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A. DANE REJESTROWE 

Pozycja Dane
Nazwa fundacji Fundacja Go’n’Act

Siedziba fundacji Biestrzyków

Adres fundacji Biestrzyków, 55-010, ul. Parkowa 17

Adres do korespondencji j.w.

Adres poczty elektronicznej fundacja@goandact.org

Strona www www.goandact.org

Data rejestracji 8 grudnia 2015 r.

Numer KRS 0000 590423

Numer NIP 8961546448

NUMER REGON 363193650

Zarząd Magdalena Szymańska (prezes) 

Aleksandra Stachura (wiceprezes) 

Sposób reprezentacji Magdalena Szymańska (jednoosobowo)

Główny cel statutowy (Zgodnie z  § 5 statutu): Celem Fundacji jest 

szeroko rozumiane wspieranie rozwoju i dobrobytu 

dzieci, młodzieży i młodych ludzi, w szczególności 

poprzez działalność edukacyjną, kulturalną i 

pomocową.
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B. DZIAŁANIA PRZEPROWADZONE W 2018 ROKU W RAMACH 

DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ 

W 2018 roku Fundacja przeprowadziła następujące działania merytoryczne: 

a. Projekt „Zanim pomożesz, edycja III (ogólnopolska) 

 Projekt polegał na: polegał na budowaniu wśród młodych ludzi (głównie w wieku 17 - 25 

lat) świadomości na temat odpowiedzialnego wolontariatu zagranicznego w krajach 

globalnego Południa oraz wyposażenia tej grupy w konkretną wiedzę na temat zasad wyboru 

skutecznego i etycznego programu wolontaryjnego. 

W ramach projektu 

• Przeprowadzeniu 20 warsztatów na temat etycznego wolontariatu w krajach globalnego 

Południa w szkołach średnich (w Głogowie, Jeleniej Górze, Mińsku Mazowieckim, 

Trzebnicy, Wałbrzychu) dla 748 uczniów; 

• znacznie rozbudowaliśmy i uaktualniliśmy stronę internetową zanimpomozesz.pl (m.in. o 

wolontariaty związane z ochroną środowiska czy wolontariaty medyczne); 

• kontynuowaliśmy prowadzenie profilu społecznościowego kampanii Zanim pomożesz 

(facebook.com/zanimpomozesz); 

• nakręciliśmy spot informujący o problematyce istnienia źle zorganizowanych i 

szkodliwych programów wolontaryjnych (https://www.youtube.com/watch?

v=BiC12snBzMQ); 

• stworzyliśmy dodatkowe materiały informacyjne: roll-up, plakat, infografiki (z 

możliwością samodzielnego pobrania ze strony internetowej kampanii). 

Projekt został dofinansowany ze środków programu Polska Pomoc realizowanego przez 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych. 
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b. Projekt „Gorzka czekolada 2” 

 Projekt "Gorzka czekolada 2" to projekt z zakresu edukacji globalnej skierowany do 

starszych dzieci (10 - 13 lat) z gminy Siechnice i gminy Żórawina, którego celem było 

uświadomienie dzieciom, jak ich decyzje konsumpcyjne (szczególnie dotyczące wybranych 

produktów spożywczych) wpływają na warunki pracy i życia ludzi w krajach globalnego 

Południa oraz przybliżenie uczestnikom projektu idei sprawiedliwego handlu. 

W ramach projektu przeprowadziliśmy z młodzieżą warsztaty na temat sprawiedliwego 

handlu. Następnie młodzież (dwie grupy; razem 16 osób) stworzyła dwa krótkie filmy 

animowane promujący produkty oznaczone certyfikatem fair trade (film można obejrzeć 

tutaj: http://goandact.org/go-and-act/edukacja-globalna/. 

Projekt „Gorzka czekolada” był współfinansowany przez Fundację Banku Zachodniego WBK / 

Grupę Santander. 

c. Przedszkolaki poznają świat zmysłami 

Był to projekt z zakresu edukacji międzykulturowej dla dzieci w wieku przedszkolnym z 

wrocławskich przedszkoli publicznych. W każdej z grup biorących udział w projekcie 

przeprowadziliśmy cykl pięciu spotkań, na których dzieci poznawały kulturę danego regionu 

świata poprzez sztukę: Azja Południowo-Wschodnia, Europa i europejski krąg kulturowy, Ameryka 

Południowa, Afryka Środkowa i Południowa, Bliski Wschód i Afryka Północna. Spotkania składały 

się z dwóch części: (1) interaktywnych warsztatów z użyciem rekwizytów, (2) pracy kreatywnej 

podczas której dzieci wykorzystywały techniki i motywy typowej dla sztuki danego regionu. 

