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Cele statutowe Fundacji:
 podejmowanie działań związanych z filmem oraz produkcją filmową które mogą się 

przyczynić do rozwoju nowych, ważnych dla kultury kierunków i stylów, które będą 
podnosić poziom i jakość filmów na arenie polskiego oraz światowego kina.

 przywrócenie polskiego filmu animowanego do istnienia w powszechnej świadomości 
widzów, ze szczególnym uwzględnieniem jego obecności w kinie i telewizji;

 wspieranie i upowszechnianie prywatnego mecenatu kultury i sztuki filmowej aby 
uniezależniać od odgórnego, państwowego finansowania produkcji filmowej, co wpłynie na 
znaczne rozszerzenie spektrum światopoglądowego i obyczajowego w realizowanych 
działaniach twórczych;

 prowadzenie i wspieranie działalności społecznej i edukacyjnej na polu szeroko pojętej 
kultury i sztuki;

 działania wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych zainteresowanych 
profilem działalności Fundacji;

 działania edukacyjne, wychowawcze i naukowe w zakresie szerzenia wiedzy o sztuce 
filmowej;

 podejmowanie działań związanych z filmem, kulturą i sztuką skierowanych
i odpowiadających na potrzeby osób niepełnosprawnych;
upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także 
działania wspomagające rozwój demokracji;

 prowadzenie działalności dobroczynnej

Działając w obszarze mediów (film, telewizja, outdoor): 



 promujemy działania pożyteczne społecznie 
 pomagamy w promocji innym organizacjom 
 edukujemy twórców i odbiorców mediów 
 pomagamy twórcom realizować własne projekty 
 tworzymy i realizujemy filmy dokumentalne, animowane, reportaże, muzykę, działania 

outdoorowe 

W roku 2020 Fundacja Nowych Ujęć realizowała następujące projekty:

Zróbmy to sami

Rodzinny konkurs pod hasłem ZRÓBMY TO SAMI, polegający na stworzeniu tutorialu

o  dowolnej  tematyce  w  formie  krótkiego  filmiku.  Uczestnikami  konkursu  byli: co

najmniej jedna dorosła osoba i jedno dziecko, jednak nie wykluczano większych grup

(np. całej rodziny). Filmiki były przesyłane do Organizatora i umieszczane na kanale

YouTube oraz stronie FB „Bezpieczne dziecko”.  Dzięki  temu uzyskały szeroki  zasięg

i  przyczyniły się  do  stworzenia  swego  rodzaju  medialnej  społeczności  promującej

wspólne

i kreatywne spędzanie czasu z dzieckiem.

      Z  nagranych  tutoriali  może skorzystać  każdy odwiedzający  stronę  kampanii

(facebook.com/koalicjabezpiecznedziecko)  lub  obserwujący  kanał  na  YouTube

(youtube.com/channel/UCpU6K-8BUaLYpU9exysuGxg).  Znajdzie tam  sposób  na

kreatywne spędzenie czasu, oraz oderwanie myśli od trudnej rzeczywistości czasów

pandemii. Ponieważ obecna sytuacja jest trudna dla rodzin na wielu płaszczyznach. 

-  Do konkursu zgłoszono 33 filmy. 21 filmów spełniło wymagania regulaminu

konkursu i zostały one dopuszczone do oceny komisji konkursowej oraz opublikowane

na fanpage i kanale YouTube projektu.

- Filmiki miały łącznie ponad 38 tys. wyświetleń w czasie trwania konkursu, czyli

od 22 IX do 5 X 2020 r.

- Filmik, któremu przyznano Nagrodę Internautów (ultrabook Lenovo) otrzymał

1186 głosów.

-  Komisja  przyznała  Nagrodę  Główną  (ultrabook  Lenovo)  i   Drugą  Nagrodę

(kamerkę GoPro) oraz Nagrodę Specjalną (tablet Lenovo).

https://www.facebook.com/koalicjabezpiecznedziecko
https://www.youtube.com/playlist?list=PL1po2H9t7T-rN5H7LHW_HFOa7ZygDPYBg


