S PRAW O Z DAN I E
Merytoryczno- finansowe
z działalności Fundacji za 2009 rok

Nazwa:

Fundacja na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem
63-100 Śrem, ul. Mickiewicza 21

data wpisu do KRS:

09.10 2001r. Sąd Rejonowy w Poznaniu

Nr rej. KRS

0000051322

pierwsza rejestracja

8.10.1990r. Sąd Rejonowy w Warszawie

Fundacji

Nr 796

OPP rejestracja:

05.03.2004 r. Sąd Rejonowy w Poznaniu

Nr Regon:
Nr NIP:

004834535
785-12-64-398

Zarząd:
1/ Jacek Nowaczyński – Prezes
2/ Piotr Bartkowiak – Wiceprezes
3/ Elżbieta Tomyślak – Sekretarz
4/ Anna Sobieraj – Członek Zarządu
5/ Tadeusz Ratajczak – Członek Zarząd
I. Cele Fundacji:
1. Rewaloryzacja zabytków w Śremie i terytorium RP.
2. Realizacja zadań dotyczących pomocy społecznej w Śremie i terytorium RP.
3. Działalność paramedyczna.
4. Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia w Śremie
i terytorium RP.
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II. Przedmiot działalności wpisany do rejestru: KRS 0000051322
Główna działalność:
92 52 B Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji.
85 31 B Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobo w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
85 14 A Działalność paramedyczna.
80 42 B Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia.
oraz pozostała działalność :
85 42 B Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia.
63 30 D Pozostała działalność turystyczna.
92 62 Z Pozostała działalność związana ze sportem.
45 33 A Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych
45 33 B Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych
45 11 Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, roboty ziemne
45 21 A Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem
budynków
72 10 Z Doradztwo w zakresie oprogramowania.
74 11 Z Działalność prawnicza.
III. Prowadzona działalność:
A/ Ochrona Zabytków:
W 2009 roku Fundacja nie prowadziła prac remontowych w obiektach zabytkowych,
a zebrane środki z 1 % z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie –
13.774,30 zł. na cele statutowe postanowiła zachować na rok przyszły jako własny
wkład do projektu odnowy pałacu w Zbrudzewie.
Ogółem zebrano -103.487,58 zł. z czego : na Kościół Farny – 14.520,23 zł, na
Kościół Ducha Św. – 3.401,30 zł, na Kościół Bł.M. Kozala – 11.160,60 zł., na
Kościół NSJ – 42.100,45 zł., na Kościół w Mórce – 481,20 zł., na TPD w Środzie –
10.596,80 zł., na przedszkola – 1.610,40 zł., na Koło „Smoki” - 2.403,10 zł., na
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osoby chore – 3.124,30 zł. oraz inne podmioty -314,80 zł
B/ Sprawy Społeczne:
Na podstawie umowy zawartej z gminą Śrem Fundacja administruje dwoma domami
dla bezdomnych: Hostelem w Nochowie, w którym również mieści się noclegownia
i Schroniskiem dla kobiet z dziećmi w Śremie przy ul. Dutkiewicza 8a.
Działalność prowadzona jest przez Fundację od 2002r.na zlecenie Gminy
Śrem zgodnie z zwartą umową. Sprawozdanie merytoryczne / Załącznik Nr 1/
C/ Bank Żywności:
Fundacja od 2002 roku jest członkiem Wielkopolskiego Banku Żywności
w Poznaniu.
Pomocą żywnościową w ubiegłym roku objęto 1071 osób, w tym 294 dzieci.
W ogólnej liczbie 61 to osoby niepełnosprawne. Wszystkie osoby podlegają
przepisom o pomocy społecznej, są to osoby dotknięte ubóstwem, bezrobociem,
niepełnosprawnością, bezdomnością, i niewydolnością do samodzielnej egzystencji
w społeczeństwie, oraz 16 rodzin tj. 75 osób z gmin ościennych z Książa Wlkp.
i Brodnicy i Dolska związanych z gminą Śrem poprzez pracę. Ogółem obejmujemy
pomocą żywnościową 1146 osób.
Ogółem Fundacja z Wielkopolskiego Banku Żywności w Poznaniu pozyskała
żywność unijną w wielkości - 69 ton 183,7 kg. o wartości - 176.649,80 zł. a było to:
mleko, makaron świderki i krajanka, kasza, musli, płatki kukurydz., dania gotowe,
krupnik, kawa zbożowa, sery żółte i topione, mleko, dżemy, masło, mleko w proszku,
herbatniki. Każda z potrzebujących osób otrzymała przeciętnie – 60,36 kg. żywności
Unijnej.
Dodatkowo z Banku Żywności pozyskano różnego rodzaju artykuły spożywcze,
nabiał, napoje, artykuły mięsne, chleb, obiadki gotowe, śledzie, sosy oraz inne
w ilości 12 ton 622,9 kg. o wartości – 73.320,97 zł. Z tej żywności skorzystało 850
osób, przeciętnie po 14,85 kg. na osobę.
Przy pracach związanych z przywozem żywności z WBŻ z załadunkiem w Poznaniu
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i wyładunkiem w Śremie pracują 4 osoby bezdomne – podopieczne Fundacji, 6 osób
z rodzin otrzymujących pomoc żywnościową oraz 8 wolontariuszy przy rozdziale
żywności bezpośrednio pracujących na rzecz Fundacji.
Wszystkie osoby pracowały jako wolontariusze nie pobierały żadnych wynagrodzeń.
Fundacja z tytułu prowadzenie Banku Żywności ponosi również koszty:
a/ roczna składka do BŻ - 4.200,-zł.
b/ przystosowanie magazynu do wymogów, wyłożenie ścian i podłogi płytkami,
założenie umywalki, wyposażenie w zamrażarkę – 6.616,- zł.
c/ transport 2 razy w m-cu + 5 tirów - 6.076,-zł.
Pozyskano częściowo środki: 2.100,-zł z Gminy na składkę, z Urzędu
Wielkopolskiego - 1.700,-zł na zamrażarkę, 10 wyjazdów po towar darmowych
/sponsorzy/ 10 x 183,-zł.= 1.830,- zł.
D/ Wolontariat:
Lokalne Centrum Wolontariatu działa jako struktura wewnętrzna Fundacji od
listopada 2005r. Zrzesza 12 Szkolnych Klubów Wolontariatu, których członkami są
uczniowie szkół: podstawowej, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Powiatu
Śremskiego, oraz 4 kluby dorosłych wolontariuszy. Wolontariusze stanowią bardzo
liczną grupę, bo jest ich wszystkich 300. LCW zarządzane jest przez Radę
Programową na czele, której stoi 2-ch koordynatorów. Celem LCW jest nie tylko
nieodpłatna,

