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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ‘DOBRA WOLA’ ZA ROK 2011 
 
okres sprawozdawczy: 01.01.2011-31.12.2011 
 
I. Dane 
 
Nazwa:  Fundacja ‘Dobra Wola’ 
 
Adres:  Al. Modrzewiowa 23A 

30-224 Kraków 
 
Data rejestracji: 2005-06-27 
 
Numer w KRS: 0000236627 
 
Regon: 120074340 
 
NIP: 6772253974 
 
Dane teleadresowe:     telefon kontaktowy 12 425 14 62 
   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 
 
 
1. Teatr Forum  
Od początku stycznia 2011 r. zespół prowadzący warsztaty, w składzie: koordynatorka Alina 
Doboszewska, trenerki teatralne, Monika Wacławik i Agnieszka Król, oraz plastyczka-scenografka 
Maria Stachurska, kontynuowały prowadzenia zajęć teatralnych z grupami, które ukonstytuowały sie 
podczas zajęć w 2010 r. Sale na zajęcia, scena z zapleczem oraz sprzęt multimedialny udostępniane 
były nadal nieodpłatnie przez Szkołę Podstawową nr 72 – zgodnie z umową partnerską. Zajęcia 
odbywały się co tydzień, w każdą sobotę, w godz. 10-14, czyli przez 4 godziny, i prowadzone były 
równolegle w 2 salach, przez 3 osoby, którym pomagały wolontariuszki Agnieszka Mickiewicz  oraz 
Anna Torczyńska. Wymiennie z zajęciami teatralnymi odbywały się zajęcia plastyczne, służące do 
przygotowania oprawy scenograficznej, kostiumów i rekwizytów do spektakli. W połowie zajęć 
następowała przerwa, podczas której uczestnicy mogli się posilić ciastkami i napojami. W dniach 25-
27 lutego uczestnicy warsztatów wraz z prowadzącymi, koordynatorką i wolontariuszką wzięli udział 
w festiwalu teatrów młodzieżowych „Krzykowisko”, organizowanym przez nieformalnego partnera 
projektu – Teatr „Krzyk”. W trakcie festiwalu, oprócz oglądania przedstawień, grupa uczestniczyła w 
warsztatach teatralnych prowadzonych przez trenera Mariusza Tarnożka.  
Praca koncentrowała się na przygotowaniu spektakli opartych na stworzonych przez uczestników 
scenariuszach. Na festynie z okazji 140-lecia SP 72, w dniu 18 września 2011, grupa młodsza pokazała 
przedstawienie pt. „Jak powstała nasza szkoła”, które dotyczyło odmienności problemów uczniów 
szkolnych 140 lat temu i obecnie. Publiczność była liczna (ok. 150 osób, tyle mieści widownia salki 
teatralnej w SP72) i przedstawienia spotkały sie żywą reakcją widowni. Przedstawienia zostały 
ponownie pokazane w dniu 20 września dla uczniów SP 72 (również ok. 150 osób). Zarazem od 
września rozpoczęło się drugie półrocze zajęć, podczas którego powstały kolejne 2 przedstawienia: 
grupa młodsza stworzyła przedstawienie na temat relacji miedzy rodzicami i dziećmi p.t. „Wszystkie 
dzieci są nasze”, a grupa starsza na temat problemu bullyingu, czyli nękania, prześladowania w szkole 
p.t. „Nowa w szkole”. Przedstawienie grupy młodszej zostało pokazane na festynie w SP 72 w dniu 11 
grudnia 2011 r. (ok. 150 osób na widowni) i ponownie dla uczniów szkoły w dniu 14 grudnia 2011 r. 
Grupa starsza zaprezentowała swoje przedstawienie uczniom SP 72 w dniu 17 grudnia 2011, 
otrzymała też propozycję pokazania go w Stowarzyszeniu Siemacha, prowadzącym placówki 
wychowawcze dla młodzieży – przedstawienie to odbędzie się dnia 2 lutego 2012. Obie grupy 
postanowiły kontynuować zajęcia teatralne, na razie w ograniczonym zakresie z powodu braku 
środków, ale Fundacja będzie się starać o zdobycie sponsorów lub grantodawców dla prowadzenia 
działań teatralnych. 
W ramach projektu został również stworzony poradnik metodologiczny Teatru Forum. Został on 
zamieszczony na płytach CD, a także w internecie: na stronie Fundacji Dobra Wola 
(http://www.dobrawola.eu/?teatr-forum,41), na stronie projektu stworzonej przez uczestników 
(http://www.wix.com/teatrforumkrakow/teatrdziurawcalym) oraz na stronie ISSUU, przeznaczonej 
do publikowania dokumentów online (http://issuu.com/teatrforum/docs/teatrforumprzewodnik). 
Projekt dofinansowany był przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 
 
