SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI

za okres
od 23.03.2012 r. do 31.12.2012 r.

obejmujące:
1. Informacje o Fundacji
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3. Lista uchwał Zarządu Fundacji
4. Sprawozdanie finansowe – załącznik

Sprawozdanie sporządził i przedstawił:
1. Jędrzej Kozak – Prezes Zarządu

Warszawa, 27 czerwca 2013 roku

www.szkolarycerska.pl

1. Informacje o Fundacji
Fundacja Szkoła Rycerska z siedzibą w Warszawie przy ulicy Polnej 24 została
zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Rejestrze stowarzyszeń, innych
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej
pod numerem KRS 0000417717 w dniu 12.04.2012 roku.
Fundacja jest społeczną instytucją wspierającą edukację i formację obywatelską młodych
Polaków oraz krzewiącą etos służby publicznej. W swojej działalności odnosi się do tradycji
Akademii Szlacheckiego Korpusu Jego Królewskiej Mości i Rzeczypospolitej – czyli Szkoły
Rycerskiej – XVIII wiecznej placówki edukacyjnej, która stanowiąc kuźnię talentów
wojskowych i politycznych ówczesnej Polski, nieustannie przez 30 lat kształciła elitę
państwową Rzeczypospolitej.
Celem statutowym Fundacji jest wspieranie działalności oświatowej, rozwijanie umiejętności
intelektualnych oraz fizycznych wśród młodzieży oraz propagowanie patriotyzmu wśród
młodzieży. Czas trwania Fundacji, zgodnie ze Statutem, jest nieoznaczony
Pełne dane teleadresowe Fundacji:
Fundacja Szkoła Rycerska
ul. Polna 24
00-630 Warszawa
tel. +48 537 078 764
fundacja@szkolarycerska.pl
strona internetowa: www.szkolarycerska.pl

profil na portalu Facebook: http://www.facebook.com/SzkolaRycerska
kanał na portalu Youtube: http://www.youtube.com/szkolarycerska

KRS: 0000417717
REGON: 146080299
NIP: 701-03-50-260
Konto: 57 2130 0004 2001 0592 1259 0001
Kod SWIFT: INGBPLPW
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2. Projekty Fundacji
W 2012 roku Fundacja Szkoła Rycerska zrealizowała następujące projekty:
1.

Letnia Szkoła Rycerska

2.

Rycerstwo 2.0

3.

Kanał informacyjny Fundacji

Przedstawienie projektów


Letnia Szkoła Rycerska

Letnia Szkoła Rycerska (LSR) to dziesięciodniowy kurs wszechstronnej edukacji i formacji
obywatelskiej. Nawiązując do tradycji XVIII-wiecznej Szkoły Rycerskiej, Letnia Szkoła
Rycerska kontynuuje jej organizację, czyli system edukacji oraz wychowania obywatelskiego
kadetów oparty na zdobywaniu kunsztów w wybranych dziedzinach.
Program LSR opiera się na pięciu filarach wykształcenia każdego obywatela: wszechstronnej
edukacji, formacji obywatelskiej (etosie rycerskim), kulturze, rozwoju fizycznym oraz ustroju
państwa polskiego.
Celem projektu jest gromadzenie wokół Fundacji wykładowców oraz uczestników projektu,
którzy w przyszłości staną się kadra profesorską oraz rodzicami uczniów liceum Szkoła
Rycerska.
Projekt będzie kontynuowany oraz rozwijany w przyszłych latach m.in. poprzez poszerzenie
kręgu uczestników na dziewczęta.
Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie: www.letnia.szkolarycerska.pl.


Rycerstwo 2.0

Jest to cykl cytatów wartościowych ludzi o tematyce szeroko rozumianego „współczesnego
rycerstwa”; każdy cytat z podpisem autora danych słów jest opracowany graficznie oraz
publikowany na portalu społecznościowym Facebook oraz na stronie internetowej projektu.
Jest on skierowany przede wszystkim do młodzieży w wieku licealnym oraz studenckim.
Jego celem jest promocja etosu rycerskiego w szerszym gronie odbiorców niż tylko
uczestnicy Letniej Szkoły Rycerskiej. Projekt będzie kontynuowany oraz rozwijany
w przyszłych latach m.in. poprzez poszerzenie bazy cytatów jak i zasięgu oddziaływania
(planowana jest promocja w szkołach licealnych).
Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie: www.rycerstwo.szkolarycerska.pl.
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Kanał informacyjny Fundacji

Kanał informacyjny Fundacji został stworzony na portalu Facebook. Jest to projekt
skierowany głównie do młodzieży w wieku licealnym oraz studenckim, którzy są
najczęstszymi odbiorcami i uczestnikami tego portalu.
Celem projektu jest poszerzenie kręgu odbiorców przekazu Fundacji, promocja marki
i spuścizny królewskiej Szkoły Rycerskiej, a przede wszystkim przywrócenie do świadomości
społecznej celów oraz dorobku Szkoły.
Projekt będzie kontynuowany oraz rozwijany w przyszłych latach m.in. poprze założenie
konta na portalu Youtube.
Więcej informacji o projekcie można znaleźć pod adresem:
http://facebook.com/SzkolaRycerska.

3. Lista uchwał Zarządu Fundacji
1. Dot. zmiany Statutu Fundacji
2. Dot. zatwierdzenia protokołów posiedzeń Zarządu z: maja, lipca, września, listopada
oraz grudnia.

4. Sprawozdanie finansowe – załącznik
Sprawozdanie znajduje się w oddzielnym dokumencie jako załącznik do całego
sprawozdania.
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