SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI POZYTYWNYCH
ZMIAN
ZA ROK 2013
I.
Siedziba i adres do korespondencji: ul. Cicha 7/1, 43-300 Bielsko-Biała
Strona www: www.pozytywnezmiany.org
E-mail: biuro@pozytywnezmiany.org
Tel. 695-176-240, 608500024
Data wpisu do KRS: 28.02.2012r.
Nr w KRS: 0000412714
REGON: 242876733
NIP: 547-21-42-253
Organem wykonawczym Fundacji jest Zarząd Fundacji, w skład którego wchodzą 2
osoby:
1. Alina Kula, członkini Zarządu Fundacji, zamieszkała: ul. Cicha 7/1, Bielsko-Biała
2. Anna Chęć, członkini Zarządu Fundacji, zamieszkała: ul. Podgórze 22/19, Bielsko-Biała
Do celów statutowych Fundacji należy:
1. Głównym celem Fundacji jest inicjowanie i wprowadzanie pozytywnych zmian na
poziomie świadomości społecznej, zmian kulturowych oraz prawnych we wszystkich
obszarach życia ludzkiego, wraz z ochroną jego środowiska naturalnego i praw zwierząt.
2. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka.
3. Działanie na rzecz swobodnego dostępu do informacji publicznej.
4. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne rozwiązywanie problemów
społecznych.
5. Rozwój demokracji i umacnianie struktur społeczeństwa obywatelskiego, poprzez
rozpoznawanie, badanie i dokumentowanie problemów społecznych oraz ich eliminacja.
6. Poradnictwo obywatelskie oraz pomoc prawna w różnorodnych dziedzinach życia
społecznego.
7. Wspieranie idei transparentności i służebnej roli instytucji publicznych w Polsce.
8. Inicjowanie działań zmierzających do podnoszenia standardów sprawowania opieki
psychologicznej oraz upowszechniania zasad prawidłowej komunikacji.
9. Podnoszenie wiedzy społeczeństwa o historii a w szczególności historii kobiet, ruchu
kobiecym, feminizmie.
10. Poprawa pozycji społecznej kobiet oraz rozwiązywanie problemów związanych z
tematyką równości kobiet i mężczyzn.
11. Ochrona środowiska przyrodniczego oraz edukacja w tym zakresie.
12. Podniesienie świadomości społecznej w zakresie zmian klimatu i przeciwdziałanie tym
zmianom.
13. Promowanie zrównoważonego rozwoju miast i wsi.
14. Propagowanie ekologicznych i zdrowych postaw życia.
15. Promowanie wegetarianizmu i weganizmu.

16.
17.
18.
19.
20.

Promowanie ekologicznych środków transportu oraz odnawialnych źródeł energii.
Pomoc zwierzętom dzikim, gospodarczym, bezdomnym i wszystkim innym.
Propagowanie i wspieranie działalności artystycznej i kulturalnej.
Promowanie i organizacja wolontariatu.
Szerzenie wiedzy na temat różnych kultur społeczeństwa otwartego, tolerancyjnego i
wielokulturowego.

