SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI IN POSTERUM ZA ROK 2010
I. Fundacja IN POSTERUM
ul. Strzegomska 7
53-611 Wrocław
telefon: 071 359 09 50
- forma prawna – Organizacja Pożytku 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 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.
Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy
II. Fundacja IN POSTERUM w ramach dotychczasowej nieodpłatnej działalności statutowej
w 2010 roku prowadziła 6 projektów.
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 01.01. 2010r. do 31.12.2010r.

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 możliwości 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 możliwości, kwalifikacji,
zainteresowań i preferencji zawodowych.
Indywidualne Poradnictwo Zawodowo – Społeczne – spotkania z doradcą zawodowym,
których celem było określenie możliwości zawodowych oraz stworzenie osobistego projektu
kariery zawodowej.
Indywidualne Poradnictwo Prawne - porady prawne ukierunkowane na zagadnienie praw i
obowiązków osoby niepełnosprawnej.
Umowa nr D/WZD/846/5/2010 na kwotę dotacji 47 000,00, koszt całkowity zadania
51 708,00.
2. Prowadzenie poradnictwa rodzinnego w różnych rejonach Wrocławia
Prowadzenie poradnictwa rodzinnego w różnych rejonach Wrocławia to projekt wspierający
rodzinę w jej prawidłowym funkcjonowaniu współfinansowany ze środków Gminy Wrocław,
realizowany w okresie 01.01.2010r. do 31.12.2010r.
Celem projektu było wspieranie rodziny w dobrym wypełnianiu jej funkcji wychowawczych
oraz wzmocnienie więzi rodzinnych poprzez wzmacnianie rodziny w wykorzystaniu ich
możliwości i zasobów, a w szczególności pomoc rodzinom i opiekunom w radzeniu sobie z
trudnościami w procesie opieki i wychowaniu dzieci i młodzieży.
Projekt przeznaczony był dla wszystkich rodzin, zamieszkałych we Wrocławiu, w
szczególności znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Odbiorcami usług byli zarówno
kobiety jak i mężczyźni w różnym wieku w tym również młodzież. Podstawowym kryterium
wsparcia była chęć poprawy swoich kompetencji wychowawczych i poprawa jakości życia
rodzinnego, a w przypadku młodzieży 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 przeżywanych przez nie trudności.
- Pomoc rodzicom i opiekunom w radzeniu sobie z trudnościami w procesie opieki i
wychowania dzieci i młodzieży.
- Pomoc osobom współuzależnionym i ich rodzinom
Umowa nr D/WZD/832/8/2009 na kwotę dotacji 15 000,00, całkowity koszt zadania
15 759,00.
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. możliwości 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 uniemożliwiają 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), kolportaż
ulotek, organizację konkursu w ramach reklamy radiowej.
Punkt Informacji i Promocji
Do zadań punktu należy przede wszystkim udzielanie kompleksowej informacji na temat
elastycznych form zatrudnienia i możliwości ich wykorzystania w pracy zawodowej.
Seminarium poświęcone alternatywnym formom zatrudnienia, na którym przedstawimy różne
punkty widzenia i koncepcje związane z elastycznością pracy.
Targi EFZ na które zaprosimy pracodawców wykorzystujących elastyczne formy
zatrudnienia.

Wartość projektu 419021,73zł.
4. Projekt „Romowie i Gadziowie na jednym podwórku” realizowany w okresie od
01.01.2010r. do 30.06.2011r. jest efektem wspólnej inicjatywy Centrum Informacji i Rozwoju
Społecznego (Lider Projektu) oraz dwóch organizacji Fundacji Prom i Fundacji In Posterm
(Partnerzy)
Projekt realizowany jest w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie
Działania1.3. Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej w regionie
Poddziałania 1.3.Projekty na rzecz społeczności romskiej
Cele Projektu

