SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI IN POSTERUM ZA ROK 2004
1. Fundacja IN POSTERUM
ul. Na Ostatnim Groszu 60/5
54-207 Wrocław
- forma prawna – Organizacja Pożytku Publicznego
- numer w Krajowym Rejestrze Sądowym – 0000180338
- data wpisu w KRS – 26.04.2004r.
- NIP:
894 27 80 597
- Regon:
932959161
Dane dotyczące członków zarządu:
Iwona Tworek – prezes, zam. Wrocław, ul. Na Ostatnim Groszu 10/6
Jolanta Tutak – vice-prezes, zam. Wrocław, ul. Na Ostatnim Groszu 60/5
Cele statutowe fundacji:
Podstawowym celem Fundacji jest wspieranie rodziny w różnych dziedzinach życia
społecznego oraz walka z wykluczeniem społecznym.
Cele te będą realizowane w następujących dziedzinach życia 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, młodzieży 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.
2. Fundacja IN POSTERUM w ramach dotychczasowej nieodpłatnej działalności statutowej
od maja 2004r. do listopada 2004r. prowadziła dyżury w zakresie doradztwa zawodowego w
oparciu o Indywidualny Plan Działania.

W ramach odpłatnej działalności fundacja w okresie XI-XII 2004r. realizowała program
„Mój cel – praca” finansowany przez Wydział Zdrowia Urzędu Miasta Wrocławia.
W ramach programu zrealizowano zadania:
Doradztwo zawodowe rozumiane jako proces doradczy obejmujący:
- identyfikację oczekiwań klienta i określenia wstępnych celów zawodowych,
- identyfikację doświadczeń życiowych i zawodowych,
- poznanie mocnych i słabych stron klienta,
- określenie ram współpracy i przebiegu wspólnych spotkań,
- tworzenie Indywidualnego Planu Działania według przyjętych standardów,
Warsztaty umiejętności społecznych mające na celu wykształcenie kompetencji
społecznych w zakresie:
- komunikacji interpersonalnej,
- radzenia sobie ze stresem,
- asertywności,
- autoprezentacji,
- współpracy w grupie
- rozwiązywania konfliktów.
Poradnictwo socjalne – udzielanie informacji o dostępnych instytucjach mających wpływ na
poprawę sytuacji klienta oraz ogólne wsparcie w działaniu poprzez:
- rozpoznanie (diagnoza) sytuacji klienta,
- poradnictwo dotyczące rozwiązywania trudnej sytuacji życiowej.
3. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
4. Odpisy uchwał zarządu fundacji – w załączeniu.
5. Wysokość uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł:
- Urząd Miejski Wrocław
3360,00
Razem przychody
3360,00
6. Koszty:
a/ realizacja celów statutowych:
3450,08
b/ wydatki administracyjne:
- materiały biurowe:
153,82
- usługi obce – opłaty za telefon,
pocztowo-bankowe
189,00
- podatki i opłaty
280,00
7. Dane o zatrudnieniu:
W celu realizacji programu dotowanego przez Urząd Miasta Wrocławia Fundacja zatrudniała
w 2004 r. 4 osoby na umowę o dzieło.
W roku 2004 wypłacono łącznie wynagrodzenia w wysokości:
3140,00
Koszty wynagrodzeń z tytułu:
- umowy o pracę
0,00
- umowy zlecenie:
0,00
- umowy o dzieło:
3140,00
w tym:
- działalność statutowa:
3140,00
- administracja
0,00

Wartość aktywów i zobowiązań Fundacji z odpłatnych świadczeń realizowanych w ramach
celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń:
- należności
700,00
- zobowiązania
500,80
wynikają z bieżących rozliczeń finansowych poszczególnych programów realizowanych
przez fundację oraz bieżących rozliczeń z Urzędem Skarbowym w wysokości:
- zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego w wysokości 500,80zł.
8. W ramach statutowej działalności Fundacja realizowała projekt „Mój cel-praca” dotowany
przez Urząd Miasta Wrocławia w kwocie 3360,00 zł. (Umowa Nr 1/Z/2004). Kwota dotacji w
całości zastała wykorzystana na realizacje programu, oraz rozliczona zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
9. Zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego w wysokości 500,80zł.- zrealizowane.
Do Urzędu Skarbowego zostały złożone 4 deklaracje podatkowe PIT –11/8B
10. W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzana w fundacji kontrola

