SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ZACHODNIOPOMORSKIEJ FUNDACJI
NA RZECZ INTEGRACJI ŚRODOWISKOWEJ
ZA ROK 2008
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 2008 ROK
Do najważniejszych działań Zachodniopomorskiej
Środowiskowej w 2008 roku zalicza się:

Fundacji

na

Rzecz

Integracji

1. Realizacja i rozliczenie projektu „Wędka na wyprawkę. Edycja II. Edukacyjnointegracyjny program usamodzielniania wychowanków domów dziecka” (ze środków
EFS we współpracy z InBIT Sp. z o. o.).
2. Nawiązanie współpracy z NBS (Norddeutsche Gesellschaft fur Bilding und Sociales)
w celu organizacji spotkań młodzieży polsko-niemieckiej (PNWM).
3. Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach PO KL realizacji projektu „COGITO
ergo ES” (w partnerstwie z EUROPIL Elżbieta Pilch).
4. Pomoc w organizacji obozów letnich dla wychowanków Domu Dziecka nr 2
w Szczecinie.
Ad. 1. Projekt „WĘDKA NA WYPRAWKĘ. Edycja II. Edukacyjno-integracyjny
program usamodzielniania wychowanków domów dziecka”
Projekt „WĘDKA NA WYPRAWKĘ. Edycja II. Edukacyjno-integracyjny program
usamodzielniania wychowanków domów dziecka” został zrealizowany 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 projektu było 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 ramach projektu zrealizowano warsztaty, szkolenia grupowe oraz
indywidualne formy doradztwa psychospołecznego i zawodowego. Wynikiem realizacji
projektu jest podniesienie kwalifikacji młodzieży opuszczającej domy dziecka, rozwój
kompetencji ogólnych wychowanków oraz dostosowanie ich umiejętności do potrzeb
rynku pracy. Uczestnicy projektu otrzymali przysłowiową wędkę, dzięki której sami będą
mogli zawalczyć o swoje miejsce w życiu społecznym i zawodowym.
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 5 z 16 miesięcy realizacji projektu. Szczegółowe
informacje na temat założeń i realizacji projektu dostępne są na stronie internetowej
www.wyprawka.org
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Ad. 2 WYMIANA MLODZIEŻY POLSKO-NIEMIECKIEJ
W lutym 2008 roku za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Szczecinie doszło do spotkania
przedstawicieli Zachodniopomorskiej Fundacji na Rzecz Integracji Środowiskowej
i Norddeutsche Gesellschaft fur Bilding und Sociales. Organizacje te łączy profil działalności
– wspieranie procesu usamodzielniania się wychowanków placówek opiekuńczowychowawczych. Ze względu na charakter działalności obu organizacji spotkanie
zorganizowano na terenie Domu Dziecka nr 2 w Szczecinie. Celem spotkania było
nawiązanie współpracy oraz zorganizowanie dwóch obozów integracyjnych dla 12 dziewcząt
(podopiecznych Fundacji i NBS) w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.
Wynikiem spotkania było wypełnienie do PNWM wniosku o dofinansowanie pierwszego
z zaplanowanych obozów.
Pierwszy obóz integracyjny odbył się po stronie niemieckiej, w Rathebur w dniach 20-27
lipca 2008 roku. Program obozu miał na celu wymianę doświadczeń młodzieży, poszerzenie
wiedzy o historii, kulturze i geografii Przedniego Pomorza, naukę wzajemnej tolerancji
i akceptacji różnic narodowościowych, poznanie odmiennych form wyrażania siebie, wartości
pracy zespołowej. W ramach obozu przewidziano rozmaite zajęcia edukacyjne, warsztatowe
i rekreacyjne. Przy organizacji zajęć wykorzystano w pełni walory terenów zielonych.
Program obfitował w takie zajęcia, jak: spływ łodziami po rzece Pianie, wizyta w oceanarium
w Stralsundzie, udział w Festynie Rybnym w Greifswaldzie, wykonywanie świec ozdobnych,
kwiatów z utkanego filcu, fotokolażu, budowli z piasku, rywalizacja sportowa (pływanie,
biegi, gra w piłkę ręczną i siatkową). Wspólne warsztaty, zabawy i zajęcia na wodzie
sprawiły, że dziewczęta pomimo różnic kulturowych i zwyczajowych szybko nawiązały
przyjaźnie, natomiast ich opiekunowie mieli okazję do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń
w zakresie pozarodzinnych form opieki.
Organizację obozu po stronie polskiej zaplanowano na sierpień 2009 roku.
Ad. 3. PROJEKT „COGITO ergo ES”
W dniu 15 września 2008 roku zawarto umowę partnerstwa z firmą EUROPIL Elżbieta Pilch.
Celem nawiązania współpracy było przystąpienie do konkursu, ogłoszonego przez WUP
w Szczecinie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja
integracji społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej.
Projekt „COGITO ergo ES”, złożony przez Partnerów w ramach ww. konkursu, przeszedł
pozytywną ocenę formalną i merytoryczną oraz otrzymał dofinansowanie z Europejskiego
Funduszu Społecznego w wysokości 505 892, 00 zł.
Projekt „COGITO ergo ES” jest adresowany do członków i wolontariuszy
zachodniopomorskich organizacji pozarządowych, obejmuje cykl szkoleń, dotyczących
zakładania, prowadzenia i pozyskiwania środków na działalność w sektorze ekonomii
społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym szczególnie na rzecz osób chorych
psychicznie i ich rodzin. Okres realizacji projektu: 01.01.2009 – 31.12.2009.
Ad. 4 POMOC W ORGANIZACJI OBOZÓW LETNICH DLA WYCHOWANKÓW
DOMU DZIECKA NR 2 W SZCZECINIE
W okresie sprawozdawczym udzielono wsparcia organizacyjnego (transport w obie strony)
w realizacji obozów letnich dla wychowanków Domu Dziecka nr 2 w Szczecinie w Starym
Drawsku (sierpień) i Piasecznie (lipiec).
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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.

