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II. OKREŚLENIE CELÓW STATUTOWYCH, ZASADY I ZAKRES
DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
Fundacja jest nie nastawioną na zysk organizacją pozarządową realizującą zadania sfery
pożytku publicznego.
Celem Fundacji jest działanie na rzecz dobra publicznego oraz wspieranie inicjatyw
obywatelskich, organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych, innych instytucji, osób
prawnych oraz pojedynczych osób działających w zakresie:
1. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a
także działań wspomagających rozwój demokracji;
2. działalności artystycznej, kulturalnej, ochrony dóbr kultury i tradycji;
3. ochrony środowiska przyrodniczego, w tym cennych terenów przyrodniczych oraz
ochrony dziedzictwa kulturowego na tych obszarach; ochrony i tworzenia zieleni
miejskiej;
4. działalności edukacyjnej szczególnie dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych;
5. wspierania działań i projektów mniejszości (narodowych, rasowych, wyznaniowych), grup
dyskryminowanych i społecznie marginalizowanych, przeciwdziałanie ksenofobii,
nietolerancji i nacjonalizmowi;
6. działań na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i miejskich, w tym w
szczególności realizacji programów rolno – środowiskowych, zapobieganie bezrobociu
poprzez wspieranie ekoturystyki, ekologicznego rolnictwa i ogrodnictwa, popieranie
tradycji i zawodów związanych z ochroną środowiska i ochroną dziedzictwa kulturowego,
tworzenie siedlisk rodowych i osad ekologicznych;
7. działań wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
8. ochrony zwierząt i ich praw;
9. promowania integracji europejskiej w aspekcie praw człowieka, ochrony środowiska
i praw zwierząt;

10. zwiększania dostępności do środowiska przyrodniczego osobom niepełnosprawnym,
wykluczonym społecznie, przewlekle chorym i edukacji w tym zakresie;
11. wspierania i inicjowania programów i przedsięwzięć oraz wszelkich działań służących
rozwojowi lokalnemu i regionalnemu;
12. prowadzenia działań aktywizujących i integrujących mieszkańców miast i wsi;
13. wspierania i inicjowania programów i przedsięwzięć oraz wszelkich działań służących
włączaniu do obywatelskiego uczestnictwa jednostek oraz środowisk zagrożonych
pozostawaniem na marginesie życia społecznego, ekonomicznego i politycznego;
14. upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i
mężczyzn;
15. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony
praw dziecka;
16. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
17. upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
18. działań na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego;
19. upowszechniania krajoznawstwa oraz urozmaicania i organizacji wypoczynku dzieci i
młodzieży;
20. podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
21. ochrony i promocji zdrowia;
22. promocji i organizacji wolontariatu;
23. działalności charytatywnej;
24. działań wspomagających technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo
organizacje pozarządowe, osoby prawne, jednostki organizacyjne, których cele statutowe
obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego współdziałanie z osobami
fizycznymi, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorstwami, samorządem lokalnym i
innymi jednostkami samorządu terytorialnego, administracją państwową, placówkami
naukowymi i badawczymi oraz innymi organizacjami, których działalność jest zbieżna z
celami Fundacji;
25. przyznawania stypendiów, nagród i dotacji osobom fizycznym i prawnym opracowującym
i uczestniczącym w programach zbieżnych z celem Fundacji;
26. działalności wydawniczej i publikacyjnej służącej prezentacji i promocji programów,
działań i rozwiązań dotyczących realizacji celów Fundacji.
Realizacja celu
W realizacji swoich celów Fundacja może prowadzić wszelką działalność charytatywną,
naukową i edukacyjną dozwoloną przez prawo polskie i postanowienia niniejszego statutu.
Fundacja realizuje swój cel poprzez prowadzenie działalności nieodpłatnej i odpłatnej.
W zakres działalności nieodpłatnej wchodzą:
1. prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej, informacyjnej, internetowej,
wydawniczej, promocyjnej, reklamowej;
2. organizowanie spotkań, warsztatów, konferencji, imprez kulturalnych, koncertów,
wystaw, festiwali, pokazów teatralnych i filmowych, wydawanie publikacji i produkcję
artystyczną, inicjowanie i wpieranie nowatorskich rozwiązań w kulturze i sztuce ;
3. wykup, dzierżawę lub stosowanie innych form opieki w stosunku do obszarów
przyrodniczych;
4. opracowanie i wdrażanie projektów, ekspertyz, badań i programów dotyczących ochrony
środowiska i zwierząt;
5. prowadzenie i wspieranie ośrodków i schronisk dla zwierząt;
6. prowadzenie i wspieranie centrów edukacji ekologicznej;
7. promocja i reklama firm i instytucji wspierających działania zbieżne z celami fundacji;
8. wspieranie organizacji i instytucji w zakresie ochrony środowiska i zwierząt;
9. udział w postępowaniach administracyjnych i sądowych problematyki zbieżnej z celami
fundacji;
10. współpraca z organizacjami i instytucjami i osobami w kraju i za granicą;
11. aktywizacja społeczeństwa, wspieranie proekologicznych inicjatyw obywatelskich;

