Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Przestrzeń Kobiet
za rok 2009
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 wchodzą 2 osoby:
Ewa Dorota Furgał, zam. ul. Batorego 38, 26-811 Wyśmierzyce,
Natalia Maria Sarata, zam. ul. Św. Krzyża 34, 34-460 Szczawnica
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 2009 roku cele statutowe w ramach niżej
wymienionych działań:
a. organizowanie konferencji i szkoleń, prowadzenie warsztatów:


Między październikiem a grudniem odbył się zaprojektowany i zrealizowany przez FPK
cykl szkoleniowy Kobiety i Rozwój. Cykl składał się z 4 warsztatów 16-godzinnych i
był częścią projektu Kobiety i Rozwój. Kobiety aktywne na rzecz zrównoważonego
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Między wrześniem a listopadem odbyły się 2 cykle szkoleniowe w ramach projektu
Instytut Liderek, przeznaczone dla działaczek społecznych i politycznych. Każdy cykl
składał się z 4 warsztatów 16-godzinnych. Na zakończenie projektu, w grudniu 2009
roku, odbyła się debata oksfordzka przygotowana przez uczestniczki cyklu dla
działaczek politycznych.



W listopadzie odbył się pierwszy warsztat historii kobiet dla nauczycieli/ek w ramach
projektu Krakowski Szlak Kobiet, który FPK realizuje w partnerstwie z Żydowskim
Stowarzyszeniem Czulent w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.



W dniu 8 czerwca 2009 roku Fundacja Przestrzeń Kobiet przeprowadziła warsztat
różnorodnościowy dla uczniów i uczennic gimnazjum w Szczawnicy. Warsztat odbył
się w ramach projektu Wirtualny Szlak Szczawnicy Żydowskiej, realizowanego jako
część programu Młodzi Menedżerowie Kultury.



W dniach 15-17 października 2009 roku Fundacja Przestrzeń Kobiet zrealizowała
warsztaty Zagadnienia genderowe w rozwoju w ramach projektu Druga Dolnośląska
Inicjatywa Edukacyjna Dotycząca Międzynarodowej Współpracy Na Rzecz Rozwoju.
Projekt realizowany był przez Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa we Wrocławiu,
Fundacja Przestrzeń Kobiet była organizacją partnerską w projekcie.



W lipcu, wrześniu i listopadzie 2009 roku FPK realizowała warsztaty
antydyskryminacyjne, genderowe oraz warsztaty godzenia życia zawodowego z
osobistym dla bezrobotnych kobiet do 25 roku życia z powiatu gorlickiego. Warsztaty
odbywały się w ramach projektu 3 x K Kompetencje – Kreatywność - Kariera –
warsztaty aktywizacyjne dla młodych kobiety z powiatu gorlickiego finansowanego ze
środków EFS, realizowanego przez Biuro Inicjatyw Międzynarodowych.

b. wspieranie i organizację przedsięwzięć wydawniczych i artystycznych:


W czerwcu FPK wydała i rozpoczęła dystrybucję publikacji Krakowski Szlak Kobiet.
Przewodniczka po Krakowie emancypantek, t. I pod red. Ewy Furgał, przygotowanej w
ramach projektu Polki, Żydówki – krakowskie emancypantki. Historia i współczesność
dla równości i różnorodności. Publikacja została wydana w nakładzie 1880
egzemplarzy.



W ramach festiwalu literackiego Pora Prozy 2009, FPK współorganizowała spotkanie
promocyjne książki Krakowski Szlak Kobiet. Przewodniczka po Krakowie
emancypantek. Spotkanie odbyło się w dn. 7 października 2009 w Krakowie.