Razem w projekcie wzięło udział 10 grup przedszkolnym (około 230 przedszkolaków). 

Projekt był współfinansowany przez Gminę Wrocław.  
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d. Odpowiedzialny obywatel, odpowiedzialna konsumpcja (czyli rzecz o etycznej 

modzie) 

Jest to projekt z zakresu odpowiedzialnej konsumpcji w ramach którego wraz z młodzieżą ze 

starszych klas szkół podstawowych w interaktywny sposób odkrywaliśmy, co stoi za przemysłem 

odzieżowym i jak nasze codzienne decyzje podczas kupowania ubrań wpływają na losy ludzi po 

drugiej części globu (np. praca dzieci w Bangladeszu; łamanie praw człowieka w Chinach).  

Fotorelacja z projektu dostępna jest tutaj: https://web.facebook.com/pg/gonact/photos/?

tab=album&album_id=1362934743838078. W projekcie wzięło udział ponad 400 uczniów w 

województwo dolnośląskiego (gminy Siechnice, Czernica, Żórawina). 

Projekt został sfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. 
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e. Gramy! Międzykulturowe zabawy podwórkowe. 

Projekt ten wpisuje się w nasze działania z zakresu edukacji międzykulturowej i edukacji dla 

pokoju. W ramach projektu przeprowadziliśmy zajęcia dla dzieci, podczas których graliśmy w gry 

i zabawy z całego świata. W projekcie przeprowadziliśmy wywiady z mieszkankami i 

mieszkańcami Wrocławia, którzy Polskę wybrali na swój nowy dom. Pytaliśmy ich o to, jak 

wspominają swoje dzieciństwo, interesowały nas gry i zabawy, które pamiętają z najmłodszych 

lat. Rozmawialiśmy też o doświadczeniach migracyjnych i życiu we Wrocławiu. 

Gry i zabawy zebraliśmy w broszurę dostępną tutaj: http://goandact.org/nasze-publikacje/; 

natomiast wywiady można przeczytać tu: http://goandact.org/go-and-act/materialy-

dodatkowe/ . 

Projekt został sfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. 

f. Kultura wysoka za kulisami (kontynuacja) 

Celem projektu było zapoznanie dzieci z terenów wiejskich z gminy Siechnice z różnymi formami 

kultury wysokiej oraz przełamanie przekonania, że kultura wysoka "nie jest dla nich". Projekt 

polegał na zorganizowaniu wycieczek do wybranych instytucji kulturalnych, podczas których 

dzieci nie tylko miały okazję do odbioru tej kultury (spektakl/koncert/etc), ale też dowiedziały 

się jak funkcjonuje dana instytucja (spotkanie z wybranym pracownikiem) i zwiedziły kulisy 

(garderoby, zaplecza, etc) następujących instytucji kultury: Narodowe Forum Muzyki, Teatr 

Lalek, Muzeum Pana Tadeusza, Ośrodek Pamięć i Przyszłość, Muzeum Narodowe. W projekcie 

wzięło udział 250 uczniów szkół podstawowych. 

Projekt został dofinansowany z Fundacji PZU. 
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g. Półkolonie - trzy turnusy 

W okresie wakacyjnym przeprowadziliśmy warsztaty z dziećmi w ramach półkolonii: 

- w gminie Siechnice (organizowanych przez Stowarzyszenie Koliber) na temat zabawek świata, 

- w gminie Siechnice (organizowanych przez Stowarzyszenie Koliber) w obszarze ekologii (z 

naciskiem na poznawanie owadów i dbanie o nie), 

- We Wrocławiu (w Centrum Kullturalno-Bibliotecznym FAMA) - cykl warsztatów „Poznajemy 

świat zmysłami. 

