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Sprawozdanie z działalności Fundacji Autonomia 

W 2012 roku 
 

STRESZCZENIE 

 
Fundacja Autonomia działa na rzecz powstrzymania nietolerancji, dyskryminacji i przemocy ze 
względu na płeć, orientację seksualną, pochodzenie etniczne lub narodowe, wiek, stopień 
sprawności, wyznanie i in. Jest niezależną, nie nastawioną na zysk organizacją pozarządową założoną 
w 2007 roku w Krakowie. 
 
W 2012 roku Fundacja Autonomia realizowała działania antydyskryminacyjne związane z 
przeciwdziałaniem przemocy i edukacją przeciw przemocy (m.in. kampania „16 Dni Akcji Przeciwko 
Przemocy ze względu na Płeć” realizowana we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim), edukacją 
dotyczącą praw człowieka (m.in. 10. Objazdowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS. Prawa Człowieka w 
Filmie). 
 
Kontynuowałyśmy działania strażnicze realizując wraz z partnerami/kami z Krakowskiej Sieci 
Antydyskryminacyjnej drugą część projektu monitoringu polityki społecznej miasta Krakowa pod 
kątem działań równościowych i antydyskryminacyjnych, uwzględniania potrzeb osób narażonych na 
przemoc, dyskryminację i wykluczenie („Opracowanie metod i planu monitorowania samorządu 
Krakowa pod kątem działań dotyczących przeciwdziałania wykluczeniu i dyskryminacji”, który 
otrzymał dofinansowanie z Fundacji im. Stefana Batorego). Podjęłyśmy także kilkadziesiąt innych 
działań.  
 
Prowadziłyśmy działalność edukacyjną skierowaną do dorosłych, młodzieży i dzieci (głównie 
dziewcząt) realizując m.in. takie zajęcia jak: WenDo-samoobrona i asertywność dla kobiet i dziewcząt, 
warsztaty antydyskryminacyjne, zajęcia poświęcone przeciwdziałaniu przemocy, dyskryminacji i 
przestępstwom motywowanym uprzedzeniami, prawom człowieka, równości płci, homofobii. 
 
Trenerki Autonomii we współpracy z organizacjami i instytucjami, a także odpowiadając na 
zaproszenie przeprowadziły w 2012 roku 119 godzin warsztatów antydyskryminacyjnych, 
genderowych, antyhomofobicznych i empowermentowych, w których wzięło udział prawie 224 
osób oraz 156 godzin warsztatów WenDo - samoobrony i asertywności -  dla 58 dziewczynek oraz  
68 kobiet dorosłych.  
 
Bezpośrednio, osobiście (uczestnicząc w warsztatach, szkoleniach, projekcjach filmowych, 
happeningach, spotkaniach, wykładach i in.) w działaniach podejmowanych przez członkinie zespołu 
Fundacji Autonomia oraz wolontariuszki/y wzięło udział ponad 3000 osób w około 12 
miejscowościach, wsiach i miastach w całej Polsce. 
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W 2012 roku 200 osób zajmujących się edukacją i pracą społeczną otrzymało nasze materiały do 
prowadzenia edukacji antydyskryminacyjnej i o prawach człowieka „Kalendarium Praw Człowieka – 
edukacja i działanie”.  

 

W 2012 roku, z zasobów uruchomionej przez nas pierwszej wypożyczalni filmów edukacyjnych 
poświęconych tematyce antydyskryminacyjnej skorzystały 44 osoby zajmujące się edukacją niż w 
pierwszym roku działania (film „Niebieskoocy” – 16 wypożyczeń, „Maska twardziela. Przemoc, media 
i kryzys męskości” – 22 wypożyczenia; „Delikatnie nas zabijają. Obrazy kobiet w reklamach – 20 
wypożyczeń). Na podstawie informacji o dotychczasowym wykorzystaniu naszych filmów 
edukacyjnych (przez osoby, które posiadają je na stałe – rozdystrybuowanych 3500 kopii - i osoby, 
które skorzystały z wypożyczalni) możemy szacować, że minimum 10 000 osób miało szansę je 
obejrzeć. 

 

Fundacja Autonomia prowadzi również największy polski serwisu internetowego poświęconego 
edukacji antydyskryminacyjnej i równościowej oraz przeciwdziałaniu dyskryminacji w edukacji – 
www.bezuprzedzen.org,  który  w 2012 roku miał 38 341 unikalnych użytkowników. 

 

Fundacja prowadzi również czytelnię publikacji poświęconych edukacji antydyskryminacyjnej i 
antyprzemocowej, która w 2012 roku wzbogaciła się o kilkadziesiąt nowych wydawnictw. 

 

Organizowałyśmy i byłyśmy zaangażowane w kampanie społeczne, akcje protestacyjne, 
demonstracje (m.in. krakowski Feministyczny Marzec, Festiwal Queerowy Maj i Marsz Równości w 
Krakowie).  

 

Brałyśmy udział w badaniach, służyłyśmy doradztwem i konsultacjami. 

 

Wsparłyśmy takie inicjatywy obywatelskie, jak: grupa nieformalna Ulica Siostrzana, festiwal 
Queerowy Maj w Krakowie oraz projekt „NaPrawa Zwrot” grupy nieformalnej Studio Pozytywnych 
Zmian. Nieodpłatnie udostępniałyśmy również lokal biurowy przy ul. Krakowskiej 19, zajmowany na 
co dzień przez fundację, m.in. grupie Ulica Siostrzana, grupie organizującej krakowską Manifę i 
wydarzenia okołomanifowe, Krakowskiej Sieci Antydyskryminacyjnej.  

 

Wśród naszych stałych partnerów/ek są:  Towarzystwo Interwencji Kryzysowej, Fundacja Kobieca 
eFKa, Fundacja Przestrzeń Kobiet,  Federacja Anarchistyczna, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Krakowie, Helsińska Fundacja Praw Człowieka i Społeczny Instytut Filmowy, Instytut Europeistyki UJ, 
Sekcja Socjologii Krytycznej Koła Naukowego Studentów Socjologii UJ, Ośrodek Prawa 
Humanitarnego i Praw Człowieka UJ, Bunkier Sztuki, Jewish Community Centre, Fundacja Wspierania 
Kultury Filmowej Cyrk Edison i Kino Agrafka, Klub Pauza i Kino 18. 

 

Kontynuowałyśmy partnerstwa (Instytut Spraw Publicznych) oraz współpracę w ramach koalicji i sieci 
(Krakowska Sieć Antydyskryminacyjna, Koalicja Równych Szans, Koalicja na rzecz Edukacji 
Antydyskryminacyjnej, Sieć „Równość i Różnorodność – praktycznie”). 

