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Warszawa, dn. 30.06.2015 

Fundacja Nasz Wybór                                                                                                                        

ul. Zamenhofa 1 

00-153 Warszawa 

NIP: 1132788882 

REGON: 142115753 

KRS:  0000342283 

 

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2014 
Część I 

 

1. Sprawozdanie merytoryczne dotyczy Fundacji Nasz Wybór z siedzibą w Warszawie przy 

ulicy ul. Zamenhofa 1. 

• Fundacji Nasz wybór wpisana jest pod numerem 0000342283 do Rejestru Stowarzyszeń, 

innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Data rejestracji w KRS-ie: 24.11.2009.  

• NIP: 1132788882 

• REGON: 142115753 

• KRS:  0000342283 

• Zarząd Fundacji Nasz Wybór: Myroslava Keryk – prezes, Tetyana Rodnyenkova – członek 

zarządu, Olena Lytvynenko – członek zarządu. 

• Rada Fundacji Nasz Wybór: Joanna Konieczna-Sałamatin, Iwona Trochimczyk-Sawczuk, 

Olga Popovych, Taras Shumeyko, Lesya Kostina, Romana Feliks, Iryna Polets. 

 

2. Cele Fundacji (wyciąg ze statutu): 

 

1. Promocja wartości demokratycznych i obywatelskich oraz integracji europejskiej;  

2. Upowszechnianie ochrony praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań 

wspomagających rozwój demokracji;  

3. Promowanie i wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego, 

4. Promowanie edukacji obywatelskiej, wspieranie samodzielności obywateli państw trzecich 

w Unii Europejskiej 

5. Promowanie przeciwdziałania dyskryminacji obywateli Ukrainy w Rzeczpospolitej Polskiej; 

6. Wspieranie zbliżenia narodów, społeczeństw i państw Regionu Europy Środkowej i 

Wschodniej poprzez krzewienie wzajemnej wiedzy i informacji oraz uświadamianie 

poczucia wspólnoty kulturowej i wspólnoty interesów. 

7. Integracja i ułatwianie kontaktów pomiędzy społecznością ukraińską a społecznością polską, 

promowanie kultury ukraińskiej w Unii Europejskiej; 

8. Rozwój wzajemnych kontaktów pomiędzy środowiskami działającymi na rzecz imigrantów 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

9. Kreowanie pozytywnego wizerunku obywateli państw trzecich w przyjmujących krajach 

Unii Europejskiej poprzez media, materiały informacyjne oraz akcje publiczne. 

10. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; 

11. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za 

granicą. 

12. Działanie na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym; 

13. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych 

zwolnieniem z pracy 
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14. Działanie na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn. 

 

Fundacja Nasz Wybór realizuje swoje cele poprzez (wyciąg ze statutu): 

 

1) Wydawanie, tłumaczenie, rozpowszechnianie literatury obejmującej zagadnienia z 

zakresu polityki społecznej; rozwoju regionalnego; nauk społecznych, ułatwiających 

przekazywanie wiedzy i doświadczeń w zakresie problematyki społecznej: opracowań 

metodologicznych, aktów prawnych, publikacji badawczych i analiz eksperckich, w tym 

związanych z zagadnieniami stanowiącymi przedmiot działalności Fundacji. 

2) Działalność badawcza. 

3) Opracowywanie programów i strategii rozwoju w oparciu o przygotowywane analizy i 

ekspertyzy. 

4) Wymiana międzynarodowa, wizyty studyjne, programy edukacyjne i kulturalne; staże i 

praktyki zawodowe.  

5) Organizowanie przedsięwzięć kulturalnych i oświatowych o charakterze integracyjnym z 

udziałem środowisk zainteresowanych współpracą na rzecz zbliżenia narodów, społeczeństw 

i państw Regionu Europy Środkowej i Wschodniej. 

6) Wsparcie i pomoc w nawiązywaniu kontaktów organizacji sfery społecznej, instytucji 

publicznych, jednostek samorządowych, przedsiębiorstw i firm prywatnych oraz placówek 

badawczych i edukacyjnych. 

7) Organizowanie poradnictwa, warsztatów, konferencji i seminariów. 

8) Realizacja celów Fundacji poprzez kampanie społeczne. 

9) Przeprowadzanie programów grantodawczych oraz stypendialnych powiązanych z celami 

Fundacji; 

10) Organizowanie obozów, kolonii, imprez sportowych, turystycznych i artystyczno-

edukacyjnych dla dzieci i młodzieży; 

11) Prowadzenie kursów, organizowanie odczytów i innych form popularyzacji wiedzy. 

12) Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży 

13) Działania w zakresie turystyki i krajoznawstwa. 

14) Działalność wydawnicza. 

15) Prowadzenie akcji charytatywnych i pomocowych szczególnie w sytuacji klęsk 

żywiołowych i ubóstwa, udzielania wsparcia materialnego znajdujących się w trudniej 

sytuacji osobom. 

