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CELE STATUTOWE
Celem Fundacji jest działalność oświatowa. W szczególności polega na wszechstronnym rozwoju
młodzieży w zakresie kultury, sztuki, zdrowia i sportu, nauki, turystyki, polityki
i samoświadomości. Fundacja stawia za cel nadrzędny harmonijny rozwój człowieka na wielu
płaszczyznach życia. Priorytetem Fundacji jest poszerzanie horyzontów myślowych, zdobywanie
wiedzy o samym sobie oraz doskonalenie umiejętności przydatnych współcześnie na rynku pracy.

INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ FUNDACJI
Program poradnictwa prawnego
Fundacja prowadzi program bezpłatnego poradnictwa prawnego dla niezamożnych mieszkańców.
Każdy obywatel może uzyskać poradę z każdej dziedziny prawa. W 2011 roku
funkcjonowały dwa punkty pomocy w Krakowie:
1. Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie, Osiedle Centrum C 10






Poradnia prawna funkcjonuje od 15. Sierpnia 2009 roku dzięki
porozumieniu z Urzędem Miasta Krakowa.
W ciągu dwunastu miesięcy udzielono porad 456 osobom.
W roku 2011 do poradni wpłynęło 621 spraw.
W poradni pracowało 6 wolontariuszy-prawników.

2. Dom Kultury Podgórze, ul. Krasickiego 18/20:






3.

Poradnia funkcjonuje od początku listopada 2009 roku na mocy
porozumienia z Małopolskim Urzędem Marszałkowskim
oraz z Dyrekcją Domu Kultury Podgórze.
W roku 2011 udzielono pomocy prawnej 149 potrzebującym.
Wpłynęło 176 spraw.
W poradni pracowało 4 prawników-wolontariuszy.

YMCA Kraków, ul. Krowoderska 8:






Poradnia funkcjonuje od lutego 2011 roku.
W roku 2011 udzielono pomocy 60 beneficjentom.
Wpłynęło 72 spraw.
W poradni pracowało 3 prawników-wolontariuszy.

Od 2011 roku trwają rozmowy w sprawie utworzenia nowych poradni prawnych we
Wrocławiu. Porozumiano się w tej sprawie z Fundacją Umbrella oraz Urzędem Miasta Wrocławia.
Poradnie służą udzielaniu porad prawnych niezamożnym mieszkańcom. Dyżury w
poradniach pełnią młodzi prawnicy – głównie aplikanci adwokaccy i radcowscy. Wprowadzono
zasadę, iż każdy prawnik-aplikant opiekuje się studentem prawa w celu przyuczenia go do
zawodów prawniczych. Porady udzielane są w dni powszednie w godzinach popołudniowych.
Istnieje możliwość telefonicznego uzyskania prostej porady. Poradnie udzielają porad w zakresie
prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, gospodarczego i innych.
Przeprowadzono dwie kampanie reklamowe, zaadresowane do potencjalnych klientów. W
roku 2011 nawiązano ścisłą współpracę z Radą Miasta Krakowa, Fundacją BIS oraz radiem
RADIOFONIA.fm
Program poradnictwa prawnego będzie kontynuowany w 2012 roku.

Projekt "Krakowski Oxford"
Projekt "Krakowski Oxford" prowadzony przez Fundację od lutego 2011 roku jest
skierowany do studentów i licealistów. Poprzez naukę języków obcych, uczestnictwo w wymianach
zagranicznych oraz naukę języków obcych, młodzi ludzie stają się bardziej wartościowi jako
potencjalni kandydaci na rynku pracy. Dzięki projektowi mają szansę rozwijać swoje pasje, poznają
nowych ludzi, uczą się i doskonalą. Projekt rozwija umiejętności takie jak: kształtowanie
światopoglądu, praca w zespole, przedsiębiorczość, kooperacja z obcokrajowcami. Dzięki tym
działaniom uczestnicy będą mieli okazję nabyć niezbędne na zagranicznych rynkach pracy, wprawę
i doświadczenie. Działanie przyczynia się także do rozwoju umiejętności twardych, takich jak
nauka języka angielskiego i francuskiego w praktyce. Projekt umożliwia użycie języka w mowie, co
pozwala na poznanie podstawy gramatyki oraz na zdobywanie wiedzy na poruszane tematy. Projekt
„Krakowski Oxford” jest oparty na trzech filarach:
1. Konwersacje językowe:


