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WSTĘP DO SPRAWOZDANIA MERYTORYCZNEGO ZA ROK 2017
1. Nazwa, siedziba i adres organizacji
Fundacja HerStory ul. K. Dunikowskiego 15A/73, 20-425 Lublin
2. Informacje

o

posiadanych

jednostkach

organizacyjnych

(zarówno

samodzielnie

sporządzających sprawozdanie, jak i nie sporządzających)
Fundacja nie posiada w/w jednostek.
3. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu prowadzącego rejestr,
data wpisu, numer ewidencji, statystyczny numer identyfikacyjny w systemie.
KRS 0000501384 (Data wpisu: 11/03/2014)
NIP 9462647812
REGON 061661205 (Data wpisu: 21/03/2014)
Data rozpoczęcia działalności: 19/03/2014
Organ ewidencyjny: Sąd Rejonowy w Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Fundacja w 2016r. działała na podstawie Statutu Fundacji, Ustawy o fundacjach z dnia 06 kwietnia
1984 (Dz.U. z 1984 nr 21 p. 97) oraz Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 (Dz.U. z
2013 p.330 z późn. zm).
4. Dane dotyczące członkiń Zarządu
Lena Bielska – Prezeska Zarządu
Julita Juros – Wiceprezeska Zarządu
5. Określenie celów statutowych Fundacji
Podstawowymi celami Fundacji są:
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działanie na rzecz równości i równouprawnienia kobiet i mężczyzn we wszystkich
dziedzinach życia, w sferze prywatnej i publicznej,



przeciwdziałanie i likwidacja mowy nienawiści oraz dyskryminacji ze względu na
m.in. płeć, pochodzenie, religię, światopogląd, wiek, itd. w literaturze, sztuce oraz
życiu publicznym,



wspieranie udziału kobiet biorących aktywny udział w procesach demokratycznych,
kulturowych, ekonomicznych, edukacyjnych, społecznych, itd.,



upowszechnianie w społeczeństwie, organizacjach pozarządowych, instytucjach
państwowych i prywatnych wiedzy z zakresu równości i przeciwdziałania
dyskryminacji, w szczególności dyskryminacji ze względu na płeć i inne przesłanki,



wspieranie twórczości kobiet oraz promowanie autorek i autorów publikacji,
wydawnictw

poświęconych

szeroko

rozumianej

problematyce

kobiecej

i

równościowej,


integracja i reintegracja zawodowa, społeczna osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym oraz promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających
bez pracy i zagrożonych jej utratą, w szczególności kobiet, m.in. z wykorzystaniem
narzędzi ekonomii społecznej i innowacji społecznych,



wspieranie

rozwoju

organizacji

pozarządowych,

zrównoważanego

rozwoju,

ekonomii społecznej, innowacji społecznych oraz idei wolontariatu,


wspieranie procesów demokratycznych i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w
szczególności podtrzymywanie i upowszechnianie idei różnorodności kulturowej,
rozwoju świadomości obywatelskiej oraz postaw tolerancji, empatii, dialogu i
otwartości oraz upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód
obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji,



wspieranie i upowszechnianie kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury oraz dziedzictwa
historycznego, a także rozwijanie kontaktów i współpracy międzynarodowej i
wielokulturowej,



rozwój i promocja edukacji, w szczególności edukacji globalnej, historycznej,
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wielokulturowej oraz działalność w sferze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji,
oświaty i wychowania.
6. Wskazanie okresu trwania Organizacji, jeśli jest on określony w Statucie
Czas niekreślony
7. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
01/01/2017 – 31/12/2017
8. Czy organizacja prowadzi działalność gospodarczą?
Tak.
9. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne, jeśli w skład organizacji wchodzą
wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.
Nie dotyczy.
10. Wskazanie czy sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania
działalności przez organizację w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją
okoliczności wskazujące na poważne zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.
Roczne sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez
organizację przez co najmniej 12 miesięcy. Nie są znane okoliczności stwarzające poważne
zagrożenie dla kontynuowania działalności przez organizację.
11. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i
pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania
sprawozdania finansowego w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.
Przyjęte zasady (politykę) stosuje się w sposób ciągły, z zamiarem kontynuowania w latach
kolejnych, jednakowego sposobu grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny
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aktywów i pasywów, (w tym także dokonywania zapisów amortyzacji i zapisów
umorzeniowych) ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby
za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Środki trwałe wykazano
w bilansie wg wartości netto. Amortyzacja środków trwałych była wyliczana wg stawek
przewidzianych w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiących załącznik do
ustawy o podatku dochodowym dla osób prawnych. Amortyzację metodą liniową stosuje się
do wszystkich środków trwałych i wartości niematerialnych oraz prawnych, o wartości
powyżej 3500 PLN. Środki trwałe poniżej tej wartości amortyzuje się jednakowo.
Rzeczowe składniki aktywów obrotowych

wycenia się wg cen nabycia lub kosztów

wytworzenia, nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy, należności w
kwocie wymaganej zapłaty, rezerwy - w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości,
kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości minimalnej.
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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2017
Działalność Fundacji HerStory uzględniając projekty trwające i zakończone w 2017
roku.
1. Finalizacja projektu „Życie codzienne kobiet żydowskich w przedwojennym Lublinie”,
którego budżet zrealizowano w grudniu 2016 roku.


