Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Przestrzeń Kobiet
za rok 2013
1. Dane Fundacji:
Nazwa: Fundacja Przestrzeń Kobiet
Adres siedziby: ul. Św. Krzyża 34, 34-460 Szczawnica, powiat
nowotarski, woj. małopolskie
Nr KRS: 0000290372
Data wpisu do KRS: 10.10.2007
REGON: 120560097
NIP: 7352717864
2. W skład Zarządu Fundacji Przestrzeń Kobiet w 2013 roku wchodziły 3 osoby:
Ewa Dorota Furgał, zam. ul. Batorego 38, 26-811 Wyśmierzyce,
Natalia Maria Sarata, zam. ul. Św. Krzyża 34, 34-460 Szczawnica,
Justyna Maria Struzik, zam. ul. Św. Jana 5/2, 32-700 Bochnia.
3. Cele statutowe Fundacji Przestrzeń Kobiet to:
a. działanie na rzecz równości kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach życia, w
sferze prywatnej i publicznej,
b. przeciwdziałanie dyskryminacji, w szczególności 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 2013 roku cele statutowe w ramach niżej
wymienionych działań:
a.


organizowanie konferencji i szkoleń, prowadzenie warsztatów:
W styczniu, lutym i marcu 2013 roku FPK zrealizowała międzypokoleniowe warsztaty
historii kobiet w ramach projektu Międzypokoleniowe herstorie. W warsztatach wzięły
udział kobiety powyżej 60. i poniżej 25. roku życia.
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We wrześniu 2013 roku FPK zrealizowała 16-godz. seminarium historii kobiet dla
edukatorek w ramach projektu Krakowski Szlak Kobiet.



W październiku 2013 roku FPK zrealizowała 32-godz. warsztaty historii kobiet dla
grupy edukatorek w ramach projektu Krakowski Szlak Kobiet.

b. wspieranie i organizację przedsięwzięć wydawniczych i artystycznych:


W czerwcu 2013 roku FPK wydała publikację Międzypokoleniowe herstorie pod
redakcją Ewy Furgał. Publikacja została wydana w nakładzie 500 egzemplarzy.
Książka powstała w wyniku międzypokoleniowych warsztatów historii kobiet
przeprowadzonych w ramach projektu Międzypokoleniowe herstorie.



W listopadzie 2013 FPK wydała kalendarz Historia kobiet 2014 pod red. Ewy Furgał.
Publikacja została przygotowana w ramach projektu Krakowski Szlak Kobiet i wydana
w nakładzie 500 egzemplarzy.



W grudniu 2013 roku FPK wydała publikację Krakowski Szlak Kobiet. Przewodniczka
po Krakowie emancypantek, t. V pod red. Ewy Furgał, przygotowaną w ramach
projektu Krakowski Szlak Kobiet. Publikacja została wydana w nakładzie 500
egzemplarzy.



Również w grudniu 2013 roku ukazało się wznowienie pierwszego tomu książki
Krakowski Szlak Kobiet. Przewodniczka po Krakowie emancypantek. Wznowienie
zostało przygotowane w ramach projektu Międzypokoleniowe herstorie. Publikacja
została wydana w nakładzie 500 egzemplarzy.



Od stycznia do grudnia 2013 roku odbyło się 6 wykładów i 10 spotkań w Czytelni dla
Kobiet im. Marceliny Kulikowskiej, której celem jest m.in. promowanie przedsięwzięć
wydawniczych i artystycznych związanych z twórczością kobiet. Wykłady i spotkania
zostały zrealizowane w ramach projektu Międzypokoleniowe herstorie: 6 spotkań w
pierwszej edycji projektu (styczeń-czerwiec 2013) oraz 6 wykładów i 4 spotkania w
drugiej edycji projektu (lipiec-grudzień 2013).

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


W 2013 FPK działała w ramach Krakowskiej Sieci Antydyskryminacyjnej, której celem
jest monitorowanie polityk prowadzonych przez władze samorządowe Krakowa pod
kątem przeciwdziałania dyskryminacji oraz działania na rzecz równości i
różnorodności. Działania Koalicji koordynuje Fundacja Autonomia.



W 2013 roku Fundacja wraz z 7 innymi organizacjami pozarządowymi złożyła 2
wnioski o powołanie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Praw Człowieka oraz
Przeciwdziałania Dyskryminacji i Przemocy przy Wydziale Spraw Społecznych Urzędu
Miasta Krakowa. Obydwa wnioski zostały odrzucone.



W 2013 roku FPK wzięła udział w projektach Krakowskiego Biura Festiwalowego
„Wirtualna Biblioteka Wydawców” oraz „Wirtualna Biblioteka Krakowa”. Projekty te są
częścią programu Kraków Miasto Literatury. Udział w projektach został określony w
porozumieniach o współpracy, podpisanych przez FPK i KBF.



We wrześniu 2013 FPK podpisała z Fundacją Feminoteka umowę o współpracy
partnerskiej przy realizacji debaty „Całej pensji i połowy władzy” w Krakowie.
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We wrześniu 2013 FPK podpisała z Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji
Edukacji Narodowej w Krakowie umowę konsorcjum, której przedmiotem był wspólny
udział w konkursie Narodowego Centrum Nauki w ramach programu SONATA BIS 3.

