SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ZACHODNIOPOMORSKIEJ FUNDACJI
NA RZECZ INTEGRACJI ŚRODOWISKOWEJ
ZA ROK 2009
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 społeczeostwie 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 szkoleo, pomagających beneficjentom Fundacji
w przystosowaniu się do życia w społeczeostwie, pobudzających ich do aktywnej
postawy na rynku pracy, kształtujących u nich pozytywne myślenie i umiejętnośd
asertywnego komunikowania się z samym sobą i otoczeniem,
3) organizowanie szkoleo, spotkao, seminariów i konferencji, służących wymianie
doświadczeo osób i jednostek, które prowadzą działalnośd 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 2009 ROK
Do najważniejszych działao Zachodniopomorskiej Fundacji na Rzecz Integracji Środowiskowej
w 2009 roku zalicza się:
1. Realizacja i rozliczenie projektu „COGITO ergo ES” (w partnerstwie z EUROPIL Elżbieta
Pilch).
Projekt „COGITO ergo ES” był realizowany w okresie 01.01.2009 – 31.12.2009 ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego (wysokośd dofinansowania – 505 892,00 zł) w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej,
Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej.
Uczestnikami projektu byli członkowie i wolontariusze zachodniopomorskich organizacji
pozarządowych. Łącznie w projekcie wzięło udział 59 osób, w tym 44 kobiety. Uczestnicy
projektu reprezentowali 13 organizacji pozarządowych woj. zachodniopomorskiego:
1. Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej, Ich Rodzin
i Przyjaciół „Przystao” w Koszalinie.
2. Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin
i Przyjaciół „Feniks” w Kołobrzegu.
3. Stow. Rodzin i Opiekunów Osób Chorych Psychicznie „Rodzina” w Szczecinie.
4. Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Mniejszych Szans „Więź” w Szczecinie.
5. Stowarzyszenie Aperto Porto w Osinie.
6. Stowarzyszenie „AMICUS” w Tychowie.
7. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym,
Koło w Stargardzie Szczecioskim.
8. Borneoskie Centrum Inicjatyw Społecznych „Universum” w Bornem Sulinowie.
9. Fundacja na Rzecz Wspierania Szkół i Przedszkoli Integracyjnych w Szczecinie.
10. Stowarzyszenie „Pod Dębami” w Dębcach.
11. Fundacja „Miłosierdzie I Wiedza” w Szczecinku.
12. Stowarzyszenie Integracji Społecznej „Droga” w Kowalkach.
13. Stowarzyszenie na Rzecz Inicjatyw Społecznych „KARIATYDA” w Sławoborzu.
Projekt był realizowany w 2 grupach szkoleniowych po 25 osób. Obejmował cztery moduły:
Istota ekonomii społecznej; Prawne i finansowe aspekty funkcjonowania podmiotów ekonomii
społecznej; Trzeci sektor a ekonomia społeczna; Pozyskiwanie środków na finansowanie działalności
ekonomii społecznej - tworzenie projektów.
W ramach projektu zrealizowano ponadto dwie 3-dniowe wizyty studyjne w krakowskim Zakładzie
Aktywności Zawodowej „Pensjonat u Pana Cogito”. Pensjonat ten jest jednym z najbardziej znanych
przykładów dobrej praktyki ekonomii społecznej dla osób psychicznie chorych i po kryzysach
psychicznych.

2. Doraźne wspieranie usamodzielnionych wychowanków Domu Dziecka nr 2
w Szczecinie (pomoc prawna, organizacyjna, merytoryczna).
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3.

Działalnośd 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.

Informacja o poniesionych kosztach



7.

Na realizację celów statutowych – 162 025,57 zł
Wydatki administracyjne – 2 372,07 zł

Dane o:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

8.

Na koniec 2009 roku w Fundacji pracowało 0 osób.
Łączna kwota wypłat brutto z tytułu umowy o pracę wyniosła w 2009 roku 0,00 zł.
Członkowie Zarządu nie pobierają wynagrodzeo z tytułu pracy w Zarządzie.
Wypłaty z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło ogółem w 2009 roku wyniosły
91 100,00 zł ; w tym w ramach realizowanego projektu „COGITO ergo ES” - 90 500,00 zł.
Fundacja nie udzielała żadnych pożyczek pieniężnych.
Saldo koocowe na rachunku bieżącym w Banku Ochrony Środowiska z dnia 31.12.2009 r.
wynosiło 8 070,51 zł na rachunkach pomocniczych i kasie 226,62 zł.
Nie nabyto żadnych obligacji i akcji.
Nie nabyto żadnych nieruchomości.
Nabyto środki trwałe i wartości niematerialne (oprogramowanie ) 6 908,78 zł;
tym w ramach realizacji projektu „COGITO ergo ES” : 5 499,78 zł
Wartośd aktywów i pasywów – 8 297,13 zł.

W roku 2009 Fundacja realizowała zadanie zlecone przez podmiot paostwowy:
a)

9.

Darowizny osób fizycznych - 580,00 zł
Wpłaty 1 % podatku – 4 796,10 zł
Dotacja EFS - „COGITO ergo ES”– 161 412,31 zł
Odsetki od środków na rachunkach bankowych – 22 06 zł

projekt „COGITO ergo ES”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu
paostwa.

Zobowiązania podatkowe na 31.12.2009 r. nie występują.

Podpisano: prezes zarządu Olga Oczkowska-Fiuk, wiceprezes zarządu Luiza Pawłowska
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