SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

FUNDACJI INSTYTUT AUREA LIBERTAS
ZA ROK 2013

1.

DANE FUNDACJI

Fundacja Instytut Aurea Libertas
Z siedzibą w Krakowie - al. Daszyńskiego 20/3; 31 -534 Kraków
Data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 22 czerwca 2009
KRS: 0000331883
NIP: 675 141 91 45
REGON: 120950007

2.

CZŁONKOWIE ZARZĄDU FUNDACJI:

Prezes Fundacji Instytut Aurea Libertas: Rafał Maciej Olszowski

3.

CELE STATUTOWE FUNDACJI

a. Badanie oraz popularyzacja tradycji politycznej i prawnej oraz dziedzictwa kulturowego
Rzeczypospolitej w kraju i zagranicą.
b. Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć oraz rozwiązań mających na celu ochronę praw i
wolności obywatelskich, wolności gospodarczej oraz aktywizację społeczeństwa
obywatelskiego i wzmocnienie więzi wspólnotowej w Polsce i Europie.
c. Promocja przedsięwzięć obywatelskich podejmowanych na rzecz dobra wspólnego oraz
postawy odpowiedzialności za sprawy publiczne.
d. Rozwijanie i umacnianie postaw aktywnego współdziałania w rozwoju wspólnot
lokalnych, przedsiębiorczości i społeczeństwa obywatelskiego.
e. Promocja oraz ochrona europejskiego dziedzictwa kulturowego, a w szczególności
wspólnego dziedzictwa Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polski, Litwy, Białorusi i
Ukrainy.
f.

Organizowanie debaty publicznej poświęconej dziedzictwu kulturowemu oraz tradycji
politycznej i prawnej Rzeczypospolitej.
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g.

4.

Integracja oraz wspieranie środowisk i przedsięwzięć posiadających cele zbliżone do
celów Fundacji.

FUNDACJA REALIZUJE SWOJE CELE POPRZEZ

a. Działalność instytutu badawczego, w tym prowadzenie programów badawczych,
informacyjnych i wydawniczych służących zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy na
temat zjawisk kulturowych, ekonomicznych, politycznych.
b. Działalność wydawniczą.
c. Programy szkoleniowe i stypendialne dla wybranych grup społecznych, młodzieży
szkolnej i akademickiej, wolontariuszy oraz specjalistów różnych dziedzin.
d. Działalność na rzecz społeczności lokalnych, wspólnot samorządnych, organizacji
pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz dobra publicznego w różnych
dziedzinach życia społecznego
e. Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, w postaci niezależnych usług wspierających
samorządność i aktywność obywateli.
f.

5.

Współpracę z organizacjami pozarządowymi, władzami samorządowymi i rządowymi
w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

GŁÓWNE DZIAŁANIA FUNDACJI W 2013 ROKU

Fundacja w ciągu 2013 roku realizowała swoje cele poprzez realizację działań w ramach
trzech projektów.
System Doradztwa Stypendialnego Skrzydlate Studia - program informacji i doradztwa
dla studentów, doktorantów i młodych naukowców w zakresie programów
stypendialnych i grantowych, zarówno tych krajowych jak i zagranicznych.
Skrzydlate Studia to projekt prowadzony za pośrednictwem internetu i poprzez stacjonarne
biuro w Krakowie.
W ramach działań prowadzony był serwis internetowy dostępny pod adresem
www.skrzydlatestudia.pl gdzie codziennie zamieszczane były informacje o aktualizacjach i
nowych ofertach stypendialnych i stażowych.
W 2013 roku, dzięki wsparciu Fundacji BZ WBK Banku Zachodniego – w ramach programu
grantowego Bank Ambitnej Młodzieży projekt Skrzydlate Studia został wzbogacony o
zawierającą ponad 100 ofert bazę stażową – oferty stażów z międzynarodowych instytucji
publicznych oraz instytucji komercyjnych.
Ponadto rozwinięciu uległa oferta serwisu Skrzydlate Studia. Od sierpnia 2014 roku
beneficjencie projektu oprócz oferty prezentowanej na stronie internetowej i doradcy w
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biurze stacjonarnym mają do dyspozycji także usługę newslettera – cotygodniowy przegląd
najciekawszych ofert stypendialnych i stażowych.
W 2013 roku z doradztwa skorzystały 723 osoby.
W 2013 roku serwis Skrzydlate Studia odnotował rekordową liczbę 84 769 odwiedzin.

