SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI IN POSTERUM
ZA ROK 2012
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 2012 roku realizowała 6 projektów.
1. „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 01.01.2012r. do 31.12.2012r.
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.
Umowa nr D/WZD/995/4/2011/2013 na kwotę dotacji 10 500,00 zł całkowity koszt zadania
11060,00 zł. z poradnictwa skorzystało 41 osób, udzielono 196 porad psychologicznych.
2. Projekt „Asystent Rodziny” był projektem szkoleniowym realizowanym w okresie od
01.07.2010r. do 31.03.2012r. w ramach POKL, Priorytet, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1.
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.
Wartość projektu 1 109 957,76 zł.
3. Projekt „Asystent Rodziny – zawód przyszłości” realizowany w okresie 01.09.2011r. do
31.03.2014r. w POKL, Priorytet, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1. Celem jest zwiększenie
szans na zatrudnienie 50 osób (K i M) niezatrudnionych, zagrożonych wykluczeniem
społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia
12.03.2004 o pomocy społecznej, mieszkańców woj. dolnośląskiego, w tym 25 osób w wieku
50-64 lata i 15 osób niepełnosprawnych, które otrzymały zasiłek okresowy z tytułu
niepełnosprawności. Wartość projektu 1 716 676,00 zł.
4. Projekt „Aktywne Wrocławianki” realizowany w terminie od 01.12.2011r. do
30.09.2014r.
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.
Cele projektu: zwiększenie szans na zatrudnienie 60 kobiet niezatrudnionych, zagrożonych
wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7
ustawy z dnia 12.03.2004 o pomocy społecznej, zamieszkujących we Wrocławiu w tym 30 K
w wieku 50-64 lata i 18 K niepełnosprawnych które otrzymały zasiłek okresowy z tytułu
niepełnosprawności poprzez udział w zajęciach integracji zawodowo – społecznej oraz
stażach zawodowych.
Wartość projektu: 1 959 306,00 zł

5. Projekt „Do zatrudnienia jeden krok” realizowany w okresie od 01.12.2010r. do
30.11.2012r.
Projekt szkoleniowy realizowany w ramach PO KL, Priorytet VII., Działanie 7.2.,
Poddziałanie 7.2.1 .Projekt realizowany przez Fundację In Posterum w partnerstwie z
Centrum Integracji Społecznej we Wrocławiu. Celem głównym projektu jest zwiększenie
szans na zatrudnienie 120 niezatrudnionych mieszkańców Wrocławia( kobiet i mężczyzn)
poprzez szereg kompleksowych działań.
Wartość projektu 1 999 980,00 zł.
6. Projekt „Flexi praca – promocja elastycznych form zatrudnienia” realizowany od
01.09.2011r. do 31.12.2012r. w ramach POKL, Priorytet VI, Działanie 6.1., Poddziałanie
6.1.1. Cele projektu: Upowszechnienie i promocja alternatywnych form zatrudnienia, metod
organizacji pracy oraz koncepcji flexicurity przez organizację spotkań informacyjnych oraz
medialnej kampanii informacyjno – promocyjnej skierowanej do osób pozostających bez
zatrudnienia z grup znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy w woj. dolnośląskim
dla min 104 osób. Wartość projektu: 700 700,00 zł
Fundacja w 2012r. 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 1 umowę.
Umowa nr 1/POKL/2012 zawarta w dniu 17.08.2012r. na okres od 24.09.2012r. do
30.11.2012r.. – 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 kompetencji społecznych z elementami wizażu,
warsztaty zarządzania czasem i ekonomika gospodarstwa domowego
 aktywizacja edukacyjna – zajęcia z obsługi komputera i Internetu, warsztaty z prawa
pracy i rynku pracy, działalność gospodarcza z elementami biznes planu.
 aktywizacja zawodowa – trening autoprezentacji i indywidualne doradztwo
zawodowe.
Całkowity koszt zlecenia – 33 300,00 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
7

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

2 648 572,11 zł
32 345,59 zł
810,90 zł
33 300,00 zł
43,46 zł
99 303,42 zł
2 814 375,48 zł

VI. Koszty: informacja o wysokości kwot przeznaczonych na:
realizacja celów statutowych
w tym:
koszty działalności nieodpłatnej
koszty działalności odpłatnej
wydatki administracyjne
w tym:
zużycie materiałów i energii
usługi obce - opł. za telefon, pocztowe, bankowe
podatki i opłaty
wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
amortyzacja
pozostałe koszty

2 771 648,10 zł
2 738 039,34 zł
33 608,76 zł
21 015,91 zł
892,56 zł
3 171,69 zł
442,85 zł
14 128,37 zł
2 380,44 zł
0,00 zł

VII. Dane o zatrudnieniu:
1.Fundacja zatrudniała 2 osoby na umowę o pracę w roku 2012 – do realizacji działań
projektowych
2.W 2012r. na umowy cywilnoprawne zatrudnione były 54 osoby – do realizacji działań
projektowych - wypłacono wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych w łącznej
kwocie 1 000 603,02 zł.
3.W 2012r. z tytułu umowy o pracę wypłacono wynagrodzenia na ogólną kwotę brutto –
54 600,00 zł. Nie wypłacano nagród, premii i innych świadczeń.
4.W Fundacji nie wypłacono wynagrodzenia członkom zarządu i innym organom fundacji z
tytułu pełnienia tych funkcji.
VIII. W 2012 r. nie były udzielane żadne pożyczki i inne świadczenia o podobnym
charakterze osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzoru.
IX. W 2012r. 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 31.12.2012r – 362 935,09zł.
- Należności - 2 491,95 zł. dotyczą kaucji na najem lokalu, z tytułu dostaw i usług, z tytułu
podatków i ubezpieczeń społecznych
- Zobowiązania – 19 150,58 zł z tytułu dostaw i usług.

XIV. Zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego - zrealizowane.
Do Urzędu Skarbowego zostało przekazane 65 deklaracji podatkowych PIT – 11/8B
XV. W okresie sprawozdawczym w Fundacji były przeprowadzane kontrole planowe
projektów:
WND-POKL.07.02.01-02-028/10 „Do zatrudnienia 1 krok”
WND-POKL.07.02.01-02-015/11 „Asystent Rodziny – zawód przyszłości”
WND-POKL.07.02.01-02-027/10 „Asystent Rodziny”
WND-POKL.06.01.01-02-067/11 „Flexi praca – promocja elastycznych form zatrudnienia”.
Kontrole nie wykazały nieprawidłowości w wydatkowaniu dotacji.

