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Celem Fundacji jest działalność edukacyjno-kulturalna, szczególnie w zakresie
organizowania wymiany, promocji i pomocy edukacyjnej dzieci, młodzieży
oraz osób dorosłych między Rzeczpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi
Ameryki Północnej oraz działalność edukacyjno-kulturalna, mająca
szczególnie na celu wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w
Polsce, promowanie postaw obywatelskich oraz zbliżenie narodów oraz
państw świata.
Fundacja realizuje swoje cele na różne sposoby, m.in. poprzez:
a) organizowanie wyjazdów edukacyjno-kulturalnych do Stanów
Zjednoczonych oraz innych krajów dla młodzieży i dorosłych,
b) organizowanie kursów, wystaw, pokazów, odczytów, dyskusji,
sympozjów, seminariów, konferencji, warsztatów, kampanii i programów
edukacyjnych i kulturalnych itp., zgodnych z celami fundacji,
c) współpracę z instytucjami publicznymi i niepublicznymi oraz
organizacjami pozarządowymi, działającymi w zakresie objętym celami
Stowarzyszenia,
d) organizowanie współpracy międzynarodowej z instytucjami i
organizacjami o podobnych celach działania,
e) propagowanie rozwoju edukacji międzykulturowej, edukacji na rzecz
praw człowieka oraz edukacji globalnej w szkołach podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
f) prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów
statutowych,
g) prowadzenie badań naukowych i prac popularno-naukowych
poświęconych rozwoju edukacji międzykulturowej, edukacji na rzecz

praw człowieka oraz edukacji globalne,
h) fundowanie stypendiów naukowych, kulturalnych, artystycznych i innych
oraz wspieranie i udzielanie pomocy materialnej osobom działającym
na rzecz praw człowieka i obywatela oraz działanie na rzecz osób
niepełnosprawnych.
Działania podjęte przez Fundację od 13.04.2016 roku do 31.12.2016 roku:
1. Realizacja Programu FLEX 2016/2017
a) Spotkanie informacyjne dla rodziców finalistów oraz rezerwowych
Programu FLEX
14 maja odbyło się pierwsze w Polsce spotkanie informacyjne dla finalistów i
rezerwowych programu FLEX. W spotkaniu wzięło udział ponad 100 osób:
finaliści i rezerwowi, ich rodzice oraz rodzeństwo, jak również absolwencie
Programu FLEX z poprzednich lat. Pytaniom nie było końca, w szczególności do
FLEXerów, którzy jeszcze przez godzinę po zakończeniu spotkania rozmawiali z
polskimi uczestnikami Programu. Spotkanie było możliwe dzięki uprzejmości
Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń oraz
Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego, które bezpłatnie
użyczyło sali.
Więcej o spotkaniu: http://americancouncils.pl/pl/2016/05/17/notificationmeeting-for-flex-finalists-and-alternates/
b) Szkolenie przedwyjazdowe
Między 12 a 15 lipca odbyło się w Jachrance pierwsze w Polsce szkolenie przedwyjazdowe dla uczestników Programu FLEX. Oczywiście wzięli w nim udział
wszyscy finaliści oraz dwójka prowadzących z USA oraz dwójka absolwentów
Programu z Ukrainy. Przez 4 dni finaliści mogli się zapoznać z takimi tematami
jak: zasady Programu, amerykańska szkoła średnia, moja rodzina goszcząca,
przyjaciele oraz czas wolny w USA, różnorodność kulturowa w USA. Warto
podkreślić, że całe szkolenie rozpoczęło się od przyjęcia w Rezydencji
Ambasadora USA w Polsce Paul’a W. Jones’a. Szkolenie miało na celu
przygotować uczestników do jak najlepszego przeżycia kolejnych 10 miesięcy
w USA. Było bardzo intensywne, wypełnione praktycznymi poradami a
jednocześnie pełne uśmiechu i pozytywnej energii.
Więcej o szkoleniu: http://americancouncils.pl/pl/2016/07/29/pre-departureorientation-12-15-july-2016/
c) Wsparcie i monitoring uczestników Programu
Uczniowie przebywający w USA na Programie FLEX są pod stałą opieką. Na
miejscu opiekują się nimi rodziny goszczące oraz wyznaczeni przez
organizacje goszczące lokalni koordynatorzy. Z kolei za kontakt z rodzicami w
kraju odpowiedzialny jest Koordynator Programu. Rodzice na bieżąco
informowani są o poczynaniach swoich dzieci. Informacje stale pojawiają się
na stronie FLEX Poland na portalu facebook.com:
http://www.facebook.com/FLEXPoland
2. Realizacja Programu FLEX 2017/2018
a) Rekrutacja do udziału w Programie

