SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI
MOVEMENTS FACTORY FOUNDATION W ROKU 2016
Dane Fundacji:
Data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 19 marca 2015
Nazwa: Movements Factory Foundation
Adres siedziby: ul. Woźna 9c/3, 61-777 Poznań
Numer KRS: 0000548214;
Numer REGON: 361061341;
Numer NIP: 7831724075
Członkowie Zarządu Fundacji:
Katarzyna Drzażdżyńska-Tenderowicz – Prezes Fundacji, Agata Grabowska – Członek Zarządu Fundacji
Iwona Pasińska – Członek Zarządu Fundacji
Cele statutowe fundacji:
a. inicjowanie i popularyzacja edukacji kulturalnej oraz działalności badawczej i naukowej, promującej
i szerzącej programy aktywizujące czynne współuczestnictwo w obszarze kultury i sztuki, ze szczególnym
nastawieniem na edukację osób starszych, dzieci, młodzieży oraz osób z deficytami sprawności
intelektualnych lub fizycznych;
b. promocja kultury oraz aktywnego uczestnictwa w kulturze, w szczególności poprzez budowanie
programów umożliwiających aktywny udział w jej tworzeniu oraz świadomym pielęgnowaniu jej wartości;
c. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
d. inicjowanie oraz organizowanie programów pomocy społecznej na rzecz integracji oraz reintegracji
zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
e. pomoc oraz wspieranie działalności aktywizującej udział w życiu społecznym i kulturalnym ze szczególnym
uwzględnieniem osób w wieku emerytalnym;
f. pomoc oraz wspieranie programów na rzecz osób niepełnosprawnych ze szczególnym nastawieniem na
stymulację ich rozwoju psychomotorycznego;
g. inicjacja i organizacja programów wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
h. inicjacja, organizacja oraz popularyzacja programów oświatowo-kulturalnych szczególnie w zakresie
wspierania, promocji i pomocy w rozwoju kariery dzieci i młodzieży uzdolnionych artystycznie;
i. inicjacja programów i pomocy na rzecz rozwoju psychomotorycznego ze szczególnym uwzględnieniem
stymulacji rozwoju osób starszych oraz niepełnosprawnych;
j. tworzenie, koordynowanie oraz wspieranie platform wymiany umożliwiających przepływ wiedzy i
doświadczeń w zakresie psychomotorycznego rozwoju człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem
popularyzacji wiedzy i zasobów o motoryce człowieka poprzez środki digitalne;
k. wspieranie rozwoju sztuki tańca oraz wszelkich form działalności artystycznej;
l. wspieranie rozwoju oraz działalność w obszarze arteterapii.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a. animowanie, organizowanie, produkowanie, promowanie oraz prezentowanie wydarzeń artystycznych,
edukacyjnych i naukowych;
b. twórczą aktywizację środowisk i lokalnych wspólnot;
c. animowanie, rozwijanie i wspieranie pozaszkolnych form edukacji artystycznej;
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d. realizowanie projektów społecznych skierowanych do osób z obszaru ryzyka wykluczenia społecznego, ze
szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych i starszych;
e. udzielanie merytorycznej i organizacyjnej pomocy animatorom kultury, kuratorom, artystom oraz
twórcom niezależnym i niezrzeszonym;
f. animowanie, wspieranie i organizowanie form terapii psychomotorycznych poprzez ruch, muzykę oraz
inne działania artystyczne;
g. prowadzenie szerokiej działalności informacyjnej, dokumentacyjnej, archiwizacyjnej i promocyjnej w
zakresie kultury, sztuki i socjologii;
h. prowadzenie działalności wydawniczej w dziedzinie popularyzacji kultury, sztuki i edukacji kulturowej;
i. wspieranie międzynarodowej wymiany artystycznej;
j. działalność na rzecz wspierania rozwoju infrastruktury oraz badań naukowych w zakresie kultury, sztuki,
nauk społecznych oraz kognitywistycznych;
k. analizowanie polityk kulturalnych, formułowanie opinii i wniosków oraz podejmowanie działań na rzecz
poprawy jakości zarządzania kulturą;
l. współpracę z organami centralnymi, władzami samorządowymi, instytucjami kulturalnymi, organizacjami
pozarządowymi, podmiotami gospodarczymi działającymi w sferze kultury, jednostkami organizacyjnymi nie
posiadającymi osobowości prawnej, mediami i indywidualnymi artystami w celu realizacji celów
statutowych;
m. inne działania sprzyjające rozwojowi celów statutowych Fundacji.

