SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI IN POSTERUM ZA ROK 2005

I. Fundacja IN POSTERUM
ul. Strzegomska 7
53-611 Wrocław
- 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 2005 roku prowadziła 3 projekty.

1. „Klub Integracji Społecznej – Szansa dla Kobiet”” przeznaczony dla osób
bezrobotnych.
Celem projektu była reintegracja społeczna i zawodowa kobiet 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.
Cele projektu były realizowane poprzez:
Doradztwo zawodowe rozumiane jako proces doradczy obejmujący:
- identyfikację oczekiwań klienta i określenia wstępnych celów zawodowych,
- identyfikację doświadczeń Ŝyciowych i zawodowych,
- poznanie mocnych i słabych stron klienta,
- określenie ram współpracy i przebiegu wspólnych spotkań,
tworzenie Indywidualnego Planu Działania według przyjętych standardów,
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 Ŝyciowej,
Indywidualne oraz grupowe wsparcie psychologiczne – dające wzmocnienie psychiczne
i ogólne wsparcie w działaniach w celu rozwiązywania spraw Ŝyciowych. Pomoc
w eliminowaniu źródeł, objawów i skutków psychologiczno-społecznych dysfunkcji.
Planuje się prowadzenie zajęć tematycznych z zakresu: komunikacji interpersonalnej,
radzenia sobie ze stresem, asertywności, współpracy w grupie, rozwiązywania konfliktów,
autoprezentacji, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pienięŜnymi itp.
Klub samopomocy – udostępnia prasę codzienną z ogłoszeniami o wolnych miejscach pracy,
dostęp do komputera i internetu z moŜliwością napisania i wysłania CV i listu
motywacyjnego, daje moŜliwość nabycia umiejętności praktycznej obsługi komputera
i internetu jako źródła informacji o rynku pracy. UmoŜliwia świadczenie wzajemnej pomocy
i wymianę informacji oraz daje moŜliwość realizacji wszelkich inicjatyw podejmowanych
przez uczestniczki programu.
2. „Mogę Ŝyć lepiej” przeznaczony dla osób niepełnosprawnych.
Celem głównym programu była edukacja prozdrowotna, mająca na celu poprawę jakości
Ŝycia niepełnosprawnych dorosłych oraz przywrócenie podstawowych umiejętności
społecznych, które pozwalają na zdrowe i efektywne funkcjonowanie społeczne.
Cel realizowany był poprzez:
• Cykl warsztatów umiejętności społecznych.
Cele szczegółowe: wykształcenie kompetencji społecznych:
• komunikacji interpersonalnej
• radzenia sobie ze stresem
• asertywności
• autoprezentacji
• rozwiązywania konfliktów
• kierowania sobą
• motywowania siebie i innych
• adekwatnego obrazu własnego
•

Konsultacje merytoryczne i wsparcie psychologiczne dla uczestników programu.

3. „Zaplanuj swoją przyszłość”” – Punkt konsultacyjny - Spółdzielnia Socjalna
Celem programu była promocja nowej formy aktywności zawodowej – spółdzielni socjalnej,
oraz pomoc w organizacji, rejestracji oraz początkowej działalności spółdzielni.
W ramach projektu powstał równieŜ Raport „Bezrobotni powyŜej 3 lat we Wrocławiu”.
Raport przedstawia najbardziej istotne cechy osób bezrobotnych powyŜej 3 lat
zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrocławiu oraz charakterystykę
świadczeniobiorców pomocy społecznej.
W opracowaniu opisano główne cechy społeczno-demograficzne, które mają wpływ na
połoŜenie jednostki na rynku pracy (płeć, wiek, wykształcenie i umiejętności i doświadczenie
zawodowe.
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:
30264,00
1.Urząd Miejski Wrocław
2. Darowizny
3636,48
3. Wpłaty odliczeń 1% od podatku
620,19
Razem przychody
34520,67
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

31151,26

2475,67
76,98
351,48
0,00
0,00

VII. Dane o zatrudnieniu:
W celu realizacji programów dotowanych przez Urząd Miejski Wrocławia Fundacja
zatrudniała 7 osób na umowę o dzieło, w ramach rozliczenia kosztów dotacji
Wartość aktywów i zobowiązań Fundacji z odpłatnych świadczeń realizowanych w ramach
celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń:
- naleŜności
639,87
- zobowiązania
0,00
dotyczą kaucji na najem lokalu i nadpłaty w płatnościach czynszowych.

VIII. W ramach statutowej działalności Fundacja realizowała projekty:

1. „Klub Integracji Społecznej – Szansa dla Kobiet” dotowany przez Urząd Miasta
Wrocławia w kwocie 15000,00 zł. (Umowa nr D/1/AKTYWIZACJA/2005). Kwota dotacji w
całości zastała wykorzystana na realizacje programu, oraz rozliczona zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
2. „Mogę Ŝyć lepiej” - dotowany przez Urząd Miasta Wrocławia w kwocie 5424,00 zł.
(Umowa nr D/8/DOT/05). Kwota dotacji w całości zastała wykorzystana na realizacje
programu, oraz rozliczona zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. „Zaplanuj swoją przyszłość”” – Punkt konsultacyjny - Spółdzielnia Socjalna dotowany przez Urząd Miasta Wrocławia w kwocie 9840,00 zł. (Umowa nr D/2/AF/05).
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 złoŜone 7 deklaracji podatkowej PIT –11/8B
10. W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzana w fundacji kontrola