 

Zespół Fundacji w 2012 roku tworzyły 4 kobiety, zatrudnione w różnym wymiarze czasowym na 
umowy o dzieło i zlecenia , przez większość czasu pracujące jednak społecznie/wolontaryjnie.  W 
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2012 roku członkinie zespołu wzięły udział w  niemal 30 szkoleniach, kursach, warsztatach 
podnoszących ich kwalifikacje. 
W ramach wolontariatu w 2012 roku współpracowało z Fundacją około 40 osób z całego kraju. 
O swoich działaniach informujemy poprzez stronę www.autonomia.org.pl (5 580 unikalnych 
użytkowników) oraz profil na Facebooku (950 fanów/fanek) oraz współpracując z pozarządowymi i 
komercyjnymi mediami. 
 

 
WERSJA PEŁNA 

 
Fundacja Autonomia realizowała swoje cele poprzez prowadzenie następujących programów i 
projektów: 
 

I. EDUKACJA ANTYDYSKRYMINACYJNA/ PRZECIWDZIAŁANIE DYSKRYMINACJI 
 
1. Zajęcia antydyskryminacyjne i poświęcone prawom człowieka dotyczące przeciwdziałania 
dyskryminacji i przemocy ze względu na płeć, orientację seksualną i in., problematyki równości kobiet 
i mężczyzn, włączania perspektywy płci społeczno – kulturowej do programów, projektów i działań 
(gender mainstreaming).  
 
Trenerki Autonomii przeprowadziły w 2012 roku 119 godzin warsztatów antydyskryminacyjnych, 
genderowych, antyhomofobicznych, w których wzięło udział około 220 osób. W realizacji części 
zajęć współpracowałyśmy z Akademią Górniczo-Hutniczą realizując cykl warsztatów w ramach 
projekt „Od kompleksowej diagnozy sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce, do nowego modelu 

polityki społecznej wobec niepełnosprawności" w module "Genderowy wymiar niepełnosprawności”,  
z Gliwickim Ośrodkiem Metodycznym w ramach kursu „Gender mainstreaming - rola szkół i 

przedszkoli”, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach w 
ramach projektu "ABC Tolerancji", Kołem Młodych Psychologów PTP, Fundacją Kobiecą eFKa oraz z 
Towarzystwem Edukacji Antydyskryminacyjnej w ramach Specjalistycznej Szkoły Facylitacji 
Społecznej na rzecz Przeciwdziałania Dyskryminacji w ramach projektu "Sieć na rzecz promowania 

równości i różnorodności w działaniach administracji publicznej" (treningi dla trenerów i trenerek). 
 

II. PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY  WOBEC KOBIET/EDUKACJI ANTYPRZEMOCOWA 
 
1. Kampania „16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze Względu na Płeć” 
 
Już po raz 22., w około 160 krajach na całym świecie, w dniach od 25 listopada do 10 grudnia 2012 
odbyło się setki wydarzeń inicjowanych przez organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i osoby 
prywatne, których celem było zwrócenie uwagi na problem przemocy wobec kobiet oraz wywieranie 
nacisku na wszelkie instytucje i władze odpowiedzialne za podejmowanie działań przeciwko 
przemocy. Dzięki współpracy Uniwersytetu Jagiellońskiego i Fundacji Autonomia studentki, 
doktorantki, studenci i doktoranci po raz pierwszy mieli możliwość udziału w specjalnie 
przygotowanych szkoleniach i włączenia się w działania antyprzemocowe w ramach największej 
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Światowej kampanii związanej z przeciwdziałaniem przemocy. Tym samym Uniwersytet Jagielloński 
został pierwszą uczelnią w Polsce angażującą się w działania w ramach międzynarodowej kampanii 
„16 dni akcji przeciwko przemocy ze względu na płeć". 

 

Fundacja Autonomia w ramach przygotowań i samej kampanii „16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze 
względu na Płeć” odbywającej się w tym roku pod hasłem „Poprzez Pokój w Domu do Pokoju na 
Świecie. Zakwestionujmy militaryzm i zakończmy przemoc wobec kobiet”, zrealizowała następujące 
działania: 

a) Przetłumaczyłyśmy podstawowe materiały informacyjne kampanii stworzone przez jej 
inicjatorki z Center for Women’sGlobal Leadership – materiał , który stanowi podstawę merytoryczną 
dla działań w ramach kampanii w danym roku. Został on umieszczony na naszej stronie 
www.autonomia.org.pl oraz na stronie głównej kampanii (http://16dayscwgl.rutgers.edu/2012-
campaign/2012-take-action-kit) i był dostępny dla wszystkich osób, organizacji i instytucji 
zainteresowanych polską wersją językową (korzystały z niego władze lokalne i centralne, policja, 
media, instytucje edukacyjne i pomocy społecznej). 

b) Zorganizowałyśmy szkolenie dla lokalnych liderek i liderów, przygotowujące do 
prowadzenia działań w ramach Kampanii 16 Dni 

  

W dniach 27-28 października 2012 zorganizowałyśmy 16-godzinne szkolenie dla liderek i liderów 
Kampanii 16 Dni w Krakowie, które poprowadzili Agata Teutsch (Fundacja Autonomia) i Marcin 
Dziurok (Towarzystwo Interwencji Kryzysowej). W szkoleniu wzięło udział łącznie 20 kobiet i 8 
mężczyzn. 

 

Szkolenia obejmowały zagadnienia związane z płcią społeczno – kulturową (gender) i jej znaczeniem 
w kontekście przemocy, społecznych i kulturowych wzorców przypisywanych kobietom i 
mężczyznom, dyskryminacji i przemocy ze względu na płeć. Przedstawiono również historię, 
założenia i przykłady dotychczas zrealizowanych działań w ramach Kampanii 16 Dni, możliwości 
przeciwdziałania i reagowania na przemoc oraz sposoby przygotowania do prowadzenia działań 
społecznych przeciwko przemocy ze względu na płeć w ramach Kampanii. Integralną częścią szkoleń 
były zajęcia warsztatowe: kobiety w ramach szkoleń wzięły udział warsztacie antyprzemocowym 
prowadzonym metodą WenDo - samoobrony i asertywności/budowania pewności siebie dla kobiet 
(warsztat nie przygotowuje do prowadzenia warsztatów WenDo), a mężczyźni w zajęciach z zakresu 
profilaktyki przemocy, efektywnej komunikacji, rozwiązywania konfliktów i asertywności. Szkolenia 
były prowadzone przez część czasu w grupach osobno dla mężczyzn i osobno dla kobiet, część 
odbywała się z kolei w grupach łączonych. 

