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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.
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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 2012 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 (01.2012 –
12.2012)
2. realizację projektu „Zbadanie występowania i przeciwdziałania dyskryminacji na
tle religijnym w małopolskich szkołach”, który obejmował: badania ilościowe i jakościowe;
analizę podstawy programowej, programów nauczania oraz podręczników do języka
polskiego, historii oraz biologii; wydanie broszury „O organizacji lekcji religii i etyki”;
wydanie raportu „Pomiędzy tolerancją a dyskryminacją. O występowaniu i przeciwdziałaniu
dyskryminacji na tle religijnym w małopolskich szkołach oraz o treściach etycznych,
religijnych i antydyskryminacyjnych w systemie oświaty”; konferencję prasową. (01.2012 –
12.2012)
3. Żywą Bibliotekę – 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. żyd,
feministka, aktywny senior, osoba z niepełnosprawnością ruchową, gej, ślązak, osoba
zakażona HIV, buddysta. W czasie trwania wydarzenia wyświetlane były filmy o tematyce
prawoczłowieczej. (05.2012)
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4. warsztaty profilaktyczne z zakresu problematyki HIV/AIDS dla młodzieży szkół
ponadgimnazjalnych z terenu Krakowa, obejmujące m.in. blok tematyczny HIV/AIDS a
prawa człowieka. (05.2012 – 12.2012)
5. warsztaty profilaktyczny z zakresu problematyki HIV/AIDS dla pracowników
Domu Pomocy Społecznej w Czernej obejmujący m.in. blok tematyczny dot. stygmatyzacji i
dyskryminacji osób zakażonych wirusem HIV oraz ich bliskich. (01.2012)
6. warsztaty antydyskryminacyjne dla studentów i doktorantów Uniwersytetu
Jagiellońskiego w ramach projektu: Akademicki Cykl Edukacyjny. Zrównoważony rozwój –
wyzwania globalne. (12.2012)
7. szkolenie dla psychologów, psychoterapeutów, coachów, pedagogów
„Psychoterapia i pomoc psychologiczna dla osób z orientacją homoseksualną i biseksualną”
(12.2012)
8. organizację Europejskiego Dnia Przeciwko Karze Śmierci w ramach którego
zbieraliśmy podpisy pod apelami o zniesienie kary śmierci na Tajwanie i Białorusi
przygotowane przez Amnesty International oraz odbył się pokaz filmu połączony z dyskusją "Women in Shroud" (W całunie) reżyseria: Farid Haerinejad, Mohammad Reza Kaziem, 2009
W akcji uczestniczyły/li wolontariuszki i wolontariusze z Ośrodka Międzynarodowego Prawa
Humanitarnego i Praw Człowieka UJ. (15.10.2012)
9. uczestnictwo w pracach Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu zapobiegania
zakażeniom HIV i zwalczania AIDS w województwie małopolskim powołanego
zarządzeniem Wojewody Małopolskiego w październiku 2012
10. 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.
11. współpracę z następującymi organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami:
Centrum Społeczności Żydowskiej JCC Kraków, Stowarzyszenie Wolnomyśliciele, Fundacja
Czarna Owca Pana Kota, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, Wojewódzka
Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Krakowie.
Cel organizacja pomocy prawnej i psychologicznej był realizowany poprzez:
1. Stworzenie oraz publikację na stronie internetowej fundacji listy psychologów i
psychoterapeutów przyjaznych osobom ze społeczności LGBT.
2. Indywidualne konsultacje psychologiczne (12 spotkań)
Działalność odpłatna
Fundacja w ramach działalności odpłatnej zrealizowała szkolenie dla psychologów,
psychoterapeutów, coachów, pedagogów „Psychoterapia i pomoc psychologiczna dla osób z
orientacją homoseksualną i biseksualną” – przychód z działalności odpłatnej 2 860,00 PLN
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Działalność gospodarcza
Fundacja nie jest wpisana do rejestru przedsiębiorców i nie podjęła działań gospodarczych.
Przychody fundacji w 2012
Fundacja korzystała z dofinansowania na realizację projektów:
1. „Zbadanie występowania i przeciwdziałania dyskryminacji na tle religijnym w
małopolskich szkołach” - Fundacja im. Stefana Batorego – 93 668,11 PLN
2. „Warsztaty profilaktyczne z zakresu HIV/AIDS dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych z terenu Krakowa” – Krajowe Centrum ds. AIDS – 3 500,00
PLN
Darowizna finansowa – 2 760,00 PLN
Przychody z działalności statutowej odpłatnej – 2 860,00 PLN
Przychody finansowe (odsetki od lokat, wkładów bankowych) – 1 091,72 PLN
Koszty fundacji w 2012
W roku 2012 fundacja poniosła następujące koszty:
- na działalność statutową nieodpłatną: 100 088,03 PLN
- na działalność statutową odpłatną: 2 737,72 PLN
- koszty administracyjne: 267,60 PLN
Zatrudnienie
W roku 2012 Fundacja nie zatrudniała nikogo na umowę o pracę. Miała zawartą umowę o
świadczenie usług księgowych. Zespół stałych pracowników i współpracowników składa się
z 12 osób, w tym Zarządu. Osoby te pracują społecznie i/lub są zatrudniane okresowo na
podstawie umów cywilnoprawnych przy realizacji projektów.
Pożyczki
Fundacja nie udzieliła pożyczek.
Kwoty zgromadzone na rachunkach bankowych
Stan bieżącego rachunek bankowego nr 71 1540 1115 2111 6011 9164 0001 (Bank Ochrony
Środowiska S.A.) na dzień 31.12.2012 wynosi 354,37 PLN
Stan rachunku bankowego nr 56 1050 1445 1000 0090 9624 2228 (ING Bank Śląski S.A.) na
dzień 31.12.2012 wynosi 8 713,00 PLN
Stan rachunku bankowego nr 57 1050 1445 1000 0090 9624 2210 (ING Bank Śląski S.A.) na
dzień 31.12.2012 wynosi 32,40 PLN
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Nabyte środki
W roku 2012 Fundacja nie nabyła obligacji, nieruchomości lub innych środków trwałych.
Dane o wartości aktywów i zobowiązań
Aktywa: 9 100,02 PLN
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 7 313,54 PLN
Działalność zlecona
Fundacja w roku 2012 nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty państwowe i
samorządowe.
Informacje o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a
także informacje w sprawie składanych deklaracji podatkowych
W roku 2012 fundacja składała deklaracje podatkowe: CIT -8, PIT – 4R.
Kontrole w Fundacji
W roku 2012 w Fundacji miała miejsce jedna kontrola finansowa realizacji projektu „Grupa
wsparcia dla osób żyjących z HIV/AIDS i ich bliskich” przeprowadzona przez Krajowe
Centrum ds. AIDS.

Joanna Balsamska
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Paweł Dziwisz

