SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ZACHODNIOPOMORSKIEJ FUNDACJI
NA RZECZ INTEGRACJI ŚRODOWISKOWEJ
ZA ROK 2006
1. Zachodniopomorska Fundacja na Rzecz Integracji Środowiskowej
Adres siedziby: ul. Radogoska 17/9, 71-607 Szczecin
Data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 24.01.2006 r.
KRS: 0000249598
REGON: 320155373
Członkowie Zarządu Fundacji:
Olga Oczkowska-Fiuk – Prezes Fundacji
Adres zamieszkania: ul. Radogoska 17/9, 71-607 Szczecin
Luiza Pawłowska – Wiceprezes Fundacji
Adres zamieszkania: ul. Królowej Jadwigi 40a/14, 70-301 Szczecin
Cel Fundacji:
Celem Fundacji jest przezwyciężanie barier edukacyjnych, mentalnych i finansowych dla
ułatwienia wzajemnego koegzystowania różnych środowisk, a także kształtowanie
w społeczeństwie postaw zrozumienia, akceptacji, tolerancji i szacunku dla osób z grup
szczególnego ryzyka oraz innych, mających trudności z adaptacją w życiu społecznym
i zawodowym.
2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej Fundacji:
Fundacja realizuje swoje cele przez Edukację, Integrację, Pomoc, a w szczególności:
1) udzielanie pomocy prawnej, rzeczowej oraz finansowej osobom zagrożonym
wykluczeniem społecznym oraz innym, mającym trudności z adaptacją w środowisku,
2) organizowanie warsztatów, kursów i szkoleń, pomagających beneficjentom Fundacji
w przystosowaniu się do życia w społeczeństwie, pobudzających ich do aktywnej
postawy na rynku pracy, kształtujących u nich pozytywne myślenie i umiejętność
asertywnego komunikowania się z samym sobą i otoczeniem,
3) organizowanie szkoleń, spotkań, seminariów i konferencji, służących wymianie
doświadczeń osób i jednostek, które prowadzą działalność w zakresie zbieżnym
z celami Fundacji, a także upowszechnianie za pośrednictwem prasy, radia, telewizji
i Internetu wiedzy o doświadczeniach integracyjnych w Polsce i na świecie,
4) prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie objętym celami Fundacji,
5) skupianie wokół idei Fundacji przedstawicieli różnych środowisk - w kraju
i za granicą - zainteresowanych i wspierających jej cele,
6) współpracę z instytucjami publicznymi, a także organizacjami krajowymi
i zagranicznymi działającymi na rzecz szeroko rozumianej integracji środowisk.
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Geneza Fundacji:
Zachodniopomorska Fundacja na Rzecz Integracji Środowiskowej jest kontynuatorem
działań Zachodniopomorskiego Towarzystwa na Rzecz Integracji Środowiskowej (1999 –
2006). Ustanowiona została w Szczecinie dnia 10 stycznia 2006 roku na podstawie
oświadczenia woli Fundatora Marka Fiuka w formie aktu notarialnego, sporządzonego przez
Andrzeja Milczanowskiego, notariusza w Szczecinie, Rep. A nr 202/206.
W okresie od stycznia do marca 2006 r. Fundacja płynnie przejęła realizowane
projekty i zobowiązania Stowarzyszenia. Dla beneficjentów Stowarzyszenia zmiana prawna
odbyła się niezauważalnie. Fundacja przejęła w formie prawie niezmienionej nazwę, logo i
adres strony internetowej Stowarzyszenia. Poza tym Stowarzyszenie i Fundację łączy osoba
Olgi Oczkowskiej-Fiuk - prezes obu podmiotów i autorki ich sztandarowych przedsięwzięć.
Dla zobrazowania działalności Fundacji poniżej zamieszczono podstawowe
informacje na temat jej poprzednika - Zachodniopomorskiego Towarzystwa na Rzecz
Integracji Środowiskowej.