- Wzmocnienie efektywności służb publicznych w zakresie usług świadczonych społeczności
romskiej
- Aktywizacja środowisk romskich
- Podniesienie potencjału zatrudnienia wśród Romów
- Podniesienie poziomu edukacyjnego Romów
- Zwiększenie wiedzy o kulturze romskiej wśród osób z otoczenia Romów
- Zwiększenie znaczenia profilaktyki zdrowia u Romów
Adresaci Projektu
Projekt skierowany jest do społeczności romskiej oraz do pracowników służb publicznych
(m.in. Policja, MOPS, UM Wrocławia)
Działania
Fundacja In Posterum odpowiedzialna jest za organizację „Centrum Zawodowej Aktywności
Romów”, w ramach którego przeprowadzone zostaną następujące działania:
- Warsztaty kultury romskiej dla pracowników administracji publicznej
- Warsztaty nauki czytania i pisania dla Romów – rozwój umiejętności posługiwania się
językiem polskim z uwzględnieniem indywidualnych umiejętności uczestników
- Warsztaty umiejętności codziennych dla Romów – zdobywanie i pozyskiwanie informacji
potrzebnych w życiu codziennym, zwiększenie świadomości własnych praw, umiejętność
poruszania się w strukturach instytucjonalnych
- Kurs zawodowy remontowo-budowlany dla 10 Romów
- Kurs Prawa jazdy dla 15 Romów
- Kurs zawodowy szycie na maszynie dla 10 Romów
- Kurs zawodowy – gotowanie dla 5 Romów
- Indywidualne doradztwo zawodowe dla 40 Romów

Wartość projektu 1305459,10zł.
5. Projekt „Asystent Rodziny” jest projektem szkoleniowym realizowanym w okresie od
01.07.2010r. do 31.03.2012r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII
– Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i
wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 – Aktywizacja zawodowa i
społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt realizowany jest przez
Fundację In Posterum w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w
Żórawinie.
Cele projektu: Celem głównym projektu jest poprawa szans na zatrudnienie 60 osób (kobiet i
mężczyzn) nieaktywnych zawodowo zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkałych
w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich oraz w miastach do 25 tys. mieszkańców
Województwa Dolnośląskiego poprzez udział w zajęciach integracji zawodowo-społecznej
oraz w szkoleniu przygotowującym do wykonywania zawodu asystenta rodzinnego.
Cele szczegółowe:
 przełamanie barier dotyczących aktywności zawodowo-społecznej;
 nabycie praktycznych umiejętności zawodowych do pracy w charakterze asystenta
rodziny;
 przygotowanie nowej formy wsparcia środowiskowego dla 60 rodzin niewydolnych
wychowawczo, realizowanych przez osoby przygotowane do pracy w charakterze
asystenta rodziny.
Odbiorcy: Projekt adresowany do 60 osób:
 Nieaktywnych zawodowo zagrożonych wykluczeniem społecznym z co najmniej
jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r.
o pomocy społecznej;
 Zamieszkałych w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich oraz w miastach do 25 tys.
mieszkańców;
 Zamierzających podjąć zatrudnienie w obszarach niewiązanych z produkcją roślinną
i zwierzęcą.

Wartość projektu 1109957,76 zł.

6. Projekt „Do zatrudnienia jeden krok” realizowany w okresie od 01.12.2010r. do
30.11.2012r.
Projekt szkoleniowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL),
Priorytet VII. Promocja Integracji społecznej, Działanie 7.2.Przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja
zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Projekt realizowany przez Fundację In Posterum w partnerstwie z Centrum Integracji
Społecznej we Wrocławiu.
Cele projektu:
Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 120 niezatrudnionych
mieszkańców Wrocławia( kobiet i mężczyzn) poprzez szereg kompleksowych działań.
Cele szczegółowe:
Do celów szczegółowych projektu należy poprawa funkcjonowania psychospołecznego
uczestników oraz przełamanie barier związanych z wejściem na rynku pracy.
Odbiorcy:
Projekt adresowany do 120 niezatrudnionych mieszkańców Wrocławia, zagrożonych
wykluczeniem społecznym, w tym:
osób niepełnosprawnych
osób bezdomnych
osób opuszczających zakłady karne
osób uzależnionych, uczestniczących w terapii odwykowej
osób bezradnych w sprawach opiekuńczo-wychowawczych