Małopolskie Święta Polskie
- projekt edukacji patriotyczno – obywatelskiej dla
młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym – www.malopolskieswieta.pl .
Projekt realizowany był od 1 lutego 2013 roku do 31 stycznia 2014. Działania realizowane
były w partnerstwie z Fundacja na Pomoc.
Celem projektu Małopolskie Święta Polskie jest stworzenie programu edukacyjnego, który
w swoich założeniach służyć ma pobudzaniu świadomości i budowaniu tożsamości
młodych Polaków ze środowisk zagrożonych wykluczeniem.
Grupę docelową stanowią wychowankowie i podopieczni placówek opiekuńczowychowawczych oraz świetlic środowiskowych. Projekt miał na celu w atrakcyjnej formie
przekazać podstawowe treści pomagające młodemu człowiekowi w odpowiedzi na pytania
„kim jestem?”, „skąd pochodzę?”, „jakie są moje korzenie?”, „dlaczego jestem tu i teraz?”.
Program merytorycznie odnosił się do kanonu najważniejszych świąt narodowych, jako do
wyraźnie widzialnego symbolu wspólnoty tożsamościowej Polski i Polaków. Dla
pomysłodawców i organizatorów ważne było by sprawić, aby młodzi ludzie nie byli tylko
biernymi obserwatorami, ale świadomymi i aktywnymi uczestnikami tych uroczystości, by
wiedzieli co, jak i dlaczego się dzieje, jak historia i tradycja „małej ojczyzny”, a więc
najbliższego otoczenia, determinowała i w dalszym ciągu wpływa na losy państwa i całego
społeczeństwa polskiego.
Młodzież stanowiła grupę odbiorców wymagającą szczególnego zaangażowania. Dlatego
też podczas realizacji projektu skupiono się aby zarówno treść jak i środki realizacji
powinny cechowały dostępność, ale także swego rodzaju atrakcyjność. Stąd też program
edukacyjny realizowany był poprzez wycieczki rowerowe, utrwalanie wiedzy za pomocą
fotografii i filmu, rajd, grę terenową, czy inicjatywy stworzenia „certyfikatu uczestnictwa”
w postaci rzeczonego przewodnika „Małopolskie Święta Polskie”.
Projekt realizowany został w trzech modułach tematycznie skupionych wokół uroczystości
państwowych z okazji najważniejszych świąt narodowych, a więc Święta Narodowego 3
Maja, Święta Wojska Polskiego, oraz Narodowego Święta Niepodległości.
Podczas realizacji działań projektowych zorganizowano 17 jedno i kilkudniowych
wyjazdów tematycznie skupionych wokół treści programu edukacyjnego.
Łącznie w projekcie uczestniczyło ponad 100 młodych ludzi z placówek środowiskowych i
opiekuńczych: Świetlicy Ojców Pijarów SOS, Interwencyjnej Placówki OpiekuńczoWychowawczej dla Chłopców w Krakowie, Interwencyjnej Placówki OpiekuńczoWychowawczej dla Dziewcząt w Krakowie; Placówki szkolno-opiekuńczej Centrum
Administracyjne nr 2 z osiedla Szkolnego w Krakowie oraz Placówki Opiekuńczo Wychowawczej typu specjalistyczno – terapeutycznego z ul. Bardosa w Krakowie.
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Projekt został zwieńczony wydaniem publikacji – przewodnika Małopolskie Święta Polskie,
będącym fotograficznym wspomnieniem poznanych postaci, przedstawionych wydarzeń i
odwiedzanych miejsc. 100 egzemplarzy przewodnika zostało wręczonych uczestnikom
projektu, pedagogom oraz innym zainteresowanym osobom i instytucjom.