Zachodniopomorskie Towarzystwo na Rzecz Integracji Środowiskowej:
Stowarzyszenie zarejestrowane w sądzie (wrzesień 1999 r.)
Status Organizacji Pożytku Publicznego: styczeń 2005 r.
Numer KRS: 81698 (data wpisu do KRS 17 stycznia 2002 r.)
Siedziba: Mariacka 6/8, 70-546 Szczecin
NIP: 851-28-16-140
REGON: 812593336
Konto: BOŚ S. A. 29 1540 1085 2030 5301 8276 0001
Prezesi kolejno: Leszek Smykowski, Joanna Błaszak, Olga Oczkowska – Fiuk
Data rozwiązania: 30.01.2006, Uchwała nr 3 Walnego Zebrania Członków
Likwidatorzy: Olga Oczkowska-Fiuk, Izabela Walaszek
Przedsięwzięcia:
Akcja „DLA DZIECI SZCZECINA” (trzy roczne edycje 2002-2005)
FERIE INTEGRACYJNE 2005 (w partnerstwie z „DOS” Józef Przemieniecki)
FERIE Z KOMPUTEREM 2004, 2005 (we współpracy z Kołem Naukowym Informatyki
BIOS Uniwersytetu Szczecińskiego)
Akcja „ŻYCIE DLA ROBERTA” (dwie edycje)
Wernisaż W. Gałki „Wyjście...” (we współpracy z BOŚ-KĄ GALERIĄ)
„WĘDKA NA WYPRAWKĘ” (w partnerstwie z Instytutem InBIT Sp. z o. o.)
Wyróżnienia:
2004 tytuł LIDER ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ dla Olgi Oczkowskiej-Fiuk
2004 nagroda Prezydenta Miasta Szczecina dla Olgi Oczkowskiej-Fiuk
2005 Medal OBSERWATORA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
2005 nagroda Prezydenta Miasta Szczecina dla Olgi Oczkowskiej-Fiuk
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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2006 ROK.
Jednym z pierwszych przedsięwzięć Zachodniopomorskiej Fundacji na Rzecz
Integracji Środowiskowej
był współudział w organizacji charytatywnego wernisażu
„DAR DLA HOSPICJUM”. 15 marca 2006 r. w Przedszkolu Publicznym nr 65 „Zatoczka”
podsumowano III międzyprzedszkolny konkurs plastyczny o tematyce morskiej pt. „Nasz
żeglarski Szczecin”. Przeglądowi prac wychowanków szczecińskich przedszkoli towarzyszył
wernisaż Oskara Fiuka, ośmioletniego absolwenta placówki, będącej gospodarzem
uroczystości. Zachodniopomorska Fundacja na Rzecz Integracji Środowiskowej zapewniła
młodemu twórcy materiały niezbędne do wykonania i oprawienia prac plastycznych.
Nauczyciele przedszkola pomogli odpowiednio wyeksponować obrazy, a dyrektor „Zatoczki”
Jolanta Szymańska zadbała o frekwencję na wernisażu. Stały sponsor Stowarzyszenia i od
teraz Fundacji - Cukiernia Mistrza Jana słodkim poczęstunkiem dodała wernisażowi uroku i
profesjonalizmu. Dochód z wernisażu (358 zł) Oskar Fiuk przeznaczył na wsparcie
działalności Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci. Jest to już druga charytatywna
inicjatywa chłopca. W ubiegłym roku podczas II Edycji Przeglądu Plastycznego
w „Zatoczce” Oskar po raz pierwszy wystawił swoje prace na sprzedaż. Całkowity dochód
z licytacji – 280 zł – przekazał na leczenie chorego na nowotwory krtani czteroletniego
Roberta z Grodna (w ramach Akcji Zachodniopomorskiego Towarzystwa na Rzecz Integracji
Środowiskowej „Życie dla Roberta”).
