Sprawozdanie z działalności Fundacji za rok 2010
1. Informacje ogólne o Instytucie Globalnej Odpowiedzialności
Nazwa fundacji: Instytut Globalnej Odpowiedzialności
Forma prawna: Fundacja
Siedziba i adres: ul. Bachmacka 1/11, 02-647 Warszawa
E-mail: igo@igo.org.pl
Adres strony internetowej: www.igo.org.pl
Numer KRS: 0000286904
Data rejestracji w KRS: 23.08.2007
Regon: 141269253
NIP: 5213475876
Konto bankowe:
ING Bank Śląski S.A.
Rachunki podstawowe:
34 1050 1054 1000 0023 2720 5577pln
81 1050 1054 1000 0023 5200 9571pln
26 1050 1054 1000 0090 7448 5757pln
69 1050 1012 1000 0023 5573 1080euro
Rachunki oszczędnościowe:
56 1050 1054 1000 0023 2720 6054pln
85 1050 1054 1000 0023 5243 1643pln
Fundatorzy: Marek Marczyński, Marcin Wojtalik
Władze fundacji w okresie sprawozdawczym:
Rada Fundacji: Monika Hawkes, Maciej Muskat
Zarząd Fundacji:
•
•
•

Gabriela Lipska-Badoti, ul. Markowska 6/132, 03-742 Warszawa
Katarzyna Staszewska, ul. Zawilcowa 1, 65-012 Zielona Góra
Marcin Wojtalik, zam. ul. Bachmacka 1/11, 02-647 Warszawa