Wielki Pontyfikat we wspomnieniach wadowiczan - film dokumentalny

organizator: Wadowickie Centrum Kultury, partner: Fundacja Nowych Ujęć

Projekt zakładał realizację filmu dokumentalnego przez grupę wadowiczan pod fachowym
okiem twórców filmowych działających w Fundacji  Nowych Ujęć.  Działania  te  koordynowane
przez  Muzeum Miejskie  w  Wadowicach  działające  w ramach  Wadowickiego  Centrum Kultury
zaplanowane były na okres od 4 maja do 30 listopada 2020 r.  na terenie  Wadowic.  W ramach
projektu  powstał  22-minutowy  film,  na  który  złożyły  się  materiały  nagraniowe  kręcone
samodzielnie  przez  uczestników  -  bohaterów  tego  dokumentu.  Do  udziału  w  przedsięwzięciu
zaproszona została grupa związanych z miastem osób, które wyraziły chęć podzielenia się w filmie
swoimi  wspomnieniami  i  refleksjami  na  temat  roli  pontyfikatu  papieża  Jana  Pawła  II  w  ich
osobistym życiu.  Uczestnicy  podczas  bezpłatnych  spotkań  warsztatowych  oraz  indywidualnych
konsultacji zostali przygotowani do samodzielnej pracy z kamerą i zmotywowani do osobistych
wspomnień.  Następnie  z  pomocą  wypożyczonego  im  sprzętu  sami  nagrali  swoje  relacje
odpowiednio dobierając plan filmowy, sposób ujęć,  czas i miejsce realizacji.  Powstałymi w ten
sposób  materiałami  filmowymi  zajęli  się  profesjonaliści,  którzy  dokonali  wyboru  scen  i  ich
montażu w taki sposób, aby zbudować ciekawą warstwę narracyjną. Film, poprzedzony kampanią
promocyjną,  miał  uroczystą  premierę  w  wadowickim  kinie  "Centrum",  a  następnie  został
udostępniony  na  zasadzie  wolnej  licencji  na  stronie  muzeum  i  kanale  YouTube:
https://youtu.be/H5XPgRhWEko . Została też udostępniona licencja dla TVP do emisji na antenie
TVP Kraków.

100 komputerów dla uczniów z Małopolski

w partnerstwie z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o. o.

Fundacja  Nowych Ujęć  w miesiącach  listopadzie  i  grudniu  2020 rozdystrybuowała  100
sztuk  zestawów  komputerowych  stanowiących  przedmiot  darowizny  od  polskiej  Spółki
Gazownictwa sp. z o. o. umowa darowizny rzeczowej nr 14/2020 z dnia 3 listopada 2020.

Fundacja Nowych Ujęć zawarła porozumienie z Kuratorium Oświaty w Krakowie na mocy
którego,  Kuratorium  przeprowadziło  analizę  zapotrzebowania  na  sprzęt  wśród  uczniów
województwa  małopolskiego  i  zobowiązało  się  do  współpracy  przy  dystrybucji  zestawów
komputerowych.  Ustalona  została  imienna  lista  beneficjentów.  Zestawy  komputerowe  zostały
dostarczone  przez  Darczyńcę  do  Wydziału  Strategii  Edukacyjnej  i  Pragmatyki  Zawodowej
Kuratorium Oświaty  w Krakowie  ul.  Mazowiecka  25,  skąd  były  sukcesywnie  odbierane  przez
beneficjentów.

https://youtu.be/H5XPgRhWEko


Z dniem 3 grudnia 2020 roku Fundacja Nowych Ujęć postanawia dołączyć do projektu

Cyryl  Club  –  Wielkopolski  Klub  Dyskusyjny  na  zasadzie  pełnoprawnego  członka  grupy

partnerskiej.

Podjęto uchwały:

 o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
 o dołączeniu do projektu Cyryl Club – Wielkopolski Klub Dyskusyjny

Informacja o uzyskanych przychodach:
przychody z działalności statutowej: 27 900 zł
w tym darowizny, dotacje: 16 000 zł

Informacja o poniesionych kosztach:
koszty działalności statutowej: 37 048,08  zł

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
Wszystkie poniesione koszty związane są z realizacją celów statutowych.

Stan środków ulokowanych na koncie bankowym Fundacji
na dzień 31 grudnia 2020 wynosił: 204.43 zł

Fundacja na dzień 31 grudnia 2020 nie posiadała lokat bankowych.

Podpisano:

Anna Pankiewicz     Marcin Kaproń           

prezes Fundacji wiceprezes Fundacji


