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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ‘DOBRA WOLA’ ZA ROK 2013 
 
okres sprawozdawczy: 01.01.2013-31.12.2013 
 
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 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 
 
1. STP 
Program Study Tours to Poland dla studentów (STP) prowadzony jest przez Fundację BORUSSIA z 
Olsztyna i  Kolegium Europy Wschodniej  im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego z Wrocławia. Program 
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, Ukrainy i Federacji 
Rosyjskiej (z obwodów briańskiego, kaliningradzkiego, leningradzkiego i nowogrodzkiego) oraz z 
Mołdawii do udziału w wizytach studyjnych w Polsce. 
Jest to program edukacyjny realizowany od  2004 roku. Wizyty odbywają się w ok. 12-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 dniach 16-27 kwietnia 2013 gościła w Krakowie grupę 11 uczestników 
programu STP. W jej skład wchodziły 3 osoby z Rosji, 3 z Białorusi i 5 z Ukrainy. Podczas 12-dniowej 
wizyty uczestnicy brali udział w rozmaitych zajęciach, zarówno w Krakowie, jak i poza miastem. 
Poznawanie Krakowa odbywało się w formie gry miejskiej oraz zwiedzania interaktywnego muzeum 
pod krakowskim Rynkiem i Katedry na Wawelu. Historię krakowskich Żydów pokazała wystawa w 
Muzeum Fabryka Schindlera. Uczelnie krakowskie, zwłaszcza Uniwersytet Jagielloński, uczestnicy 
poznawali w różnych aspektach: zarówno historycznym (zwiedzanie Collegium Maius), jak i poprzez 
spotkania z pracownikami i studentami, w tym także z samorządem studenckim. Ważnym punktem 
programu były wizyty w urzędach i samorządach lokalnych. Pracownicy Wydziału do spraw 
Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przygotowali dla naszych gości prezentację na 
temat zasad otrzymywania prawa pobytu na terenie RP. Wójt gminy Kłaj zapoznał ich z zagadnieniem 
zarządzania gminą wiejską, a spotkanie z radymi Dzielnicy VII miasta Krakowa pokazało działalność 
samorządową podstawowego szczebla w kontakcie z mieszkańcami.  Aktywne formy uczestnictwa 
dominowały na warsztatach: biznesowych oraz z wartości europejskich i sektora pozarządowego. 
Oprócz samego Krakowa goście mieli okazję zapoznać się życiem na obszarach wiejskich w 
Małopolsce dzięki wizycie w gospodarstwie agroturystycznym, przyrodą w Pienińskim Parku 
Narodowym i udaną działalnością gospodarczą trzeciego sektora na przykładzie zamku w 
Niepołomicach. Niektóre punkty programu realizowane były wspólnie z innymi grupami STP, 
goszczonymi przez Klub Jagielloński z Krakowa i Fundację TOP z Nowego Sącza. 
 
