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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 

Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GO’N’ACT 

ZA ROK 2019 
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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 

fundacja.gonact@gmail.com 
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 2019 ROKU W RAMACH 

DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ 

W 2019 roku Fundacja przeprowadziła następujące działania merytoryczne: 

a. Kampania „Podróże a prawa dziecka” 

 Celem kampanii jest ochrona praw dzieci mieszkających w krajach globalnego 

Poludniach, w miejscach będących popularnymi destynacjami turystycznymi. W 

ramach kampanii: 

• powstał serwis podrozeaprawadziecka.pl, 

• przeprowadzony został szereg szkoleń i prelekcji, 

• wydrukowana została broszura dla turystów i podróżników „Wskazówki dla 

podróżników: Jak zapobiegać wykorzystywaniu dzieci w sektorze turystycznym" 

• przetłumaczone zostały materiały informacyjne z języka angielskiego (inofgrafiki i 

spoty), 

• wydrukowany został roll-up informacyjny, 

• uruchomione zostały media społecznościowe (Facebook i Instagram), 

• uruchomiona została kampania hashtagowa #podrozujeetycznie, 

• udział w Międzynarodowych Targach Turystyki we Wrocławiu (prelekcje, warsztaty, 

stoisko). 
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b. Projekt „Poznajmy się od kuchni” 

 Projekt „Poznajmy się od kuchni” to integracyjna, rodzinna, międzykulturowa 

inicjatywa towarzysko-kulinarna, w ramach której poznawałyśmy ze sobą rodziny 

mieszkające we Wrocławiu- zarówno lokalne, jak i migranckie. Idea była prosta: 

nieznajome osoby zapraszają się nawzajem na kolację lub wspólne gotowanie. 

Zachęciłyśmy wrocławian i wrocławianki do otwarcia swoich domów i wzajemnych 

odwiedzin – ugoszczenia nowych znajomych u siebie, a później rewizyty. Spotkaniom 

towarzyszyły warsztaty kulinarne dla dzieci, prowadzone przez nowych 

mieszkańców/-ki Wrocławia, którzy dzielili się swoją kulturą i uczą dzieci 

przygotowania tradycyjnych potraw z krajów ich pochodzenia. 

Projekt „Poznajmy się od Kuchni” był współfinansowany przez Gminę Wrocław. 

c. Projekt „Narzędziownik świadomego nauczyciela”  

Był to projekt z zakresu edukacji międzykulturowej, antydyskryminacyjnej i 

antyprzemocowej.  W ramach projektu powstał zestaw narzędzi dla naucycielek i 

nauczycieli chętnych do wprowadzania elementów edukacji dla pokoju w swoich 

placówek oraz zostało przeprowadzone szkolenie wo tej tematyce zawierające elementy 

praktycznego wykorzystania powastłych narzędzi (w której udział wzięły 64 osoby). 
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W skład publikacji powstały: 

1) karty autoreflskeji, 

2) kalendarz aktywstów, 

3) ekpresówki, 

4) komentarz dla nauczycielek i nauczycieli do „Kodeksu ws. obrazów i wiadomości 

krajów globalnego Południa, 

5) (biblio)(filmo)(wiedzo)teczka. 

Projekt był współfinansowany przez Gminę Wrocław.  

d. Johanneum Novum 

JOHANNEUM NOVUM to projekt kompleksowego wsparcia dialogu międzykulturowego we 

wrocławskich szkołach i przedszkolach, którego pierwsza edycja została zreazliowana w 

roku szkolnym 2019 / 2020 przez koalicję 14 organizacji pozarządowych działajacych na 

terenie Wrocławia. Koordynatorem projektu była Dolnośląska Federacja Organizacji 

Pozarządowych. Jako koalicjant: 

- przeprowadziliśmy cykl warsztatów z zakresu edukacji antydykryminacyjnej i 

antyprzemocowej we wrocławskich przedkolach, 

- przeprowaziliśmy cykl warsztataów z zakresu edukacji antyprzemowocowej (przemoc 

rowieśnia, cyberbullying, dyskryminacja) we wrocławskich szkołach podstawowych i 

ponadpodstawowych: 
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- współtowrzyliśmy materiały z zakresu edukacji dla pokoju udosępnianie online. 

Projekt był współfinansowany przez Gminę Wrocław. 

e. Wielokulturowe lato. 

