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Sprawozdanie z działalności fundacji

Zachowano numerację z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności
fundacji (Dz. U. poz. 529, z 2011 r. poz. 1291 oraz z 2018 r. poz. 2458).

Pouczenie co do sposobu wypełniania sprawozdania:

▪ Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie.
▪ Sprawozdanie należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach.
▪ Wprzypadku pól, które nie dotyczą danego sprawozdania, należy wpisać „nie dotyczy” albo wstawić pojedynczy znak myślnika (–).
▪ Wewszystkich wypełnianych polach, w których występuje możliwość wyboru, należy wstawić X w jednym odpowiednim kwadracie.

1. Dane rejestracyjne fundacji

Nazwa fundacji Fundacja Szajn

Siedziba i adres fundacji Ul. Puławska 115 / 44, 02-707 Warszawa

Aktualny adres do
korespondencji

Ul. Puławska 115 / 44, 02-707 Warszawa

Adres poczty elektronicznej redakcja@szajnmag.pl

REGON 386628080

Data wpisu w KRS 28 lipca 2020 r. Nr KRS 0000851971

Dane członków zarządu
fundacji (wg aktualnego
wpisu w KRS)

Imię i nazwisko Pełniona funkcja
Katarzyna Milczewska Członek Zarządu
Anna Ślusareńka Członek Zarządu

Określenie celów
statutowych fundacji
(ze statutu)

Cele Fundacji to:
a) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
b) wzmacnianie dziewczyn i kobiet w rozwoju osobistym, wykorzystaniu ich
potencjału i talentu, samostanowieniu i asertywności,
c) budowanie więzi i tworzenie społeczności między dziewczynami i
kobietami w feministycznym duchu siostrzeństwa,
d) tworzenie przestrzeni do wypowiedzi artystycznej i światopoglądowej,
e) promowanie twórczości i osiągnięć kobiet,
f) edukacja seksualna,
g) działalność na rzecz grup marginalizowanych i wykluczonych,
h) zwalczanie stereotypów i przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na
płeć, orientację seksualną, tożsamość płciową, pochodzenie, a także inne
przesłanki,
i) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
j) działalność na rzecz kultury i sztuki, w szczególności promocja i popularyzacja
nowych zjawisk w kulturze oraz promowanie twórczości początkujących artystów
i artystek,
k) działalność badawcza w zakresie badań społecznych i marketingowych,
l) działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego.

2. Charakterystyka działalności fundacji w okresie sprawozdawczym

za rok 2020
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Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych (opis rzeczywiście
prowadzonej działalności statutowej w roku sprawozdawczym)

MISJA

Fundacja Szajn powstała, aby zapewniać kobietom i osobom marginalizowanym wpływ na otaczającą
rzeczywistość oraz bezpieczną i powszechną obecność w życiu publicznym. Podstawą tego działania jest
tworzenie przestrzeni wypowiedzi, jaką jest magazyn internetowy Szajn. Przez publikowane treści młodych osób
dajemy im odwagę i inspirację do działania, zabierania głosu i podejmowania wyzwań.

Aż 82 proc. wśród wszystkich komentatorów życia publicznego w Polsce stanowią mężczyźni, a jedynie 18 proc.
kobiety. Fundacja Szajn kieruje się wartościami otwartości i inkluzywności, edukuje i pokazuje, w jaki sposób
możemy zmienić to negatywne zjawisko.
Naszą misją jest wspieranie kobiet w budowaniu sprawczości, poczucia własnej wartości i rozwijania ich
talentów.

DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJIW 2020 ROKU

Rok 2020 był pierwszym okresem działalności fundacji (5 miesięcy).W tym czasie podjęto
czynności, mające na celu stworzenie struktur organizacji i właściwe administrowanie fundacją, takie jak
otwarcie rachunków bankowych, księgowość, zapewnienie wsparcia prawnego, budowanie zespołu,
prowadzenie social mediów itp. Przeprowadzono także cykl warsztatów wewnętrznych, którego celem było
wypracowanie wspólnej misji i wartości organizacji oraz sposobu ich komunikacji. Pierwsze miesiące
poświęcono także na sieciowanie z innymi organizacjami i wymianę doświadczeń. Fundacja nawiązała relacje
m.in. z Ashoką Polska, Akcją Menstruacją, Różową Skrzyneczką, programem wolontariatu studenckiego
PROJEKTOR i wieloma innymi.

Fundacja Szajn zakwalifikowała się do programu “Generation Change” organizowanego przez Krytykę
Polityczną.

