SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI RÓWNOŚĆ.ORG.PL ZA ROK 2015
Nazwa: Fundacja Równość.org.pl
Adres siedziby oraz adres korespondencyjny: ul. św. Sebastiana 22/23, 31-049 Kraków
Adres poczty elektronicznej: info@rownosc.org.pl
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
Zarząd Fundacji:
Mikołaj Czerwiński - członek Zarządu Fundacji,
Magdalena Dropek - członkini Zarządu Fundacji,
Artur Maciejewski - członek Zarządu Fundacji.
Fundacja realizuje następujące cele:
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, różnorodnego i
wielokulturowego,
3. inicjowanie i wspieranie działań na rzecz ochrony praw człowieka i upowszechniania wiedzy
o nich,
4. inicjowanie i wspieranie procesów demokratycznych i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
5. wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych, wolontariatu oraz działań grup nieformalnych
na rzecz równości i przeciwdziałania dyskryminacji,
6. promowanie i podnoszenie w społeczeństwie wiedzy na temat gejów, lesbijek, osób
biseksualnych, transpłciowych i queer,
7. organizacja pomocy prawnej i psychologicznej dla osób zagrożonych dyskryminacją,
8. inicjowanie i wspieranie działań wspomagających rozwój społeczności lokalnych.
Do realizacji swoich celów Fundacja podejmuje w szczególności następujące środki działania:
1. Działalność edukacyjną i naukową, w szczególności organizowanie szkoleń, warsztatów,
kursów, konferencji, paneli dyskusyjnych i innych,
2. Działalność badawczą, wydawniczą i rzecznictwo w zakresie praw człowieka i równości,
3. Organizowanie poradnictwa i konsultacji w zakresie psychologii i prawa,

4. Organizowanie pokojowych demonstracji i zgromadzeń publicznych,
5. Działalność kulturalną, w szczególności wydawniczą i wspieranie przedsięwzięć artystycznych,
6. Współpracę z władzami samorządowymi, instytucjami państwowymi i prywatnymi oraz
krajowymi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi.
Fundacja swoje cele statutowe w roku 2015 realizowała poprzez następującą działalność:
• Projekt “Dyskryminujące/Dyskryminowani. LGBT w Małopolsce” - realizowany od 01.10.2014 r.
do 30.11.2015 r. polegający na monitoringu praw człowieka, którego celem było zwiększenie
poziomu wiedzy w zakresie reagowania na przejawy dyskryminacji ze względu na orientację
seksualną i tożsamość płciową oraz wypracowanie standardów przeciwdziałania dyskryminacji
LGBT na poziomie lokalnym. Jego celem było także dostarczenie informacji o przesłankach
wpływających na postawy dyskryminujące. Odbiorcami projektu są w szczególności: społeczność
LGBT, instytucje publiczne odpowiedzialne za przestrzeganie praw człowieka i reagowanie na
dyskryminację oraz media lokalne. Ośrodkami miejskimi, które objęte zostały szczegółową
analizą są Nowy Sącz, Oświęcim, Tarnów i Wadowice. Decyzja o przeprowadzeniu monitoringu
w tych miastach motywowana była niewystarczającym rozpoznaniem problemu dyskryminacji ze
względu na orientację seksualną i tożsamość płciową poza dużymi miastami. W październiku
2015r. swoją premierę miał raport, będący podsumowaniem działań projektowych. Raport, jak i
wyniki projektu były promowane na pięciu konferencjach, które odbyły się kolejno: w Krakowie,
Tarnowie, Wadowicach, Nowym Sączu i Oświęcimiu. Raport dostępny jest bezpłatnie na stronie
internetowej Fundacji.
• Projekt realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego przez
Fundusze EOG.
• Projekt “Wspólnym głosem – sieciowanie organizacji LGBT w Małopolsce” - realizowany od
maja do listopada 2015 r., wraz z Fundacją Kultura dla Tolerancji. Projekt polegał na sieciowaniu/
federalizacji lokalnych organizacji pozarządowych, realizujących zadania na rzecz równości i
zwalczania dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową. Projekt
stanowił kontynuację trwających od blisko roku starań o powołanie federacji oraz miał być
odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby wzmocnienia wybranych kompetencji postrzeganych
jako kluczowe dla tego procesu. Wśród planowanych działań znalazły się: szkolenia i treningi
rozwijające wybrane kompetencje, pozyskanie eksperckiego wsparcia w procesie wypracowania
wewnętrznych dokumentów, a także zbudowanie planu i długoterminowej strategii rozwoju
federacji oraz odbycie konsultacji praktycznych podczas wizyt studyjnych.
• Projekt realizowany był w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej.
• Forum organizacji LGBTQIA - udział reprezentantów Fundacji w spotkaniach polskich
organizacji LGBTQIA, w trakcie których prezentowane były m.in. aktualne działania Fundacji.
We wrześniu 2015r. współorganizowanie spotkania organizacji w Krakowie 05.09.2015 r.
• Koalicja na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej – od 13.03.2013 r. Fundacja uczestniczy w
pracach Koalicji koordynowanej przez Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, której