Fundacja może prowadzić działalność odpłatną pożytku publicznego na zasadach
określonych w ustawie.
Dla osiągnięcia celów, o których mowa Fundacja może wspierać działalność innych osób
fizycznych lub prawnych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

III. OPIS DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI KLAMRA PROWADZONEJ W ROKU
2011
1. Projekty artystyczno kulturalne














Warsztaty z cyklu „Graffiti po góralsku”. W Osiedlowym Klubie AKWARIUM
wspólnie z Dorotą Babińską-Waluś prowadziliśmy zajęcia dla dzieci i młodzieży,
których efektem było przygotowanie prac w technice graffiti/szablon na konkurs
plastyczny "TYDZIEŃ KULTURY BESKIDZKIEJ W FILATELISTYCE”.
Fundacja Klamra była partnerem wystawy Street Art, której wernisaż odbył się
14 kwietnia 2011r. w grudziądzkim Klubie Akcent.
Fundacja KLAMRA wspólnie z Fundacją Inna Przestrzeń oraz grupą 3fala.art.pl
zrealizowała projekt Galerii Tybetańskiej w Warszawie. W dzielnicy Wola na
słupach pod estakadą przy Rondzie (Wolnego) Tybetu zaproszeni zostali artyści,
twórcy graffiti i street artu do współtworzenia pierwszej na świecie otwartej galerii
prezentującej najważniejsze symbole związane z kulturą i tradycją tybetańską. Galerii
towarzyszyły warsztaty dla młodzieży dotyczące sztuki ulicy oraz jej wykorzystania w
działaniach społecznych.
Niewidomi już widoczni - 13 lipca 2011r. w Tyflogalerii Polskiego Związku
Niewidomych przy ul. Konwiktorskiej 7 w Warszawie wystartował niezwykły projekt
artystyczny. Podczas sesji zdjęciowej Tomasz Sikora www.tomeksikora.com,
światowej sławy fotograf, utrwalił oczy ludzi związanych ze środowiskiem osób
niewidomych. Sesja zdjęciowa to pierwszy krok do stworzenia muralu, który ozdobił
fasadę budynku Polskiego Związku Niewidomych w Warszawie. Na podstawie zdjęć
zostały przygotowane szablony, niezbędne do wykonania muralu. Mural został
namalowany pomiędzy oknami w górnej części budynku. Projekt został zrealizowany
dzięki dofinansowaniu przez Biuro Kultury m.st. Warszawy w ramach zadania „
Sztuka w Przestrzeni Publicznej”. Partnerami projektu są: Fundacja KLAMRA
(klamra.org) oraz Firma AMT Product (atmpolska.pl). Podziekowania dla Firmy
Esto.pl
III warsztaty z cyklu „Graffiti po góralsku“ Trzydniowe warsztaty artysyczne dla
dzieci i młodzieży, skupiające się na wątku górali z całego świata, realizowany w
czasie Tygodnia Kultury Beskidzkiej.
Street art na ludowo - Warsztaty z ceramiki, grafitti i sztuki ludowej. Fundacja
Klamra i Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka zorganizowały bezpłatne
warsztaty pod tytułem „Street-Art na ludowo”. Podczas zajęć można było poznać
techniki sztuki ulicznej, w tym głównie szablon i malowanie farbą w aerozolu, a także
tajniki obrabiania ceramiki i łączenie wszystkich kreatywnych elementów w jedną
całość. Zajęcia ceramiczne poprowadziła Ewelina Wiercigroch. Projekt
dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie VII” Polsko – Amerykańskiej
Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz
Żywiecką Fundację Rozwoju i Żywiec Zdrój. Kolejne spotkanie odbyło się w Muzeum
Stary Zamek, gdzie szukaliśmy inspiracji na nasze street artowe kafle. Kierownik
działu etnograficznego mgr Barbara Rosiek opowiadała o zwyczajach i wzornictwie.
Janosikowe graffiti - warsztaty graffiti prowadzone przez Fundację Klamra w
żywieckim Kinie Janosik podczas Przeglądu Filmów Górskich Adrenalinium. Do
współpracy tradycyjnie zaprosiliśmy 3fala.art.pl oraz Maćka Szymonowicza z projektu
Etnograff. Malowidło ozdobiło zniszczoną część ściany kina.
W Międzynarodowym Dniu Wolontariatu 5 grudnia 2011r. Fundacja Klamra wraz
z wolontariuszami z żywieckiego L.O. im. Mikołaja Kopernika przeprowadziła zajęcia
warsztatowo edukacyjne dla podopiecznych Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Żywcu. Tematem zajęć była ekologia oraz ogólnopolska



