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Nazwa:Fundacja Rzecz Społeczna
Adres:ul. Piotrowicka 50c/45 40-723 Katowice
Numer KRS: 582159 (data wpisu: 09.11.2015)
REGON:36295973600000
Członkowie zarządu fundacji (w 2017):Dagmara Kubik, Wioleta Hutniczak, Paweł Jaworski
Członkowie zarządu fundacji (stan na 01.07.2018) Dagmara Kubik, Wioleta Hutniczak
Cele statutowe:

a. Głównym celem działania Fundacji jest wsparcie demokracji i rozwój społeczeństwa
obywatelskiego.
b. Celami szczegółowymi działania Fundacji są:
- budowanie i umacnianie więzi społecznych,
- rozwój edukacji obywatelskiej, w tym globalnej,
- umacnianie grup formalnych i nieformalnych w Polsce,
- wsparcie rozwoju nowych technologii dla społeczeństwa,
- rozwój integracji społecznej,
- rozwój społeczności lokalnych, wsparcie organizacji i samoorganizacji mieszkańców,
- rozwój metody organizowania społecznościowego,
− ochrona praw człowieka oraz wzrost transparentności w życiu publicznym,
− równouprawnienie kobiet i mężczyzn
− działania przeciwko przejawom dyskryminacji grup defaworyzowanych
− działania na rzecz integracji cudzoziemców
- ochrona środowiska naturalnego i praw zwierząt
- wsparcie współpracy państw Europy Centralnej i Wschodniej oraz współpracy środowisk Polaków z
terenów całego świata
- wsparcie rozwoju efektywnych kampanii społecznych.
- działanie na rzecz swobodnego dostępu do informacji publicznej.
- promowanie zrównoważonego rozwoju miast i wsi.
- propagowanie ekologicznych i zdrowych postaw życia.
- promowanie odpowiedzialnego konspumcjonizmu.
- promowanie ekologicznych środków transportu oraz odnawialnych źródeł energii.
- propagowanie i wspieranie działalności artystycznej i kulturalnej.
- promowanie i organizacja wolontariatu.
8. zasady, formy i zakres działalności statutowej: Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a. Organizację odczytów, seminariów, sympozjów, konferencji, szkoleń, spotkań oraz innych form
działalności oświatowej i edukacyjnej oraz propagowanie i wymiana doświadczeń w zakresie objętym
celami Fundacji dla różnych grup społecznych i wiekowych.
b.Organizacja konkursów, festiwali, wystaw i wydarzeń artystycznych, w tym: edukacyjnych,
filmowych, muzycznych, plastycznych, fotograficznych, graffiti, street-artu, happeningów, form
teatralnych
c. Monitorowanie działań władz samorządowych oraz innych instytucji
d. Udział w postępowaniach sądowych i administracyjnych w sprawach wynikających z celów
statutowej działalności Fundacji
e. Udzielania wsparcia i pomocy prawnej
f. Prowadzenie działalności wydawniczej i publicystycznej