NAJWAŻNIEJSZE PROJEKTY:

1) Działalność publicystyczna w zakresie promowania twórczości i osiągnięć kobiet,
edukacji seksualnej, zwalczania stereotypów i przeciwdziałania dyskryminacji oraz ekologii i
ochrony zwierząt

a) Wsparcie w prowadzeniu magazynu internetowego Szajn (www.szajnmag.pl). Wydawcą w
roku sprawozdawczym była firma JUSTYNA POLANOWSKA PUBLISHING. Publikacje w magazynie
poświęcone były m.in.:

- zdrowiu psychicznemu
- ciałopozytywności
- ekologii
- samoakceptacji i poczucia własnej wartości
- twórczości artystycznej dziewczyn i kobiet m.in. poezji, fotografii, sztukom plastycznym, spektaklom

teatralnym, książkom
- feminizmowi i siostrzeństwu
- edukacji seksualnej i zdrowiu intymnemu
- stereotypom i wykluczeniu ze względu na płeć i orientację seksualną

Magazyn internetowy Szajn ma charakter crowdsourcingowy i współtworzony jest przez odbiorców,
którzy w otwartych naborach tematycznych zgłaszają swoje teksty, ilustracje, fotografie i inne formy
twórczości. Redakcja pełni rolę mentorki, redaguje teksty i pracuje nad ich rozwojem z autorkami, daje
wskazówki redakcyjne, wzmacnia warsztat pisarski i dziennikarski. Większość osób biorących udział w
naborach to debiutanci, osoby do 30. roku życia. Magazyn Szajn to przestrzeń do eksperymentowania,
nauki i miejsce, w którym kobiety i dziewczyny mogą opowiedzieć o swoich doświadczeniach. Jego celem
jest zwiększenie widoczności kobiet w mediach i przybliżenie perspektywy młodych osób. Magazyn Szajn
jest przestrzenią bezpieczną, otwartą na różnorodność i wolną od przemocy.

b) Prowadzenie podcastu „Szajn na głos” poświęconego bieżącym tematom społecznym, kulturze,
stereotypom dotyczącym płci, rozmowom z aktywnymi dziewczynami i kobietami działającymi
społecznej, artystkami. W 2020 roku wyemitowano i zamieszczono na platformach podcastowych 27
odcinków na temat m.in.: inkluzywnego języka, wspierania kobiet w branży technologicznej, profilaktyki

http://www.szajnmag.pl
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chorób nowotworowych, sytuacji osób z doświadczeniem migracji, nauczania domowego, edukacji,
siostrzeństwa, osiągnięć kobiet. Podcast powstaje we współpracy z firmą GoOut.

c) Publikacje elektroniczne wmediach społecznościowychmające na celu realizację celów
statutowych i wzrost świadomości dotyczącej kryzysu klimatycznego, przeciwdziałaniu przemocy wobec
kobiet, edukację dotyczącą zdrowia psychicznego (np. zaburzeń odżywiania) i zdrowia fizycznego, praw
osób nieheteronormatywnych.

2.Działalność edukacyjna w zakresie wzmacniania kobiet i dziewcząt i edukacji seksualnej oraz
wspierania budowania więzi i poczucia siostrzeństwa

a) organizacja i prowadzenie warsztatów „Szajnujemy rzeczywistość: LUSTRO” z zakresu
edukacji seksualnej, wzmacniania pozytywnej relacji z ciałem i poczucia własnej wartości dla kobiet i
dziewcząt w wieku 18-35 lat.

b)współpraca z programemwolontariatu studenckiego PROJEKTOR przy projekcie “SOCIAL
SKILLS”, który miał na celu wzmocnienie kompetencji społecznych u młodych osób angażujących się w
działania na rzecz innych. Fundacja Szajn przygotowała edukacyjne materiały video i wzięła udział w webinarze
poświęconym tematowi szczęścia osobistego i wspierania poczucia własnej wartości, zwłaszcza u kobiet.

Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych

Fundacja Szajn powstała 28 lipca 2020 z funduszem statutowym w wysokości 2000 zł.

W 2020 roku Fundacja Szajn otrzymała darowiznę od spółki MagoVox jako laureatka II Edycji Programu
WzmocniONE organizowanego przez spółkę MagoVox i Ashokę Polska. Darowizna w wysokości 40 000 zł
przeznaczona została na realizację projektu “Szajnujemy rzeczywistość: LUSTRO” opisanego powyżej.

W okresie sprawozdawczym Fundacja Szajn nawiązała także współpracę z programem wolontariatu
studenckiego PROJEKTOR. W ramach tej współpracy Fundacja Szajn przygotowała edukacyjne materiały video
oraz wzięła udział w webinarium w projekcie “SOCIAL SKILLS” Działania były prowadzone w ramach odpłatnej
działalności pożytku publicznego o wysokości 1550 zł.

3. Działalność gospodarcza

Informacja czy fundacja prowadziła
działalność gospodarczą TAK

PROWADZIŁA x NIE
PROWADZIŁA

Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS

PKD 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
PKD 47.77.Z Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
PKD 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.
PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet.

