26gł
 Aktywa obrotowe – 7 390,26 zł (w tym należności krótkoterminowe – 0,50gł, środki
pieniężne w kasie i na rachunkach – 7 389,76 zł)
 należne wpłaty na kapitał podstawowy 1000zł
Pasywa łącznie wynosiły – 8390,26 zł
 Fundusze własne – 824,17 (1000 pln fundusz statutowy, oraz -175,63 strata netto)
 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wynosiły 7566,09zł (w tym zobowązania w
krótkim terminie 749,51zł oraz rozliczenia międzyokresowe 6816,58zł)
Fundacja Złożyła Sprawozdanie Finansowe do należytego organu w terminie przewidzianym przez
ustawę.

DOTACJE, DAROWIZNY I INNE PRZYCHODY
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W 2016 roku przychody Fundacji wynosiły 40 810,17 zł w tym:
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1 158,15 – darowizny na rzecz fundacji od darczyńców indywidualnych
39 652,02 zł – dotacje na działalność statutową:
o FIO Mazowsze Lokalne – 3645 zł
o Fundacja Auchan na rzecz Młodzieży – 36 007, 02 zł

W 2016 roku Fundacja nie korzystała z dotacji od jednostek administracji samorządowej.

ZATWIERDZENIE RAPORTU

Raport zatwierdził zarząd dnia 29 listopada 2017 roku.

Maria Shmel’ova, Członek Zarządu
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Monika Miłowska, Członek Zarządu
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