W grudniu 2009 roku spotkanie promocyjne książki Krakowski Szlak Kobiet.
Przewodniczka po Krakowie emancypantek odbyło się w Sądeckiej Bibliotece
Publicznej im. Józefa Szujskiego w Nowym Sączu. Organizatorami spotkania były:
Stowarzyszenie Europa Donna, Sądeckie Forum Kobiet oraz Sądecka Biblioteka
Publiczna.

c. współpracę z organizacjami pozarządowymi, instytucjami państwowymi i prywatnymi,
polskimi i zagranicznymi, w zakresie realizacji celów wymienionych w statucie Fundacji:


Projekt Polki, Żydówki – krakowskie emancypantki. Historia i współczesność dla
równości i różnorodności, był realizowany przez FPK w partnerstwie z Żydowskim
Stowarzyszeniem Czulent i Jewish Community Centre w Krakowie.
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Projekt Krakowski Szlak Kobiet jest realizowany przez FPK w partnerstwie z
Żydowskim Stowarzyszeniem Czulent. Umowa partnerska została zawarta w dn. 15
lipca 2009 roku w Krakowie.



Projekt Kobiety i Rozwój. Kobiety aktywne na rzecz zrównoważonego rozwoju
lokalnych społeczności jest realizowany przez FPK w partnerstwie ze Stowarzyszeniem
Wiejskim „Zielona Przestrzeń”. Umowa partnerska została zawarta w dn. 15 sierpnia
2009 roku w Szczawnicy.



Projekt Instytut Liderek został zrealizowany jako zadanie zlecone przez Ministra Pracy
i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2009.



Projekt Druga Dolnośląska Inicjatywa Edukacyjna Dotycząca Międzynarodowej
Współpracy Na Rzecz Rozwoju realizowany był przez Dom Spotkań im. Angelusa
Silesiusa we Wrocławiu, Fundacja Przestrzeń Kobiet była organizacją partnerską w
projekcie.



Projekt 3 x K Kompetencje – Kreatywność - Kariera – warsztaty aktywizacyjne dla
młodych kobiety z powiatu gorlickiego był realizowany przez Biuro Inicjatyw
Międzynarodowych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Fundacja
Przestrzeń Kobiet była organizacją partnerską w projekcie.

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


Fundacja Przestrzeń Kobiet poparła obywatelski projekt ustawy o zmianie ordynacji
wyborczej wprowadzający parytety płci na listach wyborczych i włączyła się w akcję
zbierania podpisów pod projektem.



W lutym 2009 roku FPK, wraz kilkudziesięcioma innymi polskimi organizacjami
równościowymi, podpisała list otwarty do Komisji Europejskiej o jak najszybsze
podjęcie skutecznych działań, mających na celu doprowadzenie do pełnej i poprawnej
implementacji wspólnotowych standardów równościowych w Polsce.



W październiku 2009 roku FPK podpisała list otwarty organizacji kobiecych przeciwko
poniżaniu ofiar przemocy seksualnej.

e. fundraising, realizację projektów:


Od 1 października 2008 r. do 30 czerwca 2009 r. FPK realizowała autorski projekt
Polki, Żydówki – krakowskie emancypantki. Historia i współczesność dla równości i
różnorodności, współfinansowany w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego EOG i
budżetu Rzeczypospolitej Polskiej. Projekt był realizowany przez FPK w partnerstwie z
Żydowskim Stowarzyszeniem Czulent i Jewish Community Centre w Krakowie.



Od 1 września 2009 roku (do 31 sierpnia 2010 roku) FPK rozpoczęła realizację
projektu Kobiety i Rozwój. Kobiety aktywne na rzecz zrównoważonego rozwoju
lokalnych społeczności w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wiejskim „Zielona
Przestrzeń”. Projekt jest współfinansowany w ramach Funduszu dla Organizacji
Pozarządowych ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu
Finansowego EOG i budżetu Rzeczypospolitej Polskiej.



