SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI POZYTYWNYCH ZMIAN
ZA ROK 2014
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,
2. Anna Chęć, członkini Zarządu Fundacji,

zamieszkała: ul. Cicha 7/1, Bielsko-Biała
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.
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 2014 r.
Strona internetowa: www.pozytywnezmiany.org
Biuletyn Informacji Publicznej: http://pozytywnezmiany.bipnij.pl/index.php/Sites/1
W 2014 roku Fundacja Pozytywnych Zmian realizowała poniższe 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

Czas trwania projektu: lipiec 2013 - październik 2014 r..
Powstała strona projektu: http://pozytywnezmiany.org/reagujemy
Powstała MAPA – REAGUJEMY przeciwko przemocy:
http://pozytywnezmiany.org/reagujemy/mapa
Raport z monitoringu do pobrania na stronie fundacji pozytywnezmiany.org
- „Organizujmy się - budowanie silnych społeczności lokalnych” - jako organizacja
partnerska ze Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej Bona Fides
z Katowic.
Czas trwania projektu: luty 2014 - grudzień 2015.
- „Art. 207 KK – znęcanie się nad osobą najbliższą – monitoring śląskich sądów”.
Czas trwania projektu: wrzesień 2014 - grudzień 2015.
- „Karioka Girls Rock Camp Poland”
Projekt jest realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Kobieca Transsmisja z Krakowa.
Karioka jest częścią międzynarodowego Girls Rock Camp i zajmuje się organizacją
muzycznych obozów dla dziewczynek na terenie Polski.
Czas trwania projektu: wrzesień 2014 - kwiecień 2016.
Spotkania, prelekcje, wykłady
3 lutego - Plac Chrobrego w Bielsku-Białej - Happening od nazwą „Rzeźba przeciwko
przemocy” promujący „Mapę-reagujemy” mapa-reagujemy.slask.pl. Galeria zdjęć z
happeningu: http://pozytywnezmiany.org/?page_id=22&album=3&gallery=24
6 lutego – spotkanie promujące „Mapę-reagujemy” mapa-reagujemy.slask.pl. Galeria zdjęć
ze spotkania: http://pozytywnezmiany.org/?page_id=22&album=3&gallery=25
14 lutego – współorganizacja ONE BILLION RISING POLAND, Relacja na stronie
http://pozytywnezmiany.org/?p=2107
28 lutego – w Pałacu Prezydenckim odbyła się gala wręczenia nagród Super Samorząd.
Nagroda przyznawana jest organizacjom, które biorą udział w programie „Masz Głos Masz
Wybór”. W roku 2013 nasz organizacja realizowała zadanie Dostępni Samorządowcy.
Za podjęte działania otrzymałyśmy wyróżnienie.
4 marca - Fundacja współorganizowała konferencję Porozumienia Organizacji
Pozarządowych „Budżet Obywatelski – nasze pomysły, na co wydać 2 miliony złotych”.
8 marca – Wspólnie z Fundacją Piaskowy Smok z Katowic i osobami prywatnymi
organizowałyśmy VII ŚLĄSKĄ MANIFĘ, która odbyła się pod hasłem: – SIŁA KOBIET
PRZECIW PRZEMOCY!
Po raz trzeci w Galerii Bielskiej BWA zorganizowałyśmy spotkanie pn. „Dzień Kobiet – czy
mamy co świętować?”.
15 marca – współprowadzenie panelu „Świat bez przemocy – czy to jest możliwe?”,
podczas KONGRESU KOBIET WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO.
31 marca do 7 kwietnia - dzięki wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego gościłyśmy

