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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 2017 Fundacja Nowych Ujęć realizowała następujące projekty:

W okresie 1 października 2016 roku – 30 kwietnia 2017 r. Fundacja Nowych Ujęć w partnerstwie 
z Muzeum Ratownictwa w Krakowiew realizowała projekt „WIEDZĄC WIĘCEJ, ZDZIAŁAM 
WIĘCEJ – bezpieczeństwo na co dzień” dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich.

W jego ramach 30 uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących ze szkół z gminy 
Niepołomice (Zespół Szkół im. Ojca Świetego Jana Pawła II w Niepołomicach, Gimnazjum im. 
Króla Władysława Jagiełły w Niepołomicach, Gimnazjum Społeczne im. Lady Sue Ryder w Woli 
Batorskiej) brało udział w szkoleniach (7 h dydaktycznych)  i warsztatach (57 h dydaktycznych) 
z zakresu bezpieczeństwa i uczyło się m.in. o tym, co niebezpiecznego może przytrafić im się 
w domu/w szkole/na ulicy, jak udzielić komuś pierwszej pomocy przedmedycznej czy jak się nie 
zgubić w lesie.

Uczniowie odwiedzili Muzeum Ratownictwa w Krakowie,  Komendę Miejską Państwowej 
Straży Pożarnej w Krakowie oraz  Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, jak również opracowali 
3 gry terenowe z zakresu bezpieczeństwa, które przeprowadzili wśród swoich kolegów i koleżanek 
ze szkół.

We wsparciu profesjonalistów zrealizowali również 4 kilkuminutowe filmiki instruktażowe:

Jak się zachować w sytuacji pożaru. Ewakuacja szkoły.
https://youtu.be/3mUK_KtDBlg

Jak udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej. Wezwanie pogotowia. 
https://youtu.be/eaTgfUAWw0I

Jak wezwać pomoc do wypadku samochodowego?
https://youtu.be/4whoLVTezCA

Jak używać gaśnicy samochodowej i jak mocna jest szyba w aucie? - 
https://youtu.be/fe0KwFuPAjE

Projekt  zakończył  się  Interaktywnym  Konkursem  Wiedzy  oraz  testem  praktycznym.  Wszyscy
uczniowie otrzymali certyfikaty udziału w projekcie oraz nagrody rzeczowe (np. breloki z grupą
krwi, lekarskie latarki diagnostyczne).

https://youtu.be/fe0KwFuPAjE
https://youtu.be/4whoLVTezCA
https://youtu.be/eaTgfUAWw0I
https://youtu.be/3mUK_KtDBlg


Szkolenie z zakresu rozwijania świadomego odbioru mediów i manipulacji medialnej

Szkolenie dla czynnych zawodowo nauczycieli z terenu województwa małopolskiego. Szkolenie 
było bezpłatne, trwało 6 godzin zegarowych. Sfinansowane przez Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Celem szkolenia było rozwinięcie umiejętności pozyskiwania,  selekcjonowania 
i wartościowania informacji medialnej ze szczególnym uwzględnieniem Internetu i telewizji.

Uczestnicy szkolenia:
- nauczyli się rozpoznawać rozmaite metody i praktyki stosowane w mediach  do forsowania 
konkretnych postaw odbiorcy,
- doświadczyli na sobie (przez ćwiczenia warsztatowe) jak daleko sięgają  media w codziennych 
decyzjach,
- poszerzyli wiedzę z zakresu realizacji i redakcji programów telewizyjnych,
- dowiedzieli się jak bronić siebie i młodzież przed dokonywaniem nieumyślnych wyborów 
i kształtowaniem postaw i poglądów pod wpływem sugestii medialnej

Na pierwszą godzinę przewidziano bogato ilustrowany przykładami wykład 
poruszający zagadnienia:
1. Charakterystyka współczesnych mediów
2. Charakterystyka języka medialnego
3. Zjawisko „mediotyzmu”
4. Charakterystyka współczesnego komunikatu medialnego

Pozostałe pięć godzin szkolenia przewidziano jako warsztaty praktyczne z użyciem współczesnych 
środków komunikacji i narzędzi medialnych. W warsztatach uczestnicy poznali metody i techniki 
współczesnej  manipulacji medialnej oraz określili sami na sobie czy jest możliwe nie ulec 
manipulacji i jak bronić się przed manipulacją.

Bardzo duże zainteresowanie szkoleniem spowodowało spore rozczarowanie części 
chętnych, którzy krótko po ogłoszeniu naboru byli wpisywani na listę rezerwową. Ogółem do 
chwili zamknięcia formularza online otrzymaliśmy ponad 300 zgłoszeń na 250 miejsc. 
Po zamknięciu zapisów kolejni chętni nadal wysyłali zapytania o kolejne terminy i inne szkolenia 
dla nauczycieli.

Uczestnicy szkolenia wyrażali chęć dalszego uczestnictwa w tego typu zajęciach, które 
pozwoliłyby na etapowe podnoszenie ich kompetencji. Proponowali aby podobne szkolenia 
przeprowadzane były dla rad pedagogicznych szkół oraz dla młodzieży w ramach lekcji. 
Wyrażali także zapotrzebowanie na szkolenia dotyczące realizacji filmów z młodzieżą.



Podjęto uchwałę:

 o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego

Informacja o uzyskanych przychodach:
przychody z działalności statutowej: 41 341,50 zł
w tym darowizny, dotacje: 41 341,50 zł

Informacja o poniesionych kosztach:
koszty działalności statutowej: 50 567,02 zł
koszty finansowe 210,96 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 2017 wynosił: 22,03 zł

Fundacja na dzień 31 grudnia 2017 nie posiadała lokat bankowych.

Podpisano:

Anna Pankiewicz     Marcin Kaproń             Elżbieta Kaproń

prezes Fundacji wiceprezes Fundacji członek Zarządu Fundacji