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

dla pokoju. W ramach projektu przeprowadziliśmy pleenrowe gry i zabawy 

wielokulturowe dla dzieci. W projekcie przeprowadziliśmy wywiady z mieszkankami i 

mieszkańcami Wrocławia, którzy Polskę wybrali na swój nowy dom. Od nich 

zczerpnęliśmy inspiracje i to ich zapraszaliśmy do współprwoadzenia zabawa dla 

wrocławskich dzieci. 

Projekt został współfinansowany przez Gminę Wrocław. 
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f. „Wrocławskie obchody 30-lecia Konwencji o prawach dziecka” 

Jako Fundacja byliśmy koordynatorem wrocławskich obchodów 30-lecia Konwencji o 

prawach dziecka. W ramach obchodów: 

(1) Opracowaliśmy logotyp obchodów oraz elementy identyfikacji wizualnej; 

(2) Opracowaliśmy i wydaliśmy publikację: Kalendarz społeczników zasłużonych dla praw 

dziecka; 

(3) Opracowaliśmy i wydaliśmy publikację; Konwencja o prawach dziecka w wersji 

przyjanzej dzieciom; 

(4) Opracowaliśmy i wydaliśmy publikację: Wskazówki dla wrocławian i turystów: Jak 

mądrze pomagać i zapobiegać komercyjnemu wykorzystywaniu dzieci? ; 

(5) Uruchomiliśmy i prowadziliśmy profil FB dot. obchodów; 

(6) Przeprowadziliśmy szkolenie dla nauczycieli z zakresu wprowadzania do szkół 

edukacji dla pokoju (antydyskryminacyjnej, antyprzemocowej, wielokulturowej, praw 

dziecka, prewencji radykalizacji, etc); 

(7) Przeprowadziliśmy konkurs dot. deklaracji praw dziecka (pierwowzoru Konwencji o 

prawach dziecka), w której wygraną były warsztaty na temat praw dziecka (rownież 

zrealizowane w ramach obchodów); 

(8) Przeprowadziliśmy warsztaty tematycznie powiązane z prawami dziecka we 

wrocławskich bibliotekach; 

(9) Wypożyczaliśmy mobilną wystawa promująca prawa dziecka; 

(10) Zorganizwaliśmy wyświetlanie dedykowanych obchodom spotów produkcji UNICEF w 

wybranych wrocławskich instytucjach kultury (Kino Nowe Horyzonty, Dolnośląskie 

Centrum Filmowe, Bar Barbara, Strefa Kultury Impart, Wrocławskich Teatr Lalek) 

(11) Występowaliśmy w mediach z promocją obchodów. 

Projekt został dofinansowany z Urzędu Gminy Wrocław. 
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g. Wędrujące prawa dziecka 

W ramach projektu nasz  mobilna wystawa promująca prawa dziecka odwiedziła 15 

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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h. Współpraca z Uniwersytetem Dzieci 

W semestrze jesionno-zimowym roku szkolnego 2018/2019 kontynuowaliśmy zajęcia 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. 

i. WorkAbility (wzmocnienie kompetencji osoby pracujące z młodzieżą w 

zakresie pracy z osobami niepełnosprawnymi) 

WorkAbility to projekt, którego celem było przygotowanie osób pracujacych z dziećmi i 

młodzieżą do włączania do różnych działań młodych ludzi z niepełnosprawnościami, w 

tym z osobami głuchymi oraz zaburzonymi psychicznie. Uczestnicy skupiali się na 

nauczaniu nierofmalnym oraz eskpereymentalnym jako metodach włączania osób 

niepełnorpsawnych do aktywnego uczestnictwa w projektach społecznych i kulturalnych. 
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Było to sześciodniowe szkoleniew Rumunii koordynowane przez Stowarzyszenie Youth on 

the Move Association – Romania realizowane w ramach programu Erasmus+. W projekcie 

uczestniczyło 21 pracowników organizacji pozarządowych z Europy. 

j. Współpraca ze świetlicą polsko-romską 

Prowadziłyśmy cykl zajęć dla dzieci z wrocławskiej świetlicy polsko-romskiej dla dzieci i 

młodzieży w różnych. Odbyły się zajęcia integracyjne, antydyskryminacyjne i 

wielokulturowe, których celem było zniesienie konfliktów i napięć zaobserwowanych 

przez wychowawców świetlicy. 
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k. Szkolenia i prelekcje 

Zrealizowaliśmy szereg szkoleń i prelekcji dla różnych grup dorosłych odbiorców, z 

zakresu ochrony praw dziecka w różnych kontekstach (zarówno lokalnym, jak i 

globalnym) m.in. 

