SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ‘DOBRA WOLA’ ZA ROK 2015
okres sprawozdawczy: 01.01.2015-31.12.2015

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 2015 roku dwukrotnie gościła w Krakowie grupę uczestników programu STP.
1. Na wiosenną wizytę STP przyjechało do Krakowa 13 studentów z Ukrainy, Białorusi i Mołdawii.
Wizyta trwała od 13 do 24 kwietnia. Ważną częścią programu było poznawanie Krakowa. Odbywało
się to w różnych formach: oprowadzanie po mieście, zwiedzanie Wawelu, a także udział w grze
miejskiej na Starym Mieście wraz z polskimi wolontariuszami. 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. W dalszej części duży nacisk został położony na zagadnienia związane z
obywatelstwem i samorządnością. Odbywało się zarówno poprzez warsztaty, pokazujące te
zagadnienia w perspektywie porównawczej: Polski i krajów uczestników, jak i zajęcia z aktywizmu
miejskiego. Wymiar praktyczny został pokazany poprzez zapoznanie się z infrastrukturą rowerową,
połaczoną z przejażdżką na rowerach miejskich. Działania samorządów miejskich były prezentowane
na spotkaniach w urzędach miasta. Krakowscy urzędnicy przedstawili sposób zarządzania miastem,
metody prowadzenia konsultacji z mieszkańcami oraz zagadnienie budżetu obywatelskiego. Bardzo
interesującym punktem programu wizyty było spotkanie z burmistrzem miasta Wadowice,
Mateuszem Klinowskim. Jest to aktywista miejski, któremu udało sie wygrać wybory na burmistrza,
przełamując skostniały układ korupcyjny. Niezwykła postać człowieka spoza układu, bezpośredniego,
żyjącego skromnie (np. nie posiada samochodu, jeździ rowerem i komunikacją publiczną) i dbającego
o rozwój miasta i dobro mieszkańców zrobiła duże wrażenie na uczestnikach. Problematyka związana
z Unia Europejską była przedmiotem zajęć poświeconych wartościom europejskim, prawom
człowieka, roli trzeciego sektora w społeczeństwie oraz europejskiego wolontariatu EVS. Zagadnienie
edukacji wyższej w Polsce ujęte było od jej historycznych początków, czyli zwiedzania Collegium
Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego, do wizyty w nowoczesnym budynku Wydziału Zarządzania i
Komunikacji Społecznej na Kampusie UJ. Biblioteka z działem multimedialnym oraz samoobsługowym
komputerowym systemem wypożyczania i zwrotu książek przeniosła uczestników w edukację na
poziomie XXI wieku. Codzienne problemy polskich studentów zostały przekazane dzięki spotkaniu w
Kole Naukowym rusycystów, odwiedzinom w akademikach i klubach studenckich oraz wieczornych
spotkaniach nieformalnych. Wizyta w Radiu Kraków pozwoliła na poznanie działania niezależnej
rozgłośni publicznej. Zagadnieniom biznesu w Polsce były poświęcone spotkania osobami
prowadzącymi działalność w zakresie biznesu medialnego. Spotkanie z właścicielami agroturystycznej
stadniny koni huculskich pozostawiło niezapomniane wrażenia przejażdżek konnych i na wozach,
kontaktu ze zwierzętami domowymi, a także wiedzę, jak połaczyć zamieszkiwanie na wsi i
pielęgnowanie tradycji z nowoczesnie prowadzonym biznesem. Nasi goście odwiedzili też stolicę
polskich gór - Zakopane, zapoznając się z tematyką ochrony przyrody i historii kulturowej
góralszczyzny oraz rozwoju turystyki w Tatrach. W królewskich Niepołomicach odwiedzili
renesansowy zamek i Muzeum Fonografii, wzięli udział w seansie astronomicznym w Planetarium.
Wizyta w Muzeum Sztuki Współczesnej Mocak i wieczorne pokazy filmowe uzupełniły program
wizyty o aspekty kulturalne.