 

 

Część II 

W roku 2014 Fundacja Nasz Wybór realizowała następujące 

działania: 

 
1. „Nasz Wybir - Zasoby informacyjne dla imigrantów z Ukrainy w Polsce III” (2011-2015) – 

Projekt stanowił kontynuację zakończonych z powodzeniem projektów: „Zasoby informacyjne dla 

imigrantów z Ukrainy w Polsce” oraz „Nasz Wybir - Zasoby informacyjne dla imigrantów z 

Ukrainy w Polsce II”, które realizowane były przez naszą Fundację we współpracy z tygodnikiem 

mniejszości narodowych w Polsce „Nasze Słowo”. «Nasze Słowo» to wydawany w języku 

ukraińskim tygodnik mniejszości ukraińskiej w Polsce. Pojawił się na fali odwilży politycznej w 

połowie lat 50. XX. Jego wydawcą jest Związek Ukraińców w Polsce. Od sierpnia 2007 roku pracą 

tygodnika kieruje Jarosław Prystasz. Gazeta ma dodatki miesięcznik „Nasza Kultura” i miesięcznik 

dla dzieci „Switanok”. (http://nslowo.pl). 

W ramach projektu wydawany był bezpłatny miesięcznik w języku ukraińskim „Nasz 

Wybir”, prowadzony jest portal internetowy w języku polskim i ukraińskim (www.naszwybir.pl) 

http://nslowo.pl/
http://www.naszwybir.p/
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oraz profil na Facebooku. Ponadto, co najmniej raz w miesiącu organizowane były dyskusje 

publiczne (spotkania z czytelnikami), które miały dwojaki charakter. Po pierwsze, były to działania 

informacyjne skierowane do imigrantów, oferowanych w ich języku ojczystym, a dotyczących 

zagadnień związanych z legalizacją pobytu, zatrudnieniem, edukacją, ochroną zdrowia, ofertą 

instytucji pomocowych. Po drugie, była to prezentacja imigrantów z Ukrainy społeczeństwu 

polskiemu. Chcemy, by społeczeństwo przyjmujące miało możliwość poznać różne oblicza 

imigrantów z Ukrainy - nie tylko jako pomocy domowych i pracowników sezonowych, ale również 

imigrantów jako ludzi kultury, naukowców, biznesmenów, którzy z powodzeniem realizują się w 

polskich realiach. W okresie sprawozdawczym wydanych zostało 12 numerów pisma oraz 

zorganizowanych zostało 11 dyskusji publicznych. 

Należy dodać, że 28 marca 2013 na oficjalnej stronie Komisji Europejskiej poświęconej 

sprawom integracji migrantow – European web site on integration znalazła się informacja o 

gazecie i portalu Nasz Wybir, jako przykład dobrych praktyk integracyjnych. Jest to niezwykle 

ważna i bardzo szeroka, bo na poziomie paneuropejskim, promocja naszego przedsięwzięcia. 

http://ec.europa.eu/ewsi/en/practice/details.cfm?ID_ITEMS=34030. 

Projekt był współfinansowany z Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw 

Trzecich oraz budżetu państwa. 

 

2. „Imigranci o wysokich kwalifikacjach na polskim rynku pracy. Badanie społeczne” (2014-

III.2015) – projekt realizowany wspólnie z Fundacją Instytut Ekonomicznych i Społecznych 

Ekspertyz.  

Celem projektu było:  

1. Dostarczenie wiedzy o sytuacji na rynku pracy imigrantów posiadających wyższe wykształcenie, 

w szczególności zbadanie funkcjonowania w praktyce regulacji prawnych dających preferencje w 

dostępie do polskiego rynku pracy absolwentom polskich wyższych uczelni.  

2. Ujawnienie barier utrudniających integrację imigrantów poprzez rynek pracy. W szczególności 

barier związanych ze społecznym wizerunkiem imigrantów jako pracowników i pracodawców.  

3. Wsparcie imigrantów będących absolwentami wyższych uczelni (polskich i zagranicznych) w 

znalezieniu zatrudnienia odpowiadającego ich kwalifikacjom i ambicjom.  

W ramach projektu przeprowadzone zostało kompleksowe badanie społeczne dotyczące sytuacji 

imigrantów edukacyjnych z krajów trzecich, tj. absolwentów polskich wyższych uczelni 

pochodzących z krajów nie będących członkami Unii Europejskiej. Główna uwaga została 

udzielona najliczniejszym grupom imigrantów edukacyjnych, zdobywającym wykształcenie 

zarówno na uczelniach publicznych, jak i prywatnych.  

 

Raport z badań - http://naszwybir.pl/visokokvalifikovani-migranti-na-polskomu-rinku-pratsi-zvit-z-

doslidzhen-2014-2015/ 

 

3. „Klub Ukraińskich Kobiet” (1.05.2014-31.10.2015), projekt realizowany przez Fundację i 

współfinansowany z programu "Obywatele dla Demokracji" finansowanego przez Fundusze EOG.  

Celem projektu jest aktywizacja (obywatelska i społeczna) oraz integracja ze społeczeństwem 

przyjmującym imigrantek z Ukrainy, głównie pomocy domowych, opiekunek osób starszych oraz 

niań z Warszawy i okolic. Kobiet, które nie tylko mają ograniczony kontakt ze społeczeństwem 

przyjmującym, ale i z innymi imigrantami. Chcemy im zapewnić szkolenia, miejsce do spotkań i 

integracji, pokazać dobre praktyki wybranych polskich organizacji kobiecych działających na 

szczeblu lokalnym. Rezultatem realizacji projektu jest stworzenie grupy przeszkolonych i 

aktywnych imigrantek, które będą miały wiedzę i kwalifikacje by kontynuować w przyszłości 

działania na rzecz ww. wykluczonej grupy imigrantek. 