Cele statutowe:
1. Promocja wiedzy na temat globalnego rozwoju, międzynarodowej pomocy rozwojowej i
humanitarnej, praw człowieka oraz demokracji;
2. Zbliżanie narodów i państw, w szczególności różnorodnych kultur i tradycji oraz rozwijanie
kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
3. Wspieranie i upowszechnianie postaw solidarności i współpracy międzynarodowej.
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2. Opis działalności statutowej
2.1. Promocja wiedzy na temat globalnego rozwoju, międzynarodowej pomocy rozwojowej i
humanitarnej, praw człowieka oraz demokracji
2.1.1. Porozumienie w sprawie wspierania edukacji globalnej w Polsce
Instytut Globalnej Odpowiedzialności (IGO) kontynuował w 2010 roku pracę w ramach
międzysektorowego procesu konsultacji, którego celem jest wypracowanie i wdrożenie
porozumienia zainteresowanych instytucji i organizacji na temat edukacji globalnej w Polsce.
Proces ten zainicjowała i prowadzi grupa robocza ds. edukacji rozwojowej przy Grupie Zagranica,
której IGO jest członkiem.
W marcu 2010 r. dobyło się kolejne spotkanie w ramach konsultacji międzysektorowych. Spotkanie
poświęcone jakości edukacji rozwojowej poprowadzili przedstawiciele IGO i Fundacji Edukacja dla
Demokracji. W kolejnych miesiącach przedstawiciel IGO uczestniczył w pracach nad wspólnym
dokumentem, który będzie wytyczał główne kierunki współpracy polskich organizacji
pozarządowych, ministerstw, uczelni i innych instytucji zajmujących się edukacją globalną.
2.1.2. Publikacja edukacyjna „Jemy! A kto płaci?”
Kontynuując działalność z zakresu edukacji rozwojowej (globalnej), IGO wydał w 2010 roku
publikację dla nauczycieli w ramach projektu „Informacja, networking i fundraising na rzecz
bardziej sprawiedliwego handlu i suwerenności żywnościowej w Ugandzie”. Publikacja pt. „Jemy!
A kto płaci?” została bliżej opisana w części raportu poświęconej temu projektowi.
2.1.3. Słowacka edukacja poradnika „Jak mówić o większości świata”
Znana słowacka organizacja People in Peril (Clovek w ochrozeni) wydała w 2010 roku słowacką
wersję poradnika „Jak mówić o większości świata”. Była to już trzecia edycja tej publikacji,
stworzonej w 2008 roku przez Instytut Globalnej Globalnej Odpowiedzialności. Poradnik zawiera
wskazówki dotyczące rzetelnego informowania o krajach globalnego Południa (tzw. krajach
rozwijających się), uwzględniającego szeroki kontekst zjawisk społecznych, kulturalnych i
gospodarczych. Jej celem jest też zapobieganie stereotypowemu przedstawianiu kultur,
społeczeństw i ludzi mieszkających na innych kontynentach.
2.2. Zbliżanie narodów i państw, w szczególności różnorodnych kultur i tradycji oraz
rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
2.2.1. Monitoring i niezależny raport o polskiej pomocy rozwojowej
Polskie organizacje pozarządowe, w tym Instytut Globalnej Odpowiedzialności, pełnią trzy ważne
w międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju. Po pierwsze, budują świadomość społeczną o
wyzwaniach współczesnego świata, o rzeczywistości krajów globalnego Południa (tzw. krajów
rozwijających się) i zależnościach pomiędzy krajami Południa a Północy. Po drugie, realizują
projekty we współpracy z organizacjami z Południa na rzecz bardziej sprawiedliwego i
zrównoważonego świata. Po trzecie, uczestniczą w debacie publicznej, monitorują działania
instytucji publicznych i przedstawiają postulaty w sprawie polityk publicznych w dziedzinie
międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju.