W okresie od września 2016 do grudnia 2016 przeprowadziliśmy rekrutację do
udziału w Programie FLEX 2017/2018. Formularz online został wypełniony przez
1956 aplikantów. Informacja o realizacji Programu została umieszczona na
ponad 50 stronach internetowych, skontaktowaliśmy się z ponad 2000 szkół
gimnazjalnych oraz średnich. Dużym osiągnięciem tegorocznej rekrutacji jest
wysoki udział osób z niepełnosprawnościami.
W grudniu 2016 zorganizowaliśmy pierwsze półfinały: w Poznaniu oraz w
Krakowie. Wzięło w nich udział ponad 100 uczniów i uczennic. Poniższe tabele
przedstawiają dane statystyczne dotyczące tegorocznej rekrutacji.
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Tabela 1. Podział aplikantów we względu na „Testing Center”
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Tabela 2. Podział aplikantów ze względu na województwo

PL-004 Poznan
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Tabela 3. Podział aplikantów ze względu na płeć.
Więcej danych statystycznych zostało udostępnionych na stronie
internetowej: https://infogr.am/rekrutacja_flex_20172018_poland
3. Wsparcie absolwentów Programu FLEX
W czasie 2016 roku zorganizowany 3 spotkania dla absolwentów Programu
FLEX. Pochodzą oni głównie z Ukrainy. W czasie spotkać przedyskutowano
możliwe formy zaangażowania absolwentów w implementacje programu
FLEX w Polsce. Absolwenci komunikują się z Biurem Fundacji poprzez grupę na
portalu facebook.com, gdzie uzyskują wsparcie oraz informację o możliwości
uczestniczenia w innych programach.
Informacja dot. uchwał Rady Fundacji i Zarządu Fundacji:
Rada Fundacji przyjęła 3 uchwały w 2016.
1. Uchwała nr 1/2016 Rady Fundacji American Councils for International
Education o zmianie statutu Fundacji z dn. 14 marca 2016
2. Uchwała nr 2/2016 Rady Fundacji American Councils for International
Education o zatwierdzeniu Regulaminu Rady Fundacji z dn. 1 czerwca
2016
3. Uchwała nr 3/2016 Rady Fundacji American Councils for International
Education o zatwierdzeniu Regulaminu Zarządu Fundacji z dn. 1
czerwca 2016
Zarząd Fundacji nie przyjął żadnych uchwał w 2016.
Informacja o przychodzie Fundacji:
Fundacja odnotowała przychód.
Przychody Fundacji kształtowały się następująco:

Struktura przychodów Fundacji za bieżący rok obrotowy:
Przychody z działalności statutowej – darowizny

0,00

Przychody z działalności statutowej – dotacje

149 537,27

Przychody z działalności statutowej – zysk z lat
poprzednich

0,00

Przychody z działalności gospodarczej

0,00

Przychody finansowe

1 399,10

Pozostałe przychody operacyjne

0,00

Razem

150 936,37

Informacja o poniesionych kosztach:

Struktura kosztów Fundacji:
Koszty działalności statutowej

115 120,02

Koszty działalności gospodarczej

0,00

Koszty ogólnoadministracyjne

29 697,11

Pozostałe koszty operacyjne

0,04

Koszty finansowe

0,00

Razem

144 817,13

Dane o zatrudnieniu, wynagrodzeniu i sytuacji finansowej:
a) Przeciętna liczba etatów za 2016 rok wynosiła:
a. pracownicy na stanowiskach nieroboczych – 1
b. pracownicy na stanowiskach roboczych – 0
b) Łączna kwota wynagrodzeń
Członkowie organów

Wynagrodzenia obciążające

Koszty
Zarządzających
Nadzorujących

Zysk
59 320,77
0,00

Administrujących

0,00

Nagrody, premie nie wystąpiły.
c) Członkowie Zarządu pobierali wynagrodzenia w wysokości 59 320,77
d) Wydatki na wynagrodzenia z etatów wyniosły 59 320,77 zł, natomiast z
umów cywilnoprawnych – 0,00 zł
e) Pożyczki nie wystąpiły.
f) Fundacja posiada rachunek bankowy w walucie PLN oraz w USD w Banku
Zachodnim WBK 35 Oddział we Wrocławiu (50-062), pl. Solny 14.
Stan środków na koncie w walucie PLN na dzień 31.12.2016 r. wynosił 1775,00
zł. Stan środków na koncie w walucie USD na dzień 31.12.2016 r. wynosił
2000,00 USD. Fundacja na dzień 31.12.2016 r. nie posiadała lokat bankowych.
g) Fundacja nie nabyła w 2016 roku żadnych obligacji, udziałów lub akcji w
spółkach prawa handlowego.
h) Fundacja nie nabyła w 2016 roku żadnych nieruchomości.
i) Fundacja nie nabyła w 2016 roku żadnych środków trwałych.
j) Wartość aktywów na dzień 31.12.2016 r. wynosi 10 119,20 zł. Kwota
zobowiązań – 0,00 zł.
Działalności zlecona przez podmioty państwowe i samorządowe nie
wystąpiła.
Zobowiązania wobec budżetu państwa:
Stan na początek Stan na koniec
okresu
okresu

Lp. Tytuł

1

Zobowiązanie z tytułu podatku
dochodowego od osób
fizycznych PIT

0,00

0,00

2

Zobowiązanie wobec Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem
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