FUNDACJA PRZESTRZEŃ KOBIET
ul.

Sw. Krzyża

34, 34-460 Szczawnica

NIP: 7352717864
REGON: 120560097, KRS: 0000290372

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Przestrzeń Kobiet
za rok 2008
1. Dane Fundacji:
Nazwa: Fundacja Przestrzeń Kobiet
Adres siedziby: ul. Św. Krzyża 34, 34-460 Szczawnica, powiat
nowotarski, woj. małopolskie
NrKRS: 0000290372
Data wpisu do KRS: 10.10.2007
REGON: 120560097
NIP: 7352717864
2. W skład Zarządu Fundacji Przestrzeń Kobiet wchodzą 2 osoby:
Ewa Dorota Furgał, zam. ul. Batorego 38, 26-811 Wyśmierzyce,
Natalia Maria Sarata, zam. ul. Św. Krzyża 34, 34-460 Szczawnica
3. Cele statutowe Fundacji Przestrzeń Kobiet to:
a. działanie na rzecz rowności kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach życia, w
sferze prywatnej i publicznej,
b. przeciwdziałanie dyskryminacji, w szczegolności dyskryminacji kobiet, ze względu na
płeć i orientację seksualną, a także inne przesłanki, we wszystkich dziedzinach życia, w
sferze prywatnej i publicznej,
c. wspieranie kobiet jako podmiotów politycznych biorących aktywny
udział w procesach demokratycznych i społecznych,
d. wspieranie twórczości kobiet,
e. podnoszenie w społeczeństwie poziomu wiedzy o feminizmie, gender,
historii kobiet, ruchu kobiecym, a także równouprawnieniu i niedyskryminacji ze względu
na płeć, orientację seksualną i inne przesłanki,
f. wspieranie procesów demokratycznych i rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego, otwartego na różnice,
g. wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz idei wolontariatu,
h. upowszechnianie w społeczeństwie, organizacjach pozarządowych,
instytucjach państwowych i prywatnych wiedzy z zakresu równości i
przeciwdziałania dyskryminacji, w szczególności dyskryminacji kobiet,
ze względu na płeć i orientację seksualną, a także na inne przesłanki.
4. Cele Fundacji są realizowane poprzez:
a. organizowanie kursów, szkoleń, warsztatów, konferencji, seminariów, wystaw,
b. wspieranie i organizację przedsięwzięć wydawniczych i artystycznych,
c. współpracę z organizacjami pozarządowymi, instytucjami państwowymi i prywatnymi,
polskimi i zagranicznymi, w zakresie realizacji celów wymienionych w statucie Fundacji,
d. rzecznictwo interesów grup mniejszościowych i dyskryminowanych
ze względu na płeć i orientację seksualną, a także inne przesłanki,
e. prowadzenie działalności badawczej.
5. Fundacja Przestrzeń Kobiet realizowała w 2008 roku cele statutowe
wymienionych działań:

w ramach niżej

a. organizowanie konferencji i szkoleń, prowadzenie warsztatów:
~

W dniu 7 marca FPK przeprowadziła autorski warsztat gynealogiczny, który był
imprezą towarzyszącą Krakowskiej Manifie 2008 i odbył się w ramach Tygodnia
Feministycznego w Krakowie.
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~

W dniu 16 kwietnia

FPK zrealizowała

warsztat

genderowy

w ramach

Festiwalu Filmowego Watch Docs. Prawa Człowieka w Filmie, który

6. Objazdowego
odbywał się w

Częstochowie.
~

W dniu 6 czerwca FPK wraz z Wyższą Szkołą Biznesu - National Louis University z
Nowego Sącza zorganizowała
konferencję
"Z komputerem na rynek pracy. Dorobek
projektu ITqual w zakresie przeciwdziałania marginalizacji pracowników sektora MŚP
powyżej 40 roku życia na rynku pracy". Konferencja odbyła się w ramach projektu
"PARTNERSTWO
NA RZECZROZWOJUKOMPETENCJI
INFORMATYCZNYCH
W POLSCE"realizowanego
przy udziale środków
Europejskiego
Funduszu Społecznego
w ramach
Programu
Inicjatywy
Wspólnotowej
EQUAL.

~

W dniu 25 czerwca FPK przeprowadziła
spotkanie warsztatowe
nt. stereotypów
na
rynku pracy dla Klubu Integracji
Społecznej w Krakowie, działającego
przy Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej.