Od 1 września 2009 roku (do 31 sierpnia 2010 roku) FPK rozpoczęła realizację
projektu Krakowski Szlak Kobiet jest realizowany przez FPK w partnerstwie z
Żydowskim Stowarzyszeniem Czulent. Projekt jest współfinansowany w ramach
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Funduszu dla Organizacji Pozarządowych ze środków Norweskiego Mechanizmu
Finansowego, Mechanizmu Finansowego EOG i budżetu Rzeczypospolitej Polskiej.


Od 1 sierpnia do 31 grudnia 2009 roku FPK realizowała projekt Instytut Liderek ze
środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.



Od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku Fundacja Przestrzeń Kobiet realizowała jako
podmiot użyczający osobowości prawnej Janowi Saracie projekt Wirtualny Szlak
Szczawnicy Żydowskiej. Projekt został zrealizowany w ramach programu Młodzi
Menedżerowie Kultury organizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”.



FPK pozyskała dotację z Programu Wydawniczego Fundacji Taubego. Dotacja została
przeznaczona w całości na przygotowanie do druku oraz druk publikacji Krakowski
Szlak Kobiet. Przewodniczka po Krakowie emancypantek.

f. Udział w szkoleniach, seminariach, konferencjach:
 Akademicki Kongres Feministyczny w Słubicach, zorganizowany przez Pracownię
Krytyki Feministycznej IFP UAM, Katedrę Polsko-Niemieckich Związków Literackich i
Kulturowych oraz Gender Studies Uniwersytetu Viadrina w dn. 26-29 listopada 2009
roku w Słubicach.
 Festiwal Nauki w VIII Liceum Ogólnokształcącym w Bielsku-Białej w dn. 6-7 kwietnia
2009 roku.
 Antyfobia, warsztaty organizowane przez Stowarzyszenie Kampania Przeciw
Homofobii wraz ze Stowarzyszeniem Żydowskim Czulent, Stowarzyszeniem
Szterndlech oraz Israeli Gay Youth w dn. 25-26 lipca 2009 w Krakowie.
 PreLimud, cykl wykładów organizowanych przez Żydowską Ogólnopolską Organizację
Młodzieżową wraz ze Stowarzyszeniem Żydowskim Czulent, przy pomocy JOINT oraz
Centrum Społeczności Żydowskiej w dn. 3-5 lipca 2009 w Krakowie.
 Watch Docs, 9. Międzynarodowy Festiwal Filmowy „Prawa Człowieka w Filmie”
(organizatorzy: Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Społeczny Instytut Filmowy,
Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie), udział w mini forum
organizacji pozarządowych, organizowanym przez Fundację Autonomia w dn. 22
października 2009 w Krakowie.
6. Fundacja Przestrzeń Kobiet nie prowadzi działalności gospodarczej.
7. W 2009 roku Zarząd Fundacji podjął następujące uchwały:
 Uchwała nr 1/2009 z dnia 20 marca 2009 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z
działalności Fundacji w 2008 roku.
 Uchwała nr 2/2009 z dnia 20 marca 2009 w sprawie zawiązania partnerstwa Fundacji
Przestrzeń Kobiet ze Stowarzyszeniem Wiejskim „Zielona Przestrzeń” z siedzibą w
Grabowie.
 Uchwała nr 3/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 w sprawie zawiązania partnerstwa
Fundacji Przestrzeń Kobiet z Żydowskim Stowarzyszeniem „Czulent” z siedzibą w
Krakowie.
 Uchwała nr 4/2009 z dnia 5 czerwca 2009 w sprawie zwrotu kosztów podróży
trenerkom realizującym warsztaty w ramach projektu Wirtualny Szlak Szczawnicy
Żydowskiej w dniu 09.06.2009 r. w Szczawnicy.