W roku 2011 ogólna liczba uczestników biorących udział w spotkaniach wyniosła 200
osób. Jedno spotkanie gromadziło średnio 15 osób.
 W spotkaniach brali udział również obcokrajowcy. W każdym spotkaniu brał udział
minimum jeden native speaker, czynnie udzielając się podczas dyskusji.
 Partnerami przedsięwzięcia są: YMCA, magazyn InfoStudent, klub Piec Art., jazz klub
Faust, klub Zaraz Wracam Tu, klub La Habana.
 Przykładowe tematy konwersacji:
 Facebook, dzieli czy łączy – rzecz o relacjach międzyludzkich w XXI wieku.
 Człowiek w zjednoczonej Europie. Człowiek zachodu, a homo post sovieticus.
 Wojna płci. Czym mężczyźni różnią się od kobiet? Dlaczego jesteśmy różni?
 Media - czy kreują nasz światopogląd?
 Kino alternatywne na świecie.
 Homofobia. Czym różni się opinia Polaków i obcokrajowców na ten temat?

2. Wymiany międzynarodowe studentów:







Wolontariusze wzięli udział w projekcie młodzieżowym Youth in Action w Poroninie
(sierpień 2011 roku, 2 wolontariuszy).
Podjęto współpracę ze stowarzyszeniem „Tmelnik” w Melniku (Czechy). W ramach tej
kooperacji dwóch wolontariuszy Fundacji wzięło udział w projekcie programu Youth in
Action w Pradze we wrześniu 2011 roku.
Wolontariusze Fundacji wzięli udział w konferencji programu Youth in Action w
Cieszynie (październik 2011).
Wolontariusze Fundacji wzięli udział w międzynarodowym szkoleniu w ramach programu
Youth in Action w Warszawie (styczeń 2011).
Wolontariusze Fundacji wzięli udział w szkoleniu Youth in Action – Appetiser we Francji
(kwiecień 2011).

3. Lekcje językowe:
 W roku 2011 udzielana lekcji z języka norweskiego. Lekcji udzielano 6 osobom.

Program Aktywnych Wycieczek
Program realizowany jest od lutego 2011 roku, kiedy to podjęto próbę organizowania
aktywnych wycieczek dla studentów w ramach formuły „studenci studentom organizują najtańsze
wycieczki, przez co uczą się sami”. Sami studenci zajmują się organizacją wyjazdów, począwszy
od zaplanowania, poprzez załatwienie transportu czy zakwaterowania, rekrutację uczestników na
prowadzeniu i rozliczaniu wyjazdu kończąc. Organizatorzy uczą się poprzez pracę, a ich nagrodą
jest darmowy wyjazd na zorganizowaną przez siebie wycieczkę.
W ramach programu zaplanowano kilkanaście wyjazdów, m.in. do Wenecji, Norwegii, na
obóz wędrowny w paśmie Czarnohory, spływ kajakowy Wisłą, rejs po szlaku Wielkich Jezior
Mazurskich oraz wycieczki po Małopolsce. Do skutku doszły:



tygodniowy rejs po Wielkich Jeziorach Mazurskich na jachcie flagowym
Fundacji „Szalony Parowoźnik”
wycieczka po Małopolsce (Bochnia, Wieliczka, Dobczyce)

Planujemy kontynuację programu w kolejnym roku. W koordynowaniu i organizowaniu wyjazdów
brało udział czworo wolontariuszy. W wyjazdach wzięły udział łącznie 22 osoby.

