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Sprawozdanie merytoryczne 2016

Dane rejestrowe:
Siedziba:
Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa
Ul. Bobrzyńskiego 39a/28
30-348 Kraków
NIP 6762419746
Rejestr:
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego
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,
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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.
9. podejmowanie innych działań niż wyżej wymienione służących realizacji celów
statutowych.

Działalność statutowa w 2016 roku
1. Kontynuacja realizacji projektu „Obecna? Równość wyznaniowa i światopoglądowa
w edukacji publicznej” (do 31.03.2016)
Celem projektu było monitorowanie i dokumentowanie przejawów dyskryminacji na tle
wyznaniowym i światopoglądowym w szkołach publicznych. Pierwszym z działań było
sprawdzenie czy i jak zmieniła się dostępność etyki i religii innych wyznań niż rzymskokatolickie
po nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu
organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach, która weszła w życie 1
września 2014 roku. Przeprowadziliśmy monitoring szkół przekazywanych innym niż jednostki
samorządu terytorialnego organom prowadzącym pod kątem realizacji wolności sumienia i
wyznania. Organizowane przez nas debaty miały na celu upowszechnianie postaw tolerancji
oraz szacunku dla różnorodności wyznaniowej
1.1
Badania dot. dostępności etyki i religii innych wyznań niż rzymskokatolickie
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Przeprowadzenie badań ilościowych i jakościowych oraz publikacja raportu "Pomiędzy
obowiązkiem a wyborem - etyka i religia w szkołach publicznych w Polsce"
dotyczącego dostępności lekcji etyki i religii innych wyznań niż rzymskokatolicka oraz
występowania i przeciwdziałania dyskryminacji na tle wyznaniowym i
światopoglądowym
1.2
Monitoring szkół przekazanych innym organom prowadzącym, przekształconych,
zlikwidowanych i w ich miejsc tworzonych za zezwoleniem organu jednostki
samorządu terytorialnego oraz publikacja raportu „Szkoła (nie)publiczna?”
Przeprowadzono monitoring stron 80 placówek, w 9 województwach (z województwa
kujawsko-pomorskiego otrzymano informację o planach przekazania dwóch szkół,
jednakże w rezultacie przekazania stały się one szkołami niepublicznymi, więc nie
prowadzono ich monitoringu). Poniżej prezentujemy szczegółowe zestawienie liczby
szkół przekazanych do dalszego prowadzenia przez inne, niż gminy, podmioty
(fundacje, stowarzyszenia, osoby prywatne). Województwo: » lubelskie – 7 »
małopolskie – 16 » świętokrzyskie – 4 » podlaskie – 4 » łódzkie 5 » śląskie – 3 »
wielkopolskie – 6 » warmińsko-mazurskie – 11 » podkarpackie – 24. W stosunku do
wszystkich szkół nieudostępniających kluczowych dokumentów online, podjęto próby
ich pozyskania, występując z wnioskami o udostępnienie informacji publicznej oraz
przeprowadzając rozmowy telefoniczne. W ramach monitoringu przeanalizowano
dokumenty 50 szkół. W stosunku do szkół, które wg opinii prawnych sporządzonych na
potrzeby realizacji projektu, w swoich statutach i/lub programach wychowawczych
zawarły treści dyskryminujące, podjęto interwencję w postaci pism, szczegółowo
określających nierówność; wraz z wnioskiem o usunięcie krzywdzących zapisów.
Interwencje podjęliśmy w 20 przypadkach.
1.3
Opracowanie rekomendacji wynikających z badań, monitoringu oraz analizy stanu
prawnego oraz wydanie ich w formie broszury
Raporty z badań oraz monitoringu wraz z rekomendacjami wysłano do: MEN, Prezesa
Rady Ministrów, posłów z sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, RPO, RPD,
kościołów i związków wyznaniowych, bibliotek uczelni wyższych, mediów. Raporty
wysłane zostały również do wszystkich Kuratoriów Oświaty z prośbą o włączanie w
plany nadzoru pedagogicznego kwestii związanych z przestrzeganiem przepisów prawa
dotyczących organizacją religii i etyki oraz z dyskryminacją na tle wyznaniowym oraz
wdrożenie naszych rekomendacji. Wystosowano również prośbę o wydanie
komunikatów do dyrektorów placówek podległych kuratoriom dot. zasad organizacji
lekcji religii i etyki oraz przekazanie rekomendacji kierowanych do nich kierowanych.
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Raport z monitoringu wraz z innymi publikacjami (broszury) został wysłany do
wszystkich szkół objętych monitoringiem.
1.4 Przeprowadzono debaty:
Pruszków; 12.01.2016; Symbole religijne w przestrzeni publicznej;
Błonie; 14.01.2016; Razem czy osobno - Mariawici w Polsce;
Trzebinia; 10.03.2016; Równość wyznaniowa w Trzebini
Dębinki; 18.03.2016; Równość wyznaniowa i światopoglądowa w edukacji publicznej;
Teresin; 21.03.2016; Równość wyznaniowa i światopoglądowa - razem czy osobno?;
Sochaczew; 21.03.2016; Równość wyznaniowa i światopoglądowa - razem czy
osobno?;
Balin; 21.03.2016; W małym Balinie wiele wyznań;
Lgota; 29.03.2016; Lgota - różnorodna wyznaniowo;