Razem w naszych zajęciach wzięło udział około 60 uczestników półkolonii. 

h. Wędrujące prawa dziecka 

W ramach projektu nasz  mobilna wystawa promująca prawa dziecka odwiedziła 12 kolejnych 

placówek na terenie Dolnego Śląska.  Wystawa składa się z 10 trwałych roll-upów. Projektantami 

wystawy była grupa dzieci z gminy Siechnice. Dzieci dokonały wyboru najważniejszych ich 

zdaniem praw, a następnie stworzyły do nich ilustracje. Projekty dzieci zostały uzupełnione 

opisami (przez aktywistkę i promotorkę praw dziecka) oraz ramami graficznymi przez 

profesjonalnego grafika i wydrukowane na 10 dużych, mobilnych roll-upach. Wystawa jest 

bezpłatnie wypożyczana placówkom pracującym z dziećmi lub ich opiekunami. 

Projekt został dofinansowany ze środków Fundacji Tesco w ramach programu „Decydujesz, 

pomagamy”. 
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i. Z prawami dziecka za pan brat (kontynuacja) 

Projekt realizowany na terenie gminy Siechnice, w ramach którego zorganizowaliśmy 

interaktywne spotkania ze wszystkimi grupami 5- i 6-latków na terenie gminy. Podczas zajęć 

dzieci zapoznały ich z najważniejszymi prawami wynikającym z Konwencji o Prawach Dziecka 

oraz dowidziały się, co mogą zrobić, gdy czują że ich prawa są łamane. W projekcie wzięło 

udział ponad 400 przedszkolaków. 

Projekt został sfinansowany przez Fundację Tesco w ramach programu „Decydujesz, pomagamy”. 

j. Świętujemy Dzień Drzewa (czyli dzieci i drzewa zostają przyjaciółmi) 

Projekt realizowany był na terenie gminy Siechnice, a polegał na obchodach Światowego Dnia 

Drzewa (10 października) poprzez przeprowadzenie zajęć lekcyjnych na terenach zielonych w 

pobliżu szkół podstawowych podczas których budować będziemy więź między dziećmi a naturą 

(w tym przypadku symbolizowaną przez drzewo). W projekcie wzięło udział pięć klas (ponad 100 

dzieci). Rezultatem projektu były też zindywidualizowane (dla każdej szkoły) scenariusze 

obchodów Dnia Drzewa. 

Projekt został sfinansowany przez Fundację Tesco w ramach programu „Decydujesz, pomagamy”. 
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k. Współpraca z projektem Destination Imagination 

W 2018 podjęliśmy współpracę z projektem Destination Imagination (https://

www.destinationimagination.org) największym na świecie programem edukacyjnym dla dzieci i 

młodzieży zorientowanym na rozwój kreatywności. Przeprowadziliśmy w ramach finału programu 

(który odbył się we Wrocławiu) 21 warsztatów dla około 400 uczestników projektu Destination 

Imagination z całego świata. 

l. Współpraca z Uniwersytetem Dzieci 

W semestrze jesionno-zimowym roku szkolnego 2017/2018 prowadziliśmy w bloku „socjologia”  

zajęcia dla młodzieży 14-16 lat „Wielokulturowość - badamy doświadczenia migracyjne 

wybranych mieszkańców Wrocławia”. W czasie seminariów studenci zrealizowali projekt 

badawczy i sprawdzili, jakimi metodami badawczymi posługują się współcześni socjologowie i 

antropologowie. Przeprowadzili wywiady z cudzoziemcami mieszkającymi we Wrocławiu oraz 

zebrali informacje dotyczące osobistego doświadczenia migracyjnego i adaptacyjnego tych osób, 

a także ich obserwacje i wrażenia dotyczące szerszego kontekstu życia imigrantów we 

Wrocławiu. Efektem specjalizacji były mapy doświadczeń, opracowane na bazie zebranych 

wcześniej informacji i zaprezentowane na konferencji podsumowującej semestr. 
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m. EkoTarnogaj 

EkoTarnogaj to projekt z zakresu edukacji ekologicznej skierowany do dzieci i młodzieży z 

wrocławskiego osiedla Tarnogaj. Z młodszymi klasami lokalnej szkoły podstawowej 

przeprowadzaliśmy eksperymenty ekologiczne, podczas których uczniowie dowiadują się jaki 

wpływ na środowisko mają różne rodzaje zanieczyszczeń oraz jak im zapobiegać. Klasy starsze 

zabraliśmy na wycieczki do Zakładu Gospodarowania Odpadami Gać sp. z o.o., gdzie mogli 

zobaczyć, dlaczego należy segregować śmieci i jak to prawidłowo robić. Projekt został 

sfinansowany przez Fortum Polska / Tu żyję, tu oddycham. Fotorelacja z projektu znajduje się 

tutaj. W projekcie wzięli udział wszyscy uczniowe ze Szkoły Podstawowej nr 9 we Wrocławiu.  

