SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ZACHODNIOPOMORSKIEJ FUNDACJI
NA RZECZ INTEGRACJI ŚRODOWISKOWEJ
ZA ROK 2010
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:
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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,
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Fundacja realizuje swoje cele przez Edukację, Integrację, Pomoc, a w szczególności:

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.
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2010 ROK
Do najważniejszych działao Zachodniopomorskiej Fundacji na Rzecz Integracji Środowiskowej
w 2010 roku zalicza się:

1. Współorganizacja „Feryjnej szkółki piłki wodnej” dla dzieci i młodzieży z terenu
powiatu polickiego.
Realizacja ww. przedsięwzięcia odbywała się we współpracy z:
 Fundacją Amicus Aque – radośd z życia (pomysłodawca i partner wiodący)
 Zespołem Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach (współorganizator)
W dniach 01.02.2010 – 12.02.2010 (okres zimowych ferii szkolnych) na basenie
w Policach, przy ul. Siedleckiej 6, przeprowadzono cykl pływackich zajęd rekreacyjnoszkoleniowych dla uczniów szkół z terenu powiatu polickiego.
Zajęcia polegały w szczególności na:
 praktycznym doskonaleniu umiejętności pływania
 praktycznym zapoznawaniu się uczestników z zasadami gry w piłkę wodną
 prowadzeniu wodnych gier i zabaw
 prowadzeniu szkolnych gier w piłkę wodną
W zajęciach uczestniczyło łącznie 40 dziewcząt i chłopców z roczników 1996-1992,
pod nadzorem 2 opiekunów – instruktorów piłki wodnej.
Działanie miało na celu propagowanie wśród dzieci i młodzieży idei zdrowego stylu
życia aktywnego wypoczynku i uprawiania sportu. Stanowiło również realizację
zbieżnych celów organizatorów w zakresie działao wychowawczych i integracyjnych
na rzecz dzieci i młodzieży.
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Powyższe działanie stanowiło kontynuację współpracy nawiązanej z Fundacją Amicus
Aque w zakresie integracji dzieci i młodzieży poprzez zajęcia sportowe.
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2. Dofinansowanie zajęd pływackich dla uczniów szkół z terenu powiatu polickiego
w roku szkolnym 2010-2011 (2 000,00 zł).

3. Współorganizacja wyjazdu wychowanków domów dziecka z Tanowa i Polic na
otwarcie Floating Areny - basenu olimpijskiego w Szczecinie.
We współpracy z Fundacją Amicus Aque ze Szczecina oraz PHU Emilbus ze
Świnoujścia zorganizowano przejazd oraz udział 30 wychowanków placówek
opiekuoczo-wychowawczych z terenu powiatu polickiego w uroczystości otwarcia
basenu olimpijskiego w Szczecinie (6 listopada 2010 r.). Po części oficjalnej otwarcia
basenu wychowankowie obejrzeli mecz piłki wodnej POLSKA-DANIA.
Cel działania – integracja wychowanków domów dziecka ze środowiskiem,
rozbudzenie ich aspiracji życiowych, a także zainteresowanie udziałem w zajęciach
pływackich i piłki wodnej.
4. Dofinansowanie galerii „TaNOWA” przy Domu Dziecka w Tanowie (1 000,00 zł)
Wsparcie finansowe Fundacji zostało przeznaczone na organizację cyklicznych
wernisaży prac plastycznych i fotograficznych wykonanych przez obecnych i byłych
wychowanków placówki.
5. Wspieranie usamodzielnionych wychowanków Domu Dziecka nr 2 w Szczecinie
(pomoc prawna, organizacyjna, merytoryczna).
6. Działalnośd gospodarcza
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
7. Odpisy uchwał
W okresie objętym sprawozdaniem brak uchwał Zarządu Fundacji.
8. Informacja o uzyskanych przychodach z wyodrębnieniem ich źródeł





Darowizny osób fizycznych - 1000,00 zł
Wpłaty 1 % podatku – 2281,94 zł
Odsetki od środków na rachunkach bankowych – 0,66 zł
Pozostałe przychody operacyjne – 43,38 zł

9. Informacja o poniesionych kosztach



Na realizację celów statutowych – 3 500,00 zł
Wydatki administracyjne – 4 898,81 zł

Na koniec 2010 roku w Fundacji pracowało 0 osób.
Łączna kwota wypłat brutto z tytułu umowy o pracę wyniosła w 2010 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 2010 roku wyniosły 0,00 zł ;
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b)
c)
d)
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10. Dane o:

e) Fundacja nie udzielała żadnych pożyczek pieniężnych.
f) Saldo koocowe na rachunku bieżącym w Banku Ochrony Środowiska i w kasie na dzieo
31.12.2010 r. wynosiło 3 223,83 zł
g) Nie nabyto żadnych obligacji i akcji.
h) Nie nabyto żadnych nieruchomości.
i) Nabyto środki trwałe i wartości niematerialne (oprogramowanie) 270,00 zł;
j) Wartośd aktywów i pasywów – 3 223,83 zł.
11. W roku 2010 Fundacja nie realizowała zadanie zlecone przez podmiot paostwowy.

12. Zobowiązania podatkowe na 31.12.2010 r. nie występują.

Szczecin, 11.03.2011 r.
prezes zarządu Olga Oczkowska-Fiuk
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wiceprezes zarządu Luiza Pawłowska
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podpisano:

