SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ‘DOBRA WOLA’ ZA ROK 2014
okres sprawozdawczy: 01.01.2014-31.12.2014

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 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 2014 roku dwukrotnie gościła w Krakowie grupę uczestników programu STP.
1. Trzynaścioro studentów z Ukrainy, Białorusi i Mołdawii odwiedziło Kraków w ramach wiosennej
edycji programu STP. Wizyta trwała od 10 do 21 maja. Po wstępnych zajęciach zapoznawczych,
podczas których była prezentowalismy sobie wzajemnie nasze kraje oraz samych siebie, rozpoczęło
się poznawanie Krakowa. Dwie gry miejskie uzupełnione zostały zwiedzaniem Wawelu, wycieczką
szlakiem krakowskich legend oraz wizytą w Muzeum Archeologicznym na wystawie obrazującej
najstarsze dzieje Małopolski. Historię krakowskich Żydów pokazała wystawa w Muzeum Fabryka
Schindlera, a także spotkanie z przedstawicielką Żydowskiego Stowarzyszenia Czulent.
Pozostałe bloki tematyczne obejmowały takie tematy jak: system prawny w Polsce w porównaniu z
krajami uczestników, administracja wojewódzka, samorządność, aktywizm miejski, biznes, edukacja,
ochrona przyrody, Unia Europejska w kontekście wyborów do Europarlamentu, trzeci sektor,
wolontariat, media. Odbywało się to zarówno w formie spotkań, jak i warsztatów, prezentacji oraz
wycieczek. Uczestnicy odwiedzili takie instytucje, jak Małopolski Urząd Wojewódzki, Uniwersytet
Jagielloński, Radio Kraków, Urząd Gminy Kłaj, Regionalne Centrum Wolontariatu, firmę
agroturystyczną, spotkali się z kandydatami do Parlamentu Europejskiego, pojechali na wycieczki do
Niepołomic i Pienińskiego Parku Narodowego. Niestety ulewne deszcze uniemożliwiły nam
zapoznanie naszych gości z infrastrukturą rowerową Krakowa i udział w korowodzie juwenaliowym.
Uczestnikom cały czas towarzyszyli polscy wolontariusze - studenci filologii rosyjskiej i
rosjoznawstwa.
2. W jesiennej edycji odwiedziło Kraków trzynaścioro studentów z Ukrainy, Białorusi, Rosji i Mołdawii.
Od 20 do 31 października intensywnie poznawali Polskę w różnych aspektach. Zaczęło sie od
zaprzyjaźnienia z Krakowem i jego historią poprzez udział w grze miejskiej na Starym Mieście i
zwiedzanie Wawelu. Pod koniec wizyty uzupełnieniem wiedzy o mieście stało się ukazanie innego
aspektu jego historii - wielowiekowej obecności społeczności żydowskiej, dzięki wizycie w muzeum
Fabryka Schindlera oraz warsztatom na temat kultury żydowskiej połączonych ze zwiedzaniem
synagog różnych odmian judaizmu. Seria zajęć warsztatowych poświecona była także wartościom
europejskim, samorządności, aktywizmowi miejskiemu oraz podstawom działalności trzeciego
sektora. Wiadomości z zakresu samorządności, zarządzania miastem i budżetu obywatelskiego nasi
goście uzyskali też podczas wizyty w Urzędzie Miasta. Tematy te zostały podjęte również w szerszym,
ogólnopolskim i europejskim ujeciu na spotkaniu w działaczami Komitetu Wyborczego Kraków
Przeciw Igrzyskom praz politykami z Partii Zielonych, przy okazji zaś uczestnicy odwiedzili specyficzną
dzielnicę Krakowa - Nową Hutę z jej socrealistyczną architekturą. Wątek miejski został domknięty
spotkaniem z oficerem rowerowym, który przekazał informacje na temat infrastruktury rowerowej
Krakowa, zabierając ich na przejażdżkę na rowerach miejskich. Zwiedzanie Collegium Maius