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2. W jesiennej wizycie STP prowadzonej w Krakowie przez Fundację Dobra Wola wzięło udział 12
studentów z Ukrainy, Rosji i Mołdawii. Wizyta trwała od 15 do 26 listopada. Rozpoczęła się od
dwudniowego pobytu w Zakopanem, gdzie oprócz intensywnej integracji uczestnicy przeszli dwa
warsztaty: z samorządności oraz wartości europejskich i praw człowieka, przygotowujące do dalszych
działań, zwłaszcza wizyt w urzędach. Oprócz tego w Muzeum Tatrzańskim i podczas pieszej wycieczki
do Morskiego Oka nasi goście zapoznali się z kulturą góralską, ochroną przyrody i rozwojem turystyki
w Tatrach, a także zauroczeni zostali pieknem polskich gór. Ważną częścią programu było też
poznawanie Krakowa, zarówno w formie prezentacji historycznej połaczonej z oprowadzaniem po
mieście, zwiedzanie Wawelu, jak i gra miejska. Zwiedzanie muzeum Fabryka Schindlera i dzielnicy
Kazimierz oraz wizyta w Muzeum Auschwitz pokazały zarówno wielowiekową obecnosć kultury
żydowskiej w Krakowie, jak i jej tragiczne zakończenie. Zagadnienia związane z obywatelstwem i
samorządnością zostały uzupełnione warsztatami aktywizmu miejskiego oraz roli trzeciego sektora w
społeczeństwie. Bardzo interesujące było spotkanie z burmistrzem miasta Wadowice, Mateuszem
Klinowskim. Duże wrażenie na uczestnikach zrobiła nie tylko jego opowieść o problemach związanych
z zarządzaniem miastem i przełamywaniem korupcyjnych układów, ale także sama osobowość i
otwartość burmistrza, który spotkał się z nimi później także w nieformalnych okolicznościach.
Problematyka edukacji ukazana była w aspekcie historycznym - zwiedzanie Collegium Maius i
interaktywnej wystawy dawnych instrumentów naukowych - jak i współczesnym, dzięki spotkaniu z
Kołem Naukowym Rusycystów Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz wizycie w Wojewódzkiej Bibliotece
Pulicznej i prezentacji wolontariatu europejskiego EVS. Aspekt kulturalny wizyty znalazł wyraz w
odwiedzinach Muzeum Sztuki Współczesnej Mocak, Małopolskiego Ogrodu Sztuki i wystawy World
Press Photo. Wizyta w Radiu Kraków pokazała działaność niezależnej rozgłośni publicznej. Spotkanie z
firmą medialną oraz agroturystyczną, w połączeniu z zajęciami na temat rynku pracy w Polsce
pozwoliło uczestnikom na zapoznanie sie z polską przedsiębiorczością. Nasi goście zaprzyjaźnili się ze
sobą, a także ze swoimi polskimi rówieśnikami, którzy pomagali jako wolontariusze przy organizacji
wizyty.
3. Szkolenie i tworzenie sieci antydyskryminacyjnej ukraińskich organizacji pozarządowych
Projekt „Szkolenie i tworzenie sieci antydyskryminacyjnej ukraińskich organizacji pozarządowych”
prowadziła Fundacja Dobra Wola z Krakowa. Działania adresowane były do organizacji
pozarządowych pracujących z młodzieżą i miały na celu wzmocnienie ukraińskiego trzeciego sektora
w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i antydyskryminacji. Od kwietnia do września
przeprowadzone została seria zajęć, rozpoczęta szkoleniem on-line dla działaczy i wolontariuszy
organizacji z całej Ukrainy. Uczestnicy zapoznawali się zarówno z zagadnieniami związanymi z
działalnością organizacji pozarządowych, dotyczącymi roli trzeciego sektora w społeczeństwie
obywatelskim, zarządzaniem projektami, włączaniem młodzieży w działalność organizacji i
wolontariatem, jak i problematyką praw człowieka i przeciwdziałania dyskryminacji. Szkolenie
ukończyło 115 osób, które następnie mogły uczestniczyć w tygodniowych warsztatach stacjonarnych.