kampania Fundacji Ekologicznej Arka „Kochasz dzieci nie pal śmieci!”. Fundacja
Klamra jest partnerem Dnia Czystego Powietrza, który obchodzony jest od kilku lat w
całym kraju. Laureaci konkursu plastycznego na temat szkodliwości pale śmieci w
piecach domowych w nagrodę malowali na koszulkach ekologiczne graffiti za
pomocą szablonów.
Graffiti na koszulkach - warsztaty w Katolickim Ośrodku Wychowania i Terapii
Młodzieży „Nadzieja” w Bielsku-Białej.

2. Prawoczłowiecze














Wspólny Żywiec - Projekt mający na celu zbadanie relacji polsko – romskich w
Powiecie Żywieckim oraz wypracowanie długofalowego planu działań zakładającego
współpracę różnych środowiska oraz przeciwdziałanie dyskryminacji. Istotnym
elementem zainicjowany przez nas działań jest próba zmierzenia skuteczności
inicjatyw na rzecz tolerancji. Projekt realizowany dzięki dotacji Fundacji im. Stefana
Batorego w ramach programu „Tolerancja”. Działania w projekcie uzyskały
dofinansowanie ze środków programu „Działaj lokalnie VII” Polsko – Amerykańskiej
Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Filantropii w Polsce.
Malarze pokojowi - Przy Domu Ludowym w Wieprzu zebrali się „Malarze pokojowi”
czyli około 20 osobowa grupa uczniów Gimnazjum Nr 2 w Wieprzu, nauczyciele oraz
strażacy, którzy ruszyli wspólnie w teren z farbami, aby zamalowywać istniejące na
wielu budynkach nazistowskie symbole i wulgaryzmy. Malowanie potrwa do godziny
16.00 a organizatorami była Fundacja Klamra oraz Urząd Gminy RadziechowyWieprz. 9 września w Gimnazjum nr2 odbyła się pierwsza część warsztatów dla
uczniów biorących udział w poniedziałkowym zamalowywaniu ścian
Dzień romski w Żywcu - projekt realizowany wspólnie z Towarzystwem Naukowym
Żywieckim i Muzeum Miejskim w Żywcu odył się w Starym Zamku w Żywcu.
Graffiti „Polska dla wszystkich“ - Z okazji Międzynarodowego Dnia Tolerancji
Fundacja KLAMRA wraz z Fundacją Inna Przestrzeń oraz grupą 3fala.art.pl zaprosiła
warszawiaków do wspólnego malowania „filarów wielokulturowych”. W wydarzeniu
uczestniczyli m.in. pełnomocnik rządu ds. równego traktowania Elżbieta