Projekt został sfinansowany przez Firmę Fortum. 

n. Gramy w Tarnogaj! 

„Gramy w Tarnogaj” była to pierwsza rodzinna, tarnogajskiej grze terenowe. W grze wzięło 

udział 10 drużyn (razem około 60 osób), które okrywały Tarnogaj (dzielnicę Wrocławia) - jego 

historię i współczesność. W ramach projektu powstał scenariusz gry terenowej oraz karty 

historyczne Tarnogaju. W ramach gry uczestnicy zwiedzili m.in. niedostępną na co dzień wieżę 

ciśnień. Projekt został sfinansowany przez Gminę Wrocław. 
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o. Inclusion - Right to be Different - międzynarodowe spotkanie młodzieżowe Erasmus+ 

Projekt „Inclusion - Right to be Different” to międzynarodowe spotkanie młodzieży, które odbyło 

się w Polsce, w Morawie. Podczas spotkania młodzież z Polski, Hiszpanii, Ukrainy i Gruzji szukała 

sposobów włączenia w życie społeczne osób z niepełnosprawnościami i stworzyła materiały 

audiowizualne pokazujące możliwe rozwiązania w tym zakresie (materiały do pobrania tutaj: 

http://goandact.org/go-and-act/materialy-dodatkowe/). 

p. Hip-hop Unites - międzynarodowe spotkanie młodzieżowe Erasmus+ 

Projekt „Hip-Hop Unites” to międzynarodowe spotkanie młodzieży, które odbyło się w 

Duderstadt, w Berlinie. Podczas spotkania młodzież z Polski, Niemiec, Rumunii i Francji. Młodzi 

ludzie wspólnie zastanawiali się, jak nowoczesna sztuka młodzieżowa (hip-hop, grafitti i rap) 

mogą być wykorzystane do przełamywania barier kulturowych i integrowania ludzi. Spotkanie 

uwzględniało wizytę studyjną do Berlina, gdzie młodzież analizowała street art (głównie grafitti) 

pod kątem przesłań dla pokoju, jakie mogą ze sobą nieść. 
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q. Warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych  z zakresu edukacji międzykulturowej, 1

edukacji globalnej, edukacji dla pokoju i edukacji ekologicznej (146 godzin 

warsztatowych; nie licząc warsztatów zorganizowanych podczas wyżej wymienionych 

projektów) zgodnie z ofertą Fundacji umieszczoną na stronie http://goandact.org/

oferta-edukacyjna/; 

r. Stworzenie nowych scenariuszy zajęć: 

• warsztaty „Polskie tradycje”, 

• warsztaty „Poznajemy Bliski Wschód i Afrykę Północną”, 

• warsztaty „Etyczna moda”, 

• warsztaty „Dzień Pustej Klasy”, 

• warsztaty „Dzień Drzewa” 

• warsztaty „Oszczędzać wodę? Oszczędzać prąd? A po co? A jak?” 

• warsztaty „Kochamy owady!”, 

• Warsztaty „Inspirujący aktywiści”, 

• prelekcja „Odpowiedzialne podróże w kontekście etycznych interakcji z dziećmi”. 

 Dotyczy warsztatów, które prowadzone były niezależnie (poza projektami wymienionymi powyżej 1

w niniejszym sprawozdaniu).
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Liczba bezpośrednich odbiorców projektów (nie licząc działań komunikacyjnych wymienionych 

poniżej): około 6000. 

Zasięg działań w 2018 roku: 

Nasze działania realizowaliśmy głównie na terenie Polski. Jeden projekt został zrealizowany w 

Niemczech. 

