FUNDACJA RÓWNOŚĆ.ORG.PL

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁANOŚCI FUNDACJI ZA 2014 ROK
- załącznik do uchwały zarządu fundacji nr 1/2015

▪ Fundacja Równość.org.pl
31-049 Kraków, ul. św. Sebastiana 22/23
▪ wpis do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 00004560629 postanowieniem z dnia 08.02.2013 r.
▪ numer identyfikacyjny REGON: 122791665
▪ numer identyfikacyjny NIP: 6762465290
▪ fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej
▪ Zarząd fundacji:
Dropek Magdalena – członkini zarządu fundacji
Kacprzak Krzysztof – członek zarządu fundacji
Piotr Paweł Wójtowicz – prezes zarządu fundacji
▪ Zarząd fundacji odbył posiedzenia: 26.03.2014, 21.05.2014, 29.06.2014, 15.09.2014, 12.11.2014,
15.12.2014.
▪ Celami działania fundacji są:
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1. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz równości oraz przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na
orientację seksualną i tożsamość płciową, płeć, pochodzenie etniczne, niepełnosprawność, wyznawaną religię
lub bezwyznaniowość, status społeczny lub polityczny i inne cechy.
2. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz społeczeństwa otwartego i wielokulturowego.
3. Wspieranie działań na rzecz ochrony praw człowieka i upowszechniania wiedzy o nich.
4. Wspieranie procesów demokratycznych i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
5. Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych, wolontariatu oraz działań grup nieformalnych na rzecz
równości i przeciwdziałania dyskryminacji.
▪ Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Działalność edukacyjną i naukową, w szczególności organizowanie szkoleń, warsztatów, kursów, konferencji,
paneli dyskusyjnych i innych.
2. Działalność badawczą i rzecznictwo w zakresie praw człowieka i równości.
3. Działalność kulturalną, w szczególności wydawniczą i wspieranie przedsięwzięć artystycznych.
4. Współpracę z władzami samorządowymi, instytucjami państwowymi i prywatnymi oraz organizacjami
pozarządowymi w Polsce i zagranicą.

W RAMACH REALIZACJI CELÓW STATUTOWYCH PODJĘTO DZIAŁANIA
• Dyskryminujący/Dyskryminowani. LGBT w Małopolsce – roczny projekt realizowany od 1.10.2014 r.
polegający na monitoringu praw człowieka, którego celem jest zwiększenie poziomu wiedzy w zakresie
reagowania na przejawy dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową oraz
wypracowanie standardów przeciwdziałania dyskryminacji LGBT na poziomie lokalnym. Jego celem jest także
dostarczenie informacji o przesłankach wpływających na postawy dyskryminujące. Odbiorcami projektu są
w szczególności: społeczność LGBT, instytucje publiczne odpowiedzialne za przestrzeganie praw człowieka
i reagowanie na dyskryminację oraz media lokalne. Ośrodkami miejskimi, które objęte zostały szczegółową
analizą są Nowy Sącz, Oświęcim, Tarnów i Wadowice. Decyzja o przeprowadzeniu monitoringu w tych
miastach motywowana jest niewystarczającym rozpoznaniem problemu dyskryminacji ze względu na
orientację seksualną i tożsamość płciową poza dużymi miastami. Projekt realizowany w ramach programu
Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG. Zespół realizujący projekt: Cezary Barański,
Mikołaj Czerwiński, Magdalena Dropek, Krzysztof Kacprzak, Artur Maciejewski, Magdalena Pawlicka, Urszula
Szczurek, Piotr Wójtowicz.
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• Koalicja na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej – od 13.03.2013 r. uczestniczymy w pracach Koalicji
koordynowanej przez Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, której celem jest wprowadzenie rzetelnej
edukacji antydyskryminacyjnej do systemu edukacji formalnej w Polsce. Przedstawicielem fundacji w koalicji
jest Piotr Wójtowicz (udział w spotkaniu roboczym 19.05.2014).
• Koalicja Partnerstwo dla Związków – koalicja 41 organizacji pozarządowych i grup działająca na rzecz
wprowadzenia w Polsce ustawy o związkach partnerskich dla par jednopłciowych i różnopłciowych. Fundacja
przystąpiła do Koalicji w marcu 2013 r.
• Krakowska Sieć Antydyskryminacyjna – koalicja zrealizowała dwuletni projekt Monitoring działań
podejmowanych przez samorząd Krakowa w zakresie planowania polityki społecznej oraz budżetu miasta pod
kątem przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy. Efektem pracy KSA jest publikacja „Kraków dla wszystkich?
Polityka antydyskryminacyjna a krakowska administracja samorządowa. Raport z monitoringu 2011–2014”
(Fundacja Autonomia, Kraków 2014). W pracach nad projektem uczestniczył Piotr Wójtowicz. Celem
długofalowym koalicji jest zwiększenie wpływu obywateli/lek na procesy planowania i realizacji polityk
publicznych, które uwzględniałyby przeciwdziałanie wykluczeniu, dyskryminacji i przemocy.
• Komitet Organizacyjny festiwalu Queerowy Maj i Marszu Równości w Krakowie. Udział w działaniach
koncepcyjnych, organizacyjnych i promocyjnych: Magdalena Dropek.
• udział w procesie powoływania Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Urzędzie Miasta Krakowa (komisja
niepowołana ze względu na trzykrotne odrzucenie wniosku przez UMK).
• udział w pierwszych w Krakowie Targach Organizacji LGBTQF oraz Organizacji Antydyskryminacyjnych
i Równościowych QUEERmasz (Kraków, 11 maja 2014) - reprezentowanie fundacji: Magdalena Dropek,
Krzysztof Kacprzak.
• udział w konsultacjach społecznych w sprawie Inkubatora NGO/Centrum Obywatelskiego w Krakowie,
w ramach programu Kraków Rozwija Konsultacje Społeczne Urzędu Miasta Krakowa. Podczas spotkań od
września do listopada 2014 powstały założenia i rekomendacje działania Centrum Obywatelskiego oraz
dokument z opisem funkcji i zadań Centrum, który oparty był na oczekiwaniach obywateli, reprezentowanych
przez członków organizacji pozarządowych – reprezentowanie fundacji Krzysztof Kacprzak.
• udział w grupie fokusowej dla aktywistek projektu Fundacji Przestrzeń Kobiet "Spoza centrum widać więcej",
dotyczącym kobiet nieheteroseksualnych mieszkających poza dużymi ośrodkami miejskimi – Magdalena
Dropek.
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• udział w Forum Antydyskryminacyjnym zorganizowanym przez Zespół ds. Równego Traktowania i Ochrony
Praw Osób z Niepełnosprawnościami w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich (Warszawa, 9 grudnia 2014) –
reprezentowanie fundacji: Piotr Wójtowicz.
• od czerwca 2014 udział w dążeniach kilku organizacji pozarządowych do stworzenia w Krakowie
federacji/sieci lokalnych organizacji, mających w swych celach działania na rzecz równości oraz zwalczania
dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową. Spotkanie miało na celu wypracowanie
i zdefiniowanie wspólnych potrzeb, w celu m.in. skuteczniejszego przeciwdziałania dyskryminacji LGBT
w Krakowie i w regionie. Reprezentowanie fundacji: Magdalena Dropek, Krzysztof Kacprzak, Piotr Wójtowicz.