W 2010 roku IGO kontynuował monitoring polskiej pomocy rozwojowej w ramach grupy roboczej
działającej przy Grupie Zagranica. Wynikiem tej pracy był niezależny raport o polskiej pomocy
rozwojowej, wydany przez Grupę Zagranica. Przedstawiciele IGO aktywnie uczestniczyli w
pracach grupy i tworzeniu raportu.
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Raport pt. „Polska Pomoc Zagraniczna 2009" został zaprezentowany we wrześniu 2010 r. w
Warszawie podczas IV Forum Polskiej Współpracy Rozwojowej. Przedstawiciele organizacji
członkowskich Grupy Zagranica, w tym IGO, zawarli w nim własne wnioski i rekomendacje.
2.2.2. Badania, analizy i szkolenia o polskiej współpracy rozwojowej
IGO kontynuował prowadzenie badań i opracowanie analiz dotyczących współpracy rozwojowej. W
2010 roku wydano:
• Polish Aid and EC Spring Package 2010. A chance for New Solidarity
• Komentarz Instytutu Globalnej Odpowiedzialności do projektu Programu polskiej
współpracy rozwojowej realizowanej za pośrednictwem MSZ RP w roku 2011
Instytut Globalnej Odpowiedzialności uczestniczył również w konsultacjach społecznych założeń
do ustawy o współpracy rozwojowej, a także w spotkaniu podsumowującym konkurs na projekty z
pomocy rozwojowe, zorganizowanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
Ponadto IGO uczestniczyło w konsultacjach w ramach przeglądu polskiej pomocy rozwojowej
przeprowadzonego przez Komitet Pomocy Rozwojowej OECD (DAC). Raport z tego przeglądu
został zaprezentowany w maju 2010 r. podczas konferencji pt. "Polska w systemie
międzynarodowej współpracy rozwojowej". Wnioski raportu OECD DAC pokrywają się w dużej
mierze z postulatami formułowanymi przez polskie organizacje pozarządowe, w tym IGO.
W maju 2010 r. przedstawiciel IGO przeprowadził szkolenie dla pracowników i wolontariuszy
Amnesty International na temat współpracy rozwojowej i rzecznictwa interesu publicznego w tej
dziedzinie.
2.2.3. Współpraca z Concord i raport o europejskiej pomocy rozwojowej
W 2010 r. przedstawiciel IGO dołączył do grupy rzeczniczej (Advocacy Group) europejskiej sieci
AidWatch działającej w ramach konfederacji Concord, reprezentującej ponad 1600 organizacji
pozarządowych zajmujących się współpracą rozwojową. Uczestnictwo w grupie rzeczniczej
AidWatch jest kontynuacją kilkuletniego zaangażowania IGO w prace w tej sieci we współpracy z
Grupą Zagranica.
W czerwcu odbyła się w wielu krajach UE jednoczesna publikacja raportu CONCORD o
europejskiej pomocy rozwojowej pt. „Penalty Against Poverty”. Polska premiera raportu odbyła się
w Warszawie w formie śniadania dla mediów, zorganizowanego wspólnie przez Grupę Zagranica,
Instytut Globalnej Odpowiedzialności, Polską Akcję Humanitarną (PAH) i Polską Zieloną Sieć
(PZS). Uczestniczyli w nim dziennikarze, przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych
(MSZ) i polskich organizacji zajmujących się współpracą rozwojową.
W listopadzie 2010 r. przedstawiciel IGO uczestniczył w dorocznym spotkaniu sieci AidWatch w
Brukseli, reprezentując na nim polską organizację członkowską Concord - Grupę Zagranica.
2.2.4. Współpraca z Eurodad
W 2010 r. IGO został pierwszą polską organizacją członkowską Eurodad, europejskiej sieci ws.
zadłużenia i rozwoju, skupiającej ponad 50 organizacji z 19 krajów Europy zajmujących się
prowadzeniem badań i rzecznictwa interesu publicznego w zakresie współpracy rozwojowej i
relacji Północ-Południe. W listopadzie 2010 r. przedstawiciel IGO uczestniczył w spotkaniu tej sieci