4. Odpisy uchwał zarządu fundacji
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Wykaz uchwał Zarządu Fundacji podjętych w 2020 roku:
Uchwała Zarządu Fundacji nr 1/2020 o zmianie statutu Fundacji Szajn
Uchwała Zarządu Fundacji nr 2/2020 o zmianie statutu Fundacji Szajn
Uchwała numer 3/2020 Zarządu Fundacji Szajn w sprawie prowadzenia odpłatnej działalności pożytku
publicznego
Uchwała numer 4/2020 Zarządu Fundacji Szajn w sprawie przyjęcia polityki rachunkowości Fundacji

5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów fundacji w okresie sprawozdawczym,
z wyodrębnieniem ich źródeł

Wysokość uzyskanych przychodów
Kwota (w podziale na formy płatności)
Przelew Gotówka Inne (wskazać

jakie)

Ogółem 41850,00 0,00 0,00

- ze spadku 0,00 0,00 0,00

- z zapisu 0,00 0,00 0,00

- z darowizn 40300,00 0,00 0,00

- środki pochodzące ze
źródeł publicznych, w tym:

- z budżetu jst 0,00 0,00 0,00

- z budżetu państwa 0,00 0,00 0,00
- inne
(wskazać jakie) Nie dotyczy - - -

Informacja o wysokości odpłatnych świadczeń
realizowanych przez fundację w ramach celów
statutowych (z uwzględnieniem kosztów tych
świadczeń)

1550,00

Jeżeli działalność gospodarcza była prowadzona
Wynik finansowy z prowadzonej działalności
gospodarczej

0,00

Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z
działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z
pozostałych źródeł

Nie dotyczy.

6. Informacja o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty fundacji ogółem

Kwota (w podziale na formy płatności)
Przelew Gotówka Inne (wskazać

jakie)
5378,03 0,00

a) koszty realizacji celów statutowych 5378,03 0,00 0,00

b) koszty administracyjne

- czynsz 0,00 0,00 0,00

- opłaty telefoniczne 0,00 0,00 0,00

- opłaty pocztowe
0,00

0,00 0,00

- inne
(wskazać jakie) nie dotyczy

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

c) koszty działalności gospodarczej 0,00 0,00 0,00
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d) pozostałe koszty nie dotyczy
nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

7. Dane wymienione w § 2 pkt 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja
2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. poz. 529,
z 2011 r. poz. 1291 oraz z 2018 r. poz. 2458)

a) Liczba osób zatrudnionych w fundacji

Ogółem
0

Według zajmowanych stanowisk

Stanowisko Liczba osób zatrudnionych

nie dotyczy
nie dotyczy

Liczba osób zatrudniona wyłącznie w działalności gospodarczej

Stanowisko Liczba osób zatrudnionych

Nie dotyczy. Nie dotyczy

b) Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundację w okresie sprawozdawczym, z
podziałem na

Wynagrodzenia 0,00

Nagrody 0,00

Premie 0,00

Inne świadczenia 0,00
Wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie w
działalności gospodarczej 0,00

c)Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie
członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującymwyłącznie działalnością
gospodarczą, z podziałem na

Wynagrodzenia 0,00

Nagrody 0,00

Premie 0,00

Inne świadczenia 0,00

d)Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia

1200

e) Udzielone przez fundację pożyczki pieniężne, z podziałem według ich wysokości, ze
wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy
statutowej udzielania takich pożyczek

Nie dotyczy.

f)Kwoty zgromadzone na rachunkach płatniczych oraz kwoty zgromadzone w gotówce

Nazwa banku lub kasy oszczędnościowo-kredytowej Kwota

Santander Bank Polska 36579,97
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Kwoty zgromadzone w gotówce 2000 - fundusz statutowy

g)Wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach
prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek

Nie dotyczy.

h)Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokość kwot wydatkowanych na to nabycie

Nie dotyczy.
i)Nabyte pozostałe środki trwałe

Nie dotyczy.

j)Wartość aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych
sporządzanych dla celów statystycznych
Aktywa: 38579, 97 zł
Zobowiązania: 108 zł - składka ZUS za umowę zlecenie z grudnia 2020

8. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi,
państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności

Nie dotyczy.
9. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także
informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych

Fundacja składa deklaracje podatkowe roczne i miesięczne: PIT-4R, i CIT-8. Wszystkie podatki są opłacone na
bieżąco i terminowo.

Zobowiązania z tytułu należności publiczno-prawnych:
PIT: 126
ZUS: 108

10. Informacja, czy fundacja jest instytucją obowiązaną w
rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1115 , 1520 , 1655, 1798 i 2088)

NIE x TAK

11. Informacja o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację ustanowioną na podstawie ustawy z
dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1491) płatności w gotówce o wartości
równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest
przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które wydają się ze sobą
powiązane, wraz ze wskazaniem daty i kwoty operacji (wypełnić w przypadku zaznaczenia w pkt 10
odpowiedzi „TAK”).
Data operacji Kwota operacji
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12. Informacja o przeprowadzanych kontrolach w fundacji

Informacja, czy w fundacji była przeprowadzona kontrola
NIE x TAK

Wyniki przeprowadzonej kontroli w fundacji (jeśli taka była)

Nie dotyczy.

……………………………..………………..

podpis członka zarządu fundacji* …………………..…………………………

podpis członka zarządu fundacji*

…………………………………

miejscowość, data

*Podpisy co najmniej dwóch członków zarządu fundacji, jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej.


