Sprawozdanie Merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowe Rodziny za rok 2019
1. Nazwa: Fundacja Tęczowe Rodziny
Siedziba i adres: os. Bolesława Śmiałego 25/14, 60-682, Poznań
Aktualny adres do korespondencji: Ul Rybojadzka 7, 60-443, Poznań
Adres email: fundacja@teczowerodziny.pl
Data wpisu do KRS: 2018.08.10
Numer KRS: 0000743484
REGON: 38097435400000
Zarząd Fundacji: Anna Strzałkowska – członkini zarządu, Joanna Śmiecińska –prezeska
zarządu, Jowita Wycisk – członkini zarządu
Cele Statutowe Fundacji Tęczowe Rodziny:
a)pomoc społeczna, prawna i psychologiczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w
trudnej
sytuacji życiowej i osobom zagrożonym wykluczeniem oraz wyrównywanie szans tych
rodzin;
b)działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony
praw dziecka;
c)działania na rzecz poszanowania praw człowieka i przeciwdziałanie dyskryminacji, w
szczególności ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową;
d)działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między
społeczeństwami;
e)działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
f)działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
g)upowszechnianie świadomości obywatelskiej i aktywizacja obywateli w sprawach
publicznych;
h)rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
i)działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
j)rozwój kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
k)działania wspomagające naukę, szkolnictwo wyższe, edukację i wychowanie.
2. zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a
także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych.
W roku 2019 Fundacja prowadziła działania integracyjne, edukacyjne i
antydyskryminacyjne na rzecz rodzin tęczowych, społeczności LGBT+ i osób zagrożonych
wykluczeniem.
W ramach działań integracyjnych, zorganizowałyśmy 3 plenerowe spotkania dla tęczowych
rodzin, w których łącznie wzięło udział 20 rodzin z dziećmi z Poznania i okolic. W kwietniu
2019 odbył się także dwudniowy Festiwal Tęczowych Rodzin, składający się ze spotkania
dla rodzin z całej Polski i seminarium eksperckiego (patrz niżej). Spotkania i Festiwal
zorganizowane zostały w oparciu o pracę wolontariacką oraz udostępnienie lokalu przez
Urząd Miasta Poznania i zaprzyjaźnioną organizację pozarządową - Barak Kultury.
Fundacja w roku 2019 zrealizowała dwa działania edukacyjne:

1. Wspomniane wyżej seminarium eksperckie pt., „Sytuacja rodzin LGBT+, od polityki
unijnej do polityki lokalnej” w ramach Festiwalu Tęczowych Rodzin (kwiecień 2019 r.).
Seminarium odbyło się w Urzędzie Miasta Poznania. Wśród prelegentów/ek były
ekspertki/eksperci z zakresu prawa, edukacji, działalności na rzecz praw człowieka. Do
dyskusji panelowej zaproszeni zostali również radni miejscy. Wydarzenie odbyło się w
oparciu o pracę wolontariacką.
2. Szkolenie nt. ”Jak wspierać osoby LGBT+ i ich rodziny” (listopad 2019r.), w którym
wzięło udział 18 profesjonalistów/ek – praktyków pracujących w poradniach
psychologiczno – pedagogicznych, organizacjach pozarządowych i innych placówkach
wspierających rozwój dziecka i rodziny w Poznaniu. Szkolenie było częścią I
Poznańskiego Tygodnia Tolerancji i zostało sfinansowane przez Miasto Poznań (kwota
3090 zł).
Ponadto, w ramach działań na rzecz osób wykluczonych Fundacja zrealizowała projekt
antydyskryminacyjny pt., „Poznań dla każdego” sfinansowany przez Miasto Poznań (kwota
dofinansowania 19050zł), poświęcony zjawisku dyskryminacji ze względu na różne
przesłanki (m.in. bieda, narodowość, choroby psychiczne, tożsamość płciowa). W projekcie
obejmującym warsztaty stacjonarne i wyjazdowe wzięła udział poznańska młodzież w
wieku 15-21 lat (15 osobowa grupa). Młodzi ludzie pod okiem prowadzących nakręcili
mini-wywiady z osobami reprezentującymi różne grupy wykluczone społecznie.
W roku 2019 członkinie zarządu Fundacji Tęczowe Rodziny brały także udział w
konferencjach (Helsinki - „The Rights of the Child” , Bruksela – „Advancing LGBTI
equalityin the EU: from 2020 and beyond”), spotkaniach komisji i zespołów ds.
przeciwdziałania dyskryminacji (m.in. Komisji Dialogu Obywatelskiego przy
Pełnomocniczce Prezydenta Miasta Poznania ds. przeciwdziałania wykluczeniom, Zespole
ds. Polityki Równości i Różnorodności w Urzędzie Miasta Poznania, Zespole ds.
równouprawnienia społeczności LGBT+ w Sejmie). Za powyższe działania członkinie
zarządu fundacji nie pobierały żadnych wynagrodzeń.
3. informację o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
Organizacja jest wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr-em KRS 0000743484 , w roku
sprawozdawczym nie prowadziła działalności gospodarczej.
4. odpisy uchwał zarządu fundacji,
brak uchwał
5. informację o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek,
zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i
budżetu jednostek samorządu terytorialnego) oraz formy płatności (np. gotówka, przelew),
odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych z
uwzględnieniem kosztów tych świadczeń; jeżeli prowadzono działalność gospodarczą,
wynik finansowy tej działalności oraz procentowy stosunek przychodu osiągniętego z
działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł
Uzyskane przychody: 23.032,80
w tym:

- z budżetu państwa i budżetu jednostek samorządu: 19.050,00
- świadczenia odpłatne: 0,00
- działalność gospodarcza: 0,00
stosunek przychodów z działalności gospodarczej do ogółu przychodów: 0,00 %
6. informację o poniesionych kosztach na:
a. realizację celów statutowych,
22.387,53
b. administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.),
56,25
c. działalność gospodarczą,
0,00
d. pozostałe koszty - z wyodrębnieniem formy płatności (np. gotówka, przelew),
0,00
7. dane o:
a. liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i
z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej,
6 osób (wyłącznie zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych)
b. łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na
wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych
wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej,
brak wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę
brak zatrudnionych przy działalności gospodarczej.
c. wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego
łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym
wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody,
premie i inne świadczenia,
brak
d. wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia,
10.726,00
e. udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich
wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz
z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek,
brak
f. kwotach zgromadzonych na rachunkach płatniczych, ze wskazaniem banku w
przypadku rachunku bankowego lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej w przypadku rachunku członka spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, oraz kwotach zgromadzonych w gotówce,
Rachunek bankowy m-Bank podstawowy: 1.089,02
g. wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w
spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek
brak
h. nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot
wydatkowanych na to nabycie,
brak
i. nabytych pozostałych środkach trwałych
brak
j. wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych,
Aktywa – 1.089,02
zobowiązania: 0,00
8. dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi,
państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej
działalności,
brak
9. informację o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także
informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych,
brak
10. informację, czy fundacja ustanowiona na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o
fundacjach jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. poz. 723, 1075,
1499 i 2215),
nie
11. informację o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację ustanowioną na podstawie ustawy z
dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach płatności w gotówce o wartości równej lub
przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest
przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które wydają się ze sobą
powiązane, wraz ze wskazaniem daty i kwoty operacji.
brak
Prezeska Fundacji
Joanna Śmiecińska