2. Fickle Weather 
Wymiana młodzieży organizowana przez islandzką organizację TOS ungmennaskipti (16-28 kwietnia 
2011, Patreksfjordur, Islandia). W wymianie wzięły tez udział grupy z Bułgarii i Estonii. Tematem 
projektu były skutki globalnego ocieplenia, główną metodą – warsztaty teatru sensorycznego. 
Fundacja Dobra Wola reprezentowana była przez grupę 5-osobową: Juliusz Doboszewski (lider), 
Agnieszka Mickiewicz, Aleksandra Samonek, Mateusz Małecki i Andrzej Śledź. Projekt finansowany z 
programu „Młodzież w działaniu”. 
 http://www.facebook.com/pages/TOS-ungmennaskipti-Youth-Exchange/177743058933442 
 

http://issuu.com/teatrforum/docs/teatrforumprzewodnik
http://www.facebook.com/pages/TOS-ungmennaskipti-Youth-Exchange/177743058933442
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3. Forum dla przyszłości 
Projekt współorganizowany przez Fundację „Dobra Wola”. 
„Forum dla Przyszłości” (26-30 lipca 2011, Toszek; http://www.forumdlaprzyszlosci.pl/) było 
ogólnokrajową imprezą poświęconą kształtowaniu polityki młodzieżowej w Polsce. Stanowiło 
odpowiedź na potrzebę wypracowywania rozwiązań w tym obszarze, a także promowania idei III 
sektora, wolontariatu i działalności na rzecz społeczności lokalnych. Celem przedsięwzięcia była 
integracja środowisk organizacji młodzieżowych, prezentacja ich działalności, oraz wzajemna 
wymiana doświadczeń. Tematyka imprezy obejmowała zagadnienia związane z funkcjonowaniem i 
działalnością młodzieżowych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych w Polsce. 
Uczestnikami imprezy byli członkowie organizacji młodzieżowych lub grup nieformalnych w wieku od 
16 do 26 roku życia. Ponadto w wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele oświaty, eksperci z dziedziny 
edukacji, a także osoby odpowiedzialne za największe organizacje młodzieżowe III sektora w Polsce. 
W poszczególnych grupach obok nauczycieli i dyrektorów zasiedli uczniowie, młodzieżowi działacze, a 
także decydenci, mający wpływ na kształt polityki oświatowej. 
Organizatorem „Forum dla Przyszłości” jest grupa MALLOWICZE. Zrzesza ona przedstawicieli 12 
organizacji młodzieżowych z całej Polski, będących absolwentami Młodzieżowej Akademii Lokalnych 
Liderów, realizowanej przez Narodową Agencję Programu „Młodzież w działaniu”. Ponadto wśród 
współorganizatorów i partnerów było kilkanaście innych organizacji pozarządowych i grup 
nieformalnych o charakterze młodzieżowym z całego kraju. Organizacją wspierającą było 
Stowarzyszenie Edukacji Rówieśniczej. Wydarzenie odbyło się pod patronatem Prezydenta Miasta 
Toszek - Grzegorza Kupczyka, Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Instytutu Pedagogiki 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dodatkowo projekt otrzymał Logo Europejskiego Roku Wolontariatu 
2011. 
Z ramienia Fundacji Dobra Wola współorganizowaniem wydarzenia zajmował się Andrzej Śledź. 
Planowane jest zorganizowanie kolejnej edycji Forum. 
 
4. EVIP (European Volunteering in Pictures)  
Wymiana młodzieży organizowana przez słowacką organizację Plusko (14–21 sierpnia 2011, Bojnice, 
Słowacja). W wymianie wzięły też udział grupy z Hiszpanii, Łotwy i Czech. Tematem projektu był 
Europejski Rok Wolontariatu, a główną metodą – warsztaty fotograficzne. Fundacja Dobra Wola 
reprezentowana była przez grupę 6-osobową: Alina Doboszewska (lider), Gabriela Urbańska-Legutko, 
Katarzyna Wietrzykowska, Jeremi Doboszewski, Mateusz Małecki, Wojciech Kranz.  
Po zakończeniu projektu Fundacja Dobra Wola zorganizowała dwukrotnie wystawę fotografii z 
projektu połączoną z propagowaniem idei wolontariatu (rozdawanie materiałów otrzymanych z 
regionalnego Centrum Wolontariatu w Krakowie):  na festynie z okazji 140-lecia SP 72, w dniu 18 
września 2011, oraz na Festynie z okazji Święta Dzielnicy VII miasta Krakowa w dniu 25 września 2011 
pod Kopcem Kościuszki. 
Projekt finansowany z programu „Młodzież w działaniu”.  
http://www.evip.plusko.net/ 
 
