SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI POZYTYWNYCH ZMIAN
ZA ROK 2012
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. Promowanie ekologicznych środków transportu oraz odnawialnych źródeł energii.
17. Pomoc zwierzętom dzikim, gospodarczym, bezdomnym i wszystkim innym.
18. Propagowanie i wspieranie działalności artystycznej i kulturalnej.
19. Promowanie i organizacja wolontariatu.
20. Szerzenie wiedzy na temat różnych kultur społeczeństwa otwartego, tolerancyjnego i wielokulturowego.
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Wymienione cele Fundacja realizuje zgodnie ze statutem poprzez :
Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, oraz pomoc prawną w postaci niezależnych usług
wspierających samodzielność obywateli, w różnorodnych dziedzinach życia społecznego.
Rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie.
Dostęp do informacji publicznej.
Działalność strażniczą, monitoringową.
Edukację w zakresie równouprawnienia kobiet i mężczyzn, antydyskryminacji
i tolerancji ze względu na rasę, pochodzenie, płeć, orientację seksualną, religię.
Edukację międzykulturową.
Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet i mężczyzn oraz dzieci.
Organizacja warsztatów, spotkań tematycznych, wykładów, prelekcji.
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Organizacja konkursów, festiwali, wystaw i wydarzeń artystycznych, w tym: edukacyjnych, filmowych,
muzycznych, plastycznych, fotograficznych, graffiti, street-artu, happeningów, form teatralnych.
Działalność wydawniczą i badawczą poprzez wydawnictwo broszur, książek, plakatów, ulotek, folderów,
materiałów informacyjno-edukacyjnych.
Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie
wymienionym w celach działania Fundacji.
Współpracę z instytucjami publicznymi.
Wsparcie organizacji i inicjatyw społecznych w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
Edukację ekologiczną.
Działanie na rzecz praw zwierząt.
Organizacja zbiórek publicznych.
Promowanie dobrych praktyk i wdrażanie już opracowanych rozwiązań gdzie zaistnieją potrzeby zmian.
Współpraca z organizacjami, których cele statutowe zgodne są z celami Fundacji.
Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii i rozwiązań technicznych sprzyjających rozwojowi
społecznemu.

II. Opis działalności Fundacji Pozytywnych Zmian podjętej w 2012 r.
Strona internetowa Fundacji www.pozytywnezmiany.org
Biuletyn Informacji Publicznej http://pozytywnezmiany.bipnij.pl/index.php/Sites/1
W roku 2012 Fundacja Pozytywnych Zmian realizowała trzy projekty:
- „Miej wpływ na planowanie wydatkowania środków w swojej gminie – współdecyduj o funduszu
korkowym”.
Umowa dotacyjna w ramach akcji „Masz głos, masz wybór“ ze Stowarzyszeniem Liderów Lokalnych Grup
Obywatelskich(obecnie Sieć Obywatelska Watchdog Polska).
Projekt realizowany od maja do listopada 2012. Zmonitorowano wydatkowanie funduszu korkowego w BielskuBiałej, oraz powstał raport dostępny na stronie Fundacji.
Podsumowaniem projektu było spotkanie z Urzędem Miasta i NGO “Jak działa nasze miasto“ , na którym
przedstawiono raport z monitoringu wraz z rekomendacjeami. Część naszych rekomendacji została uwzględniona
w wydatkowaniu funduszu co spowodowało nominację Fundacji Pozytywnych Zmian i UM Bielsko-Biała do nagrody
Super Samorząd.
Powstał również film przedstawiający wyniki monioringu w innych miastach.
Raport: http://pozytywnezmiany.org/wp-content/uploads/2012/10/RaportBielsko-Bia%C5%82a.pdf
Film: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=auhCSebhTdE

