SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
FUNDACJI INICJATYW FILMOWYCH TU SIĘ MOVIE
ZA 2016 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:
RADA:
Aleksandra Drzał-Sierocka - prezes
Piotr Olejnik
Magdalena Wilde - wiceprezes
Natalia Tarkowska
Radosław Sierocki - wiceprezes

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;
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.
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DZIAŁANIA PROWADZONE W 2016 ROKU
W 2016 roku Fundacja podejmowała działania kładące nacisk na działania popularyzatorskie i
edukacyjne (w tym popularyzacja kina oraz dziedzictwa), w oparciu o współpracę – zarówno z
partnerami instytucjonalnymi, jak i reprezentującymi inne sektory. Do najważniejszych tego typu działań
należały:
- Cykl spotkań filmowych opartych na formule projekcji z dyskusją przy udziale zaproszonych gości
organizowanym we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Olsztynie. Odbyło się 5 spotkań
organizowanych raz w miesiącu, okresie od lutego do czerwca.
- Przeprowadzenie prezentacji i pokazów dotyczących dziedzictwa kulinarnego podczas Toruńskiego
Festiwalu Smaków (9-10 kwietnia).
- Wsparcie techniczne przy spotkaniach „Kino pod chmurką” organizowanych przez Miejski Ośrodek
Kultury w Jezioranach (27 sierpnia, 10 września).
- Udział w organizacji dyskusji nt. filmu „Edukatorzy” (2004) w ramach Tygodnia Kina Niemieckiego w
Olsztynie organizowanego przez Związek Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur (15 listopada).
INFORMACJA O WYSOKOŚCI PRZYCHODÓW Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ
(stan na 31.12.2016)
- przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego – 0 zł
- przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego – 6520 zł
- pozostałe przychody określone statutem – 0 zł
INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH (stan na 31.12.2016)
- koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego – 0 zł
- koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego – 4920 zł
- koszty administracyjne – 72,57 zł
- koszty finansowe – 0 zł
WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM (stan na 31.12.2016)
1617,58 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: Raiffeisen POLBANK 68 1750
0009 0000 0000 3071 8868
Zarząd Fundacji:
Aleksandra Drzał-Sierocka
Radosław Sierocki
Magdalena Wilde
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