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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 2017 ROKU W RAMACH 

NIEODPŁATNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ 

W 2017 roku Fundacja przeprowadziła następujące działania: 

a. Projekt „Gorzka czekolada” 

 Projekt "Gorzka czekolada" 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 projekcie 

za studium przypadku przyjęto produkcję i konsumpcję czekolady, jako że jest to 

najczęściej kupowany deser na świecie (szczególnie wśród dzieci). 

W ramach projektu przeprowadziliśmy 16 interaktywnych warsztatów (w tym grę 

symulacyjną) dla klas 4-7 szkół podstawowych na terenie gmin Siechnice i Żórawina oraz 

pomogliśmy dzieciom stworzyć krótki film animowany promujący produkty oznaczone 

certyfikatem fair trade (film można obejrzeć tutaj: http://goandact.org/go-and-act/

edukacja-globalna/. 

Projekt „Gorzka czekolada” był współfinansowany w ramach programu polskiej 

współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. 

b. Druga edycja projektu „Zanim pomożesz czyli o odpowiedzialnym wolontariacie 

zagranicznym” 

 Projekt "Zanim pomożesz... (czyli odpowiedzialny wolontariat zagraniczny)" polegał 

na: (1) stworzeniu strony internetowej zanimpomozesz.pl oraz profilu społecznościowego 

facebook.com/zanimpomozesz oraz (2) przeprowadzeniu warsztatów dla młodych 

mieszkańców wybranych miejscowości na Dolnym Śląsku na temat wolonturystyki i 

odpowiedzianego wolontariatu zagranicznego,  ze szczególnym uwzględnieniem 

wolontariatu w sierocińcach i innych placówkach pracujących z dziećmi w krajach 

globalnego Południa. Przeszkoliliśmy około 800 młodych ludzi z Jeleniej Góry, Oleśnicy, 
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Bystrzycy Kłodzkiej, Brzegu Dolnego, Dzierżoniowa, Trzebnicy, Głogowa i Kłodzka. Dzięki 

stronie internetowej i profilowi na Facebooku codziennie docieramy do szerokiej 

publiczności z treściami dotyczącymi odpowiedzialnego wolontariatu, szczególnie w 

kontekście łamania praw dziecka. 

Projekt został dofinansowany ze środków programu Polska Pomoc realizowanego przez 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych. 

c. Wędrujące prawa dziecka 

W ramach projektu powstała mobilna wystawa promująca prawa dziecka (10 trwałych roll-

upów). Projektantami wystawy była grupa dzieci (w wieku 9-13)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 (szkoły, przedszkola, biblioteki, ośrodki pomocy społecznej). 

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

pomagamy”. 

d. Sztuka uniwersalnym językiem dialogu 

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

wrocławskich szkół podstawowych. W każdej z klas biorących udział w projekcie 

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

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

Ameryka Południowa, Australia, 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. Fotorelacja z projektu: https://www.facebook.com/pg/

gonact/photos/?tab=album&album_id=1159314794200075. 

Projekt został zrealizowany w semestrze zimowym roku szkolnego 2017/2018 i był 

współfinansowany przez Gminę Wrocław.  
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e. Kultura wysoka za kulisami 

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. Projekt został dofinansowany z Fundacji PZU. 

f. Półkolonie - dwa turnusy 

Przeprowadziliśmy warsztaty z dziećmi na dwóch turnusach półkolonii w gminie Siechnice 

(organizowanych przez Stowarzyszenie Koliber). Tematem przewodnim pierwszego turnusu 

było odkrywanie świata. W ramach turnusu prowadziliśmy codziennie zajęcia dla dwóch zmian 

z zakresu edukacji międzykulturowej, podczas których dzieci poznawały różne kultury za 

pomocą różnorodnych rekwizytów (instrumentów, tradycyjnych strojów, przedmiotów 

użytkowych, ozdób, etc). Tematem przewodnim drugiego turnusu była ekologia. Podczas tego 

tygodnia prowadziliśmy codziennie zajęcia dla dwóch zmian z zakresu edukacji ekologicznej z 

naciskiem na zanieczyszczanie środowiska i sposoby zapobiegania temu zjawisku (elementem 

programu było również wykonywanie eksperymentów ekologicznych). 

g. EkoWalentynki, czyli kochamy recycling 

W 2017 roku byliśmy uczestnikiem projektu „EkoWalentynki, czyli kochamy recycling” 

realizowanego przez Mondo Dominik Dobrowolski. Projekt polegał na organizacji zbiorki 

baterii i elektroodpadów w okolicach Dnia Świętego Walentego (14 lutego). W zamian za 

przyłączenie się do zbiorki dzieci i młodzież otrzymywały słodycze w kształcie serca. Projekt 

został zrealizowany we współpracy z REMONDIS Electrorecycling, Electro-System Organizacja 

Odzysku SEiE oraz ERP Polska Organizacja Odzysku SEiE i Organizacja Odzysku Opakowań S.A. 
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h. Wakacyjny kalendarz dobrych uczynków dla dzieci 

