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Olsztyn, 28 marca 2014 

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2013 ROK 
 

Fundacja Inicjatyw Filmowych TU SIĘ MOVIE 

 

data wpisu do KRS: 9 maja 2013  

numer KRS: 0000461279 

numer REGON: 281497221 

numer NIP: 7393860357 

adres siedziby Fundacji: al. Piłsudskiego 60a/16, 10-576 Olsztyn 

 

członkowie Fundacji: 

ZARZĄD: 

Aleksandra Drzał-Sierocka - prezes 

Magdalena Wilde - wiceprezes 

Radosław Sierocki - wiceprezes 

RADA: 

Piotr Olejnik 

Natalia Tarkowska 

 

cele statutowe Fundacji: 

a) popularyzacja sztuki filmowej; 

b) upowszechnianie wiedzy o kinie; 

c) edukacja odbiorców z różnych grup wiekowych w zakresie wiedzy o filmie i innych 

dziedzinach sztuki; 

d) działalność kulturalno-oświatowa; 

e) wspieranie i popularyzacja nowych zjawisk w kulturze, w tym w kulturze popularnej; 

f) propagowanie oryginalnych działań kulturalnych i artystycznych; 
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g) wspieranie, popularyzacja i promocja twórczości artystów i grup twórczych, w 

szczególności lokalnych; 

h) wyrównywanie szans w dostępie do kultury oraz aktywizacja kulturalna grup społecznie 

zmarginalizowanych, w tym seniorów i osób niepełnosprawnych; 

i) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

j) działalność na rzecz dialogu międzygeneracyjnego i międzykulturowego; 

k) propagowanie idei równościowych;  

l) wspieranie rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego oraz postaw 

proekologicznych; 

m) wspieranie i popularyzacja międzynarodowej wymiany kulturalnej; 

n) promocja Olsztyna i regionu; 

o) działania na rzecz ochrony materialnych i niematerialnych dóbr kultury; 

p) promocja i organizacja wolontariatu. 

 

Działania prowadzone w 2013 roku (od momentu powstania Fundacji, tj. 9 maja): 

1) PROJEKCJE FILMOWE w sali kinowej przy al. Wojska Polskiego 30a 

Od listopada dwa razy w tygodniu - w piątki i soboty - organizujemy projekcje w sali 

kinowej prowadzonej przez Fundację. Koncentrujemy się na repertuarze ambitnym, ze 

szczególnym uwzględnieniem kina dokumentalnego oraz filmowej klasyki. W tym 

czasie wyświetlili śmy łącznie 11 różnych tytułów, w tym 4 filmy dokumentalne.  

Odbyły się dwa mini przeglądy prezentujące twórczość klasyków kina: Rogera 

Cormana (2 listopada) i Alfreda Hitchcocka (30 listopada). 

Po części projekcji odbywają się tematyczne dyskusje z udziałem zaproszonych gości. 

W listopadzie i grudniu odbyły się 3 takie spotkania. 

 

2) SPOTKANIA FILMOWE przygotowane we współpracy z zewnętrznym partnerem: 

- Inwokacja O!PLA (29 listopada) - w programie dwóch filmowych bloków znalazły 

się najlepsze filmy pierwszej edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Polskiej Animacji 

O!PLA. Projekcje były jednocześnie zapowiedzią kolejnej edycji Festiwalu. Gościem 

był Piotr Kardas - twórca festiwalu O!PLA. 

- Jednominutówki (14 grudnia) - specjalny pokaz najlepszych prac 8. Festiwalu 

Filmów i Form Jednominutowych. 
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3) Realizacja jako partner lokalny projektu „KINO DLA MŁODYCH - MÓJ 

PRZYJACIEL FILM” organizowanego przez Fundację Generator, dofinansowanego 

ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Między 9 listopada a 7 grudnia odbyło się 5 projekcji filmowych dla dzieci w wieku 

powyżej 8 lat i ich opiekunów oraz 5 warsztatów psychoedukacyjnych dla dzieci w 

wieku 8-10 lat. 

