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Sprawozdanie merytoryczne Fundacji ADDENDA 

za rok 2017 

 

1. Informacje ogólne  

1.1. nazwa:  Fundacja Addenda 

1.2. siedziba: ul. Juliusza Lea 114/333, 30-133 Kraków, powiat Krakowski, województwo Małopolskie 

1.3. data wpisu do KRS: 22.03.2016 

1.4. nr KRS: 0000608136 

1.5. REGON: 364020199 

1.6. NIP: 6762504050 

1.7. Zarząd: Barbara Kaszkur-Niechwiej – prezes, dr Teresa Sławińska – członkini  

1.8. Cele statutowe Fundacji to: 

a) wspieranie kultury i sztuki oraz  ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 
b) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i regionalnej, pielęgnowanie polskości 

oraz rozwój  świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 
c) upowszechnianie kultury polskiej w kraju i za granicą; 
d) wspieranie, ochrona i przekaz  historii lokalnej, indywidualnej i mikrohistorii; 
e) wspieranie inicjatyw lokalnych służących powstawaniu kultury i sztuki; 
f) popularyzowanie nowych idei z obszaru kultury i sztuki współczesnej; 
g) inspirowanie oraz upowszechnianie nowatorskich postaw artystycznych i edukacyjnych oraz 

tworzenie warunków dla ich oddziaływania na społeczeństwo; 
h) wspieranie różnorodności kulturowej oraz popularyzowanie idei mediacji kulturowej jako 

czynników pozytywnych zmian społecznych; 
i) wspieranie działań przyczyniających się do budowania porozumienia ponad podziałami 

narodowymi, kulturowymi, społecznymi, ekonomicznymi, pokoleniowymi; 
j) wspieranie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji; 
k) kształtowanie świadomości naukowej społeczeństwa, popularyzowanie wyników badań 

naukowych, przedstawianie ich w formie zrozumiałej i mogącej mieć praktyczne zastosowanie; 
l) wspieranie i rozwój systemu edukacji dorosłych w szczególności nieformalnego  

i pozaformalnego, opracowywanie i popularyzowanie nowatorskich rozwiązań w tym obszarze; 
m) rozwój efektywnych metod i form komunikacji społecznej w obszarach kultury, nauki, edukacji  

i lecznictwa; 
n) organizowanie i wspieranie innowacyjnych działań na rzecz osób w wieku emerytalnym; 
o) wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego; 
p) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także 

działań wspomagających rozwój demokracji; 
q) wspieranie integracji europejskiej oraz rozwój kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami; 
r) zwalczanie wszelkich form dyskryminacji, w szczególności ze względu na płeć, wiek  

i pochodzenie; 
s) wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz idei wolontariatu 

 

  



Fundacja Addenda  
ul. Juliusza Lea 114/333 
30-133 Kraków 

 

str. 2 

 

 

Cele Fundacji są realizowane poprzez: 

a) organizowanie lokalnych, krajowych i międzynarodowych projektów kulturalnych  
i edukacyjnych;  

b) organizowanie wystaw, pokazów, koncertów, festiwali, przedstawień, happeningów, pobytów 
twórczych i innych wydarzeń artystycznych; 

c) prowadzenie działalności wydawniczej, archiwizacyjnej, fonograficznej i produkcji filmowej; 
d) organizowanie wydarzeń interdyscyplinarnych i interkulturowych; 
e) rozwijanie własnej działalności artystycznej i intelektualnej; 
f) organizowanie wykładów, kursów, szkoleń, warsztatów, konferencji, debat, seminariów, 

spotkań i wycieczek edukacyjnych, grup edukacyjnych i samokształceniowych, konkursów  
i innych wydarzeń o charakterze edukacyjnym i naukowym; 

g) nawiązywanie i prowadzenie współpracy międzynarodowej na polu kultury, sztuki, edukacji,  
nauki i inicjatyw społecznych; 