Za okres maj-grudzień 2014r. zorganizowaliśmy około 22 spotkań cyklicznych, 11 warsztatów 

rękodzielniczych i kulinarnych. Zorganizowałyśmy 4 szkolenia dla uczestniczek Klubu i były one 

poświęcone nauce umiejętności miękkich, zwłaszcza planowania działań, odpowiedzialności, pracy 

w grupie, itd.  

http://naszwybir.pl/visokokvalifikovani-migranti-na-polskomu-rinku-pratsi-zvit-z-doslidzhen-2014-2015/
http://naszwybir.pl/visokokvalifikovani-migranti-na-polskomu-rinku-pratsi-zvit-z-doslidzhen-2014-2015/
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W ramach Klubu powstał zespół śpiewaczy „Kalyna” złożony z kobiet-migrantek, który miał 

okazję już wielokrotnie zaprezentować się przy okazji różnych wydarzeń kulturalnych. 

Projekt Klub Ukraińskich Kobiet został zaprezentowany w Biuletynie Migracyjnym, OBM 

Uniwersytetu Warszawskiego: http://biuletynmigracyjny.uw.edu.pl/48-czerwiec-2014/klub-

ukrainskich-kobiet 

Strona Klubu na Facebook: www.facebook.com/KlubUkrainok 

 

4. Obchody 23. rocznicy Dnia Niepodległości Ukrainy w Warszawie 

24 sierpnia 2014r. w Forcie Sokolnickiego na warszawskim Żoliborzu odbyły się obchody 23. 

rocznicy niepodległości Ukrainy. Była to pierwsza impreza organizowana wspólnie przez 

imigrantów z Ukrainy – Fundację „Nasz Wybór” oraz ukraińską mniejszość narodową – Związek 

Ukraińców w Polsce oraz Polaków – od lat sympatyzujących z Ukrainą.  

Obok głównego celu spotkania jakim było uczczenie rocznicy niepodległości Ukrainy 

organizatorzy zaplanowali szereg wydarzeń, które prezentowały kulturę, sztukę i historię Ukrainy.   

W programie imprezy znalazły się dyskusje publiczne:  

• „Ukraina 1991 – kulisy niepodległości.  Współczesne reminiscencje” panelistami której byli dr 

Kazimierz Wóycicki (UW), dr Andrzej Szeptycki (UW), Stanisław Fedorczuk, politolog z 

Doniecka;  

• „Krym i Tatarzy Krymscy po aneksji. Co dalej?, w której udział wzięli Nedim Usejnow, Lenur 

Kerymov, Paweł Kazaniecki;  

• „Ukraina oczami Jacka Kuronia” przy współudziale żony Jacka Kuronia - Danuty Kuroń oraz 

aktora Andrzeja Seweryna. W trakcie spotkania wystąpił zespół „Dziczka”, a spotkanie 

poprowadziła Izabella Chruślińska.  

Dla osób zainteresowanych zdobyciem nowych umiejętności praktycznych, bądź podniesieniem już 

posiadanych, przewidziano warsztaty.  Były to m.in.: warsztaty pisania ikon, warsztaty ukraińskiej 

sztuki walki „Boyowy Hopak”, warsztaty kuchni ukraińskiej, warsztaty taneczne oraz warsztaty dla 

najmłodszych „Ukraińska bajka”. W ramach warsztatów, można było również wyrzeźbić 

instrumenty muzyczne z warzyw i owoców oraz na nich zagrać. Zadbali o to twórcy jedynej w 

Polsce warzywnej orkiestry – „Paprykalaby”.  

Uczestnikom wydarzenia towarzyszyła również ukraińska muzyka. I to zarówno ta w wykonaniu 

gości zza wschodniej granicy, jak i zespołów mniejszości narodowych w Polsce. Na scenie Nowego 

Fortu wystąpił zespół „Burdon” jeden z najbardziej ciekawych i intrygujących zespołów folkowej 

sceny Ukrainy; Urjane Kenżikajewa - nazywana głosem duszy krymsko-tatarskiego narodu oraz 

tatarską Edith Piaf; „Rodyna” – wielopokoleniowy zespół śpiewaczy z Dubiażyna na Podlasiu, 

kultywujący obrzędy i tradycje Ukraińców Podlasia oraz dziecięco-młodzieżowy zespół „Ranok” z 

Bielska Podlaskiego, jeden z najlepszych zespołów śpiewu białego w Polsce prezentujący kulturę 

ukraińskojęzycznej części Podlasia. 

W trakcie obchodów odbył się również wernisaż wystawy prac artystów z Odessy «God save 

Ukraine/Боже, храни Украину/Боже, Україну збережи», projekcja ukraińskiego filmu 

dokumentalnego W. Koczura „Ukraiński Związek Helsiński – kierunek zmian” , a także prezentacje 

wyrobów ukraińskiego rękodzieła ludowego, ukraińskich wydawnictw muzycznych, publikacji 

książkowych oraz stoiska organizacji ukraińskich z Warszawy.  

W czasie całodniowej imprezy zaprezentowały się również organizacje pozarządowe działające na 

rzecz imigrantów, zrzeszone w ramach Krajowej Platformy Współpracy na rzecz Integracji (IOM). 