2. Media-in-Theatre for Social Change – Training Cours  
8-dniowy kurs szkoleniowy, organizowany przez Fundację Dobra Wola, odbywający się w Ganja 
(Azebejdżan) 15-22 maja 2013. Była to kontynuacja kursu szkoleniowego Theatre for Social Change 
(Kraków 2012). Wzięło w nim udział 26 uczestników – pracowników młodzieżowych i  trenerów z 6 
organizacji pozarządowych prowadzących działania teatralne z młodzieżą: Fundacja „Dobra Wola” 
(Kraków, Polska), “Intelligent Citizen” Enlightenment Center Public Union (Ganja, Azerbejdżan), 
StuThe ev. (Greifswald, Niemcy), International NGO School of Equal Opportunities (Kijów, Ukraina), 
KENTRO SPOUDON LAIKOU THEATROU (Ateny, Grecja), Charity Fund of Social Projects “Galaxy” 
(Sankt Petersburg, Federacja Rosyjska). Tematem kursu było włączenie nowoczesnych mass mediów 
do metod teatru społecznego w edukacji pozaformalnej młodzieży. Projekt miał na celu podniesienie 
wiedzy i kompetencji osób pracujących z młodzieżą i wolontariuszy w zakresie stosowanych metod 
pracy z młodzieżą, a także wymianę doświadczeń i zacieśnienie współpracy pomiędzy 
zaangażowanymi organizacjami. Cykl przeprowadzonych warsztatów, uzupełniony dyskusjami, 
pozwoli na wypracowanie zasad współpracy dla przyszłych projektów i podniesienie kompetencji 
osób  pracujących z młodzieżą. 
Projekt finansowany z Programu Młodzież w działaniu, Akcja 3.1. 
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3. Polsko-litewska wymiana młodzieży 
Projekt „Unia Lubelska po 444 latach. Co dzisiaj dla nas znaczy?” jest to polsko-litewska  wymiana 
młodzieży, która odbyła się w Nasutowie i Lublinie (Polska), w dniach 8-15 lipca 2013 roku. Wzięło w 
niej udział 20 uczestników w wieku 17-21 lat oraz 4 liderów z organizacji pozarządowych: Fundacja 
Dobra Wola (Kraków, Polska) i Krantas  (Plunge, Litwa). Tematem wymiany była pozaformalna 
edukacja medialna młodzieży w kontekście poznawania historii. Projekt miał na celu pobudzenie 
uczestników do refleksji nad historią i jej przejawami we współczesnych środkach przekazu, 
korzystanie z mass mediów w komunikacji społecznej i tworzeniu własnego przekazu, a także 
wymianę doświadczeń i zacieśnienie współpracy pomiędzy zaangażowanymi organizacjami. Głównym 
wątkiem historycznym, na którym została oparta koncepcja przeprowadzonych działań, była 444 
rocznica podpisania Unii Lubelskiej. Temat Unii  oraz stosunków polsko-litewskich przewijał się w 
prawie wszystkich przeprowadzonych działaniach, na które oprócz zajęć integracyjnych składały się 
warsztaty dziennikarskie, komiksowo-plastyczne, filmowo-reklamowe, debata oksfordzka, gra 
miejska i terenowa oraz flash-mob. Młodzież miała okazję poznać Lublin i okolice, zgłębić dzieje 
stosunków polsko-litewskich, wykonać różne prace i działania medialne. 
Projekt finansowany przez Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży. 
 
4. Projekt historii mówionej na Śląsku Cieszyńskim 
Międzynarodowy projekt badawczy “Everyday life in the shadow of a border: Women's experience in 
a region cut in half. Cieszyn Silesia”, prowadzony przez Fundację Dobra Wola, we współpracy z: 
Europejska Sieć Pamięć i Solidarność (European Network Remembrance and Solidarity), Petrklič help 
o.s. (Český Těšín) oraz MONAliesA e.V.  (Leipzig). 
Zespół kilkunastu uczestniczek - studentek i doktorantek kierunków humanistycznych - pod 
kierunkiem ekspertów w dniach 4-17 września 2013 prowadził wywiady i zbierał informacje 
historyczne na Śląsku Cieszyńskim, po obu stronach polsko-czeskiej granicy. Przeprowadzonych 
zostało 13 wywiadów biograficznych metodą historii mówionej, rejestrowanych za pomocą kamery 
wideo i profesjonalnego sprzętu do nagrywania dźwięku. Rozmówczyniami były starsze mieszkanki 
Śląska Cieszyńskiego pochodzące z rodzin autochtonicznych na tych terenach, a tematyka wywiadów 
koncentrowała się na życiu codziennym w okresie II wojny światowej i czasach systemu 
komunistycznego, w kontekście funkcjonowania w regionie podzielonym granicą państwową.   
Rezultatem projektu jest 40-minutowy film dokumentalny „Żywobyci przi granicy. Babski godki z obu 
strón Olzy” oraz scenariusz zajęć edukacyjnych z młodzieżą ponadgimnazjalną. 
Ścieżka dźwiekowa filmu została przetłumaczona na języki: polski/czeski, niemiecki i angielski. 
Finansowanie: Narodowe Centrum Kultury oraz Fundacja Banku Zachodniego WBK. 
 
5. Pokazy filmu Stacja kolejowa Krasne-Busk. Opowieści przesiedlonych kobiet, będącego 
rezultatem prowadzonego w 2012 roku projektu „Krasne – Junction Station of Displacement”. 
Film historii mówionej ukazujący doświadczenia kobiet związane z przymusowymi przesiedleniami, 
które nastąpiły w wyniku zmiany granic państwowych po II wojnie światowej. 
Film jest dostępny w 5 wersjach językowych: polskiej, ukraińskiej, rosyjskiej, niemieckiej i angielskiej. 
W roku 2013 odbyły się następujące pokazy: 

• 27 lutego, Fundacja św. Włodzimierza ul. Kanonicza 15, Kraków  
• 24 marca, Dom Narodowy w Busku, Ukraina 
• 25 marca, Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej, Lwów, Ukraina 
• 5 kwietnia, Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, pokaz w ramach Przeglądu 

Filmów Etnograficznych „Oczy i Obiektywy”  
• 8 kwietnia, Klubokawiarnia Grawitacja, ul. Browarna 6, Warszawa, pokaz w ramach Miesiąca 

Kultury Ukraińskiej 
• 18 kwietnia, Muzeum Etnograficzne w Krakowie, Plac Wolnica 1 
• 22 kwietnia, Instytut Socjologii UJ, ul. Grodzka 52, Kraków 
• 1-4 maja 2012, pokaz w ramach Roztoczańskiego Kina Objazdowego, organizowanego przez 

Stowarzyszenie Folkowisko 
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IV. Udział w szkoleniach, spotkaniach itp. 
 
1. ATOQ Training Course, Dania, 19-24.02.2013, organizatorzy: Duńska Narodowa Agencja i 
Francuska Narodowa Agencja programu Młodzież w działaniu. Tematem spotkania było podnoszenie 
jakości wymian młodzieżowych. Udział wzięła Alina Doboszewska. 
2. PAJP I 2013 Wizerunek organizacji i współpraca z mediami, czyli jak oszlifować diament 
PAJP Pozaformalna Akademia Jakości Projektu to innowacyjny, trzyetapowy projekt edukacyjny 
łączący w sobie szkolenie, zastosowanie wiedzy w praktyce oraz wsparcie procesu uczenia się. W 
ciągu roku odbywają się trzy moduły PAJP, każdy poświęcony innemu tematowi. W szkoleniu udział 
wzięła Małgorzata Bielak. 
3. Szkolenia z Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży: 
- „Starter” - szkolenie dla koordynatorów projektów, 12-14 kwietnia 2013, Warszawa, Hotel Agrykola. 
Tematyka: zasady jakości realizacji projektu, zawierania umowy finansowej, monitorowania i 
rozliczania projektu. Udział wzięła Alina Doboszewska. 
- Spotkanie ewaluacyjne Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży, 29 listopada - 1 grudnia 
2013, w Konstancinie-Jeziorna k/Warszawy. Udział wzięły Alina Doboszewska i Gabriela Urbańska-
Legutko. 
4. Szkolenia z programu STP: 
- Spotkania operatorów wiosennej edycji Programu Study Tours to Poland 2013 ,Warszawa, 15 lutego 
2013, w siedzibie Biura Programu STP  przy ulicy Nowolipie 9/11. Temat spotkania: prawidłowe 
przeprowadzenie i rozliczenie wizyty STP. Udział wzięła Alina Doboszewska. 
- Spotkanie podsumowujące przebieg programu Study Tours to Poland 2013. Warszawa, 7 grudnia 
2013, w siedzibie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przy ul. Królowej Marysieńki 48. Udział 
wzięła Alina Doboszewska. 
5. I Kongres Antropologiczny, Warszawa, 23-25 października 2013. Udział wzięły Alina Doboszewska i 
Agnieszka Król z referatem na temat projektu „Krasne – Junction Station of Displacement”. 
5. Fundacja Dobra Wola weszła w skład koalicji „Proste Granty”. 
Koalicja „Proste Granty” to nieformalne zrzeszenie organizacji pozarządowych. Jej działania skupiają 
się na: 1. Wypracowaniu dobrych praktyk w zakresie aplikowania i rozliczania środków dla organizacji 
pozarządowych. 2. Rzecznictwie zmian w odpowiednich aktach prawnych, regulaminach i 
procedurach, które określają zasady aplikowania i rozliczania wsparcia przez organizacje 
pozarządowe. W skład koalicji wchodzi 95 organizacji. 
 
 
 
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 1/2013 z dn. 26.06.2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 
rok. 
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VII. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów 
 
W okresie sprawozdawczym Fundacja osiągnęła przychód w wysokości 143 698,69 PLN, z 
czego: 

• 143 695,95 PLN wpłaty i dotacje, 
• 2,75 PLN odsetki z rachunku bankowego. 

VIII. Informacja o poniesionych kosztach 
 

a) 142  992,18 PLN koszty realizacji zadań statutowych, 
b) 549,29 PLN koszty finansowe. 

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, w tym obsługę 

rachunkową, oraz 4 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, 02.04.2014 r. 
 
Alina Doboszewska – prezes 

 
Podpis 

 