wprowadziło historyczny wątek polskiej edukacji wyższej, a współczesne możliwości i perspektywy na
przyszłość pokazała wizyta w nowoczesnym budynku Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej
na Kampusie UJ. Rozpoczety tutaj wątek medialny, związany z kształceniem przyszłych dziennikarzy,
znalazł kontynuację w Radiu Kraków - niezależnej rozgłośni publicznej. Spotkanie z przedstawicielem
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Eastbooka zawierało z kolei problematykę dziennikarstwa internetowego. Oprócz Krakowa nasi
goście odwiedzili też stolicę polskich gór - Zakopane, gdzie w Muzeum Tatrzańskim i na Kasprowym
Wierchu poznawali zagadnienia związane z połączeniem ochrony przyrody i dziedzictwa kultury
ludowej z turystyką. Poznawali też w praktyce walory biznesu agroturystycznego podczas wypieku
chleba i deptania kapusty w gospodarstwie pod Skawiną, a także mały biznes związany z działalnością
kulturalno-edukacyjnej firmy Famiga. W królewskich Niepołomicach odwiedzili renesansowy zamek i
Muzeum Fonografii, wzięli też udział w seansie astronomicznym w Planetarium.
3. Warsztaty dla działaczy organizacji pozarządowych na Ukrainie
Projekt realizowany był z ukraińskimi partnerami: Szkoła Równych Możliwości z Kijowa i organizacja
„Partnerstwo” z Tarnopola. Celem projektu było wsparcie organizacji pracujących z młodzieżą
poprzez szkolenie on-line na temat społeczeństwa obywatelskiego, warsztaty teatru społecznego,
historii mówionej i monitoringu antydyskryminacyjnego.
Działania projektu:
‒ Miesięczne szkolenie e-learningowe dla 100 osób - działaczy oganizacji pozarządowych na Ukrainie,
kwiecień-maj
Wynajęto platformę e-learningową eduSQUARE, na której można było także prowadzić lekcje w
języku ukraińskim. Szkolenie obejmowało lekcje o następującej tematyce: Co to jest społeczeństwo
obywatelskie?; Prawa kobiet w kontekście praw cżłowieka; Przemoc wobec kobiet; Dyskryminacja
kobiet na rynku pracy; Monitoring praw człowieka; Teatr społeczny - Teatr stosowany. W jaki sposób
działania teatralne mogą być przejawem społeczeństwa obywatelskiego?; Co to jest historia
mówiona?
Osobom, które ukończyły kurs, zaproponowano udział w warsztatach stacjonarnych w Tarnopolu lub
Kijowie.
‒ 9-dniowe warsztaty dla 60 wybranych uczestników szkolenia e-learningowego, Ukraina (Tarnopol,
Kijów)
Warsztaty w Tarnopolu 4-12 czerwca, 26 uczestników (14 historia mówiona i 12 teatr społeczny).
Zajęcia teatralne dotyczyły metod teatru społecznego oraz łączenia mediów z działaniami
teatralnymi. Działania były dokumentowane przez wideo i fotografie.
Zajęcia z historii mówionej: po zapoznaniu się z teorią historii mówionej oraz sposobem prowadzenia
wywiadów nastąpiły działania praktyczne. Zebrano 13 wywiadów z kobietami powyżej 60 roku życia,
poświęconymi ich biografii w kontekście czasów stalinowskich na Ukrainie. Wywiady zostały
zarchiwizowane, z wybranych fragmentów powstał film „Kobieca twarz Tarnopola”.
Warsztaty w Kijowie 14-22 czerwca, 32 osoby (15 monitoring antydyskryminacyjny i 17 teatr).
Zajęcia z monitoringu: prawa kobiet w kontekście praw człowieka, sytuacja kobiet z
niepełnosprawnościami, porównanie przestrzegania praw kobiet w wybranych krajach świata i na
Ukrainie, Konwencja CEDAW, metody prowadzenia monitoringu antydyskryminacyjnego.
Zajęcia teatralne polegały na praktycznym zapoznaniu uczestników z pracą metodami teatru
społecznego. W ramach zajęć powstały dwa przedstawienia, które zostały pokazane publicznie.
‒ Realizacja samodzielnych miniprojektów przez uczestników warsztatów, Ukraina, lipiec-wrzesień
Uczestnicy zrealizowali 12 mini-projektów zaplanowanych na zakonczenie warsztatów stacjonarnych.
Ich działania były wsparte niewielkim budżetem, zuzytkowanym głównie na koszty dojazdów lub
materiałów biurowo-papierniczych.
Tematy mini-projektów:
1. Ustna historia: Czasy przebudowy lat 1985-1991.
2. Ustna historia: Kontynuacja wywiadów na temat czasów stalinowskich - jeszcze dodatkowych 5
zebradnych wywiadów.
3. Projekt pilotażowy „Ukraiński teatr społeczno-polityczny”.
4. Projekt teatralny „Dzieci to nie zabawki”.
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5. Stworzenie i rozwój teatru społecznego w miejscowościach rejonu borodiańskiego, kijowskiej
obłasti.
6. Czynnik genderowy w informacyjno-edukacyjnej kampanii dotyczącej formowania zdrowego stylu
życia młodzieży.
7. Popularyzacja polityki wśród kobiet.
8. Diagnostyka pola problemowego dla poszerzenia praw ekonomicznych i mozliwości mlodych
kobiet i przedstawicieli innych grup, jakie potrzebują dodatkowej ochrony.
9. Moja pierwsza praca.
10. Wprowadzenie podejścia genderowego w systemie pozaformalnej edukacji skautów z Narodowej
Organizacji Skautów Ukrainy.
11. Szkolenie dla mlodych urzędników państwowych z zakresu problematyki podejścia genderowego
w różnych sferach działalności miasta.
12. Reprodukcyjne zdrowie młodzieży.
‒ Publikacja materiałów szkoleniowych
Wybór materiałów szkoleniowych został opublikowany w 20-stronicowej broszurze - w językach
ukraińskim i rosyjskim. Broszura składa się z następujących rozdziałów:
- Społeczeństwo obywatelskie.
- Antydyskryminacja.
- Sytuacja kobiet z niepełnosprawnościami.
- Teatr społeczny.
- Historia mówiona.
Broszura została opublikowana w liczbie 300 egzemplarzy. Większość nakładu została rozdana
uczestnikom szkolenia, a także organizacjom partnerskim, żeby mogli dystrybuować je nieodpłatnie
w związku z działalnością swoich organizacji
‒ Spotkanie podsumowujące w Krakowie 30 najaktywniejszych uczestników warsztatów, trenerów i
koordynatorów,
Na 3-dniowe spotkanie podsumowujące (15-17 października) przyjechało 27 osób z Ukrainy uczestników, trenerów i koordynatorów. Oprócz ewaluacji i podsumowania mini-projektów
uczestników odbyły się także prezentacje przedstawicieli polskich organizacji pozarządowych i
ekspertów w zakresie tematycznym związanym z odbytym szkoleniem.
Projekt był finansowany przez Fundację Solidarności Międzynarodowej w ramach programu Wsparcie
Demokracji 2014, oraz Polsko-Ameryką Fundację Wolności w ramach programu Przemiany w
Regionie - RITA.