 

Uczestniczki i uczestnicy szkoleń otrzymały/li materiały do prowadzenia samodzielnych działań 
edukacyjnych i informacyjnych w ramach Kampanii 16 dni Akcji... (prezentacje, broszury, ulotki, 
gadżety). Udostępniono im także materiały audiowizualne (filmy edukacyjne, wraz z podręcznikami 
do prowadzenia zajęć). Osoby biorące udział w szkoleniu przeprowadziły następnie działania 
edukacyjne kierowane przede wszystkim do studentek/studentów. 

 

c)  Współorganizowałyśmy konferencję inaugurującą Kampanię 16 Dni Akcji na Uniwersytecie 
Jagiellońskim, która odbyła się 23 listopada 2012 i  została objęta Honorowym Patronatem Rektora 
UJ.  
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d) Prowadziłyśmy kampanię informującą o akcji „16 dni” wśród osób związanych z edukacją, 
organizacjami pozarządowymi, mediami i in., zachęcałyśmy do podejmowania własnych działań. 

e) Wspierałyśmy merytorycznie i organizacyjnie działania podejmowane przez lokalne liderki i 
liderów w ramach samej Kampanii, m.in. projekcje filmowe, dyskusje, wykłady, grę 
antydyskryminacyjną i trening asertywności. 

 

 

2. Warsztaty WenDo – samoobrona i asertywność dla kobiet i dziewcząt  

Trenerki WenDo z Fundacji Autonomia we współpracy z organizacjami i instytucjami, a także 
odpowiadając na zaproszenie poprowadziły w 2012 roku łącznie 180 godzin warsztatów WenDo dla 
58 dziewczynek oraz 68 kobiet dorosłych. Warsztaty były realizowane we współpracy z Ośrodkiem 
Wspierania Inicjatyw Społecznych w Jaworznie, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krakowie, 
Fundacją Edukacji i Rozwoju, Stowarzyszeniem "Wiemy czego chcemy", Pełnomocniczką Rektora ds. 
Bezpieczeństwa Studentów i Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego i Stowarzyszeniem 
Praktyków Kultury. Warsztaty odbywały się Krakowie, Jaworznie, Iławie, Szklarskiej Porębie, 
Warszawie i Wilamowicach. 

 

III. PRAWA CZŁOWIEKA – DZIAŁANIA EDUKACYJNE 

 

1. Dziesiąty Objazdowy Festiwal Filmowy Watch Docs. Prawa Człowieka w Filmie 

 

Festiwal odbył się w Krakowie w dniach 18-24.10.2012. W trakcie 7 dni festiwalowych pokazano 
łącznie 20 filmów. W każdej projekcji brało udział od 50 do 200 osób. Łącznie w festiwalu wzięło 
zatem udział ok. 2000 osób.  

Przy realizacji Festiwalu współpracowałyśmy z Instytutem Europeistyki UJ, Sekcją Socjologii 
Krytycznej Koła Naukowego Studentów Socjologii UJ, Ośrodkiem Prawa Humanitarnego i Praw 
Człowieka UJ. W realizację przedsięwzięcia zaangażowane były także Bunkier Sztuki, Jewish 
Community Centre, Fundacja Wspierania Kultury Filmowej Cyrk Edison i Kino Agrafka, Goethe- 
Institut Krakau i Klub Kombinator. 

 

W prace związane z festiwalem zaangażowanych było łącznie ok. 10 osób, pracujących na zasadzie 
wolontariatu (pracownicy/e i współpracownicy/e Fundacji Autonomia, pracownicy/e Uniwersytetu 
Jagiellońskiego oraz studenci/tki krakowskich szkół wyższych i in.).  

 

Większość pokazów festiwalowych została pogrupowana w bloki tematyczne, wokół których 
zorganizowano również dyskusje i spotkania z zaproszonymi gośćmi. Tytuły poszczególnych bloków 
to: Tożsamość seksualna i tożsamość płciowa w kontekście praw człowieka, Czy wiesz co słychać                 
u sąsiadów?, Panorama, Twierdza Europa, Guantanamo i domniemane więzienia CIA w Polsce, 
Rozwój miast a prawa człowieka, Arabska Wiosna. 

 

Dodatkowym przedsięwzięciem podczas trzech dni tegorocznego Festiwalu (19-21 października) była 
akcja pisania kartek do białoruskich więźniów sumienia, zorganizowana przy okazji bloku „Czy wiesz 
co słychać u sąsiadów?”. Każda z osób przybyłych do Kina Agrafka miała możliwość napisania kilku 
słów wsparcia do wybranego więźnia. Wszystkie zebrane kartki zostały następnie wysłane do 
poszczególnych bohaterów akcji. Zakończyła się ona pomyślnie, gdyż zebraliśmy ok. 120 pocztówek. 
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Wydarzenie miało na celu okazanie naszej solidarności i wsparcia osobom, których prawa człowieka 
są łamane. Dodatkowo chcieliśmy zwrócić uwagę, że tego typu inicjatywy nie są bezcelowe, a w 
większości przypadków realnie pomagają represjonowanym i wywierają wpływ na rządzących. 

 

Patronatem medialnym festiwal objęły: Radio Kraków Małopolska, Miesięcznik Studencki Manko, 
portal studencki dlastudenta.pl,  portal poświęcony edukacji antydyskryminacyjnej bezuprzedzen.org 
oraz portal dontpaniconline.pl. 

Festiwal został sfinansowany dzięki wsparciu Goethe-Institut Kraków, Ośrodka Prawa Humanitarnego 
i Praw Człowieka UJ, Instytutu Europeistyki UJ i ze środków własnych Fundacji Autonomia. 

 

2. Spotkania, warsztaty, projekcje – organizowane lub współorganizowane przez Fundację 
Autonomia 

 

• 17.05-17.07.2012 - Wystawa "Berlin - Yogyakarta" traktującą o globalnej skali zarówno 
zjawiska wykluczania jak i obowiązywania praw człowieka w odniesieniu do osób 
nieheteronormatywnych. Wystawa była zawieszona w lokalu Fundacji Autonomia. 

• 17.05.2012 – spotkanie wokół książki „Puszczalscy z zasadami”. Współorganizatorkami 
spotkania, którego gościnią była Agnieszka Weseli, były Kolektyw Kikimora oraz 
Wydawnictwo Czarna Owca. 