5.

Informacja o uzyskanych przychodach z wyodrębnieniem ich źródeł

6.

•
•
•
•
•
•

Darowizny osób fizycznych - 6 805,00 zł
Wpłaty 1 % podatku – 3 409,38 zł
Wpłaty Fundatora Fundacji - 430,00 zł
Dotacja EFS - „Wędka na wyprawkę” Edycja II – 43 084,39 zł
Odsetki od środków na rachunkach bankowych – 38,31 zł
Pozostałe – 1 027,54 zł

•
•

Na realizację celów statutowych – 302 853,12 zł
Wydatki administracyjne – 5 893,95 zł

Informacja o poniesionych kosztach

7.

Dane o:
a) Na koniec 2008 roku w Fundacji pracowało 0 osób. Umowy o pracę zostały rozwiązane z
upływem okresu realizacji projektu „Wędka na wyprawkę” Edycja II
Żadna z wymienionych osób nie jest zatrudniona w działalności gospodarczej.
b) Łączna kwota wypłat brutto z tytułu umowy o pracę wyniosła w 2008 roku 30 209,34 zł,
w tym wynagrodzenia 30 209,34 zł.
c) Członkowie Zarządu nie pobierają wynagrodzeń z tytułu pracy w Zarządzie.
d) Wypłaty z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło wyniosły w 2008 roku 28 239,97 zł.
e) Fundacja nie udzielała żadnych pożyczek pieniężnych.
f) Saldo końcowe na rachunku bieżącym w Banku Ochrony Środowiska z dnia 31.12.2008 r.
wynosiło 2 448,62 na rachunkach pomocniczych i kasie 3 435,68 zł.
g) Nie nabyto żadnych obligacji i akcji.
h) Nie nabyto żadnych nieruchomości.
i) Nabyto środki trwałe: oprogramowanie Office o wartości 2 500,00 zł
j) Wartość aktywów i pasywów – 5 884,30 zł.

8.

W roku 2008 Fundacja realizowała zadanie zlecone przez podmiot państwowy:
a)

9.

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

Zobowiązania podatkowe na 31.12.2008 r. nie występują.

W roku 2008 odbyła się końcowa kontrola projektu „Wędka na wyprawkę. Edycja II”.
Podpisano: prezes zarządu Olga Oczkowska-Fiuk, wiceprezes zarządu Luiza Pawłowska
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