S PRAW O Z DAN I E
Merytoryczno - finansowe
z działalności Fundacji za 2011 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 2011 roku Fundacja nie prowadziła prac remontowych w obiektach zabytkowych,
a zebrane środki na cele statutowe postanowiła zachować na rok przyszły na odnowę
zabytków.
Ogółem w 2011r. otrzymano z 1 % podatku dochodowego kwotę -109.285,40 zł.
z czego na poszczególne podmioty przypada :
na Kościół Farny – 8.768,80 zł, na Kościół Ducha Św. – 13.889,35 zł, na Kościół
Bł.M. Kozala – 19.757,85 zł, na Kościół NSJ – 17.314,30 zł,
na Kościół w Mórce – 233,80 zł , na Kościół przy Zakładzie Opiekuńczym w
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Śremie– 773,90 zł.
na TPD w Środzie Wlkp. – 9.227,- zł., na przedszkola – 4.792,60 zł.,
na Koło „Smoki” - 1.120,70 zł, na osoby chore – 23.042,60 zł. wolontariat –
101,70 zł , inne podmioty - 928,80 zł
oraz na cele statutowe Fundacji - 9.334 zł.
Ogółem na 2012r. pozostały do wykorzystania środki z 1 %
z 2011r. i lat ubiegłych w kwocie - 122.195,43 zł. w tym na :
- cele statutowe Fundacji - 72.645,05 zł
- inne podmioty - 49.550,38 zł.

B/ Sprawy Społeczne:
Fundacja od 2002 roku prowadzi działalność związana z prowadzeniem schroniska
dla osób bezdomnych. Na podstawie umowy zawartej z gminą Śrem Fundacja
administruje Hostelem w Nochowie, w którym również mieści się noclegownia, jak i
od listopada 2011r ogrzewalnia. W 2011 roku ze schronienia w obiekcie
administrowanych przez Fundację skorzystało 50 osób bezdomnych w tym 4 kobiety.
W w/w budynku wydzielone jest osobne pomieszczenie spełniające warunki
ogrzewalni, noclegowni, pokoi socjalnych jak i część schroniskowa przeznaczona
wyłącznie do użytku przez bezdomne kobiety. Fundacja do 2011 r prowadziła
schronisko do kobiet w Śremie przy ul. Dutkiewicza 8a. Budynek, w którym mieściło
się schronisko został zamknięty na podstawie decyzji wydanej przez Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Śremie oraz rozebrany. Fundacja ogłosiła
przetarg na budowę nowego budynku - schroniska dla kobiet, w grudniu
rozstrzygnięto przetarg i wyłoniono firmę, która zajmie się budową. Na budowę
schroniska dla kobiet otrzymaliśmy dofinansowanie z Banku Gospodarstwa
Krajowego z Warszawy w wysokości 665 039,83 zł oraz zaciągnęliśmy kredyt w
Spółdzielczym Banku Ludowym w Śremie w wysokości 1000 000,00 zł. Zaznaczyć
należy, że działalność prowadzona przez Fundację nie zamyka się tylko na
administrowaniu

schroniskami,

ale

wspieramy

naszych

podopiecznych

w
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wychodzeniu z bezdomności poprzez pomoc w nawiązywaniu kontaktów z
rodzinami, a szczególnie z ich dziećmi, w poszukiwaniu pracy, inspirowanie do
udziału w programach organizowanych przez różne instytucję, w poszukiwaniu
mieszkań, co poskutkowało uzyskaniem przez jednego mieszkańca samodzielnego
mieszkania socjalnego, uzyskiwaniu świadczeń emerytalnych i poradach prawnych.
/ Załącznik Nr 1/

C/ Bank Żywności
Fundacja od 2002 roku jest członkiem Wielkopolskiego Banku Żywności w
Poznaniu. Pomocą żywnościową w 2011 r objęto 1082 osoby. Dodatkowo otrzymało
pomoc 13 rodzin z gmin ościennych: Brodnicy, Dolska, Książa Wlkp. Związanych z
gminą Śrem pracą, szkołą itp. razem 63 osoby. Listy rodzin zakwalifikowanych do
pomocy z żywności unijnej PEAD zostały uzgodnione z OPS Śrem, Brodnica, Dolsk,
Książ Wlkp. celem uniknięcia powtarzania się rodzin i korzystania w innych
instytucjach zajmujących się pozyskiwaniem i wydawaniem żywności ,a tym samym
wyeliminowania nieuczciwości.
W 2011 roku pozyskaliśmy produkty unijne w ilości 63.680,6 kg o wartości
137.147,97 zł. Każda z tych osób praktycznie otrzymała – 58,8 kg.
Ponadto w tym okresie tym pozyskaliśmy również żywność dodatkową w ilości
10 ton 220,3 kg o wartości 44.354,82 zł, przeciętnie na osobę wypada 9,9 kg.
Część pozyskanej żywności przekazana była na prowadzenie zajęć kulinarnych
W Świetlicy Socjoterapeutycznej „ISKRA’ w Psarskiem.
W ramach zawartych umów o współpracy z DPS Psarskie i DPS Śrem wsparliśmy
żywienie zbiorowe w tych domach, wzbogacając menu o pozyskane z BŻ artykuły
unijne i dodatkowe artykuły spożywcze.