Żyrardów; 30.03.2016; Równość wyznaniowa i światopoglądowa - razem czy osobno?
1.5
Konferencja podsumowująca projekt odbyła się w Warszawie 30 marca 2016 r. w
siedzibie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Patronat honorowy nad konferencją
objął Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar. Na konferencji przedstawione
zostały, przez Joannę Balsamską i Szymona Beźnica, wyniki badań. Wyniki badań
zleconych przez biuro RPO dot. również dostępności lekcji etyki i religii
mniejszościowych przedstawiła mec. Anna Mazurczak. Odbyła się również dyskusja
prowadzona przez Justynę Suchecką z Gazety Wyborczej, w której oprócz w/w brał
udział Michał Stępień - przedstawiciel Kościoła Chrześcijan Baptystów, wizytator lekcji
religii baptystycznej, dyrektor szkoły. W konferencji wzięło udział w sumie 31 osób.
1.6
Prowadzono fanpejdż projektu na Facebook (Wolność wyznania) oraz stronę
internetową rownoscwyznania.org
2. Prowadzenie monitoringu mediów internetowych pod kątem naruszeń prawa i
dyskryminacji na tle wyznaniowym i światopoglądowym w szkołach publicznych;
ingerencji Kościoła rzymskokatolickiego w życie szkoły; dobrych praktyk
antydyskryminacyjnych oraz dokumentowanie przypadków dyskryminacji. (od 09.2016)
3. Organizacja 3 wydarzeń „Żywa Biblioteka”:
- na Life Festival w Oświęcimiu – 18.06.2016
- w ramach Święta NGO w Krakowie – 19.06.2016
- w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie – 22.10.2016
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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. Wśród „Książek” znajdowały się m.in. buddystka, przedstawiciel
społeczności żydowskiej, gej, osoba zakażona HIV, osoba transseksualna, osoba z
niepełnosprawnością ruchową, muzułmanin, romka.
Prowadzenie bloga oraz fanpejdża Żywej Biblioteki
4. Organizacja spotkania autorskiego „Zapiski z życia, którego nie było” z Kingą Kosińską –
autorką książki „Brudny róż”, działaczką na rzecz poszanowania transpłciowości, także w
środowisku katolickim – 04.02.2016.
5. Organizacja spotkań dyskusyjnych:
- Kampania „Przekażmy sobie znak pokoju” – co o niej sądzisz? – 13.10.2016
- Od celebracji do negacji? Boże Narodzenie oczami ateistów. – 14.12.2016
6. Prowadzono strony www: polistrefa.pl i rownoscwyznania.org, profile na Facebooku –
Fundacja Polistrefa, Równość wyznania oraz konto na Instagramie.
7. Pozyskanie księgozbioru o tematyce prawoczłowieczej i udostępnienie go osobom
zainteresowanym w Czytelni.
8. Współpraca z IFMSA – Poland przy realizacji projektu „Leczyć bez uprzedzeń”, w ramach
którego odbywają się regularne spotkania o charakterze dyskusyjno – warsztatowym,
podczas których studenci medycyny, stomatologii i kierunków medycznych Collegium
Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego poszerzają wiedzę na temat osób z grup
dyskryminowanych i stereotypowo postrzeganych; uczą się jak wyzbyć się własnych
uprzedzeń, które mogą być przeszkodą w pracy lekarza.
9. Przeprowadzono warsztaty antydyskryminacyjne w: Szkoła Podstawowa Nr 6 w
Trzebini; Gimnazjum Nr 1, Nr 2 i Nr 3 w Trzebini oraz spotkanie dotyczące islamu dla
dzieci w Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej Parasol.
10. Przeprowadzono warsztat antydyskryminacyjny dla studentów i studentek medycyny w
ramach wydarzenia Peace & Love 2016 organizowanego przez IFMSA – Poland.
11. Realizacja projektu „Pozytywna profilaktyka” dotyczącego profilaktyki HIV. W ramach
projektu prowadzono kampanię edukacyjną na fanpejdżu projektu oraz zrealizowano 3
spoty.
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12. Udział w panelu dyskusyjnym z cyklu „Migracje myśli” dotyczącym uchodźców
organizowanym przez Rewersy kultury - zespół badaczy, twórców oraz członków i
przyjaciół budowanego stowarzyszenia o tej samej nazwie – 01.04.2016
13. Dwa spotkania ze studentami i studentkami Instytutu Studiów Międzykulturowych UJ
dotyczące działalności Fundacji.
14. Udział w Paradzie Równości w Warszawie – 11.06.2016
15. Uczestnictwo w pracach Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu zapobiegania
zakażeniom HIV i zwalczania AIDS w województwie małopolskim.
16. Uczestnictwo w pracach Koalicji na Rzecz Równych Szans – platformy skupiającej szereg
organizacji pozarządowych działających na rzecz praw człowieka i promowania zasady
równości i niedyskryminacji.
17. Uczestnictwo w pracach Koalicji na Rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej
18. Patronat nad projektem „Mieszkam tu, bo kocham” oraz Ogólnopolską Konferencją o
Prawach Mniejszości Seksualnych organizowaną przez Europejskie Stowarzyszenie
Studentów Prawa.
19. Publikacja na stronie internetowej fundacji listy psychologów i psychoterapeutów
przyjaznych osobom ze społeczności LGBT.
20. Indywidualne konsultacje psychologiczne (6 konsultacji)
21. Współpraca z następującymi organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami: Centrum