~

We wrześniu i w październiku
odbył się zaprojektowany
i zrealizowany
przez FPK cykl
szkoleniowy "Kobiety i Rozwój". Cykl składał się z 4 warsztatów
16-godzinnych
i był
częścią projektu "Kobiety i Rozwój. Kobiety rozwijają się, kobiety rozwijają miasta i
wsie" współfinansowanego
w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
2008.

~

W listopadzie odbył się cykl szkoleniowy "Gender w edukacji rozwojowej", składający
się z 4 warsztatów 8-godzinnych,
zrealizowany
przez FPK w ramach projektu "Gender
w edukacji rozwojowej. Czy równość płci jest niezbędna do rozwoju?". Projekt był
współfinansowany
przez Fundację
Edukacja dla Demokracji
w ramach
programu
polskiej pomocy zagranicznej
Ministerstwa Spraw Zagranicznych
RP w 2008 r.

~

odbył się pierwszy warsztat w cyklu szkoleniowym
"Krakowski Szlak
składa się z 4 warsztatów
16-godzinnych
i będzie kontynuowany
do
marca 2009 r. Cykl odbywa się w ramach projektu
,,Polki, Żydówki - krakowskie
emancypantki. Historia i współczesność dla równości i różnorodności", który FPK
realizuje w partnerstwie
z Żydowskim
Stowarzyszeniem
Czulent i Jewish Community
Centre w Krakowie.
W listopadzie

Kobiet", który

~

dniach
5-6
grudnia
FPK zrealizowała
konferencję
"Kobiety
i Rozwój. II
Ogólnopolska konferencja
kobiet działających na rzecz rozwoju społeczności
lokalnych". Konferencja
odbyła się w ramach projektu
"Kobiety
i Rozwój. Kobiety

W

rozwijają
się, kobiety
rozwijają
miasta
i wsie" współfinansowanego
w ramach
Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich
2008. Matronat medialny nad konferencją
objęły:
Witryna Wiejska,
Serwis Aktywne
Społeczności,
Serwis Zielona.org,
Wydawnictwo
Zielone Brygady oraz miesięcznik "Z doliny Grajcarka".
~

W dniu

10 grudnia

FPK we współpracy

"Świadomość i odpowiedzialność.
odbyła się w 60. rocznicę
b.

wspieranie

i organizację

z Muzeum

Galicja

zorganizowała

debatę

Debata o prawach człowieka w Polsce". Dyskusja

uchwalenia

przedsięwzięć

Powszechnej
wydawniczych

Deklaracji

Praw Człowieka.

i artystycznych:

~

FPK objęła matronat
nad książką "Kiedy kobieta kocha kobietę. Album relacji"
autorstwa Alicji Długołęckiej,
Agaty Engel-Bernatowicz,
Agnieszki Kramm i Agnieszki
Weseli, która ukazała się w kwietniu nakładem Wydawnictwa
Anka Zet Studio.

~

W kwietniu FPK rozpoczęła dystrybucję
publikacji
"Kompendium
przygotowanej
przez Ministerstwo
Pracy i Polityki
Społecznej,
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Przedsiębiorczości"
Departament

ds.

Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji w ramach projektu "Jak dobrze być
przedsiębiorczą kobietą!", finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
~

W listopadzie FPK wydała broszurę "Kobiety i rozwój. Poradnik dla kobiet działających
na rzecz rozwoju społeczności lokalnych" pod redakcją Natalii Saraty. Poradnik został
opracowany w ramach projektu "Kobiety i Rozwój. Kobiety rozwijają się, kobiety
rozwijają miasta i wsie" współfinansowanego
w ramach Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich 2008.

c. współpracę z organizacjami pozarządowymi, instytucjami państwowymi i prywatnymi,
polskimi i zagranicznymi, w zakresie realizacji celów wymienionych w statucie Fundacji:
~

Krakowska Manifa 2008 została zorganizowana wspólnie przez FPK, nieformalną
grupę Miłość Bez Granic, Fundację Autonomia i Towarzystwo Interwencji Kryzysowej.

~

Konferencja c.Z komputerem na rynek pracy" została zorganizowana przez FPK we
współpracy z Wyższą Szkołą Biznesu - National-Louis University z Nowego Sącza.

