SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ‘DOBRA WOLA’ ZA ROK 2012
okres sprawozdawczy: 01.01.2012-31.12.2012

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. Zareaguj! Teatr Forum przeciwko przemocy w szkole
Kontynuacja projektu „Teatr Forum”, realizowanego w latach 2010-2011. Wypracowane podczas
warsztatów teatralnych przedstawienie grupy gimnazjalnej Nowa w szkole było pokazywane w
szkołach województw małopolskiego i śląskiego. Projekt był realizowany od 15.03.2012 do
30.11.2012 i jego ogólnym celem było upowszechnienie wiedzy na temat zjawiska nękania w szkołach
oraz zaproponowanie metody zapobiegania temu zjawisku. Poprzez teatralizowane dyskusje udało
się upowszechnić wiedzę na temat nękania, a proponowana metoda okazała się ciekawa i inspirująca
zarówno dla uczniów, jak i pedagogów, o czym świadczą liczne pozytywne komentarze ze szkół.
Najważniejszymi zrealizowanymi działaniami było nawiązanie współpracy z 13 szkołami,
zaprezentowanie w nich interaktywnego spektaklu Teatru Forum, a potem przeprowadzenie
teatralizowanych dyskusji na temat możliwości zmiany przedstawionej sytuacji. Stworzone zostały
również materiały edukacyjne oraz strona internetowa dla uczniów i nauczycieli. Grupami, które
bezpośrednio korzystały z projektu, były: uczniowie szkół (około 1300 osób), nauczyciele i pedagodzy,
którzy brali udział w spotkaniach, internauci odwiedzający stronę www.zareaguj.com.pl, grupa
aktorów i aktorek grający w spektaklu, a także wolontariusze pomagający przy projekcie na różnym
jego etapie. Zostały osiągnięte, a nawet przekroczone, wszystkie zakładane rezultaty projektu tzn. 10
wyjazdów teatralnych (zaplanowano 8), 1000 sztuk ulotek (zaplanowano 800) oraz strona
internetowa.
Projekt dofinansowany był w ramch Konkursu Małych Grantów Fundacji Dzieci Niczyje
finansowany ze środków The Velux Foundations.
2. Theatre for Social Change – Training Cours
7-dniowy kurs szkoleniowy, który odbył się w Krakowie w maju 2012 roku. Wzięło w nim udział 20
uczestników – pracowników młodzieżowych i wolontariuszy, oraz 6 trenerów i ekspertów z 5
organizacji pozarządowych prowadzących działania teatralne z młodzieżą: Fundacja „Dobra Wola”
(Kraków, Polska), StuThe ev. (Greifswald, Niemcy), TOS ungmennaskipti (Hafnarfjordur , Islandia),
International School of Equal Opportunities (Kijów, Ukraina), “Intelligent Citizen” Enlightenment
Center Public Union (Ganja, Azerbejżan). Tematem kursu było zastosowanie metod teatru
społecznego w edukacji pozaformalnej młodzieży. Projekt miał na celu podniesienie wiedzy i
kompetencji osób pracujących z młodzieżą i wolontariuszy w zakresie stosowanych metod
teatralnych, a także wymianę doświadczeń i zacieśnienie współpracy pomiędzy zaangażowanymi
organizacjami. Cykl przeprowadzonych warsztatów, uzupełniony metodami pracy biograficznej oraz
dyskusjami, pozwoli na wypracowanie zasad współpracy dla przyszłych projektów i wyszkolenie grupy
wolontariuszy mogących samodzielnie pracować z młodzieżą za pomocą poznanych metod.
Projekt dofinansowany z programu „Młodzież w dzialaniu”.
3. Krasne – Junction Station of Displacement
Projekt historii mówionej prowadzony od 2.07.2012 do 15.07.2012 roku w miejscowościach Krasne i
Busk na Zachodniej Ukrainie. Organizatorkami były organizacje pozarządowe z trzech krajów:
Fundacja Dobra Wola w partnerstwie z Fundacją Kobiecą (Kraków, Polska), International School of
Equal Opportunities (Kijów, Ukraina), oraz Jugendwerk der AWO Württemberg (Stuttgart, Niemcy) w
partnerstwie z MONAliesA e.V. (Lipsk, Niemcy). Międzynarodowy zespół złożony z 12 uczestniczek, 4
ekspertek, montażystki filmowej oraz koordynatorki badał historię przymusowych przesiedleń
powojennych w perspektywie kobiecej. Stacja kolejowa w Krasnem była węzłową stacją przesiedleń
dla polskich, ukraińskich, żydowskich i niemieckich mieszkańców. Przez 2 tygodnie zespół prowadził
wywiady wideo ze starszymi kobietami. W sumie zebranych zostało 18 wywiadow, z ktorych
stworzony został główny rezultat projektu: jednogodzinny film dokumentalny Stacja kolejowa
Krasne-Busk. Opowieści przesiedlonych kobiet.
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Projekt sponsorowany w ramach programu Geschichtswerkstatt Europa przez Fundację „Pamięć,
Odpowiedzialność i Przyszłość".
4. Mediastory
10-dniowa trójstronna wymiana młodzieży, która odbyła się we Wrocławiu oraz w Jugowie (Polska,
Góry Sowie) w dniach 6-15.08.2012. Wzięło w niej udział 18 uczestników w wieku 15-17 lat oraz 4
liderów z 3 organizacji pozarządowych: Fundacja „Dobra Wola” (Kraków, Polska), Petrklič help o.s.
(Czeski Cieszyn, Czechy), i Ternopilska oblasna gromadska organizacia «Partnerstwo» (Tarnopol,
Ukraina). Tematem wymiany była pozaformalna edukacja medialna młodzieży w kontekście
poznawania historii. Projekt miał na celu pobudzenie uczestników do refleksji nad historią i jej
przejawami we współczesnej kulturze masowej, korzystanie z mass mediów w komunikacji
społecznej i tworzenie własnego przekazu, a także wymianę doświadczeń i zacieśnienie współpracy
pomiędzy zaangażowanymi organizacjami. Przeprowadzono cykl warsztatów, uzupełniony metodami
pracy biograficznej, grami terenowymi i zespołowymi oraz dyskusjami.
Projekt dofinansowany z programu „Młodzież w działaniu”.