Wysokość dotacji (darowizna): 500,00 PLN
Projekt zrealizowany.
- „Globalna Kobieta” w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej. Zorganizowałyśmy warsztaty edukacyjne oraz
warsztaty graffiti dla uczniów Bielskiej Szkoły, oraz stworzyłyśmy prezentację edukacyjną na temat sytuacji kobiet
na świecie. http://pozytywnezmiany.org/wp-content/uploads/2012/11/GlobalnaKobieta.pdf
Umowa z Fundacją Edukacja dla Demokracji.
Wysokość dotacji (środki publiczne): 1940,00 PLN
Projekt zrealizowany.
- Opracowanie planu monitoringu dotyczącego praktyk instytucji publicznych w Bielsku-Białej w zakresie
ochrony i wspierania kobiet – ofiar przemocy. W ramach projektu odbyłyśmy wizyty studyjne w organizacjach
świadczących pomoc kobietom-ofiarom przemocy(Warszawa, Cieszyn, Kraków), oraz ośrodkach miejskich.
Zdobyłyśy informacje z obszaru śląska w tym zakresie, wysłano kilka wniosków o informację, dokonano analizy
udzielanych form pomocy w naszym województwie. Powstał plan monitoringu który posłużył do przyszłych działań.
Umowa z Fundacją im. Stefana Batorego.
Projekt realizowany w od 1 października 2012 do 31 marca 2013.
Spotkania, prelekcje, wykłady:
10 marca 2012, Dzień Kobiet – czy mamy co świętować? Indie – Afryka – Polska
Galeria BWA w Bielsku-Białej.
W ramach wydarzenie odbyło się:
- zwiedzanie wystaw: Carole Benzaken – „Saviv saviv” / „Wokół, wokół” Agata Zbylut – „Nic nie jest takie jak
mówią”;
projekcja filmu „Niechciane” („Undesired”) reż. Walter Astrada, 2010 Film Fundacji Alexia z USA;
- wykład „Walka o wolność”– niewolnictwo kobiet w Afryce – Natlie Menezes Fundacja Idee (Afryka). Idee
podejmuje działania przeciwko współczesnym formom niewolnictwa w Afryce oraz przeciwko handlowi ludźmi;
- wykład - Transformacja-kryzys-codziennność. Bez kobiet to się nie uda – dr.Małgorzata Tkacz-Janik (Polska)

29-31 marca 2012, współorganizacja wraz z Stowarzyszeniem Montaż festiwalu „Montaż przedstawia:
kicz/kamp/popkultura”.
Kwiecień - Konsultujemy i tworzymy radę społeczną Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, oraz
zapobieganiu bezdomności zwierząt
24 kwietnia 2012 r - organizujemy konferencję „Dla przyszłości bez Czarnobyla i Fukuszimy”. Gościem
konferencji był Pan Valerii Lucyv z Charkowa na Ukrainie, pracujący podczas likwidacji skutków wybuchu
elektrowni w Czarnobylu; Wojciech Kłosowski, który opowiadał o awarii elektrowni w Fukuszimie; Piotr Dominiak
który z prezentacją „Z wiatrem czy pod prąd? Jak odnawialne źródła energii mogą zrewolucjonizować polską
energetykę?.
25-27 maja 2012 - współorganizacja wraz z Stowarzyszeniem Montaż - 10. Objazdowy Festiwal Filmowy „Watch
Docs. Prawa człowieka w filmie”.
26 maj 2012- organizacja spotkania z Katarzyną Batko- Tołuć zatytułowane „Obywatelska kontrola władzy jednym
ze sposobów wpływania na postrzeganie praw człowieka”.
Czerwiec – przyłączyłyśmy się do kampanii w obronie Gościnnej Doliny w Bielsku-Białej, gdzie zaplanowano
dużą wycinkę drzew. Gościnna Dolina to cenny przyrodniczo teren i Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy. W
ramach działania zorganizowałyśmy happening, zorganizowałyśmy spacer z przyrodniczką, zebrałyśmy i
złożyłyśmy w Urzędzie Miasta1200 podpisów, przeciwko wycince.
04.07.2012 - Happening w obronie Gościnnej Doliny w Bielsku-Białej
17.09.2012 – Złożyłyśmy uwagi do „Programu współpracy Gminy Bielsko-Biała w 2013 roku z organizacjami
pozarządowymi.
12.10.2012 – Wraz z 18stoma bielskimi organizacjami złożyłyśmy wniosek o powołanie Rady Pożytku
Publicznego w Bielsku- Białej. Wniosek złożono z inicjatywy Fundacji Pozytywnych.
29.11-01.12.2012 - współorganizujemy IV Festiwal Tęczowych Rodzin w Bielsku-Białej.
10.12.2012 - 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć. Podczas spotkania przedstawiłyśmy kampanię
„16 Dni Akcji”, wyświetliłyśmy film „Maska twardziela – przemoc, media i kryzys męskości”, przeprowadziłyśmy
dyskusję.
Nawiązanie współpracy:
Fundacja Idee,
Fundacja Alexia,
Stowarzyszenie Montaż.
Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich (obecnie Sieć Obywatelska Watchdog Polska)
III.
Fundacja Pozytywnych Zmian nie prowadzi działalności gospodarczej.
IV.
W sprawozdawanym okresie zostały przyjęte przez Zarząd następujące uchwały, których odpisy załączamy do
niniejszego sprawozdania:
1. Uchwała zarządu z dnia 09.01.2012 w sprawie zasad (polityki)rachunkowości.
2. Uchwała zarządu z dnia 15.02.2012 w sprawie przyjęcia Instrukcji w zakresie przeciwdziałania praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
3. Uchwała zarządu z dnia 16.04.2012 w sprawie przyjęcia planu kont.
4. Uchwała nr 5/06/2012 z dnia 27.06.2012 w sprawie zmian statutu.
5. Uchwała nr 6/09/2012 z dnia 21.09.2012 w sprawie zmiany siedziby fundacji.
V.
W 2012 roku Fundacja osiągnęła przychody z tytułu :
Źródło
Umowa dotacyjna w ramach akcji masz głos, masz wybór z dnia 9 maja 2012r.
Umowa z fundacją im. S. Batorego z dnia 24 września 2012r.
Umowa z 15 października 2012 roku w ramach programu edukacja globalna
Dotacje razem:
Alina Kula
Anna Chęć