poświęconym współpracy w dziedzinie badań nad skutecznością pomocy rozwojowej i
przygotowaniom do IV Forum Wysokiego Szczebla ws. Skuteczności Pomocy, które odbędzie się
w Pusanie w Korei Południowej na przełomie listopada i grudnia 2011 roku.
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2.2.5. Konferencja nt. specjalizacji Polski we współpracy rozwojowej
Przedstawiciel IGO był jednym z panelistów na konferencji Polskiego Instytutu Spraw
Międzynarodowych pt. „Specjalizacja Polski we współpracy na rzecz rozwoju – szanse, wyzwania,
zagrożenia”. W konferencji, która odbyła się Warszawie w maju 2010 roku, uczestniczyły kluczowe
polskie podmioty zajmujące się współpracą rozwojową. Jej wynikiem było pogłębienie debaty
publicznej na temat kierunków polskiego zaangażowania we współpracę z krajami uboższymi.
2.2.6. Seminarium o suwerenności żywnościowej
W listopadzie 2010 r. trójka przedstawicieli IGO uczestniczyła w międzynarodowym seminarium
„Spójność polityk Unii Europejskiej na rzecz rozwoju i suwerenności żywnościowej”
zorganizowanym w Warszawie przez Polską Zieloną Sieć we współpracy z innymi organizacjami z
kraju i zagranicy. Przedstawiciele IGO zaprezentowali kilkuletnie doświadczenia w dziedzinie
rzecznictwa i promocji wiedzy o współpracy rozwojowej. Seminarium było okazją do bliższego
poznania polsko-francuskiej kampanii „Wyżywić świat” i wymiany informacji z licznymi
organizacjami zajmującymi się tematyką zrównoważonego rolnictwa i handlu międzynarodowego.
Uczestnicy zapoznali się też z perspektywą rolników afrykańskich na omawiane zagadnienia;
przedstawiła ją pani Foulematou Camara z Gwinei, przedstawicielka sieci ROPPA.
2.2.7. Uczestnictwo w Trialog Partnership Fair
Przedstawicielka IGO uczestniczyła w Trialog Partnership Fair, międzynarodowym spotkaniu
poświęconym nawiązywaniu partnerstw pomiędzy organizacjami pozarządowymi. Wynikiem
uczestnictwa w tej imprezie w lutym 2010 r. w Wiedniu było wzmocnienie współpracy IGO z innymi
NGOs zajmującymi się szerzeniem w Europie wiedzy o tematyce globalnej.
2.2.8. Strategie pomocy - strategiczne dokumenty polskiej pomocy rozwojowej
Bazując na doświadczeniach z kilkuletniego monitoringu polskiej współpracy rozwojowej, IGO
rozpoczął opracowanie propozycji strategi dotyczących polskiej pomocy dla krajów globalnego
Południa.
W październiku 2010 roku IGO rozpoczął realizację dwuletniego projektu zatytułowanego
„Opracowanie projektów czterech dokumentów strategicznych polskiej pomocy rozwojowej”,
finansowanego przez Fundację im. Stefana Batorego. W pierwszym etapie realizacji projektu
powstała prezentacja doświadczeń z innych krajów UE w strategicznym podejściu do pomocy dla
krajów globalnego Południa i nawiązano współpracę z kluczowymi instytucjami i organizacjami.
Wynikiem dalszych działań projektowych IGO będzie stworzenie modelowych rozwiązań opartych
na dotychczasowych doświadczeniach Polski, zobowiązaniach międzynarodowych (UE, ONZ),
postulatach krajów partnerskich (tj. biorców pomocy) oraz na potencjale polskich organizacji
pozarządowych.
2.2.9. Publikacja „Spójność polityki na rzecz rozwoju”
W 2010 roku IGO rozpowszechniał publikację pt. „Spójność polityki na rzecz rozwoju”, wydaną w
roku poprzednim przy współpracy merytorycznej IGO. Publikacja adresowana jest do polskich
polityków, posłów i senatorów oraz deputowanych do Parlamentu Europejskiego. Spójność polityk
na rzecz rozwoju (ang. Policy Coherence for Development) to jedno z najważniejszych zagadnień
dotyczących współpracy rozwojowej.