IV. Udział w szkoleniach
1. Polsko-niemieckie seminarium na temat metodyki edukacji historycznej dla nauczycieli i
multiplikatorów: „Historia i mass media – o konstruowaniu, rozpowszechnianiu oraz użytkowaniu
przeszłości i pamięci”; Krzyżowa, 12–16.02.2012. Udział wzięła Alina Doboszewska.
2. Konferencja „Pomoc Dzieciom Ofiarom Przestępstw”, zorganizowana przez Fundację Dzieci Niczyje
we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości oraz Miastem Stołecznym Warszawa – Biurem
Pomocy i Projektów Społecznych; Warszawa, 22-23.10.2012. Udział wzięła Alina Doboszewska.
3. Spotkanie ewaluacyjne liderów programu „Młodzież w działaniu”: Forum LID-R; KonstancinJeziorna, 6-9.12.2012. 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 1/2012 z dn. 21.06.2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011
rok.

VII. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów
W okresie sprawozdawczym Fundacja osiągnęła przychód w wysokości 146 795,47 zł,
w tym: 146 779,70 wpłaty i dotacje;
15,77 zł odsetki z rachunku bankowego.
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VIII. Informacja o poniesionych kosztach
a) realizacja celów statutowych: 146 039,25 zł
b) koszty finansowe: 265,00 zł.
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 9 osobami umowy o dzieło, w tym obsługę
rachunkową, oraz 7 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.
W okresie sprawozdawczym nie były prowadzone kontrole w Fundacji.

Kraków, 02.04.2013 r.

Alina Doboszewska – prezes
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