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CELE STATUTOWE
Celem Fundacji jest działalność oświatowa, która jest realizowana poprzez popieranie
wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego, szczególnie młodzieży, a zwłaszcza edukacja
prawna i obywatelska oraz pomoc prawna i obywatelska.

INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ FUNDACJI
PROGRAM POMOCY PRAWNEJ
"Program Pomocy Prawnej" to bezpłatne poradnictwo prawne, polegające na udzielaniu przez
Wolontariuszy bezpłatnej pomocy prawnej dla osób najuboższych i dotkniętych problemami społecznymi w
ramach cotygodniowych dyżurów Poradni Prawnych rozmieszczonych w różnych częściach na terenie
miasta Krakowa. Dyżury Poradni Prawnych Fundacji Cognosco w 2013 roku odbywały się w:
1. W budynku Zarządu i Rady XIV Dzielnicy Czyżyny - raz w tygodniu, w poniedziałki w godzinach od
17:00 - 19:00.
2. W budynku Zarządu i Rady XV Dzielnicy Mistrzejowice - raz w tygodniu, w poniedziałki w godzinach
od 17:00 - 19:00.

3. W budynku Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych przy Urzędzie Miasta Krakowa
Wydziale Spraw Społecznych - dwa razy w tygodniu, w poniedziałki i środy w godzinach od 17:00 19:00.
4. W budynku Zarządu i Rady V Dzielnicy Krowodrza - raz z tygodniu, w czwartki w godzinach od 17:00
- 19:00.
5. W budynku Domu Kultury Podgórze (ul. Sokolska 13) - raz w tygodniu, w czwartki w godzinach od
17:00 - 19:00
W 2013 roku w ramach dofinansowania z Funduszu FIO 2013 Fundacja "COGNOSCO" z powodzeniem
zrealizowała innowacyjny program "Asysta Prawna". W ramach Programu Fundacja świadczyła dodatkową,
nieodpłatną pomoc także poza dyżurami prawników w Poradniach Prawnych. Asystenci Prawni pomagali
także podczas załatwiania spraw w urzędach i siedzibach organów władzy publicznej, wymiaru
sprawiedliwości, instruowali o sposobie załatwienia spraw a także doradzali przy konstrukcji podań i
wniosków. Pomoc Asystenta Prawnego kierowana jest do osób potrzebujących, których sytuacja życiowa
uniemożliwia podjęcie samodzielnych, skutecznych działań w tym zakresie. Fundacja nadal kontynuuje i
zamierza prowadzić Asystę Prawną.
Beneficjentami niniejszego projektu są osoby pochodzące z grup defaworyzowanych, osoby ubogie,
wykluczone, posiadające trudności adaptacyjne, znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej i osobistej, które
ze względu na swoją nieporadność oraz stan majątkowy nie mogą skorzystać z płatnych usług prawnych
kancelarii adwokackich i radcowskich.
Na każdym z dyżurów Beneficjenci obsługiwani będą przez grupę do czterech Wolontariuszy, co pozwoli
zapewnić odpowiedni poziom udzielanych porad. Z uwagi na bezpieczeństwo prawne Beneficjentów, jak
również cel edukacyjny projektu, każda porada wykraczająca poza niezbędną informację o dostępnych
środkach prawnych, obligatoryjnie konsultowana jest z Opiekunem Merytorycznym Projektu. Czas trwania
udzielanej porady wynosi około 30 minut. Za bieżące funkcjonowanie każdego punktu porad jest
wyznaczona osoba odpowiedzialna – Koordynator Poradni.
Wolontariusze uczestniczący w projekcie będą brali udział w szkoleniach mających na celu podniesienie ich
kwalifikacji w zakresie świadczenia pomocy prawnej, umiejętności rozpoznania problemu oraz umiejętności
komunikacji z Beneficjentem.
Wszelkie działania Fundacji będą promowane w siedzibie Fundacji jak i w lokalach użyczonych przez Rady
Dzielnic, w budynkach użyteczności publicznej, uczelniach wyższych oraz za pomocą Biuletynu Informacji
Publicznej, portalu społecznościowego Facebook oraz strony internetowej Fundacji. Formą promocji będą
również plakaty, ulotki, foldery informacyjne. Celem realizacji zadania publicznego jest zagwarantowanie
osobom, które znajdują się trudnej sytuacji życiowej i których nie stać na odpłatne porady prawne pomocy i
opieki prawnej.
W ramach Programu Pomocy Prawnej w 2013 r. Fundacja od października 2012 r. kontynuowała realizację
Programu Wolontariatu Długoterminowego który zakończył się w dniu 31 sierpnia 2013 r.. Wszelkie
założenia i cele Programu zostały osiągnięte, zrealizowane, wydatkowane, rozliczone i zatwierdzone w