3. My courtyard, my neighbourhood
Wielostronna wymiana młodzieży, która odbyła się w Krakowie i Wieliczce w dniach 26 kwietnia – 3
maja 2014 roku. Wzięeło w niej udział 25 uczestników w wieku 16-19 lat oraz 5 liderów z 5 organizacji
pozarządowych: Fundacja „Dobra Wola” (Kraków, Polska), Petrklíč help (Czeski Cieszyn, Republika
Czeska), Ternopilska oblasna gromadska organizaciya ”Partnerstvo” (Tarnopol, Ukraina), Sonnenberg
Hrvatska (Zagrzeb, Chorwacja), Charity Fund of Social Projects “Galaxy” (St. Petersburg, Federacja
Rosyjska). Tematem wymiany była pozaformalna edukacja młodzieży w zakresie obywatelstwa na
poziomie lokalnym – działań w najbliższym otoczeniu. Projekt miał na celu pobudzenie młodych ludzi
do refleksji nad pojęciem sąsiedztwa, także w kontekście tolerancji dla innych kultur i odmiennych
sposobów życia, zachęcenie młodzieży do podejmowania działalności obywatelskiej, a także
zacieśnienie współpracy organizacji partnerskich. Metodami zastosowanymi do osiągnięcia
założonych celów były zajęcia warsztatowe, gry terenowe i symulacyjne i reklama społeczna.
Projekt finansowany w ramach programu „Młodzież w działaniu”.
4. Uczymy się wzajemnie
Polsko-litewska wymiana młodzieży, która odbyła się w Plunge (Litwa), w dniach 17-24 lipca 2014 r.
Wzięło w niej udział 20 uczestników w wieku 17-20 lat oraz 4 liderów z organizacji pozarządowych:
Fundacja Dobra Wola (Kraków, Polska) i Krantas (Plunge, Litwa). Tematem wymiany była
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pozaformalna edukacja medialna młodzieży w kontekście poznawania kultury kraju partnera i
wzajemnego uczenia się. Projekt miał na celu poznanie przez uczestników swoich krajów i ich miejsca
w Unii Europejskiej, pobudzenie ich do reﬂeksji współczesną kulturą i jej przetwarzaniem w działania
medialne oraz kontynuowanie i rozwijanie współpracy międzynarodowej przez dwie zaangażowane
organizacje. Cykl przeprowadzonych warsztatów, uzupełniony dyskusjami, grami terenowymi i
zespołowymi, pozwolił na rozwinięcie kreatywności i kompetencji medialnych uczestników.
Projekt finansowany przez Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży.
5. Życie codzienne w cieniu granicy: postindustrialny pejzaż Śląska Cieszyńskiego
Kontynuacja ubiegłorocznego projektu “Everyday life in the shadow of a border: Women's
experience in a region cut in half. Cieszyn Silesia”. Projekt prowadzony we współpracy z Petrklič help
o.s. (Český Těšín).
Przeprowadzono wywiady biograficzne metodą historii mówionej na Śląsku Cieszyńskim, po obu
stronach polsko-czeskiej granicy, dotyczące pracy kobiet w przemyśle ciężkim. Badania dotyczyły
zarówno osób, które pracowały tam w czasach PRL-u i CSRS, jak i młodych osób, obecnie
zatrudnionych. Wywiady rejestrowano za pomocą kamery wideo i profesjonalnego sprzętu do
nagrywania dźwięku. Rozmówczyniami były mieszkanki Śląska Cieszyńskiego pochodzące z rodzin
autochtonicznych na tych terenach. Zebrano 11 wywiadów. Rezultatem projektu jest 40-minutowy
film dokumentalny „Żywobyci przi granicy. Babski godki o robocie we werkach” oraz scenariusz zajęć
edukacyjnych z młodzieżą. Ścieżka dźwiekowa filmu została przetłumaczona na języki: polski/czeski i
angielski.
Finansowanie: Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych
RP w ramach konkursu „Forum polsko-czeskie: wspieranie rozwoju stosunków polsko-czeskich 2014”.