• dla przyszłych edukatorów globalnych - uczestników Szkoły Trenerów Edukacj 

Globalnej organizowanej przez Ośrodek Działań Ekologicznych „Żródła”, 

• dla uczestników debaty „Z wdokiem na prawa dziecka w szkole” organizowanej przez 

przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce i przedstawicielstwo Parlamentu 

Europejskiego w Polsce, 

• dla uczestników konferencji „Medycy dla Afryki” organizowanej przez Uniwersytet 

Medyczny w Łodzi, 

• dla uczestników konferencji „Oswoić tropik” organizowanej przez Fundację 

Redemptoris Misso, 

• dla uczestników Dni Otwartych Uniwersytetu Warszawskiego, 

• Dla uczetnisków debaty Warsaw Debate Night, 

• dla fimr prywantych (Capgemini, Ultimo, BD, Credit Agricole), 

• dla kadry Legnickiej Biblioteki Legnickiej z zakresu wprowadzania elementów 

globalnych do pracy z młodymi czytelnikami, 

• dla uczestników Pierwszego Regionalnego Forum Wolontariatu w Legnicy, 

• dla uczestników V Targów Edukacji Międzykulturowej we Wrocławiu (debata: Jak 

wspierać współpracę samorządu z rządem w zakresie edukacji międzykulturowej? ), 

• dla uczestników debaty „Z widokiem na prawa dziecka w szkole” organizowanej przez 

Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce. 
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l. Działania w ramach Grupy Zagranica 

Fundacja Go’n’Act aktywnym członkiem Grupy Zagranica - federacji polskich organizacji 

pozarządowych zaangażowanych w międzynarodową współpracę rozwojową, wspieranie 

demokracji, pomoc humanitarną i edukację globalną. Do Grupy Zagranica należą obecnie 

53 organizacje - zróżnicowane zarówno pod względem wielkości, jak i profilu i obszaru 

geograficznego działań. Poza ogólnym formu Grupy Zagranica, działamy również w 

grupie branżowej „edukacja globalna”. 

Jako czlonkowie grupy uczestniczyliśmy w takich działaniach: 

• interwencje pisemne do podmiotów łamiących „Kodeks ws obrazów i wiadomości 

krajów globalnego Południa”, 

• uczestnictwo w szkoleniach i spotkaniach, 

• opiniowanie dokumentów (współpraca na linii Grupa Zagarnica - Ministerstwo Spraw 

Zagranicznych), 

m. Warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych  z zakresu edukacji 1

międzykulturowej, edukacji globalnej, edukacji dla pokoju i edukacji 

ekologicznej (ponad 100 godzin warsztatowych; nie licząc warsztatów 

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

w niniejszym sprawozdaniu).
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zorganizowanych podczas wyżej wymienionych projektów) zgodnie z ofertą 

Fundacji umieszczoną na stronie http://goandact.org/oferta-edukacyjna/; 

 

n. Pozostala dzialalność statutowa: 

•uczestnictwo w roboczej grupie branżowej - Edukacja dla tolreancji skupiającej 

organizacje pozarządowe działające w obszarze edukacji antyprzemowowej, 

antydyskryminacyjnej, wielokulturowej na terenie Wrocławia (działania grupy 

koordynuje DFOP - Dolnośląska Federacji Organizacji Pozarządowych), 

•moderowanie spotkania o prawach dzieci prawach człowieka w Afganistanie z 

udziałem aktywistów irańskich: Rabią Salihi i Hadim Marifatem. 

•organizacja międzykulturowego wieczoru bożonarodzeniowego jako wydarzenia 

integrujacego i edukacyjnego „Intercultural Christmas Meeting”, 

•warsztaty fundraisngowe „Wyhatujmy Kurdom manisfet” będącem wyrazem 

solidarności z Kurdami będącymi ofiarami przemocy i ludobójstwa, które miało 

miejsce w Kurdystanie. 
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Zasięg działań w 2019 roku: 

W 2020 roku współtwórcy naszych projektów pochodzili z 25 krajów: Szwecja, Indie, 

USA, Portugalia, Rosja, Ukraina, Nepal, Czechy, Niemcy, Meksyk, Turcja, Gruzja, Albania, 

Włochy, Syria, Białoruś, Wielka Brytania, Brazylia, Ekwador, Rumunia, Bułgaria, Litwa, 

Chorwacja, Afganistan i oczywiście z Polski. 

Podsumowanie publikacji: 

Publikacje elektroniczne: 

- „Wskazówki dla podróżników: Jak zapobiegać wykorzystywaniu dzieci w sektorze 

turystycznym”, 

- zestaw artykułów na stronie podrozeaprawadziecka.pl. 