Wydanie folderu pt. Życie codzienne kobiet żydowskich w przedwojennym Lublinie w
dwóch

wersjach

językowych

(zob.

https://issuu.com/idaliebzig/docs/folder_herstory_polska_czesc_intern)
2. Sezon Lublin 2017. W 2017 roku HerStory po raz drugi została partnerem Miasta Lublin w
ramach cyklicznego wydarzenia turystycznego Sezon Lublin. Jest to otwarcie lubelskiego
sezonu turystycznego, a w nim cykl imprez kulturalnych, turystycznych, edukacyjnych,
które odbywają się w ramach początków wiosny, na przełomie kwietnia i maja. Wstęp na
wszystkie imprezy jest bezpłatny. W 2017 roku HerStory zorganizowała aż 6 spacerów
herstorycznych: Spacer herstoryczny śladami lubelskich kobiet nauki, działaczek na rzecz
edukacji (30/04, 07/05). Spacer herstoryczny śladami lubelskich Żydówek (02/05, 03/05.)
Spacer herstoryczny śladami lubelskich artystek i działaczek kultury (29/04, 06/05). Całość
budżetu Sezonu Lublin pochodzi z finansów Gminy Lublin.
3. Festiwal Legend Lubelskich (Wrzesień 2017). Wydarzenie w ramach projektu Kobieta w
Mundurze Przychodzi Nocą było performatywnym spacerem połączonym z teatralną
inscenizacja postaci wokół której stworzyłyśmy legendę dzielnej lubelskiej wojowniczki,
która ratuje miasto przed spaleniem i najazdami wroga na różne zaskakujące sposoby.
Herstoria głównej bohaterki jest zbudowana na podstawie życiorysu Anny Pustowójtówny,
która w przebraniu męskim oraz pod pseudonimem Michał Smok była jedyną kobieta
uczestniczącą jako żołnierz i adiutant generała w powstaniu styczniowym. Pustowójtówna
urodziła się w Wierzchowiskach koło Lublina, w Lublinie też podejmowała kolejne stopnie
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edukacji. W dorosłym życiu bardzo zaangażowana w różne działania patriotyczne,
nielegalne zgrupowania i akcje na rzecz ochrony kultury i dziedzictwa polskiego. Za te
działania została zesłana do Rosji skąd uciekła i w tej sposób zaczęła się jej ścieżka
żołnierskich przygód. W ramach Festiwalu Legend Lubelskich napisałyśmy legendę (zob.
https://issuu.com/idaliebzig/docs/kobieta_w_mundurze_sk__ad_koncowy_p)

i

przygotowałyśmy nocny spacer performatywny. Wydarzenie odbyło się 22/09/2017 późnym
wieczorem i było połączeniem spaceru oraz opowieścią o Bohaterce z inscenizacją i
jednoosobową aktorską rolą tytułowej Kobiety w Mundurze. Zadanie w zakresie turystyki i
krajoznawstwa zrealizowano przy pomocy finansowej Gminy Lublin.
4. Projekt “Herstorie Lubelskiego Getta – rozwój Lubelskiego Archiwum Herstorycznego
i

wielokulturowych

szlaków

herstorycznych”.

Była

to

kontynuacja

działań

herstorycznych w Lublinie, jako procesu mapowania miasta i rozwoju alternatywnych
szlaków

edukacyjnych.

Tym

razem

soczewkę

skupiłyśmy

na

doświadczeniach,

wspomnieniach i perspektywie kobiet przebywających w lubelskim getcie lub posiadających
przez jakieś doświadczenie wspomnienie getta w Lublinie. W tej niewielkiej projektowej
przestrzeni na tak ważny temat jakim jest właściwie kobieca soczewka wobec wojny,
doświadczenia wojennego, doświadczania zniewolenia, przymusowej pracy, gettyzacji czy
represji. W tym też duchu powstał folder informacyjny oraz nowy szlak herstoryczny
skupiony na śladach i wspomnieniach getta i przybywających tam Żydówek. Działania,
które zrealizowano w projekcie, to:


3 spacery herstoryczne szlakiem kobiet z Lubelskiego Getta;



Wydanie dwujęzyczne (PL-ENG) folderu pt. Herstorie Lubelskiego Getta (zob.
https://issuu.com/idaliebzig/docs/herstorie_lubelskiego_getta_pl_inte)

Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu Miasta Lublin.
5. Projekt “Lubelskie herstorie – zbiory otwarte, zbiory dla wszystkich. Utrwalenie
dorobku herstorycznego miasta w ramach rocznicy 700-lecia nadania praw miejskich dla
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Lublina”. Jest to kontynuacja i rozwój Lubelskich Szlaków Herstorycznych – czas trwania projektu
to 07/2016-07/2017. Działania w 2016 roku objęły:


Kontynuacja wirtualnego archiwum herstorycznego (www.archiwumherstoryczne.pl) oraz
praca przy kwerendzie do wirtualnego archiwum, opracowaniu źródeł oraz administrowaniu
portalem. Celem archiwum jest gromadzenie wszystkich źródeł, biogramów, fotografii i
pamiątek związanych z lubliniankami żyjącymi przede wszystkim przed II wojną światową,
ale też i w późniejszych latach.