Sztandarowym przedsięwzięciem Fundacji (podobnie jak i Stowarzyszenia) jest Akcja
„Dla Dzieci Szczecina”, skierowana do dorastających wychowanków szczecińskich domów
dziecka. Rozpoczęta w 2002 roku Akcja była pierwszą na skalę województwa próbą
uzupełnienia usamodzielnienia, ujmowanego w kategoriach aktu formalno-prawnego,
długofalowym procesem edukacyjno-integracyjnym, angażującym społeczności lokalne
i instytucje prawnie gwarantowane do przezwyciężania barier edukacyjnych, mentalnych
i finansowych, dzielących podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych od innych
środowisk. Akcja „Dla Dzieci Szczecina” jest pierwowzorem projektu „Wędka na wyprawkę.
Edukacyjno-integracyjny program usamodzielnienia wychowanków domów dziecka”,
realizowanego przez Fundację we współpracy z Instytutem InBIT ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Merytoryczny program Akcji „Dla Dzieci Szczecina” został wchłonięty przez projekt
„Wędka na wyprawkę”. Niektóre elementy Akcji pozostały samodzielnymi
przedsięwzięciami. Do takich przedsięwzięć należy m.in. program „FERIE
Z KOMPUTEREM”. Pomysłodawcami FERII Z KOMPUTEREM są studenci Uniwersytetu
Szczecińskiego. W ramach Akcji „Dla Dzieci Szczecina” Koło Naukowe Informatyki BIOS
US co roku organizuje ferie zimowe dla wychowanków Domów Dziecka, umiejętnie łącząc
zabawę z edukacją. Z uwagi na to, że w roku 2006 ferie szkolne pokryły się z sesją
egzaminacyjną studenci postanowili zrealizować projekt zastępczy pn. WEEKEND
Z KOMPUTEREM. W tegorocznej edycji projektu wzięło udział 19 dzieci z Domu Dziecka
nr 2 "Zielony Dwór". Tym razem były to dzieci młodsze (w większości do 12 lat). Zadaniem
studentów było zapoznanie dzieci z podstawową obsługą komputera. Zajęcia odbyły się na
Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Podczas zajęć
dzieci nauczyły się poszukiwania podstawowych informacji w Internecie, obsługi programów
komunikacyjnych typu (irc, gadu-gadu), tworzenia prostych prezentacji oraz tworzenia
wirtualych konstrukcji z klocków lego. Uczestnicy zajęć jako pierwsi wypróbowali gry
komputerowe wykonane m.in. przez członków KNI BIOS. Dla autorów była to
niepowtarzalna okazja sprawdzić na żywo, jak dzieci zareagują na ich gry - Tomek na
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Festiwalu Kurzego Jaja oraz Ogródek Małgosi (www.anawiki.com). Z kolei dzieci mogły
zagrać w gry stworzone specjalnie z myślą o nich - z kolorową grafiką, ciekawą fabułą i bez
przemocy. Przed uruchomieniem gry studenci mieli niezłą tremę. W ciągu kilku minut miało
okazać się, czy pół roku pracy przyniesie zamierzony efekt. Premiera wypadła pomyślnie
zarówno dla młodych graczy, jak i autorów gier. Dzieci przekazały informatykom cenne
uwagi, które pozwolą jeszcze bardziej uatrakcyjnić stworzone przez nich gry. WEEKEND Z
KOMPUTEREM podsumowano turniejem gier. Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody
ufundowane przez KNI "BIOS". Wszystkie dzieci, podobnie jak w roku ubiegłym, otrzymały
Dyplom Uczestnictwa w zajęciach oraz słodki upominek. Zmęczeni, ale zadowoleni
organizatorzy wspominają: "dzięki tym zajęciom mieliśmy okazję stanąć po drugiej stronie
biurka, było to niesamowite przeżycie oraz bardzo ciekawe doświadczenie". Tegoroczną
edycją projektu dowodził Michał Krudos. Pomagali mu inni członkowie Koła Naukowego
BIOS: Marta Gostołek, Sławomir Trzemszyn, Krzysztof Kozłowski oraz Mateusz Oleksiak.
