SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI IN POSTERUM ZA ROK 2009
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.
• Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy
II. Fundacja IN POSTERUM w ramach dotychczasowej nieodpłatnej działalności statutowej
w 2009 roku prowadziła 3 projekty.
1. Aktywni – Rehabilitacja Zawodowa i Społeczna Osób Niepełnosprawnych

„Aktywni” to projekt aktywizujący skierowany do osób niepełnosprawnych,
współfinansowany ze środków PFRON – I edycja, realizowany w okresie od 01.03. 2009r. do
31.12.2009r.
Celem głównym projektu było zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych.
Cele szczegółowe projektu to:
→ zwiększenie motywacji osób niepełnosprawnych do aktywnego poszukiwania
pracy
→ wzrost kompetencji zawodowych i społecznych osób niepełnosprawnych
→ propagowanie informacji na temat alternatywnych form zatrudnienia i
moŜliwości kształcenia ustawicznego w regionie.
→ zmniejszenie poziomu bezrobocia i poprawa wskaźników zatrudnienia wśród
osób niepełnosprawnych
→ zmiana społecznego postrzegania osoby niepełnosprawnej jako aktywnego
aktora rynku pracy.
Projekt adresowany był do osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, zamieszkałych
we Wrocławiu, nieaktywnych na rynku pracy
Działania
W ramach projektu „Aktywni” realizować będziemy indywidualny program wsparcia dla
osób niepełnosprawnych poprzez:
Spotkania ze specjalistą do spraw zatrudnienia – indywidualne zajęcia, których celem
będzie wsparcie i pomoc osobie niepełnosprawnej w czynnościach związanych z procesem
zatrudnienia, zgodnie z jej potrzebami na podstawie rozpoznanych moŜliwości, kwalifikacji,
zainteresowań i preferencji zawodowych.
Indywidualne Poradnictwo Zawodowo – Społeczne – spotkania z doradcą zawodowym,
których celem było określenie moŜliwości zawodowych oraz stworzenie osobistego projektu
kariery zawodowej.
Indywidualne Poradnictwo Prawne - porady prawne ukierunkowane na zagadnienie praw i
obowiązków osoby niepełnosprawnej.
2. Prowadzenie poradnictwa rodzinnego w róŜnych rejonach Wrocławia
Prowadzenie poradnictwa rodzinnego w róŜnych rejonach Wrocławia to projekt wspierający
rodzinę w jej prawidłowym funkcjonowaniu współfinansowany ze środków Gminy Wrocław,
realizowany w okresie od 05.01.2009r. do 31.12.2009r.
Celem projektu było wspieranie rodziny w dobrym wypełnianiu jej funkcji wychowawczych
oraz wzmocnienie więzi rodzinnych poprzez wzmacnianie rodziny w wykorzystaniu ich
moŜliwości i zasobów, a w szczególności pomoc rodzinom i opiekunom w radzeniu sobie z
trudnościami w procesie opieki i wychowaniu dzieci i młodzieŜy.
Projekt przeznaczony był dla wszystkich rodzin, zamieszkałych we Wrocławiu, w
szczególności znajdującym się w trudnej sytuacji Ŝyciowej. Odbiorcami usług byli zarówno
kobiety jak i męŜczyźni w róŜnym wieku w tym równieŜ młodzieŜ. Podstawowym kryterium
wsparcia była chęć poprawy swoich kompetencji wychowawczych i poprawa jakości Ŝycia
rodzinnego, a w przypadku młodzieŜy chęć zrozumienia własnych emocji i poprawy
zachowań.
Działania
Poradnictwo psychologiczne – ukierunkowane na:
→ Diagnozowanie potrzeb osób i rodzin.
→ Udzielanie pomocy psychologicznej uwzględniającej wewnętrzny potencjał
rodziny i jego wykorzystanie w przeŜywanych przez nie trudności.