bezinteresowna

praca,

ale

również

podnoszenie

kwalifikacji

wolontariuszy.
W 2009r. szkoliliśmy wolontariuszy w następujących kierunkach:
1/ wychowawca wypoczynku dzieci i młodzieży,
2/ asystent wychowawcy w placówce opiekuńczo-wychowawczej,
3/ jak zostać wolontariuszem,
4/ młodszy ratownik medyczny,
5/ zachowajmy bogactwo kultury.
Łącznie przeszkoliliśmy 265 osób. Szkolenia były dla wolontariuszy nieodpłatne,
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jednakże mieli oni obowiązek odpracować je podczas letniego wypoczynku dzieci
i młodzieży organizowanego przez różne instytucje i organizacje lokalne.
W 2009r. trzeci raz realizowaliśmy konkursy w następujących kategoriach:
1/ najlepszy wolontariusz Szkolnego Klubu Wolontariatu,
2/ wolontariusz roku 2009,
3/ przyjaciel wolontariatu.
Ogłoszenie wyników nastąpiło podczas Gali Wolontariatu w dniu 27.11.2009r.
organizowanej z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. Wyróżnieni
wolontariusze i przyjaciel wolontariatu zostali odznaczeni statuetkami i listami
gratulacyjnymi. Ponadto 160 wolontariuszy otrzymało podziękowanie za prace
– dyplom. Galę wolontariatu zorganizowano ze środków finansowych Gminy Śrem,
Powiatu Śremskiego oraz pomocy rzeczowej sponsorów. Część artystyczną, oprawę
muzyczną i nagłośnienie imprezy przygotowali sami wolontariusze Szkolnego Klubu
Wolontariatu przy Gimnazjum w Dolsku. Ponadto z okazji MDW odprawiona została
uroczysta msza św. w Kościele Najświętszego Serca Jezusowego w Śremie.
Nasi wolontariusze pracują w:
a/ Domach Pomocy Społecznej,
b/ Środowiskowym Domu Samopomocy,
c/ Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym,
d/ przedszkolach,
e/ szkołach niższego szczebla,
f/ realizują program „Starsza siostra , Starszy brat „
g/ z dziećmi niepełnosprawnymi Koła „Smoki”,
h/ w rodzinnych domach dzieci,
i/ bibliotekach
j/ domach kultury
k/ przy okazjonalnych imprezach organizowanych przez samorządy lokalne

