SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI
INICJATYW FILMOWYCH TU SIĘ MOVIE
ZA 2014 ROK
DANE FUNDACJI
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;
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f) propagowanie oryginalnych działań kulturalnych i artystycznych;
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 2014 ROKU

1) PROJEKCJE FILMOWE w sali kinowej przy al. Wojska Polskiego 30a (styczeńwrzesień)
Średnio dwa razy w tygodniu. Nacisk na repertuar ambitny, artystyczny, w tym kino
dokumentalne.
W tym m.in. projekcje i wydarzenia specjalne:
- cykl „LUTY Z DOKUMENTEM” (31 stycznia-1 marca)
- cykl „… Z PUNKTU WIDZENIA KINA”:
* „KANADA Z PUNKTU WIDZENIA KINA” (28-29 marca) – projekcja filmów
„Mon oncle Antoine” (1971, reż. Claude Jutra) oraz „Into the Mind” (2013, reż. Eric
Crosland, Dave Mossop)
We współpracy z Ambasadą Kanady w Warszawie w ramach Dni Frankofonii.
* Przegląd „CZECHY Z PUNKTU WIDZENIA KINA” (30 maja-1 czerwca) –
trzydniowy przegląd, w czasie którego odbyło się sześć projekcji.
Zrealizowany we współpracy z Czeskim Centrum w Warszawie.
Dofinansowany ze środków Prezydenta Miasta Olsztyna.
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- CYKL POKAZÓW PRZEDPREMIEROWYCH I PREMIEROWYCH organizowanych w
partnerstwie z Against Gravity: „Scena zbrodni” (28 lutego), „Alfabet” (9 lipca), „W Drodze
do Jah” (24 września)
- cykl „SOBOTA Z HUMAN DOC” organizowany w partnerstwie z Fundacją Human Doc
- projekcje konkursowe w ramach SHORT WAVES FESTIVAL (15 marca)
- olsztyńska edycja „O!PLA - II OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL POLSKIEJ ANIMACJI”
(kwiecień)
- SOBOTA Z PLANETE+ DOC FILM FESTIVAL zorganizowana w partnerstwie z Against
Gravity, Planete+ Doc Film Festival (17 maja).
- 12. Objazdowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS w Olsztynie (11-15 czerwca)
- NOWE DŹWIĘKI W STARYM KINIE. IV przegląd kina niemego z muzyką na żywo (29
września)

2) EDUKACJA FILMOWA (luty-czerwiec)
Spotkania filmowe dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej przygotowane w oparciu o program
Akademia Dokumentalna (Against Gravity). Projekcje połączone z dyskusją, warsztatami.
Dofinansowane ze środków Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w
Olsztynie.

3) Projekt „TU SIĘ MOVIE – POROZMAWIAJMY O FILMACH” (1 marca-31
lipca)
Cykl otwartych projekcji filmowych z dyskusją.
Dofinansowany ze środków Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

4) Przegląd „Before DOMOLUDY”
Pokazy filmowe zapowiadające VIII Międzynarodowy Festiwal Teatralny DEMOLUDY
(Scena Kameralna Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie, 10-12 października)
Partnerzy: Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie, Węgierski Instytut Kultury w Warszawie,
Instytut Słowacki, Czeskie Centrum.

INFORMACJA O WYSOKOŚCI PRZYCHODÓW Z DZIAŁALNOŚCI
STATUTOWEJ (stan na 31.12.2014)
- przychody z działalności statutowej nieodpłatnej (dotacje) – 7300 zł
- przychody z działalności statutowej odpłatnej – 2410 zł
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- pozostałe przychody określone statutem:
darowizny – 2500 zł
zbiórki publiczne (pozwolenie BOK.5311.26.2013) – 5635,72 zł
- przychody finansowe – 259,30 zł

INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH
- koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej – 0 zł
- koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej – 9730 zł
- koszty administracyjne – 6285,89 zł
- koszty finansowe – 328,50 zł

INNE INFORMACJE, W TYM DOTYCZĄCE WYNAGRODZEŃ
- Fundacja nie zatrudnia pracowników etatowych, a członkowie Zarządu i Rady nie pobierają
świadczeń pieniężnych za pełnione funkcje.
- Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
- środki pieniężne Fundacji ulokowane były na rachunku bankowym BZ WBK 48 1500 1298
1212 9005 8600 0000

Zarząd Fundacji:

Aleksandra Drzał-Sierocka

Radosław Sierocki

Magdalena Wilde
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