5. Galaktyka wolontariatu 
Gra miejska z okazji Dnia Wolontariusza 5 grudnia 2011. Na terenie centrum Krakowa rozmieszczone 
były punkty, do których 5 grup (NIEBIESCY, ZIELONI, ŻÓŁCI, CZERWONI i RÓŻOWI) docierało za 
pomocą wskazówek. Na miejscu otrzymywali zadania związane z profilem działalności danej 
organizacji. Poprzez ich wykonanie mieli okazję nie tylko dowiedzieć się, czym zajmują się NGOs, ale 
także sprawdzić się w nietypowych sytuacjach i nauczyć nowych przydatnych umiejętności. 
Grę zorganizowało Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie we współpracy z Fundacją DOBRA 
WOLA, Fundacją GREENPEACE, Fundacją HELPFUL HAND, Fundacją Na Rzecz Chorych na SM im. Bł. 
Anieli Salawy, Fundacją WSPÓLNOTA NADZIEI, Jewish Community Centre, Katolickim 
Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół KLIKA, OSP Grupą Ratownictwa 
Specjalistycznego PARAMEDIC, Polskim Stowarzyszeniem Pedagogów i Animatorów KLANZA, Polskim 
Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego, SALTROM Salezjańskim Ruchem Troski o Młodzież, 
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Stowarzyszeniem MANKO, WBP w Krakowie - Centrum Informacji Biznesowej i Europejskiej oraz z 
Żydowskim Muzeum GALICJA. 
Punkt Fundacji Dobra Wola zorganizowali: Alina Doboszewska, Jeremi Doboszewski, Katarzyna 
Wietrzykowska i Mateusz Małecki. 
 
IV. Udział w szkoleniach 
 
1. Kurs języka rosyjskiego na poziomie zaawansowanym, organizowany przez Instytut Wschodnich 
Inicjatyw „Fabryka Języka - j. rosyjski B2”; Kraków, 04.05–30.06.2011. Udział wzięła Alina 
Doboszewska. 
2. Warsztaty na temat edukacji historycznej młodzieży metodami pozaformalnymi: „Wojna, Biografia, 
Pamięć”, zorganizowane przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży; Słubice/Frankfurt nad Odrą, 
2-5 lutego 2011. Udział wzięła Alina Doboszewska. 
3. Spotkanie ewaluacyjne uczestników szkoleń międzynarodowych programu „Młodzież w działaniu”: 
„Ex-Tra meeting”; Cieszyn, 4-6.11.2011. Udział wzięła Alina Doboszewska. 
 
 
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 1/2011 z dn. 13.05.2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 
rok; 
– Uchwałę nr 2/2011 z dn. 30.12.2011 w sprawie wyboru Zarządu na kolejną kadencję. W wyniku 
głosowania została przedłużona kadencja dotychczasowego Zarządu w osobie prezes Aliny 
Doboszewskiej. 
 
VII. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów 
 
Saldo początkowe na dzień 31.12.2010:   +2397,90 zł. 
W okresie sprawozdawczym Fundacja osiągnęła przychód w wysokości 66 571,77 zł, 
w tym: 66 562,72 wpłaty i dotacje;  
             9,05 zł odsetki z rachunku bankowego. 
 
 
VIII. Informacja o poniesionych kosztach 
 

a) realizacja celów statutowych: 67 414,96 zł 
b) koszty finansowe: 435,00 zł. 

 
Fundacja nie udzielała pożyczek. 
Saldo końcowe na dzień 31.12.2011 r. na rachunku bieżącym w Volkswagen Bank wynosiło 
1119,71 zł. 
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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 projektu „Teatr Forum” Fundacja zawarła z 7 osobami umowy o dzieło, w tym 

obsługę rachunkową, oraz 2 umowy wolontariackie. 
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. Kontrole w Fundacji. 
 
W okresie sprawozdawczym nie były prowadzone kontrole w Fundacji. 
 
 
Kraków, 31.01.2012 r. 
 
 
 
Alina Doboszewska – prezes 
 

 
 
podpis                          
 

 