~

Projekt .Gender w edukacji rozwojowej. Czy równość płci jest niezbędna do rozwoju?"
został zrealizowany
przez FPK we współpracy
z Fundacją Innowacyjnych
Przedsięwzięć Społecznych.

~

Projekt ,,Polki, Żydówki - krakowskie emancypantki. Historia i współczesność dla
równości i różnorodności", jest realizowany przez FPK w partnerstwie z Żydowskim
Stowarzyszeniem Czulent i Jewish Community Centre w Krakowie.

~

FPK podpisała listy intencyjne o współpracy z następującymi organizacjami: Fundacją
Feminoteka, Stowarzyszeniem Doradców Europejskich PLinEU, Biurem Inicjatyw
Międzynarodowych, Fundacją Machina Fotografika, Marklowickim Stowarzyszeniem
Kobiet, Stowarzyszeniem
Darłowskie Centrum Wolontariatu,
Stowarzyszeniem
Akademia Pełni Życia im. Joanny Boehnert.

~

FPK należy do i działa w ramach Obywatelskiego Forum Kobiet, otwartej struktury,
skupiającej
kobiety
działające
w organizacjach
pozarządowych,
związkach
zawodowych, partiach politycznych i środowiskach akademickich.

~

FPK wzięła udział w I Ogólnopolskim Spotkaniu Organizacji LGBTI w Krakowie, które
odbyło się w dniach 26-27 stycznia i zgromadziło przedstawicieli/ki 18 organizacji.

d. rzecznictwo interesów grup mniejszościowych i dyskryminowanych
ze względu na płeć i orientację seksualną, a także inne przesłanki:
~

FPK podpisała list do Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Pani Jolanty Fedak, w
sprawie powołania Komitetu Konsultacyjno-Doradczego jako stałego ciała doradczego
zajmującego się przeciwdziałaniem dyskryminacji.

~

FPK podpisała list otwarty ruchu kobiecego w
upominając się o prawo kobiet do ochrony zdrowia.

~

FPK podpisała list do Premiera RP, Pana Donalda Tuska, w sprawie podjęcia
natychmiastowych kroków przeciwdziałających przemocy wobec kobiet i dziewcząt.

~

FPK poparła protest społeczny przeciwko "Ustawie o ochronie genomu ludzkiego i
embrionu ludzkiego oraz Polskiej Radzie Bioetycznej i zmianie innych ustaw",
wypracowanej przez Zespół ds. Konwencji Bioetycznej pod przewodnictwem Posła
Jarosława Gowina.
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sprawie

lekarki

z Żyrardowa,

e. fundraising, realizację projektów:
~

Od 1 marca (do 28 lutego 2009 r.) FPK realizuje projekt "Stwórzmy Przestrzeń do
działania. Wzmocnienie instytucjonalne
i rozwój zespołu trenerskiego Fundacji
Przestrzeń Kobiet",
współfinansowany
w ramach
Funduszu dla Organizacji
Pozarządowych ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu
Finansowego EOG i budżetu Rzeczypospolitej Polskiej.

~

Od 1 lipca do 31 grudnia FPK realizowała grant instytucjonalny (general support)
przyznany przez Astraea Lesbian Foundation for Justice w ramach International Fund
for Sexual Minorities.

~

Od 1 sierpnia do 31 grudnia FPK realizowała projekt "Kobiety i Rozwój. Kobiety
rozwijają się, kobiety rozwijają miasta i wsie", dofinansowany
ze środków
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
2008.

~

Od 1 października (do 30 czerwca 2009 r.) FPK realizuje autorski projekt .Polki,
Żydówki - krakowskie emancypantki. Historia i współczesność dla równości i
różnorodności", współfinansowany w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego EOG i
budżetu Rzeczypospolitej Polskiej. Projekt jest realizowany przez FPK w partnerstwie
z Żydowskim Stowarzyszeniem Czulent i Jewish Community Centre w Krakowie.

~

Od 1 października do 30 listopada FPK realizowała projekt "Gender w edukacji
rozwojowej.
Czy równość płci jest
niezbędna do rozwoju?".
Projekt był
współfinansowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach programu
polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2008 r.