Pięć tych warsztatów poświeconych było różnym metodom pracy z młodzieżą. Rozpoczął je warsztat
antydyskryminacyjny w Charkowie, na którym zdefiniowano zagadnienia dyskryminacji w
teoretycznym ujęciu, jak i wskazano konkretne problemy wymagające działań antydyskryminacyjnych
w Ukrainie. Kolejne dwa warsztaty, zrealizowane w Kijowie, poświęcone były interwencji kryzysowej,
ważnej ze względu na sytuację społeczno-polityczną w Ukrainie, oraz internetowym metodom pracy z
młodzieżą. W Tarnopolu przeprowadzono zajęcia z historii mówionej, a w Skadowsku odbyły się
warsztaty teatru społecznego, zakończone stworzeniem dwóch przedstawień.
Podsumowaniem projektu stało się listopadowe forum założycielskie sieci antydyskryminacyjnej
„Genderna Obserwatorija”, które przechodziło w Kijowie. W skład sieci weszło 46 organizacji i
instytucji z różnych regionów Ukrainy oraz 11 osób indywidualnych, także związanych z działalnością
obywatelską. Misją nowo powstałej sieci jest integracja organizacji pozarządowych, instytucji i
indywidualnych osób, które działaja na rzecz równości płci i przeciwdziałania jakomkolwiek formom
dyskryminacji.
Finansowanie: Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji
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4. Szkolenie z zakresu antydyskryminacji oraz samoobrony WenDo dla liderek z Białorusi. Projekt
pilotażowy
Projekt skierowany jest do kobiet z organizacji pracujących z młodzieżą oraz beneficjentek
korzystających z usług schroniska dla kobiet i ma charakter edukacyjno-pomocowy. Został stworzony
w odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłoszone ze strony białoruskiego partnera, który podczas swojej
działalności zmierza się z szeregiem problemów: utrudnieniami wynikającymi z niesprzyjającego
ustawodawstwa oraz reżimu politycznego, brakiem wsparcia finansowego, a także brakiem
kontaktów i wsparcia merytorycznego od organizacji spoza Białorusi. Stąd też wynika ogromna
potrzeba zaktywizowania społeczeństwa, w tym szczególnie młodzieży, do wspomagania potencjału
obywatelskiego i podejmowania inicjatyw oddolnych. Celem tego projektu jest wsparcie dla
istniejącej już nieformalnie inicjatywy, poprzez rozwój umiejętności liderskich wśród młodych kobiet,
a także zapoznanie ich z tematyką antydyskryminacyjną i technikami WenDo. Projekt zakłada
przeprowadzenie obozu letniego na terenie Białorusi o tematyce antydyskryminacyjnej i z zakresu
samoobrony kobiet WenDo (8 dni), a także zajęć z wypalenia aktywistycznego. Następnie, wspólnie z
partnerem białoruskim i na podstawie doświadczeń uczestniczek obozu letniego, zostanie
opracowana broszura na temat dyskryminacji i zwalczania jej przejawów, skierowana do młodzieży.
Po odbyciu szkolenia, uczestniczki będą zobowiązane do przeprowadzenia 5 miniprojektów o
tematyce antydyskryminacyjnej. Końcowym etapem projektu będzie zaproszenie 10 uczestniczekliderek na szkolenie do Polski, w ramach którego pogłębią swoją wiedzę z przeciwdziałań
dyskryminacji, będą spotykać się z polskimi organizacjami z Krakowa zajmującymi się
przeciwdziałaniem dyskryminacji i pracą z młodzieżą.
Finansowanie: Fundacja Solidarności Międzynarodowej - Program „Wsparcie Demokracji 2015” oraz
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności ‒ program „Rita - Przemiany w regionie”.
