SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WAŻKA
ZA 2016 ROK

Treść zgodna z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu
sprawozdania z działalności fundacji (Dz.U. Z 2001 . Nr 50, poz. 29 ze zm.)

INFORMACJE O FUNDACJI
Nazwa fundacji: Fundacja Ważka
Siedziba: 50-227 Wrocław, ul. Kleczkowska 46/14
Data rejestracji: 23.12.2010 r.
nr w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000374293
Numer NIP: 914 15 58 252
REGON: 021443860
Telefon: + 48 501 475 146, + 48 501 931 021
E-mail: fundacjawazka@gmail.com
Strona internetowa: www.fundacjawazka.org
Zarząd Fundacji:
Anna Lewińska – Prezes Zarządu
Ewa Mielcarek – Wiceprezes Zarządu
Anna Kurpiel – Wiceprezes Zarządu
Marta Derejczyk – Skarbnik Zarządu
Cele statutowe:
1) Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w obszarze kultury, gospodarki, edukacji oraz zdrowia.
2) Zwiększanie potencjału kapitału ludzkiego.
3) Stymulowanie rozwoju rynku pracy.
4) Wspieranie rozwoju instytucji samorządu terytorialnego oraz innych instytucji działających na rzecz
kultury, gospodarki, edukacji oraz zdrowia, wspieranie dialogu międzysektorowego.

5) Innowacyjna i ponadnarodowa działalność nakierowana na wymianę dobrych praktyk i ich
implementację na obszarze RP.
6) Zwiększenie poziomu integracji społecznej.
7) Promocja kultury i sztuki, w szczególności poprzez realizację programów edukacyjnych, animowanie
życia kulturalnego.
8) Promocja idei zrównoważonego rozwoju.
9) Podejmowanie działalności wspomagającej upowszechnianie swobód obywatelskich, a także działań
wspomagających rozwój demokracji.
10) Przeciwdziałanie wszelkim formom przemocy i dyskryminacji kobiet oraz wykluczeniu społecznemu
w szczególności ze względu na wiek, niepełnosprawność, status społeczny i majątkowy, przekonania,
rasę, narodowość i orientację seksualną.
11) Upowszechnianie praw człowieka i idei równości płci.
Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, opis
głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych.
Wyżej wymienione cele fundacja realizuje poprzez:
1) Merytoryczne i finansowe wspieranie obywatelskich inicjatyw samorządowych.
2) Współpracę ze środkami masowego przekazu.
3) Współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami, instytucjami, fundacjami oraz
przedsiębiorstwami, prowadzącymi działalność w obszarze gospodarki, kultury, edukacji, zdrowia
i
nauki.
4) Wspieranie rozwoju rodziny.
5) Wspieranie rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości.
6) Działalność szkoleniowo – doradczą.
7) Działalność badawczo – naukową.
8) Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowotechniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska,
dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych.
9) Monitorowanie i analizowanie istniejącego prawa, a także założeń polityki, realizowanych projektów i
programów z perspektywy praw kobiet i równouprawnienia płci.
10) Organizowanie aukcji, zbiórek, koncertów, widowisk i innych akcji mających na celu pozyskanie
środków materialnych na cele statutowe Fundacji.
Działalność statutowa w 2016 roku prowadzona była w trzech zasadniczych obszarach:
Działalność w obszarze edukacji i kultury, obszarze badawczym oraz dokumentacji, archiwizacji i
popularyzacji niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
Działalność dofinansowana z dotacji uzyskanych w konkursach grantodawczych:
1) Projekt pn. “Prze-twórcy ludowi”
Celem projektu była ochrona i upowszechnianie tradycji kulturowych Dolnego Śląska poprzez badanie,
dokumentację i popularyzację zjawisk kultury ludowej i artystów ludowych zamieszkujących
województwo dolnośląskie, a wywodzących się z tradycji przesiedleńców z Kresów Wschodnich, Polski
Centralnej i Południowej, Grecji, Ukrainy i Łemkowszczyzny, a także reemigrantów z Bośni

