Tczew, dnia 10 marca 2017 roku
Fundacja Edukacja, Tolerancja i
Równouprawnienie

Departament Ekonomii Społecznej
i Pożytku Publicznego
Ministerstwo Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej

Szanowni Paostwo!
W załączeniu przesyłamy Sprawozdanie merytoryczne za 2016 rok Fundacji
Edukacja, Tolerancja i Równouprawnienie w Tczewie.
Prosimy o sprawdzenie i akceptację przesłanych dokumentów.

Z poważaniem,
Prezes zarządu – Piotr Podoba
Wiceprezes zarządu – Artur Mykowski
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Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Edukacja, Tolerancja i
Równouprawnienie za rok 2016
Fundacja Edukacja, Tolerancja i Równouprawnienie została zarejestrowana w Krajowym
Rejestrze Sądowym VII Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdaosk-Północ w
Gdaosku
pod numerem 0000612609 dnia 12 kwietnia 2016.
Fundacja posiada siedzibę w Tczewie, przy ul. Kasztanowa 7a/3, 83-110 Tczew.
Dane rejestrowe podmiotu:
 KRS 0000612609,
 REGON 36419247,
 NIP 5932603633.
Kapitał (fundusz) założycielski: 500 zł (piędset złotych).
Zarząd – osoby do składania oświadczeo woli i reprezentacji podmiotu:
 Piotr Podoba – prezes zarządu
 Artur Mykowski – wiceprezes zarządu

Celami Fundacji są:
1. Propagowanie ideałów tolerancji i poszanowania godności osobistej oraz ideologicznej.
2. Pomoc ofiarom i przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płed, wyznanie,
preferencje seksualne, pochodzenie, status majątkowy.
3. Wspieranie akcji i inicjatyw kulturowych organizacji, grup i osób podzielających ideały
propagowane przez Fundację.
4. Edukacja społeczeostwa w dziedzinach poszanowania praw do wolności słowa, wyznania
oraz wolności osobistej, kulturowej i obywatelskiej.
5. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
6. Ochrona i promocja zdrowia oraz zdrowego trybu życia.
7. Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.
8. Promocja integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeostwami.
9. Rozwój nauki, edukacji i oświaty.
10. Działalnośd charytatywna.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Prowadzenie poradnictwa prawnego, psychologicznego oraz zdrowotnego.
2. Rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie.
3. Działalnośd promocyjną, edukacyjną, wydawniczą i badawczą w zakresie wymienionym
celach działania Fundacji.
4. Fundowanie stypendiów oraz wspieranie finansowe i rzeczowe działalności osób
fizycznych i prawnych, prowadzących działalnośd zbieżną z celami Fundacji.
5. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi
oraz międzynarodowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
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6. Organizowanie i wspieranie imprez promocyjnych i edukacyjnych w zakresie
wymienionym w celach działania Fundacji.
7. Organizowanie akcji i kampanii społecznych oraz informacyjnych.
8. Działalnośd charytatywna i wspieranie organizacji charytatywnych.

W roku 2016 Fundacja Edukacja, Tolerancja i Równouprawnienie prowadziła następujące
działania:
 poradnictwo dla osób dyskryminowanych ze względu na płed, preferencje seksualne,
pochodzenie oraz wyznanie,
 przygotowanie i dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych na temat
tolerancji i równouprawnienia,
 spotkania informacyjne na temat grup wsparcia i instytucji wspierających osoby
marginalizowane społecznie i dyskryminowane ze względu na płed, preferencje
seksualne, pochodzenie, wyznanie czy światopogląd,
 wspieranie grupy nieformalnej „Pastafarian” mającej zbieżne cele z fundacją w
zakresie promowania idei tolerancji i równouprawnienia. Pomoc w sfinansowaniu
materiałów promocyjnych
 Organizacja wspólnej akcji promocyjnej na temat Tolerancji i Równouprawnienia z
grupą nieformalną Pastafarian na Woodstock 2016 pt. Wioska Pastafarian. Wspólnie
organizowaliśmy wykłady, w trakcie których omawiane były takie pojęcia jak: wrogie
stereotypy, uprzedzenia i wynikające z nich dyskryminacja i wykluczenie konkretnych
osób oraz całych grup społecznych.
 Pomoc w organizacji Zjazdu Pastafarian i udział warsztatach na temat Tolerancji i
Równouprawnienia oraz sposobach radzenia sobie z dyskryminacją.
 Uruchomienie strony internetowej fundacji http://fundacja-etir.pl/

Fundacja nie prowadziła w 2016 roku działalności gospodarczej.
Fundacja w 2016 roku nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty paostwowe
i samorządowe.
Fundacja w 2016 roku nie zatrudniała żadnych osób.
Osoby wchodzące w skład Zarządu nie otrzymywały żadnego wynagrodzenia z tytułu prac
w tych organach.
W 2016 r. na rzecz Fundacji działało 4 wolontariuszy:
1. Piotr Podoba (Prezes zarządu) – Od 12 kwietnia 2016 – na czas nieokreślony
2. Artur Mykowski (Wiceprezes zarządu) – Od 12 kwietnia 2016 – na czas nieokreślony
3. Magdalena Siemieoczuk (Księgowa) – Od 12 kwietnia – na czas nieokreślony
4. Joanna Lewandowicz (Cele statutowe) – Od 04.07.2016 r. do 05.08.2016 r.
Wpływy Fundacji Centrum Wolontariatu w Tczewie w 2016 roku:
 Dotacje – 0 zł
 Odpłatna działalnośd pożytku publicznego – 0 zł
 Darowizny od osób prawnych – 0 zł
 Darowizny od osób fizycznych – 6 698,16 zł
Razem wpływy: 6 698,16 zł
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Koszty realizacji zadao statutowych za rok 2016 w kwocie 3 948,42 zł obejmują koszty
realizowanych projektów i działao, w tym:
 3 948,42 zł – koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego,
 0 zł – koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego
W 2016 roku Fundacja poniosła koszty w łącznej kwocie 3 993,42 na:
 realizację celów statutowych: 3 948,42 zł
 administracyjne: 45,00 złotych. Opłaty za prowadzenie rachunku bankowego
Wszystkie zobowiązania podatkowe Fundacji zostały uregulowane.
W 2016 roku nie przeprowadzono w Fundacji żadnej kontroli.
W załączeniu znajduje się wykaz Uchwał Zarządu Fundacji podjętych w 2016 roku.

Wykaz Uchwał Zarządu Fundacji Edukacja, Tolerancja i Równouprawnienie podjętych w
2016 roku:
1. Uchwała Zarządu nr 1/2016 w sprawie zasad polityki rachunkowości.
2. Uchwała zarządu nr 2/2016 w sprawie przyznawania dotacji dla organizacji oraz grup
nieformalnych.
3. Uchwała zarządu nr 3/2016 w sprawie wniosku z dnia 31.05.2016 r. o wsparcie
finansowe dla „Kościoła Latającego Potwora Spaghetti”.
4. Uchwała zarządu nr 4/2016 w sprawie wniosku z dnia 30.06.2016 r. o wsparcie
finansowe dla „Kościoła Latającego Potwora Spaghetti”.
5. Uchwała zarządu nr 5/2016 w sprawie wniosku z dnia 10.08.2016 r. o wsparcie
finansowe dla „Kościoła Latającego Potwora Spaghetti”.

Z poważaniem
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