WSTĘP DO SPRAWOZDANIA MERYTORYCZNEGO ZA ROK 2018
1. Nazwa, siedziba i adres organizacji

Fundacja HerStory, Zakręcie 15A, 22-300 Krasnystaw

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 2020r. 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).
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4. Dane dotyczące członkiń Zarządu w 2020 roku

Lena Bielska – Prezeska Zarządu
Magdalena Wiktoria Łuczyn – Wiceprezeska Zarządu

5. Określenie celów statutowych Fundacji

Podstawowymi celami Fundacji są:
● 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, zrównoważonego rozwoju, ekonomii
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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,
wielokulturowej oraz działalność w sferze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji,
oświaty i wychowania.

6. Wskazanie okresu trwania Organizacji, jeśli jest on określony w Statucie

Czas nieokreślony
7. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01/01/2018 – 31/12/2018
8. Czy organizacja prowadzi działalność gospodarczą?

Nie.
9. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne, jeżeli w skład organizacji wchodzą
wewnętrzne

jednostki

organizacyjne

sporządzające

samodzielne

finansowe.
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sprawozdania

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 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.
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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 2018 ROK

Działalność Fundacji HerStory z uwzględnieniem projektów trwających i
zakończonych w 2018 roku.

1. Działania na rzecz upamiętnienia 100-lecia praw wyborczych kobiet
oraz 16 dni przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć. Projekt
realizowany był na terenie Lublina z dotacji Urzędu Miasta Lublin w
konkursie z dotacji 19a. Czas trwania projektu: 01.10.2019 - 30.11.2019,
projekt koordynowany był przez wiceprezeskę Fundacji: Magdalenę Łuczyn.
Wydarzenia były zaadresowane do wszystkich mieszkańców i mieszkanek
Lublina, z naciskiem na grupy seniorek i osób z grup defaworyzowanych.
Rok 2018 był rokiem szczególnym w historii naszego kraju. Sto lat temu
Polska odzyskała niepodległość. Jest to także ważna data dla kobiet,
ponieważ w 1918 wywalczyły one prawa wyborcze. Datę tę można zatem
rozumieć jako kluczową w kontekście otwierania się w Polsce nowego
rozdziału kulturalnego, politycznego, społecznego. Uczciłyśmy ten moment
poprzez

organizację

Zorganizowałyśmy

przestrzeni

prapremierową

kulturalno-dyskusyjnych.

projekcję

filmu

(dokument

fabularyzowany) „Siłaczki” – opowiadającego o heroicznych zmaganiach
niepodległościowych oraz emancypacyjnych kobiet, w tym lublinianek,
Projekcja filmu odbyła się 10 grudnia w Galerii Labirynt. Po projekcji
odbyło się spotkanie z autorami filmu, z Martą Dzido i Piotrem Śliwowskim
oraz dyskusja wokół tematu filmu. Autor i autorka gościli już w Lublinie, raz
na

zaproszenie

Fundacji

HerStory

przy

okazji

projekcji

filmu

dokumentalnego „Solidarność według kobiet”. Dodatkowo również przy
współpracy Galerii Labirynt odbyło się spotkanie z Joanną Ostrowską autorką

książki herstorycznej „Przemilczane”. Książka porusza problem
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sytuacji kobiet w obozach koncentracyjnych w okresie II wojny światowej.
Spotkanie poprowadziła Lena Bielska prezeska Fundacji, również autorka
książek herstorycznych. Późną jesienią zrealizowałyśmy dwa spacery
herstoryczne

śladami

życia i działalności

kobiet, które

aktywnie

uczestniczyły w życiu politycznym i społecznym Lublina. Artystka graficzka
Aleksandra Matwiejczyk wykonała na nasze zlecenie również w ramach
dotacji pamiątkowy plakat na 100-lecie praw wyborczych Polek.
2. Projekt Herstoryczny głos w radiu na stulecie praw wyborczych kobiet
w Polsce. Projekt realizowany był na terenie Lublina z dotacji Urzędu
Miasta Lublin w konkursie Miasto Kultury. Czas trwania projektu:
01.06.2019 - 31.12.2018, projekt koordynowany był przez wiceprezeskę
Fundacji: Magdalenę Łuczyn. Realizowany w Lublinie projekt zakładał
dotarcie do jeszcze większego grona odbiorców poprzez współpracę z
lubelskimi rozgłośniami radiowymi i stworzenie reportażu herstorycznego
poświęconego

