SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ‘DOBRA WOLA’ ZA ROK 2009

okres sprawozdawczy: 01.01.2009-31.12.2009

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
– Współorganizowanie 2 integracyjnych festynów środowiskowych dla społeczności lokalnej
(czerwiec i grudzień).
Festyny zostały zorganizowane wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 72. Podczas Festynów dzieci i
młodzież miały okazję do zaprezentowania swojej twórczości plastycznej oraz teatralnej i muzycznotanecznej. Odbyła się wystawa prac plastycznych, prezentacje przedstawień i konkursy tańca, a także
quizy, zawody sportowe i mini-lista przebojów. Funkcjonowała też kawiarenka z ciastami
upieczonymi przez rodziców, a także oferta gastronomiczna szkolnej kuchni i grill. Mieszkańcy
dzielnicy (także ci nie posiadający dzieci w tej szkole) mieli okazję do spotkania się i rozmowy,
spędzenia czasu w miłym otoczeniu (festyn czerwcowy odbywał się na świeżym powietrzu). Podczas
festynu Fundacja przeprowadziła zbiórkę dobrowolnych datków pieniężnych na bieżącą działalność.
– Zimowy obóz snowbordowo-narciarski.
W terminie 15-21 lutego w miejscowości Pyzówka odbył się rekreacyjny obóz snowboardowonarciarski dla młodzieży. W wyjeździe wzięło udział 17 osób, w tym 4 opiekunów. Podczas obozu
odbyły się 4 całodniowe zajęcia szkoleniowe na stoku, 1 wycieczka górska oraz gra fabularna.
Wieczorami organizowane były różnorakie warsztaty i zabawy, m.in. warsztaty teatralne, oraz pokazy
filmowe.
– Zorganizowanie 3 młodzieżowych górskich wypraw turystycznych (Zarabie, Babia Góra oraz
Czarnohora na Ukrainie).
Zarabie – 4 stycznia został zorganizowany wyjazd narciarski na górę Chełm dla starszej grupy
młodzieży działającej w Fundacji. W wyjeździe wzięło udział 6 osób.
Babia Góra – wyprawa odbyła się w nocy z 17 na 18 kwietnia na Babią Górę z okazji 18-tych
urodzinach dwóch członków działających w grupie młodzieżowej w Fundacji.
Czarnohora – w terminie 1-4 maja, podczas długiego weekendu majowego, odbył się wyjazd
turystyczny w Karpaty Wschodnie (Ukraina). Wzięło w nim udział 5 osób. Poza wycieczką w góry
(m.in. na Białą Kobyłę), uczestnikom udało się również dotrzeć na coroczny festiwal folkloru
huculskiego odbywający się w Kosmaczu i spędzić noc w tradycyjnej huculskiej chacie.
– Udział w międzynarodowej wymianie młodzieży "Child of Nature is Friend of Nature" w Estonii, w
ramach Akcji 1.1 programu Młodzież w Działaniu.
W wymianie wzięło udział 4 uczestników oraz 1 opiekun. Odbywała się w dniach 1-10 sierpnie 2009 w
Praali, miejscu położonym głęboko w lesie, w pobliżu miasta Tartu. Oprócz strony estońskiej
(gospodarze wymiany) udział wzięli także uczestnicy z Wielkiej Brytanii, Belgii i Słowacji. Za pomocą
metod edukacji pozaformalnej uczestnicy zapoznawali się z życiem na łonie natury (posługiwanie się
mapą i kompasem, przygotowywanie posiłków na ognisku, zbieranie i przetwarzanie jagód i grzybów,
wykonywanie schronień z gałęzi, wytwarzanie drobnych przedmiotów z drewna itp.). Prowadzona
była także edukacja międzykulturowa (wieczory poświęcone kulturze i tradycji każdego z
uczestniczących krajów).
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– Dofinansowanie częściowe budowy ogródka zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 72.
Ogródek zbudowany jest z bezpiecznych, atestowanych drewnianych elementów, umożliwiających
młodszym dzieciom aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu.
– Zorganizowanie Akademii Dobrej Zabawy - cyklu zajęć turystyczno-krajoznawczych dla dzieci w
wieku 7-9 lat.
W październiku, listopadzie i grudniu trwały prace przygotowawcze nad Akademią Dobrej Zabawy –
przedsięwzięciem mającym na celu promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu, rozbudzanie
zainteresowań, oraz ukazywanie ciekawych możliwości realizowania własnych pasji przez edukację
pozaformalną. Odbiorcami projektu jest grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 72 w Krakowie, w
wieku 7 – 9 lat. Inicjatywa ma formę cyklu cotygodniowych zajęć turystyczno-krajoznawczych.
Formułę imprez w założeniu ma charakteryzować duża przemienność form i metod pracy, tak aby
ukazywać dzieciom mnogość sposobów na kreatywne i przyjemne spędzenie czasu wolnego.
W okresie od końca października do początku grudnia odbyło się parę spotkań organizatorów, na
których została opracowana koncepcja Akademii, oraz szczegółowy harmonogram zajęć na styczeń
2010 roku. Ponadto powstał list, który następnie był rozpowszechniany wśród rodziców dzieci
uczących się w Szkole Podstawowej nr 72. Pod koniec października została podjęta decyzja o
zawarciu umowy partnerskiej pomiędzy Fundacją a Kołem Naukowym Pedagogów Opiekunów przy
realizacji projektu i tak 29 października na spotkaniu Koła miała miejsce prezentacja założeń wraz z
promocją projektu. 16 listopada w Szkole Podstawowej nr 72 odbyło się pierwsze spotkanie z
zainteresowanymi rodzicami. Następne miało miejsce podczas zebrań klasowych 30 listopada. Do
końca grudnia trwały internetowe zapisy do Akademii Dobrej Zabawy.

