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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ‘DOBRA WOLA’ ZA ROK 2016 
 
okres sprawozdawczy: 01.01.2016-31.12.2016 
 
I. Dane 
 
Nazwa:  Fundacja ‘Dobra Wola’ 
 
Adres:  Al. Modrzewiowa 23A 

30-224 Kraków 
 
Adres korespondencyjny - biuro:  ul. Ignacego Krasickiego 18 / I piętro 

30-503 Kraków 
 
Data rejestracji: 2005-06-27 
 
Numer w KRS: 0000236627 
 
Regon: 120074340 
 
NIP: 6772253974 
 
Dane teleadresowe:     telefon kontaktowy 697 408 961 
   adres e-mail: dobrawola.fundacja@gmail.com  
   strona internetowa: www.dobrawola.eu 
Zarząd fundacji: Alina Doboszewska - prezes 
 
 
II. Cele statutowe  
 
Celem Fundacji jest wspieranie działań na rzecz dzieci i młodzieży, w zakresie: 

1. kształtowania postawy obywatelskiej i upowszechnianie wartości moralnych; 
2. upowszechniania oświaty, kultury i sztuki; 
3. promocji kultury fizycznej i sportu; 
4. niesienia pomocy dzieciom i młodzieży będącej w trudnej sytuacji życiowej; 
5. opieki nad uczniami niepełnosprawnymi; 
6. opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi. 

 
Fundacja realizuje swe cele przez: 

1. organizowanie prelekcji, pokazów audiowizualnych, spotkań dyskusyjnych i wystaw o 
charakterze edukacyjnym, poświęconych kulturze i sztuce oraz promujących zdrowy tryb 
życia; 

2. organizowanie wycieczek i imprez mających na celu propagowanie zamiłowania do przyrody 
oraz zdrowego trybu życia; 

3. organizowanie kółek zainteresowań i kursów mających na celu wspieranie rozwoju 
intelektualnego dzieci i młodzieży; 

4. pomoc finansową rodzinom dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej; 
5. organizowanie i finansowanie zakupu materiałów naukowych oraz  sprzętu sportowego; 
6. organizowanie oraz finansowanie kolonii i wyjazdów wakacyjnych dla dzieci i młodzieży 
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III. Opis działalności statutowej w okresie sprawozdawczym 
 