Pozostałe projekty
1. Nawiązano bliższą współpracę z YMCA Kraków, w ramach której próbowano realizować trzy
projekty:
 W ramach Szwajcarskiego Grantu Blokowego podjęto próbę uzyskania dotacji dla
projektów: „Krakowski Oxford dla Demokracji”. Projekt miał za zadanie praktyczne
propagowanie wiedzy związanej z funkcjonowaniem kraju, postaw w urzędach,
załatwiania spraw, szkolenia z zakresu prawa, ekonomii i zarządzania, zakładania firm i
organizacji. Zakładał także założenie poradni obywatelskiej. Program miał być
przeznaczony dla studentów.
 Wnioskowano o dotację do Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na dofinansowanie
projektu pt. Pomoc w odnalezieniu się w gąszczu prawa-bezpłatne poradnie prawne i
obywatelskie dla najuboższych mieszkańców Krakowa. Projekt zakładał rozwój
programu poradnictwa prawnego w kierunku przeprowadzenie szkoleń dla ubogich
Krakowian w zakresie: dochodzenia swoich praw, radzenia sobie z przemocą, także
domową oraz prowadzenie jednej poradni prawno-obywatelskiej.
2. Kontynuowano współpracę z Domem Kultury Podgórze. W ramach tej kooperacji starano się
realizować dwa projekty:



„Kobieta-Obywatel” w ramach Szwajcarskiego Grantu Blokowego, który zakładał:
zwiększenie wiedzy dotyczącej prawa, a także skuteczne zapobieganie przestępstwom.
Projekt polegał przede wszystkim na udzielaniu porad z zakresu praw człowieka, praw
obywatelskich oraz porad związanych z opieką społeczną (w tym psychologiczną), a
także porad ekonomicznych. Projekt był skierowany szczególnie do kobiet
wychowujących dzieci. Obejmował także aktywizację zawodową kobiet oraz spotkania
z ekspertami i innymi kobietami w celu szybszego i efektywniejszego powrotu do
aktywności pozamacierzyńskiej.
 „Przedsiębiorcza mama”, skierowany do kobiet w okresie macierzyńskim. Podczas
programu kobiety miały być uczone zakładania własnych firm oraz podejmowania
aktywności po zakończeniu urlopu macierzyńskiego. Proponowano także spotkania
matek z ekspertami i innymi matkami w celu powrotu do równowagi psychicznej po
porodzie i macierzyństwie.
3. Zapoczątkowano współpracę z Gminą Zarszyn (powiat sanocki) w celu wspólnej realizacji
projektu pt. „Parasol – pomoc organizacjom pozarządowym na obszarze 9 powiatów
Województwa Podkarpackiego”. Projekt miał być skierowany do mieszkańców województwa,
którzy pragnęli zakładać organizacje obywatelskie oraz do już istniejących organizacji. Zakładał
działania przez okres ponad 2,5 roku. Działania miały obejmować m. in. szkolenia z zakresu
zakładania i prowadzenia NGOs, z zakresu współpracy z administracją publiczną, zarządzania,
HR, public relations, doradztwo prawne i mobilną pomoc prawną, szkolenia językowe,
udostępnianie bazy i sprzętu dla młodych organizacji, tworzenie planów współpracy itp.
W projekcie miało wziąć udział ok. 10 tys. osób, w tym blisko 250 organizacji istniejących
i dopiero powstających.
4. Fundacja podejmowała próby stworzenia nowych projektów także samodzielnie.
Do najciekawszych należały:
 Projekt pt. MŁODZI AKTYWNYMI WOLONTARIUSZAMI” Kampania promocyjnoinformacyjna działań wolontariuszy prowadzona za pośrednictwem sieci internetowej.
Projekt miał na celu propagowanie idei wolontariatu w internecie oraz w formie
tradycyjnej pośród studentów krakowskich uczelni wyższych. Projekt miał być
realizowany w ramach Europejskiego Roku Wolontariatu.
 Projekt pt. „EUROPA WZROSTU, OTWARTOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA” – projekt
informacyjny na temat celów i zadań polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej
dla osób po 45. roku życia. Projekt skierowany do osób w dojrzałym i podeszłym
wieku, mający na celu pokazanie celów i przebiegu polskiej prezydencji w Radzie Unii
Europejskiej. Zakładał m.in. emisję spotów informacyjnych w telewizji i radiu,
prowadzenie punktów informacyjnych podczas ważnych świąt i uroczystości w mieście,
organizowanie konkursów, czy dystrybucję ulotek, a także prowadzenie zajęć
tematycznych w ramach uniwersytetów III wieku.