~

FPK otrzymała grant od Network of East-West Women w ramach programu Book &
Journal Project na druk publikacji "Krakowski Szlak Kobiet. Przewodniczka po
Krakowie emancypantek" w 2009 roku.

f. Udział w szkoleniach, seminariach, konferencjach:
~

Konferencja "Rynek pracy przyjazny rodzicom i pracodawcom" zorganizowana przez
Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU 22 stycznia w Krakowie.

~

Seminarium "Dyrektywy
Unii Europejskiej a rola organizacji pozarządowych i
związków zawodowych zajmujących się przeciwdziałaniem dyskryminacji w Polsce"
zorganizowane przez Helsińską Fundację Praw Człowieka w dniach 28 lutego-1 marca
w Warszawie.

~

Szkoła Trenerów STOP (Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych)
trenerki FPK, Ewa Furgał i Natalia Sarata, ukończyły VIII edycję szkoły.

-

6. Fundacja Przestrzeń Kobiet nie prowadzi działalności gospodarczej.
7. W 2008 roku Zarząd Fundacji podjął następujące uchwały:
.:. Uchwała nr 1/2008 z dnia 29 lutego w sprawie wyznaczenia koordynatorki projektu
"Stwórzmy Przestrzeń do działania. Wzmocnienie instytucjonalne i rozwój zespołu
trenerskiego Fundacji Przestrzeń Kobiet".
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.:. Uchwała nr 2/2008 z dnia 28 marca w sprawie zawiązania partnerstwa Fundacji
Przestrzeń Kobiet ze stowarzyszeniem Biuro Inicjatyw Międzynarodowych z siedzibą w
Krakowie na potrzeby projektu ,,3 x K. Kompetencje - Kreatywność - Kariera:
warsztaty aktywizacyjne dla młodych kobiet z powiatu gorlickiego" .
•:. Uchwała nr 3/2008 z dnia 30 marca w sprawie
działalności Fundacji w 2007 roku .

zatwierdzenia

sprawozdań

z

•:. Uchwała nr 4/2008 z dnia 21 kwietnia w sprawie zawiązania partnerstwa Fundacji
Przestrzeń Kobiet z Fundacją Feminoteka z siedzibą w Warszawie na potrzeby
projektu .Plettorme kobiet" .
•:. Uchwała nr 5/2008 z dnia 21 kwietnia w sprawie zawiązania partnerstwa Fundacji
Przestrzeń Kobiet ze Stowarzyszeniem Żydowskim "Czulent" z siedzibą w Krakowie na
potrzeby
projektu
" Polki, Żydówki
krakowskie
emancypantki.
Historia i
współczesność dla równości i różnorodności" .
•:. Uchwała nr 6/2008 z dnia 1 września w sprawie zawiązania partnerstwa Fundacji
Przestrzeń Kobiet ze Stowarzyszeniem Darłowskie Centrum Wolontariatu z siedzibą w
Darłowie na potrzeby projektu "Aktywna kobieta - przyjazny rynek pracy" .
•:. Uchwała nr 7/2008 z dnia 10 października w sprawie zawiązania partnerstwa Fundacji
Przestrzeń Kobiet ze Stowarzyszeniem Akademia Pełni Życia im. Joanny Boehnert z
siedzibą w Krakowie na potrzeby projektu "Perspektywa kobiet - pokolenia kobiet" .
•:. Uchwała nr 8/2008 z dnia 2 grudnia w sprawie wysokości zwrotu kosztów podróży
osobom występującym w charakterze panelistek lub prelegentek w trakcie konferencji
"Kobiety i Rozwój. II Ogólnopolska konferencja kobiet działających na rzecz rozwoju
społeczności lokalnych" w dniach 5-6.12.2008 r. w Szczawnicy.

8. W 2008 roku Fundacja osiągnęła przychody z działalności
145 975,81 zł.
9. Koszty działalności statutowej

statutowej

Fundacji w 2008 roku wyniosły 147477,62

w wysokości

zł w tym:

a. Koszty usług 48 129,20 zł,
b. Koszty wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych

71 923,84 zł,

c. Koszty podróży 5 648,97 zł,
10. Koszty administracyjne

w 2008 roku wyniosły 2 126,55 zł.

11. Fundacja nie udzieliła żadnych gwarancji, poręczeń ani pożyczek.
12. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2008 roku:
- środki na rachunku podstawowym w Fortis Banku, 3 Oddział w Krakowie: 2453,24

zł.