Poniesione koszty związane z WBŻ :
a/ składka członkowska roczna - 4.440 zł zrefundowana przez gminę w
kwocie 4.200 zł
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b/ koszty transportu w kwocie – 5.520 zł – zrefundowane przez DPS
w kwocie 1.800 zł
c/ koszt zatrudnienia pracownika do prowadzenia banku żywności i rozliczeń
finansowych, sprawozdań ½ etatu – 9.900 zł
d/ utrzymanie magazynu (koszty prądu, środki czystości) – 600 zł
Ogółem koszty wynosiły 20.460 zł pomniejszone o refundację 6.000 zł tj. w kwocie
14.460 zł są kosztami wydatkowanymi przez Fundację.
Ogólne koszty nie obejmują pracy wolontariuszy przy załadunku i rozładunku,
nadzielaniu i wydawaniu towarów, gdzie pracowało stale 10 osób. W sumie
przepracowały 1.350 godzin.

D/ 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.

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, woda,
pocztowe – 5.119,70 zł.
VI. Dane o zatrudnieniu:
a/ księgowa – 1/2 etatu,
b/ 3 pracowników administracyjnych, osoby niepełnosprawne
− cały etat,
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− 2 pracowników świetlicy, osoby niepełnosprawne
c/ specjalista murarski – osoba niepełnosprawna – cały etat
d/ pracownik socjalny – osoba niepełnosprawna – cały etat,
e/ 2 dozorców –cały etat os. niepełnosprawne
f/ przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto –1.356,13 zł.
g/ 5 – osobowy Zarząd nie pobierał diet za posiedzenia,
h/ wydatki na umowy – o dzieło i zlecenia – 45 umowy na kwotę –
67.309 zł,
i/ Fundacja nie udzielała żadnych pożyczek pieniężnych ani osobom ani
przedsiębiorcom,
j/ na rachunku bankowym na dzień 31.12.10r. w Spółdzielczym Banku
Ludowym w Śremie znajdowało się – 13.876,40 zł, lokata 50.000 zł,
k/ Fundacja nie nabyła obligacji ani też nie posiada akcji w spółkach prawa
handlowego,
l/ zakupiono nieruchomość od Gminy Śrem za 1 % wartości za kwotę –
4.936,96 zł. z przeznaczeniem na Schronisko dla bezdomnych w Nochowie.
Repetytorium A nr 1669/2011.
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Zrealizowane zadania w 2011 r.
Lp

Nazwa zadania

Opis realizacji

1.

Świetlica
Socjoterapeutyc
zna Centrum
Edukacji Sportu
i Kultury

2.

Edukacja
Finansowa
„Zaplanuj swoją
przyszłość”

3.

Majówka Świat
Bajkolandii

Zajęcia warsztatowe realizowane były
od 01.03.2011- 31.12.2011. Do
czerwca świetlica czynna była 4x w
tygodniu od pon.-czw. Natomiast od 1
września 5x w tygodniu od pon.- pt. w
godzinach od 15-19.Łącznie w
warsztatach wzięło udział 32 dziecidzieci niepełnosprawnych, z rodzin
zastępczych i
rodzin ubogich.
Zrealizowano warsztaty: teatralne,
muzyczne, kulinarne, plastyczne,
nauka gry w szachy, korekcyjno
kompensacyjne,
wyrównawcze,
socjoterapeutyczne.
W ramach zajęć zorganizowano 2
wycieczki do Uniejowa i Kluczewa.
Przeprowadzono szkolenia w zakresie
edukacji finansowej- projekt
pilotażowy Fundacji Wspomaganie
Wsi : NBP. W ramach dotacji FWW
przeszkolono 50 osób z problemami
finansowymi oraz 120 osób w tym 40
młodzieży wolontariackiej. Były to
również osoby z niewydolnością
finansową a także podopiecznymi
OPS- ów Śrem i Książ Wlkp.
Tegoroczna Majówka zorganizowana
została pod hasłem „Pozdrowienia z
Madagaskaru”. Jak co roku w

Źródła finansowania

Koszt całkowity

Dotacja

Śr. Fundacji

Ilość
zrealizowanyc
h projektów

Gmina Śrem,
Fundacja Stefana
Batorego,
Starostwo Powiatowe w
Śremie,
Fundusz PFRON,
środki własne Fundacji

77.513,84

66.279,51

11.234,33
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Fundacja Wspomagania
Wsi,
Lider Zielonej
Wielkopolski,
środki własne Fundacji

34.347,36

25.243,15

9.104,21

3

Urząd Miejski w Śremie,
PFRON,
środki własne Fundacji

10.841,82

9.650

1.191,82

2
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4.

