Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Przestrzeń Kobiet
za rok 2014
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 2014 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 2014 roku cele statutowe w ramach niżej
wymienionych działań:
a.

organizowanie konferencji i szkoleń, prowadzenie warsztatów:
 Między lipcem a wrześniem 2014 FPK przeprowadziła 7 spotkań fokusowych z
nieheteroseksualnymi kobietami z małych miejscowości, działaczkami LGBT i
feministycznymi oraz animatorkami społeczności lokalnych. Fokusy odbywały się
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w ramach projektu Spoza centrum widać więcej – przeciwdziałanie dyskryminacji
krzyżowej, wzięły w nich udział 42 osoby.
 W październiku 2014 roku FPK zrealizowała warsztat cosolvingowy w ramach
projektu Spoza centrum widać więcej – przeciwdziałanie dyskryminacji krzyżowej.
Podczas warsztatu kobiety nieheteroseksualne z małych miejscowości, działaczki
LGBT i feministyczne oraz animatorki społeczności lokalnych wspólnie
wypracowywały rozwiązania na rzecz poprawy sytuacji osób doświadczających
dyskryminacji krzyżowej ze względu na płeć, orientację seksualną i miejsce
zamieszkania. W warsztacie wzięło udział 18 osób.
b. wspieranie i organizację przedsięwzięć wydawniczych i artystycznych:
 FPK objęła patronatem medialnym książkę Roberta Kotowskiego Dziewczynka z
obrazu. Historia życia Józi Oderfeldówny, wydaną przez Muzeum Narodowe w
Kielcach w 2014 roku.
 FPK zbierała materiały i przygotowywała teksty do raportu z projektu Spoza
centrum widać więcej – przeciwdziałanie dyskryminacji krzyżowej. Wydanie
raportu planowane jest na I kwartał 2015 roku.
c. współpracę z organizacjami pozarządowymi, instytucjami państwowymi i prywatnymi,
polskimi i zagranicznymi, w zakresie realizacji celów wymienionych w statucie Fundacji:


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.



FPK wzięła udział w projekcie Krakowskiego Biura Festiwalowego „Kody Miasta”.
Projekt ten jest częścią programu Kraków Miasto Literatury.



FPK działała w ramach Koalicji na rzecz CEDAW. W październiku delegacja Koalicji
uczestniczyła w 59. Sesji Komitetu CEDAW, gdzie przedłożyła Raport alternatywny
wobec rządowego z wykonania Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form
dyskryminacji wobec kobiet.



FPK działała w ramach Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej. Działania
Koalicji koordynuje Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej.



W listopadzie 2014 odbyło się pierwsze spotkanie sieci inicjatyw na rzecz historii
kobiet, którą FPK powołała i administruje. Sieć skupia 12 inicjatyw z różnych polskich
miejscowości i działa w ramach projektu „Historia kobiet narzędziem przeciwdziałania
dyskryminacji” finansowanego ze środków EOG.

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


Jako organizacja członkowska Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej,
Fundacja w roku 2014 wystosowała:
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- wspólne wystąpienie Koalicji oraz Koalicji na rzecz Równych Szans w sprawie stanu
realizacji Krajowego Programu Działań na rzecz Równego Traktowania na lata 20132016 z dn. 09.05.2014,
- list do Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie zapisów w Programie
Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) z dn. 27.06.2014 roku,
- list do Minister Joanny Kluzik-Rostkowskiej przedstawiający postulaty Koalicji z dn.
27.06.2014.


Jako organizacja członkowska Koalicji na rzecz Równych Szans, Fundacja w roku
2014 wystosowała:
- wystąpienie Koalicji w sprawie prac nad nowelizacją „ustawy równościowej” z dn.
05.03.2014,
- wspólne wystąpienie Koalicji oraz Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej w
sprawie stanu realizacji Krajowego Programu Działań na rzecz Równego Traktowania
na lata 2013-2016 z dn. 09.05.2014,
- stanowisko w sprawie powołania nowego Pełnomocnika Rządu ds. Równego
Traktowania z dn. 29.05.2014,
- wystąpienie Koalicji do nowo powołanej Pełnomocniczki Rządu ds. Równego
Traktowania z dn. 01.08.2014,
- wystąpienie Koalicji do Przewodniczącej Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw
Człowieka w sprawie debaty nad „ustawą równościową” z dn. 30.11.2014.

e. prowadzenie działalności badawczej:


W ramach projektu Spoza centrum widać więcej – przeciwdziałanie dyskryminacji
krzyżowej
FPK
przeprowadziła
badania
w
działaniu
dotyczące
sytuacji
nieheteroseksualnych kobiet mieszkających w małych miejscowościach w Polsce.
Opracowano
metodologię
łączącą
perspektywę
feministyczną
i
badania
partycypacyjne, która zakłada pracę w trzech różnych grupach fokusowych, a
następnie wspólne wypracowanie rozwiązań podczas warsztatów cosolvingowych.
Zbudowany został model tworzenia rozwiązań mających na celu poprawę sytuacji
społecznej grup wykluczonych ze względu na kilka przesłanek w oparciu o
doświadczenia i potrzeby wyrażane przez dyskryminowaną grupę oraz poprzez
włączenie grupy wykluczonej do procesu opracowania rozwiązań. W badaniach wzięły
udział 44 osoby.

f. fundraising, realizację projektów:


Od 1 marca 2014 FPK realizuje projekt Spoza centrum widać więcej –
przeciwdziałanie dyskryminacji krzyżowej ze środków Funduszy EOG w ramach
programu Obywatele dla Demokracji. Projekt trwa do 31 maja 2015 roku. Wartość
projektu: 175 000 PLN.



