SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI IN POSTERUM ZA ROK 2006

I. Fundacja IN POSTERUM
ul. Strzegomska 7
53-611 Wrocław
telefon: 071 359 09 50
- forma prawna – Organizacja PoŜytku Publicznego
- numer w Krajowym Rejestrze Sądowym – 0000180338
- data wpisu w KRS – 25.11.2003r.
- NIP:
894 27 80 597
- Regon:
932959161
Dane dotyczące członków zarządu:
Iwona Tworek – prezes, zam. Wrocław, ul. Na Ostatnim Groszu 10/6
Jolanta Łoza – wiceprezes, zam. Wrocław, ul. Stobrawska 49
Cele statutowe fundacji:
Podstawowym celem Fundacji jest wspieranie rodziny w róŜnych dziedzinach Ŝycia społecznego oraz
walka z wykluczeniem społecznym.
Cele te będą realizowane w następujących dziedzinach Ŝycia społecznego:
 pomoc społeczna
 rynek pracy
 edukacja
 promocja i ochrona zdrowia
 sport i turystyka
Fundacja realizuje swoje cele poprzez :
• doradztwo rodzinne, socjalne, zawodowe, prawne, psychologiczne, pedagogiczne,
• logopedyczne,
• promowanie praw dotyczących rodziny ( praw kobiet, praw dzieci, prawa pracy )
• aktywizację zawodową bezrobotnych,
• organizację czasu wolnego rodzin i dzieci,
• wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci, młodzieŜy i osób dorosłych,
• kształcenie ustawiczne,
• Organizację konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów m.in. dla :
- organizacji pozarządowych,
- pracowników państwowej pomocy społecznej,
- osób bezrobotnych i poszukujących pracy,
- przedsiębiorców i pracodawców,
• Wydawanie publikacji, broszur, informatorów.
• Współpracę z ośrodkami naukowymi i badawczymi.
• Prace badawczo rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych.
• Organizację imprez plenerowych.
II. Fundacja IN POSTERUM w ramach dotychczasowej nieodpłatnej działalności statutowej w 2006
roku prowadziła 3 projekty.
1. „Klub Integracji Społecznej – Szansa dla Kobiet” przeznaczony dla osób bezrobotnych.
Celem projektu była reintegracja społeczna i zawodowa kobiet (i męŜczyzn) długotrwale
bezrobotnych oraz umoŜliwienie powrotu do pełnienia ról społecznych i zawodowych oraz promocja
kobiet na rynku pracy.
Celem programu było równieŜ kształtowanie umiejętności planowania własnego Ŝycia i pobudzanie
odpowiedzialności za własne decyzje.
W ramach działania Klubu, Fundacja świadczy usługi:

1. Działania terapeutyczne:

- indywidualne wsparcie psychologiczne
- grupy wsparcia

2. Działania edukacyjno-pomocowe: - warsztaty obsługi komputera i internetu
- warsztaty umiejętności społecznych
3. Poradnictwo prawno-administracyjne:

- poradnictwo zawodowe
- poradnictwo socjalne
- poradnictwo prawne

4. Działania zatrudnieniowe:

- udzielanie pomocy formalno-prawnej w tworzeniu i organizowaniu
spółdzielni socjalnej
- udzielanie pomocy formalno-prawnej w zakładaniu działalności
gospodarczej
Program zintegrowanej pomocy osobom bezrobotnym zakłada współpracę z innymi instytucjami
działającymi w zakresie wsparcia i pomocy osobom bezrobotnym:
1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – głównie w zakresie przygotowania uczestników prac
społecznie uŜytecznych
2. Centrum Integracji Społecznej – przygotowanie uczestników do uczestnictwa w zajęciach CIS
3. Powiatowy Urząd Pracy – w zakresie szkoleń zawodowych dla uczestników Klubu.

