SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI
INICJATYW FILMOWYCH TU SIĘ MOVIE
ZA 2015 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
adres do korespondencji: ul. Jagiellońska 26/19, 10-173 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 2015 ROKU
W 2015 roku Fundacja podejmowała działania, kładąc nacisk na walor współpracy z
parterami reprezentującymi różnorodne środowiska i formy organizacji – począwszy od
NGO, przez niepubliczną oraz publiczną uczelnię wyższą, po bibliotekę. W ramach działań
nacisk położony został przede wszystkim na popularyzację kina oraz wykorzystanie filmu do
działań edukacyjnych i integracyjnych.
1) Udział przedstawiciela FIF TSM (Aleksandra Drzał-Sierocka) w panelu dyskusyjnym
pt. „Piractwo czy dozwolony użytek?” (organizator: Planeta 11 Biblioteka
Multimedialna w Olsztynie, 19 lutego 2015).
2) Współorganizacja: Maraton Filmów Dyskusyjnych w ramach Dni Otwartych
Wydziału Nauk Humanistyczno-Społecznych WSP TWP w Olsztynie – projekcja
filmów „Alfabet” połączona z dyskusją na temat wyzwań współczesnej edukacji
szkolnej oraz „Kumare. Guru dla każdego” (17 kwietnia 2015).
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3) Udział w działaniach odbywających się w ramach projektu „Współtworzę Zatorze” z
programu

„Obywatele

dla

Demokracji”

finansowanego

z

funduszy

EOG,

realizowanego przez Fundację Kreatywnego Rozwoju.
W

ramach

projektu

Fundacja

była

odpowiedzialna

za

przygotowanie

i

przeprowadzenie wydarzeń filmowych oraz spotkań związanych z edukacją filmową:
- Plenerowa projekcja w ramach IV Święta Zatorza (film „Rumba”, Belgia/Francja
2008, reż. Dominique Abel, Fiona Gordon, Bruno Romy; 20 czerwca 2015).
- Projekcja filmu „Krew w telefonie” dla uczniów gimnazjum nr 12, połączona z
dyskusją na temat świadomej konsumpcji (24 czerwca 2015).
- Projekcja filmu „Tajemnica kwiatu paproci” (Polska 2004, reż. Tadeusz Wilkosz,
Paweł Wendorff) w Świetlicy Terapeutycznej nr 2 w Olsztynie, połączona z dyskusją
na temat ochrony środowiska (12 sierpnia 2015).
- Projekcje filmu „Kto cię uczył jeździć?” na dwóch podwórkach w olsztyńskiej
dzielnicy Zatorze, połączona z dyskusją na temat tolerancji i doświadczeń
międzykulturowych (26 i 31 sierpnia 2015).
4) Projekcja filmu „Biały cień” (Niemcy/Włochy/Tanzania 2013, reż. Noaz Deshe) w
ramach konferencji „Wielkie teorie etyczne współczesności” przygotowanej przez
Instytut Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Projekcja organizowana w
partnerstwie z T-Mobile Nowe Horyzonty oraz Instytutem Filozofii UWM (30
czerwca 2015 roku).
5) Spotkanie nt. „Lotu nad kukułczym gniazdem” (książki i filmowej adaptacji), we
współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną Planeta 11 (25 listopada 2015).
INFORMACJA O WYSOKOŚCI PRZYCHODÓW Z DZIAŁALNOŚCI
STATUTOWEJ (stan na 31.12.2015)
- przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego – 9446,50 zł
- przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego – 0 zł
- pozostałe przychody określone statutem – 0 zł
INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH (stan na 31.12.2015)
- koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego –
1590,11 zł
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- koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego – 0 zł
- koszty administracyjne – 0 zł
- koszty finansowe – 431,50 zł
WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM (stan na 31.12.2015)
7 424,89 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, a następnie – od 24.09.2015 – Raiffeisen POLBANK 68 1750 0009
0000 0000 3071 8868

Zarząd Fundacji:
Aleksandra Drzał-Sierocka
Radosław Sierocki
Magdalena Wilde
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