INFORMACJE DOT. FINANSÓW I MAJĄTKU
• Fundacja Równość.org.pl funkcjonowała w roku obrotowym 2014 bez przeszkód i przerw w swej działalności,
to jest w okresie od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014 r. W chwili obecnej nie istnieją żadne przesłanki,
które wskazywałyby na możliwość niekontynuowania działalności w roku 2015.
• Bilans zamknięcia za rok obrotowy 2014 wykazuje saldo równe kwocie 18.613,24zł [słownie:osiemnaście
tysięcy sześćset trzynaście złotych 24/100]. Po stronie aktywów kwotę tę stanowią środki pieniężne
zgromadzone na rachunku bankowym, natomiast po stronie pasywów kwota ta widnieje w następujących
pozycjach: Fundusze własne – fundusz statutowy i wynik finansowy, Rozliczenia międzyokresowe przychodów
[dotacja otrzymana w ramach realizacji projektu w części przypadającej do realizacji w roku 2015] oraz Inne
zobowiązania krótkoterminowe.
• W roku 2014 zrealizowano przychody określone statutem na kwotę 7.665,89zł [słownie:siedem tysięcy
sześćset sześćdziesiąt pięć złotych 89/100], które stanowiła dotacja otrzymana w ramach realizacji projektu
EOG.
• Na koszty realizacji zadań statutowych w kwocie 7.722,89zł [słownie:siedem tysięcy siedemset dwadzieścia
dwa złote 89/100] składają się koszty realizacji projektu EOG w kwocie 7.665,89zł [umowy zlecenia dla osób
realizujących projekt, zakupy materiałów biurowych, wyposażenia i inne] oraz ujemny wynik roku 2013
w kwocie 57zł. Na koszty administracyjne – kwota 802,13zł [słownie:osiemset dwa złote 13/100] złożyły się
opłaty bankowe oraz koszty usług obcych [korzystanie z podpisu elektronicznego oraz serwera].
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• Wynik finansowy – strata w wysokości 859,13zł [słownie:osiemset pięćdziesiąt dziewięć złotych 13/100]
zwiększy wartość kosztów w roku 2015.
• W roku obrotowym 2014 Fundacja nie udzieliła żadnych gwarancji, poręczeń ani pożyczek.
• Osoby wchodzące w skład zarządu pełniły swe funkcje społecznie i nie pobierały z tego tytułu wynagrodzeń.
• Fundacja nie nabyła w 2014roku żadnych środków trwałych, nieruchomości, obligacji, udziałów ani akcji.
• Fundacja nie realizowała działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe.
• W 2014 roku nie przeprowadzono w Fundacji żadnych kontroli.

Kraków, 29 marca 2015 r.

Kontakt:
info@rownosc.org.pl
FUNDACJA RÓWNOŚĆ.ORG.PL
NIP: 6762465290 REGON: 122791665 KRS: 0000450629
Rachunek bankowy: 68 1090 2053 0000 0001 2123 1627, Bank Zachodni WBK S.A. – 1 Oddział w Krakowie
www.rownosc.org.pl

5