Przedstawiciele tych instytucji mieli możliwość zaprezentowania (ze sceny i poza nią) oferty 

informacyjnej i pomocowej skierowanej do imigrantów.  

Współorganizatorem imprezy była Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy. Patronat honorowy nad 

imprezą objęła Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej.  

 

5. „Zwiększenie efektywności działań na rzecz migrantów z Ukrainy w Polsce” (październik 

2014). Projekt realizowany był w ramach Projektu „Zwiększanie efektywności zarządzania 

http://biuletynmigracyjny.uw.edu.pl/48-czerwiec-2014/klub-ukrainskich-kobiet
http://biuletynmigracyjny.uw.edu.pl/48-czerwiec-2014/klub-ukrainskich-kobiet
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migracjami w Polsce” i współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu 

współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. 

W ramach spotkania eksperckiego „Zwiększenie efektywności działań na rzecz migrantów z Ukrainy 

w Polsce” Krajowej Platformy Współpracy na rzecz Integracji przeprowadzono szereg dyskusji 

otwartych, dyskusji w grupach roboczych na temat najbardziej aktualnych kwestii i problemów, 

związanych z pobytem Ukraińców w Polsce.  

W spotkaniu wzięli udział przedstawicieli organizacji, będące członkami Krajowej Platformy 

Współpracy na rzecz Integracji oraz przedstawiciele innych organizacji z całej Polski, które działają 

na rzecz migrantów z Ukrainy.  

Jednym z ważnych celów spotkania było zebranie i podsumowanie problemów, z którymi borykają 

się migranci z Ukrainy w Polsce. Zebrane materiały planujemy wykorzystać w ramach kontynuacji 

przedsięwzięcia, zorganizowanie dużego forum lub szeregu spotkań eksperckich o podobnej 

tematyce. W taki sposób planujemy opracować kampanie informacyjną na rzecz lepszego 

zrozumienia problemów migrantów z Ukrainy w Polsce (w tym nowopowstałej kwestii „wymuszonej 

migracji” ze wschodnich i południowych rejonów Ukrainy oraz praw wyborczych migrantów na 

poziomie lokalnym) i wdrożyć tę kampanie w życie przy współpracy z członkami Krajowej Platformy 

Współpracy na rzecz Integracji. 

Rekomendacje ze spotkania są dostępne na stronie: http://polski.naszwybir.pl/nasze-sprawy/item/792-

podsumowania-pracy-grup-roboczych-spotkania-eksperckiego-%E2%80%9Ezwi%C4%99kszenie-

efektywno%C5%9Bci-dzia%C5%82a%C5%84-dla-migrant%C3%B3w-z-ukrainy-w-

polsce%E2%80%9D 

 

6. „Współpraca polsko-ukraińska na rzecz pamięci lokalnej”, Projekt realizowany był przez 

Fundację „Nasz Wybór” oraz organizację pozarządową Młodzieżowe Stowarzyszenie „A priori” 

(Lwów, Ukraina). Projekt został sfinansowany w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji 

Wolności "Przemiany w Regionie"- RITA, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.  

Główny cel projektu „Współpraca polsko-ukraińska na rzecz pamięci lokalnej” – aktywizacja 

środowiska młodych ludzi na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego regionu starosamborskiego 

(obwód lwowski, Ukraina) – był realizowany poprzez szereg działań:  

1. Organizacja Szkoły Letniej w Ławrowie, która była pewnego rodzaju think tankiem 

projektu. Prowadzącymi zajęcia byli specjaliści z Polski i Ukrainy. Przedmiotem zajęć 

szkoły letniej były nie tylko kwestie pamięci lokalnej w szerokim kontekście, lecz również 

analiza rodzinnych historii mieszkańców wsi. 

2. Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu dla uczniów starszych klas szkoły nr 1 miasta 

Stary Sambór (aktywizacja młodzieży lokalnej na temat pamięci lokalnej. 

3. Opracowanie projektu publikacji „Ławrów: genius loci” (podsumowanie wykonanych prac). 

Publikacja jest dostępna na stronie: http://naszwybir.pl/lawrow/ 

 

7. Ukraiński Dom w Warszawie (sierpień 2014-obecnie), ul. Zamenhofa 1 - miejsce spotkań 

oraz działań ukraińskich organizacji oraz inicjatyw w Warszawie. Fundacja prowadzi ten dom, a 

jego powstanie było inicjatywą kilku środowisk ukraińskich, a zaszczyt i obowiązki prowadzenia 

Domu powierzono Fundacji „Nasz Wybór”. Dom mieści się przy ulicy Zamenhofa 1 w Warszawie. 

Od niemal od pierwszych dni od przekazania pomieszczeń we władanie Fundacji, w Ukraińskim 

Domu odbywają się zajęcia śpiewu białego, zajęcia ukraińskiej sztuki walki „Bojowy Hopak”, 

seminaria, warsztaty i zebrania innych organizacji, które na terenie Warszawy działają na rzecz 

imigrantów. W Domu działa Klub Ukraińskich Kobiet oraz działają różne inicjatywy obywatelskie. 

Ponadto, w Ukraińskim Domu Fundacja „Nasz Wybór” prowadzi klubik dziecięcy „Rękawiczka”. 

