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Fundacja na Rzecz
Różnorodności Polistrefa
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Sprawozdanie merytoryczne 2011

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
Paweł Dziwisz – członek 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.

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 2011 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. prowadzenie strony WWW Fundacji oraz profilu na Facebooku.
2. w roku szkolnym 2010/2011 na zaproszenie opiekuna naukowego Klubu Praw Człowieka
współprowadziliśmy zajęcia skierowane do uczniów gimnazjum i liceum w Kolegium
Europejskim w Krakowie.
Zajęcia prowadzone były 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.
3. „Druga ojczyzna – prawda czy mit?” - pokaz filmów połączony z dyskusją panelową na
temat mniejszości etnicznych i narodowych oraz sytuacji imigrantów w Polsce (31.01.2011)
4. Współorganizacja i prowadzenie spotkania „Ubóstwo i wykluczenie społeczne – spotkanie
wokół raportu Social Watch”, które odbyło się w Instytucie Socjologii UJ, 01.04.2011.

5. udział w pracach Krakowskiego Komitetu Manifowego, który organizował demonstrację
(06.03.2011) pod hasłem „Walka trwa” upamiętniającą 100 rocznicę pierwszych obchodów
Międzynarodowego Dnia Kobiet.
6. Żywa Biblioteka – (28.05.2011) wydarzenie zorganizowane w konwencji biblioteki. Jego
uczestnikami są osoby ze środowisk i grup, które obarczone są stereotypami i mogą
doświadczać dyskryminacji – „Księgozbiór”, „Czytelnicy”, którzy zapraszają wybrane
„Książki” do indywidualnej rozmowy Wydarzenie otworzyła prelekcja gościa honorowego
prof. Jana Hartmana z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który opowiedział o swoim
doświadczeniu wyzwalania się z uprzedzeń. Wśród „Książek” znajdowały się m.in. żydówka,
feministka, Kirgiz wyznawca bahaizmu, aktywny senior, osoba czarnoskóra, gej, gospodyni
domowa, ślązak, osoba pracująca z dziećmi niepełnosprawnymi. W czasie trwania
wydarzenia wyświetlane były filmy o tematyce prawo człowieczej.
7. uczestnictwo w pracach Koalicji na Rzecz Równych Szans – nieformalnej platformy
skupiającej szereg organizacji pozarządowych działających na rzecz praw człowieka
i promowania zasady równości i niedyskryminacji.
8. nawiązanie współpracy z następującymi organizacjami pozarządowymi: Centrum
Społeczności Żydowskiej JCC Kraków, Akademia Pełni Życia, Stowarzyszenie Promocji
Wielokulturowości Interkulturalni.PL, Stowarzyszenie Wolnomyśliciele,

Cel organizacja pomocy prawnej i psychologicznej był realizowany poprzez:
1. Organizację i prowadzenie grupy wsparcia dla osób homoseksualnych
2. Organizację i prowadzenie grupy wsparcia dla osób żyjących z wirusem HIV oraz ich
bliskich
3. Dyżur psychologiczny w wymiarze dwóch godzin tygodniowo.

Udział w spotkaniach, konferencjach.
1. II Akademicki Kongres Feministyczny „Jak feminizm zmienił polską naukę”
26.09.2011 – 28.09.2011. – Joanna Balsamska, współkoordynatorka modułu „Religie
i kobiety”
2. Spotkanie Koła Nauk Psychologicznych Pragma działającego przy Instytucie
Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego „Medyczne i psychologiczne
aspekty zakażenia wirusem HIV” (26.10.2011) W spotkaniu udział wzięła Joanna
Balsamska.
3. Konferencja prasowa zorganizowana przez Wojewódzką Stację Epidemiologiczno –
Sanitarną w Krakowie z okazji Światowego Dnia AIDS (30.11.2011). W konferencji
udział wzięła Joanna Balsamska