Wymienione cele Fundacja realizuje zgodnie ze statutem poprzez :
1.
Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, oraz pomoc prawną w postaci
niezależnych usług wspierających samodzielność obywateli, w różnorodnych dziedzinach
życia społecznego.
2.
Rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie.
3.
Dostęp do informacji publicznej.
4.
Działalność strażniczą, monitoringową.
5.
Edukację w zakresie równouprawnienia kobiet i mężczyzn, antydyskryminacji
i tolerancji ze względu na rasę, pochodzenie, płeć, orientację seksualną, religię.
6.
Edukację międzykulturową.
7.
Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet i mężczyzn oraz dzieci.
8.
Organizacja warsztatów, spotkań tematycznych, wykładów, prelekcji.
9.
Organizacja konkursów, festiwali, wystaw i wydarzeń artystycznych, w tym:
edukacyjnych, filmowych, muzycznych, plastycznych, fotograficznych, graffiti, street-artu,
happeningów, form teatralnych.
10.
Działalność wydawniczą i badawczą poprzez wydawnictwo broszur, książek,
plakatów, ulotek, folderów, materiałów informacyjno-edukacyjnych.
11.
Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi
w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
12.
Współpracę z instytucjami publicznymi.
13.
Wsparcie organizacji i inicjatyw społecznych w zakresie wymienionym w celach
działania Fundacji.
14.
Edukację ekologiczną.
15.
Działanie na rzecz praw zwierząt.
16.
Organizacja zbiórek publicznych.
17.
Promowanie dobrych praktyk i wdrażanie już opracowanych rozwiązań gdzie
zaistnieją potrzeby zmian.
18.
Współpraca z organizacjami, których cele statutowe zgodne są z celami Fundacji.
19.
Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii i rozwiązań technicznych
sprzyjających rozwojowi społecznemu.
II. Opis działalności Fundacji Pozytywnych Zmian podjętej w 2013 r.

Strona internetowa: www.poztytywnezmiany.org
Biuletyn Informacji Publicznej: http://pozytywnezmiany.bipnij.pl/index.php/Sites/1
W 2013 roku Fundacja Pozytywnych Zmian realizowała trzy projekty:
- „Reagujemy – monitoring praktyk instytucji publicznych w 167 gminach
województwa śląskiego w zakresie pomocy kobietom doświadczającym przemocy
i stosowania przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”.
Umowa z Fundacją im. Stefana Batorego
Projekt realizowany od lipca 2013.
Rozpoczęłyśmy badanie gmin województwa śląskiego pod kątem realizacji ustawy i
mechanizmów pomocy ofiarom przemocy. Wysłałyśmy wnioski o informacje do gmin.
Monitorowałyśmy strony BIP gmin.
Opracowałyśmy narzędzie – internetową mapę województwa śląskiego, która
zawiera informacje, gdzie osoby doświadczające przemocy mogą znaleźć pomoc. W

ramach tworzenia sieci Reagujemy – stop przemocy wobec kobiet” nawiązałyśmy
kontakty i współpracę z osobami, instytucjami, organizacji pozarządowych z terenu
województwa śląskiego, które chcą zaangażować się uaktualnianie i
rozpowszechnianie „MAPY – Reagujemy przeciwko przemocy”. Monitorowałyśmy
prasę i strony internetowe pod kątem informacji o przemocy wobec kobiet.
Powstała strona projektu: http://pozytywnezmiany.org/reagujemy
Powstała MAPA – REAGUJEMY przeciwko przemocy:
http://pozytywnezmiany.org/reagujemy/mapa
Projekt w trakcie realizacji
- „Dostępni Samorządowcy”
W ramach akcji „Masz głos, masz wybór”
Projekt realizowany od maja do grudnia 2013.
Zaangażowałyśmy do realizacji działania 8 lokalnych organizacji.
Przeprowadzono anonimowe ankiety z radnymi miasta, w których pytano o sposoby
komunikacji z mieszkańcami. Zorganizowano dwa spotkania. Na pierwszym
spotkaniu z mieszkańcami, przedstawiono wyniki ankiet i opracowano propozycje
ulepszenia komunikacji między mieszkańcami a urzędem. Na drugim spotkaniu (11
listopad) z mieszkańcami i Radnymi Miasta przedstawiono wyniki ankiet i propozycje
mieszkańców dotyczące ulepszenia komunikacji.
Powstała prezentacja wyników badania ankietowego przeprowadzonego wśród Pań
i Panów radnych Bielska-Białej:
http://pozytywnezmiany.org/wp-content/uploads/2013/11/Prezentacja-DS-BB.pdf
Projekt zrealizowany
- Współpraca w ramach projektu „Planeta Kobieta, czyli Lankijki same o sobie”
Projekt realizowany przez Fundację Synergia z Warszawy- umowa z Fundację
Edukacja dla Demokracji.
W ramach projektu przedstawicielki partnerskiej organizacji odbyły podróż na Sri
Lankę, której celem była realizacja filmu dokumentalnego o żyjących tam kobietach
oraz stworzenie materiałów edukacyjnych. W ramach projektu zorganizowałyśmy w
Bielsku-Białej spotkanie (24 listopad), podczas którego został zaprezentowany film
z podróży na Sri Lankę, uczestniczki projektu opowiedziały o życiu Lankijek. Wraz z
organizacją partnerską przeprowadziłyśmy warsztaty w pięciu kołach gospodyń
wiejskich oraz warsztatu z edukacji globalnej dla wolontariuszy i wolontariuszek w
bielskich organizacji pozarządowych (16 listopad).
Projekt zrealizowany
W 2013 roku Fundacja Pozytywnych Zmian uczestniczyła w jednym projekcie:
- „BIPnij dla przejrzystości i transparentności NGO”
Projekt prowadzony przez Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Bon Fides oraz
Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST.
Fundacja została sprawdzana i przeszkolona ze wszystkich aspektów z zakresu
działalności organizacji, takich jak: regulacje prawne, księgowość w ngo,
administracja, etyka.
W ramach uczestnictwa w projekcie powstał Biuletynu Informacji Publicznej Fundacji.
Otrzymałyśmy certyfikat potwierdzający wprowadzenie i stosowanie standardów
funkcjonowania organizacji pozarządowych wypracowanych w ramach
projektu „BIPnij dla przejrzystości i transparentności NGO”.

