SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ZACHODNIOPOMORSKIEJ FUNDACJI
NA RZECZ INTEGRACJI ŚRODOWISKOWEJ
ZA ROK 2007
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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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2007 ROK
W roku 2007 Zachodniopomorska Fundacja na Rzecz Integracji Środowiskowej zrealizowała
następujące przedsięwzięcia:
1. „Wędka na wyprawkę. Edukacyjno-integracyjny program usamodzielniania
wychowanków domów dziecka” (we współpracy z InBIT Sp. z o. o.)
2. „Wędka na wyprawkę. Edycja II. Edukacyjno-integracyjny program usamodzielniania
wychowanków domów dziecka” (we współpracy z InBIT Sp. z o. o.)
3. Akcja „Akordeon dla Mistrza”
Ad. 1, Ad. 2.
Projekty „WĘDKA NA WYPRAWKĘ. Edukacyjno-integracyjny program
usamodzielniania wychowanków domów dziecka” oraz „WĘDKA NA WYPRAWKĘ.
Edycja II. Edukacyjno-integracyjny program usamodzielniania wychowanków domów
dziecka” są realizowane 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.

Celem obu projektów jest wsparcie procesu integracji społeczno-zawodowej wchodzących
w dorosłość wychowanków domów dziecka i zawodowych rodzin zastępczych. Zważywszy,
że wiedza, umiejętności i poczucie własnej wartości to alternatywna "wyprawka" dla
usamodzielniających się wychowanków, osią projektu uczyniono działania edukacyjnointegracyjne. 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.
Mimo tożsamych celów i źródeł finansowania, projekty te różnią się okresem realizacji oraz
zasięgiem geograficznym.
Działaniami I Edycji projektu „Wędka na wyprawkę” objęto 100 dorastających
wychowanków z 16 zachodniopomorskich domów dziecka. Czas trwania projektu 25
miesięcy w okresie od 01.08.2005 r. do 31.08.2007 r.
II Edycja projektu „Wędka na wyprawkę” zrodzona się na bazie wspólnych doświadczeń
Zachodniopomorskiej Fundacji na Rzecz Integracji Środowiskowej i Instytutu InBIT, swoim
zasięgiem objęła trzy województwa: pomorskie, lubuskie i zachodniopomorskie,
a działaniami edukacyjnymi - 260 wychowanków z około 50 domów dziecka. Czas trwania
projektu – 16 miesięcy, w okresie od 01.02.2007 do 31.05.2008 r.
Na okres objęty sprawozdaniem przypada więc 8 z 25 miesięcy I Edycji oraz 11 z 16
miesięcy II Edycji projektu „Wędka na wyprawkę”. Szczegółowe informacje na temat
założeń i realizacji obu projektów dostępne są na stronie internetowej www.wyprawka.org
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Ad. 3.
Celem Akcji „Akordeon dla Mistrza” był zakup akordeonu PIGINI Junior Prestige dla
11-letniego Andrzeja Pszeniczki, który mimo młodego wieku swoim talentem, ciężką pracą
i osiągnięciami promuje nasze miasto w Polsce i poza jej granicami. Andrzej jest uczniem
trzeciej klasy w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie.
Jego nauczycielem jest mgr Bogdan Górnik. Mimo krótkiego okresu nauki gry na instrumencie
(zaledwie dwa lata) Andrzej ma na swoim koncie znaczące osiągnięcia:
• Laureat XV Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Akordeonowej, I nagroda w kategorii wiekowej 6-9 lat
(Przemyśl, 6-9.12.2006)
• I nagroda w III Makroregionalnym Konkursie Akordeonowym dla uczniów szkół muzycznych I stopnia
(Miastko koło Gdańska, 22.04.2006)
• I nagroda w III Zachodniopomorskim Festiwalu Akordeonowym (Szczecin, 24.05.2006)
• Międzyregionalny Konkurs Akordeonowy (Miastko koło Gdańska, 30.03.2007)
• II nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Akordeonowym (Mława, 10.02.2007)
• V miejsce w Międzynarodowym Konkursie Akordeonowym (12.10.2007, Castelfidardo - Włochy)
• Stypendysta Prezydenta Miasta Szczecina (2006, 2007).
• Stypendysta Towarzystwa Przyjaciół Szczecina (2007/2008)

Akcja „Akordeon dla Mistrza” trwała niecały rok (luty – listopad). Obejmowała charakteryzujące się
pewną autonomią przedsięwzięcia, których organizatorami były m.in. przedszkole, szkoła, bursa
szkolna, stowarzyszenie dziennikarzy. Udział w akcji wzięły również szczecińskie firmy, media i
osoby prywatne. Każda odsłona Akcji podporządkowana wspólnemu celowi stanowiła przykład
współpracy, integracji i wzajemnej pomocy. Uroczyste wręczenie akordeonu odbyło się 15 listopada
2007 w Sali Bogusława na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.
Szczegółowy opis Akcji „Akordeon dla Mistrza” wraz z galerią zdjęć jest dostępny na stronie
internetowej Fundacji www.integracja.4l.pl
Przebieg Akcji „Akordeon dla Mistrza” był
szeroko prezentowany na łamach „Kuriera
Szczecińskiego”, miesięcznika pedagogicznego „Dialogi”, tygodnika „Moje Miasto”, na antenie
Polskiego Radia Szczecin oraz w Kronice Szczecińskiej TVP Szczecin.