• 18.05.2012 – spotkanie „Genderbending – strategia oporu przeciwko opresji płci społeczno-
kulturowej” z udziałem Moniki Kłosowskiej. 

• 21.05.2012 - Projekcja filmu „Ratunku! Mamy geja w klasie”  połączona z dyskusją na 
Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Film jest zapisem działań edukacyjnych 
prowadzonych przez grupę edukatorów w holenderskich szkołach. Pokazywał jedną z metod 
edukacji antydyskryminacyjnej skierowaną w szczególności do młodych ludzi, ich reakcje, 
poglądy oraz problematykę uświadamiania kwestii homoseksualności uczniom i uczennicom. 
Spotkanie zorganizowała Fundacja Autonomia we współpracy z Magdaleną Stoch. 

 

IV.  DZIAŁANIA STRAŻNICZE 

 

1.  Monitoring antydyskryminacyjny w Krakowie 

W 2012 roku koordynowałyśmy projekt „Monitoring działań podejmowanych przez samorząd 
Krakowa w zakresie planowania polityki społecznej oraz budżetu pod kątem przeciwdziałania 
dyskryminacji i przemocy" realizowany przez Krakowską Sieć Antydyskryminacyjną przy wsparciu 
Fundacji im. Stefana Batorego. 

 

Projekt jest  realizowany od 1 marca 2012 do 28 lutego 2014. Jest elementem szerszego 
przedsięwzięcia, którego długofalowym  celem jest doprowadzenie do zwiększenia obywatelskiego 
wpływu, a zwłaszcza wpływu grup narażonych na marginalizację, na procesy planowania i realizacji 
polityk publicznych, poprzez doprowadzenie do powstania w Krakowie spójnej strategii 
przeciwdziałania wykluczeniu, dyskryminacji i przemocy oraz przyjęciu partycypacyjnego modelu 
kształtowania takiej polityki. Pierwszym etapem realizacji projektu, w okresie od marca do kwietnia 
2012 było przygotowanie się do rozpoczęcia monitoringu (m.in. szkolenia zespołu) oraz podjęcie 
szeregu decyzji regulujących organizację pracy w projekcie. W tym okresie ukonstytuował się zespół 
badawczy, dokonano podziału całego zespołu na dwie ścieżki tematyczne – badającą politykę 
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spoleczną i budżet miasta. Kolejny etap, który rozpoczął się od 1 kwietnia 2012 i trwał do kwietnia 
2013 to obywatelski monitoring polityki społecznej i planowania budżetu pod kątem uwzględniania 
polityki antydyskryminacyjnej. Celem strategicznym monitoringu jest wypracowanie i przekazanie 
Urzędowi Miasta Krakowa rekomendacji, które mogłyby być podstawą do rozpoczęcia prac nad 
modelem miejskiej polityki antydyskryminacyjnej, tzw. Równościowego Planu Działania.  Badania, 
będące w tej chwili w toku, prowadzone są więc w dwóch ścieżkach: „politycznej” (dotyczącej 
procesów definiowania, planowania i wdrażania polityki społecznej) i „budżetowej”. 

 

V. UDZIAŁ W SPOTKANIACH, KONFERENCJACH; WYKŁADY, PRELEKCJE, DYSKUSJE I IN. 

 

Przedstawicielki Fundacji Autonomia  

• brały udział w kilkunastu konferencjach i debatach poświęconych problematyce równościowej, 
antydyskryminacyjnej, przeciwdziałaniu przemocy, prawom człowieka m.in. prezentacji projektu 
„Równość standardem dobrego samorządu” realizowanego przez Fundację Feminoteka, Polskie 
Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego i Instytut Laudator (Monika Serkowska, 25.01.2012), II 
Okrągłym Stole Organizacji LGBTQ w Toruniu (Magda Korona, 9-10.06.2012), konferencji regionalnej 
"Rząd równych szans - administracja przeciw dyskryminacji" organizowanej w ramach projektu 
"Równe Traktowanie Standardem Dobrego Rządzenia" realizowanego przez Biuro Pełnomocnika 
Rządu ds. Równego Traktowania (Ola Migalska, Magda Korona, 24.09.2012 i 14.11.2012), a także 
prowadziły dyskusję połączoną z projekcją filmu „Ratunku! Mamy geja w klasie!” zorganizowaną 
przez Koło Młodych Psychologów przy oddziale Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (Agata 
Teutsch, 13.12.2012). 

 

• miały wystąpienia, wykłady m.in. podczas spotkania poświęconego prezentacji wyników badań 
europejskiego grantu „Gender-based Violence, Stalking and Fear of Crime” oraz debaty na temat 
strategii przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć w krakowskich uczelniach (Agata Teutsch, 
28.03.2012), seminarium w Brukseli zamykającym projekt Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka „Bez 
paragrafów”, organizowanym przez Human European Consultancy (Agata Teutsch, 20.04.2012),  
konferencji inaugurującej kampanię „16 Dni Akcji przeciw Przemocy ze względu na Płeć” realizowaną 
we współpracy Fundacji Autonomia i Pełnomocniczki Rektora UJ ds. bezpieczeństwa studentów i 
doktorantów (Agata Teutsch, 23.11.2012) 

 

VI. WSPARCIE INNYCH INICJATYW OBYWATELSKICH 

 

Fundacja Autonomia, realizując swoją misję wspierała następujące inicjatywy: 

•Grupa nieformalna Ulica Siostrzana – wsparcie formalno-prawne i rzeczowe (użyczanie osobowości 
prawnej, prowadzenie spraw finansowych, przekazywanie materiałów biurowych, udostępnianie 
sprzętu biurowego i szkoleniowego) 

•Krakowski Komitet Manifowy – udział w Komitecie, udział w przygotowaniach do Manify – 
udostępnianie miejsca i organizowanie spotkań Komitetu Manifowego, drukowanie plakatów, 
plakatowanie, przekazanie fantów na benefit, itp. 