Radziszewska, wiceminister spraw zagranicznych Jerzy Pomianowski, ambasador
RPA w Polsce Lehlohonolo Shadrack Ted Pekane, a także nowo wybrany poseł
urodzony w Zambii, Killion Munyama.
Łukaszenka do paki - w przededniu rocznicy wyborów prezydenckich na Białorusi,
w Centrum Krakowa stanęła sześciometrowa ściana na której powstało graffiti
uderzające w reżim Łukaszenki. Happening, poprzedziły warsztaty artystyczne
poprowadzone przez Dariusza Paczkowskiego w jednym z krakowskich domów
kultury. Podczas nich, Białorusini opowiedzieli, jak żyje się w ich kraju. Następnie
wspólnie przygotowany został projekt graffiti. Partnerem warsztatów i wydarzenia
była Fundacja Klamra.
Dzień Ziemii w Katowicach - 27 kwietnia na placu pod SPODKIEM z okazji Dnia
ZIEMI ruszyła w Katowicach spektakularna instalacja ekologiczno – artystyczna
ARKA dla ZIEMI. W stylizowanym namiocie odbyły się pokazy multimedialne dla
prawie 2000 uczniów śląskich szkół. Instalacja była zasilana „prądem ze słońca”. 27–
29 kwietnia Fundacja Ekologiczna ARKA wspólnie z Urzędem Miasta Katowic
zorganizowała na placu pod Spodkiem trzydniowy festyn ekologiczny. Fundacja
KLAMRA była jednym z partnerów wydarzenia.
Na ekologicznych torbach - 8 czerwca 2011 roku Fundacja Klamra przeprowadziła
zajęcia edukacyjno-plastyczne dla młodzieży ze świetlicy Środowiskowego Centrum
Pomocy na ul. J.Chrzciciela 22 w Bielsku-Białej.
EKOreaktywacja - Żywiecka Fundacja Rozwoju w partnerstwie z Fundacją Klamra
rozpoczęły edukację ekologiczną na terenie gminy Lipowa. Odbyły się warsztaty
ekologiczne dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach. Zajęcia miały na celu
przekazanie najmłodszym wiedzy na tema ekologii na co dzień. Młodzi ludzie uczyli
się ekologicznych zachowań podczas codziennych czynności takich jak zakupy,
podróż do domu czy wypoczynek w lesie i nad wodą. W trakcie spotkania uczestnicy
mieli również możliwość samodzielnie wykonać nadruki graffiti za pomocą szablonów
na ekologicznych bawełnianych torbach.

IV. INFORMACJA NA TEMAT PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ
Fundacja Klamra nie prowadzi działalności gospodarczej