Spotkania, prelekcje, wykłady
09 marca 2013 „Dzień Kobiet- czy mamy co świętować?”
Galeria BWA, Bielsko-Biała
Pokaz filmu: „Delikatnie nas zabijają 3. Obrazy kobiet w reklamach ” oraz wykład
Małgorzaty Tkacz-Janik„O wrażliwości, godności ludzkiej i współodczuwaniu – próba
odpowiedzi na pytanie czy to może mieć związek z polityką”
24-26 maja 2013 współorganizowanie ze Stowarzyszeniem Montaż Objazdowego
Festiwalu Filmowego „Watch Docs. Prawa Człowieka w Filmie”.
Czerwiec – zainicjowanie powstania w Bielsku – Białej Porozumienia Organizacji
Pozarządowych do, którego przyłączyło się 44 lokalne organizacje.
Oficjalną datą powstania POP jest 3 października 2013. Pierwszą przewodniczącą
została członkini zarządu naszej Fundacji- Anna Chęć.
Czerwiec - grudzień – koordynacja działań oraz organizacja wydarzeń Porozumienia
Organizacji Pozarządowych w Bielsku-Białej
30 września - udział w konferencji „Krajowa oraz regionalna polityka przeciwdziałania
przemocy w rodzinie oraz przemocy ze względu na płeć” w Katowicach
organizowanej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Śląski Urząd
Wojewódzki, Regionalną Koalicję na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Stowarzyszenie Moc wsparcia.
Wrzesień – grudzień – uczestnictwo w „Akademii umiejętności Legislacyjnych dla
organizacji pozarządowych” organizowaną prze Instytut Prawa i Społeczeństwa.
Udział w Akademii miał na celu podniesienie kompetencji i umiejętności dotyczących
wpływu na kształt prawa i udziału organizacji społecznych oraz obywateli w procesie
legislacyjnym.
09.12.2013 - 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć pod hasłem
„Poprzez pokój w domu do pokoju na świecie: Zakwestionujmy militaryzm
i zakończmy przemoc wobec kobiet!” Podczas spotkania przedstawiłyśmy kampanie
„16 dni Dni Akcji”, zaprezentowałyśmy film „Kobiety Syryjskiej Rewolucji”.
18 grudzień – wzięłyśmy udział w spotkaniu szkoleniowym – konferencji
podsumowującej program edukacyjno-profilaktyczny pn. „Rodzina w relacjach bez
przemocy”. Organizatorem wydarzenia był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
oraz Zespół Interdyscyplinarny Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w BielskuBiałej
W 2013 roku nasza Fundacja została nominowana do nagrody „Super Samorząd
2012″ w ramach programu „Masz Głos, Masz Wybór”. Nagroda Super Samorząd,
przyznawana od 2011 roku, jest wyróżnieniem dla uczestników, władz samorządowych i mieszkańców, którzy najskuteczniej współpracowali w ramach akcji.
Fundacja Pozytywnych Zmian objęła matronatem kampanię na rzecz dobrej
opieki ginekologicznej „Bezpieczny fotel”.
Uczesticzyłyśmy w konsultacjach „Programu współpracy Gminy Bielsko-Biała z
organizacjami pozarządowymi w 2014 roku „.