h) projektowanie programów komputerowych, tworzenie i prowadzenie stron internetowych oraz 
wykorzystywanie innych narzędzi komunikacji cyfrowej na potrzeby realizacji celów 
statutowych; 

i) prowadzenie i wspieranie działalności badawczej w obszarze kultury, edukacji i komunikacji 
społecznej; 

j) wspieranie i prowadzenie działań na rzecz zapewnienia równych praw, równych szans  
i równego traktowania grup i osób dyskryminowanych; 

k) współpracę z jednostkami akademickimi i badawczymi; 
l) promocję i organizowanie wolontariatu; 
m) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w ustawie z 

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 
873 z późn. zm.), art. 3 ust.3, w zakresie mieszczącym się w celach fundacji;   

n) współpracę z organizacjami pozarządowymi, mediami, administracją publiczną  oraz innymi 
instytucjami państwowymi i prywatnymi, polskimi i zagranicznymi, w zakresie realizacji celów 
statutowych 

 
2. Fundacja Addenda realizowała w 2017 roku cele statutowe w ramach niżej wymienionych działań:  

2.1. Działania organizacyjne: 

 powiększono personel Fundacji o trzy nowe osoby z którymi podpisano umowy 

wolontariackie; 

 rozpoczęto współpracę z nowymi współpracownikami Fundacji i kontynuowano  

z dotychczasowymi; 

 regularnie odbywały się spotkania członków zespołu, przeprowadzono szkolenia zespołu  

w zakresie możliwości realizacji projektów przez Fundację i zasad zarządzania nimi; 

 w listopadzie 2017r. członkini Zarządu złożyła rezygnację (ze względu na zły stan zdrowia ) z 

pełnionej funkcji. Rezygnacja została przyjęta i  dokonano rekonstrukcji Zarządu przyjmując 

nową osobę na stanowisko członkini; 

 w listopadzie 2017r dokonano też zmiany siedziby fundacji. 
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2.2. Udział w szkoleniach, konferencjach, spotkaniach, współpraca lokalna i międzynarodowa: 

 W styczniu 2017 nawiązaliśmy współpracę z Kołem Gospodyń Wiejskich „Dworzanki” w 

Krzyszkowicach i z Domem Kultury w Soboniowicach, której efektem było  zorganizowanie 

zajęć edukacyjnych omówionych dalej. 

 Od 17 do 20 kwietnia 2017 gościliśmy czołową brytyjską storyteller-kę Nell Phoenix, w 

trakcie spotkania omawiane były  perspektywy  współpracy przy organizacji 

międzynarodowych warsztatów z zakresu Applied Storytelling (Stosowanej Sztuki 

Opowieści) oraz  przy innych projektach i przedsięwzięciach z tego zakresu; 

 W sierpniu 2017  zorganizowaliśmy II Letnie Spotkanie Fundacyjne, którego celem była 

integracja zespołu oraz wstępne zapoznanie się z problematyka stosowanej sztuki 

opowieści. 

 W październiku 2017 przedstawicielka Fundacji wzięła udział w seminarium 

kontaktowym "Outreach, Guidance & Motivation Strategies" organizowanym przez 

irlandzką Narodową Agencję programu Erasmus+, w Dublinie. Na seminarium zostały 

nawiązane cenne kontakty, które wykorzystamy do przyszłorocznych projektów. 

 W listopadzie 2017 przedstawicielka Fundacji wzięła udział (w charakterze prelegentki - 

eksperta w dziedzinie edukacji dorosłych) w II Forum Edukacji Dorosłych, które odbywało 

się w Warszawie. Było to wydarzenie mające na celu promowanie wysokiej jakości uczenia 

się dorosłych w Europie, adresowane do kadry edukacji dorosłych. Liczne wykłady 

prezentacje, panele dyskusyjne, warsztaty, a także stoiska edukacyjne były okazją do 

wymiany doświadczeń, a przez to do doskonalenia kompetencji zawodowych. 