•Festiwal Queerowy Maj i Marsz Równości w Krakowie – udział w przygotowaniach - udostępnianie 
miejsca na spotkania komitetu organizacyjnego oraz przygotowania do Marszu, uczestnictwo w 
Komitecie Organizacyjnym, wsparcie administracyjne (udostępnienie konta, rozliczanie wydatków), 
współudział w organizacji Marszu, organizacja kilku wydarzeń festiwalowych 
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•Naprawa Zwrot! - projekt grupy nieformalnej Studio Pozytywnych Zmian - udzieliłyśmy wsparcia 
formalno-prawnego i instytucjonalnego w realizacji projektu, którego celem jest budowanie 
świadomości i poszanowania praw człowieka wśród młodych ludzi oraz współodpowiedzialności za 
zmianę zarówno w środowisku lokalnym, jak i globalnym. Poprzez projekt grupa chce zwiększyć 
świadomość społeczną, aktywność obywatelską i postawy otwartości wśród młodych ludzi z gminy 
Krzeszowice, poprzez działania takie jak: warsztaty na temat praw człowieka wśród uczniów/uczennic 
szkół średnich z zakresu 1) różnorodności społecznej i kulturowej, 2) aktywizmu obywatelskiego, 3) 
fair-trade i świadomej konsumpcji, także konkurs fotograficzny poświęcony tematowi aktualności 
praw człowieka w życiu codziennym w małej miejscowości.  

• „Bagaż Podręczny” – Fundacja Autonomia objęła matronatem antyhomofobiczną audycja w Radiu 
Afera, organizowaną przez Stowarzyszenie Nastawnia. 

 

VII. KONSULTACJE I DORADZTWO 

Służyłyśmy konsultacjami i doradztwem m.in. podczas konsultacji Polskiej Karty Różnorodności 
(Agata Teutsch, styczeń 2012),  doradzając dobór gości do udziału w spotkaniu organizowanym przez 
Lubelski Klub Krytyki Politycznej poświęconym sytuacji i prawom mniejszości społecznych oraz grup 
zagrożonych wykluczeniem bądź marginalizacją/dyskryminacją (Agata Teutsch). Konsultowałyśmy 
również scenariusze zajęć dla projektu „Na prawa zwrot”, członkini Fundacji prowadziła ewaluację 
pracy zespołu realizującego projekt; konsultowałyśmy także materiały edukacyjne do filmów z cyklu 
"Narracje Migrantów" dla Fundacji Różnorodności Społecznej (Agata Teutsch). Agata Teutsch brała 
również udział w wywiadzie i badaniach fokusowych w ramach opracowywania diagnozy 
problemów i rekomendacji do Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania 
realizowanej przez Uniwersytet Jagielloński, a Ola Migalska brała udział w pracach grupy roboczej w 
ramach projektu „Przeciwko rasizmowi i ksenofobii: wypracowanie miejskiej strategii zapobiegania 
i reakcji” realizowanego przez Stowarzyszenie Promocji Wielokulturowości INTERKULTURALNI PL we 
współpracy z Miejskim Ośrodkiem Wspierania Inicjatyw Społecznych. Celem pracy grupy roboczej, 
złożonej z przedstawicieli i przedstawicielek NGO-sów działających w obszarze przeciwdziałania 
dyskryminacji na terenie Krakowa, było wypracowanie elementów strategii zapobiegania i reakcji na 
zdarzenia rasistowskie i ksenofobiczne dla miasta Krakowa.  

 

VIII. UDZIAŁ W BADANIACH 

 

Przedstawicielki Fundacji brały udział w badaniu fokusowym i wywiadzie eksperckim w ramach 
projektu „Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia”, badaniu Polskiego Towarzystwa 
Prawa Antydyskryminacyjnego dotyczących stosowania przez polskie sądy powszechne przepisów 
prawa antydyskryminacyjnego, a także badaniu naukowym w ramach pracy doktorskiej poświęconej 
zjawiskiem i doświadczaniem dyskryminacji. 

 

IX. DEMONSTRACJE, LISTY, APELE 

 

1. Udział w demonstracjach:  

• 11.03.2012 - Manifestacja z okazji Dnia Kobiet  w Krakowie, która odbyła się pod hasłem „Dość 
Arogancji Państwa Wobec Kobiet” - współorganizacja (członkostwo w Komitecie Manifowym) i udział. 

• 19.05.2012 – Marsz Równości w Krakowie - udział w Komitecie Organizacyjnym festiwalu 
Queerowy Maj i Marszu Równości w Krakowie, organizacja wydarzeń towarzyszących 
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2. Listy i apele: 

• Podpis pod petycją do Marszałkini Ewy Kopacz w sprawie projektów trzech ustaw: o rzeczniku ds. 
przeciwdziałania dyskryminacji, o umowie związku partnerskiego oraz o związkach partnerskich, 
które wcześniej zostały negatywnie zaopiniowane przez Komisję Ustawodawczą. Apelowałyśmy do 
Marszałkini o natychmiastowe nadanie tym trzem projektom numeru druku sejmowego i 
skierowanie ich do pierwszego czytania – inicjatywa należała do Kampanii Przeciw Homofobii z dn. 
10.07.2012 
 
Jako członkinie Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej podpisałyśmy także szereg listów, 
m.in.: 

• List Koalicji EA do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w sprawie zapisów o edukacji 
antydyskryminacyjnej  w POWER z dn. 18.04.2012 r. 

• List Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej do Ministerstwa Edukacji Narodowej 
przedstawiający apel o włączenie w program nauczania edukacji antydyskryminacyjnej z dn. 
25.04.2012 r. 

• List Koalicji EA do Ministerstwa Edukacji Narodowej przypominający o apelu z dn. 05.10. 2012 r. 

• List Koalicji EA do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w sprawie środków EFS 2014-2020 na 
edukację antydyskryminacyjną z dn. 05.11.2012 r. 

• List Koalicji EA do Prezesa Rady Ministrów w sprawie wzmocnienia edukacji o prawach człowieka 
w polskich szkołach z dn. 10.12.2012 r. 
 
Jako członkinie Koalicji na rzecz Równych Szans podpisałyśmy m.in. 

• Stanowisko Koalicji na Rzecz Równych Szans w sprawie ostatnich wypowiedzi Ministra 
Sprawiedliwości Jarosława Gowina oraz Wiceministra Sprawiedliwości Michała Królikowskiego na 
temat bezzasadności podpisania i ratyfikacji Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i 
zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (4.05.2012) 

• Stanowisko części organizacji Koalicji na Rzecz Równych Szans skierowane do Prezesa Rady 
Ministrów ws. uwzględnienia w aktach normatywnych oraz praktyce funkcjonowania instytucji 
publicznych, zgodnie z zasadą równości płci, zarówno żeńskiej jak i męskiej formy określania 
stanowisk urzędniczych oraz nazw zawodów (30.07.2012) 

• Stanowisko Koalicji na Rzecz Równych Szans ws. planowanych przez Platformę Obywatelską prac 
legislacyjnych dot. penalizacji mowy nienawiści (24.09.2012) 
 
X. WOLONTARIUSZKI I WOLONTARIUSZE FUNDACJI 
 
W ramach wolontariatu współpracowało z Fundacją około 40 osób z całego kraju ( w ramach 
kampanii „16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć oraz 10. Objazdowego Festiwalu 
Filmowego Watch Docs Prawa Człowieka w Filmie i in.). 
 