V. ODPISY UCHWAŁ
1. Uchwała Rady Fundacji Klamra nr 1/2011, podjęta w dniu 26.05.2012 w Bielsku-Białej o
zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Fundacji Klamra za okres od 26.05.2010 do
31.12.2010 roku, tj:
1.wprowadzenia do sprawozdania
2.bilansu - suma bilansowa - 4 080,01zł
3.rachunku wyników - wynik finansowy z działalności odpłatnej, nieodpłatnej, pożytku
publicznego: 1080,01 zł.
4.informacji dodatkowej.
2. Uchwała Rady Fundacji Klamra nr 2/2011 podjęta w dniu 26.05.2011 r. w Bielsku-Białej.
Na posiedzeniu Rada jednogłośnie podjęła uchwałę o przyjęciu sprawozdania
merytorycznego Fundacji Klamra za rok 2010.
Sprawozdanie merytoryczne obejmujące okres działalności od 26.05.2010 do 31.12.2010
roku, zostało wysłane do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
3. Uchwała Rady Fundacji Klamra nr 3/2009 podjęta w dniu 26.05.2011 r. w Bielsku-Białej.
Na posiedzeniu Rady Fundacji Klamra, Rada jednogłośnie podjęła uchwałę o udzieleniu
absolutorium Zarządowi Fundacji Klamra.
4. Uchwała Zarządu nr 1/2011 z dnia 17 lutego w sprawie upoważnienia Pana Piotra
Cykowskiego do: prezentacji, podpisania oferty oraz dodatkowych dokumentów, a także
składania wyjaśnień związanych z projektem Galeria Tybetańska składanym do Biura Kultury
m.st. Warszawy w imieniu Fundacji Klamra.

VI. INFORMACJE O WYSOKOŚCI UZYSKANYCH PRZYCHODÓW
Przychody organizacji ogółem: 141 166,61 zł
w tym:
1. przychody z działalności statutowej ogółem: 141 166,61 zł
w tym:
- przychody z działalności statutowej nieodpłatnej (dotacje, darowizny, nagrody) 141 166,61
zł
- przychody z działalności statutowej odpłatnej ( ze sprzedaży usług): 0,00 zł
2. pozostałe przychody operacyjne: 0,00 zł
3. pozostałe przychody finansowe: 0,00 zł

VII. INFORMACJE O PONIESIONYCH KOSZTACH
Koszty organizacji ogółem: 102 903,29 zł
w tym:
1. koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej ogółem: 100 128,15 zł
2. koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej ogółem: 0,00 zł
3. Koszty administracyjne ogółem: 2 775,14 zł

w tym:
- amortyzacja: 0 ,00zł
- zużycie mat. i energii: 174,78 zł
- usługi obce: 961,96 zł
- podatki i opłaty: 160,00zł
- wynagrodzenia oraz ubezp. społeczne: 1 478,40zł
- pozostałe koszty: 0,00zł
4. Pozostałe koszty operacyjne: 0,00zł
5. Pozostałe koszty finansowe: 8,50zł
6) Dane o:
a) stan zatrudnienia
W 2011r. Fundacja nie zatrudniała pracowników na umowę o pracę.
Fundacja nie wypłacała nagród, premii i innych świadczeń.
Członkowie Zarządu oraz Rady Fundacji nie otrzymują wynagrodzenia z racji pełnionych
funkcji.
Fundacja nie posiada należności i zobowiązań długoterminowych.

VIII. DANE O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ FUNDACJI PRZEZ PODMIOTY
PAŃSTWOWE I SAMORZĄDOWE
W 2011 r. Fundacja realizowała zadania publiczne wspierane ze środków samorządowych:


Galeria Tybetańska - działanie realizowane w przy współpracy Fundacji Klamra,
Fundacji Inna Przestrzeń i inicjatywy Wielokulturowy Street Art., Zarządu Dróg Miejskich
przy wsparciu finansowym Urzędu m.st. Warszawy oraz programu „Młodzież w
Działaniu”.



„Graffiti po góralsku III“- projekt współfinansowany przez Gminę Żywiec w ramach
programu „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz profilaktyka i
przeciwdziałanie narkomanii“. Dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie VII”
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju
Filantropii w Polsce.

IX. INFORMACJE O ROZLICZENIACH FUNDACJI Z TYTUŁU CIĄŻĄCYCH
ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH
Fundacja składa deklaracje podatkowe:
PIT-4R podatek dochodowy od osób fizycznych,
PIT-8AR zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych
CIT-8 – zeznanie o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym
ZUS – deklaracje Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Zobowiązania podatkowe na dzień 31.12.2011 r. (podatki za grudzień 2011):
PIT – 1659,97 zł
ZUS - 881 zł