Nawiązanie współpracy:
Fundacja Synergia
44 organizacje Porozumienia Organizacji Pozarządowych Bielska-Białej
III.
Fundacja Pozytywnych Zmian nie prowadzi działalności gospodarczej.
IV.
W sprawozdawanym okresie zostały przyjęte przez Zarząd następujące uchwały::
1. Uchwała zarządu z dnia 16.04.2012 w sprawie przyjęcia polityki rachunkowości,
instrukcji kasowej oraz instrukcji obiegu dokumentów.
2. Uchwała zarządu z dnia 16.04.2012 w sprawie przyjęcia planu kont.
3. Uchwała zarządu z dnia 15.02.2012 w sprawie przyjęcia Instrukcji w zakresie
przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
V.
W 2013 roku Fundacja osiągnęła przychody z tytułu :
Źródło
Dotacje
Darowizny pieniężne
Pozostałe przychody, w tym wynik finansowy lat ubiegłych
Razem

Kwota zł.
50 500,00
250,00
96,81
50 846,81

VI.
Wysokość kwot przeznaczonych na :
Realizacja celów statutowych, w tym:
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
Amortyzacja
Pozostałe
Koszty administracyjne, w tym:
Usługi obce
Razem poniesione koszty:

50 818,75
4 404,86
4 224,37
0,00
30 660,00
5 944,32
5 050,00
535,20
348,00
348,00
51 166,75

VII.
Dane o :
A/ LICZBIE OSÓB ZATRUDNIONYCH W FUNDACJI
W 2013 zawarto dwie umowy o pracę oraz trzy umowy cywilno prawne. Łącznie w 2013 roku
wypłacono 30660,00 zł.
VIII.
DANE O PRZYCHODACH UZYSKANYCH PRZEZ FUNDACJĘ Z ODPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ
REALIZOWANYCH W RAMACH CELÓW STATUTOWYCH, Z UWZGLĘDNIENIEM KOSZTÓW TYCH
ŚWIADCZEŃ
Fundacja nie prowadziła odpłatych działań statutowych.
IX.
DANE O DZIAŁALNOSCI ZLECONEJ FUNDACJI PRZEZ PODMIOTY PAŃSTWOWE I

SAMORZĄDOWE (usługi państwowe , zadania zlecone i zamówienia publiczne) ORAZ O WYNIKU
FINANSOWYM TEJ DZIAŁALNOŚCI : X.Informacje o roliczeniach fundacji z tytuu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informacje w
sprawie składanych deklaracji podatkowych:
W trakcie roku 2013 odprowadzono 1 644 zł podatku dochodowego od osób fizycznych - na koniec
roku pozostało do zapłaty 292 zł które zostało ureglowane w styczniu 2014.
Składek ZUS opłacono 10167,30zł - stan zobowiązania na koniec roku wyniósł 2021,58 zł uregulowano w styczniu 2014r.
Za rok 2013 zostały złożone deklaracje PIT-4R, PIT-11 oraz CIT-8 wraz z CIT-0.
W FUNDACJI W 2013 ROKU NIE PRZEPROWADZONO ŻADNYCH URZĘDOWYCH KONTROLI.

