SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ‘DOBRA WOLA’ ZA ROK 2018
okres sprawozdawczy: 01.01.2018-31.12.2018

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
1) STP
Program Study Tours to Poland dla studentów (STP) finansowany jest ze środków PolskoAmerykańskiej 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 2018 roku dwukrotnie gościła w Krakowie grupę uczestników programu STP:
1. Wiosenna wizyta STP w Krakowie organizowana była od 14 do 24 kwietnia dla 13 studentów ‒ z
Ukrainy, Białorusi, Mołdawii i Rosji.
2. W jesiennej wizycie STP, która odbyła się w dniach 3-13 listopada uczestniczyło 13 uczestników z
Ukrainy, Białorusi, Mołdawii i Rosji.
2) „Wspierając organizacje wspierasz zmiany na lepsze”
Projekt został zrealizowany w okresie styczeń-kwiecień 2018 r. Unikalność projektu polega na tym, że
dzięki wspólnej pracy zespołu projektowego powstała możliwość założenia na Białorusi pierwszego
pozarządowego Centrum na rzecz zdrowia psychicznego. W tym celu wspólnie opracowano i
zrealizowano kompleks działań w Polsce i na Białorusi. W Polsce miały one na celu przekazanie
praktycznej wiedzy związanej z działalnością centrów wsparcia NGO, inicjatyw społecznych i
aktywności lokalnej. Zorganizowaliśmy spotkania z 16 organizacjami z trzech sektorów (państwo,
społeczeństwo, biznes). Działania na Białorusi były skierowane na podniesienie kompetencji
pracowników – ćwiczenie umiejętności planowania strategicznego. W ramach projektu została
zaprojektowana strona internetowa Centrum, dzięki której duża liczba osób będzie mogła zapoznać
się z jego ofertą, uzyskać informację o innych organizacjach i inicjatywach.
Finansowanie: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności ‒ program „Rita - Przemiany w regionie”.
3) „Teatralne przekraczanie granic”
Projekt polsko-ukraińskiej wymiany młodzieży odbył się w Krakowie i Bochni w dniach 1-10 sierpnia.
Tematem wymiany była pozaformalna edukacja teatralna i medialna młodzieży w kontekście
poznawania wspólnej polsko-ukraińskiej historii i współczesnych stosunków między tymi narodami.
Cykl przeprowadzonych warsztatów i wspólna praca nad przedstawieniem teatralnym zakończyła sie
publiczną prezentacją spektaklu w Bochni.
Finansowanie: Narodowe Centrum Kultury.
4) Kowalstwo na Spiszu - niematerialne dziedzictwo Romów
Projekt prowadzony lipca do października. Na etapie przygotowawczym uzupełniana była wiedza na
temat kowalstwa romskiego na Spiszu, przede wszystkim dzięki konsultacjom merytorycznym z
ekspertami i zapoznaniu sie z nieopublikowana pracą Adama Bartosza na ten temat. Zostały
nawiązane kontakty z rodzinami romskich kowali i osobami pamiętającymi ich działalność oraz
wytyczona trasa i zakres badań terenowych. Następnie przeprowadzono badania terenowe w dniach
9-16 lipca 2018, przede wszystkim na Spiszu (Jurgów, Czarna Góra, Kacwin), ale także w innych
miejscach, gdize mieszkają potomkowie kowali (Nowa Huta, Krosno, Świątkowa Wielka, Tarnów).
Przeprowadzano rozmowy nagrywane na wideo, a także dokumentowano zbiory fotograficzne
będące w posiadaniu respondentów. Zebrane materiałów ikonograficzne i multimedialne zostały
zarchiwizowane. Na podstawie tego materiału został zmontowany film dokumentalny pokazujący
specyfikę kowalstwa romskiego na Spiszu oraz sylwetki wybranych kowali. Po przeprowadzeniu
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konsultacji merytorycznych ze specjalistami od rzemiosła kowalskiego Romów, a także tradycji i
kultury romskiej (Adam Bartosz, Paweł Lechowski, Monika Szewczyk) opracowany został przez dr
Magdalenę Kwiecińską scenariusz wystawy przenośnej ukazującej pracę rzemieślników romskich ‒
wybór zdjęć i artefaktów, przygotowanie opisów. Wystawa została zorganizowana w ścisłej
współpracy z Muzeum Tatrzańskim z Zakopanem, które użyczyło także miejsca w swoim głównym
gmachu przy ul Krupówki 10. Wystawa składała się z 10 plansz pcv ze zdjęciami i opisam oraz
kilkudziesięciu artefaktów wypożyczonych od kolekcjonerów (Paweł Lechowski, Adam Bartosz) oraz
rodzin romskich kowali (rodziny Mirgów i Gilów) oraz kilku eksponatów ze zbiorów Muzeum
Tatrzańskiego. Wernisaż wystawy odbył się 24 października 2018 r. w Muzeum Tatrzańskim i
został uświetniony występem romskiego zespołu muzycznego Kałe Bała. W wernisażu wzięło udział
ok. 60 osób. Wystawa pozostała w ekspozycji Muzeum Tatrzańskiego i będzie dostępnadla
zwidzających do 9 grudnia 2018 r. Wystawa została uzupełniona 20-stronicową broszurą, zawierającą
tekst napisany przez eksperta Pawła Lechowskiego, w nakładzie 500 egz. Przeprowadzono także 6
zajęć edukacyjnych, składających się z pokazu filmu, ćwiczeń międzykulturowych oraz dyskusji
podsumowującej. Pierwsze zajęcia przeprowadzono przed otwarciem wystawy w Muzeum
Tatrzańskim, pozostałe w szkołach i instytucjach kultury.
Finansowanie: Narodowy Instytut Dziedzictwa
Projekt ten, wraz z naszymi dwoma poprzednimi projektami dotyczącymi Romów, został wyróżniony
przez Radę Europy w "The Golden Collection of Good Practices. European Heritage Strategy for
the 21st Century" ( https://bit.ly/2y1PNdJ )

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 2018 r. braliśmy udział w
regularnych spotkaniach i posiedzeniach obu tych struktur.
25-26 maja w Łodzi odbyło się spotkanie Ambasadorzy - organizacji pozarządowych
współpracujących z partnerami w krajach Europy Wschodniej i Azji Centralnej w ramach
programu PAFW „Przemiany w Regionie” (RITA). W imieniu Fundacji Dobra Wola wzięła w
nim udział 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 1/2017 z dn. 30.06.2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017
rok.
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VII. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów
W okresie sprawozdawczym Fundacja osiągnęła przychód z dotacji w wysokości 171 380,00

PLN.

VIII. Informacja o poniesionych kosztach
a) 171 380,00 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 zawierała umowy o dzieło lub zlecenie oraz 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. Informacja o składanych deklaracjach i rozliczeniach podatkowych.
Fundacja nie była obowiązana do składania deklaracji.

XII. Kontrole w Fundacji.
W roku 2018 nie przeprowadzano kontroli w Fundacji.

Alina Doboszewska – prezes
Kraków, 30.03.2019 r.
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