FUNDACJA RÓWNOŚĆ.ORG.PL

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁANOŚCI FUNDACJI ZA 2013 ROK
- załącznik do uchwały zarządu fundacji nr 1/2014

▪ Fundacja Równość.org.pl
31-049 Kraków, ul. św. Sebastiana 22/23
▪ wpis do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 00004560629 postanowieniem z dnia 08.02.2013 r.
▪ numer identyfikacyjny REGON: 122791665
▪ numer identyfikacyjny NIP: 6762465290
▪ fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej
▪ Zarząd fundacji:
Dropek Magdalena – członkini zarządu fundacji
Kacprzak Krzysztof – członek zarządu fundacji
Piotr Paweł Wójtowicz – prezes zarządu fundacji
▪ Zarząd fundacji odbył posiedzenia 23.03.2013 r., 08.06.2013 r. i 4.09.2013 r.
23.03.2013 r. podjęto uchwałę o utworzeniu rachunku bankowego Fundacji.
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▪ Celami działania fundacji są:
1. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz równości oraz przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na
orientację seksualną i tożsamość płciową, płeć, pochodzenie etniczne, niepełnosprawność, wyznawaną religię
lub bezwyznaniowość, status społeczny lub polityczny i inne cechy.
2. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz społeczeństwa otwartego i wielokulturowego.
3. Wspieranie działań na rzecz ochrony praw człowieka i upowszechniania wiedzy o nich.
4. Wspieranie procesów demokratycznych i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
5. Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych, wolontariatu oraz działań grup nieformalnych na rzecz
równości i przeciwdziałania dyskryminacji.
▪ Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Działalność edukacyjną i naukową, w szczególności organizowanie szkoleń, warsztatów, kursów, konferencji,
paneli dyskusyjnych i innych.
2. Działalność badawczą i rzecznictwo w zakresie praw człowieka i równości.
3. Działalność kulturalną, w szczególności wydawniczą i wspieranie przedsięwzięć artystycznych.
4. Współpracę z władzami samorządowymi, instytucjami państwowymi i prywatnymi oraz organizacjami
pozarządowymi w Polsce i zagranicą.

W RAMACH REALIZACJI CELÓW STATUTOWYCH PODJĘTO DZIAŁANIA
• Koalicja na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej – uczestniczymy w pracach Koalicji koordynowanej przez
Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, której celem jest wprowadzenie rzetelnej edukacji
antydyskryminacyjnej do systemu edukacji formalnej w Polsce. Fundacja przystąpiła do Koalicji 13.03.2013 r. i
sygnowała szereg wspólnych wystąpień. W spotkaniach roboczych Koalicji brali udział Krzysztof Kacprzak
(25.03.2013) i Piotr Wójtowicz (11.09.2013).
• Koalicja Partnerstwo dla Związków – koalicja 41 organizacji pozarządowych i grup działająca na rzecz
wprowadzenia w Polsce ustawy o związkach partnerskich dla par jednopłciowych i różnopłciowych. Fundacja
przystąpiła do Koalicji w marcu 2013 r.
• Krakowska Sieć Antydyskryminacyjna – koalicja realizująca projekt Monitoring działań podejmowanych przez
samorząd Krakowa w zakresie planowania polityki społecznej oraz budżetu miasta pod kątem
przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy. Projekt realizowany przy wsparciu udzielonym przez Fundację im.
Stefana Batorego w ramach programu „Demokracja w Działaniu”. Honorowy patronat nad projektem objęła
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Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz. Koordynacją działań KSA zajmuje się Fundacja Autonomia, a
w pracach nad projektem uczestniczy Piotr Wójtowicz. Celem długofalowego programu jest zwiększenie
wpływu obywateli/lek na procesy planowania i realizacji polityk publicznych, które uwzględniałyby
przeciwdziałanie wykluczeniu, dyskryminacji i przemocy.
• Komitet Organizacyjny festiwalu Queerowy Maj i Marszu Równości w Krakowie. Udział w działaniach
koncepcyjnych, organizacyjnych i promocyjnych: Magdalena Dropek i Piotr Wójtowicz. Zorganizowanie w
szczególności wykładu na temat książki Stevena Seidmana „Społeczne tworzenie seksualności” (PWN,
2012) Społeczne tworzenie seksualności – wykład dra hab. Jacka Kochanowskiego (JCC Krakow, ul. Miodowa
24, godz. 15.00).
• udział Fundacji w procesie powoływania Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Urzędzie Miasta Krakowa
(komisja niepowołana ze względu na trzykrotne odrzucenie wniosku przez UMK). Udział w spotkaniu w UMK 4
lipca 2013 (Magdalena Dropek, Krzysztof Kacprzak, Piotr Wójtowicz).
• prelekcja podczas Festiwalu Kultur Alternatywnych Krakon 2013 Gejmersi są wśród nas, 25.07.2013
(Magdalena Dropek, Krzysztof Kacprzak).
• udział w panelu dyskusyjnym Krakowskie Forum Organizacji LGBTQF w ramach projektu Polska-Ukraina:
strategie, dobre praktyki i doświadczenia na polu aktywizmu LGBT organizowanego przez Fundację Kultura dla
Tolerancji, 25.09.2013, Kraków (Magdalena Dropek, Krzysztof Kacprzak).
• współorganizowanie cyklicznych debat wokół tematyki LGBTQ - Klub Queer, Kraków (Magdalena Dropek):
spotkanie i warsztaty o HIV/AIDS, spotkanie z redaktorami i redaktorką książki „Wprowadzenie do psychologii
LGB” (pod red. Grzegorza Iniewicza, Magdaleny Mijas i Bartosza Grabskiego, Continuo, 2012), omówienie
raportu „Szkoła milczenia. Przegląd treści szkolnych podręczników do biologii, WOS i WDŻR pod kątem
przedstawienia w nich problematyki LGBTQ i treści homofobicznych”.

INFORMACJE DOT. FINANSÓW I MAJĄTKU
▪ Fundacja uzyskała przychód w wys. 1000 zł pochodzący z funduszu założycielskiego. Innych przychodów nie
uzyskano.
▪ Fundacja poniosła koszt prowadzenia rachunku bankowego w wys. 57 zł. Innych kosztów nie poniesiono.
3

▪ Fundacja nie udzieliła żadnych gwarancji, poręczeń ani pożyczek.
▪ Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2013 r. zgromadzonych na rachunku bankowym nr 68 1090 2053
0000 0001 2123 1627, Bank Zachodni WBK S.A. – 1 Oddział w Krakowie: 943,00 PLN.
▪ Fundacja nie zatrudniała na umowę o pracę, zlecenia i o dzieło, ani nie wypłacała wynagrodzeń.
▪ Osoby wchodzące w skład zarządu pełniły swe funkcje społecznie i nie pobierały z tego tytułu wynagrodzeń.
▪ Fundacja nie nabyła w 2013 roku żadnych środków trwałych, nieruchomości, obligacji, udziałów ani akcji.
▪ Fundacja nie realizowała działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe.
▪ Fundacja nie składała deklaracji podatkowych i nie posiada zobowiązań podatkowych.
▪ W 2013 roku nie przeprowadzono w Fundacji żadnych kontroli.

Kraków, 26 marca 2014 r.

Kontakt:
info@rownosc.org.pl
FUNDACJA RÓWNOŚĆ.ORG.PL
NIP: 6762465290 REGON: 122791665 KRS: 0000450629
Rachunek bankowy: 68 1090 2053 0000 0001 2123 1627, Bank Zachodni WBK S.A. – 1 Oddział w Krakowie
www.rownosc.org.pl
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