4

 Uchwała nr 5/2009 z dnia 29 czerwca 2009 w sprawie wyznaczenia koordynatorki
projektu Instytut Liderek.
 Uchwała nr 6/2009 z dnia 18 sierpnia 2009 w sprawie zwrotu kosztów podróży
gościniom spotkań otwartych w ramach projektu Instytut Liderek.
 Uchwała nr 7/2009 z dnia 30 sierpnia 2009 w sprawie wyznaczenia koordynatorki
projektu Kobiety i Rozwój. Kobiety aktywne na rzecz rozwoju lokalnych społeczności.
 Uchwała nr 8/2009 z dnia 30 sierpnia 2009 w sprawie w sprawie wyznaczenia
koordynatorki projektu Krakowski Szlak Kobiet.
 Uchwała nr 9/2009 z dnia 30 sierpnia 2009 w sprawie zwrotu kosztów podróży
uczestniczkom warsztatów w ramach projektu Instytut Liderek.
 Uchwała nr 10/2009 z dnia 12 października 2009 w sprawie zwrotu kosztów podróży
uczestniczkom warsztatów w ramach projektu Kobiety i Rozwój. Kobiety aktywne na
rzecz rozwoju lokalnych społeczności.
 Uchwała nr 11/2009 z dnia 22 października 2009 w sprawie zwrotu kosztów podróży
Pani Joannie Szurlej występującej w charakterze gościni IV spotkania otwartego w
ramach projektu Instytut Liderek.
8. W 2009 roku Fundacja osiągnęła przychody z działalności statutowej w wysokości
318503,25 zł. Źródła przychodów są następujące:
a. dotacje na realizację projektów: 301880,85 zł,
b. darowizny finansowe: 16622,40 zł.
9. Koszty działalności statutowej Fundacji w 2009 roku wyniosły 226979,50 zł w tym:
a. Koszty usług 5157,83 zł,
b. Koszty wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych 107660,56 zł,
c. Koszty podróży 5603,47 zł,
10. Koszty administracyjne w 2009 roku wyniosły 5729,05 zł.
11. Fundacja nie udzieliła żadnych gwarancji, poręczeń ani pożyczek.
12. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2009 roku:
- środki na rachunku bankowym: 85980,10 zł.
- środki w kasie Fundacji: 38,89 zł.
13. W 2009 roku Fundacja nie zatrudniała pracowników na umowę o pracę.
14. Członkinie Zarządu pełniły swoje funkcje społecznie. Nie otrzymały z tego tytułu
żadnego wynagrodzenia.
15. Fundacja złożyła w 2009 roku następujące deklaracje podatkowe:
- deklaracje roczne: PIT-4R, PIT-11, CIT-8,
- deklaracje miesięczne: ZUS.
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16. Fundacja nie nabyła w 2009 roku żadnych środków trwałych, nieruchomości,
obligacji, udziałów ani akcji.
17. Wartość aktywów i zobowiązań Fundacji wykazuje załączony bilans.
18. Należności Fundacji na dzień 31.12.2009 roku wynoszą 251,77 zł, natomiast
zobowiązania krótkoterminowe wynoszą 3678,22 zł.
19. W 2009 roku Fundacja realizowała następujące zadania zlecone przez podmioty
państwowe:
Instytut Liderek – zadanie zlecone przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2009, kwota dotacji: 68010 zł.
Krakowski Szlak Kobiet – projekt współfinansowany w ramach Funduszu dla Organizacji
Pozarządowych ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu
Finansowego EOG i budżetu Rzeczypospolitej Polskiej, kwota dotacji: 108000 zł.
Kobiety i Rozwój. Kobiety aktywne na rzecz zrównoważonego rozwoju lokalnych
społeczności – projekt współfinansowany w ramach Funduszu dla Organizacji
Pozarządowych ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu
Finansowego EOG i budżetu Rzeczypospolitej Polskiej, kwota dotacji: 216000 zł.
20. W 2009 roku nie przeprowadzono w Fundacji żadnej kontroli.

Sporządził Zarząd Fundacji Przestrzeń Kobiet:

Ewa Furgał

Natalia Sarata

Członkini Zarządu

Członkini Zarządu
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