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2.3. Wspieranie i upowszechnianie postaw solidarności i współpracy międzynarodowej
2.3.1 Wolontariat międzypokoleniowy na rzecz solidarności międzynarodowej
Od maja do grudnia 2010 r. Instytut Globalnej Odpowiedzialności przeprowadził projekt
„Wolontariat międzypokoleniowy na rzecz solidarności międzynarodowej” dofinansowany przez
Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich.
Jego głównym celem było upowszechnienie wolontariatu i poszukiwanie najlepszych metod
współpracy z wolontariuszami i wolontariuszkami w polskich organizacjach zajmujących się
pomocą humanitarną i rozwojową, a także wspieraniem demokracji za granicą. Z drugiej strony,
projekt był odpowiedzią na często zgłaszany problem braku możliwości zaangażowania się przez
Polaków w działania przez nie prowadzone na rzecz solidarności i współpracy międzynarodowej.
Korzystając z doświadczeń własnych i innych organizacji, IGO wypracowało nowy, praktyczny
model wolontariatu, który umożliwia pełniejsze włączenie się w działania organizacji. W tym celu
Instytut zaprosił do współpracy grupę dwudziestu wolontariuszy i wolontariuszek, którzy od
września do grudnia mieli okazję zapoznać się z charakterystyką pracy w organizacji
pozarządowej, wdrożyć się w główne nurty działania IGO oraz zaplanować i przeprowadzić kilka
akcji lokalnych w Warszawie.
Osoby, które wcześniej nie były związane z organizacją, przeszły cykl warsztatów i szkoleń,
obejmujących zarówno zagadnienia organizacyjne jak i merytoryczne, dotyczące relacji między
krajami globalnej Północy i Południa oraz współpracy rozwojowej. Ponadto, każdy pracownik i
pracowniczka honorowa - czyli wolontariusze IGO - mogli skorzystać z dodatkowych szkoleń na
indywidualnie ustalone tematy, przeprowadzane w ramach indywidualnych lub grupowych
konsultacji. Dzięki temu, mieli oni unikalną możliwość zdobycia zarówno praktycznej jak i
merytorycznej wiedzy dotyczącej wszystkich aspektów działalności organizacji.
Poza zdobyciem wiedzy teoretycznej, pracownicy honorowi / wolontariusze mieli okazję w praktyce
nauczyć się, jak organizować akcje lokalne, dotyczące poruszanych przez IGO zagadnień. W
kilkuosobowych grupach pracownicy i pracowniczki honorowe przeprowadzili pięć akcji – byli m.in.
obecni na festiwalu filmowym AfryKamera, zorganizowali cykl kawiarnianych spotkań dyskusyjnych
Globalne PoPołudnie, a także uczestniczyli w happeningu Grupy Zagranica na IV Forum Polskiej
Pomocy Zagranicznej. Na koniec roku powstała także bożonarodzeniowo-noworoczna kartka,
którą rozdystrybuowano na ulicach Warszawy.
W grudniu, we współpracy z Pracownią Badań i Innowacji Społecznych Stocznia, IGO
zorganizował seminarium poświęcone promocji wolontariatu. W przygotowaniu i prowadzeniu
seminarium aktywnie uczestniczyli pracownicy honorowi. W spotkaniu uczestniczyli m.in.
pracownicy i wolontariusze polskich organizacji pozarządowych, w tym Polskiej Akcji Humanitarnej,
Amnesty International, Społecznego Instytutu Ekologicznego i Pracowni Badań i Innowacji
Społecznych Stocznia. Po seminarium ukazał się także artykuł zatytułowany „Cienie i blaski
wolontariatu” w portalu wiadomości ngo.pl.
W ramach projektu stworzono dwie broszury: „Solidarność międzynarodowa dla myślących” i
„Polska pomoc rozwojowa – o co chodzi?”, raport pt. „Wolontariat w solidarności
międzynarodowej”, oraz analizę kapitału społecznego w organizacjach pomocowych w Europie i
krajach Południa. Powstał także krótki film dokumentujący działania i promujący wolontariat na
