SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ‘DOBRA WOLA’ ZA ROK 2010
okres sprawozdawczy: 01.01.2010-31.12.2010

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
1. 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).
2. Kontynuacja projektu Akademii Dobrej Zabawy - cyklu zajęć turystyczno-krajoznawczych dla
dzieci w wieku 7-9 lat.
Kontynuacja projektu rozpoczętego w 2009 roku. Ma on 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.
3. Międzynarodowa wymiana młodzieżowa „Together in the Forest and Meadows” , w ramach
Akcji 1.1 programu Młodzież w Działaniu.
Projekt miał miejsce w miejscowościach Bartne i Wapienne w Beskidzie Niskim. Wzięły w nim udział 4
grupy narodowe: szwedzka (Linerogarden, Lund), francuska (GPAS Val d'Ille, Bretagne), litewska
(Krantas, Plunge) i polska (Dobra Wola, Krakow). Nasza Fundacja była wnioskodawcą i
koordynatorem projektu. 24 uczestników i 6 liderów, długość wymiany: 10 dni (02-12 sierpnia 2011).
Tematyką projektu była edukacja poprzez działania na świeżym powietrzu w otoczeniu natury,
socjalizacja poprzez zajęcia sportowe i budowanie międzykulturowych powiązań pomiędzy
uczestnikami. Grupę docelową stanowiła młodzież w wieku rozwojowym (14-18 lat), wymagająca
wsparcia w kierunku rozwijania zdrowego stylu życia, opartego na aktywności fizycznej i przebywaniu
w otoczeniu natury. Były to gry zespołowe, jako rozwijające współpracę i nawiązywanie kontaktów
zarówno indywidualnych, jak i międzygrupowych. Oprócz standardowych gier, jak siatkówka czy piłka
nożna, każda z grup przygotowała własne gry, z wymyślonymi przez siebie elementami i zasadami. W
trakcie wymiany wszystkie przygotowane gry zostały przećwiczone. W ostatni dzień odbyła się
„olimpiada”, podczas której zespoły (mieszane narodowo i pod względem płci) rywalizowały o
„medale olimpijskie” (w praktyce wszystkie zespoły otrzymały nagrody w formie słodyczy, były także
nagrody „za zajecie ostatniego miejsca”). Wszyscy uczestnicy otrzymali też pamiątkowe koszulki i
kubki. Drugi blok zajęć związany był z poznawaniem natury i sposobów zachowania się w niej.
Uczestnicy zdobywali umiejętności takie jak: ćwiczenia z orientacji w terenie, poznawanie runa
leśnego oraz przygotowywanie jedzenia w lesie (zasady bezpiecznego palenia ogniska).

2

4. Teatr Forum – projekt dofinansowany przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Główną osią projektu są cotygodniowe 4-godzinne warsztaty teatralne (aktorskie, scenograficzne)
przeznaczone dla uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej oraz gimnazjalistów (11-16 lat).
Uczestnicy podzieleni są na 2 ok. 20-osobowe grupy – starszą i młodszą. Projekt ten stawia sobie za
zadanie stworzenie przestrzeni dla twórczej ekspresji dzieci i młodzieży. Warsztaty oparte na
metodzie Teatru Forum mają na celu zmierzenie się z problemami, z którymi
borykają się uczestnicy, za pomocą konkretnych narzędzi teatralnych, w szczególności metod
opartych na pracy nad własnym doświadczeniem, zamienianiem swojej biografii w historię
sceniczną. Efektem warsztatów są spektakle, dla których scenariusze, oparte na rzeczywistych
wydarzeniach, tworzą metodami pracy grupowej sami uczestnicy warsztatów. Spektakle te stają
się punktem wyjścia do dalszej dyskusji społecznej w trakcie pokazów. Intensywna praca w
niewielkich grupach tworzy przestrzeń integracji, budowania silnych więzi społecznych oraz
zaufania pomiędzy dziećmi ze zróżnicowanych środowisk. Projekt rozwija w uczestnikach
kreatywność, kapitał społeczny i kulturowy, oraz potencjał krytycznego myślenia, jednoczenie
próbując znaleźć możliwe rozwiązania dla najbardziej trapiących ich konfliktów. Projekt ma na celu
przeciwdziałanie wykluczeniu społeczno-kulturowemu poprzez organizację bezpłatnych warsztatów
dla dzieci z różnych środowisk. Warsztaty teatralne bazują na intensywnej pracy w małych grupach,
co buduje silną integrację między uczestnikami, pozwalając na wzajemne zrozumienie osób
mających na co dzień często zupełnie różne problemy (np. biedy, przemocy, nieobecności
rodziców). Z perspektywy publiczności jest to wgląd w konflikty, z jakimi borykają się młodzi ludzie,
wyrażony oddolnie poprzez nich samych, poprzez scenariusz, który sami stwarzają, a nie
narzucone struktury.

IV. Udział w szkoleniach
1. Szkolenie SOHO na temat wolontariatu europejskiego EVS, z programu „Młodzież w działaniu”,
termin: 15-19 marca, miejsce: Reykjavik, Islandia, uczestniczyła Alina Doboszewska.
2. Szkolenie wprowadzające do Programu "Młodzież w działaniu", termin: 8-11 kwietnia, miejsce:
Konstancin - Jeziorna, uczestniczyła Aleksandra Borek.
3. Jedno z 3 szkoleń w ramach cyklu Młodzieżowej Akademii Lokalnych Liderów - "Ja - jako lider"
organizowane przez Narodową Agencję Programu "Młodzież w działaniu", termin: 10 – 15 listopada,
miejsce: Jadwisin, uczestniczył Andrzej Śledź.
2. Spotkanie ze studentami Instytutu Pedagogiki i prezentacja działalności Fundacji "Dobra Wola"
(zostały zaprezentowane zrealizowane i planowane projekty). Termin: 5 listopada, miejsce: Instytut
Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Batorego 12, prowadził: Andrzej Śledź. Prezentacja
odbyła się w ramach panelowych spotkań Koła Naukowego Pedagogów Opiekunów.

V. Informacje o działalności gospodarczej
Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej
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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 1/2010 z dn. 15.05.2010 w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009 rok

VII. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów
Saldo początkowe na dzień 31.12.2009: +1699,22 zł.
W okresie sprawozdawczym Fundacja osiągnęła przychód w wysokości 74 364,21 zł,
w tym: 74 350,93 wpłaty i dotacje;
13,28 zł odsetki z rachunku bankowego.

VIII. Informacja o poniesionych kosztach
a) realizacja celów statutowych: 73 364,21 zł
b) koszty finansowe: 251,00 zł.
Fundacja nie udzielała pożyczek.
Saldo końcowe na dzień 31.12 2010 r. na rachunku bieżącym w Volkswagen Bank wynosiło 698,
69 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. Do realizacji projektów „Together in the Forest and Meadow” oraz „Teatr Forum” Fundacja
zawarła z 12 osobami umowy o dzieło, w tym obsługę rachunkową, oraz 1 umowę
wolontariacką.
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.
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XI. Kontrole w Fundacji.
W okresie sprawozdawczym nie były prowadzone kontrole w Fundacji.

Kraków, 31.01.2011 r.

Alina Doboszewska – prezes

podpis
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