Społeczności Żydowskiej JCC Kraków, IFMSA – Poland Międzynarodowe Stowarzyszenie
Studentów Medycyny, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, Wojewódzka
Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Krakowie, nieformalną grupą chrześcijan LGBTQ
„Wiara i tęcza”, Wielokulturowy Kraków, Queerowy Maj, Fundacja Dialog Pheniben, Fundacja
Przyjaciele Buddyzmu, Żydowskie Stowarzyszenie Czulent.
Przychody fundacji w roku 2016
W 2016 roku Fundacja osiągnęła przychody z działalności statutowej w wysokości
100410,32 zł
Źródła przychodów są następujące:
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a. dotacje na realizację projektów: 73170,93 zł
b. darowizny finansowe: 26928,36 zł
c. działalność statutowa odpłatna: 0,00 zł
d. przychody finansowe: 311,03 zł
Koszty fundacji w roku 2016
W roku 2016 fundacja poniosła następujące koszty:
- na działalność statutową nieodpłatną: 110430,34 zł
- na działalność statutową odpłatną: 0,00 zł
- koszty administracyjne: 4921,88 zł
- koszty finansowe: 0,85 zł
Zatrudnienie
W roku 2016 Fundacja nie zatrudniała nikogo na umowę o pracę. Miała zawartą umowę o
świadczenie usług księgowych. Zespół pracowników i współpracowników składa się
z 14 osób, w tym Zarządu. Osoby te pracują społecznie i/lub są zatrudniane okresowo na
podstawie umów cywilnoprawnych przy realizacji projektów.
Działalność gospodarcza
Fundacja nie jest wpisana do rejestru przedsiębiorców i nie podjęła działań gospodarczych.
Pożyczki
Fundacja nie udzieliła pożyczek.
Kwoty zgromadzone na rachunkach bankowych
Rachunki bankowe (PLN) wykazują na dzień 31.12.2016 saldo:
1.
2.
3.
4.

81 1750 0012 0000 0000 2303 0616
93 1750 0012 0000 0000 2303 0691
93 1750 0012 0000 0000 2303 0788
87 1750 0012 0000 0000 2303 0799

377,26 zł
250,00 zł
0,00zł
82445,84 zł

Nabyte środki
W okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 Fundacja nie nabyła środków trwałych, obligacji i
nieruchomości.
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Dane o wartości aktywów i zobowiązań
Aktywa: 83074,34 zł
Zobowiązania: 87912,95 zł
Działalność zlecona
Fundacja w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 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 2016 w Fundacji nie miały miejsca kontrole.

Joanna Balsamska

Paweł Dziwisz

