SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WAŻKA
ZA 2011 ROK

1. Dane rejestracyjne:
Nazwa fundacji: Fundacja Ważka
Adres: 57-100 Strzelin, Karszów 19

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.funadacjawazka.blogspot.com

2. Zarząd Fundacji:
Małgorzata Barrek – Prezes Zarządu
Anna Lewińska – Wiceprezes Zarządu
Renata Iwaniec – Wiceprezes Zarządu
Marta Derejczyk – Skarbnik Zarządu
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3. Określenie celów statutowych:
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.

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.
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4. Opis działalności statutowej z podaniem konkretnych rezultatów w realizacji
celów społecznie użytecznych, które stanowiły podstawę powołania fundacji, zgodnie
z zapisem statutowym fundacja realizuje swoje cele poprzez organizowanie
nieodpłatnych i odpłatnych działań pożytku publicznego:

Działalność statutowa w 2011 roku była prowadzona w trzech zasadniczych obszarach:
- działalność w obszarze edukacji i kultury oraz działalności charytatywnej na rzecz osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym z przyczyn społecznych i ekonomicznych,
- działania edukacyjne i animacyjne ukierunkowane na popularyzację wiedzy dotyczącej praw
człowieka, praw dziecka i demokracji oraz wzmacnianie poczucia tożsamości lokalnej
i zaangażowania w życie wspólnoty,
- przeciwdziałanie wykluczeniu i dyskryminacji wobec osób kobiet i dzieci przebywających
w ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych oraz z mniejszymi szansami edukacyjnymi.

Działalność dofinansowana z dotacji uzyskanych w konkursach grantodawczych:
1) Ważna sprawa – moje prawa – projekt adresowany do dzieci w wieku szkolnym spędzających wolny
czas w świetlicach środowiskowych na terenie miasta Wrocławia w okresie od kwietnia do końca
czerwca 2011 r. W wyniku realizacji cyklu warsztatowego, w którym wzięło udział ok. 40 dzieci,
uczniowie wrocławskich szkół podstawowych w wieku ok. od 7 do 12 r. ż. zapoznali się z
podstawowymi prawami człowieka oraz zdobyli podstawową wiedzę z zakresu funkcjonowania
społeczności lokalnej w kontekście możliwości korzystania ze swoich praw. W wyniku realizacji
projektu przeprowadzone zostały 3 cykle warsztatowe, po 6 spotkań każdy. Czas realizacji projektu:
luty – czerwiec 2011 r.

Logo projektu
Działania statutowe w 2011 ze środków pozyskanych z darowizn i pracy wolontariackiej:
1) Gwiazdka na Strzegomskiej – organizacja spotkania wigilijnego dla podopiecznych ze Schroniska
i Noclegowni dla Bezdomnych Kobiet i Matek z Dziećmi (ul. Strzegomska 9). W placówce przy ul.
Strzegomskiej zorganizowane zostało spotkanie związane ze Świętami Bożego Narodzenia, zaproszony
została Szopka Bożonarodzeniowa Państwa Rogalińskich z Poznania, przygotowany został poczęstunek
oraz prezenty dla dzieci, które wręczał Mikołaj. Łącznie w spotkaniu udział wzięło około 40 kobiet
i 20 dzieci. Zorganizowana został również zbiórka odzieży, zabawek, pomocy szkolnych dla
podopiecznych Schroniska. Okres realizacji: grudzień 2011 r.

5. Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych
w okresie sprawozdawczym.
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1) Ważna sprawa – moje prawa. Dofinansowanie ze środków Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław
2016 w wysokości 10 000 PLN.
2) Gwiazdka na Strzegomskiej. Darowizny w wysokości 355 PLN.
3) Koszty administracyjne działalności statutowej. Darowizny w wysokości 200 PLN.

Łącznie obrót finansowy w roku 2011 wyniósł około 10 555 PLN.
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