 

4) Projekt „DNI  EDUKACJI  GLOBALNEJ: KIERUNEK AFRYKA” dofinansowany 

w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw  

Zagranicznych  RP  

W ramach projektu „Dni Edukacji Globalnej: Kierunek Afryka” zrealizowane zostały 

trzy bloki działań, skierowane do trzech różnych grup docelowych:  

I. czytanka afrykańskich bajek ludu Basari oraz warsztaty dla dzieci ze szkoły 

podstawowej (19 listopada 2013);  

II.  3 projekcje filmu „Krew w telefonie” („Blood in the mobile”, reż. Frank 

Piasecki Poulsen, Dania 2010) oraz dyskusja nt. świadomej konsumpcji i 

globalnych powiązań produkcji dla 3 grup uczniów szkół ponadpodstawowych 

- gimnazjum, liceum oraz technikum (20 i 22 listopada 2013);  

III.  projekcja filmu „Adoptowani” („Adopted”, reż. Gudrun F. Widlok, Rouven 

Rech, Niemcy/Ghana 2010) oraz dyskusja dla studentów Uniwersytetu 

Warmińsko-Mazurskiego z udziałem ks. prof. Jacka Pawlika (20 listopada 

2013). 

 

5) PRZEGLĄD „LGBTQino”  dofinansowany  ze  środków  Stowarzyszenia  Lambda 

Warszawa w ramach Funduszu Stonewall 

Przegląd odbył się w dniach 6-7 grudnia. W programie znalazły się trzy projekcje 

filmów związanych z tematyką LGBTQ - „Pokój Leo” (Argentyna/Urugwaj, 2009, 

reż. Enrique Buchichio),  "Drugie życie Lucii" (Argentyna/Włochy, 2009), reż. 

Stefano Pasetto oraz "Śniadanie ze Scotem" (Kanada, 2007), reż. Laurie Lynd. Po 

każdej projekcji widzowie mogli wziąć udział w bezpłatnych warsztatach 

przygotowanych przez grupę Stereogender. 

 

6) Realizacja programu EDUKACJI FILMOWEJ „Akademia Planete+ Doc” 
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Spotkania edukacyjne organizowane są dla szkół ponadpodstawowych i odbywają się w 

sali kinowej TU SIĘ MOVIE przy al. Wojska Polskiego 30a. Obejmują projekcje filmowe 

(wyłącznie kino dokumentalne) oraz tzw. lekcję po filmie. W okresie od października do 

końca grudnia odbyło się łącznie 8 takich spotkań.  

 

Uchwały w 2013 roku: 

- Uchwała Fundatorów Fundacji Inicjatyw Filmowych TU SIĘ MOVIE w sprawie uchwalenia 

Statutu z 29.03.2013; 

- Uchwała fundatorów Fundacji Inicjatyw Filmowych TU SIĘ MOVIE w sprawie wyboru 

członków zarządu z 30.03.2013; 

- Uchwała fundatorów Fundacji Inicjatyw Filmowych TU SIĘ MOVIE w sprawie wyboru 

członków rady fundacji z 30.03.2013. 

 

Informacja o wysokości przychodów z działalności statutowej: 

- przychody z działalności statutowej nieodpłatnej (dotacje) - 5985 zł 

- przychody z działalności statutowej odpłatnej - 2774 zł 

- pozostałe przychody określone statutem: 

 darowizny - 400 zł 

 zbiórki publiczne (pozwolenie BOK.5311.26.2013) - 2220,81 zł 

 inne - 50 zł 

- przychody finansowe - 272 zł 

  

Informacja o poniesionych kosztach: 

- koszty realizacji zadań statutowych - 6714 zł 

- koszty administracyjne - 1453,37 zł  

- koszty finansowe - 308 zł 

 

Inne informacje, w tym dotyczące wynagrodzeń: 

- Fundacja nie zatrudnia pracowników etatowych, a członkowie Zarządu i Rady nie pobierają 

świadczeń pieniężnych 

- Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej 

- środki pieniężne Fundacji ulokowane są na rachunku bankowym BZ WBK 48 1500 1298 

1212 9005 8600 0000 