ramach procedur rozliczeniowych programu FIO.
Łącznie w roku 2013 dzielono 612 porad prawnych, w tym 363 udzielono w ramach programu „Asysta
Prawna” w ramach dofinansowania FIO w okresie od dnia 1 maja do 31 grudnia 2013 r. W poradniach
Prawnych w 2013 r. pomagało łącznie 21 Wolontariuszy. Program Pomocy Prawnej w 2013 r. był głównym
przedmiotem działalności Fundacji Cognosco.
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POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ROKU 2013
Do dnia 31 lipca 2013 r. Fundacja oprócz Programu Prawnego prowadziła również inną działalność, głównie
o charakterze edukacyjnym, sportowym i turystyczno-krajoznawczym. Programy te stanowiły wyłącznie
uzupełnienie dla realizacji głównych zamierzeń i celów Fundacji związanych bezpośrednio
ze świadczeniem szeroko pojętej pomocy prawnej dla osób dotkniętych wykluczeniem.
PROGRAM „SUSTAINABLE DEVELOPMENT- MAKE TOGETHER THE WORLD BETTER PLACE TO LIVE”
(“ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ - ŚWIAT LEPSZYM MIEJSCEM DO ŻYCIA”). Projekt realizowany w ramach
dofinansowania ze środków UE, Młodzież w Działaniu.
Działania w ramach programu realizowane były w dniach 9 do 15 kwietnia 2013 r. w Krakowie i polegały na
prowadzeniu spotkań grupach oraz aktywnych wycieczek edukacyjnych z udziałem uczestników
zaproszonych spośród krajów UE objętych programem. Partnerem Fundacji Cognosco była chorwacka
organizacja „Bioteka - udruga zapromicanje biologije i srodnih znanosti”. W działaniach wzięło łącznie udział
20 uczestników w tym 13 z Polski i 7 z Chorwacji. Głównym celem projektu było podnoszenie świadomości
młodych ludzi dotyczącej zagadnienia zrównoważonego rozwoju w szeroko rozumianym kontekście. W
takcie działań dyskutowano nad problemami związanymi z kondycją życia mieszkańców poszczególnych
Państw UE i ich wpływem na kondycję Unii Europejskiej w rozumieniu ogólnym. W ramach realizacji celów
projektu przeprowadzone zostały liczne działania. Udało się przeprowadzić szereg wykładów, prezentacji
warsztatów i spotkań dyskusyjnych podczas których uczestnicy aktywnie prowadzili i kształtowali projekt
utrwalając temat oraz stosowanie dobrych praktyk. Zaangażowanie to polegało nie tylko na biernym
słuchaniu wykładów uczestnicy uczyli się poprzez wygłaszanie referatów i prezentacje, biorąc udział w
warsztatach i ćwiczeniach oraz przeprowadzając liczne moderowane dyskusje.
PROGRAM SPORTOWY
W roku do dnia 31 lipca 2013 r. kontynuowany był program aktywności sportowej dla Wolontariuszy
Fundacji. Dzięki porozumieniu z OK. System sp. z o.o. wolontariusze mieli możliwość korzystania z karnetów
sportowych i przez to zwiększania swojej tężyzny fizycznej i aktywnego odpoczynku.
WSPÓŁPRACA
W 2013 roku, Fundacja prowadziła współpracę oraz tworzyła partnerstwa z różnymi instytucjami i
organizacjami. Kontynuowano partnerstwo m.in. z:
• Urzędem Miasta Krakowa,
• Miejskim Ośrodkiem Wspierania Inicjatyw Społecznych,
• Domem Kultury Podgórze w Krakowie,
• Fundacją BIS w Krakowie,
• Dzielnicami Krakowa nr V, XIV, XV.

ZMIANY PRAWNE W FUNDACJI W 2012 ROKU
1. W 2013 r. dwukrotnie zmieniono statut Fundacji.
2. W 2013 r. zmienił się skład Rady oraz Zarządu Fundacji.
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INFORMACJE O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Fundacja w roku 2013 nie prowadziła działalności gospodarczej.
INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYCH PRZYCHODÓW
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INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH
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POZOSTAŁE DANE
Liczba osób zatrudnionych – 0
Wartość aktywów:
 na dzień 31 grudnia 2012: 18 551,11
 na dzień 1 stycznia 2013: 22 479,53

ROZLICZENIA Z TYTUŁU CIĄŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH
Zobowiązania podatkowe na dzień 31.12.2013 – 0 zł.
W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono kontroli działalności Fundacji.

Kraków, dnia 31. grudnia 2013 roku.
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