celem jest wprowadzenie rzetelnej edukacji antydyskryminacyjnej do systemu edukacji formalnej
w Polsce.
• 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.
• Komitet Organizacyjny festiwalu Queerowy Maj i Marszu Równości w Krakowie. Udział w
działaniach koncepcyjnych, organizacyjnych i promocyjnych: Magdalena Dropek. W ramach
festiwalu Queerowy Maj 2015 ówczesni członkowie Zarządu Fundacji brali udział/organizowali
następujące spotkania:
• warsztaty tańca ludowego (Krzysztof Kacprzak)
• debata o działalności społecznej w ramach ruchu LGBTQIAF (Magdalena Dropek)
• udział w dyskusji wokół raportu „Spoza centrum widać więcej”, organizowanej przez
Fundację Przestrzeń Kobiet (Magdalena Dropek)
W roku 2015 odbyły się cztery posiedzenia Zarządu Fundacji w dniach: 01.03.2015 r.,
29.03.2015 r., 13.04.2015 r., 27.11.2015 r.
W roku 2015, Zarząd Fundacji podjął jedną uchwałę, na posiedzeniu w dniu 01.03.2015 r.
Uchwała Zarządu Fundacji Równość.org.pl 1/2015 o przyjęciu sprawozdania finansowego za 2014
rok. Kopia uchwały stanowi załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.
W roku 2015 przychody uzyskane na działalność statutową nieodpłatną wyniosły 60864,11 zł
[słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćdziesiąt cztery złotych 11/100], które stanowiły: dotacja
otrzymana w ramach realizacji projektu EOG oraz w ramach programu FIO.
W roku 2015 Fundacja nie prowadziła działalności statutowej odpłatnej.
W roku 2015 Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej. Fundacja nie była i nie jest
wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS.
W roku 2015, koszty realizacji zadań statutowych wyniosły 65075,23 zł [słownie: sześćdziesiąt pięć
tysięcy siedemdziesiąt pięć złotych 23/100], które stanowiły koszty realizacji projektu EOG oraz
projektu FIO oraz ujemny wynik finansowy w roku 2014 w kwocie 859,13 zł.
W roku 2015 koszty administracyjne wyniosły 549,53 zł [słownie: pięćset czterdzieści dziewięć
złotych 53/100], które stanowiły opłaty bankowe oraz koszty korzystania z serwera.
W roku 2015 w Fundacji zatrudnionych było 5 osób z tytułu umów zlecenia.
W roku 2015 łączna kwota brutto wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia wyniosła 26900,00 zł
[słownie: dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset złotych 0/100].
W roku 2015 Fundacja nie udzieliła żadnych gwarancji, poręczeń ani pożyczek.
W roku 2015 Fundacja nie nabyła żadnych środków trwałych, nieruchomości, obligacji, udziałów
ani akcji.

Bilans zamknięcia za rok obrotowy 2015 wykazuje saldo równe kwocie 1239,61 zł [słownie: tysiąc
dwieście trzydzieści dziewięć złotych 61/100]. Po stronie aktywów kwotę tę stanowią środki
pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym, natomiast po stronie pasywów kwota ta widnieje
w następujących pozycjach: Fundusze własne – fundusz statutowy i wynik finansowy, oraz inne
zobowiązania krótkoterminowe [uzyskana pożyczka krótkoterminowa].
W roku 2015 Fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty państwowe i
samorządowe (usług, państwowych zadań zleconych i zamówień publicznych).
W roku 2015 Fundacja jako płatnik regulowała zaliczki na poczet podatku dochodowego od osób
fizycznych (PIT-4). Fundacja złożyła w 2015 roku deklaracje CIT-8 i CIT-8/O w Urzędzie
Skarbowym Kraków-Stare Miasto.
W roku 2015 Fundacja i jej działalność nie były przedmiotem kontroli.
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