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Fundacja na Rzecz
Różnorodności Polistrefa
Sprawozdanie merytoryczne za okres od
10.05.2010 do 31.12.2010

Sprawozdanie merytoryczne 2010

Dane rejestrowe:
Siedziba:
Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa
Ul. Bobrzyńskiego 39a/28
30-348 Kraków
NIP 6762419746
Rejestr:
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

w

Krakowie,

XI

Wydział

Data rejestracji: 10.05.2010
Nr KRS 0000356036
REGON 121227750
Zarząd:
Joanna Balsamska – członkini Zarządu Fundacji
Zofia Łapniewska – członkini Zarządu Fundacji

Cele statutowe Fundacji
1. kształtowanie postaw tolerancji i przełamywanie uprzedzeń i stereotypów,
2. promowanie wiedzy na temat mniejszości religijnych, etnicznych, narodowych,
seksualnych, wiekowych oraz osób niepełnosprawnych,
3. upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działania na rzecz równych praw
kobiet i mężczyzn,
4. integracja zawodowa i społeczna grup dyskryminowanych,
5. działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
6. działania na rzecz praw człowieka i propagowanie wiedzy na ich temat,
7. budowanie otwartego społeczeństwa obywatelskiego i wspieranie idei
demokratycznych,
8. przeciwdziałanie przemocy, mowie i czynom z nienawiści,
9. organizacja pomocy prawnej i psychologicznej.
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Zasady prowadzenia działalności statutowej
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. działalność edukacyjną w oparciu o ogólnodostępne materiały oraz tworzenie
własnych projektów i przedsięwzięć edukacyjnych kształtujących postawy
tolerancji,
2. organizację konferencji, seminariów, szkoleń i warsztatów,
3. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych,
4. organizację w przestrzeni publicznej akcji promujących otwarte postawy społeczne
i tolerancję takich jak: spotkania dyskusyjne, happeningi, pokazy filmów, koncerty
oraz inne wydarzenia kulturalno-edukacyjne,
5. prowadzenie akcji informacyjnych oraz kampanii medialnych,
6. prowadzenie strony WWW związanej z działalnością Fundacji,
7. współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami
pozarządowymi krajowymi i międzynarodowymi,
8. prowadzenie prac badawczo – rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych
i humanistycznych.
Działalność statutowa w 2010 roku
Cele takie jak: kształtowanie postaw tolerancji i przełamywanie uprzedzeń i stereotypów,
promowanie wiedzy na temat mniejszości religijnych, etnicznych, narodowych, seksualnych,
wiekowych oraz osób niepełnosprawnych, upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz
działania na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, działania na rzecz praw człowieka i
propagowanie wiedzy na ich temat realizowano poprzez:
1. założenie i prowadzenie strony WWW Fundacji oraz profilu na Facebooku.
2. od 10.2010 na zaproszenie opiekuna naukowego Klubu Praw Człowieka współprowadzimy
zajęcia skierowane do uczniów gimnazjum i liceum w Kolegium Europejskim w Krakowie.
Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, interaktywnych warsztatów, pokazów filmów,
dyskusji. Podejmowana tematyka to m.in. międzynarodowa ochrona praw człowieka, prawa
człowieka w wewnętrznym porządku prawnym i w Unii Europejskiej, wybrane prawa
człowieka – wolność słowa, prawo do życia, wolność sumienia i wyznania, zakaz
dyskryminacji etc. Szczególny nacisk kładziemy na przełamywanie stereotypów i uprzedzeń
oraz promowanie wiedzy na temat osób i grup marginalizowanych.
3. wykład dr Zofii Łapniewskiej „Czy pieniądze mają orientację seksualną? Ile i kto traci na