6. Teatralne klimaty polsko-ukraińskie
Przedział wiekowy młodzieży: 13-16 lat. Termin: 14-24 listopada 2014. Uczestnicy z Polski to grupa
młodzieży z podlubelskiej gminy Konopnica ‒ Gimnazjum im. Wincentego Pola w Radawczyku
Drugim. Uczestnicy z Ukrainy to dzieci uchodźców z Doniecka, którzy zamieszkiwali w ośrodku
Puszcza Wodica pod Kijowem. Organizacja partnerska z Ukrainy (Szkoła Równych Możliwości z
Kijowa) prowadzi zajęcia z tą młodzieżą. Młodzież z Kijowa przyjechała najpierw do Lublina, gdzie
nastąpiło spotkanie obu grup i wstępne zajęcia zapoznawcze. Następnie obie grupy przejechały do
Krakowa (Wieliczka), gdzie odbyły się zasadnicze warsztaty teatralne oraz pokaz wspólnie
wypracowanego przedstawienia. Pokaz przedstawienia odbył się w LO im J. Matejki w Wieliczce.
Podczas wymiany stosowano metody pracy aktywizujące uczestników, takie jak: ćwiczenia
integracyjne, warsztaty, gry miejskie, dyskusje, prezentacje przygotowane przez uczestników, praca
grupowa, wspólna zabawa oraz tematyczne wieczory narodowe, poświęcone prezentacji różnych
aspektów kultury obu krajów (prezentacje przygotowane przez samych uczestników, w różnych
formach).
Finansowanie: Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży.

IV. Udział w szkoleniach, spotkaniach itp.
1. Seminarium przygotowawcze programu Study Tours to Poland, Galiny, 6-8 marca 2014 r.,
organizator: Fundacji Borussia oraz Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego.
Udział wzięły: Alina Doboszewska i Olga Łaniewska.
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2. Szkolenie z Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży - „Starter” - szkolenie dla
koordynatorów projektów, 4-6 kwietnia 2013, Konstancin-Jeziorna. Tematyka: zasady jakości
realizacji projektu, zawierania umowy finansowej, monitorowania i rozliczania projektu. Udział wzięła
Alina Doboszewska.
3. MPOWERING U2 LEAD UTH! A training course on Leadership, Self-development and Project
Management within Erasmus+ projects, Hiszpania, 14-22 sierpnia 2014, organizator: Hiszpańska
Narodowa
Agencja
programu
Erasmus+.
Cele
szkolenia
to:
- rozwinięcie kompetencji liderskich uczestników; - wzmocnienie uczestników poprzez zwiększenie
ich zaufania do własnych umiejętności liderskich; - nauczenie zasad dobrej komunikacji i wpływania
na dynamikę grupy; - przyjrzenie się umiejętnościom w zarządzaniu projektami oraz przedstawienie
możliwości oferowanych przez program Erasmus+ Młodzież w zakresie rozwoju młodzieży. Udział
wzięła Katarzyna Rurarz.
4. Warsztaty poświęcone zastosowaniu mediów społecznościowych w projektach
międzynarodowych, 17 listopada 2014, Warszawa. Organizator: Fundacja Solidarności
Międzynarodowej. Udział wzięły: Katarzyna Rurarz i Malwina Żyła.
5. I spotkanie wyjazdowe projektu „Brakujące Ogniwo”, 28-30 listopada 2014, Dobczyce. Cel:
stworzenie sieci małopolskich organizacji pozarządowych. Organizatorzy: Stowarzyszenie Pracownia
Obywatelska, Biuro Inicjatyw Społecznych, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych.
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 1/2014 z dn. 26.06.2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013
rok.

VII. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów
W okresie sprawozdawczym Fundacja osiągnęła przychód z dotacji w wysokości 324 706,77

PLN.
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VIII. Informacja o poniesionych kosztach
a) 283 676,00 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 25 osobami umowy o dzieło lub zlecenie oraz 5
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. Kontrole w Fundacji.
Dnia 24 listopada 2014 odbyła się kontrola finansowa przeprowadzona przez Zespół Rozliczeń
Finansowych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Dotyczyła projektu wymiany polsko-litewskiej.
Wynik kontroli pozytywny.
Kraków, 31.03.2015 r.
Alina Doboszewska – prezes

Podpis
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