WSTĘP DO SPRAWOZDANIA MERYTORYCZNEGO ZA ROK 2019
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

01/01/2019 – 31/12/2019
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 2019 ROK

Działalność Fundacji HerStory z uwzględnieniem projektów trwających i
zakończonych w 2019 roku.

1. Projekt Unia Lubelska: kultura - pamięć – dialog. Kobiety Renesansu.
Projekt realizowany był na terenie Lublina z dotacji Urzędu Miasta Lublin w
konkursie 19a.. Czas trwania projektu: 01.10.2019 - 30.11.2019, projekt
koordynowany był przez wiceprezeskę Fundacji: Magdalenę Łuczyn. Celem
projektu była inwestycja w rozwój kadry kultury: umiejętności komunikacji,
rozwiązywania konfliktów i podniesienia poziomu sprawczości kobiet, jako
kontynuację tego dobrego kierunku sprzed kilkuset lat. Zrealizowałyśmy w
nim jeden dwudniowy warsztat wzmacniający z elementami metody WenDo
dla grupy

pracowniczek

sektora kultury

w

Lublinie (16 godzin

warsztatowych x 14 osób). Program warsztatu skoncentrowany był na
wzmacnianiu w uczestniczkach postawy asertywnej i pewności siebie, tak
ważnych w realizacji codziennych zadań wymagających wystąpień
publicznych, szybkich decyzji, skutecznego działania i rozwiązywania
problemów w trakcie pracy z ludźmi (klientami instytucji kultury,
beneficjentami

projektów

kulturalnych,

współpracownikami)

oraz

skutecznego działania pod wpływem stresu. Projekt realizowałyśmy przy
współpracy z lubelska instytucja kultury: Warsztatmi Kultury.
2. Projekt Herstoryczne spotkania o ksiażkach. Projekt realizowany był na
terenie Lublina z dotacji Urzędu Miasta Lublin w konkursie Miasto Kultury.
Czas trwania projektu: 01.09.2019 - 31.12.2019, projekt koordynowany był
przez wiceprezeskę Fundacji: Magdalenę Łuczyn. Projekt polegał na
realizacji cyklu 4 spotkań autorskich o książkach przedstawiajacych losy
kobiet w historii Polski. Przy realizacji spotkań wspierała nas Galeria
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Labirynt. Na każdym z tych spotkań gościłyśmy autora lub autorkę książki,
której poświęcone było spotkanie tłumaczone na żywo na Polski Język
Migowy. Celem projektu była przede wszystkim promocja czytelnictwa
wśród mieszkańców Lublina. Tytuły książek, które stanowiły oś naszych 5
spotkań

literackich:

Marta

Madejska

“Aleja

Włókniarek”,

Alicja

Urbanik-Kopeć “Anioł w domu, mrówka w fabryce”, Olga Wiechnik
“Posełki.

Osiem

pierwszych

kobiet”, Karolina

Zychowicz “Nadia

konstruktorka”. Dodatkowo w ramach projektu powstał film promujący
nasze literackie spotkania herstoryczne. Jest on dostępny na naszym kanale
Facebook.
3. Akcja edukacyjna na rzecz równości i demokracji. Projekt realizowany
był na terenie Lublina z dotacji Urzędu Miasta Lublin w konkursie Biura
Partycypacji

Społecznej

w

ramach

zadania

publicznego

nr

22:

upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód
obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji. Czas
trwania projektu: 01.08.2019 - 31.12.2019, projekt koordynowany był przez
wiceprezeskę

Fundacji:

Magdalenę

Łuczyn.

Projekt

obejmował

kompleksowe wsparcie edukacyjne w zakresie przeciwdziałania przemocy i
dyskryminacji, którym objęta była grupa dzieci i młodzieży z lubelskich
szkół (publicznych i prywatnych). W ramach pozaformalnego wsparcia
edukacyjnego zrealizowałyśmy 6 warsztatów antyprzemocowych WenDo dla
dziewczynek/nastolatek,