braku uregulowań prawnych dotyczących par jednopłciowych” w ramach Festiwalu
Równych Praw we Wrocławiu (26.09.2010)
4. warsztaty różnorodności przeprowadzone w Szkole Podstawowej Nr 26 im. Andrzeja
Struga w Krakowie w klasie 3c (03.11.2010). Warsztaty miały na celu uświadomienie i
podkreślenie różnic między ludźmi. Pokazanie uczniom, że każdy człowiek jest
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niepowtarzalny. W czasie zajęć wzmacniane było również poczucie własnej wartości
dzieci. Zrozumienie naturalności różnic i wyjątkowości każdego człowieka kształtuje postawy
tolerancji. Podczas zajęć dzieci uczyły się dostrzegać i akceptować podobieństwa i różnice
między ludźmi, a także w jaki sposób można żyć obok siebie nie przekraczając
indywidualnych granic wolności.
5. organizacja Krakowskich Dni Praw Człowieka (09.12.2010 – 30.12.2010) w ramach
których odbyły się:
a/ warsztaty praw człowieka poprowadzone przez wolontariuszy z Ośrodka Prawa
Humanitarnego i Praw Człowieka Uniwersytetu Jagiellońskiego (15.12.2010)
b/ warsztaty antydyskryminacyjne w Kolegium Europejskim w Krakowie (09.12.2010)
c/wystawa „Przeciwdziałaj dyskryminacji – to nie jest trudne” zorganizowana z Wojewódzką
Biblioteką Publiczną w Krakowie (10.12.2010 – 30.12.2010)
d/Żywa Biblioteka (10.12.2010 – 11.12.2010)
e/ prelekcja dot. praw człowieka w kontekście HIV/AIDS (13.12.2010)
6. przystąpienie do Koalicji na Rzecz Równych Szans
7. nawiązanie współpracy z nieformalną grupą chrześcijan LGBTQ „Wiara i tęcza”
Cel organizacja pomocy prawnej i psychologicznej był realizowany poprzez:
1. Organizację grupy wsparcia dla osób homoseksualnych
2. Dyżur psychologiczny w wymiarze dwóch godzin tygodniowo.
Działalność odpłatna
Fundacja nie realizowała świadczeń odpłatnych.
Działalność gospodarcza
Fundacja nie jest wpisana do rejestru przedsiębiorców i nie podjęła działań gospodarczych.
Przychody fundacji w 2010
Fundacja została wyposażona w fundusz założycielski 1000 zł (jeden tysiąc złotych 00/100
groszy).
Koszty fundacji w 2010r
W okresie od 10.05.2010 do 31.12.2010 fundacja poniosła następujące koszty:
- na działalność statutową: 163,65 zł
- koszty administracyjne: 220,70 zł
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Zatrudnienie
W okresie od 10.05.2010 do 31.12.2010 Fundacja nie zatrudniała nikogo na umowę o pracę,
zawarła umowę o świadczenie usług księgowych, współpracowała z 11 wolontariuszami
(zakres prac wykonanych przez wolontariuszy: wsparcie przy organizacji Krakowskich Dni
Praw Człowieka, projekt logo i strony www, prowadzenie strony www, dyżur psychologiczny
oraz prowadzenie grupy wsparcia dla osób homoseksualnych). Nie wypłacono żadnych
wynagrodzeń.
Pożyczki
Fundacja nie udzieliła pożyczek.
Kwoty zgromadzone na rachunkach bankowych
Rachunek bankowy (PLN) wykazuje na dzień 31.12.2010 saldo +779,36 zł
Nabyte środki
W okresie od 10.05.2010 do 31.12.2010 Fundacja nie nabyła obligacji, nieruchomości lub
innych środków trwałych.
Dane o wartości aktywów i zobowiązań
Aktywa: 779,36 zł
Zobowiązania: 163,65 zł
Działalność zlecona
Fundacja w okresie od 10.05.2010 do 31.12.2010 nie prowadziła działalności zleconej przez
podmioty państwowe i samorządowe.
Odpisy uchwał zarządu
W załączeniu
Informacje o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a
także informacje w sprawie składanych deklaracji podatkowych
Nie dotyczy.
Kontrole w Fundacji
W roku 2010 w Fundacji nie miały miejsca kontrole.

Joanna Balsamska
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Zofia Łapniewska
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