5

i inne organizacje i instytucje.
E/ Koło Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „SMOKI”
Koło „SMOKI” działa przy Fundacji, jako jej wewnętrzna struktura. Koło Dzieci
prowadzimy od października 2006. Obecnie zrzesza 44 dzieci niepełnosprawnych
i jest jedynym kołem działającym w Powiecie Śremskim, na rzecz dzieci
niepełnosprawnych z różnym stopniem niepełnosprawności. Koło zarządzone jest
przez 3-osobowy Zarząd, zgodnie z przyjętą Uchwałą Zarządu Fundacji oraz
„Regulaminem”.
Dla rozwoju psychofizycznego dzieci prowadzimy długofalowy program „Mój
Kolorowy świat” w ramach, którego realizujemy półkolonie letnie, Ferie zimowe,
obozy sportowo – rekreacyjne, minii olimpiady, majówki „Świat Bajkolandii” zajęcia
pozaszkolne i terapeutyczne: sportowe, muzyczno-ruchowe, kulinarne „Kącik
kuchcika”, plastyczne, terapeutyczne.
Dla realizacji działań na rzecz dzieci niepełnosprawnych od lutego 2008
pozyskaliśmy świetlicę we Wsi Psarskie, co pozwala nam na prowadzenie stałych
zajęć świetlicowych z naszymi podopiecznymi.
Dla Koła „SMOKI” opracowany został długoletni program „Mój kolorowy świat”,
który składa się z kilku segmentów takich jak:
1.Warsztaty Integracyjne,
2. Olimpiada Sportowa,
3. Mini – Olimpiada Sportowa,
4. Majówka,
5. Dzień Dziecka,
6. Gwiazdka,
7. Organizacja wycieczek,
8. Ferie zimowe, półkolonie,
9. Czytanie bajek,
W ramach warsztatów prowadzone były zajęcia:
- plastyczne,
- muzyczno-ruchowe,
- sportowe,
- kulinarne,
- teatralne,
- terapeutyczne
- zajęcia sportowe dla grupy starszej młodzieży.
Każde zajęcia odbywały się w grupach około 10-cio osobowych 2 x w m-cu po
2 godz. dydaktyczne.
Mini –olimpiada zorganizowana była w m-cu wrześniu na zlecenie Starostwa
Powiatowego w Śremie. Obydwie imprezy zostały wpisane na stałe w kalendarz
imprez.
Majówka jest również imprezą organizowaną od 13 lat dla osób niepełnosprawnych
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na terenie DPS-u Psarskie. Od 2008 r Majówka została przypisana do wieloletniego
programu „Mój kolorowy świat”, „Dzień Dziecka” i „Gwiazdka” zorganizowana
została w Świetlicy Wiejskiej „OAZA” w Psarskiem dla dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej Koła „SMOKI”.
Z okazji „Gwiazdki” wszyscy członkowie Koła otrzymali paczki świąteczne
o wartości 60 zł.
Wieloletni program „Mój kolorowy świat” przewiduje organizacje wycieczek dla
członków Koła „SMOKI” w 2009r, podopieczni brali udział wycieczkach:

1.do Pleszewa i Gołuchowa– muzeum piekarnictwa,
2. Warmia i Mazury Obóz – 6 dniowy
3. do Teatru Muzycznego w Poznaniu
Dla sprawnego prowadzenia zajęć z dziećmi zakupiono:
1. Sprzęt sportowy,
2. Sprzęt muzyczny,
3. Art. do zajęć plastycznych,
4. Art. do zajęć teatralnych
Program finansowany jest z:
- budżetu Gminy Śremu,
- budżetu Starostwa Powiatowego,
- budżetu Wojewody Wielkopolskiego,
- z środków Fundacji Batorego
- środków PFRON.
Zajęcia z dziećmi prowadzone są w:
1. Świetlicy Wiejskiej „OAZA” w Psarskiem,
2. Obiekcie Sportowym SOSiR, ul. Staszica w Śremie,
Na dzień 31.12.2009r Koło liczy 44 członków. Są to dzieci i młodzież
niepełnosprawna i dzieci z rodzin potrzebujących wsparcia ze wsi Psarskie.
Ponadto w 2009r zorganizowano dla członków Koła „SMOKI” ferie zimowe
i półkolonie, w których uczestniczyło 40 dzieci.
F/ Centrum Kształcenia Ustawicznego
Z uwagi na długą nieobecność z powodów osobistych osoby kierującej Centrum
Kształcenia Ustawicznego nie podjęło pracy w pełnym zamierzonym wymiarze.
Działalność CKU ograniczona została do szkoleń wolontarystycznych.
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IV.

Podjęte uchwały przez Fundację w załączeniu.