i Hercegowiny, Bukowiny Rumuńskiej oraz Francji i Belgii. Cel ten udało się osiągnąć poprzez
kontynuację programu regularnych badań terenowych na terenie województwa dolnośląskiego,
popularyzację ich efektów, organizację warsztatów etnograficznych umożliwiających aktywne
poznawanie I twórcze przekazywanie elementów tradycyjnej kultury, w także wydanie płyty CD z
nagraniami pieśni dolnośląskiej śpiewaczki Stanisłąwy Latawiec i jej sióstr pn. "Z domu Kida”.
Projekt dofinansowany był ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2) Projekt pn. “Dożynki – wymair lokalny i ponadregionalny”
Projekt „Dożynki 2016 – wymiar lokalny i ponadregionalny” miał na celu zbadanie i
komparatystyczną analizę przygotowania, organizacji i przebiegu współczesnych dożynek, jako
znaczącego, oddolnego zjawiska kultury współczesnej wsi, który łączy w sobie aspekt kulturowy,
społeczny, polityczny i religijny.
Badania prowadzone były na terenie województw: dolnośląskiego, wielkopolskiego i łódzkiego.
Zakładały one kwerendę, badania terenowe, a następnie analizę 6 pogłębionych studiów przypadku
oraz łącznie 18 wydarzeń dożynkowych w trzech województwach oraz Dożynek Prezydenckich w
Spale. Efektem badań jest raport ukazujący dynamikę, charakter zjawiska, zawierającego wnioski i
rekomendacje z badań oraz jego publikacja w internecie na prawach wolnej licencji.
Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

3) Projekt pn. “Dolnośląskie Archiwum Tradycji”
Projekt "Dolnośląskie Archiwum Tradycji" polegał na opracowaniu I digitalizacji, w celu udostępnienia,
zasobów muzealnych (fotografie) i audiowizualnych (nagrania audio I wideo) dotyczących
niematerialnego dziedzictwa Dolnego Śląska zgromadzonych przez Fundację Ważka. Utworzone
zostało cyfrowe Dolnośląskie Archiwum Tradycji (DAT) - podstrona na stronie fundacji. W skład zbioru
udostępnionego w ramach DAT weszły materiały zgromadzone podczas etnograficznych badań
terenowych prowadzonych na Dolnym Śląsku od 2012 r., w tym nagrane wywiady biograficzne,
nagrania śpiewaków i zespołów ludowych, skany fotografii z prywatnych zbiorów, dokumentacja
rękodzieła, rejestracja lokalnych świąt i obrzędów. W kolejnych latach DAT będzie się rozwijał I
powiększał, stając się pierwszym kompleksowym archiwum społecznym o dziedzictwie i tradycji
regionu.
Projekt "Dolnośąskie Archiwum Tradycji" został dofinansowany ze srodków Ministra Kultury I
Dziedzictwa Narodowego.
4) Projekt pn. “Archiwum społeczne Fundacji Ważka – uporządkowanie, ewidencja, udostępnianie”
Projekt ma na celu uporządkowanie i zewidencjonowanie – w tym wprowadzenie do baz danych - oraz
bezpłatne udostępnienie zasobu archiwalnego Fundacji Ważka, gromadzonego w ciągu ostatnich
pięciu lat działalności fundacji w trakcie badań terenowych prowadzonych przede wszystkim na Dolnym
Śląsku, dotyczących tradycji i historii regionu.
Zadanie zostało sfinansowane w 87,93% ze środków publicznych w formie dofinansowania w ramach
otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego “Wspieranie działań archiwalnychw
zakresie niepaństwowego zasobu archiwalnego 2016” - priorytet digitalizacja, organizowanego przez
Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