Mini olimpiada
Sportowa

5.

Ferie zimowe i
wakacyjne

imprezie udział wzięło 220 osób, w
tym 140 dzieci niepełnosprawnych, 40
wolontariuszy, 20 opiekunów i 20
zaproszonych gości w tym władze
lokalne. Dzieci otrzymały 3 posiłki
(śniadanie, obiad, podwieczorek). Na
zakończenie wszyscy uczestnicy
otrzymali podziękowania za udział,
upominki z okazji Dnia Dziecka, oraz
słodycze. Rozegrano 10 konkurencji
sportowych i artystycznych.
Zwycięzcy 3 pierwszych miejsc
otrzymali dyplomy i nagrody.
Majówka odbyła się w dniach
25.05.2011
Impreza odbyła się w dn. 15.09.2011 r.
w Stanicy Wodnik nad Wartą. W
imprezie udział wzięło 335 osób w
tym 60 wolontariuszy, 240 dzieci
niepełnosprawnych z całego powiatu
śremskiego, 20 opiekunów i 15
zaproszonych gości lokalnych oraz
przedstawiciela ościennych powiatów
związanych z wolontariatem.
Wszystkim uczestnikom zaserwowano
2 posiłki ciepłe oraz placek
drożdżowy, słodycze i napoje zimne i
ciepłe. Do tańca przygrywał nam P.
Kaczmarek. Koszt imprezy niewielki
ponieważ w większości opierał się na
sponsoringu.
- Ferie zimowe zgodnie z
rozporządzeniem trwały w terminie od

PFRON,
Starostwo Powiatowe,
środki własne Fundacji

5.059,63

3.250

1.809,63

2

Gmina Śrem,
środki własne Fundacji

6.062,03

5.500

562,03

2
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31.01.2011- 11.02.2011 uczestnikami
były dzieci niepełnosprawne oraz ze
wsi Psarskie z rodzin niewydolnych
społecznie, łącznie udział wzięło 29
dzieci oraz 6 wolontariuszy,
kierownik, 2 wychowawców. Zajęcia
odbywały się w 3 blokach
tematycznych: rekreacyjno- sportowy,
terapeutyczny, dydaktyczny. Dwa
pierwsze przeprowadzono na terenie
świetlicy w Psarskiem i przyległym
terenie. Trzeci zrealizowano podczas
dwóch wycieczek, do Kluczewa do
chaty kowala i fabryki cukierków w
Czerniejewie. Dzieci otrzymały 2
posiłki – śniadanie, które
przygotowywały same i obiad w
formie cateringu przez firmę J.B.
Bianek.
- Wypoczynek letni zorganizowano
również w świetlicy w Psarskiem.
Uczestnikami były również
niepełnosprawne dzieci wsi Psarskie
oraz rodzeństwo dzieci
niepełnosprawnych. Wakacje
odbywały się w terminie od
01.08.2011 do 12.08 2011. Zajęcia
odbywały się w 4 blokach
tematycznych: edukacyjnym,
turystycznym, sportowym,
terapeutycznym, muzycznym. W
wypoczynku udział wzięło 30 dzieci.
Podczas zajęć dzieci poznawały zalety

Wielkopolski Urząd
Wojewódzki,
środki własne Fundacji

6.614,32

6.000

614,32

1
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6.