W okresie 05.03.2012-28.04.2012 zorganizowałyśmy ponadto bezpłatną praktyki zawodowej dla Silvii 
Pedron w ramach programu Leonardo Da Vinci „Uczenie się przez całe życie”.  
 
XI. NAWIĄZANE PARTNERSTWA 
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• Od 07.2012 - Współpraca z Uniwersytetem Jagiellońskim i Akademią Górniczo - Hutniczą przy 
realizacji projektu pt. "Od kompleksowej diagnozy sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce do 
nowego modelu polityki społecznej wobec niepełnosprawności". 

• Partnerstwo w projekcie „Bezpieczeństwo kobiet 2012” organizowanym przez Fundację Inicjatyw 
Społecznych „Się Zrobi!" i Instytut Kultury Miejskiej (dawniej Gdańsk 2016) 

• Fundacja Autonomia pozostaje również organizacją partnerską w projekcie „Partnerstwo – równe 
szanse dla kobiet i mężczyzn” realizowanym przez Instytut Spraw Publicznych w okresie lipiec 2011 - 
wrzesień 2012. 
 

XII. UDZIAŁ W KOALICJACH I SIECIACH 
 

• Krakowska Sieć Antydyskryminacyjna – w jej skład, poza Fundacją Autonomia wchodzą 
przedstawicielki i przedstawiciele Fundacji Przestrzeń Kobiet, Towarzystwa Interwencji Kryzysowej, 
Federacji Anarchistycznej, Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Instytutu Socjologii UJ/ Centre for European Studies UJ oraz osoby indywidualne. 
Fundacja Autonomia zajmuje się koordynacją działań KSA. Celem długofalowego programu jest 
zwiększenie wpływu obywateli/lek na procesy planowania i realizacji polityk publicznych, które 
uwzględniałyby przeciwdziałanie wykluczeniu, dyskryminacji i przemocy. 

• Koalicja Równych Szans - głównym celem koalicji jest prowadzenie merytorycznego dialogu 
z rządem odpowiedzialnym za opracowanie a następnie wdrażanie kompleksowego i skutecznego 
prawa antydyskryminacyjnego. Członkowie platformy monitorowali postępy prac nad ustawą 
równościową, przedstawiając jednocześnie konkretne propozycje nowoczesnych rozwiązań 
prawnych w dziedzinie przeciwdziałania nierównemu traktowaniu. 

• Koalicja na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej – uczestniczymy w pracach Koalicji 
koordynowanej przez Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, której celem jest wprowadzenie 
rzetelnej edukacji antydyskryminacyjnej do systemu edukacji formalnej w Polsce. 

• Koalicja Partnerstwo dla Związków (od lipca 2012) – koalicja 41 organizacji pozarządowych i 
grup działająca na rzecz wprowadzenia w Polsce ustawy o związkach partnerskich dla par 
jednopłciowych i różnopłciowych 
 

 
XIII. WSPÓŁPRACA Z MEDIAMI 

 
Wzięłyśmy udział w kilku audycjach radiowych, m.in. w Radio Kraków, Radio Pryzmat i Internetowym 
Radio eLO RMF. Informacje o realizowanych przez nas przedsięwzięciach (kampanii „16 Dni Akcji 
Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć”, o Festiwalu WatchDocs 2012) ukazały się m.in.  w lokalnych 
mediach (audycje w Radiu Pryzmat, artykuł w Krakowskim miesięczniku „Karnet", krakowskiej 
„Gaziecie Wyborczej”) oraz na licznych stronach internetowych (aktivist.pl, krakow.dlastudenta.pl, 
manko.pl, mmkrakow.pl). 
 

XIV. ROZWÓJ INSTYTUCJONALNY FUNDACJI 
 

Zespół Fundacji w 2012 roku tworzyło 4 kobiety (Ola Migalska, Monika Serkowska,  Agata Teutsch, 
Magda Korona), zatrudnianych w różnym wymiarze czasowym na umowy o dzieło i zlecenia, w dużej 
mierze pracujących wolontaryjnie. 
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W 2012 roku nastąpiły zmiany w Zarządzie Fundacji Autonomia. W lutym 2012 z członkostwa w 
Zarządzie zrezygnowała Monika Serkowska. W lipcu do Zarządu Fundacji dołączyła z kolei Magda 
Korona. 

 

Do lutego 2012 roku korzystałyśmy ze wsparcia Fundacji im. Stefana Batorego w formie grantu 
instytucjonalnego, z którego środki były przeznaczane głównie na podnoszenie kompetencji zespołu 
fundacji, zakup książek do prowadzonej przez nas czytelni ,w której gromadzone są publikacje 
poświęcone edukacji antydyskryminacyjnej, sfinansowanie podstawowych kosztów związanych z 
prowadzeniem kampanii „16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć” (opracowanie i 
wydanie materiałów dotyczących tematu kampanii, przeprowadzenie 2 warsztatów dla 
wolontariuszek kampanii z całej Polski, koordynacja kampanii), oraz krakowskiej edycji 9. Festiwalu 
Filmowego WATCH DOCS Prawa Człowieka w Filmie festiwal OFF (część kosztów sal kinowych, 
plakaty i ulotki oraz noclegi  i przejazdy gości występujących w panelach). 

Fundacja Autonomia, zgodnie umową z Towarzystwem Interwencji Kryzysowej o użyczenie lokalu 
na biuro korzystała m.in. z ok. 50 metrowej sali biurowo/szkoleniowej. 

Fundacja zaktualizowała wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych z dniem 11.06.2010 nr 
ewidencyjny: 2.12/00121/2010. 