g. Promocja idei wolontariatu i praca na rzecz jego rozwoju,
h. Współpraca z osobami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi prowadzącymi działalność w
zakresie objętym celami Fundacji
9. Rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie
i. Wsparcie organizacji i inicjatyw społecznych w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji
j. Animację społeczną
9. Opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych w 2017:
a) W 2017 roku kontynuowaliśmy realizację projektu pt. Kopalnia Aktywności. Istotą projektu
było zwiększenie poziomu aktywnego uczestnictwa osób pracujących w branży przemysłu
ciężkiego, w szczególności zatrudnionych w Grupie KOPEX i Grupie FAMUR, w życie ich
społeczności lokalnych. Kopalnia aktywności to projekt w którym pracownicy śląskich spółek
(Grupy FAMUR i Grupy KOPEX) mieli dostęp do nieformalnej edukacji, zwiększającej ich
kompetencje do wprowadzania zmian społecznych. Poprzez zaangażowanie się w wolontariat
pracowniczy, uczestnicy mieli szansę na realizację własnych mikroprojektów, przy wsparciu
doświadczonych ekspertów. Całościowa kwota dotacji to 75 998 złz czego
współfinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: 67 148 PLN. W
roku 2017 dotacja z MRPPS to 36 800,00 zł. Projekt trwał do 31 listopada 2017. Kopalnia
AKtywności to projekt na terenie całego Województwa Śląskiego. W ramach projektu w
2017 odbyła się seria szkoleń dla uczestników projektu, realizacja mikroprojektów przez 5
grup uczestników oraz wydana została publikacja pt.”Przewodnik i dobre praktyki po
wolontariacie pracowniczym w Województwie Śląskim”.
b) W 2017 realizowaliśmy projekt pt. “Śląska sieć aktywistów” finansowany ze środków
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach tzw. Małego FIO. Celem
projektu było podniesienie jakości pracy śląskich aktywistów poprzez przygotowanie 3
spotkań w Gliwicach, Cieszynie i Katowicach oraz opracowanie zadań dla siec. Celem 2 było
uposażenie wolontariuszy i członków organizacji pozarządowych oraz grup oddolnych w
narzędzia, które umożliwią im skuteczną pracę. Celem długofalowym było podniesienie
poziomu obywatelskiego zaangażowania oraz włączanie mieszkańców do uczestnictwa w
życiu ich miejscowości. Bezpośrednimi odbiorcami projektu byli wolontariusze, osoby
zaangażowane w działania jako sympatycy bądź członkowie organizacji pozarządowych (20
osób) oraz grup oddolnych i obywatelskich działających na terenie Śląska, którzy w swojej
pracy wykorzystują narzędzia partycypacji i angażują się w inicjatywy oddolne przy
współpracy i na rzecz społeczności lokalnych. Projekt trwał od lipca do października. Kwota
dofinansowania wyniosła 4900 PLN.
c) W listopadzie 2017 rozpoczęliśmy realizację projektu Involve - INCREASING
VOLUNTEERS' SKILLS ACROSS EUROPE prowadzonego w ramach Partnerstw
Strategicznych Erasmus+. Najważniejsze działania w ramach projektu to:
1. Dobre praktyki - zidentyfikowanie co najmniej dwóch najlepszych praktyk
dotyczących szkoleń wolontariuszy w danym kraju (przez każdą organizację
partnerską)

2. Wymiana wiedzy - zorganizowanie internetowej platformy wymiany wiedzy i komunikacji
wewnętrznej
3. Szkolenia - zorganizowanie dwóch działań edukacyjnych / dydaktycznych / szkoleniowych
(przygotowanych przez Niemcy i Słowenię)

4. Mobilności - zorganizowanie co najmniej czterech spotkań w ciągu trwania projektu.
Czas trwania projektu to listopad 2017 - kwiecień 2019. Kwota dofinansowania w 2017 wyniosła 22
803,21 PLN. Projekt realizowany jest w partnerstwie z 9 organizacjami z terenu Unii Europejskiej.
09. Informację o prowadzonej działalności gospodarczej: Fundacja nie prowadzi działalności
gospodarczej
10. odpisy uchwał zarządu fundacji: w 2017 roku nie podjęto żadnych uchwał zarządu
11. informację o wysokości uzyskanych przychodów:
Przychody ze sprzedaży netto:
a)
b)
c)
d)

Produktów 0zł
Usług 0 zł
Darowizny 630 zł
Dotacje 65133,21 zł

12. informację o poniesionych kosztach:
Koszty działalności operacyjnej:
Amortyzacja 0 zł
Zużycie materiałów i energii 4673,12
Podatki i opłaty 0zł
Wynagrodzenia 28953,50
13. dane o:
Liczba osób zatrudnionych w Fundacji: 0
Członkowie Zarządu nie pobierali wynagrodzenia w związku z pełnioną funkcją.
14. dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi,
państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności: brak
15. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także
informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych:
Fundacja nie posiada zobowiązań podatkowych.
Fundacja składa roczne zeznania – CIT- 8.
16. Informacja, czy w okresie sprawozdawczym była przeprowadzona w fundacji kontrola, a jeśli była
– to jej wyniki:
W okresie sprawozdawczym tj. za rok 2017 nie było przeprowadzonej kontroli.