Między 1 czerwca a 31 grudnia 2014 FPK zrealizowała projekt Partycypacyjna metoda
przeciwdziałania dyskryminacji wielokrotnej ze środków Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich. Wartość projektu: 32900,69 PLN.



Od 1 października 2014 FPK realizuje projekt Historia kobiet narzędziem
przeciwdziałania dyskryminacji ze środków Funduszy EOG w ramach programu
Obywatele dla Demokracji. Projekt trwa do 31 marca 2016 roku. Wartość projektu:
210 070 PLN.

6. Fundacja Przestrzeń Kobiet nie prowadzi działalności gospodarczej.
7. W 2014 roku Zarząd Fundacji podjął następujące uchwały:
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Uchwała nr 1/2014 z dnia 4 marca 2014 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do
reprezentowania Fundacji w sprawach związanych z realizacją projektu Spoza
centrum widać więcej – przeciwdziałanie dyskryminacji krzyżowej,



Uchwała nr 2/2014 z dnia 4 marca 2014 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
szczególnego do wystawienia w imieniu Fundacji Przestrzeń Kobiet weksla in blanco
wraz z deklaracją wekslową stanowiących zabezpieczenie prawidłowej realizacji
projektu Spoza centrum widać więcej – przeciwdziałanie dyskryminacji krzyżowej,



Uchwała nr 3/2014 z dnia 9 kwietnia 2014 w sprawie wyboru firmy audytorskiej,
która wykona badanie sprawozdania finansowego Fundacji Przestrzeń Kobiet,



Uchwała nr 4/2014 z dnia 12 maja 2014 w sprawie wysokości zwrotu kosztów
podróży uczestniczkom projektu Spoza centrum widać więcej – przeciwdziałanie
dyskryminacji krzyżowej,



Uchwała nr 5/2014 z dnia 30 czerwca 2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z
działalności Fundacji w 2013 roku,



Uchwała nr 6/2014 z dnia 1 października 2014 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
szczególnego do wystawienia w imieniu Fundacji Przestrzeń Kobiet weksla in blanco
wraz z deklaracją wekslową stanowiących zabezpieczenie prawidłowej realizacji
projektu Historia kobiet narzędziem przeciwdziałania dyskryminacji,



Uchwała nr 7/2014 z dnia 30 grudnia 2014 w sprawie zarządzenia inwentaryzacji
środków pieniężnych w kasie Fundacji.

8. W 2014 roku Fundacja osiągnęła przychody z działalności statutowej w wysokości
144080,84 zł. Źródła przychodów są następujące:
a. dotacje na realizację projektów: 136720,99 zł,
b. darowizny finansowe: 2060,55 zł,
c. darowizny 1%: 1710,40 zł,
d. działalność statutowa odpłatna: 0,00 zł,
e. przychody lat ubiegłych: 3588,90 zł.
9. Koszty działalności statutowej Fundacji w 2014 roku wyniosły 142893,65 zł w tym:
a. Koszty materiałów i energii 755,41 zł,
b. Koszty wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych 93486,34 zł,
c. Pozostałe koszty 48651,90 zł.
10. Fundacja nie udzieliła żadnych gwarancji, poręczeń ani pożyczek.
11. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2014 roku:
- środki na rachunku bankowym: 111347,80 zł.
- środki w kasie Fundacji: 28,92 zł.
12. W 2014 roku Fundacja nie zatrudniała pracowników na umowę o pracę.
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13. Członkinie Zarządu pełniły swoje funkcje społecznie. Nie otrzymały z tego tytułu
żadnego wynagrodzenia.
14. Fundacja złożyła w 2014 roku następujące deklaracje podatkowe:
- deklaracje roczne: PIT-4R, PIT-11, CIT-8,
- deklaracje miesięczne: ZUS.
15. Fundacja nie nabyła w 2014 roku żadnych środków trwałych, nieruchomości,
obligacji, udziałów ani akcji.
16. Wartość aktywów i zobowiązań Fundacji wykazuje bilans, który stanowi część
sprawozdania finansowego Fundacji za rok 2014.
17. Należności Fundacji na dzień 31.12.2014 roku wynoszą 553,50 zł, natomiast
zobowiązania krótkoterminowe wynoszą 1339,02 zł.
18. W 2014 roku Fundacja realizowała następujące zadanie zlecone przez podmiot
państwowy:


Projekt Partycypacyjna metoda przeciwdziałania dyskryminacji wielokrotnej w ramach
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014. Termin realizacji: 01.06.201431.12.2014. Wartość projektu: 32900,69 zł. Dotacja FIO wyniosła: 22 000 zł.

19. W 2014 roku przeprowadzono w Fundacji audyt księgowy oraz badanie sprawozdania
finansowego za rok 2013. Badania przeprowadziła firma A. M. Jesiołowscy – Finanse
Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Józefitów 2/4, zarejestrowana w Sądzie
Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru
Sądowego
pod
numerem
0000002037,
NIP:
676-21-84-415, Regon: 356287129, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do
badania sprawozdań finansowych pod numerem 2556.

Sporządził Zarząd Fundacji Przestrzeń Kobiet

Zatwierdziła Rada Fundacji Przestrzeń Kobiet
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