7.

i wady zawodów, w których w
przyszłości mogłyby pracować.
Przeprowadzone zostały dwie kontrole
SANEPIDU oraz Urzędu
Wojewódzkiego- kuratorium.
Zorganizowano również wycieczkę do
Kluczewa. Oprócz kierownika i
wychowawców dziećmi opiekowali
się również wolontariusze.
„Aktywizacja
W projekcie udział wzięło 50 osób, 25
seniorów
mężczyzn i 25 kobiet. Zajęcia
gwarancją ich
odbywały się 3x w tygodniu dla
radości”
każdej grupy. W projekcie
zrealizowano 3 bloki tematyczne:
ścieżka marszu NORDIC WALKING,
trening kompetencji społecznej,
kręgle. Projekt realizowany był
zgodnie z harmonogramem tj. od
20.06.2011 do 14.10.2011.
Obóz sportowo
W obozie udział wzięło 48
rekreacyjny dla uczestników w tym pielęgniarka,
dzieci i
kierowca autobusu, wychowawca i
młodzieży
kierownik. Obóz zrealizowano w
w tym
ramach długofalowego programu "
niepełnosprawne Mój kolorowy świat”. Wyjazd nastąpił
j
w dn. 24.06.2011 powrót w
dn.02.07.2011. Dzieci zwiedzały
Warszawę - Pałac Kultury, Łazienki,
Bibliotekę Narodową (dachy), Złote
Tarasy, Starówkę. Były w teatrze na
sztuce „Szewczyk Dratewka” .
Zobaczyły też widowisko
iluminacyjne z okazji przyjęcia

Wielkopolski Urząd
Wojewódzki,
środki własne Fundacji

6.705

6.000

705

1

Urząd Miejski w Śremie,
PFRON

50.244,83

17.000

33.244,83

2
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8.

przewodnictwa w Unii Europejskiej.
Ponadto miały okazję przejechać się
motorem i zwiedzać TV. Dalej
zwiedzały ziemię lubelską,
Sandomierz, Kazimierz Dolny,
Kozłówkę, płynęły statkiem do
Janowca. Miały też okazję
uczestniczyć w warsztatach
garncarskich i kowalskich. Zwiedzały
też Lublin – Starówkę, Katedrę wraz
ze Skarbcem i podziemiami oraz
Zamek w Nałęczowie gdzie dzieci
bardzo chętnie korzystały z
miejscowych atrakcji.
Organizacja
-Organizacja V Gali Wolontariatu w
imprez
Auli Jana Pawła II. Impreza
promujących
poprzedzona była mszą św. W intencji
wolontariat oraz wszystkich wolontariuszy. Jak co roku
działalność
podczas Gali wręczono dyplomy i
Wolontarystyczn statuetki nominowanym w 2
ą
konkursach wolontariuszom oraz
wręczono dyplom i upominek oraz
przekazano medal. Wolontariusz roku
– Pani Teresie Kuźma. Przyjacielem
Wolontariatu została Pani Agata
Ziętek. Oprawę artystyczną
przygotowało Gimnazjum im.
Krybusa w Książu Wlkp. W imprezie
udział wzięło 350 wolontariuszy i 20
zaprzyjaźnionych gości w tym media
lokalne. Jak co roku były 2 torty,
kawa, herbata oraz dyskoteka dla
młodzieży. Ponadto 20 wolontariuszy

Gmina Śrem,
Starostwo Powiatowe,
środki własne Fundacji,
WUW

11.053,80

8 300,00

2.753,80

2
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z wszystkich 17 klubów otrzymało
listy gratulacyjne.
Wykwalifikowany -W ramach projektu zorganizowano
wolontariusz
szkolenie dla wolontariuszy:
przyszłością
Jak zostać wolontariuszem
zintegrowanego
przeszkolono 205 osób, Wychowawca
środowiska.
wypoczynku dzieci i młodzieży 25
osób, Asystent wychowawcy w
placówce opiekuńczo- wychowawczej
25 osób, Przyjaciel osoby
niepełnosprawnej 20 osób , Pierwsza
pomoc 20 osób oraz dofinansowano
organizację Gali Wolontariatu. Każdy
uczestnik otrzymał zaświadczenie o
ukończeniu szkolenia, na którym
widnieje zapis, że środki na szkolenie
pochodzą z budżetu Wojewody,
Gminy Śrem

Gmina Śrem,
Wielkopolski Urząd
Wojewódzki, środki
własne Fundacji

Razem

Koszty finansowe Fundacji:
Lp. Nazwa
1.
Projekty
2.
1.Umowa z Gminą dotycząca
prowadzenia Hostelu Socjalnego
i Schroniska dla kobiet z dziećmi
3.
Inne wpływy
Razem:

21.076,72

17.670,00

3 406,72

229.519,35

164.892,66

64.626,69

Przychody
217.229,11
110.000,00

Wydatki
229.519,35
110.007,71

246.714,48
573.943,59

226.182,76
565.709,82

2

12

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:
- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Śremie przeprowadziła kontrolę w zakresie sanitarnym w prowadzonej
przez nas Świetlicy Socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej „ ISKRA ” w Psarskiem oraz Powiatowa
Straż Pożarna w Śremie w zakresie p.poż w Świetlicy i Hotelu dla bezdomnych w Nochowie.

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