6

warsztatów

antyprzemocowych

dla

chłopców/nastolatków i 6 warsztatów antydyskryminacyjnych dla grup
mieszanych. Szkoły współpracujące z nami przy tym projekcie: Szkoła
Podstawowa nr 51 w Lublinie, Szkoła Podstawowa nr 38 w Lublinie, XXX
Liceum Ogólnokształcące w Lublinie, Międzynarodowa Szkoła Podstawowa
Paderewski w Lublinie, Międzynarodowe Liceum Paderewski w Lublinie.
4. Sezon Lublin. W 2019 roku po raz kolejny Fundacja była partnerem
corocznego festiwalu turystycznego w Lublinie: Sezon Lublin, który jest
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organizowany przez Wydział Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Lublin. W
ramach Festiwalu realizowałyśmy dwa spacery herstoryczne śladami kobiet
nauki i pierwszych radnych miasta. Spacery realizowane była w kwietniu i
maju 2019 roku.
5. 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. Projekt polegał na
realizacji cyklu edukacyjnego wsparcia dla kobiet z Lublina, które chciałyby
się zaangażować w działania społeczne. Od stycznia do marca 2019 roku
odbyły się w ramach projektu warsztaty z przeciwdziałania wypaleniu
aktywistycznemu – warsztat był całodniowy prowadzony przez jedną z kilku
osób w Polsce zajmujących się profesjonalnie procesami przeciwdziałania
wypaleniu aktywistycznemu. Obecnych było 13 uczestniczek, był to też
ostatni całodniowy warsztat zaplanowany w naszym harmonogramie.
Zależało nam, żeby członkinie naszej grupy dostały też element
wzmocnienia i takiego przygotowania do działań aktywistycznych, również
w postaci dbania o siebie, swoje granice, rozpoznawania momentów
początkowych przy wypaleniu po to, aby móc dobrze dysponować swoją
energią i nie tracić potencjału. Nastąpiła w ten sposób bardzo dobra wymiana
doświadczeń między długoletnimi a początkującymi aktywistkami. Do
końca projektu zorganizowałyśmy jeszcze dla naszej grupy (łącznie przez
cały okres projektu liczyła ona od 22 do 18 osób) spotkanie eksperckie o
Teatrze Forum, a także spotkania eksperckie przeciwdziało przeciwdziałaniu
mobbingowi, z zakresu stereotypów i uprzedzeń oraz przeciwdziałające
przemocy. Dzięki dotacji zmodernizowane zostało również logo Fundacji
oraz strona internetowa.
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6. Działania dodatkowe, pozaprojektowe. w 2019 roku wspierałyśmy
promocyjnie i byłyśmy Partnerem strategicznym w projekcie:
● „Słuchowisko

Wrocławianek”,

projekt był realizowany

we

współpracy z Centrum Praw Kobiet we Wrocławiu w ramach
konkursu Pomysłowi Muzeum Historii Zajezdnia we Wrocławiu.
Działania poświęcone były badaniu i zapisom pamięci osób, które
zasiedliły Wrocław po 1945 roku oraz międzypokoleniowej pamięci
przesiedlenia.

W

ramach

projektu

zrealizowana

dwa

spotkania-warsztaty herstoryczne w Muzeum Historii Zajezdnia, 13
wywiadów i podcastów herstorycznych oraz audio wystawę wizualną
złożoną z nagrań, zdjęć i pamiątek, które rodzina przyjezdnych do
Wrocławia 1945 zabrała ze sobą z kresów i innych terenów. Wystawa
była dostępna po wernisażu jeszcze miesiąc w Muzeum Historii
Zajezdnia. Czas trwania projektu: 01.04.2019-21.06.2019.
● Otwarcie Skweru 100-lecia Praw Wyborczych Polek. W ramach
bieżących działań Fundacji zaangażowane byłyśmy w Inicjatywę
100-Lecie Głosu Polek. Otwarcie Skweru nastąpiło 10 października
2019 roku.
● Spacer Herstoryczny na 100-Lecie wyborów samorządowych w
Lublinie. W ramach rocznicy zorganizowałyśmy i zrealizowałyśmy
pamiątkowy spacer herstoryczny o pierwszych lubelskich kobietach
radnych miejskich.
● Działanie w ramach WzmocniOnych Fundacji Ashoka. SZTAMA
- praca nad edukacją antyprzemocową dla chłopców w wieku
szkolnym. W 2019 współtworzyłyśmy kolektyw edukacyjny Sztama,
który pracował nad metodą edukacyji antyorzemocowej dla
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chłopców w wieku szkolnym. Program wsparcia w charakterze
inkubatora innowacji, który realizowała Fundacja Ashoka miał finał
jesienią 2019 roku. Na Gali końcowej wybrano 4 inicjatywy
zwycięskie, jedna z nich była Sztama. Umożliwiło nam to
zaplanowanie dalszych działań Sztamy w kolejnym roku pracy
Fundacji.
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DODATKOWE INFORMACJE DO SPRAWOZDANIA
Środki z otrzymanych dotacji były wydatkowane zgodnie z harmonogramami i
umowami granatowymi. Na koniec roku obrotowego 2019 na koncie Fundacji było
łącznie 1286,00 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: 47 815,00zł
Otrzymane darowizny: 145,00zł
Wpływy za odpłatne działalności statutowe: 14 935,00zł
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