rzecz solidarności międzynarodowej.
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2.3.2 Wolontariat w Ugandzie oraz inicjatywa edukacyjna w Polsce
W 2010 roku IGO kontynuował współpracę z ugandyjską organizacją SEATINI Uganda
(Południowo- i Wschodnioafrykański Instytut Informacji i Negocjacji Handlowych).
Od czerwca do końca grudnia 2010 roku IGO zrealizował we współpracy z SEATINI projekt
finansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Wolontariat Polska Pomoc) pt. „Informacja,
networking i fundraising na rzecz bardziej sprawiedliwego handlu i suwerenności żywnościowej w
Ugandzie”. Przedstawicielka IGO pracowała jako wolontariuszka w siedzibie SEATINI Uganda w
Kampali. Zestaw działań został zaproponowany przez kadrę SEATINI w oparciu o analizę potrzeb
oraz wcześniejszą współpracę z IGO.
Wolontariuszka IGO współpracowała z zespołem SEATINI w kluczowych obszarach projektu.
Przedstawiciele obydwu organizacji wspólnie:
• stworzyli strategię komunikacyjno-networkingową oraz plan działań, który pozwolił SEATINI
informować o swojej pracy szersze grono organizacji i koalicji w Europie i na świecie, a w
efekcie pozyskiwać partnerów do swoich działań i sojuszników do prowadzonych kampanii;
• opracowali model i wydali 2 numery elektronicznego biuletynu, który dociera do
najważniejszych odbiorców w Europie, zapewniając informacje wprost z Południa o
problematyce, którą zajmuje się SEATINI;
• opracowali bazę potencjalnych darczyńców SEATINI i poznali sposoby skuteczniejszego
pozyskiwania funduszy;
• napisali trzy wnioski o dofinansowanie dla SEATINI, w tym jeden na wspólne działania z
ugandyjskimi rolnikami;
• poznali potrzeby społeczności rolniczych w Lirze (w północnej Ugandzie) podczas
dwudniowych warsztatów dla rolników i rolniczek w ramach wizyty rozpoznawczej;
• stworzyli konto organizacji w serwisie facebook.com oraz plan przebudowy strony
internetowej organizacji;
• nawiązali formalne partnerstwo z organizacją German Marshall Fund.
W ramach części edukacyjnej projektu w Polsce (inicjatywa edukacyjna) stworzona została strona
internetowa na temat suwerenności żywnościowej www.silepoludnie.pl, zawierająca m.in. sylwetkę
organizacji SEATINI Uganda oraz materiały edukacyjne - zdjęcia roślin uprawianych przez rolników
w krajach globalnego Południa do bezpłatnego pobrania, oraz informacje o wpływie handlu
międzynarodowego i współpracy rozwojowej na życie ugandyjskich rolniczek
Ważnym elementem strony internetowej była publikacja pt. „Jemy! A kto płaci?” udostępniona do
bezpłatnego pobrania w formacie PDF. Publikacja ta została również wydrukowana w nakładzie
1000 egz. i wysłana do warszawskich szkół. Zawiera ona 4 scenariusze lekcji zgodne z nową
podstawą programową przeznaczone do realizacji w programie gimnazjum. Dodatkowo w ramach
inicjatywy edukacyjnej powstały inne materiały edukacyjne: zestaw 30 zdjęć z globalnego Południa
w formacie A4 oraz plansza nt. globalnego Południa w formacie 1x1,5m.
Projekt był wizytowany przez p. dyrektor Agatę Czaplińską, i p. Michała Vogta z Ministerstwa
Spraw Zagranicznych.
Współpraca pomiędzy IGO a SEATINI Uganda rozwija się i jest kontynuowana w roku 2011 w
formie wspólnego wspierania rolników w Ugandzie w ramach projektu „Głos na rolnictwo!”.
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3. Opis działalności gospodarczej
Fundacja Instytut Globalnej Odpowiedzialności zgodnie z postanowieniami statutu nie prowadzi
działalności gospodarczej.

