Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Przestrzeń Kobiet
za rok 2007

1. Dane Fundacji:
Nazwa: Fundacja Przestrzeń Kobiet
Adres siedziby: ul. Św. KrzyŜa 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 wchodzą 2 osoby:
Ewa Dorota Furgał, zam. ul. Batorego 38, 26-811 Wyśmierzyce,
Natalia Maria Sarata, zam. ul. Św. KrzyŜa 34, 34-460 Szczawnica
3. Cele statutowe Fundacji Przestrzeń Kobiet to:
a. działanie na rzecz równości kobiet i męŜczyzn we wszystkich
dziedzinach Ŝycia, w sferze prywatnej i publicznej,
b. przeciwdziałanie dyskryminacji, w szczególności dyskryminacji
kobiet, ze względu na płeć i orientację seksualną, a takŜe inne
przesłanki, we wszystkich dziedzinach Ŝycia, 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 takŜe równouprawnieniu i
niedyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną i inne
przesłanki,
f. wspieranie procesów demokratycznych i rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego, otwartego na róŜnice,
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 takŜe na inne przesłanki.
4. Cele Fundacji są realizowane poprzez:
a.
organizowanie
kursów,
szkoleń,
seminariów, wystaw,

warsztatów,

konferencji,
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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 takŜe inne przesłanki,
e. prowadzenie działalności badawczej.
5. Fundacja Przestrzeń Kobiet realizowała w 2007 roku cele statutowe
w ramach niŜej wymienionych działań:
a. organizowanie konferencji i szkoleń, prowadzenie warsztatów
 W dniach 9-10 listopada 2007 roku Fundacja Przestrzeń Kobiet w
partnerstwie ze Stowarzyszeniem Ekologiczno-Kulturalnym „Na
Bursztynowym Szlaku” zorganizowała w Krakowie i w Lanckoronie
konferencję „Kobiety i Rozwój. Ogólnopolska konferencja kobietliderek działających na rzecz zrównowaŜonego rozwoju terenów
wiejskich”. Partnerem konferencji była Fundacja Partnerstwo dla
Środowiska – Program „Zielone Szlaki – Greenways”. Konferencja
została zrealizowana w ramach projektu „Gospodarka na
Bursztynowym Szlaku” realizowanego przy udziale środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. W konferencji wzięło udział ok. 70
osób z całej Polski. Celem konferencji było stworzenie przestrzeni
dla spotkania się kobiet aktywnie działających na rzecz rozwoju
swoich społeczności, promujących ideę zrównowaŜonego rozwoju
terenów wiejskich. Matronat nad konferencją objęła krakowska
kawiarnia Spokój. Patronami medialnymi byli: wydawnictwo
BezdroŜa, wydawnictwo „Zielone Brygady”, TVP3 Kraków oraz Radio
Bez Kitu.
 W dniu 17 listopada 2007 roku Fundacja Przestrzeń Kobiet
zorganizowała we współpracy z krakowską kawiarnią Cafe Pub
Godziny „Warsztat genderowy / gynealogiczny”. Warsztat został
poprowadzony przez trenerki Fundacji, Ewę Furgał i Natalię Saratę.
 W dniach 6-7 grudnia 2007 roku trenerki Fundacji Przestrzeń Kobiet
poprowadziły 3 warsztaty w ramach Europejskich Dni Tolerancji na
Śląsku, organizowanych przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej z
Gliwic. W Tarnowskich Górach odbyły się warsztaty: „Kobiecość,
męskość – skąd znamy znaczenie tych słów” (warsztat dla
młodzieŜy) i „Dziewczęta i chłopcy w szkole – socjalizacja płci w
procesie edukacji” (warsztat dla nauczycieli/-ek), natomiast w
Rybniku poprowadzono warsztat „Stereotypom i uprzedzeniom
mówimy stanowcze nie!” (warsztat dla młodzieŜy).
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b. współpraca
z
organizacjami
pozarządowymi,
państwowymi i prywatnymi, polskimi i zagranicznymi:

instytucjami

 Fundacja Przestrzeń Kobiet naleŜy do i działa w ramach koalicji
„Silne organizacje, aktywne kobiety”, skupiającej 20 małopolskich
organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Koalicja powstała
w wyniku projektu „Silne organizacje, aktywne kobiety”,
realizowanego w 2007 roku przez Stowarzyszenie Doradców
Europejskich PLinEU ze środków Unii Europejskiej w ramach
Programu Środki Przejściowe PL2004/016-829.01.02. Celem
przedsięwzięcia jest budowanie potencjału instytucjonalnego
organizacji i grup nieformalnych działających na rzecz kobiet.
 Konferencja „Kobiety i Rozwój” została zorganizowana przez
Fundację Przestrzeń Kobiet we współpracy ze Stowarzyszeniem
Ekologiczno-Kulturalnym „Na Bursztynowym Szlaku” oraz Fundacją
Partnerstwo dla Środowiska.
 Na mocy Uchwały Zarządu nr 3/2007 Fundacja Przestrzeń Kobiet
podpisała list intencyjny w sprawie zawiązania partnerstwa z
Gminnym Ośrodkiem Kultury Regionalnej Kościelisko na potrzeby
realizacji projektu „21 polan, 3 wsie, 1 gmina. Kościelisko dla
edukacji – edukacja dla Kościeliska”. Wniosek o dofinansowanie w/w
projektu został złoŜony dn. 31 grudnia 2007 roku w Wojewódzkim
Urzędzie Pracy w Krakowie w ramach konkursu pilotaŜowego w
ramach Działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 W grudniu 2007 roku Fundacja Przestrzeń Kobiet nawiązała
współpracę i zaangaŜowała się w prace w ramach „Young Women
Social Forum”, które odbędzie się w czerwcu 2008 roku w
Warszawie bezpośrednio przed „European Feminist Forum”.
Fundacja bierze równieŜ udział w pracach „Intergenerational
Feminist Dialogue Group”, która przygotowuje jeden z paneli w
ramach EFF.
c. Przygotowywanie aplikacji grantowych, fundraising:
 W grudniu 2007 roku Fundacja otrzymała dofinansowanie w
konkursie MIKRO w komponencie „Demokracja i społeczeństwo
obywatelskie” Funduszu dla Organizacji Pozarządowych na projekt
„Stwórzmy Przestrzeń do działania. Wzmocnienie instytucjonalne i
rozwój zespołu trenerskiego Fundacji Przestrzeń Kobiet”. Dotacja w
wysokości 55 590 zł pochodzi ze środków Norweskich Mechanizmów
Finansowych oraz Mechanizmów Finansowych Europejskiego
Obszaru Gospodarczego (EOG). Realizacja projektu rozpocznie się w
marcu 2008 roku i potrwa do końca lutego 2009 roku.
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 W dniu 30 października 2007 roku Fundacja przesłała do Trust for
Civil Society In Central and Eastern Europe (CEE Trust) list
intencyjny i szkic projektu „Words / Sounds / Visions of Locality”.
List nie spotkał się z zainteresowaniem Komitetu Doradczego, wobec
czego Fundacja nie została zaproszona do przedstawienia pełnej
propozycji i stanięcia do właściwego konkursu.
 W dniu 21 listopada 2007 roku Fundacja przesłała do Fortis
Foundation Polska wniosek o dofinansowanie projektu „Gender dla
aktywnych 2 – wolontariuszki przeciw wykluczeniom społecznym”.
Projekt miał być kontynuacją modelowego projektu „Gender dla
aktywnych”, zrealizowanego przez nieformalną grupę Przestrzeń
Kobiet między lutym a majem 2007 roku ze środków Funduszu dla
Kobiet administrowanego przez Ośrodek Informacji Środowisk
Kobiecych (OŚKA). Zarząd Fortis Foundation Polska uznał, Ŝe projekt
nie wpisuje się w priorytety grantodawcy i odrzucił wniosek o
dofinansowanie.
 W dniu 31 grudnia 2007 roku w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w
Krakowie został złoŜony wniosek o dofinansowanie projektu „21
polan, 3 wsie, 1 gmina. Kościelisko dla edukacji, edukacja dla
Kościeliska”. Liderem projektu i wnioskodawcą jest Gminny Ośrodek
Kultury Regionalnej Kościelisko, natomiast Fundacja Przestrzeń
Kobiet figuruje jako organizacja partnerska. Wniosek został złoŜony