Kwota zł.
500,00
5 800,00
1 940,00
8 240,00
472,00
180,00

Vagina Cafe

100,00
752,00
538,80
538,80

Darowizny pieniężne razem:
Alina Kula
Darowizny rzeczowe razem:

Łącznie w 2012 roku fundacja pozyskała 9 530,80 zł, z czego 8 992,00zł środków pieniężnych i 538,80 w
postaci darowizn rzeczowych.
Fundacja nie prowadziła odpłatnych działań statutowych.
VI.
Wysokość kwot przeznaczonych na :
Realizacja celów statutowych, w tym:
Zużycie materiałów i energii
Wynagrodzenia
Pozostałe koszty
Koszty administracyjne, w tym:
Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty
Razem poniesione koszty:

6 785,07
1 203,37
4 850,00
731,70
2 678,68
1 500,00
602,30
426,38
150,00
9 463,75

VII.
A/ LICZBIE OSÓB ZATRUDNIONYCH W FUNDACJI
W 2012 roku zawarto 8 umów o dzieło oraz 5 umów wolontariatu łącznie z trzema osobami.
- łączna kwota wynagrodzeń brutto wypłaconych w roku 2012- 4850 zł
VIII.
DANE O DZIAŁALNOSCI ZLECONEJ FUNDACJI PRZEZ PODMIOTY PAŃSTWOWE I SAMORZĄDOWE (usługi
państwowe , zadania zlecone i zamówienia publiczne) ORAZ O WYNIKU FINANSOWYM TEJ DZIAŁALNOŚCI : IX. INFORMACJĘ O ROZLICZENIACH FUNDACJI Z TYTUŁU CIĄŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH, A
TAKŻE INFORMACJĘ W SPRAWIE SKŁADANYCH DEKLARACJI PODATKOWYCH.:
- Informacja o rozrachunkach z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych - Podatek dochodowy od osób
fizycznych - 718zł

W FUNDACJI W 2012 ROKU NIE PRZEPROWADZONO ŻADNYCH URZĘDOWYCH KONTROLI.