Wartość projektu 1999980,00 zł.
Fundacja w 2010r. prowadziła odpłatną działalność statutową, na podstawie art. 6 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W ramach
odpłatnej działalności Fundacja podpisała 2 umowy.
1. Umowa nr 1/POKL/2010 zawarta w dniu 30.08.2010r. na okres od 21.09.2010r. do
25.11.2010r. – zleceniodawca Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żórawinie, z
siedzibą w Żórawinie 55-020, przy Al. Niepodległości 17. Przedmiotem umowy były usługi
szkoleniowo-doradcze w ramach aktywnej integracji dla osób korzystających z pomocy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żórawinie uczestniczących w projekcie
systemowym „Działając wykorzystujesz szansę” współfinansowanym przez Unię
Europejską ze środków EFS, w tym:
- aktywizacja społeczna – warsztaty umiejętności społecznych z elementami wizażu,
warsztaty zarządzania czasem i ekonomika gospodarstwa domowego
- aktywizacja edukacyjna – zajęcia z obsługi komputera i Internetu;
- aktywizacja zawodowa – grupowe i indywidualne doradztwo zawodowe.
Całkowity koszt zlecenia – 28 200,00 zł.
2. Umowa nr 15/KP/10 zawarta w dniu 01.12.2010r. na okres 01.12.2010 do 09.12.2010r –
zleceniodawca Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego we Wrocławiu. Przedmitem
umowy było zorganizowanie obsługi technicznej konferencji, w tym przygotowanie
materiałów konferencyjnych w ramach Wrocławskiej Kampanii Przeciwdziałania Przemocy
wobec Dzieci. Całkowity koszt zlecenia – 3 300,00 zł.
III. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

IV. Odpisy uchwał zarządu fundacji - w załączeniu.
V.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

922 376,08
6 204,31
703,60
31 939,00
11,86
42 515,24
1 003 738,23

929 283,96
913336,40
32212,56

2) wydatki administracyjne
w tym:
- zużycie materiałów i energii
- usługi obce – opł. za telefon, pocztowe, bankowe
- podatki i opłaty
- wynagrodzenia
- amortyzacja
- pozostałe koszty
- ubezpieczenia i inne świadczenia

10 429,95
420,86
408,51
66,00
0,00
0,00
0,00
9 534,58

VII. Dane o zatrudnieniu:
1. Fundacja zatrudniała 2 osoby na umowę o pracę w roku 2010 – do realizacji działań
projektowych
2. W 2010r. na umowy cywilnoprawne zatrudnionych było 34 osób – do realizacji działań
projektowych - wypłacono wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych w łącznej
kwocie 510 704,50 zł.
3. W 2010r. z tytułu umowy o pracę wypłacono wynagrodzenia na ogólną kwotę brutto –
24 300,00zł. Nie wypłacano nagród, premii i innych świadczeń.
4. W Fundacji nie wypłacono wynagrodzenia członkom zarządu i innym organom fundacji
z tytułu pełnienia tych funkcji.
5. W 2010r. wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie wyniosły 483 340,50zł.
VIII. W 2010 r. nie były udzielane żadne pożyczki i inne świadczenia o podobnym
charakterze osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzoru.
IX. W 2010r. Fundacja nie udzieliła pożyczek pieniężnych.
X. Nie ulokowano żadnych kwot na rachunkach bankowych.
XI. Fundacja nie nabyła obligacji ani udziałów w spółkach.
XII. Fundacja nie nabyła nieruchomości ani środków trwałych

XIII. Wartość aktywów i zobowiązań Fundacji z odpłatnych świadczeń realizowanych w
ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń:
- Aktywa Fundacji wg stanu na 31.12.2010r – 81 667,84zł.
- Należności - 2281,32 zł. dotyczą kaucji na najem lokalu, z tytułu dostaw i usług, z tytułu
podatków i ubezpieczeń społecznych
- Zobowiązania - nie występują
XIV. Zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego - zrealizowane.
Do Urzędu Skarbowego zostało przekazane 35 deklaracji podatkowych PIT – 11/8B
XV. W okresie sprawozdawczym w Fundacji była przeprowadzana kontrola w zakresie
celowości i zgodności z prawem gospodarowania wybranymi środkami publicznymi w 2009r.
oraz wypełniania obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu.
W wyniku kontroli ustalono błędną kwalifikację środków własnych, oraz nie posiadanie
wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu. W toku kontroli ustalono, że Fundacja w okresie od dnia 01.01.2009 do
31.07.2010 nie przeprowadzała transakcji gotówkowych i bezgotówkowych, których
równowartość przekraczała 15 tys. Euro, również przeprowadzanych za pomocą więcej niż
jednej operacji. Fundacja w toku trwania kontroli opracowała w formie pisemnej wewnętrzną
procedurę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz
wyznaczyła osobę odpowiedzialną za wykonanie obowiązków określonych w tej ustawie.
Wszelkie zalecenia pokontrolne zostały wypełnione w wyznaczonym terminie.