W okresie objętym sprawozdaniem Prezes Fundacji Olga Oczkowska-Fiuk wzięła udział
w wielu konferencjach i szkoleniach, w tym w charakterze prelegenta lub trenera.
Doświadczenia Fundacji w zakresie usamodzielniania wychowanków domów dziecka zostały
udokumentowane w postaci licznych reportaży prasowych, radiowych i telewizyjnych.
Za swe działania Prezes Fundacji otrzymała nominację do tytułu „Niezwykła Polka 2007”.
Fundacja wchodzi w skład Zachodniopomorskiego Forum Organizacji Socjalnych (ZaFOS).
3.

Działalność gospodarcza
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

4.

Odpisy uchwał
W okresie objętym sprawozdaniem brak uchwał Zarządu Fundacji.
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5.

Informacja o uzyskanych przychodach z wyodrębnieniem ich źródeł
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6.

Darowizny osób fizycznych - 12 113,50 zł
Wpłaty 1 % podatku – 3 391,84 zł
Wpłaty Fundatora Fundacji - 300,00 zł
Dotacja EFS - „Wędka na wyprawkę” Edycja I – 50 281,66 zł
Dotacja EFS - „Wędka na wyprawkę” Edycja II – 712 054,30 zł
Wpłaty na Akcję „Akordeon dla Mistrza” – 13 965,41 zł
Wpłaty na Akcję „Nowaczyńscy” – 1 400 zł
Odsetki od środków na rachunkach bankowych – 96,01
Pozostałe – 0,11 zł

Informacja o poniesionych kosztach
•
•
•
•

7.

Na realizację celów statutowych – 526 891,16 zł
Na administrację - 9 471,77 zł
Na działalność gospodarczą - Pozostałe koszty operacyjne - 4,48 zł

Dane o:
a) Na koniec 2007 roku w Fundacji pracowało 4 osoby:
• 1 osoba – 1 etat
• 1 osoba – 1 etat (zastępstwo)
• 1 osoba – 3/4 etatu
• 1 osoba – 1/2 etatu
Żadna z wymienionych osób nie jest zatrudniona w działalności gospodarczej.
b) Łączna kwota wypłat brutto z tytułu umowy o pracę wyniosła w 2007 roku 90 677,49 zł,
w tym wynagrodzenia 90 677,49 zł.
c) Członkowie Zarządu nie pobierają wynagrodzeń z tytułu pracy w Zarządzie.
d) Wypłaty z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło wyniosły w 2007 roku 159 977,50 zł.
e) Fundacja nie udzielała żadnych pożyczek pieniężnych.
f) Saldo końcowe na rachunku bieżącym w Banku Ochrony Środowiska z dnia 31.12.2006 r.
wynosiło 4 008,33 zł, na rachunku pomocniczym projektu „Wędka na wyprawkę” Edycja II –
262 466,46 zł.
g) Nie nabyto żadnych obligacji i akcji.
h) Nie nabyto żadnych nieruchomości.
i) Nabyto środki trwałe: laptop, aparat fotograficzny, szafę (w ramach projektu „Wędka na
wyprawkę” Edycja II).
j) Wartość aktywów - 266 858,94 zł, wartość pasywów – 266 858,94 zł.

8.

W roku 2007 Fundacja realizowała zadanie zlecone przez podmiot państwowy:
a)
b)

9.

projekt „Wędka na wyprawkę. Edukacyjno-integracyjny program usamodzielnienia
wychowanków domów dziecka”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz
budżetu państwa.
projekt „Wędka na wyprawkę. Edycja II. Edukacyjno-integracyjny program usamodzielnienia
wychowanków domów dziecka”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz
budżetu państwa.

Zobowiązania podatkowe na 31.12.2007 r. wynosiły łącznie 4 474,00 zł, w tym
podatek od prac zleconych i umów o dzieło 4 081,00 zł, podatek od wynagrodzeń
393,00 zł, składki ZUS 2 548,19 zł. Wszystkie te zobowiązania zostały w całości
zapłacone w styczniu 2008 roku.

W roku 2007 została przeprowadzona w Fundacji kontrola Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych.
Podpisano: prezes zarządu Olga Oczkowska-Fiuk, wiceprezes zarządu Luiza Pawłowska
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