Opracowanie merytoryczne i kwerendy do publikacji herstorycznej, wydanie publikacji
herstorycznej

w

formie

elektronicznej

(zob.

https://issuu.com/idaliebzig/docs/lubelski_szlaki_herstoryczne_fundac) oraz drukowanej.


Administracja, koordynacja i promocja projektu.



Odbyło

się

zgodnie

z

harmonogramem

13

spacerów

herstorycznych

różnymi

zaprojektowanymi przez nas trasami.


I Ogólnopolskie Forum Herstoryczne (maj 2017). Celem I Forum Herstorycznego była
popularyzacja wiedzy dotyczącej herstorii, wymiana doświadczeń i wzajemna inspiracja.
Zastanawiałyśmy się nad metodami pracy z zapomnianymi biografiami kobiet,
odzyskiwaniem narracji herstorycznych oraz porozmawiać o mechanizmach kulturowych,
które prowadzą do wykluczenia kobiet z historii, zatarcia ich obecności i dokonań. Forum
było również okazją do opowiedzenia zebranych/odzyskanych herstorii: miejskich,
indywidualnych, rodzinnych, wojennych.



Wydałyśmy lubelskie pocztówki herstoryczne bezpłatnie rozdawane w Lublinie.
Jest to też tym samym nasz największy projekt herstoryczny zaplanowany na rok
intensywnych działań oraz wnoszący niezwykle dużo do lubelskich herstorii, jak pierwsza
lubelska przekrojowa publikacja herstoryczna i archiwum herstoryczne. Naszym celem jest
też zwiększenie uczestnictwa w rozwoju lubelskich herstorii poprzez możliwość dostępu do
wirtualnego archiwum, gdzie w jednym miejscu gromadzone będą wszystkie archiwalne
informacje, a także poprzez organizację ogólnopolskiego zjazdu badaczek historii kobiet w
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Polsce.
6. Lesbian Empowerment Lublin – mikro grant otrzymany ze środków Kampanii Przeciw
Homofobii na realizację warsztatu samoobrony i asertywności dla kobiet WenDo w
Lublinie. Realizacja to styczeń 2018.
Dodatkowe działania Fundacji HerStory w 2017 roku:
1. (Styczeń 2017) Projekcja filmu „Niezłomne”, otwarte spotkanie i dyskusja po filmie w
Galerii Labirynt. Spotkanie dotyczyło tematów związanych z prawami człowieka, w
szczególności z prawami kobiet w społeczeństwie, polityce. Projekcja i dyskusja
zorganizowana została dla uczczenia pierwszych wyborów w Polsce, w których Polki w
końcu mogły wziąć udział wywalczone czynne i bierne prawo wyborcze.
2. (Lipiec 2017) Stworzyłysmy nowy szlak herstoryczny w lublinie, w lipcu nastąpił
inauguracyjny otwarty spacer: Lubelskie przedwojenne działaczki społeczne i polityczne.
3. Prowadziłyśmy internetową kampanię edukacyjną w ramach Kampanii 16 Dni
Przeciwdziałania Przemocy Ze Względu Na Płeć.
4. (Wrzesień 2017) Dwie działaczki Fundacji wystąpiły w roli eksperckiej dot. herstorii w
reportażu Radia Lublin (reż. Katarzyna Michalak, tytuł: Wlublinwzięte).
Dodatkowe informacje oraz nasze publikacje znajdują się na:
www.issuu.com/idaliebzig
www.fundacjaherstory.org
Facebook: @FundacjaHerStory, @LubelskieSzlakiHerstoryczne
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DODATKOWE INFORMACJE DO SPRAWOZDANIA
W 2017 roku Fundacja HerStory dostała nowe dotacje ze środków Miasta Lublin, otrzymała
mikro grant z Kampanii Przeciw Homofobii oraz darowizny na cele statutowe. Na koniec
roku obrotowego 2017 na koncie Fundacji było łącznie 6 409,48zł. Środki będą
wydatkowane w następnym roku zgodnie z celami statutowymi oraz harmonogramem
obowiązujących umów grantowych. Metody księgowania i wyceny aktywów są zgodne z
obowiązującymi przepisami prawa. Fundacja nie posiada majątku trwałego.
Dotacje łącznie z Urzędu Miasta Lublin: 44 400zł
Dotacja z Kampanii Przeciw Homofobii: 4 000zł
Otrzymane darowizny: 11 415zł
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INFORMACJE KOŃCOWE

Sprawozdanie zostało zaakceptowane przez Zarząd na obradach z dnia 25/03/2018 Uchwałą
Zarządu nr 3/03/2018. Uchwałę podjęto jednomyślnie.
Zarząd Fundacji HerStory
Lena Bielska - Prezeska
Julita Juros – Wiceprezeska
01/03/2018, Lublin