V. Poniesione koszty na:
a/ realizację celów statutowych /ochrona zabytków/ -nie wydatkowano
pozostawiono na rok następny,
b/ administrację / podatek od nieruchomości: czynsz, gaz, prąd, telefon,
pocztowe – 5.543,64 zł.

VI. Dane o zatrudnieniu:
a/ księgowa – 1/2 etatu,
b/ 2 pracowników administracyjny – osoby niepełnosprawne – cały etat,
a od X/09 kolejny pracownik admin. na całym etacie,
c/ specjalista murarski – osoba niepełnosprawna – cały etat
d/ pracownik socjalny – osoba niepełnosprawna – cały etat,
e/ od I-IX/09 1 dozorca –cały etat os. niepełnosprawne
od X-XII/09 kolejnych 2-ch dozorców – cały etaty os. niepełnosprawne
f/ przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto –1.189,91 zł.
g/ 5 – osobowy Zarząd nie pobierał diet za posiedzenia,
h/ wydatki na umowy – o dzieło i zlecenia – 41 umowy na kwotę –
31.875,- zł.
i/ Fundacja nie udzielała żadnych pożyczek pieniężnych ani osobom ani
przedsiębiorcom,
j/ na rachunku bankowym na dzień 31.12.09r. w Spółdzielczym Banku
Ludowym w Śremie znajdowało się – 29.073,90 zł.
k/ Fundacja nie nabyła obligacji ani też nie posiada akcji w spółkach prawan
handlowego,
l/ na zakupioną 2004 r. nieruchomość w Śremie przy ul. Mickiewicza 21
aktem notarialnym – Repertorium A nr 3432/2004 z przeznaczeniem na
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biuro i salkę posiedzeń pozyskano kredyt w kwocie 25.000 zł. na okres 5 lat,
którym spłacono zakup nieruchomości. Z całości pozyskanego kredytu
w 2009r. spłacono ostatnią ratę w kwocie 5.421,00 zł. oraz odsetki – 35,23 zł.
VII. Działalność zlecona Fundacji np. przez samorządy:
Zrealizowane projekty w 2009r
Lp Nazwa zadania

Ilość
projek.

1.

Mój Kolorowy Świat

9

41.058,50

2.

Gala Wolontariatu

2

8.700,00

3.
4.
5.

Szkolenia
2
Wolontariuszy
Obóz dla Dzieci Niep.
2
na Mazurach
Obóz dla Młodzieży
2
w górach

Dotacja

9.354,00

Pozafinan.
Koszty
Źródła
fundacji
PCPR, Gmina
40,766,68
1.169,00 ,f.Batory,WSP
.Wsi WUW,
Starostwo,
9.676,02
874,51
Gmina
Gmina
10.197,60
843,60
F.Wspom.Wsi

Ogółem
wydatki

26.560,00

41.887,26

17.000,00 Gmina,PCPR

16.250,00

34.429.94

13.963,72

WUW ,Bank
Dzięc.Uśm.
Powiat,
1.365,00
Gmina PCPR
250,00 Gmina PCPR

6.

Mini Olimpiada

3

10.150,00

11.788,79

7.

Majówka
2
Powrót osób bezom1
nych.do społecz.
Powrót osób bezd.BŻ 1

8.722,50

8.972,50

5.175,00

5.175,74

0,00 Wojew.

1.700,00

1.700,00

0,00 Wojew.

1

2.480,00

2.480,00

0,00 Gmina

130.150,00

131.711,05

8.

9.
10
Szczepienia
.
RAZEM

26

35.465,83

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż w realizacji projektów ogrom nieodpłatnej pracy
włożyli wolontariusze i przedstawiciele Fundacji.
Koszty finansowe Fundacji:
Lp. Nazwa
1.
Projekty
2.
Umowa z Gminą dot. Prowadzenia
Hostelu Socjalnego i Schroniska
dla kobiet z dziećmi
3.
Inne wpływy
Razem:

Przychody

Wydatki

165.615,83

168.241.53

110.000,00

110.771,54

50.148,68
325.764,51

50.593z,40
329.606,47
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VIII. Składane deklaracje podatkowe:
Decyzją Urzędu Skarbowego w Śremie Fundacja została zwolniona ze składania
miesięcznych deklaracji CIT 2, złożono deklarację roczny CIT 8.

IX. Informacja o przeprowadzonych kontrolach w Fundacji:
- Urząd Miejski w Śremie przeprowadził dwie kontrole w zakresie
zadań zleconych /administrowanie domami dla bezdomnych/ bez uwag.

Zarząd:
1. Jacek Nowaczyński
2. Piotr Bartkowiak
3. Elżbieta Tomyślak
4. Anna Sobieraj
5.Tadeusz Ratajczak
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