Główne działania Fundacji w 2016 roku:
W 2015 r. Fundacja Movements Factory Foundation zrealizowała następujące projekty:
1. WEHIKUŁ CZASU/ WROCŁAW (2016) – SPEKTAKL ULICZNY
PERFORMANS 2.07.2016 r. (sobota), godz. 15:00 / 17:00 – Spektakl WEHIKUŁ CZASU – Park Staszica
Koncepcja i reżyseria: I. Pasińska; rekwizyty: A. Grabowski; kostiumy: Z. Kuklasińska; produkcja: CK Zamek;
współprodukcja: Movements Factory Foundation
Spektakl uliczny, w którym bierze udział grupa seniorów skupionych wokół poznańskiej Fundacji Movements Factory
Foundation. Jak pisze opiekunka grupy i autorka wydarzenia Iwona Pasińska: „performans będzie podróżą w czasie,
w którą starsze osoby wybierają się kolorowym autobusem. Wskrzeszając wspomnienia, przywołując historie miejsc,
ich wehikuł wypełni energia, fantazja oraz pamięć, a miejsca, w których się zatrzymają, stworzą okazję dla
publiczności do ich podejrzenia”.
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2. CIOSY/ PALENIE KOŚCI SŁONIOWEJ (2016) – PERFORMANS, ZOO
Kornelia Lech / „Ciosy” / Polski Teatr Tańca / Zoo Poznań / Movements Factory Foundation – palenie kości
słoniowej – Zoo Poznań 14.08.2016 (fot.: Andrzej Grabowski)
Nadszedł ich kres, bo kość słoniowa okazała się dla nas, głupców, cenniejsza niż życie Króla Sawanny - słonia.
Polowanie, ucieczka, brutalny mord i powolna śmierć.
Czy taki los jest ich losem ostatecznym?
Wybierz. Powiedz nie. Nie kupuj wyrobów z kości słoniowej - nie przykładaj ręki do rzezi niewinnych i
ostatnich gigantów.
W poznańskim zoo 14.08 spalono na stosie symboliczną ilość - 9 kg - kości słoniowej pochodzącej z ciosów
słonia Ninio. Ciosy musiały zostać usunięte z przyczyn medycznych.
Podpaleniu stosu towarzyszył krótki performance pt "Ciosy"
Taniec: Kornelia Lech, solistka Polskiego Teatru Tańca
Choreografia: Iwona Pasińska, dyrektor Polskiego Teatru Tańca
Muzyka: Zbigniew Kozub

Link do filmu: http://www.movementsfactory.pl/wp-content/uploads/2016/08/Performance-CIOSY-palenieko%C5%9Bci-s%C5%82oniowej-w-pozna%C5%84skim-zoo-14.08.2016-from-YouTube.mp4
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3. CYRKOSTRADA (2016)- WARSZTATY, SPEKTAKL - w ramach Teatr
Powszechny – CK Zamek
(zdjęcia M. Kaczynski, CK ZAMEK)