Są to otwarte, weekendowe zajęcia dedykowane dla dzieci ukraińskich i polskich. 

 

8. Wydarzenie „Puls Ukrainy” w Domu Towarowym Braci Jabłkowskich w Warszawie, 29-30 

listopada 2014r. Organizator: Moda Na Czytanie. Partnerzy: Fundacja „Nasz Wybór”, 

Wydawnictwo Czarne, Wydawnictwo „Wielka Litera”. Przez 2 dni odbywały się wydarzenia, 

http://polski.naszwybir.pl/nasze-sprawy/item/792-podsumowania-pracy-grup-roboczych-spotkania-eksperckiego-%E2%80%9Ezwi%C4%99kszenie-efektywno%C5%9Bci-dzia%C5%82a%C5%84-dla-migrant%C3%B3w-z-ukrainy-w-polsce%E2%80%9D
http://polski.naszwybir.pl/nasze-sprawy/item/792-podsumowania-pracy-grup-roboczych-spotkania-eksperckiego-%E2%80%9Ezwi%C4%99kszenie-efektywno%C5%9Bci-dzia%C5%82a%C5%84-dla-migrant%C3%B3w-z-ukrainy-w-polsce%E2%80%9D
http://polski.naszwybir.pl/nasze-sprawy/item/792-podsumowania-pracy-grup-roboczych-spotkania-eksperckiego-%E2%80%9Ezwi%C4%99kszenie-efektywno%C5%9Bci-dzia%C5%82a%C5%84-dla-migrant%C3%B3w-z-ukrainy-w-polsce%E2%80%9D
http://polski.naszwybir.pl/nasze-sprawy/item/792-podsumowania-pracy-grup-roboczych-spotkania-eksperckiego-%E2%80%9Ezwi%C4%99kszenie-efektywno%C5%9Bci-dzia%C5%82a%C5%84-dla-migrant%C3%B3w-z-ukrainy-w-polsce%E2%80%9D
http://naszwybir.pl/lawrow/
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związane z kulturą ukraińską oraz obecnym – wojennym – życiem na Ukrainie. W programie były 

prezentację książek (na przykład książki wywiadu z Jurijem Andruchowyczem o Ukraińskim 

Majdanie), koncerty, spotkania z wolontariuszami z PAH, którzy pracują w strefie ATO w Ukrainie. 

Fundacja zorganizowała warsztaty kulinarne, warsztaty dla dzieci, przedstawiciel Fundacji 

moderował jedną z dyskusji, zespół kobiecy „Kalyna” wystąpił z koncertem.  

9. Działania wspierające Ukrainę 

Z początkiem Rewolucji Godności Fundacja i jej członkowie aktywnie włączyli się w działania 

wspierające Rewolucję. Niektóre z działań: 

• Przedstawiciele Fundacji od pierwszych dni Rewolucji byli współorganizatorami i 

współprowadzącymi protestów pod Ambasadą Ukrainy i ambasadami innych krajów w Polsce; 

• Zaangażowaliśmy się w informowanie społeczeństwa polskiego o wydarzeniach w Ukrainie. 

Członkowie Fundacji oraz osoby z nią związane, to historycy, socjologowie, politolodzy, 

zajmujący się zawodowo badaniem przemian politycznych i społecznych w Ukrainie. Aktywnie 

włączyli się oni w działania informacyjne i kontakty z mediami. Przedstawiali Polakom 

ukraiński punkt widzenia. Byli to głównie Yuriy Taran i Olga Popovych. 

• Olha Popovych reprezentowała Fundacje w debatach na temat obecnej sytuacji w Ukrainie:  

1) Debata Studytok: Ukraińscy nacjonaliści, polskie strachy i rosyjska propaganda. (Bar 

Studio, Warszawa, 17 lutego 2014r.) 

2) Wieczór ukraiński w ramach spotkań z cyklu "Ambasady z wizytą w Domu Kultury 

"Zacisze". (Dom Kultury „Zacisze” w dzielnicy Targówek, Warszawa, 20 maja 2014r.) 

3) Konferencja organizowana przez Koło Naukowe Problematyki Współczesnych 

Stosunków Międzynarodowych UKSM "Rosyjski imperializm a ukraiński nacjonalizm 

wobec Polski jako członka sojuszu północnoatlantyckiego" (Uniwersytet Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego, 6 listopada 2014r.) 

4) Od początku 2014 r. ona jest członkiem-założycielem Komitetu Obywatelskiego 

Solidarności z Ukrainą (Profil działalności - społeczeństwo, dialog polsko-ukraiński). 

 

• Uznaliśmy, że Ukraińcy mieszkający w Polsce również na bieżąco powinni być informowani o 

wydarzeniach w Ukrainie oraz o możliwościach pomocy swoim współobywatelom. Robiliśmy to za 

pośrednictwem prowadzonego przez nas od ponad 3 lat portalu internetowego oraz miesięcznika 

„Nasz Wybór”. 

• Taras Shumeyko, członek Rady Fundacji aktywnie uczestniczył w wydarzeniach na Majdanie w 

najbardziej gorące dni i godziny. Relacjonował wydarzenia na portalu naszwybir.pl oraz na łamach 

miesięcznika. W trakcie Rewolucji oraz po niej współpracował z wieloma zagranicznymi agencjami 

informacyjnymi oraz pomagał relacjonować wydarzenia z regionu objętego wojną.  