WSPÓŁPRACA
W 2011 roku, Fundacja prowadziła współpracę oraz tworzyła partnerstwa z różnymi
instytucjami i organizacjami. Kontynuowano partnerstwo z:
• Urzędem Miasta Krakowa
• Miejskim Ośrodkiem Wspierania Inicjatyw Społecznych
• Domem Kultury Podgórze w Krakowie
• Fundacją BIS w Krakowie
• YMCA Kraków
Nawiązano nowe partnerstwa z:
 Organizacją Tmelnik w Mielniku (Czechy)
 Urzędem Gminy Zarszyn (powiat sanocki)
 Fundacją Umbrella we Wrocławiu
 Radą Miasta Krakowa
 Klubami: PiecArt, Zaraz Wracam Tu, La Habana, Jazz Faust Cafe
 Radiem RADIOFONIA.fm
 NSZZ Solidarność
 Stowarzyszeniem Architektów Polskich
W 2011 roku Fundacja była nadal członkiem:
• Śląskiego Forum Organizacji Pozarządowych
• Sieci Częstochowskich Organizacji Pozarządowych
• Porozumienia Krakowskich Organizacji Obywatelskich
ZMIANY PRAWNE W FUNDACJI W 2011 ROKU
1. Zmieniono Statutu Fundacji zgodnie z Uchwałą Zarządu z dnia 8. lutego 2011 roku.
2. Zmieniono Statutu Fundacji zgodnie z Uchwałą Zarządu z dnia 31. sierpnia 2011 roku.
3. Powołano oddział Fundacji w Posadzie Zarszyńskiej.
4. Zmieniono adres siedziby Fundacji z Krakowa, ul. Bonarka 21, na obecny.
5. W dniu 10. września 2011 roku rezygnację ze sprawowanej funkcji Wiceprezesa Zarządu złożył
Tomasz Rysz.

INFORMACJE O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Fundacja w roku 2011 nie prowadziła działalności gospodarczej.

INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYCH PRZYCHODÓW
Przychody ogółem:
Przychody statutowe (darowizny)
Pozostałe przychody
- inne pozostałe przychody operacyjne
Przychody finansowe

25 007,63
24.987,63 zł
1 020,80 zł
1 020,00 zł
0.80

INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH
Zużycie materiałów i energii

2 603,46

Usługi obce

2 813,01

Podatki i opłaty

188,00

Pozostałe koszty

435,87
6 040,34

Razem
Koszty statutowe

koszty 2011

Strata za rok ubiegły

152,03

Program Krakowski Oxford

10 811,97

Program Poradnie prawne

623,24

Program Wycieczki

1 103,70

Razem

12 690,94

Pozostałe koszty

koszty 2011
4089,98

Razem
Koszty finansowe

koszty 2011
39,94

Razem
RAZEM

22 861,2

POZOSTAŁE DANE
Liczba osób zatrudnionych – 1 osoba: Dyrektor Fundacji – koordynator projektów.
Umowy - zlecenia: 1 osoba - Główna Księgowa Fundacji.
Wartość aktywów:
- na dzień 1 stycznia 2010: 693,72
- na dzień 31 grudnia 2011: 5181,03

ROZLICZENIA Z TYTUŁU CIĄŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH
Zobowiązania podatkowe na dzień 31.12.2011 – 0 zł
W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono kontroli działalności Fundacji.

Kraków, dnia 31. marca 2012 roku
Zarząd Fundacji Cognosco:

(podpisy na oryginale)

PREZES ZARZĄDU
Stanisław Lipiec

(podpisy na oryginale)

WICEPREZES ZARZĄDU
Magdalena Szeniak

