S PRAW O Z DAN I E
z pozyskanej z Wielkopolskiego Banku Żywności w Poznaniu
żywności unijnej z programu PEAD i dodatkowych produktów spożywczych
oraz pomocy udzielonej rodzinom i osobom samotnym z terenu miasta i gminy oraz
Powiatu Śremskiego
w okresie od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.
Fundacja jako członek Wielkopolskiego Banku Żywności w Poznaniu objęła pomocą
żywnościową unijną ogółem: 1071 osób z terenu miasta i gminy Śrem, w tym :
- 163 osoby tj. 96 rodzin /jedno, dwu i trzy osobowych/
- 625 osób tj 126 rodzin /cztero, pięcio, sześcio i ośmio osobowych/
- 42 osoby bezdomne
- 35 dzieci niepełnosprawne i z rodzin ubogich z Koła „Smoki”
- 120 osób z DPS w Psarskiem
- 86 osób z DPS w Śremie

Dodatkowo otrzymuje pomoc 16 rodzin tj. 75 osób z gmin ościennych: Brodnicy,
Dolska i Książa Wlkp. Związanych z gminą Śrem pracą, szkołą itp. Ogółem z innymi
gminami to 1146 osoby objęte pomocą żywnościową. Listy rodzin
zakwalifikowanych do pomocy z żywności unijnej PEAD zostały uzgodnione z
Ośrodkami Pomocy Społecznej w Śremie, Brodnicy, Dolsku i Książu Wlkp. celem
uniknięcia dublowania się rodzin i korzystania w kilku instytucjach zajmujących się
pozyskiwaniem i wydawaniem żywności, a tym samym wyeliminowanie
nieuczciwości.
I. W 2009 roku pozyskaliśmy następujące produkty unijne w ilości :
===============================================
Rodzaj produktu
I półrocze
II półrocze
===============================================
- mąka
660 kg
6950 kg.
- makaron świderki
1720 kg.
4360 kg.
- makaron krajanka
640 kg.
320 kg.
3320 kg.
1400 kg.
- kasza jęczmienna
- płatki kukurydz.
900 kg.
1570 kg.
- musli
1248 kg.
1248 kg.
- dania gotowe
1267,2 kg.
1583,9 kg.
- krupnik
240 kg.
1040 kg.
- kawa zbożowa
162 kg.
162 kg.
- herbatniki
279,3 kg.
722.7 kg.
- sery żółte
756 kg.
1310,4 kg.
- ser topiony
450 kg.
150 kg.
- mleko UHT
4032 l.
17736 l.
- dżem
60,84 kg.
2665,1 kg.
- masło
1030 kg.
590 kg.
- mleko w proszku
670 kg.
`
500 kg.
- cukier
4550 kg.
3850 kg.
===============================================