 
STP 
Program Study Tours to Poland dla studentów (STP) finansowany jest ze środków Polsko-
Amerykańskiej Fundacji Wolności.  
Jest to jeden z pierwszych cyklicznych polskich programów skierowanych do młodzieży z Europy 
Wschodniej.W jego ramach zapraszani są studenci w wieku 18-21 lat z Białorusi, Ukrainyб 
Mołdawii i Federacji Rosyjskiej do udziału w wizytach studyjnych w Polsce. 
Jest to program edukacyjny realizowany od  2004 roku. Wizyty odbywają się w 12-13-osobowych 
grupach 2 razy do roku – wiosną i jesienią.  Istotą programu jest zainspirowanie jego uczestników 
do aktywnego życia i stania się świadomymi obywatelami swoich państw. 
Fundacja Dobra Wola w 2016 roku dwukrotnie gościła w Krakowie grupę uczestników programu STP.  
1. Wizyta wiosennа 12 studentów z Ukrainy, Mołdawii i Białorusi w Fundacji Dobra Wola, trwająca od 
17 do 28 kwietnia, rozpoczęła się od trzydniowego pobytu w Zakopanem. Na spotkaniu 
zapoznawczym przekazane zostały podstawowe informacje na temat Programu STP, ustalone 
wspólnie zasady postępowania. Ćwiczenia integracyjne i wzajemne poznawanie się wprowadziło 
luźna i wesołą atmosferę. Oprócz intensywnej integracji odbyły się dwa warsztaty: jeden z  
samorządności, administracji centralnej i ustroju państwa, oraz drugi z wartości europejskich i praw 
człowieka. W Muzeum Tatrzańskim i podczas pieszej wycieczki do Morskiego Oka nasi goście 
zapoznali się z kulturą góralską,  ochroną przyrody i rozwojem turystyki w Tatrach.  Po przyjeździe do 
Krakowa pierwszą częścią programu było poznawanie miasta w formie prezentacji historycznej 
połączonej z oprowadzaniem po mieście. Dla atrakcyjnego przekazania krakowskich tradycji i legend 
uczestnicy wzięli udział w grze miejskiej.  Uzupełnieniem wiedzy historycznej było zwiedzanie 
interaktywnego muzeum Fabryka Schindlera i dzielnicy Kazimierz oraz  wizyta w Muzeum Auschwitz, 
które pokazały zarówno wielowiekową obecność kultury żydowskiej w Krakowie, jak i jej tragiczne 
zakończenie.  Spotkanie ze Stowarzszeniem Czulent pokazało współczesne aspekty kultury Żydów w 
Polsce. Zagadnienia związane obywatelstwem i samorządnością zostały uzupełnione warsztatami 
aktywizmu miejskiego oraz wizytami w Urzędach Miasta Krakowa i Wadowic. Bardzo interesujące 
było spotkanie z burmistrzem miasta Wadowice, który opowiadał o politycznych aspektach 
zarządzania miastem i walce z korupcją. Problematyka edukacji ukazana była zarówno w aspekcie 
historycznym - zwiedzanie Collegium Maius i interaktywnej wystawy dawnych instrumentów 
naukowych - jak i współczesnym, dzięki spotkaniu z Kołem Naukowym Rusycystów Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Uzupelnieniem była wizyta w dużej i nowocześnie prowadzonej Wojewódzkiej 
Bibliotece Pulicznej, oferującej oprócz wypożyczania książek także szereg działań kulturalnych i 
zbiorów multimedialnych. Prezentacja wolontariatu europejskiego EVS pokazała inne oprócz STP 
możliwości wyjazdów edukacyjnych do innych krajów. Stałym punktem naszego programu jest wizyta 
w Radiu Kraków, pokazująca działalność niezależnej rozgłośni publicznej. O sposobie funkcjonowania 
Radia opowiedziała dziennikarka Anna Łoś. Nieodmiennie duże wrażenie na uczestnikach robi 
radiowe archiwum oraz sala audioteatralna, przeznaczona do nagrywania radiowych słuchowisk 
teatralnych z udziałem publiczności na żywo. Zagadnieniom biznesu w Polsce były poświęcone 
spotkania z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą w różnych zakresach. Wizyta w 
Spółdzielni Socjalnej „Ogniwo” i rozmowa z jej założycielami pokazała działalność przedsiębiorstwa 
prowadzonego na zasadach ekonomii społecznej. Odwiedziny w agroturystycznej stadninie koni 
huculskich pozostawiły niezapomniane wrażenia przejażdżek na wozach oraz konnych na oklep i 
bardzo przyjaznego kontaktu ze zwierzętami domowymi. Studenci dowiedzieli się, jak połączyć 
mieszkanie na wsi i pielęgnowanie tradycji z nowocześnie prowadzonym biznesem. Uzupełnieniem 
wiedzy o przedsiębiorczości i gospodarce były zajęcia na temat sytuacji młodzieży na rynku pracy w 
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Polsce. Aspekt kulturalny wizyty znalazł wyraz w odwiedzinach Muzeum Sztuki Współczesnej Mocak 
oraz Małopolskiego Ogrodu Sztuki, zapoznającego z nowocześnie działającą instytucją kulturalną.  
Ważnym elementem wizyty były także zajęcia poświęcone organizacjom pozarządowym. Oprócz 
warsztatów na temat trzeciego sektora uczestnicy odwiedzili Stowarzyszenie Strefa Wenus z Milo, 
założone przez kobiety z niepełnosprawnościami, a także Centrum Obywatelskie - instytucję 
współprowadzoną przez Urząd Miasta Krakowa i organizacje pozarządowe na rzecz rozwoju 
współpracy trzeciego sektora z samorządem. 
2. W jesiennej wizycie STP Fundacja Dobra Wola gościła 12 studentów z Ukrainy, Mołdawii i Białorusi 
od 6 do 17 listopada. Wizyta rozpoczęła się w Zakopanem. W ciągu trzech pierwszych dni intensywnie 
się integrowaliśmy, a także  informowaliśmy o Programie STP. Była też część edukacyjna: warsztaty z  
samorządności, administracji centralnej i ustroju państwa oraz z wartości europejskich i praw 
człowieka. Nie zapomnieliśmy o otaczającej przyrodzie i góralskiej kulturze. Odwiedziliśmy Muzeum 
Tatrzańskie i odbyliśmy pieszą wycieczkę do Morskiego Oka.  Krakowską część wizyty rozpoczęliśmy 
od poznawanie miasta, czyli prezentacji historycznej, oprowadzania po mieście, zwiedzania Wawelu i 
gry miejskiej.  W późniejszych terminach uczestnicy odwiedzili też Muzeum Historyczne pod Rynkiem, 
Muzeum Sztuki Współczesnej Mocak i Muzeum Fabryka Schindlera. Ponieważ w trakcie wizyty 
wypadało Święto Niepodległości 11 listopada, oglądali również pochód narodowy oraz odbyli 
przejażdżkę Tramwajem Patriotycznym ze śpiewaniem pieśni. Innym elementem związanym z 
historią Polski była wizyta w Muzeum Auschwitz. Do zagadnień związanych z samorządnością, 
ustrojem państwa i polityką nawiązywało spotkanie z burmistrzem Wadowic - Mateuszem 
Klinowskim. Postawę obywatelską pokazywały warsztaty z aktywizmu miejskiego, wizyta w Centrum 
Obywatelskim i prezentacja zagadnień związanych z wolontariatem europejskim. Po zajęciach 
warsztatowych na temat trzeciego sektora uczestnicy odwiedzili też Stowarzyszenie Strefa Wenus z 
Milo, prowadzone przez kobiety z niepełnosprawnościami. Muzeum Fonografii w Niepołomicach 
pokazało przykład działalności trzeciego sektora w dziedzinie kultury. Zagadnieniom edukacji w 
Polsce poświęcone było spotkanie z samorządem studenckim UJ oraz - w perspektywie historycznej - 
zwiedzanie Collegium Maius i interaktywnej wystawy dawnych instrumentów naukowych. Wizyta w 
Radiu Kraków oraz w firmie Messmedia dotyczyły funkcjonowania polskich mediów publicznych i 
biznesu medialnego. Zagadnieniom biznesowym poświęcone były też zajęcia dotyczące rynku pracy 
w Polsce oraz prezentacja Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości i rozwoju start-upów, a 
także wizyta w agroturystyce - stadninie koni huculskich.. 
 