Członkowie Zarządu Fundacji oraz osoby współpracujące wzięli udział w następujących
szkoleniach i warsztatach podnosząc swoje kwalifikacje:
1. Warsztaty „Kalendarium Praw Człowieka – edukacja i działanie” organizowane przez
Fundację Autonomia – Joanna Balsamska, Szymon Gałkowski
2. Seminarium „Witaj w Polsce” stanowiące jeden z elementów projektu „Witaj w
Polsce! - wsparcie integracji obywateli państw trzecich przez pomoc prawną i
przeciwdziałanie dyskryminacji” organizowane przez Centrum Pomocy Prawnej im.
Haliny Nieć – Joanna Balsamska
3. „Pozyskiwanie funduszy na działalność NGO”, „Zarządzanie projektami w NGO”,
”Zarządzanie finansami w NGO” w ramach projektu Małopolski Ośrodek Trzeciego
Sektora realizowanego przez Fundację dla Uniwersytetu Jagiellońskiego – Joanna
Balsamska
4. Specjalistyczne szkolenie dla osób prowadzących zajęcia profilaktyczne w zakresie
problematyki HIV/AIDS i narkomanii organizowane przez Polską Fundację Pomocy
Humanitarnej Res Humanae – Joanna Balsamska, Paweł Dziwisz, Arkadiusz Lewy.
5. „Wsparcie osób żyjących z HIV/AIDS: społeczne, indywidualne, grupy wsparcia”
organizowane przez Społeczny Komitet ds. AIDS – Joanna Balsamska

Działalność odpłatna
Fundacja nie realizowała świadczeń odpłatnych.

Działalność gospodarcza
Fundacja nie jest wpisana do rejestru przedsiębiorców i nie podjęła działań gospodarczych.

Przychody fundacji w 2011
Fundacja korzystała z dofinansowania na realizację projektu „Grupa wsparcia dla osób
żyjących z HIV/AIDS i ich bliskich” otrzymanego z Krajowego Centrum ds. AIDS –
2.386,00 PLN
Fundacja otrzymała pierwszą ratę dotacji otrzymanej z Fundacji im. Stefana Batorego na
realizację w roku 2012 projektu „Zbadanie występowania i przeciwdziałania dyskryminacji
na tle religijnym w małopolskich szkołach” – 45.000,00 PLN
Darowizna finansowa – 100,00 PLN
Darowizna rzeczowa – 480,00 PLN

Koszty fundacji w 2011
W roku 2011 fundacja poniosła następujące koszty:
- na działalność statutową: 3.250,45 PLN
- koszty administracyjne: 868,24 PLN
Zatrudnienie
W roku 2011 Fundacja nie zatrudniała nikogo na umowę o pracę. Miała zawartą umowę o
świadczenie usług księgowych. Współpracowała z 9 wolontariuszami (zakres prac
wykonanych przez wolontariuszy: wsparcie przy organizacji Żywej Biblioteki, prowadzenie
strony www oraz strony facebook’owej, dyżur psychologiczny, prowadzenie grupy wsparcia
dla osób homoseksualnych, spotkanie dot. prawa cywilnego dla uczestników spotkań grupy
wsparcia dla osób żyjących z HIV/AIDS).
Przy realizacji projektu „Grupa wsparcia dla osób żyjących z HIV/AIDS i ich bliskich”
zawarto 1 umowę zlecenie (psychoterapeuta) oraz 4 umowy o dzieło (spotkania z ekspertami).
Pożyczki
Fundacja nie udzieliła pożyczek.

Kwoty zgromadzone na rachunkach bankowych
Stan bieżącego rachunek bankowego (PLN) na dzień 31.12.2011 wynosi 35.236,95 PLN
Stan rachunku bankowego Lokata Biznes na dzień 31.12.2011 wynosi 10.002,84 PLN

Nabyte środki
W roku 2011 Fundacja nie nabyła obligacji, nieruchomości lub innych środków trwałych.

Dane o wartości aktywów i zobowiązań
Aktywa: 45.239,79 PLN
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 45.389,23 PLN

Działalność zlecona
Fundacja w roku 2011 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 2011 w Fundacji miała miejsce jedna kontrola merytoryczna realizacji projektu
„Grupa wsparcia dla osób żyjących z HIV/AIDS i ich bliskich” przeprowadzona przez
Krajowe Centrum ds. AIDS.

Joanna Balsamska

Paweł Dziwisz

