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Sprawozdanie merytoryczne  2013 

 

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, 
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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 2013 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.  projekt „Zbadanie występowania i przeciwdziałania dyskryminacji na tle religijnym w 

małopolskich szkołach”, który w roku 2013 obejmował: 2 seminaria dla dyrektorów szkół, 

nauczycieli, pedagogów, psychologów szkolnych „Pomiędzy tolerancją a dyskryminacją”, 

opracowanie rekomendacji wynikających z przeprowadzonych w roku 2012 badań, rozesłanie 

raportu i rekomendacji m.in. do MEN, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw 

Dziecka, Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania, Małopolskiego Kuratorium 

Oświaty, na wyższe uczelnie posiadające w swej ofercie edukacyjnej studia podyplomowe dla 
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nauczycieli etyki, a także kształcące katechetów.  Projekt realizowany był od 01.12.2012 do 

28.02.2013. 

 3. współorganizację wydarzenia „Weekend bez uprzedzeń” (12.04.2013 – 14.04.2014) 

 w ramach którego odbył/a się: 

a/. konkurs fotograficzny „Różnorodność” 

b/. wernisaż i wystawa prac pokonkursowych (Cafe Gołębia 3; ul. Gołębia 3, Kraków; 

12.04.2013 – 13.05.2014) 

c/. Żywa biblioteka - 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,  osoba zakażona HIV, buddysta, aktywistka prozwierzęca, 

weganin, osoba transseksualna. 

 

d/. Gra miejska – podczas której można było wcielić się w rolę osób należących do grupy 

mniejszościowych, a przez to lepiej zrozumieć ich sytuację. W trakcie gry była też sposobność, 

do refleksji i dyskusji na temat skąd się biorą stereotypy oraz jak możemy im przeciwdziałać. 

e/. Warsztaty antydyskryminacyjne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (4 warsztaty) oraz 

studentek/ów i doktorantek/ów Uniwersytetu Jagiellońskiego (1 warsztat) 

3. współorganizację konferencji „Zakażenia HIV i choroba AIDS – co powinni wiedzieć 

pracownicy medyczni?” (05.11.2013) 

4. wykład Joanny Balsamskiej „Tolerancja i dyskryminacja na tle religijnym we współczesnej 

Polsce” – sesja popularno – naukowa zorganizowana przez Radę Krajową i Radę Wojewódzką 

Towarzystwa Kultury Świeckiej oraz Towarzystwo Kuźnica Krakowska (09.12.2013) 

5. uczestnictwo w pracach Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu zapobiegania 

zakażeniom HIV i zwalczania AIDS w województwie małopolskim. 

 

6. 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.  

Jako organizacja członkowska Koalicji na rzecz Równych Szans, Fundacja w roku 2013 

wystosowała: 

- list do Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania w sprawie prac nad Krajowym 

Programem Działań na rzecz Równego Traktowania z dn. 28.02.2013, 

- stanowisko ws. nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego z dn. 07.03.2013, 
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- uwagi do projektu Krajowego Programu Działań na rzecz Równego Traktowania na lata 

2013-2015, 

- wystąpienie do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dn. 26.03.2013, 

- wystąpienie do Krajowej Rady Prokuratury z dn. 26.03.2013, 

- wystąpienie do Krajowej Rady Sądownictwa z dn. 26.03.2013, 

- apel do Marszałkini Sejmu o przyspieszenie prac nad projektem nowelizacji ustawy 

równościowej z dn. 15.05.2013, 

- zaproszenie dla Ministra Sprawiedliwości na spotkanie Koalicji w związku z pracami nad 

projektami ustaw penalizującymi mowę nienawiści i przestępstwa z nienawiści z dn. 

19.07.2013, 

- podziękowanie dla Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny za pozytywną opinię 

projektu nowelizacji ustawy równościowej z dn. 17.09.2013, 

- stanowisko w sprawie rządowego projektu ustawy o uzgodnieniu płci z dn. 25.09.2013, 

- wystąpienie do Rzecznika Praw Pacjenta z dn. 13.12.2013, 

- wystąpienie do Rzecznika Ubezpieczonych z dn. 13.12.2013, 

- wystąpienie do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dn. 15.12.2013 roku. 

 

6. złożenie wraz z 7 innymi organizacjami pozarządowymi dwóch wniosków o powołanie 

Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Praw Człowieka oraz Przeciwdziałania Dyskryminacji i 

Przemocy przy Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa. Obydwa wnioski 

zostały odrzucone. 

 

7. współpracę z następującymi organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami: 

Uniwersytet Jagielloński, Pełnomocniczka Rektora UJ ds. bezpieczeństwa studentów, Ośrodek 

Międzynarodowego Prawa Humanitarnego i Praw Człowieka (Wydział Prawa i Administracji 

UJ), Centrum Pomocy Prawnej im Haliny Nieć, Centrum Społeczności Żydowskiej JCC 

Kraków, Fundacja Czarna Owca Pana Kota, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, 

Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Krakowie, nieformalną grupą chrześcijan 

LGBTQ „Wiara i tęcza”. 

 

   

Cel organizacja pomocy prawnej i psychologicznej był realizowany poprzez: 

1. publikację na stronie internetowej fundacji listy psychologów i psychoterapeutów 

przyjaznych osobom ze społeczności LGBT. 

2.  Indywidualne konsultacje psychologiczne (16 spotkań). 

 

Przychody fundacji w roku 2013 

W 2013 roku Fundacja osiągnęła przychody z działalności statutowej w wysokości 
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12541,99 zł. Źródła przychodów są następujące: 

a. dotacje na realizację projektów: 5819,81 zł, 

b. darowizny finansowe: 850,00 zł, 

c. działalność statutowa odpłatna: 5825,00 zł, 

e. odsetki od lokat bankowych: 47,18 zł. 

 

Koszty fundacji w roku 2013 

W roku 2013 fundacja poniosła następujące koszty: 

- na działalność statutową nieodpłatną: 5905,46 PLN 

- na działalność statutową odpłatną: 3898,74 PLN 

- koszty administracyjne: 4953,56  PLN 

- koszty finansowe: 0,06 PLN 

Zatrudnienie 

W roku 2013 Fundacja nie zatrudniała nikogo na umowę o pracę. Miała zawartą umowę o 

świadczenie usług księgowych. Zespół stałych pracowników i współpracowników składa się 

z 10 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 31.12.2013 saldo: 

1. 71 1540 1115 2111 6011 9164 0001  +3426,07 

2. 81 1750 0012 0000 0000 2303 0616          0,00 

3. 93 1750 0012 0000 0000 2303 0691          0,00 

4. 93 1750 0012 0000 0000 2303 0788          0,00 
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5. 87 1750 0012 0000 0000 2303 0799          0,00 

 

Nabyte środki 

W okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013 Fundacja nie nabyła obligacji, nieruchomości lub innych 

środków trwałych. 

Dane o wartości aktywów i zobowiązań 

Aktywa:  3426,32 PLN 

Zobowiązania: 3855,67 PLN 

Działalność zlecona 

Fundacja w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013 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 2013 w Fundacji nie miały miejsca kontrole. 

                                 

 

                          

Joanna Balsamska                                                 Paweł Dziwisz 

 

 

 