Ranking Krakowskich Samorządowców – projekt monitoringu i oceny aktywności i
jakości pracy krakowskich samorządowców – www.ranking
W ramach projektu zakłada opracowanie matrycy, za pomocą której możliwa będzie analiza
i ocena aktywności władz miejskich Krakowa oraz zaprezentowanie pozyskanych wyników
w postaci przejrzystego rankingu. Wspomnianej ocenie podlegać będą takie elementy jak
aktywność, skuteczność i jakość działań podjętych
w ramach pełnionej funkcji przez
przedstawicieli władz samorządowych: radnych, prezydenta i jego zastępców.
Projekt stanowi połączenie eksperckiej wiedzy i społecznych intuicji wobec jakości
demokracji i funkcjonowania samorządowych władz publicznych. Chcąc sprostać temu
wyzwaniu, przedsięwzięcie opiera się będzie na szerokich konsultacjach społecznych na
każdym etapie realizacji działań projektowych; udział osób i instytucji, którym sprawy
lokalne nie są obojętne, jest jednym z najistotniejszych punktów naszego projektu.
Zakładamy współpracę z różnymi środowiskami, w tym z mieszkańcami Krakowa,
przedstawicielami mediów i opinii publicznej, krakowskimi samorządowcami oraz
przedstawicielami środowiska naukowego.
Projekt składa się z trzech etapów. Pierwszy to opracowanie matrycy, według której
możliwy będzie pomiar i stworzenie rankingu. Dobranie odpowiednich wskaźników, ich
ustandaryzowanie i przełożenie na wartości mierzalne okaże się tu kluczowe. Drugi etap to
pilotażowe badanie aktywności samorządowców z wy-korzystaniem opracowanego modelu
badawczego. Zastosowanie metod badawczych właściwych dla nauk społecznych
(ekonomii, socjologii, nauk politycznych) stanowi gwarancję rzetelności i obiektywności.
Ostatni etap to opracowanie rankingu, sformułowanie wniosków i podsumowanie projektu.
Projekt realizowany jest od października 2013 roku. Aktualnie realizowany jest I etap
projektu. W 2013 roku zrealizowano 10 spotkań konsultacyjnych. Zasadnicza część działań
projektowych zrealizowana ma zostać w 2014 roku.
Działania prowadzone są w partnerstwie z Fundacją Obywatelską.

6.

UCHWAŁY ZARZĄDU FUNDACJI

Zarząd Fundacji Instytut Aurea Libertas nie podjął w 2013 roku żadnych uchwał.

7.

UZYSKANE PRZYCHODY

1. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów: 1 500,00 zł
4

2. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE
I. Dotacje: 150 805,00 zł
II. Inne przychody operacyjne: 12 423,29 zł

8.

KOSZTY PONIESIONE PRZEZ FUNDACJĘ

1. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 130 934,67
I. Zużycie materiałów i energii: 28 464,80 zł
III. Usługi obce: 38 163,33 zł
IV. Podatki i opłaty, w tym: 9 691,54 zł
V. Wynagrodzenia: 54 615,00 zł

9.

INFORMACJE O ZATRUDNIENIU; O CZŁONKACH I WOLONTARIUSZACH

W roku 2013 Fundacja nie zatrudniała nikogo ani nie wypłacała żadnych wynagrodzeń w
rozumieniu prawa pracy (w tym nie wypłacono żadnych wynagrodzeń członkom zarządu
ani członkom innych organów Fundacji).
Fundacja zawierała umowy cywilno- prawne zlecenia i o dzieło i wypłaciła na ich podstawie
wynagrodzenia w łącznej kwocie: 54 615,00 zł
Fundacja nie ma członków.
W ramach działalności Fundacji w roku 2013 uczestniczyli wolontariusze. W 2013 roku
podpisano 15 porozumień o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych.

10.

INFORMACJE O POŻYCZKACH, AKTYWACH I ZOBOWIĄZANIACH

Fundacja w roku 2012 nie udzielała pożyczek.
Na dzień 31 grudnia 2013 roku na rachunkach bankowych i w kasie Fundacji znajdowało się
37 828,44 zł
Fundacja w roku 2013 nie posiadała obligacji, udziałów ani akcji, nie nabywała
nieruchomości ani środków trwałych.
Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Fundacji na dzień 31 grudnia 2013 roku aktywa
Fundacji wynosiły 38 904,14 zł zaś zobowiązania Fundacji wynosiły 6 104,01 zł.
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11.

INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ

W roku 2012 Fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty państwowe ani
samorządowe.

12.

INFORMACJE O ROZLICZENIACH I DEKLARACJACH PODATKOWYCH

Fundacja w roku 2013 jako płatnik regulowała zaliczki na poczet podatku dochodowego od
osób fizycznych (PIT-4).
Fundacja złoży w terminie do Urzędu Skarbowego roczne rozliczenie finansowe CIT-8.

13.

INFORMACJA O KONTROLACH

W roku 2013 w Fundacji nie była przeprowadzona kontrola.

14.

INNE INFORMACJE WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ

Fundacja, nie będąc organizacją pożytku publicznego, nie uzyskała w roku 2013 przychodów
z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych (a w konsekwencji nie wydatkowała
pochodzących stąd środków).

Kraków, dn. 11 marca 2014.

Rafał Olszowski
Prezes Zarządu
Fundacji Instytut Aurea Libertas
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