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W 2012r Fundacja realizowała następujące cele statutowe.

I. Wsparcie finansowe uczestników Ruchu Wolność i Pokój

W lutym 2014r udzielono wsparcia finansowego (darowizny) w kwocie 1000,00zł uczestnikowi Ruchu 
Wolność i Pokój, któremu spłonął dom.

Koszt działania:    1.000,00 zł

II. Ochrona dziedzictwa kulturowego i propagowanie idei Ruchu Wolność i Pokój
1.
Powyższe cele opisane w rozdziale 2 statutu Fundacji realizowano poprzez  kontynuację prowadzenia strony 
internetowej.

Koszt działania:    3.297,00 zł
2.
Prezentowano dorobek Ruchu Wolność i Pokój oraz propagowano idee działania bez przemocy na rzecz 
wolności i pokoju oraz ochrony środowiska, poprzez prezentację wystawy fotograficznej i uczestnictwo w 
panelu dyskusyjnym podczas Festiwalu Dni Pokoju odbywającego się w sierpniu 2014r w Żurawlowie.

Koszt działania:    654,64 zł

III. Realizacja zadania publicznego

Fundacja realizowała zadanie publiczne zlecone przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP – 
projekt pod nazwą „Ponad granicami”.
W ramach powyższego projektu Fundacja zrealizowała notacje – zapisy na nośnikach 
elektronicznych wywiadów stanowiących materiał do realizacji filmu, wykonała kwerendę 
dokumentów archiwalnych i ich zapisów na nośnikach elektronicznych oraz przygotowała scenopis 
do filmu.
Film ma pokazywać wpływ powstania „Solidarności” i innych polskich ruchów opozycyjnych na 
aktywizowanie się ruchów oporu w krajach bloku wschodniego, w tym szczególnie na Białorusi. 
Wymowa filmu ma potwierdzić współpracę polskich środowisk opozycyjnych oraz dysydentów 
białoruskich oraz znaczenie tej współpracy dla przygotowania potencjału zmian w końcu lat 80-



tych. Film ma pokazać aktywność polskiej opozycji demokratycznej w nawiązywaniu kontaktów 
między dysydentami w różnych krajach znajdujących się za „żelazną kurtyną”. Wychodzenie 
polskiej opozycji „ponad granice” narzucane przez systemy komunistyczne miało wpływ na kształt 
współczesnego ruchu opozycyjnego wobec autorytarnych rządów na Białorusi. Ten aspekt 
działalności polskiej opozycji demokratycznej znacząco wpłynął na aktywizację ruchów 
prodemokratycznych w różnych krajach bloku sowieckiego, co umożliwiło obalenie w nich 
systemów autorytarnych. Film będzie dokumentował relacje osób z różnych środowisk 
politycznych z Białorusi, którzy inicjowali kontakty opozycyjne i dysydenckie, a także angażowali 
się w procesy demokratyczne.
Film ma mieć charakter dokumentacyjny i edukacyjny. Pomoże upowszechnić znaczenie 
białoruskich ruchów opozycyjnych i ugruntować rolę jaką Polska odegrała w procesach 
demokratyzacji Europy Środkowej i Wschodniej.
Film ma być adresowany do szerokiej grupy odbiorców w Europie, środowiska młodzieży 
białoruskiej, młodzieży szkolnej w Polsce, ośrodków polonijnych na Białorusi.
Czas trwania filmu 50 minut.

Koszt działania:  52.306,95 zł

Wybrane zagadnienia finansowe Fundacji

I. Przychody Fundacji
- darowizny osób prywatnych: 2.000,00 zł
- dotacja z budżetu na państwa (MSZ) na realizację zleconego projektu pod nazwą „Ponad granicami” 
(wsparcie realizacji zadania publicznego):  40.806,95 zł
- dotacja od innych stowarzyszeń : 500,00zł
RAZEM:    43.306,95  zł

II. Koszty działalności statutowej: 57.258,59 zł

III. Koszty administracyjne: 584,00 zł

IV. Wynik finansowy na działalności: -14535,64

V. Stan gotówki na dzień 31.12.2014r. : 9.219,45 zł

VI. Stan należności: 7.067,55 zł

VII. Stan zobowiązań: 21.875,93 zł

Informacje uzupełniające

1. Członkowie władz Fundacji nie pobierali wynagrodzenia w związku z pełnionymi funkcjami.
2. Fundacja nie zatrudniała osób na umowę o pracę.
3. Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.
4. Fundacja nie udzielała pożyczek oraz nie dokonywała darowizn członkom władz Fundacji ani ich 
rodzinom.
5. Fundacja nie dokonywała zakupu nieruchomości, środków trwałych ani żadnych papierów wartościowych.
6. Fundacja nie posiada żadnych zaległości z tytułu zobowiązań podatkowych czy publiczno-prawnych.
7. Fundacja środki pieniężne gromadzi na rachunku bankowym w Banku PEKAO S.A.
8. W Fundacji nie było przeprowadzonych żadnych kontroli.
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