Premiera „Cyrkostrady” odbyła się w grudniu 2016r., w pierwszym roku
funkcjonowania programu „Teatr powszechny” w poznańskim Centrum
Kultury ZAMEK. Ten całoroczny, autorski projekt performatywny składa
się z przedstawień tworzonych przez środowiska osób zagrożonych
wykluczeniem ze względu na stan zdrowia, wiek, pochodzenie czy status
społeczny.
„Cyrkostrada” to pomysł zrodzony z inspiracji „La stradą” Felliniego,
osnuty wokół toposu wędrówki. Scene przejmuj tu we władanie aktorzyseniorzy i aktorzy-dzieci, czyli zespół znany już poznańskiej widowni z
poprzednich spektakli Iwony Pasińskiej realizowanych w CK ZAMEK. Tym
razem grupa spotkała się na polu Nowego Cyrku. I to właśnie cyrkowy
rozmach, feeria barw, skoczna muzyka, ale też ekwilibrystyczna
sprawność, tresura i klaunada stały się ramami wiążącymi pasmo
przystanków-wspomnień z życia performerów-seniorów.
Iwona Pasińska – opieka artystyczna;
choreograf, teatrolog, wykładowca Akademii
Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie,
założycielka grupy Movements Factory.
Absolwentka Państwowej Szkoły Baletowej im.
F. Parnella w Łodzi oraz Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obszarem jej
badań i jednocześnie tematem pracy
doktorskiej była ekspresja ciała współczesnego
tancerza-aktora w przestrzeniach teatrów tańca
oraz teatrów dramatycznych. Jest autorką
edukacyjno-artystycznych projektów
aktywizujących motoryczną kreatywność w
grupach zagrożonych wykluczeniem, ze
szczególnym uwzględnieniem seniorów i juniorów. Współpracowała z wieloma scenami w całej Polsce. Przez
wiele lat była I solistką w Polskim Teatrze Tańca. Od tego sezonu artystycznego jest jego dyrektorką.
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Obok Iwony Pasińskiej zespół osób pracujących z Seniorami i Dziećmi tworzą:
Przemysław Grządziela / Pinezka – trening cyrkowy
Damian Pielka – muzyka
Andrzej Grabowski – scenografia
Kuluza Studio – kostiumy
Paulina Wycichowska – wsparcie choreograficzne
Radek Wysocki – konsultacje dramaturgiczne
Aleksandra Król – asystent choreografa
Katarzyna Drzażdżyńska-Tenderowicz, Natalia Gorzelańczyk – wsparcie produkcyjne
Movements Factory Foundation – współprodukcja (projekt współfinansowany ze środków Urzędu Miasta
Poznania, dzięki tym środkom udało się zrealizować warsztaty ruchowo-taneczne z p. Pauliną Wycichowską,
które przygotowały motorycznie grupę do wzięcia udziału w spektaklu)
Rafał Smyk i Adam Głębocki – światła
Występują: Janina Bela, Emilia Landskowska, Irena Rembalska, Małgorzata Okulicz – Kozaryn, Tadeusz
Anioła, Hanna Wojciechowska, Aleksandra Nikodem, Teresa Sałamaszek, Genowefa Jóźwiak, Ilona
Lewandowska, Anna Jurewicz – Jastrząb, Maja Kubaszewska – Rogal, Róża Łakatosz, Bogdana Gąsiorek, Alicja
Lisiak – Osińska, Katarzyna Gorzelaczyk, Elżbieta Chojnacka, Róża Gulik, Grażyna Idkowiak, Urszula Różycka,
Andrzej Figiel, Elżbieta Kołodziej, Krystyna Rydz, Roma Knast, Borys Gierliński, Amelia Gierlińska, Julia
Kędzierska, Emilia Panek, Patrycja Wróblewska, Letycja Jacyna, Janina Milejczak, Maria Repczyńska
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Sprawozdanie finansowe za rok 2016 zostało zatwierdzone przez Zarząd Fundacji 18. maja 2017 roku.

31-12-2015
ubiegły rok
obrotowy

A. Przychody z działalności statutowej
I.
II.

Składki brutto określone statutem
Inne przychody określone statutem oraz dotacje i subwencje

B. Koszty realizacji zadań statutowych

C. Wynik finansowy na działalności statutowej (A-B)
D. Koszty administracyjne
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
Amortyzacja
Pozostałe

E. Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G)
F. Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D i H)
G. Przychody finansowe
Koszty
H. finansowe

I.

Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności
(C-D+E-F+G-H)

3 008,04

11 500,00

0,00
3 008,04
0,00

0,00
11 500,00

11 500,00

3 008,04

0,00

3 139,40

153,00

0,00
0,00
21,00
0,00
0,00
3 118,40
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
60,50
0,00
0,00
92,50

0,00

0,00

-131,36

-153,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-131,36

-153,00

0,00
-131,36

0,00
-153,00

J. Zyski i straty nadzwyczajne
I.
II.

Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia
Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna

K. Wynik finansowy ogółem (I+J)
I.
II.

Różnica zwiększająca koszty roku następnego
Różnica zwiększająca przychody roku następnego

31-12-2016
bieżący rok
obrotowy

0,00
0,00
0,00

Wynik finansowy w kwocie - zł. -153,00 podlega w całości zwolnieniu z PDOP na podstawie art. 17 ust. 1 pkt.
4 ustawy.
W roku 2016 Fundacja nie zatrudniała pracowników.
W roku 2016 Fundacja nie wykonywała działalności gospodarczej.
Fundacja nie posiada zaległości podatkowych oraz na rzecz ubezpieczeń społecznych ZUS.
W roku 2016 w Fundacji nie była przeprowadzona kontrola.
Poniżej odpisy uchwał podjętych przez Zarząd Fundacji w 2016 roku:
- Uchwała nr 1/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku podjęta przez Zarząd Fundacji w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego za rok 2015 (1.01 – 31.12.2015)
- Uchwała nr 2/2016 z dnia 9 czerwca 2016 roku podjęta przez Zarząd Fundacji w sprawie przekazania
powołania organu doradczego, czyli Rady Fundacji Movements Factory Foundation
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