Stworzyliśmy wakacyjny kalendarz dobrych uczynków dla dzieci przeznaczony dla dzieci w 

wieku 3 - 13 lat. Kalendarz został opracowany dla okresu wakacji letnich 2017, podczas 

których każdego dnia dziecko ma spełnić jeden, prosty, ciekawy dobry uczynek. Kalendarz 

został opracowany w formie elektronicznej i można go bezpłatnie pobrać z naszej strony 

internetowej www.goandact.org (zakładka: Edukacja dla pokoju). 

i. Drugi etap projektu „Lubię/Nie lubię, czyli dzieci mają głos” 

“Lubię/Nie lubię, czyli Dzieci mają głos” to projekt z zakresu edukacji obywatelskiej i 

edukacji artystycznej dla dzieci. W 2016 roku 16 dzieci z gminy Siechnice fotografowało  

swoją najbliższą okolicę, według klucza „Lubię/Nie lubię”, a następnie stworzyło kolaże, na 

których przedstawiali swoje obserwacje. Dzieci wspólnie omówiły swoje spostrzeżenia, spisały 

rekomendacje dla władz  gminy, a następnie spotkały się z Burmistrzem gminy Siechnice i 

rozmawiały o swoich spostrzeżeniach. W 2017 nastąpił drugi etap projektu: w wyniku rozmów 

dzieci z Burmistrzem został rozbudowany i unowocześniony plac zabaw z Żernikach 

Wrocławskich. 

Projekt zrealizowany został przez Fundację Go’n’Act przy wsparciu finansowym Fundacji 

Batorego (w ramach programu „Masz głos”). Projekt zdobył główną nagrodę Super Samorząd, 

a dzieci odbierały nagrodę w Zamku Królewskim w Warszawie z rąk samego Rzecznika Praw 

Obywatelskich. 

j. Citizen Joystick - wymiana młodzieżowa Erasmus+ 

Projekt Citizen Joystick to międzynarodowe spotkanie młodzieży, które odbyło się we Francji. 

Podczas spotkania młodzie ludzie z Polski, Francji, Niemiec i Portugalii walczyli ze 

stereotypami i dyskryminacją tworząc proste gry komputerowe, w których pozytywnymi 

bohaterami były osoby z grup mniejszościowych, takie jak uchodźca czy osoba 

niepełnosprawna. Projekt został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

programu Erasmus+. 
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k. Warsztaty dla dzieci i młodzieży  z zakresu edukacji międzykulturowej, edukacji 1

globalnej, edukacji dla pokoju i edukacji ekologicznej (192 godziny warsztatowe) 

zgodnie z ofertą Fundacji umieszczoną na stronie http://goandact.org/oferta-

edukacyjna/; 

l. Warsztaty dla dorosłych z zakresu edukacji międzykulturowej i edukacji dla 

pokoju  (8 godzin zegarowych) zgodnie z ofertą Fundacji umieszczoną na stronie 2

http://goandact.org/oferta-edukacyjna/. 

m. Stworzenie nowych scenariuszy zajęć: 

• cykl warsztatów „Zabawy i zabawki świata”, 

• cykl warsztatów „Poznajemy świat zmysłami”, 

• cykl warsztatów„Ze sztuką dookoła świata”, 

• warsztaty „Prawa dziecka”, 

• warsztaty „Prawa dziecka dla przedszkolaków”, 

• warsztaty „Boże Narodzenie w różnych częściach świata”,  

• warsztaty „Czy szkoła może być najfajniejszą rzeczą w życiu”, 

• warsztaty „Eksperymenty ekologiczne”. 

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; 

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

powyżej w niniejszym sprawozdaniu).

 jw.2
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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.   88

C. INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ O 

DZIAŁANIACH W RAMACH ODPŁATNEJ DZIAŁALNOŚCI 

STATUTOWEJ 

Fundacja Go’n’Act nie prowadzi działalności gospodarczej. 

W roku 2017 roku prowadziliśmy działania w ramach odpłatnej działalności statutowej: 

- warsztaty dla dzieci (zgodnie z ofertą Fundacji), 

- warsztaty dla pedagogów (zgodnie z ofertą Fundacji). 

D. INFORMACJA O PRZYCHODACH I KOSZTACH 

W 2017 roku przychody fundacji wyniosły 52 916,90 zł, w tym: 

- granty na projekty: 

• Zanim pomożesz, czyli o odpowiedzialnym wolontariacie zagranicznym, 

• Gorzka czekolada, 

• Lubię/Nie lubię, czyli dzieci mają głos, 
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• Wędrujące prawa dziecka, 

• Sztuka uniwersalnym językiem dialogu, 

• Kultura wysoka za kulisami, 

• Citizen Joystick, 

• Z prawami dziecka za pan brat, 

- Przychody z działalności statutowej (patrz punkt C niniejszego sprawozdania), 

- Odsetki od rachunku bankowego. 

W 2017 roku koszty fundacji wyniosły 55 716, 89 zł (w tym koszty działalności statutowej 54 

915,86 zł, a koszty administracyjne 801,03 zł). 

E. POZOSTAŁE INFORMACJE 

a. W 2017 roku w Fundacji nie było osób zatrudnionych na umowę o pracę . 

b. W 2017 roku nie została przeprowadzona w Fundacji kontrola zewnętrzna.  
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