- karty autoreflskeji dla nauczycielek i inauczycieli (w ramach zestawu „Narzędziownik 

świaodmego nauczyciela”), 

- kalendarz aktywstów (w ramach zestawu „Narzędziownik świaodmego nauczyciela”), 

- ekpresówki  (w ramach zestawu „Narzędziownik świaodmego nauczyciela”), 

- komentarz dla nauczycielek i nauczycieli do „Kodeksu ws. obrazów i wiadomości 

krajów globalnego Południa  (w ramach zestawu „Narzędziownik świaodmego 

nauczyciela”), 

- (biblio)(filmo)(wiedzo)teczka  (w ramach zestawu „Narzędziownik świaodmego 

nauczyciela”), 

- Kalendarz społeczników zasłużonych dla praw dziecka, 

- Konwencja o prawach dziecka w wersji przyjanzej dzieciom, 
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- Wskazówki dla wrocławian i turystów: Jak mądrze pomagać i zapobiegać 

komercyjnemu wykorzystywaniu dzieci?  

Publikacje drukowane: 

- „Wskazówki dla podróżników: Jak zapobiegać wykorzystywaniu dzieci w sektorze 

turystycznym”, 

- Konwencja o prawach dziecka w wersji przyjanzej dzieciom, 

C. DZIAŁANIA ORGANIZACYJNE I PROMOCYJNE W 2019 ROKU 

1) Utrzymanie i aktualizacja strony: www.goandact.org; 

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

3) Prowadzenie profilu Fundacji na Instagramie: https://www.instagram.com/

fundacja_go_and_act/); 

4) Uruchomienie kanału na YouTube: https://www.youtube.com/channel/

UCBtfRvEb8obG1x5HCxMJqkA  

5) Druk wlepek „z przesłaniem”, 

6) Otwarcie biura w Żernikach Wrocławskich (biuro nie ma charateru miejsca spotkań; 

jest miejscem pracy z jednym stanowiskiem i magazynem rekwizytów na warsztaty i 

materiałow edukacyjnych). 

7) Realizacja spotu promocyjnego Fundacji, 

8) Organizacja 4. urodzin Fundacji będących równocześnie wydarzeniem intergacyjnym 

dla lokalnej wrocławskiej społeczności i migrantów. 

Podstawa statutowa: 

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

Fundacja realizuje swoje cele poprzez (art 6):  
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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 2019 roku prowadziliśmy działania w ramach odpłatnej działalności statutowej: 

- warsztaty dla dzieci i młodzieży (zgodnie z ofertą Fundacji). 

- prelekcje dla młodieży i dorosłych (zgodnie z ofertą Fundacji). 
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D. INFORMACJA O PRZYCHODACH I KOSZTACH 

W 2019 roku przychody fundacji wyniosły 103 799,80 zł, w tym: 

- granty na projekty: 

• „Poznajmy się od kuchni” 

• „Narzędziownik świadomego nauczyciela” 

• „Obchody 30-lecia Konwencji o prawach dziecka” 

• „Wielokulturowe lato we Wrocławiu”; 

- Przychody z działalności statutowej, 

- Darowizny na cele statutowe, 

- Odsetki od rachunku bankowego. 

W 2019 roku koszty fundacji wyniosły 104 629,42 zł (w tym koszty działalności statutowej 103 

092,55 zł, a koszty administracyjne i pozostałe 1536,87 zł). 

W 2019 roku przepływy finansowe (zarowno przychody, jak i koszty) odbywaly się w formie 

elektroncznej (przelewy). 

E. POZOSTAŁE INFORMACJE 

a. W 2019 roku w Fundacji jedna osoba była zatrudiona w niepełnym wymiarze czasu (1/8 

etatu) na umowę o pracę - koordynator działalności statutowej. 

b. Wynagrodzenia podstawowe wyniosły w sumie 6236,36 (dodatkowo świadczenia z tutułu 

składek ZUS 1124,42) Nie zostały przyznane żadne premie ani nagrody. Średnie miesięcne 

wyagrodzenie wyniosło 566,95 (dodatkowo świadczenia z tutułu składek ZUS 102,22). 

c. Z tytułu umów zlecenie zostały wypłacone wynagrodznia o łacznej wartości 67 071 zł 

(dodatkowo świadczenia z tutułu składek ZUS 5366,69) 

d. W 2019 roku nie została przeprowadzona w Fundacji kontrola zewnętrzna.  

Zatwierdzono: Magdalena Szymańska, przeska zarządu
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