udziałowi

lublinianek

w

procesie

odzyskiwania

niepodległości oraz odtwarzania życia kulturalnego, ekonomicznego i
edukacji po I wojnie światowej w Lublinie. Dodatkowo powstały 3 audycje
radiowe poświęcone stuleciu praw wyborczych kobiet oraz lubelskim
działaczkom, które wspierały dążenia i akcje niepodległościowe, jakości
życia i sytuacji kobiet we wchodniej części Polski przed odzyskaniem
niepodległości oraz zaraz po 1918 roku. Całość koncepcji oparta była na:
a)dotarciu do odbiorców narracji herstorycznych, którzy z różnych przyczyn
nie są w stanie uczestniczyć w spacerach herstorycznych lub dotrzeć do
publikacji; b)rozpoczęciu działań herstorycznych, które miałyby wymiar
innowacyjnych rozwiązań medialnych oraz dotarciu do jeszcze szerszego
grona odbiorczego; c) celebrację stulecia odzyskania niepodległości przez
Polskę i stulecia praw wyborczych kobiet w Polsce. Głównym partnerem w
realizacji projektu było Radio Lublin. Reportaż był tworzony przez znaną
lubelska reportazystke radiową, lauretke wielu nagród w tej dziedzinie:
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Katarzynę Michalak. Reportaż był wyemitowany na antenie Radia Lublin
29.11.2018 roku.
3. Sezon Lublin. W 2018 roku po raz kolejny Fundacja była partnerem
corocznego festiwalu turystycznego w Lublinie: Sezon Lublin jest
organizowany przez Wydział Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Lublin. W
ramach Festiwalu realizowałyśmy 2 spacery herstoryczne śladami lubelskich
kobiet nauki, działaczek na rzecz edukacji oraz 2 spacery herstoryczne
śladami lubelskich artystek i działaczek kultury. Spacery realizowane były w
maju 2018 roku.
4. Rozwój instytucjonalny. Projekt Szkoła Aktywistycznego Rozwoju.
Projekt realizowany był w terminie 01.03.2018 - 30.06.2019. Dotacja
pochodziła ze środków Fundacji im. S. Batorego. Koordynacja projektu:
Magdalena Łuczyn, administracja projektu: Lena Bielska. W marcu 2018
roku Fundacja rozpoczęła rekrutację do Szkoły Aktywistycznego Rozwoju działania zaplanowanego na 12 miesięcy. Celem tego działania było przede
wszystkim dotarcie do kobiet, które nie uczestniczyły wcześniej aktywnie w
życiu aktywistycznym, a także do tych, które chciałyby się zaangażować w
społecznictwo. Od marca do grudnia 2018 odbyły się 2 warsztaty
samoobrony i asertywności WenDo, 1 warsztat z kreatywnego planowania
proijektów metoda Design Thinking, 2 warsztaty z komunikacji i
rozwiązywania konfliktów w grupie metodą konsensualną oraz jedno
spotkanie eksperckie dotyczące polityki płci. Od kwietnia spotykałyśmy się
również na regularnych spotkaniach kreatywno-zespołowych. Dzięki dotacji
zmodernizowane zostało również logo Fundacji oraz strona internetowa.
Projekt będzie kontynuowany do końca czerwca 2019 roku.
5. Działania dodatkowe. Współpraca i partnerstwa..
● Dotacja w programie “Razem możemy więcej” Kampanii
Przeciw

Homofobii,

Otwarcie

Skweru

100-lecia

Praw

Wyborczych Polek. W ramach mikrodotacji zrealizowałyśmy
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warsztat asertywności i samoobrony WenDo dla kobiet z Lublina.
Wsparcia instytucjonalnego udzieliło nam Centrum Kultury w
Lublinie.
● Warsztaty asertywności i samoobrony WenDo dla dziewczynek we
Wrocławiu - działania z zakresu odpłatnej działalności statutowej.
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DODATKOWE INFORMACJE DO SPRAWOZDANIA
Środki z otrzymanych dotacji były wydatkowane zgodnie z harmonogramami i
umowami granatowymi. Na koniec roku obrotowego 2018 na koncie Fundacji było
łącznie 20 811,52,00 zł. 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 Urzędu Miasta Lublin: 19 400,00zł
Otrzymane darowizny: 266,00zł
Dotacja z Fundacji im. S. Batorego: 50 000,00zł
Dotacja Kampanii Przeciw Homofobii: 4 000,00zł
Wpływy za odpłatne działalności statutowe: 8 360,00zł
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