IV. Udział w szkoleniach
1. Cykl szkoleń zorganizowanych przez Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w
Krakowie: 5-6 IX 2009 „Budowanie partnerstw i kontaktów z innymi NGOs, administracją publiczną i
biznesem”; 16-17 V 2009 „Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych, fundraising”; 6-7 VI 2009 „Regulacje
prawne dotyczące funkcjonowania NGOs”; 4-6 XII 2009 „Przygotowywanie i pisanie projektów”. W
szkoleniach uczestniczyli: Edyta Woźniak, Małgorzata Wójsik, Andrzej Śledź.
2. Szkolenie „Kurs na jakość – poznaj Akcję 4.3” zorganizowane przez Narodową Agencję Programu
„Młodzież w działaniu” w dniach 2-5.04.2009 w Otwocku k. Warszawy. Uczestniczyła Alina
Doboszewska.
3. Wizyta studyjna w Albanii w dniach 8-12.11.2009 (Tirana i Durres), zorganizowane przez SALTO,
której zasadniczym tematem było zapoznanie się z działalnością organizacji pozarządowych
pracujących z młodzieżą w Albanii. Uczestniczyła Alina Doboszewska.

V. Informacje o działalności gospodarczej
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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 Uchwałę nr 1/2009 z dn. 15.05.2009 w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2008 r.

VII. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów
Saldo początkowe na dzień 31.12.2008: +76,61 zł.
W okresie sprawozdawczym Fundacja osiągnęła przychód w wysokości 10 516,90 zł,
w tym: 10 475,60 wpłaty osób fizycznych;
41,30 zł odsetki z rachunku bankowego.

VIII. Informacja o poniesionych kosztach
a) realizacja celów statutowych: 8788,52 zł
b) koszty finansowe: 61,00 zł.
Fundacja nie udzielała pożyczek.
Saldo końcowe na dzień 31.12.2009 r. na rachunku bieżącym w Volkswagen Bank wynosiło
1699,22 zł.
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. Zarząd nie pobierał wynagrodzeń za kierowanie pracami Fundacji.

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.
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XI. Kontrole w Fundacji.
W okresie sprawozdawczym nie były prowadzone kontrole w Fundacji.

Kraków, 01.02.2010 r.

Alina Doboszewska – prezes

podpis
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