Razem :69 183,7 kg o wartości – 176.649,80 zł.
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Praktycznie w 2009r. pozyskaliśmy żywność unijną w 95 % na zgłoszone 1146 osób i
zakwalifikowanych do pomocy żywnościowej. Każda z tych osób otrzymała - 60,36
kg. żywności unijnej.
II. Ponadto w okresie tym pozyskaliśmy również żywność dodatkową w postaci
następujących produktów: nabiał, pieczywo, śledzie, napoje, keczup, konserwy, olej,
chipsy, gumy do żucia, słodycze, klopsiki, bigos itp.
Pozyskana ilość żywności dodatkowej to - 12 ton 622,9 kg. o wartości - 73 320,97 zł.
Z tej żywności skorzystało 850 osób, przeciętnie około 14,85 kg. żywności na osobę.
Fundacja wspierała organizowane imprezy integracyjne dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej takie jak: Majówka, Dzień Dziecka, Olimpiadę dla dzieci niepełnosprawnych, Mikołajki pozyskaną żywnością z WBŻ, szczególnie słodyczami,
napojami, sokami, gumami, chipsami. Część pozyskanej żywności przekazywana
była na prowadzone zajęcia kulinarne w Świetlicy „Oaza” w Psarskiem.
W ramach zawartych umów o współpracy z DPS w Psarskiem i DPS w Śremie
wspiera żywienie zbiorowe tych domów wzbogacając menu o pozyskane z BŻ
artykuły unijne i dodatkowe artykuły spożywcze w postaci warzyw, ryb, nabiał, sery
konserwy i inne.
Żywność wydawana jest bezpośrednio z magazynu Fundacji oraz dla osób
pochodzących z okolicznych wiosek w Mechlinie, w Psarskiem i Jezioranach.
III. Poniesione koszty związane z Wielkopolskim Bankiem Żywności :
a/ składka członkowska miesięczna wnoszona do B Ż 350 zł. x 12 m-cy = 4.200,- zł.
b/ koszty transportu żywności:
11 m-cy x 2 wyjazdy w m-cu x 183,- zł
4.026 zł.
5 dostaw Tirem po 11 ton x 410,- zł.
2.050 zł.
======
6.076 zł.
c/ koszt zatrudnienia pracownika do prowadzenia BŻ i rozliczeń
finansowych. sprawozdań:
6 m-cy x 660,00 zł. 3.960,00 zł,
3 m-ce x 1276,00 zł. 3.828,00 zł
Razem: 7.788,00 zł.
d/ przystosowanie 32 m2 magazynu do wymogów : położenie płytek ściennych i
podłogowych, założenie umywalki, malowanie sufitu - 6.616,00 zł.
Ogółem koszty poniesione w 2009r. na BŻ to:
/a + b+c+d/ 4.200 zł. + 6.076 zł. + 7.788,00 zł. + 6.616,00 zł. = 24.680,00 zł.
e/ pozyskane środki na prowadzenie banku:
- 2.100,- zł. z Gminy Śrem dofinansowanie składki członkowskiej
- 1.700,- zł. od Wojewody Wlkp. na zakup zamrażarki
- 3.960,- zł. od Urzędu Pracy zatrudnienie pracownika /6 m-cy/
- 2.562,- zł. odbiór towaru z BŻ transp.DPS /14 kursów x 183,-zł./
Razem: 10.322,-zł.
Różnica 14.358 zł. pomiędzy kosztami wydatkowanymi a pozyskanymi
z różnych źródeł stanowi wydatek Fundacji.
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Koszty ogólne nie obejmują pracy wolontariuszy przy załadunku i rozładunku
towarów gdzie pracuje stale 9 osób oraz przy rozdzielaniu i wydawaniu żywności
rodzinom i osobom samotnym, bezdomnym, gdzie pracuje kolejnych 5 osób.
IV. Wnioski na rok 2010.
V.
Plan przychodów: Gmina 2100,00 zł
VI. Plan wydatków: BŻ= 4200,00 zł, tir= 6 076,00 zł,
1 etat 1560,38 x 12= 18 724.56 zł
VII. Niedobór: 20 824,56 zł
a/ Z roku na rok wzrasta liczba osób potrzebujących pomocy żywnościowej /utrata
pracy przez jedynego żywiciela rodziny, praca dorywcza zamiast stałej, wzrost liczby
osób samotnych, małych rodzin 2-osob., 3-osob, wzrost samotnych matek z dziećmi,
niezaradność życiowa, choroby ciężkie w rodzinach, alkoholizm, uzależnienia i inne
przyczyny losowe.
Jednym zdaniem społeczeństwo nadal biednieje.
b/ Możliwości magazynowe z odpowiednim wyposażeniem w zamrażarki i
chłodziarki są ograniczone, w związku z tym musimy poprzestać na tej ilości
pozyskiwanej żywności. Problemem jest okres letni, gdzie żywność dodatkowa ma
krótkotrwały termin, co wymaga ogromnej determinacji ze strony wolontariuszy
pracujących przy nadzieleniu i wydawaniu żywności, aby nic z pozyskanej żywności
nie zmarnowało się.
Wzrost liczby beneficjentów Banku Żywności spowodował znaczne natężenie prac
związanych zarówno z gromadzeniem i dystrybucją żywności jak i prowadzeniem
wymaganej dokumentacji oraz dokonywaniem bieżących i okresowych rozliczeń.
Zakres obowiązków i znacząca odpowiedzialność osób zajmujących się
koordynowaniem działalności BŻ, wyklucza możliwość dalszej pracy noszącej
znamiona wolontarystycznej, w rozumieniu Ustawy o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie. Dla dalszego sprawnego funkcjonowania BŻ niezbędne
jest zatrudnienie pracownika etatowego, ponoszącego za to pełną odpowiedzialność.
Prosimy o wyższe wsparcie finansowe, bowiem jak wynika z planu
budżetowego na 2010r tej działalności, wynikają niedobory. To może prowadzić
do zmniejszania obrotu, jeśli na ponoszone wydatki nie znajdziemy sponsorów.
Udzielana przez nas pomoc żywnościowa to przeciwdziałanie ubóstwu, zmniejszanie
wydatków ze skromnych budżetów domowych na żywność, ograniczenie
powiększającego się niedożywienia wśród osób starszych i dzieci „Syta rodzina – to
zdrowa rodzina”.

Sporządziła:
Elżbieta Tomyślak
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