3. STP- profesjonaliści 
W ramach krótkoterminowych wizyt studyjnych przedstawiciele administracji rządowej, 
samorządów lokalnych, pracownicy centralnych instytucji państwowych, liderzy organizacji 
pozarządowych mają możliwość poznać polski dorobek w zakresie demokratycznych i 
wolnorynkowych przemian, budowy państwa prawa i doświadczeń „polskiej drogi” do członkostwa 
w Unii Europejskiej. Do udziału w wizytach studyjnych oraz w seminariach i konferencjach 
zapraszani są profesjonalistów zajmujących się takimi dziedzinami jak administracja publiczna, 
prawo i  korupcja w życiu publicznym, gospodarka i rozwój przedsiębiorczości, instytucje 
finansowe, rolnictwo, ekologia, edukacja, opieka socjalna, organizacje pozarządowe, media. 
Wizyta przedstawicieli mołdawskich agencji rozwojowych oraz władz lokalnych poświęcona 
rozwojowi lokalnemu i programom współpracy transgranicznej odbyła się w dniach 26 czerwca - 2 
lipca. Składała się z następujących punktów programu: Warsztat na temat projektów 
transgranicznych, Spotkanie w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich, Zwiedzanie Krakowa z 
przewodniczką w języku rumuńskim, Wizyty w instytucjach: Małopolska Agencja Rozwoju 
Regionalnego, Urząd Marszałkowski, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich, Centrum 
Doradztwa Rolniczego, Prezentacja programu współpracy transgranicznej Interreg V-A Polska-
Słowacja, Prezentacja działalności Centrum Obywatelskiego jako przykład współpracy pomiędzy 
samorządem a sektorem organizacji pozarządowych, Prezentacja projektów transgranicznych 
realizowanych przez Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu we współpracy z Zamkiem i Skansenem w 
Starej Lubowli na Słowacji, Prezentacja projektów transgranicznych realizowanych przez miasto i 
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gminę Stary Sącz, Prezentacja projektów transgranicznych realizowanych przez miasto i powiat 
Gorlice. 
 