→ Pomoc rodzicom i opiekunom w radzeniu sobie z trudnościami w procesie
opieki i wychowania dzieci i młodzieŜy.
→ Pomoc osobom współuzaleŜnionym i ich rodzinom
Trening umiejętności rodzicielskich –oparty na budowaniu poczucia własnej wartości u
rodziców, wzmacnianie pewności siebie i lepszym rozumieniu dziecka. Trening nastawiony
równocześnie na nauce nawiązywania relacji z innymi dorosłymi przez samych rodziców.
3. Flexi praca! Promocja alternatywnych form zatrudnienia
Realizowany w okresie od 01.11.2009r. do 30.06.2010r.
Flexi praca! Promocja alternatywnych form zatrudnienia to projekt o charakterze
informacyjno-promocyjnym współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt realizowany jest w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie
Działania 6.1.Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w
regionie oraz Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na
regionalnym rynku pracy.
Cele projektu
Głównym celem projektu jest upowszechnienie i promocja alternatywnych form zatrudnienia
(EFZ) poprzez organizację Punktu Informacji i Promocji oraz organizację kampanii
informacyjno-promocyjnej.
Cele szczegółowe projektu to:
→ udzielanie szerokiej informacji dotyczącej EFZ m.in. moŜliwości ich
stosowania z uzwględnieniem aspektów prawnych
→ eliminowanie stereotypów związanych z EFZ
→ promocja i upowszechnienie wiedzy na temat EFZ jako alternatywny dla pracy
na pełnym etacie
Adresaci projektu
Projekt adresowany jest do osób pozostających bez zatrudnienia z grup znajdujących się w
szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy:
→ niepracujących kobiet, które mają trudności z pogodzeniem roli
matki/opiekunki (przerwa związana z urodzeniem i wychowaniem dzieci) z
rolą pracownicy
→ niepracujących młodych osób (>25 lat) poszukujących alternatywnych form
zatrudnienia celem pogodzenia nauki z pracą oraz bezrobotnych absolwentów,
którzy mają trudności z wejściem na rynek pracy
→ osób niepełnosprawnych, które mogłyby podjąć zatrudnienie, ale często
uniemoŜliwiają im to bariery związane z ograniczoną mobilnością (m.in.
dysfunkcje ruchowe) oraz bariery architektoniczne
→ mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich oraz mieszkańców miast do
25 tys., zamierzających podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z
produkcją roślinną i/lub zwierzęcą
Działania:
W ramach projektu "Flexi praca! Promocja alternatywnych form zatrudnienia" zrealizowane
zostaną następujące zadania:
Kampania Informacyjno – Promocyjna
W ramach kampanii promocyjnej zaplanowano reklamę w lokalnych mediach (telewizja,
radio, prasa, Internet), reklama zewnętrzna (stacjonarne i mobilne billboardy), kolportaŜ
ulotek, organizację konkursu w ramach reklamy radiowej.

Punkt Informacji i Promocji
Do zadań punktu naleŜy przede wszystkim udzielanie kompleksowej informacji na temat
elastycznych form zatrudnienia i moŜliwości ich wykorzystania w pracy zawodowej.
Seminarium poświęcone alternatywnym formom zatrudnienia, na którym przedstawimy
róŜne punkty widzenia i koncepcje związane z elastycznością pracy.
Targi EFZ na które zaprosimy pracodawców wykorzystujących elastyczne formy
zatrudnienia.
Fundacja w 2009r. prowadziła odpłatną działalność statutową, z której osiągnęła przychód w
wys. 66000,00 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.

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

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
- podatki i opłaty
- wynagrodzenia
- amortyzacja
- pozostałe koszty
- ubezpieczenia i inne świadczenia

133131,30
915,00
1540,80
66000,00
5,10
22029,15
201587,10

179981,89
128709,14
51272,75
1660,53
0,00
173,53
294,00
0,00
0,00
1143,00
50,00

VII. Dane o zatrudnieniu:
1. Fundacja nie zatrudniała osób na umowę o pracę w roku 2009;
2. W Fundacji nie wypłacono wynagrodzenia członkom zarządu i innym organom fundacji
z tytułu pełnienia tych funkcji.
3. W 2009r. wypłacono 11 wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia.
4. W 2009 r. nie były udzielane Ŝadne poŜyczki i inne świadczenia o podobnym
charakterze osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzoru.

5.
6.
7.
8.

W 2009r. 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
1109,53
dotyczą kaucji na najem lokalu, z tytułu dostaw i usług, z tytułu podatków i ubezpieczeń
społecznych
−
Zobowiązania
- nie występują

9. Zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego - zrealizowane.
Do Urzędu Skarbowego zostało dołączone 20 deklaracji podatkowych PIT – 11/8B
10. W okresie sprawozdawczym w Fundacji była przeprowadzana kontrola ZUS w zakresie
prawidłowości naliczania składek na ubezpieczenie społeczne.