• Włączyliśmy się w kampanię informacyjną skierowaną do obywateli Ukrainy w Polsce w sprawie 

udziału w wyborach prezydenckich i parlamentarnych 2014 roku. Przygotowaliśmy materiały 

informacyjne na temat zasad udziału w wyborach za granicą, szereg artykułów oraz spotkań 

informacyjnych. 

• Fundacja zaangażowała się również w działania pomocowe na rzecz ludzi, którzy ucierpieli w 

wyniku działań wojennych na wschodzie Ukrainy oraz ukraińskiej armii. Nasza aktywność skupia 

się na: 

• Wspieraliśmy Komitet Społeczny Ukraińska Obywatelska Inicjatywa w prowadzeniu 

zbiórki odzieży, medykamentów oraz artykułów spożywczych dla ukraińskich żołnierzy. 

• Wspieraliśmy świąteczną zbiórkę rzeczy dla dzieci żołnierzy, którzy zginęli w strefie 

ATO. 

• Prowadziliśmy dwie zbiorki: „Pomagaj Ukrainie” oraz „Akcja Zimno”. 

 

10. Inne działania integracyjne oraz promujące integracje migrantów w Polsce 

• Prezes Fundacji, Myroslava Keryk brała udział w szeregu konferencji oraz debat 

publicznych poświęconych zagadnieniom sytuacji migrantów na rynku pracy w Polsce oraz 
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działań integracyjnych skierowanych do nich. 

• Tetyana Rodnyenkova brała udział w debacie migracyjnej Polska katastrofa 

demograficzna?! Co to znaczy?! w ramach wystawy Marthy Rosler dla CSW "Poradnik dla 

zagubionych: jak odnieść sukces w nowej Polsce?" (luty 2014) - panelistka; w konferencji 

Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności "Ambasadorzy Przemian w Regionie" (czerwiec 

2014) – uczestnik; w konferencji Krajowej Platformy Współpracy na rzecz Integracji 

„Wielokulturowe miasta – migranci częścią społeczności lokalnych” (grudzień 2014) – 

panelista.  

o Prowadziła również warsztaty o kulturze ukraińskiej:  

o „Gdzie spotyka się kultura ukraińska z kulturą polską?” (Muzeum Historii Żydów 

Polskich) (luty 2014) 

o „Tradycyjne lalki-motanki: ukraiński eco-art” (Bemowskie Centrum Kultury w 

Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, listopad 2014). 

• Przedstawicielki Fundacji wystąpiły na Konferencji Krajowej Platformy Współpracy na 

Rzecz Integracji "Wielokulturowe miasta – migranci częścią społeczności lokalnych", 

zorganizowaną przez IOM Polska, 18.12.2014r.  

• Ponadto, zarówno Fundacja „Nasz Wybór” jak i prezes Myroslava Keryk zostały 

nominowane do nagrody Złote Wachlarze 2014. Nagrody za najlepsze działania na rzecz 

imigrantów. Strona konkursu: www.złotewachlarze.pl. 

 

Część III 

Referencje osób działających w Fundacji Nasz Wybór: 

Myroslava Keryk – Historyk, socjolog, specjalista ds. migracji i społeczności ukraińskiej w 

Polsce. Wykłada historię i politykę społeczną w Uczelni Łazarskiego (Warszawa). Prezes 

Fundacji Nasz Wybór. 

 

Tetyana Rodnyenkova – Socjolog, badaczka przestrzeni edukacyjnej krajów postradzieckich, 

roli procesu bolońskiego w integracji Ukrainy i UE. Pisze doktorat w Szkole Nauk Społecznych 

PAN. 

 

Olena Lytvynenko – Historyk, badaczka mniejszości narodowych w Polsce i Ukrainie, 

antropolog kultury.  

 

Joanna Konieczna-Sałamatin - Socjolog, zajmuje się m.in. badaniem społecznego odbioru 

stosunków między Ukrainą a Unią Europejską. Wykłada na Uniwersytecie Warszawskim. 

 

Iwona Trochimczyk – Sawczuk - Filolog, prawnik, specjalistka ds. zasobów ludzkich, tłumacz, 

koordynatorka projektów. 

 

Olga Popovych – Historyk, badaczka współczesnej tożsamości Ukraińców i Słowaków w 

dyskursie politycznym, zajmuje się również analizą ukraińskiej sceny politycznej.   

 

Taras Shumeyko – Dziennikarz, filolog, badacz ukraińskiej literatury średniowiecznej. 

 

Iryna Polets – socjolog, obroniła doktorat w Polskiej Akademii Nauk, wykładowczyni Uczelni 

Łazarskiego. 

 

Romana Felks – księgowa, działa na rzecz wspólnoty ukraińskiej w Polsce. 

 

Lesya Kostina – ekonomistka, w Polsce pracuje jako pomoc domowa. Inicjatorka akcji 

abolicyjnej dla migrantów o nieuregulowanym statusie w Polsce.  
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Część IV 

W roku sprawozdawczym 2014 Fundacja Nasz Wybór Zarząd Fundacji prowadził działania 

mające na celu usprawnienie formalnej działalności Fundacji. Członkowie Fundacji brali udział w 

licznych szkoleniach oraz seminariach, które mają na celu podwyższenie ich kwalifikacji i 

kompetencji pracy w organizacji pozarządowej.  