Zachodniopomorska Fundacja na Rzecz Integracji Środowiskowej, organizator Akcji "Dla
Dzieci Szczecina", wspiera inicjatywę studentów KNI BIOS od strony organizacyjnej:
angażuje uczestników, załatwia dojazd i poczęstunek. Z pomocą w realizacji tych zadań co
roku przychodzą wielokrotni laureaci tytułu Przyjaciel Dzieci Szczecina: firma przewozowa
EMILBUS oraz CUKIERNIA MALEK. Zamiast tradycyjnego pożegnania było:
"Do zobaczenia w przyszłym roku!"
Aktualnie wizytówką Fundacji jest wspomniany już wcześniej projekt „WĘDKA NA
WYPRAWKĘ. Edukacyjno-integracyjny program usamodzielniania wychowanków
domów dziecka” realizowany we współpracy z Instytutem InBIT ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój
Zasobów Ludzkich 2004-2006, Priorytet 1: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji
zawodowej i społecznej, Działanie 1.5: Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup
szczególnego ryzyka, Schemat A: Wspieranie osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

Działaniami projektu „Wędka na wyprawkę” objęto 100 dorastających wychowanków
z 16 zachodniopomorskich domów dziecka. Są to wychowankowie z Białogardu, Binowa,
Czernic, Darłowa, Dębna, Gryfic, Mostów, Polic, Szczecinka, Tanowa, TrzcińskaZdroju, Wisełki oraz czterech placówek ze Szczecina. Czas trwania projektu 25 miesięcy
w okresie od 01.08.2005 r. do 31.08.2007 r. Patronat medialny nad projektem sprawują:
TVP 3 Szczecin, Kurier Szczeciński, Polskie Radio Szczecin.
Celem projektu „Wędka na wyprawkę” jest wsparcie procesu integracji społecznozawodowej wchodzących w dorosłość wychowanków zachodniopomorskich domów dziecka.
Zważywszy, że wiedza, umiejętności i poczucie własnej wartości to alternatywna
"wyprawka" dla usamodzielniających się wychowanków, osią projektu uczyniono działania
edukacyjno-integracyjne. W projekcie przewidziano warsztaty, szkolenia grupowe oraz
indywidualne formy doradztwa psychospołecznego i zawodowego. Wynikiem realizacji
projektu będzie podniesienie kwalifikacji młodzieży opuszczającej domy dziecka, rozwój
kompetencji ogólnych wychowanków oraz dostosowanie ich umiejętności do potrzeb
rynku pracy. Będzie to przysłowiowa wędka, dzięki której wychowankowie sami będą
mogli zawalczyć o swoje miejsce w życiu społecznym i zawodowym.
Projekt „Wędka na wyprawkę” jest realizowany zgodnie z harmonogramem,
zamieszczonym poniżej:
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Wakacje 2005
- Warsztaty psychoedukacyjne „Wszystkie marzenia są do spełnienia” (obóz szkoleniowy
w Poroninie)
Rok szkolny 2005/2006
- Nauka języka obcego (angielski)
- Cykle warsztatów:
„Młody człowiek a rynek pracy”
„Przedsiębiorczość i psychologia biznesu”
„Komunikacja i negocjacje”
- Ferie zimowe: obóz edukacyjno-integracyjny w Podczelu koło Kołobrzegu
- Indywidualne doradztwo psychospołeczne i zawodowe
- Indywidualne szkolenia zawodowe
Wakacje 2006
- Teoretyczna część kursu na prawo jazdy (11- dniowy obóz szkoleniowy w Węgorzewie
na Mazurach).
Rok szkolny 2006/2007
- Kontynuacja nauki języka obcego
- Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy (ECDL)
- Praktyczna część kursu na prawo jazdy
- Obóz edukacyjno-integracyjny
- Indywidualne doradztwo psychospołeczne i zawodowe
- Indywidualne szkolenia zawodowe
Projekt „Wędka na wyprawkę” został zaliczony przez Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej do tzw. dobrych praktyk Europejskiego Funduszu Społecznego
w pierwszym okresie programowania.