4. Odpisy uchwał zarządu fundacji
Uchwała Zarządu Fundacji Instytut Globalnej Odpowiedzialności nr 1/2011 zatwierdzenie
sprawozdanie z działalności IGO za rok 2010.

5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów
Fundacja Instytut Globalnej Odpowiedzialności w roku 2010 uzyskała następujące przychody:
a)
b)
c)
d)
e)

przychody z odpłatnej działalności
refundacje
darowizny
odsetki
dotacje

611,65 zł
889,49 zł
492,29 zł
645,54 zł
186.295,00 zł

6. Informacja o poniesionych kosztach
Fundacja Instytut Globalnej Odpowiedzialności w roku 2010 poniosła następujące koszty:
a)
b)
c)
d)

realizacja celów statutowych
zużycie materiałów i energii
usługi obce
podatki i opłaty

92.576, 97 zł
7.450,29 zł
59.688,80 zł
500,00 zł

7. Inne dane
a) liczba osób zatrudnionych w fundacji:
Fundacja Instytut Globalnej Odpowiedzialności w 2010 roku nie zatrudniała pracowników na
umowy o pracę.
b) wydatki na wynagrodzenia i inne świadczenia dla pracowników:
Fundacja Instytut Globalnej Odpowiedzialności w 2010 roku nie poniosła wydatków na
wynagrodzenia z tytułu umów o pracę ani na nagrody, premie i inne świadczenia dla pracowników.
c) wydatki na wynagrodzenia i inne świadczenia dla członków zarządu i innych organów fundacji:
Fundacja Instytut Globalnej Odpowiedzialności w 2010 roku nie poniosła wydatków na
wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia dla członków zarządu i innych organów
Fundacji.
d) wydatki na wynagrodzenia z umów cywilno-prawnych:
Fundacja Instytut Globalnej Odpowiedzialności w 2010 roku poniosła wydatki na wynagrodzenia z
tytułu umów cywilno-prawnych w kwocie 33.462,80 zł.
e) udzielone pożyczki pieniężne:
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Fundacja Instytut Globalnej Odpowiedzialności w 2010 roku nie udzielała pożyczek pieniężnych.
f) kwoty ulokowane na rachunkach bankowych:
W okresie sprawozdawczym na rachunkach bankowych w ING Bank Śląski zostało ulokowanych
środków pieniężnych 193.658,39 zł.
g) wartość nabytych obligacji, udziałów, akcji:
Fundacja Instytut Globalnej Odpowiedzialności nie nabyła w 2010 roku obligacji, udziałów lub akcji
innych spółek prawa handlowego.
h) wartość nabytych nieruchomości:
Fundacja Instytut Globalnej Odpowiedzialności w 2010 roku nie nabyła nieruchomości.
i) wartość nabytych pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych:
Fundacja Instytut Globalnej Odpowiedzialności w 2010 roku nie nabyła wartości niematerialnych i
Prawnych.
j) wartość aktywów i zobowiązań Fundacji:
Aktywa trwałe - Fundacja Instytut Globalnej Odpowiedzialności w 2010 roku nie posiadała aktywów
trwałych. Aktywa obrotowe Fundacji wyniosły 95.942,57 zł.
Zobowiązania krótkoterminowe:
a) z tytułu dostaw towarów i usług
b) z tytułu rozliczeń ze współpracownikami

1.046,81 zł
1.156,72 zł

Zobowiązania długoterminowe:
Fundacja Instytut Globalnej Odpowiedzialności w 2010 roku nie posiadała zobowiązań w okresie
spłaty powyżej 1- 5lat

8. Działalność zlecona fundacji przez podmioty państwowe i
samorządowe
W 2010 roku Instytut Globalnej Odpowiedzialności zrealizował następujące projekty w ramach
działalności zleconej przed podmioty państwowe i samorządowe:
Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich
Tytuł projektu: Wolontariat międzypokoleniowy na rzecz solidarności międzynarodowej
Nr umowy dotacji 117_I/10.
Dotacja o wartości 39.490,00 zł.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych ze środków Programu Polska Pomoc 2010
Tytuł projektu: Informacja, networking i fundraising na rzecz bardziej sprawiedliwego handlu i
suwerenności żywieniowej w Ugandzie
Nr umowy: 1043/Wolontariat polska pomoc/2010/10.
Dotacja o wartości 46.805,00 zł.
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Ponadto, w 2010 r. Instytut Globalnej Odpowiedzialności zaczął realizację następującego projektu
finansowanego ze środków, które nie pochodzą od podmiotów państwowych i samorządowych.
Fundacja im. Stefana Batorego
Tytuł projektu: Opracowanie projektów czterech dokumentów strategicznych polskiej pomocy
rozwojowej
Nr umowy 20396.
Dotacja o wartości 100.000,00 zł.
Projekt jest realizowany w latach 2010-2012.

9. Rozliczenia z tytułu zobowiązań podatkowych
Zgodnie z Ustawą z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.z 2000
nr 54,poz.654 z późniejszymi zmianami) art.17 ust.1 pkt.4 działalność Fundacji jest zwolniona
przedmiotowo z podatku dochodowego od osób prawnych.
Fundacja złożyła do Urzędu Skarbowego CIT 8 i CIT 8/0.

10. Informacja o przeprowadzonych kontrolach
W Fundacji Instytut Globalnej Odpowiedzialności w 2010 roku nie przeprowadzono żadnych
kontroli.
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