Działania statutowe w 2016 r. ze środków pozyskanych z darowizn i pracy wolontariackiej:
W roku 2016 nie było działań prowadzonych ze środków pozyskanych z darowizn i pracy
wolontariackiej.
Działania statutowe w 2016 r. w ramach działałnośći odpłatnej:
Działania pn. “NieKongres animatorów kultury”, “Akademia Kolberga”
3. INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WEDŁUG WPISU DO
REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
4. ODPISY UCHWAŁ ZARZĄDU FUNDACJI
Uchwała nr 1/2016 Zarządu Fundacji Ważka z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 02.01.2016 r. w sprawie zakresu działań statutowych odpłatnych pozytku publicznego
Fundacji Ważka
Niniejszym członkowie Zarządu Fundacji Ważka, zgodnie z obowiązującym Statutem Fundacji
ustanawiają zakres odpłatnej działałnosci statutowej pożytku publicznego w następujących obszarach.
Fundacja Ważka prowadzi odpłatną działalność statutową w zakresie:
a. działań z dziedziny kultury, edukacji kulturalnej i animacji kulturalnej,
b. działań z dziedziny aktywizacji dzieci, młodzieży oraz osób starszych.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

5. INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYCH PRZYCHODÓW, Z WYODRĘBNIENIEM ICH
ŹRÓDEŁ, ODPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ FUNDACJĘ W RAMACH
CELÓW STATUTOWYCH Z UWZGLĘDNIENIEM KOSZTÓW TYCH ŚWIADCZEŃ
W roku 2016 Fundacja zrealizowała projekty “Prze-twórcy ludowi”, “Dożynki – wymiar lokalny I
ponadregionalny”, “Dolnośląskie Archiwum Tradycji”, “Archiwum społeczne Fundacji Ważka –
uporządkowanie, ewidencja, udostępnianie”, “NieKongres animatorów kultury”, “Akademia Kolberga”.
Uzyskała następujące przychody określone statutem:


Składki członkowskie – 0,00 PLN



Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 152 675,20 – PLN



Dotacja z Naczelej Dyrekcji Archiwów Państwowych – 30 000 PLN



Darowizny – 28 459,00 PLN



Działalność odpłatna: 11 500 PLN



Nadwyżka przychodów nad kosztami z roku 2015 – 5 074,00 PLN

Razem przychody statutowe: PLN 169 391,27
Łącznie obrót finansowy w roku 2016 wyniósł około 169 466,20 PLN.
W roku 2016 fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.

6. INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH NA:


realizację celów statutowych: 122 786,20 PLN



administrację: 0,00 PLN



działalność gospodarczą: 0,00 PLN



pozostałe koszty: 0,00 PLN

7. POZOSTAŁE DANE:
a) Liczba osób zatrudnianych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk: 23 osoby –
koordynator projektu, prowadzący badania terenowe, opracowujące kwestioanriusze do badań,
prowadzący kwerendy, prowadzący warsztaty etnograficzne dla dzieci i młodzieży, realizatorzy płyty
CD, graficy, osoba wykonująca dokumentację fotograficzną, filmową zadania, osoby przygotowujące
publikację pod względem merytorycznym, redakcyjnym i graficznym, archiwista, osoby wykonujące
selekcję i dobór materiałów do opracowania w systemie OSA, osoby tworzące I wprowadzające do baz
danych informacje o zasobach, informatyka, muzyków (umowy cywilnoprawne)
Fundacja w 2016 roku nie zatrudniała osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej.
b) Łączna kwota wypłacanych przez fundację wynagrodzeń: 126 802,00 PLN
c) Wysokość rocznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu oraz innym organom
fundacji: 0,00 PLN
Fundacja w roku 2016 nie prowadziła działalności gospodarczej i nie wypłacała z tego tytułu żadnych
wynagrodzeń. Fundacja nie wypłacała nagród i premii.
d) W roku 2016 fundacja nie zatrudniała osób na umowę o pracę, zatrudniała 2 osoby na umowę
zlecenie, z tego tytułu poniosła koszty w wysokości: 15 180,00 PLN
e) W roku 2016 fundacja nie wypłacała nagród, premii i innych świadczeń.
f) Ponadto:
- fundacja nie udzielała pożyczek pieniężnych,
- fundacja nie posiadała kwot ulokowanych na rachunkach bankowych,
- fundacja nie nabyła obligacji,
- fundacja nie nabyła nieruchomości,
- fundacja nie nabyła środków trwałych.
g) Fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe.
h) Fundacja rozlicza swoje zobowiązania z tytułu podatków terminowo. Składane są deklaracje
dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych.
i) W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzona kontrola.