w odpowiedzi na konkurs pilotaŜowy w ramach Działania 9.5
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
d. Rzecznictwo interesów grup mniejszościowych i dyskryminowanych:
 W dniu 5 listopada 2007 roku Fundacja Przestrzeń Kobiet złoŜyła
podpis pod listem do Premiera RP, Donalda Tuska, w sprawie
powołania urzędu ds. równości płci.
e. Udział w szkoleniach, seminariach, konferencjach:
 Małopolska Akademia Trenerów Zarządzania Strategicznego NGO,
zorganizowana przez Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i
Administracji w Krakowie w dniach 16-18 oraz 22-23 października
2007 roku,
 Seminarium „Dyrektywy Unii Europejskiej a rola organizacji
pozarządowych
i
związków
zawodowych
zajmujących
się
przeciwdziałaniem dyskryminacji w Polsce” zorganizowane przez
Helsińską Fundację Praw Człowieka w dniach 19-20 listopada w
Warszawie,
trenerskie
„Zarządzanie
Firmą
Równych
Szans”
 Szkolenie
zorganizowane przez Fundację Feminoteka w ramach projektu
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Gender Index (realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL,
administrowanego przez Program Narodów Zjednoczonych ds.
Rozwoju UNDP w Polsce) w dniach 4-5 oraz 18-19 grudnia w Lesznie
pod Warszawą.
6. Fundacja Przestrzeń Kobiet nie prowadzi działalności gospodarczej.
7. W 2007 roku Zarząd Fundacji podjął następujące uchwały:
 Uchwała nr 1/2007 z dnia 19 października w sprawie podpisania
umowy o współpracę z firmą „Usługi księgowo-kadrowe. Małgorzata
Antolak”. Umowa dotyczy prowadzenia ksiąg rachunkowych
Fundacji.
 Uchwała nr 2/2007 z dnia 8 listopada w sprawie wysokości zwrotu
kosztów podróŜy osobom biorącym udział w spotkaniach
warsztatowych podczas konferencji „Kobiety i Rozwój” w dniach 910 listopada 2007 roku w Krakowie i Lanckoronie.
 Uchwała nr 3/2007 z dnia 13 grudnia w sprawie podpisania listu
intencyjnego dotyczącego zawiązania przez Fundację partnerstwa z
Gminnym Ośrodkiem Kultury Regionalnej Kościelisko w celu
realizacji projektu „21 polan, 3 wsie, 1 gmina. Kościelisko dla
edukacji, edukacja dla Kościeliska” w przypadku otrzymania
dofinansowania z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
8. W 2007 roku Fundacja osiągnęła przychody z działalności statutowej
w wysokości 6 324, 52 zł.
9. Koszty działalności statutowej Fundacji w 2007 roku wyniosły
6 324,52 zł, w tym:
a. Koszty usług 1 751,22 zł,
b. Koszty wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych 3 700,00 zł,
c. Koszty podróŜy 873,30 zł,
10. Koszty administracyjne w 2007 roku wyniosły 173,80 zł.
11. Fundacja nie udzieliła Ŝadnych gwarancji, poręczeń ani poŜyczek.
12. Stan środków pienięŜnych na dzień 31.12.2007 roku:
- środki na rachunku bankowym w Fortis Banku, 3 Oddział w
Krakowie: 635,79 zł.
13. W 2007 roku Fundacja nie zatrudniała pracowników na umowę o
pracę.
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14. Członkinie Zarządu pełniły swoje funkcje społecznie. Nie otrzymały
z tego tytułu Ŝadnego wynagrodzenia.
15. Fundacja nie składała w 2007 roku deklaracji podatkowych.
16. Fundacja nie nabyła w 2007 roku Ŝadnych środków trwałych,
nieruchomości, obligacji, udziałów ani akcji.
17. Wartość aktywów i zobowiązań Fundacji wykazuje załączony bilans.
18. NaleŜności Fundacji na dzień 31.12.2007 roku wynoszą 292,40 zł,
natomiast zobowiązania krótkoterminowe wynoszą 501,99 zł.
19. W 2007 roku Fundacja nie realizowała Ŝadnych zadań zleconych
przez podmioty państwowe lub samorządowe.
20. W 2007 roku nie przeprowadzono w Fundacji Ŝadnej kontroli.

Sporządził Zarząd Fundacji Przestrzeń Kobiet:

Ewa Furgał
Członkini Zarządu

Natalia Sarata
Członkini Zarządu
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