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


We wrześniu 2013 roku FPK konsultowała Program współpracy Gminy Miejskiej
Kraków z organizacjami pozarządowymi na rok 2014.



W grudniu 2013 roku FPK wystosowała do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji skargę
dotyczącą treści audycji „Za, a nawet przeciw” wyemitowanej w Programie 3
Polskiego Radia w dn. 4 grudnia 2013 roku.



Jako organizacja członkowska Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej,
Fundacja w roku 2013 wystosowała:
- uwagi do projektu Krajowego Programu Działań na rzecz Równego Traktowania na
lata 2013-2015 z dn. 20.02.2013 roku,
- list do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w sprawie zapisów o edukacji
antydyskryminacyjnej w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)
z dn. 18.04.2013,
- list do Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego,
Rzecznika Praw Obywatelskich i Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania w
sprawie zapisów o edukacji antydyskryminacyjnej w Programie Operacyjnym Wiedza
Edukacja Rozwój (PO WER) z dn. 16.07.2013 roku.



Jako organizacja członkowska Koalicji na rzecz Równych Szans, Fundacja w roku
2013 wystosowała:
- list do Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania w sprawie prac nad
Krajowym Programem Działań na rzecz Równego Traktowania z dn. 28.02.2013,
- stanowisko ws. nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego z dn. 07.03.2013,
- uwagi do projektu Krajowego Programu Działań na rzecz Równego Traktowania na
lata 2013-2015,
- wystąpienie do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dn. 26.03.2013,
- wystąpienie do Krajowej Rady Prokuratury z dn. 26.03.2013,
- wystąpienie do Krajowej Rady Sądownictwa z dn. 26.03.2013,
- apel do Marszałkini Sejmu o przyspieszenie prac nad projektem nowelizacji ustawy
równościowej z dn. 15.05.2013,
- zaproszenie dla Ministra Sprawiedliwości na spotkanie Koalicji w związku z pracami
nad projektami ustaw penalizującymi mowę nienawiści i przestępstwa z nienawiści z
dn. 19.07.2013,
- podziękowanie dla Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny za pozytywną
opinię projektu nowelizacji ustawy równościowej z dn. 17.09.2013,
- stanowisko w sprawie rządowego projektu ustawy o uzgodnieniu płci z dn.
25.09.2013,
- wystąpienie do Rzecznika Praw Pacjenta z dn. 13.12.2013,
- wystąpienie do Rzecznika Ubezpieczonych z dn. 13.12.2013,
- wystąpienie do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dn. 15.12.2013 roku.

e. prowadzenie działalności badawczej:


W ramach projektu Krakowski Szlak Kobiet przeprowadzono badania w obszarze
historii kobiet w Krakowie, w wyniku których powstała publikacja Krakowski Szlak
Kobiet. Przewodniczka po Krakowie emancypantek, tom V. W publikacji znalazło się 9
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biografii zapomnianych wybitnych kobiet związanych z Krakowem oraz 6 tekstów
opisujących kontekst społeczno-historyczny życia w Krakowie.


W ramach projektu Międzypokoleniowe herstorie przeprowadzono międzypokoleniowe
badania biograficzne w obszarze rodzinnej historii kobiet, w wyniku których powstała
publikacja Międzypokoleniowe herstorie. W publikacji znalazło się 14 biografii kobiet
rodzinnie związanych z autorkami oraz 2 teksty teoretyczne dotyczące (auto)biografii
kobiet.

f. fundraising, realizację projektów:
 Fundacja kontynuowała realizację projektu Międzypokoleniowe herstorie w ramach
Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych ASOS. W
projekcie zaplanowano cykl międzypokoleniowych warsztatów historii kobiet,
spotkania w Czytelni dla Kobiet, wycieczki Krakowskim Szlakiem Kobiet oraz
prowadzenie bloga Herstorie i wydanie dwóch publikacji. W 2013 roku wydano
zbiór tekstów biograficznych przygotowanych przez uczestniczki warsztatów pt.
Międzypokoleniowe herstorie. Projekt trwał od 1 października 2012 roku do 30
czerwca 2013 roku. Wartość projektu: 67 600 PLN.
 Fundacja zrealizowała drugą edycję projektu Międzypokoleniowe herstorie w
ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych
ASOS. W ramach projektu zorganizowano wykłady i spotkania w Czytelni dla
Kobiet, wycieczki Krakowskim Szlakiem Kobiet, prowadzono też blog Herstorie
oraz wznowiono pierwszy tom Przewodniczki po Krakowie emancypantek. Projekt
trwał od 1 lipca do 31 grudnia 2013 roku. Wartość projektu: 40 000 PLN.
 Fundacja zrealizowała projekt Krakowski Szlak Kobiet w ramach Programu
Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2013. W ramach projektu
zrealizowano: seminarium i warsztaty historii kobiet, wycieczki Krakowskim
Szlakiem Kobiet oraz wydano dwie publikacje: Przewodniczkę po Krakowie
emancypantek. Tom V i kalendarz Historia kobiet 2014. Termin realizacji:
01.06.2013-31.12.2013. Wartość projektu: 71200 PLN. Druk publikacji Krakowski
Szlak Kobiet. Przewodniczka po Krakowie emancypantek. Tom V został
sfinansowany z dotacji Gminy Miejskiej Kraków w ramach realizacji zadania
publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
„Prowadzenie działalności wydawniczej”.
6. Fundacja Przestrzeń Kobiet nie prowadzi działalności gospodarczej.
7. W 2013 roku Zarząd Fundacji podjął następujące uchwały:


Uchwała nr 1/2013 z dnia 19 marca 2013 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do
reprezentowania Fundacji w sprawach związanych z realizacją projektu
„Międzypokoleniowe herstorie”,



Uchwała nr 2/2013 z dnia 13 maja 2013 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do
reprezentowania Fundacji w sprawach związanych z realizacją projektu „Krakowski
Szlak Kobiet”,



Uchwała nr 3/2013 z dnia 30 czerwca 2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z
działalności Fundacji w 2012 roku,



Uchwała nr 4/2013 z dnia 30 grudnia 2013 w sprawie wprowadzenia wewnętrznej
procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz przeciwdziałania finansowaniu
terroryzmu,
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Uchwała nr 5/2013 z dnia 30 grudnia 2013 w sprawie zarządzenia inwentaryzacji
środków pieniężnych w kasie Fundacji.

8. W 2013 roku Fundacja osiągnęła przychody z działalności statutowej w wysokości
152598,15 zł. Źródła przychodów są następujące:
a. dotacje na realizację projektów: 137000,00 zł,
b. darowizny finansowe: 9609,95 zł,
c. darowizny 1%: 1379,90 zł,
d. działalność statutowa odpłatna: 4560,00 zł,
e. przychody lat ubiegłych: 48,30 zł.
9. Koszty działalności statutowej Fundacji w 2013 roku wyniosły 142926,47 zł w tym:
a. Koszty usług 4915,36 zł,
b. Koszty wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych 74618,80 zł.
10. Koszty administracyjne w 2013 roku wyniosły 5932,78 zł.
11. Fundacja nie udzieliła żadnych gwarancji, poręczeń ani pożyczek.
12. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2013 roku:
- środki na rachunku bankowym: 4146,90 zł.
- środki w kasie Fundacji: 68,00 zł.
13. W 2013 roku Fundacja nie zatrudniała pracowników na umowę o pracę.
14. Członkinie Zarządu pełniły swoje funkcje społecznie. Nie otrzymały z tego tytułu
żadnego wynagrodzenia.
15. Fundacja złożyła w 2013 roku następujące deklaracje podatkowe:
- deklaracje roczne: PIT-4R, PIT-11, CIT-8,
- deklaracje miesięczne: ZUS.
16. Fundacja nie nabyła w 2013 roku żadnych środków trwałych, nieruchomości,
obligacji, udziałów ani akcji.
17. Wartość aktywów i zobowiązań Fundacji wykazuje bilans, który stanowi część
sprawozdania finansowego Fundacji za rok 2013.
18. Należności Fundacji na dzień 31.12.2013 roku wynoszą 0 zł, natomiast zobowiązania
krótkoterminowe wynoszą 26 zł.
19. W 2013 roku Fundacja realizowała następujące zadania zlecone przez podmioty
państwowe:

 Projekt "Międzypokoleniowe herstorie" w ramach Rządowego Programu na rzecz

Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS) ze środków Ministerstwa Pracy i
Polityki Społecznej. Termin realizacji: 01.10.2012-30.06.2013 roku. Wartość
projektu: 67 600 zł. Dotacja w roku 2013 wyniosła 30 000 zł.
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 Projekt "Międzypokoleniowe herstorie" (kontynuacja) w ramach Rządowego Programu

na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS) ze środków Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej. Termin realizacji: 01.07.2013-31.12.2013 roku. Wartość
projektu: 40 000 zł. Dotacja ASOS wyniosła 36 000 zł.



Projekt „Krakowski Szlak Kobiet” w ramach Programu Operacyjnego Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich 2013. Termin realizacji: 01.06.2013-31.12.2013. Wartość
projektu: 71200 zł. Dotacja FIO wyniosła: 64 000 zł.



Projekt „Wydanie publikacji pt. Krakowski Szlak Kobiet. Przewodniczka po Krakowie
emancypantek, t. V” w ramach konkursu na realizację w roku 2013 zadań publicznych
Gminy Miejskiej Kraków w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
„Prowadzenie działalności wydawniczej”. Termin realizacji: 01.06.2013-31.12.2013.
Wartość projektu: 22800 zł. Dotacja Gminy Miejskiej Kraków wyniosła: 7000 zł.

20. W 2013 roku nie przeprowadzono w Fundacji żadnych kontroli.

Sporządził Zarząd Fundacji Przestrzeń Kobiet
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