4. Interwencja kryzysowa - wsparcie ukraińskich NGO pracujących z żołnierzami ATO i ich 
rodzinami 
Projekt realizowany od 1 marca do 31 lipca 2016 r. w Berdyczowie na Ukrainie. Skierowany był do 
wolontariuszy działających na rzecz żołnierzy, którzy brali udział w działań wojennych na wschodzie 
Ukrainy, a także do samych żołnierzy i ich rodzin. Partnerem projektu była ukraińska organizacja 
"Woskresinia" z Berdyczowa, która pracuje z żołnierzami z mieszczącego się w tym mieście garnizonu 
wojskowego. Przeprowadzono sesje indywidualnego coachingu psychoterapeutycznego z 
żołnierzami, zajęcia WenDo z kobietami z rodzin żołnierzy i zajęcia teatralne dla dzieci. Powstały dwie 
grupy wsparcia - dla kobiet i dla mężczyzn. Opublikowano również „Poradnik wolontariusza”, 
zawierający porady ekspertów dla wolontariuszy, oraz film "Wolontariusze Berdyczowa 2016", 
ukazujący sylwetki i doświadczenia samych wolontariuszy. Podczas konferencji podsumowującej 
projekt następiła wymiana doświadczeń, w trakcie zajęć warsztatowych można było zasięgnąć porady 
ekspertów. Na zakończenie 10 organizacji podpisało Memorandum o współpracy w zakresie 
interwencji kryzysowej. 
Finansowanie: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności ‒ program „Rita - Przemiany w regionie”. 
 
5. FAIDRA 
1 października 2016 r. rozpoczął się dwuletni projekt międzynarodowy FAIDRA 
(http://faidraproject.eu), w którym Fundacja Dobra Wola występuje jako partner. Głównym 
wnioskodawcą i koordynatorem projektu jest Centre of Higher Education in Theatre Studies (Ateny, 
Grecja), pozostali partnerzy to: Teatro Dei Venti (Modena, Włochy), Prisma Centre for Developement 
Studies (Ateny, Grecja), Pro-Rodopi Foundation (Smolyan, Bułgaria), Sagohuset theater (Lund, 
Szwecja), ARTEMIS European Organization (Iassi, Rumunia). Tematem projektu jest migracja 
wewnątrz Unii Europejskiej i jej konsekwecje dla rodzin. W październiku odbyła się wizyta 
koordynacyjna w Atenach z udziałem przedstawicielek Fundacji Dobra Wola - Aliny Doboszewskiej i 
Agnieszki Król. W listopadzie i grudniu prowadziliśmy wspólnie z partnerem szwedzkim wywiady 
biograficzne dotyczące migracji Polaków do Szwecji. Powstał także raport socjologiczny na temat 
migracji polsko-szwedzkiej. Kolejnymi działaniami projektu, w następnym roku, będzie realizacja 
przedstawienia teatralnego i multimedialnej wystawy. Projekt dofinansowany przez Komisję 
Europejską w ramach programu Creative Europe. 
 
6. Rzemiosła i profesje romskie  
Kontynuacją ubiegłorocznego projektu były pokazy zrealizowanego filmu „Romane Butia”:  
- 15 czerwca i 28 października w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu. 
- 12-16 sierpnia w kilku miejscowościach na Słowacji: Dunajská Lužná, Detva, Čičava, Nálepkovo, 
Martin. 
- 21 września w Muzeum Okręgowym w Radomiu. 
- 7 października w JCC - Centrum Społeczności Żydowskiej w Krakowie. 
 
 
7. Noc w dawnej Fabryce Guzików 
Mini-projekt przeprowadzony wspólnie przez organizacje mające swoje biura w budynku tak zwanej 
fabryki guzików, czyli dawnej Fabryki Wyrobów Metalowych Braci Thorn przy ul. Krasickiego 18 w 
Krakowie: Biuro Inicjatyw Społecznych, Regionalne Centrum Wolontariatu, Rodzina Plus, Obywatel 
Mama, Fundacja Wspierania Kultury Filmowej Cyrk Edison (Kino Kika), Instytut Wschodnich Inicjatyw, 
Stowarzyszenie Most do Gruzji, Fundacja Dobra Wola, Fundacja Autonomia. Kamienica przy ul. 
Krasickiego 18 w krakowskiej dzielnicy Podgórze powstała pod koniec XIX w. jako budynek fabryki 
guzików (produkowano m.in. guziki do mundurów wojskowych w okresie międzywojennym), która 
działała tutaj od końca XIX wieku do czasów współczesnych. Obecnie jest to adres 10 organizacji 
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pozarządowych, które mają tam swoje siedziby lub biura, rozgłośnię radiową, kawiarnię, a nawet 
kino. W podwórzu Kamienicy mieszczą się dwa szczególne zakłady usługowe – drukarnia i pracownia 
witraży. Każda organizacja ma nieco inne pole działania, ale łączy nas pozarządowość i to, że działamy 
na rzecz i z mieszkańcami i mieszkankami Krakowa. W listopadzie 2016 roku podczas projektu „Noc w 
Fabryce Guzików” zaprosiliśmy mieszkańców najbliższej okolicy do odwiedzenia nas w ramach 
imprezy integracyjnej. Celem było wzmocnienie integracji społeczności lokalnej oraz bliższe poznanie 
się i rozwój współpracy między organizacjami pozarządowymi mieszczącymi się w Kamienicy. 
Immpreza odbyła się przy wsparciu Federacji Małopolska Pozarządowa - mini-granty w ramach 
projektu „Małopolskie NGO – rozwój i współpraca” (finansowany z FIO). 
 