 

XV. ROZWÓJ KOMPETENCJI ZESPOŁU FUNDACJI  

 

W ciągu całego 2012 roku wszystkie osoby należące do zespołu Fundacji Autonomia brały udział w 
szkoleniach, kursach, studiach i innych działaniach edukacyjnych podnoszących ich kwalifikacje i 
rozwijających kompetencje: 

 

Ola Migalska 

w ramach projektu „Sieć na rzecz promowania  równości i różnorodności w działaniach administracji 

publicznej – Równość i różnorodność praktycznie” realizowanego przez Fundusz Współpracy i 
Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej: 

• Specjalistyczna Szkoła Facylitacji Społecznej na rzecz Przeciwdziałania Dyskryminacji –poziom 
podstawowy,  (listopad 2011 – ukończona w kwietniu 2013) 

• Udział w pracach Grupy Roboczej pn. „Standardy działania i zasady etyczne z uwzględnieniem 
perspektywy antydyskryminacyjnej”, która opracowuje standardy działania i zasady etyczne 
współpracy NGO z administracją publiczną w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji; 

 

Agata Teutsch 

• Specjalistyczna Szkoła Facylitacji Społecznej na rzecz Przeciwdziałania Dyskryminacji – poziom 
zaawansowany (grupa stała) w ramach projektu „Sieć na rzecz promowania równości i różnorodności 
w działaniach administracji publicznej – „Równość i różnorodność praktycznie” realizowanego przez  
Fundusz Współpracy i Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej  (2011 – 2012). W ramach szkoły 
odbywały się warsztaty, seminaria specjalistyczne i superwizje grupowe.  

Magda Korona 

• Seminarium "Bez paragrafów –pozaprawne instrumenty i metody wprowadzania polityk 
równościowych”  
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Ponadto Aleksandra Gąsior jako przedstawicielka Fundacji Autonomia wzięła udział w wizycie i 
wymianie kadry w ramach Programu Grundtvig w Hiszpanii w okresie 15 maja-07 sierpnia 2012. 
Organizacją goszczącą w projekcie była AFAIJ: Asociación para la Formación y Actividades 
Interculturales para la Juventud. 
 
XVI. FINANSE 
Fundacja Autonomia korzystała z dofinansowania przyznanego na realizację następujących 
projektów: 

• II etap projektu dotyczącego monitoringu polityki miasta Krakowa pod kątem antydyskryminacji -  
„Opracowanie metod i planu monitorowania samorządu Krakowa pod katem działań dotyczących 
przeciwdziałania wykluczeniu i dyskryminacji” – z Fundacji im. Stefana Batorego. 
 
W 2011 roku Fundacja złożyła także wnioski o dofinansowanie takich projektów jak:  
 

• 03.2012 - Udział w konsorcjum instytucji przygotowujących projekt “Fundamental Rights in Sport - 
The Case of Sexual Orientation in Football across the European Union”. Wniosek przygotowano w 
międzynarodowym konsorcjum składającym się z 9 organizacji z 8 krajów (Niemiec, Austrii, Wielkiej 
Brytanii, Francji, Hiszpanii, Słowenii, Bułgarii i Polski), a prowadzonym przez berlińską fundację 
Dissens e.V. W ramach przygotowań powstało także grono 24 wspierających instytucji partnerskich, 
w tym reprezentowanych przez Państwa instytucji: Fundacji Autonomia, Zarządu Głównego 
Akademickiego Związku Sportowego, Kampanii Przeciwko Homofobii i drużyny piłkarskiej 
Chrząszczyki (via Stowarzyszenie Lambda Warszawa) 

• 05.2012 - Wniosek o dofinansowanie projektu „Siła nie jest po to żeby ranić. Edukacja i działanie 
przeciwko przemocy ze względu na płeć” złożony do Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Partnerką 
projektu było Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej.  

• 09.2012 - Wniosek o dofinansowanie projektu „Prevention of gender-based violence against 
youth by anti-violence training – a model for multiplication” złożony do Velux Foundations.  

• 11.2012 – Wniosek o dofinansowanie projektu „Aktywne obywatelki - liderki zmiany” złożony do 
Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu 
Współpracy w porozumieniu partnerskim z organizacją Wen-Do Switzerland. 
 
Niestety projekty te nie otrzymały dofinansowania. 
 
XVII. Informacje dodatkowe o Fundacji Autonomia: 
Nr KRS 0000286784 
Data wpisu do KRS 21.08.2007 
REGON 120535410 
 
Zespół Fundacji 
Agata Teutsch 
Ola Migalska 
Magda Korona 
 
Członkinie Zarządu: 
Magdalena Korona - prezeska 
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Ola Migalska – członkini Zarządu 

Agata Teutsch - członkini Zarządu 

 

Cele statutowe Fundacji: 

1) przeciwdziałanie przemocy, dyskryminacji i nietolerancji w szczególności ze względu na płeć, 
orientację seksualną, pochodzenie etniczne i narodowe, rasę, wiek, wyznanie,  niepełnosprawność i  
promowanie odwagi cywilnej w występowaniu przeciwko tym aktom; 

2) eliminowanie stereotypów związanych z płcią, orientacją seksualną i innych, wspieranie 
emancypacji osób należących do grup marginalizowanych lub opresjonowanych; 

3) działalność na rzecz równych praw i szans kobiet i mężczyzn; 

4) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka , w tym praw kobiet; 

5) upowszechnianie WenDo-Samoobrony i Asertywności dla Kobiet i Dziewcząt jako metody 
przeciwdziałania przemocy 

6) wspomaganie rozwoju demokracji oraz świadomości i aktywności obywatelskiej oraz współpracy 
między jednostkami i grupami; 

7) wspieranie bezpieczeństwa publicznego, przeciwdziałanie patologiom w życiu publicznym i 
społecznym, promowanie pokojowego rozwiązywania konfliktów; 

8) wspieranie niezależności ekonomicznej i przeciwdziałanie wykluczeniu z rynku pracy; 

9) ochrona i promocja zdrowia oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 

10) promowanie ekologii i zrównoważonego rozwoju, wiedzy na temat globalnych współzależności; 

11) promowanie wykorzystania nowych technologii informacyjnych 

 

Metody realizacji działań: 

1. Organizowanie, prowadzenie i wspomaganie (finansowe, rzeczowe i/lub organizacyjne): 

a) działalności informacyjnej, edukacyjnej i wychowawczej  

b) działalności poradniczej i pomocowej 

c) działalności naukowej, badawczej, kulturalnej i artystycznej 

c) konferencji, spotkań, obozów, wyjazdów, warsztatów, szkoleń, grup samokształceniowych i innych 
form wypoczynku, spędzania wolnego czasu, samorozwoju i nauki dla osób dorosłych oraz dzieci i 
młodzieży; 

d) działalności wydawniczej, w tym tłumaczeniowej 

e) akcji społecznych i kampanii 

f) programów stypendialnych i szkoleniowych 

g) działalności wolontariackiej 

2. Opracowywanie materiałów edukacyjnych, szkoleniowych w tym multimedialnych i materiałów 
audio/video 

3. Współpracę z grupami i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego w kraju i za granicą, w 
szczególności zajmującymi się przeciwdziałaniem nietolerancji, dyskryminacji i przemocy 

4. Wspieranie (techniczne, szkoleniowe, informacyjne, finansowe, administracyjne i in.) działań 
innych organizacji pozarządowych i grup, osób fizycznych i prawnych. 

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 



                       Kwoty za rok

Poprzedni Bieżący
A. Przychody zdziałalności statutowej 124 049,58 zł 132 098,97 zł

I.  Składki brutto określone statutem 0,00 zł 0,00 zł

II. Inne przychody określone statutem 124 049,58 zł 132 098,97 zł

B. Koszty realizacji zadan statutowych 120 267,57 zł 126 393,58 zł

C. Wynik na działalności statutowej (A-B) 3 782,01 zł 5 705,39 zł

D. Koszty administracyjne 3 317,48 zł 1 375,89 zł

1. Zużycie materiałów i energii 25,20 zł 40,00 zł

2. Usługi obce 64,40 zł 433,00 zł

3. Podatki i opłaty 150,00 zł 360,00 zł

4. Wynagrodzenia, ub.społ. I inne świadczenia 3 077,88 zł 542,89 zł

5. Amortyzacja 0,00 zł 0,00 zł

6. Pozostałe koszty 0,00 zł 0,00 zł

E. Przychody operacyjne 0,00 zł 0,00 zł

F. Koszty operacyjne 0,00 zł 0,00 zł

G. Przychody finansowe 3,41 zł 0,00 zł

H. Koszty finansowe 0,00 zł 0,00 zł

I. Zysk/Strata brutto na działalności  C-D+E-F+G-H) 467,94 zł 4 329,50 zł

J. Zyski nadzwyczajne 0,00 zł 0,00 zł

K. Straty nadzwyczajne 0,00 zł 0,00 zł

L.Wynik finansowy ogólem (I+J-K) 467,94 zł 4 329,50 zł

I  Różnica zwiększajaca koszty roku następnego ( - ) 0,00 zł 0,00 zł

II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (+ ) 467,94 zł 4 329,50 zł

Sporządziła : Zatwierdziła:

Kraków 31.03.2013

                      Rachunek zysków i strat  za  2012 rok                

(wariant kalkulacyjny)

Wyszczególnienie



BILANS  SPORZĄDZONY  NA DZIEŃ 31.12.2012

AKTYWA

                Stan na dzień
    31-12-2011     31-12-2012

A. Majątek trwały 0,00 0,00
I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
II. Rzeczowy majątek trwały 0,00 0,00
III. Finansowy majątek trwały 0,00 0,00
IV. Należności długoterminowe 0,00 0,00
B. Majątek obrotowy 31196,47 53915,98
I. Zapasy 0,00 0,00
II. Należności i roszczenia 1410,00 0,00
III. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 0,00 0,00
IV. Środki pieniężne 29786,47 53915,98
1. Środki pieniężne w kasie 100,17 579,46
2. Środki pieniężne w banku 29686,30 53336,52
3. Inne środki pieniężne (weksle, czeki obce itp.) 0,00 0,00
C. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
SUMA BILANSOWA 31196,47 53915,98

PASYWA

               Stan na dzień
    31-12-2011     31-12-2012

A. Fundusze własne 2523,03 6852,53
I. Fundusz statutowy 2000,00 2000,00
II. Fundusz zapasowy 0,00 0,00
III. Fundusz rezerwowy z aktualizacji wyceny 0,00 0,00
IV. Wynik finansowy netto roku poprzedniego 55,09 523,03
V. Wynik finansowy netto roku obrotowego 467,94 4329,50
1. Nadwyżka przychodów nad kosztami ( wielkość dodatnia ) 467,94 4329,50
2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) 0,00 0,00
B. Rezerwy 0,00 0,00
C. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00
D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusz specjalne 682,03 2239,90
I. Zobowiązania krótkoterminowe 682,03 2239,90
1. Pożyczki, obligacje i papiery wartościowe 0,00 0,00
2. Kredyty bankowe 0,00 0,00
3. Zaliczki otrzymane na poczet dostaw 0,00 0,00
4. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 682,03 0,00
5. Zobowiązania wekslowe 0,00 0,00
6. Zobowiązania z tytułu podatków 0,00 2239,90
7. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 0,00 0,00
8. Zobowiązania wewnątrzzakładowe 0,00 0,00
9. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 0,00 0,00
II. Fundusze specjalne 0,00 0,00
E. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów 27991,41 44823,55

SUMA BILANSOWA 31196,47 53915,98

Sporządziła: Zatwierdziła:

Kraków 31.03.2013

Wyszczególnienie aktywów

Wyszczególnienie pasywów



 

 

 

 

                 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok 

 

 

1. Aktywa i pasywa wyceniono  wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości : 

      -  rzeczowy majątek trwały jest wyceniony wg ceny nabycia, 

      -  należności i zobowiązania są wycenione wg kwoty wymaganej zapłaty, 

      -  środki pieniężne są wycenione w wartości nominalnej. 

      2.   W metodach księgowości oraz sposobie sporządzania sprawozdania finansowego w   

            stosunku do roku poprzedniego nie nastąpiła zmiana.  

3. W roku obrotowym nie wystąpiły zdarzenia, które dotyczyłyby roku ubiegłego, ani  

zdarzenia po dniu bilansowym nie uwzględnione w bilansie i rachunku wyników. 

4. Majątek obrotowy Fundacji składa się z : 

- środków  pieniężnych  w banku w kwocie                     53.336,52 PLN 

      - środków  pieniężnych  w kasie w kwocie                           579,46 PLN 

      5.   Na  zobowiązania składają się : 

      - zobowiązanie z tyt. ZUS i PDOF za grudzień 2012        2.239,90 PLN 

      6.   W 2012 roku Fundacja osiągnęła następujące  przychody  : 

- dotacje na realizacje projektów                                      83.221,00 PLN 

- darowizny                                                                         4.475,47 PLN 

      - odpłatna działalność statutowa                                      44.402,50 PLN 

7.   Wysokość kwot przeznaczonych na :   

      -  realizację celów statutowych                                       126.393,58 PLN,   

         w tym m.in.: 

                      honoraria i wynagrodzenia                               88.335,73 PLN, 

- koszty administracyjne                                                     1.375,89 PLN.                                                                                                         

8. W 2012 roku Fundacja nie zatrudniała pracowników na umowę o pracę. 

9.  Zarząd fundacji jest dwuosobowy. 

 

    

 

 

      

 