2. „Informator Społeczny”
Podstawowym celem projektu było zabezpieczenie potrzeb osób znajdujących się w trudnej sytuacji
poprzez dostęp do kompleksowej informacji o usługach społecznych oferowanych przez instytucje
społeczne oraz organizacje pozarządowe działające we Wrocławiu.
Zapewnienie koordynacji i lepszej współpracy wszystkich instytucji na rynku usług socjalnych,
łatwiejszy dostęp beneficjentów do instytucji oferujących pomoc.
3. „Wzmocnienie roli Klubów Integracji Społecznej, jako instytucjonalnych aktywnych form
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.”
Celem projektu było wzmocnienie potencjału organizacyjnego Klubu Integracji Społecznej „Szansa
dla Kobiet” i dąŜenie tym samym do świadczenia kompleksowej, wszechstronnej pomocy osobom
wykluczonym społecznie. Celem jest równieŜ opracowanie standardów pomocy osobom
wykluczonym włączając w te działania podmioty działające na rzecz osób długotrwale bezrobotnych.
Cele te zostały zrealizowane przez:
1. Podniesienie jakości usług w ramach istniejącego klubu i rozszerzenie oferty usług poprzez
wprowadzenie dyŜurów prawnika
2. Ukierunkowanie działań istniejącego klubu na przygotowanie kolejnych grup uczestników do
zajęć w Centrum Integracji Społecznej we Wrocławiu.
3. Wydanie informatora w wersji papierowej o roli i znaczeniu pomocy świadczonej w ramach
KIS i instytucjach działających na rzecz osób wykluczonych.
4. Zorganizowanie spotkań informacyjno-warsztatowych z pracownikami socjalnymi MOPS
celem wspólnego wypracowania standardów pomocy osobom wykluczonym.
Fundacja nie prowadziła odpłatnej działalności statutowej.
III. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
IV. Odpisy uchwał zarządu fundacji - w załączeniu.
V. Wysokość uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł:

Wysokość uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł:

1.
2.
3.
4.
5.

Urząd Miejski Wrocław
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Centrum ds. Katastrof
Darowizny
Wpłaty odliczeń 1% od podatku
RAZEM PRZYCHODY

60000,00
15000,00
3000,00
2311,77
317,10
80628,87

VI. Koszty:
Informacja o wysokości kwot przeznaczonych na:
1) realizację celów statutowych:
2) wydatki administracyjne
- zuŜycie materiałów i energii – mat.biurowe, energia,
ogrzewanie
- usługi obce – opł. Za telefon, pocztowe, bankowe
- podatki i opłaty
- wynagrodzenia
- amortyzacja
- pozostałe koszty

79603,43
128,60
369,00
297,92
0,00
0,00
122,00

VII. Dane o zatrudnieniu:
W celu realizacji programu dotowanego przez Urząd Miejski Wrocławia Fundacja zatrudniała w 2006 roku
7 osób na umowę o dzieło, w ramach rozliczenia kosztów dotacji.
W listopadzie 2006 r Fundacja podpisała umowę z Centrum ds katastrof i w ramach tej umowy zatrudniła 1
osobę na umowę o pracę.

- w fundacji nie wypłacono wynagrodzenia członkom zarządu i innym organom fundacji z tytułu
pełnienia tych funkcji.
- nie wypłacono wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia
- fundacja nie udzieliła poŜyczek pienięŜnych
- nie ulokowano Ŝadnych kwot na rachunkach bankowych
- fundacja nie nabyła obligacji ani udziałów w spółkach
- fundacja nie nabyła nieruchomości ani środków trwałych
Wartość aktywów i zobowiązań Fundacji z odpłatnych świadczeń realizowanych w ramach celów
statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń:
- NaleŜności
751,72
dotyczą kaucji na najem lokalu, przedpłaty w płatnościach rozliczanych z dotacji,
−
Zobowiązania
2325,64,
w tym: - zobowiązania z tyt. Wynagrodzeń – 712,04
- zobowiązania publiczno-prawne - 1028,27
- z tyt. Dostaw
- 585,33
W pozycji bilansu: Rozliczenia międzyokresowe ujęto koszty opłat za telefon w kwocie 259,34 zł za
miesiąc grudzień 2006 zafakturowanych w styczniu 2007.
RóŜnicę zwiększającą koszty roku następnego z 2005 r uwzględniono w pozycji rachunku wyników
„Pozostałe koszty”.

VIII. W ramach statutowej działalności Fundacja realizowała projekty:

1. „Klub Integracji Społecznej – Szansa dla Kobiet” dotowany przez Urząd Miasta Wrocławia w
kwocie 50 000,00 zł. (Umowa nr D/WZD/AF/2/2006). Kwota dotacji w całości zastała wykorzystana
na realizacje programu, oraz rozliczona zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. „Informator Społeczny”
dotowany przez Urząd Miasta Wrocławia w kwocie w kwocie 10 000,00 zł. Umowa nr
(D/WZD/P2/06). Kwota dotacji w całości zastała wykorzystana na realizacje programu, oraz
rozliczona zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. „Wzmocnienie roli Klubów Integracji Społecznej, jako instytucjonalnych aktywnych form
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.”
dotowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 15 000,00zł. Umowa nr
(19a/2006). Kwota dotacji w całości zastała wykorzystana na realizacje programu, oraz rozliczona
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
9. Zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego - zrealizowane.
Do Urzędu Skarbowego zostało dołączone 8 deklaracji podatkowych PIT – 11/8B
10. W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzana w fundacji kontrola

