SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI IN POSTERUM ZA ROK 2008
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 2008 roku prowadziła 1 projekt.
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
organizowaniu spółdzielni socjalnej
- udzielanie pomocy
działalności gospodarczej

formalno-prawnej

w

tworzeniu
w

i

zakładaniu

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.
Fundacja w 2008r. prowadziła odpłatną działalność statutową, z której osiągnęła przychód w
wys. 65777,20 zł.
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.
6.

Urząd Miejski Wrocław
Darowizny
Wpłaty odliczeń 1% od podatku
Przychody z działalności statutowej odpłatnej
Przychody finansowe z tyt. odsetek
Pozostałe przychody operacyjne
RAZEM PRZYCHODY

68708,59
1121,00
1326,42
65777,20
2,23
292,80
137228,24

VI. Koszty:
Informacja o wysokości kwot przeznaczonych na:
1) realizację celów statutowych:
w tym:
- koszty działalności nieodpłatnej
- koszty działalności odpłatnej
2) wydatki administracyjne
w tym:
- zuŜycie materiałów i energii
- usługi obce – opł. za telefon, pocztowe, bankowe

113715,72
70655,69
43060,03
371,83
12,83
20,00

- podatki i opłaty

339,00

- wynagrodzenia

0,00

- amortyzacja

0,00

- pozostałe koszty

0,00

- ubezpieczenia i inne świadczenia

0,00

VII. Dane o zatrudnieniu:
1. Fundacja zatrudniała 1 osobę na umowę o pracę w roku 2008 oraz 9 osób na podstawie
umów cywilnoprawnych.
2. W Fundacji nie wypłacono wynagrodzenia członkom zarządu i innym organom fundacji
z tytułu pełnienia tych funkcji.
3. W 2008r. nie wypłacono wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia.

4. W 2008 r. nie były udzielane Ŝadne poŜyczki i inne świadczenia o podobnym
charakterze osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzoru.
5. W 2008r. Fundacja nie udzieliła poŜyczek pienięŜnych.
6. Nie ulokowano Ŝadnych kwot na rachunkach bankowych.
7. Fundacja nie nabyła obligacji ani udziałów w spółkach.
8. 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
955,88
dotyczą kaucji na najem lokalu, z tytułu dostaw i usług, z tytułu podatków i ubezpieczeń
społecznych
−

Zobowiązania

- nie występują

VIII. W ramach statutowej działalności Fundacja realizowała projekty:
W ramach nieodpłatnej działalności statutowej:
1. „Klub Integracji Społecznej – Szansa dla Kobiet” dotowany przez Urząd Miasta
Wrocławia w kwocie 60 000,00 zł. (Umowa nr D/WZD/AF/2/2006). Kwota dotacji w
całości zastała wykorzystana na realizacje programu, oraz rozliczona zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
W ramach odpłatnej działalności statutowej
1.
2.
3.
4.
5.

Szkolenia z zakresu obsługi komputera i Internetu.
Szkolenia motywacyjno-rozwojowe i umiejętności społecznych.
Szkolenia z zakresu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych.
Szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.
Szkolenia z zakresu zarządzania czasem.

9. Zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego - zrealizowane.
Do Urzędu Skarbowego zostało dołączone 9 deklaracji podatkowych PIT – 11/8B
10. W okresie sprawozdawczym w Fundacji była przeprowadzana kontrola w zakresie
prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanej przez Miasto w 2007r. na podstawie
umowy nr D/WZD/AF/2/2006 z aneksem nr 3 w okresie 16.07.2008 – 21.07.2008r. Nie
wykazano nieprawidłowości w wydatkowaniu dotacji przekazanej przez Miasto Wrocław.