 
 
 
IV. Udział w szkoleniach, spotkaniach i konferencjach 
 

• Fundacja Dobra Wola jest członkiem-współzałożycielem Federacji Małopolska Pozarządowa 
oraz Komisji Dialogu Obywatelskiego ds młodzieży w Krakowie. W 2016 r. braliśmy udział w 
regularnych spotkaniach i posiedzeniach obu tych struktur. 

• W dniach 16-23 lutego przeprowadziliśmy szkolenie z historii mówionej w siedzibie 
Narodowej Rady Kobiet Ukrainy w Kijowie. 

• 24-25 listopada przedstawicielka Fundacji Dobra Wola, Alina Doboszewska, wraz z 
przedstawicielką partnera ukraińskiego, Iryną Konczenkową, uczestniczyła w konferencji 
podsumowującej Polsko-Kanadyjskiego Programu Wsparcia Demokracji w Połtawie (Ukraina). 

• Przedstawicielka Fundacji Dobra Wola, Alina Doboszewska, uczestniczyła w 2 
międzynarodowych konferencjach poświęconych historii mówionej: 
−  25-26 listopada w Winnicy „Badania historii mówionej: współczesne tendencje, kierunki i 

prespektywy”; 
−  1-2 grudnia w Charkowie „Historia mówiona w epoce zmian: konteksty socjalne, 

społeczno-politeczne wyzwania, standardy akademickie”. 
 
 
 
V. Informacje o działalności gospodarczej  
 
Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej. 
 
 
 
VI. Uchwały Zarządu i Rady Fundacji 
 
Ponieważ Zarząd funkcjonuje jednoosobowo, nie podejmuje uchwał, prowadzi Fundację na bieżąco, 
podejmując z ramienia Fundacji zobowiązania finansowe i prawne oraz zatwierdzając wydatkowanie 
środków na cele statutowe. 
Rada Fundacji w okresie sprawozdawczym podjęła następujące uchwały: 
– Uchwałę nr 1/2016 z dn. 27.06.2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 
rok. 
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VII. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów 
 
W okresie sprawozdawczym Fundacja osiągnęła przychód z dotacji w wysokości 160 676,34 
PLN. 

 
 
VIII. Informacja o poniesionych kosztach 
 

a) 160 676,34 PLN koszty realizacji zadań statutowych, 
Fundacja nie udzielała pożyczek. 
Fundacja nie lokowała środków na innych rachunkach bankowych, nie dokonała zakupu obligacji 
oraz udziałów w spółkach prawa handlowego. 
W okresie sprawozdawczym Fundacja nie dokonała zakupu nieruchomości ani innych środków 
trwałych. 

 
IX. Dane o liczbie osób zatrudnionych w fundacji 
 

1. Fundacja nie zatrudniała osób na umowy o pracę. 
2. Do realizacji projektów Fundacja zawarła z 9 osobami umowy o dzieło lub zlecenie oraz 8 

umów wolontariackich. 
3. Zarząd za kierowanie pracami Fundacji nie pobierał  wynagrodzeń. 

 
X. Realizowanie zadań zleconych przez organy administracji publicznej na 
podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jak 
również na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych. 
  
Nie realizowano. 
 
XI. Informacja o składanych deklaracjach i rozliczeniach podatkowych. 
 
Fundacja nie była obowiązana do składania deklaracji. 
 
XII. Kontrole w Fundacji. 
 
W roku 2016 nie przeprowadzano kontroli w Fundacji. 
 
 

 
 
 
Alina Doboszewska – prezes 
 
Kraków, 31.03.2017 r. 