5. W stronę źródeł – pieśń religijna górali spod Pienin i Gorców
Celem projektu jest, z jednej strony, dokumentacja filmowa i upowszechnienie wiedzy na temat
zanikającej pieśni religijnej górali pienińskogorczańskich i związanej z nią wokalnej wielogłosowej
stylistyki wykonawczej, której tradycje sięgają średniowiecza. Z drugiej zaś, upowszechnienie tej
twórczości przez zorganizowanie pierwszego w regionie Pienin i Gorców konkursu wokalnego na
najlepsze wykonanie wielogłosowe religijnej i świeckiej pieśni pienińskiej oraz podniesienie poziomu
techniki śpiewu wielogłosowego, co umożliwi cykl warsztatów prowadzonych przez
wyspecjalizowanych etnomuzykologów. Przeprowadzone zostały badania terenowe dokumentujące
ten fenomen muzyczny i jego funkcjonowanie w kontekście codziennego życia miejscowej ludności w
formie filmu dokumentalnego i nagrań wykonań muzycznych, opublikowanych na płycie DVD i
prezentowanych na publicznych pokazach. Konkurs i warsztaty skierowane są do dzieci oraz osób
działających w regionalnych zespołach ludowych.
Finansowanie: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
6. Rzemiosła i profesje romskie
W ramach przedmiotowego projektu przeprowadzono badania terenowe, polegające na odbyciu
rozmów, wywiadów, obserwacji z romskimi rzemieślnikami oraz rejestracji filmowej ginących
rzemiosł i profesji romskich. Celem zadania jest audiowizualne udokumentowanie tych zanikających
istotnych elementów kultury romskiej oraz zmiana wizerunku Roma w świadomości społecznej w
Polsce, a także w Czechach i na Słowacji, gdyż projekt prowadzony jest w transgranicznym
partnerstwie międzynarodowym. Na podstawie pozyskanego materiału audiowizualnego powstał
film dokumentalny. Posłuży on jako narzędzie do działań edukacyjnych przeciwstawiających się
negatywnym stereotypom, skierowanych do różnych grup wiekowych: dzieci, młodzież szkolna,
dorośli i pracownicy instytucji pożytku publicznego. Projekcje filmu będą połączone z dyskusjami i
cyklem zajęć prowadzonych w formie ćwiczeń międzykulturowych, wykorzystujących metody
edukacji pozaformalnej.
Finansowanie: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
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7. W mojej skórze, w twoich butach
Interdyscyplinarny projekt teatralny łączący różne grupy społeczne w okresie letnim. To szerzenie i
wspieranie idei pedagogiki teatralnej ze szczególnym uwzględnieniem idei artystycznych, z
częściowym udziałem grup defaworyzowanych (rekrutowanych z pomocą partnerów: Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Kuratorami Sądowymi). Praca z grupą około 24 osób w przedziale
wiekowym 13-18 r. ż. W ciągu dwóch tygodni warsztatów obejmujących teatr społeczny (Teatr
Forum), elementy pedagogiki cyrkowej, warsztaty muzyczne oraz warsztaty socjoterapeutyczne
uczestnicy będą zgłębiać tematy samoświadomości na temat własnych kompetencji, słabych i silnych
stron swojej osobowości, sfery poznawczej i społecznej. Sięgając po różne metody ekspresji
(akrobatyka, żonglerka, praca z rytmem, działania teatralne) i konfrontując się ze swoimi
rzeczywistymi problemami, uczestnicy stworzą wielowymiarowe przestawienie, które będzie
jednocześnie forum do dyskusji nad najlepszymi rozwiązaniami konfliktów z jakimi się spotykają.
Warsztaty teatru społecznego (Teatr Forum), elementy pedagogiki cyrkowej, warsztaty muzyczne,
warsztaty socjoterapeutyczne. Wszystkie te działania będą zmierzać do kompleksowego
przygotowania spektaklu teatralnego.
Finansowanie: LATO W TEATRZE, program Instytutu Teatralnego finansowanego przez Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

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 1/2015 z dn. 22.06.2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014
rok.

VII. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów
W okresie sprawozdawczym Fundacja osiągnęła przychód z dotacji w wysokości 645999,80

PLN.
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VIII. Informacja o poniesionych kosztach
a) 600260,26 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 24 osobami umowy o dzieło lub zlecenie oraz 6
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 2015 nie przeprowadzano kontroli w Fundacji.

Alina Doboszewska – prezes
Kraków, 31.03.2016 r.
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