- środki na rachunku pomocniczym w Fortis Banku, 3 Oddział w Krakowie: 142,67 zł.
- środki w kasie Fundacji: 22,35 zł.
13. W 2008 roku Fundacja nie zatrudniała pracowników na umowę o pracę.
14. Członkinie Zarządu pełniły swoje funkcje społecznie.
żadnego wynagrodzenia.
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Nie otrzymały

z tego tytułu

15. Fundacja złożyła w 2008 roku następujące deklaracje podatkowe:
- deklaracje roczne: PIT-4R, PIT-ll,

CIT-8,

- deklaracje miesięczne: ZUS.
16. Fundacja nie nabyła w 2008
obligacji, udziałów ani akcji.

roku żadnych środków

trwałych,

nieruchomości,

17. Wartość aktywów i zobowiązań Fundacji wykazuje załączony bilans.
18. Należności Fundacji na dzień 31.12.2008 roku wynoszą O zł, natomiast zobowiązania
krótkoterminowe wynoszą 6 032,70 zł.
19. W 2008 roku Fundacja zrealizowała jedno zadanie zlecone przez podmiot państwowy:
"Kobiety i Rozwój. Kobiety rozwijają się, kobiety rozwijają miasta i wsie" - zadanie
zlecone przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich 2008
20. W 2008 roku nie przeprowadzono w Fundacji żadnej kontroli.

Sporządził Zarząd Fundacji Przestrzeń Kobiet:

h
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o:?

Ewa FU~
Członkini Zarządu
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/~d~d!tntAr
Natalia Sarata
Członkini Zarządu

FUNDACJA PRZESTRZEŃ KOBIET
ul. Św. Krzyża 34, 34·460 Szczawnica
NIP: 7352717864

REGON: 120560097, KRS: 0000290372

BILANS

SPORZĄDZONY

NA DZIEN 31.12.2008

AKTYWA
Wyszczególnienie

lA.

Stan na dzień
31-12-2008
31-12-2007

aktywów

~O]
0,00
0,00
0,00
0,00
9281g
0,00
292,40
0,00
635,7~
o,oe
635,7~
o,oe
O~
928,Hl

Maiatek trwałv

· Wartości

niematerialne

I. Rzeczowy

majątek

i prawne

trwały

II. Finansowy

majątek

V. Należności

długoterminowe

trwały

B. Maiatek obrotowy
· Zapasy
I. Należności

i roszczenia

II. Papiery wartościowe
V. Środki

przeznaczone

do obrotu

pieniężne

1. Środki pieniężne w kasie
/. Środki pieniężne w banku

13.

Inne środki pieniężne (weksle, czeki obce itp.)

c. Rozliczenia

miedzvokresowe

!sUMA BILANSOWA

212 iS
212,2S
0,00
0,00
0,00
261826
0,00
0,00
0,00
2618,26
22,35
2595,91
0,00
0-,-00
283054

PASYWA
Wyszczególnienie

lA.

Fundusze

· Fundusz

Stan na dzień
31-12-2007
31-12-2008

pasywów

4262(1
600,00
0,00
0,00
0,00
-173,80
0,00
-173,8e
o,oe

własne
statutowy

I. Fundusz zapasowy
II. Fundusz rezerwowy z aktualizacji wyceny
V. Wynik finansowy
netto roku poprzedniego

r..r. Wynik

finansowy

netto roku obrotowego

1. Nadwyżka przychodów

o. Nadwyżka

nad kosztami ( wielkość dodatnia)

kosztów nad przychodami

(wielkość ujemna)

B. Rezerwv

!C. Zobowiazania
D. Zobowiazania
· Zobowiązania

dłuaoterminowe
krótkoterminowe

i fundusz

501 ~
501,9~
O,óC
o,oe
o,oe
399,~
o,oe
o,oe
o,óe
o,oe
102,Oe
o,oe
~OJl
928,19

soecialne

krótkoterminowe

1. Pożyczki, obligacje i papiery wartościowe

12. Kredyty

bankowe

13. Zaliczki otrzymane na poczet
14. Zobowiązania z tytułu dostaw
15. Zobowiązania wekslowe

dostaw
i usług

~. Zobowiązania

z tytułu podatków

tł. Zobowiązania

z tytułu wynagrodzeń

la. Zobowiązania

wewnątrzzakładowe

~. Pozostałe zobowiązania
I. Fundusze specjalne

E. Rozliczenia mtedzvokresowe
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FUNDACJA PRZESTRZEŃ KOBIET
ul. Św. Krzyża 34, 34-460 Szczawnica
NIP: 7352717864
REGON: 120560097, KRS: 0000290372