 

Część V 

 

Fundacja Nasz Wybór jest członkiem kilku koalicji organizacji działających na rzecz 

migrantów na poziomie lokalnym, krajowym i Europejskim.  

 

a) Fundacja jest członkiem oraz uczestniczy regularnie w spotkaniach organizowanych przez 

Międzynarodową Organizację na rzecz Migracji (IOM) w ramach projektu: „Krajowa 

Platforma Współpracy na Rzecz Integracji”. Ta platforma stanowi forum komunikacji i 

wymiany informacji oraz doświadczeń pomiędzy przedstawicielami społeczności migranckich 

i organizacji zrzeszającymi migrantów, a polskimi instytucjami publicznymi - została 

utworzona przez IOM w partnerstwie z Departamentem Polityki Migracyjnej MSWiA w 

ramach projektu "Współpraca drogą do integracji" współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich.  

 

b) Fundacja Nasz Wybór jest członkiem „Forum Cudzoziemców” ustanowionego przy 

Wojewodzie Mazowieckim. Niniejsze Forum zrzesza organizacje pozarządowe działające na 

rzecz migrantów oraz instytucje państwowe zajmujące się migrantami w Polsce. Członkowie 

Fundacji regularnie uczestniczą w posiedzeniach Forum. 

 

c) Fundacja Nasz Wybór była członkiem Europejskiego Forum Integracyjnego (European 

Integration Forum) od 2010 r. do 2014 Forum było koordynowane przez Europejską Komisję 

oraz Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny 

(http://ec.europa.eu/ewsi/en/policy/legal.cfm). Obecnie Forum zostało przekształcone w 

Europejskie Forum Migracyjne. Fundacja planuje uczestniczyć w jego działaniach. 

Europejskie Forum Integracyjne było platformą dialogu na temat integracji migrantów, 

pozwala organizacjom społeczeństwa obywatelskiego prezentować poglądy na temat 

integracji migrantów oraz dyskutować nad wyzwaniami i priorytetami polityki integracyjnej z 

przedstawicielami instytucji Europejskich.  

Lista uczestników tego Forum reprezentujących Polskę każdorazowo zatwierdzana była przez 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Fundacja Nasz Wybór był jedną z dwóch 

organizacji reprezentujących Polskę na tych spotkaniach.  

 

d) Fundacja Nasz Wybór jest członkiem Koalicji Na rzecz Kontynentu Europa nie 

podzielonego wizami - Visa Free Europe (Coalition for the European Continent Undivided 

by Visa Barriers – Visa Free Europe). Koalicja ma na celu wspólne działania dla 

przyspieszenia procesu liberalizacji polityki wizowej UE z państwami Partnerstwa 

Wschodniego (Ukraina, Mołdawia, Białoruś, Armenia, Azerbejdżan oraz Gruzja) i Rosja. 

Koalicja ma ponad 30 członków – organizacji pozarządowych z różnych krajów Europy.  

 

e) Fundacja „Nasz Wybór” jest współzałożycielem Warszawskiego Centrum 

Wielokulturowego (www.cw.org.pl) – miejsca integracji migrantów oraz społeczeństwa 

przyjmującego oraz Fundacji na rzecz Centrum Wielokulturowego w Warszawie - sieci 

organizacji reprezentujących cudzoziemców w Polsce oraz 21 różnorodnych organizacji 

pozarządowych wspierających imigrantów i działających w obszarze wielokulturowości. Idea 

http://ec.europa.eu/ewsi/en/policy/legal.cfm
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Warszawskiego Centrum Wielokulturowego (WCW) została opracowana podczas 

przygotowań rozdziału dot. różnorodności kulturowej w Warszawie w ramach Programu 

Rozwoju Kultury w Warszawie w latach 2009-2020.  

Prezes Fundacji „Nasz Wybor” Myroslava Keryk jest przewodniczącą Rady Fundacji, a 

członek Zarządu Tetyana Rodnyenkova była członkinią Komisji Rewizyjnej. 

 

Część VI 

 

W roku 2014r. Rada Fundacji Nasz Wybór przyjęła uchwałę w dniu 30 czerwca 2014 roku, w 

której Rada Fundacji zatwierdziła sprawozdanie finansowe Fundacji za rok obrotowy 2013; 

zatwierdziła sprawozdanie Zarządu z działalności Fundacji w roku obrotowym 2013 oraz udzieliła 

Zarządowi absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013. 

W roku 2014 nie było zmian osobowych w składzie Zarządu i Rady Fundacji. Fundacja 

zmieniła swój adres i obecnie adres fundacji jest następujący: ul. Zamenhofa 1, 00-153, Warszawa. 

Wprowadzono zmiany w statucie Fundacji. Na Walnym Zgromadzeniu członków Fundacji 12 

listopada 2014 r. przyjęto następujące zmiany w Statucie Fundacji „Nasz Wybór”: 

W § 11 dodaje się punkty 10-14 w brzmieniu: 

10. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego 

11. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i 

za granicą 

12. Działanie na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym; 

13. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i 

zagrożonych zwolnieniem z pracy 

14. Działanie na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn 

W § 12 dodaje się punkty 10-15 w następującym brzmieniu: 

10) Organizowanie obozów, kolonii, imprez sportowych, turystycznych i artystyczno-

edukacyjnych dla dzieci i młodzieży; 

11) Prowadzenie kursów, organizowanie odczytów i innych form popularyzacji wiedzy. 

12) Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży 

13) Działania w zakresie turystyki i krajoznawstwa 

14) Działalność wydawnicza 

15) Prowadzenie akcji charytatywnych i pomocowych szczególnie w sytuacji klęsk 

żywiołowych i ubóstwa, udzielania wsparcia materialnego znajdujących się w trudniej 

sytuacji osobom. 

W § 13 dodaje się zdanie następującej treści: 

„W celu realizacji zadań statutowych oraz celów pożytku publicznego Fundacja może 

prowadzić działalność gospodarczą.”  

Dodaje się § 15a w brzmieniu: 

„W celu realizacji zadań statutowych oraz wymogów ustawy regulującej działalność 

organizacji pożytku publicznego Fundacja może zatrudniać pracowników.”  

W § 17 pkt. 3 dodaje się podpunkty g-i w brzmieniu:  

g) dochodów z odpłatnej działalności promocyjnej i reklamowej 

h) wpływów z działalności statutowej 

i) dochody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. 

Dodaje się § 18a w brzmieniu: 

„Fundacja ma prawo do przekazywania darowizn oraz wspierania innych organizacji”. 

W § 31 po słowach „Rada Fundacji” dodaje się słowa: 

 „zwykłą większością głosów”. 

 

Zmiany zostały zgłoszone do Krajowego Rejestru Sądowego 
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Część VII 

Za rok obrotowy 2014 Fundacja „Nasz Wybór” miała przychody (w tym m.in. dotacje, 

darowizny) w wysokości 675 508,32 zł.  

Wynik finansowy ogółem organizacji na koniec 2014 r. –  49 948,93zł  

W roku 2014 Fundacja otrzymała środki ze źródeł publicznych (w  tym dotacje z 

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli 

Państw Trzecich oraz Funduszy EOG) w wysokości 451 277,18zł, środki te zostały przekazane 

przez administrację publiczną z Polski. Natomiast za pośrednictwem innej instytucji lub organizacji 

krajowej Fundacja otrzymała 99 761,22zł. 

Fundacja pozyskała środki z darowizn w wysokości 48 825,80zł.  

Ponadto, w ramach odpłatnej działalności statutowej pozyskała – 72 293,60zł. Były to 

środki z reklam umieszczanych na portalu internetowym naszwybir.pl oraz w miesięczniku „Nasz 

Wybir”. 

W roku 2014 r. Fundacja poniosła koszty w wysokości – 631 609,74zł i wszystkie z tytułu 

prowadzenia działalności statutowej.  

Fundacja poniosła następujące koszta: amortyzacja - 11 272,88zł; zużycie materiałów i 

energii – 27 518,82zł; usługi obce –125 528,69zł; podatki i opłaty- 1 048,04 zł; wynagrodzenia oraz 

ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 464 527,31zł; inne – 1 697,28zł. W 2014 roku 

Fundacja nie zatrudniała pracowników na podstawie stosunku pracy. 55 osób zatrudnionych na 

podstawie umów cywilno-prawnych realizowało zadania w ramach projektów/grantów 

pozyskanych ze źródeł zewnętrznych. W wymienionym okresie, Fundacja nie wypłacała żadnych 

premii ani innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, gdyż jak wspomniano powyżej nie 

zatrudniała pracowników etatowych.  

Fundacja „Nasz Wybor” nie prowadzi działalności gospodarczej. 

W okresie sprawozdawczym członkowie zarządu nie pobierali żadnych świadczeń z tytułu 

pełnionych funkcji. Ponadto, z tytułu umów zlecenia (w związku z realizacją projektów) 

wypłaconych zostało 464 527,31 zł. We wspomnianym okresie Fundacja nie udzielała żadnych 

pożyczek podmiotom zewnętrznym, nie nabywała papierów wartościowych, nieruchomości ani 

środków trwałych. Fundacja dysponuje rachunkami bankowym w banku Nordea Bank Polska S.A., 

na którym na koniec roku 2014 znajdowało się 125 681,35 zł. W okresie sprawozdawczym aktywa 

Fundacji wyniosły 137 311,76 zł natomiast zobowiązania 10 262,83zł.  

W okresie sprawozdawczym Fundacja nie realizowała zadań zleconych przez podmioty 

administracji państwowej i samorządowej. 

W okresie sprawozdawczym wszystkie zobowiązania podatkowe wobec urzędu skarbowego 

odprowadzane były na bieżąco, Fundacja nie miała żadnych zaległości wobec US i ZUS.  

Fundacja Nasz Wybór składa deklaracje: PIT-4R; PIT-8AR; CIT-8; CIT-8/O oraz CIT-D. 

Fundacja deklaracje składała w terminie. Nie zalegała i nie zalega z tytułu zobowiązań 

podatkowych. 

W roku 2014 nie było kontroli działalności Fundacji. 

Łącznie działalnością Fundacji w roku 2014 było objętych ponad 200  tys. osób.  

 

Myroslava Keryk 

 

 

Prezes Fundacji 

 