W czerwcu 2006 roku Partnerstwo - Fundacja i Instytut InBIT - złożyły wniosek na
realizację II Edycji „Wędki na wyprawkę”. Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się we wrześniu
2006 r. Rozpoczęcie projektu jest zaplanowane na luty 2007 r. Wsparcie w ramach projektu
otrzyma 260 wychowanków z terenu 3 województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego
i lubuskiego.
W okresie objętym sprawozdaniem Prezes Fundacji Olga Oczkowska-Fiuk wzięła
udział w wielu konferencjach i szkoleniach, również w charakterze prelegenta lub trenera.
Doświadczenia Fundacji w zakresie usamodzielniania wychowanków domów dziecka zostały
udokumentowane w postaci licznych reportaży prasowych, radiowych i telewizyjnych.
W listopadzie br. Prezes Fundacji otrzymała nagrodę wojewody i marszałka województwa
zachodniopomorskiego.
Fundacja wchodzi w skład Zachodniopomorskiego Forum Organizacji Socjalnych
(ZaFOS) oraz jest reprezentowana w Radzie Powiatowej Zachodniopomorskiego Forum
Organizacji Pozarządowych (ZFOP).
3. Działalność gospodarcza
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej
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4. Odpisy uchwał
Odpisy uchwał Zarządu Fundacji w załączeniu.
5. Informacja o uzyskanych przychodach z wyodrębnieniem ich źródeł
• Darowizny osób fizycznych - 5 643,80
• Wpłaty Fundatora Fundacji - 1 380,00
• Dotacja EFS- „Wędka na wyprawkę” edycja I – 57 477,77
• Środki przejęte jako następca prawny z likwidacji Zachodniopomorskiego
Towarzystwa na Rzecz Integracji Środowiskowej – 736,34
• Odsetki od środków na rachunkach bankowych – 4,01
6. Informacja o poniesionych kosztach
•
•
•
•

Na realizację celów statutowych – 59 832,97
Na administrację- 2 969,62
Na działalność gospodarczą - Pozostałe koszty- 838,00

7. Dane o:
a) Na koniec 2006 roku w Fundacji pracowało 2 osoby:
• 1 osoba – 1/3 etatu
• 1 osoba – 1/4 etatu
Żadna z wymienionych osób nie jest zatrudniona w działalności gospodarczej.
b) Łączna kwota wypłat brutto z tytułu umowy o pracę wyniosła w 2006 roku 28 355,40
w tym wynagrodzenia 28 355,40
c) Członkowie Zarządu nie pobierają wynagrodzeń z tytułu pracy w Zarządzie.
d) Wypłaty z tytułu umów zlecenia wyniosły w 2006 roku 3 600,00, wynagrodzenia
z tytułu umów o dzieło 13 500,00
e) Fundacja nie udzielała żadnych pożyczek pieniężnych.
f) Saldo końcowe na rachunku bieżącym w Banku Ochrony Środowiska z dnia
31.12.2006 r. wynosiło 4 365,57, na rachunku pomocniczym (konto projektu „Wędka
na wyprawkę”) 0,41
g) Nie nabyto żadnych obligacji i akcji.
h) Nie nabyto żadnych nieruchomości.
i) Nie nabyto żadnych środków trwałych.
j) Wartość aktywów- 4 365,98, wartość pasywów -4 365,98
8. W roku 2006 Fundacja realizowała zadanie zlecone przez podmiot państwowy:
projekt „Wędka na wyprawkę. Edukacyjno-integracyjny program usamodzielnienia
wychowanków domów dziecka”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz
budżetu państwa.
9. Zobowiązania podatkowe na 31.12.2006 r. wynosiły łącznie 273,00, w tym podatek od
prac zleconych 24,00, podatek od wynagrodzeń 249,00, składki ZUS 1 491,65. Wszystkie te
zobowiązania zostały w całości zapłacone w styczniu 2007 roku. Fundacja składała
miesięczne deklaracje zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT-4.
W roku 2006 nie była przeprowadzana w Fundacji kontrola.
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