Rachunek zysków i strat za 2008 rok
(wariant kalkulacyjny)
Kwoty za rok
Poprzedni
Bieżący
6324,52 zł
145975,81 zł

Wyszczególnienie
A. Przychody zdziałalności

statutowej

I. Składki brutto określone

statutem

0,00 zł

0,00 zł

statutem

6324,52 zł

145975,81 zł

B. Koszty realizacji zada n statutowych

6324,52 zł

147477,62 zł

0,00 zł

-1 501,81 zł

173,80 zł

2 126,55 zł

0,00 zł

125,55 zł

173,80 zł

1 800,00 zł

0,00 zł

201,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

5. Amortyzacja

0,00 zł

0,00 zł

6. Pozostałe koszty

0,00 zł

0,00 zł

E. Przychody operacyjne

0,00 zł

0,00 zł

F. Koszty operacyjne

0,00 zł

0,00 zł

G. Przychody finansowe

0,00 zł

0,00 zł

H. Koszty finansowe

0,00 zł

0,00 zł

-173,80 zł

-3628,36 zł

0,00 zł

0,00 zł

II. Inne przychody

c. Wynik

określone

na działalności

statutowej

(A-B)

D. Koszty administracyjne
1. Zużycie materiałów

i energii

2. Usługi obce
3. Podatki i opłaty
4. Wynagrodzenia,

ub.społ.

I inne świadczenia

I. Zysk/Strata brutto na działalności

C-D+E-F+G-H)

J. Zyski nadzwyczajne
K. Straty nadzwyczajne
L.Wynik finansowy

ogólem (I+J-K)

I Różnica zwiększajaca
II. Różnica zwiększająca

koszty roku następnego
przychody

(-)

roku następnego

(+ )

0,00
-173,80
0,00
-173,80

zł
zł
zł
zł

0,00
-3628,36
0,00
-3628,36

zł
zł
zł
zł
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FUNDACJA PRZESTRZEŃ KOBIET
ul. Św. Krzyża 34, 34-460 Szczawnica
NIP: 7352717864

REGON: 120560097, KRS: 0000290372

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2008 rok

1. Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości :
- rzeczowy majątek trwały jest wyceniony wg ceny nabycia,
- należnosci i zobowiązania są wycenione wg kwoty wymaganej zapłaty,
- środki pieniężne są wycenione w wartości nominalnej.
2. W metodach księgowości oraz sposobie sporządzania sprawozdania finansowego w
stosunku do roku poprzedniego nie nastąpiły zmiany.
3. W roku obrotowym nie wystapiły zdarzenia, które dotyczyłyby roku ubiegłego, ani
zdarzenia po dniu bilansowym nie uwzglądnione w bilansie i rachunku wyników.
4. Majatek trwały Fundacji składa się z wartości niematerialnych i prawnych: domeny
internetowej.
5. Majątek obrotowy Fundacji składa się z :
- środków pieniężnych w banku w kwocie
2.595,91 PLN
- środków pieniężnych w kasie w kwocie
22,35 PLN
6. Na zobowiązania składaja się:
6.000,00 PLN
- zobowiązanie z tyto pożyczki
- zobowiązanie z tyto rozliczenia dotacji
32,70 PLN
7. W 2008 roku Fundacja osiągnęła nastepujące przychody:
- dotacje na realizacje projektów
134.329,53 PLN
11.646,28 PLN
- darowizny
8. Wysokość kwot przeznaczonych na:
147.477,92 PLN,
- realizację celów statutowych
w tym: usługi
48.129,20 PLN,
materiały
12.640,07 PLN,
koszty podróży
5.648,97 PLN,
honoraria
71.923,84 PLN,
śr.trw.um.jednorazowo
8.480,74 PLN,
koszty bankowe
655,10 PLN,
- koszty administracyjne
2.126,55 PLN.
9. W 2008 roku Fundacja nie zatrudniała pracowników na umowę o pracę.
10. Zarząd fundacji jest dwuosobowy.
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