w Reykjaviku w ramach przygotowania dwustronnych projektów partnerskich. Razem
z krakowskim Stowarzyszeniem Kobieca Transsmisja ramach planowania organizacji
w Polsce obozów muzycznych dla dziewcząt – Girls Rock Camp.
24 kwiecień – spotkanie dotyczące organizowania społecznościowego w ramach projektu:
„Organizujmy się – budowanie silnych społeczności lokalnych”
21 maja – prezentacja działań fundacji i „Mapy – Reagujemy” podczas konferencji w Śląskim
Urzędzie Wojewódzkim pn.: „Współpraca jednostek pomocy społecznej z Policją w obszarze
przeciwdziałania przemocy w rodzinie – modelowe kierunki działań, nowe narzędzia,
przykłady dobrych praktyk”.
6-8 czerwca – współorganizacja wraz ze Stowarzyszeniem Montaż festiwalu „Watch Docs –
Prawa człowieka w filmie”. Jeden dzień festiwalu poświęcony był tematy ce przemocy wobec
kobiet. Przedstawicielki fundacja omówiły problem przemocy w trakcie spotkania
tematycznego podczas festiwalu.
9 czerwca - w radiowej „czwórce” opowiadamy o Islandii i Girls Rock Camp.
14-15 czerwca - wzięłyśmy udział udział w szkoleniu w ramach projektu „Budowanie
organizowania społecznościowego w Polsce i w Niemczech”, którego organizatorem było
Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides w Katowicach.
28-29 czerwca - razem ze Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej Bona Fides
uczestniczyłyśmy w szkoleniu z organizowania społecznościowego, które odbyło się w Lipsku.
24 lipca - „Wakacyjne wieczory z filmem dokumentalnym” - „Kobiety syryjskiej rewolucji”.
8-11 września - wzięłyśmy udział w międzynarodowym spotkaniu Europejskiej Sieci
Organizatorów Społecznościowych w Budapeszcie.
21-26 września – wizyta studyjna w Norwegii. Celem wyjazdu było nawiązanie współpracy
z organizacjami pozarządowymi.
4 października- zorganizowałyśmy Szkolenie „Jak prowadzić kampanię społeczną na rzecz
zmiany”.
7 listopad – współorganizujemy debatę prezydencką wraz z Porozumieniem Organizacji
Pozarządowych, które koordynujemy.
4 listopad – publikacja raportu z monitoringu 167 gmin województwa śląskiego pod kątem
praktyk instytucji publicznych w zakresie pomocy kobietom-ofiarom przemocy oraz realizacji
zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

4 listopad - szkolenie z obserwacji rozpraw sądowych w Bielsku-Białej.
8 listopad - szkolenie z podstaw prawa i zagadnień z zakresu przemocy w rodzinie w
Bielsku-Białej.
8 listopad - szkolenie z dostępu do informacji publicznej.
15 listopad – współorganizujemy ze Społecznym Ruchem Ochrony Drzew konferencję
„Drzewa w mieście” oraz warsztaty ochroniarskie.
22 listopad - szkolenie z tematyki przemocy w rodzinie, prawa karnego i obserwacji rozpraw
sądowych w Katowicach.
29 listopad - kolejne szkolenie z tematyki przemocy w rodzinie, prawa karnego i obserwacji
rozpraw sądowych, Gliwice.

Nawiązanie współpracy:
Zostałyśmy członkinią Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej.
Przystąpiłyśmy do „Koalicji Przeciwko Mowie Nienawiści”.
Nawiązałyśmy współpracę ze Stowarzyszeniem Kobieca Transsmisja z Krakowa oraz Stelpur
Rokka! z Islandii w ramach pracy nad organizacją Girls Rock Camp w Polsce.
III.
Fundacja Pozytywnych Zmian nie prowadzi działalności gospodarczej.
IV.
W 2014 roku Fundacja osiągnęła przychody z tytułu :
Źródło
Dotacje
Darowizny pieniężne
Razem:

Kwota zł.
165 502,39
2 636,70
168 139,09

Fundacja nie prowadziła odpłatnych działań statutowych.
V.
Wysokość kwot przeznaczonych na :
Realizacja celów statutowych, w tym:
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty

151 922,68
3 240,59
39 761,17
1 200,00

Wynagrodzenia
Ubezpieczenia społeczne
Pozostałe koszty
Koszty administracyjne, w tym:
Usługi obce
Razem poniesione koszty:

90 390,46
7 616,87
9 713,59
888,31
888,31
152 810,99

VII.
A/ LICZBIE OSÓB ZATRUDNIONYCH W FUNDACJI
W 2014 roku zawarto 16 umów cywilno-prawnych łącznie z 11 osobami.
- łączna kwota wynagrodzeń brutto wypłaconych w roku 2014 - 90 390,46 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.:
Fundacja nie ma żadnych zaległości publiczno-prawnych.
Za 2014 zapłaciła
- PIT-4 w wysokości 6 619,00
- PIT-8 w wysokości 27,00
- Ubezpieczeczenie zdrowotne: 7322,58
- Ubezpieczenie społeczne: 13 3650,30
- Fundusz Pracy: 946,04
W FUNDACJI W 2014 ROKU NIE PRZEPROWADZONO ŻADNYCH URZĘDOWYCH
KONTROLI.