Współtwórcy naszych projektów pochodzili z 17 krajów (Polska, Hiszpania, Ukraina, Gruzja, 

Niemcy Rumunia, Francja, Syria, Indie, Kazachstan, Afganistan, Irak, Pakistan, Indie, Ekwador, 

Holandia, Maroko). 
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W 2018 roku dołączyliśmy również do dwóch grup branżowych: 

1) Zostaliśmy członkiem Grupy Zagranica (http://zagranica.org.pl), gdzie działamy zarówno na 

forum ogólnym, jak  w grupie branżowej ds. edukacji globalnej. 

2) Zostaliśmy cz łonkiem lokalnej (wroc ławskiej) grupy Fair Trade (https://

www.fairtrade.org.pl). 

W 2018 roku wykorzystywaliśmy nastepujące własne kanały promocji: 

1) Strona internetowa Fundacji: www.goandact.org; 

2) Fanpage Fundacji na FB: facebook.com/gonact; 

3) Instagram Fundacji (nowość: założony w 2018 roku): https://www.instagram.com/

fundacja_go_and_act/); 

4) Strona internetowa kampanii „Zanim pomożesz”: zanimpomozesz.pl; 
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5) Fanpage kampanii Zanim pomożesz:  facebook.com/zanimpomozesz; 

6) Kanał YouTube kampanii Zanim pomożesz (nowość: założony w 2018 roku): https://

www.youtube.com/channel/UCOpwtvnPWho2vjkAP5tXthg). 

Podstawa statutowa: 

Wszystkie przeprowadzone działania są zgodne ze statutem Fundacji, zgodnie z którym Fundacja 

realizuje swoje cele poprzez (art 6):  

A. organizowanie działań z zakresu edukacji nieformalnej (w szczególności 

warsztatów, szkoleń, konkursów, wymian młodzieży, wycieczek) podnoszącej 

wybrane kompetencje dzieci, młodzieży i młodych ludzi, 

B. organizowanie projektów wspierających kreatywność grupy docelowej; promowanie 

talentów; 

C. organizowanie projektów wspierających postawy obywatelskie, tolerancję, 

szacunek dla innych, szacunek dla środowiska naturalnego oraz podnoszących 

świadomość w wymienionych zakresach; 

D. organizowanie działań charytatywnych i pomocowych, w tym zakresu pomocy 

humanitarnej, pomocy doraźnej i pomocy rozwojowej, 

E. udzielanie konsultacji, szkolenie kadr pracujących z dziećmi, młodzieżą i młodymi 

ludźmi, 

F. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych, 

G. inicjatywy badawcze w zakresie realizacji celów statutowych, 

H. fundowanie stypendiów. 

C. INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ O 

DZIAŁANIACH W RAMACH ODPŁATNEJ DZIAŁALNOŚCI 

STATUTOWEJ 

Fundacja Go’n’Act nie prowadzi działalności gospodarczej. 

W roku 2018 roku prowadziliśmy działania w ramach odpłatnej działalności statutowej: 

- warsztaty dla dzieci i młodzieży (zgodnie z ofertą Fundacji). 
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D. INFORMACJA O PRZYCHODACH I KOSZTACH 

W 2018 roku przychody fundacji wyniosły 209 565, 56 zł, w tym: 

- granty na projekty: 

• Kultura wysoka od kuchni, 

• Z prawami dziecka za pan brat, 

• Inclusion - Right to b Different, 

• Gorzka czekolada 2, 

• Gramy! Międzykulturowe zabawy podwórkowe, 

• Przedszkolaki poznają świat zmysłami, 

• Zanim pomożesz - edycja 2018, 

• Dzień drzewa, 

• Odpowiedzialne społeczeństwo, odpowiedzialna konsumpcja, 

- Przychody z działalności statutowej, 

- Darowizny na cele statutowe, 

- Odsetki od rachunku bankowego. 

W 2018 roku koszty fundacji wyniosły 207 371, 86 zł (w tym koszty działalności statutowej 206  

545, 54 zł, a koszty administracyjne 826,32 zł). 

E. POZOSTAŁE INFORMACJE 

a. W 2018 roku w Fundacji nie było osób zatrudnionych na umowę o pracę . 

b. W 2018 roku nie została przeprowadzona w Fundacji kontrola zewnętrzna.  
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