 

2.3. Działania merytoryczne: 

 Kontynuowaliśmy  prace nad stroną internetową fundacji, dokonano zmian w jej układzie. 

 Kontynuowaliśmy  organizację Obiadów filozoficznych – odbyło się ich pięć; 

 W okresie od lutego do czerwca 2017 zorganizowaliśmy  bezpłatne zajęcia języka 

angielskiego „Yes, you can” dla mieszkańców wsi Soboniowice i  Krzyszkowice; 

 W maju i czerwcu 2017 zorganizowaliśmy bezpłatne prelekcje na temat słowa jako środka 

komunikacji międzyludzkiej,  działania mózgu i pamięci   dla mieszkańców wsi Soboniowice 

i  Krzyszkowice; 

 Rozwijana była  baza pomysłów na projekty. 

 W marcu  złożyliśmy do Narodowej Agencji programu Erasmus Plus  wniosek o 

dofinansowanie międzynarodowego  projektu „Follow the story - applied storytelling  as a 

motivation and encouraging strategy  in adult education” dotyczącego 

wykorzystania  stosowanej sztuki opowieści w edukacji dorosłych  mieszkających na wsi. 

Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i od 1 września rozpoczęliśmy realizacje tego 

projektu. Jego celem jest wprowadzenie praktycznej/stosowanej sztuki opowieści jako 

narzędzia w budowaniu skutecznych strategii aktywizacji i motywowania osób dorosłych z 

terenów wiejskich, z niskimi kwalifikacjami, do podejmowania działań edukacyjnych. W 

październiku zorganizowaliśmy  w Krakowie się pierwsze spotkanie z udziałem naszych 
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partnerów z Łotwy i Słowacji, na którym zatwierdzono plan projektu, podział zadań oraz 

wszystkie niezbędne procedury i wzory dokumentów administracyjnych oraz   logo 

projektu. Uruchomiona została też   strona internetowa projektu. 

3. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 

4. W 2017 roku Zarząd Fundacji podjął następujące uchwały: 

4.1. Uchwała  nr 1/2017/Z  z dnia  05.01.2017 r.  w sprawie doprecyzowania sformułowania celów 

statutowych; 

4.2. Uchwała  nr 2/2017/Z  z dnia  23.01.2017 r.  w sprawie  podpisania umowy z biurem rachunkowym 

i udzielenia mu pełnomocnictw; 

4.3. Uchwała  nr 3/2017/Z  z dnia  01.02.2017 r.  w sprawie  w sprawie zatwierdzenia planu kont, 

polityki finansowej oraz szczegółowych zasad rozliczeń finansowych; 

4.4. Uchwała  nr 4/2017/Z  z dnia  01.08.2017 r.  w sprawie wyboru banku na środki z programu 

ErasmusPlus; 

5. W roku 2017 fundacja osiągnęła przychody z działalności statutowej w kwocie  175 212,27 zł, w tym: 

5.1.  darowizny osób prywatnych – 550,00 zł 

5.2. środki UE - 173 524,96 zł 

5.3. przychody finansowe 1 137,31zł 

6. Koszty działalności Fundacji w 2017 roku wyniosły 108 440,27 zł  w tym: 

6.1. koszty działalności statutowej – 106 791,92 zł 

6.2. koszty administracyjne - 1 560,32zł 

6.3. koszty finansowe 88,03 zł 

7. W 2017 roku Fundacja nie zatrudniała pracowników na umowę o pracę, ani na umowy zlecenia, 

podpisała umowy o dzieło. Członkinie Zarządu za swoją pracę w Zarządzie nie otrzymały żadnego 

wynagrodzenia. 

8. W 2017 roku Fundacja nie prowadziła żadnej działalności zleconej przez podmioty państwowe i 

samorządowe. 

9. W 2017 roku wszelkie zobowiązania Fundacji regulowane były na bieżąco. 


