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SPRAWOZDANIE CZĘŚCIOWE/CAŁOŚCIOWE* 
 

Z REALIZACJI ZADANIA Z ZAKRESU GMINNEGO PROGRAMU 

PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH  
 

 

 

Tytuł zadania: 

Prowadzenie Hostelu Socjalnego w Nochowie, ul. Śremska dla osób 

bezdomnych zwłaszcza uzależnionych od alkoholu – zgodnie z przyjętym 

Regulaminem Hostelu Socjalnego w Nochowie 

 

 
 

 

w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 
 

 

określonego w umowie nr 21/PEU.PS/12 

 

zawartej w dniu 14.01.2012r. pomiędzy: 

 

 
 

Gminą Śrem 

(nazwa Zleceniodawcy) 

 

 

a  

 

 

Fundacją na Recz Rewaloryzacji Miasta Śrem, ul. Mickiewicza 21, KRS 0000051322  

(nazwa Zleceniobiorcy, siedziba, nr Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub 

ewidencji) 

  

 

 

 

 

Data złożenia sprawozdania
 

 

14.01.2013r 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 



2 
 

Część I. Sprawozdanie merytoryczne 

 

1. Czy zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte w wymiarze określonym 

we ofercie na realizację zadania? Jeśli nie – dlaczego? 
 

Zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte w wymiarze określonym w ofercie. Podczas trwania 

zadania realizowanego przez Fundację nastąpiła poprawa warunków życia osób zamieszkujących 

Hostel zmierzających do wyprowadzenia i ich z bezdomności.  

W okresie realizacji zadania Fundacja ściśle współpracowała z instytucjami (Ośrodek Pomocy 

Społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Urząd Pracy, Poradnia 

Uzależnień i Współuzależnień, Policja, Straż Miejska, Zespół Kuratorskiej Służby Sadowej oraz 

Komornik) działającymi na rzecz osób bezdomnych na terenie Gminy Śrem oraz z większością 

tych instytucji wzmocniło się partnerstwo w zakresie działań wspierających osoby bezdomne. 

Fundacja prowadzi stałą pracę z podopiecznymi dzięki której zapobiegamy zjawiskowi ekskluzji 

społecznej osób bezdomnych, pracujemy nad zaangażowaniem w życie zawodowe, rodzinne i 

społeczne naszych podopiecznych. Co wpływa na motywację mieszkańców do zmiany swojej 

sytuacji życiowej. Mieszkańcy zostają angażowani w prace remontowe, naprawcze i itp. Na 

terenie całego budynku co wzmacnia w nich więzi społeczne, pozwala zaakceptować aktualna 

sytuację życiową oraz wzbudza poczucie wspólnoty mogącej przypominać rodzinę. 

Poprzez pracę na rzecz Fundacji prowadzona jest z mieszkańcami terapia umożliwiająca im 

znalezienie zatrudnienia jak uzyskania wiary w swoje możliwości, umiejętności. Pośród 

podopiecznych Hostelu znajdują się wolontariusze którzy stale pracują na rzecz organizacji, 

instytucji i pomagają w czynnościach głownie fizycznych tj. prace porządkowe (wyrywanie 

chwastów, grabienie, odgarnianie śniegu itp.), pracują w banku żywności, przy organizacji 

różnych imprez okazjonalnych.    

 

2. Opis wykonania zadania: 

 

Poszczególne zadania  

realizowane w ramach umowy z krótkim opisem ich wykonania  

 

Terminy 

realizacji 

poszczególnych 

zadań 

Prowadzenie Hostelu, Noclegowni(przyjmowanie osób do Hostelu, praca socjalna 

z mieszkańcami, pomoc w realizacji zadań nakazanych przez inne instytucje, 

organizacja życia w hostelu, angażowanie mieszkańców w działania podejmowane 

na terenie hostelu (wykonanie wyłącznie przez mieszkańców Hostelu łazienki na 

poddaszu, remont wiążący się z przebudową wewnętrzną pomieszczeń 

znajdujących się na poddaszu – wykonanie 2 pokoi). Prowadzenie ewidencji 

mieszkańców, utrzymywanie porządku i czystości na terenie budynku.   

 

 01.01.12 – 31.12.12 

 
 

Prowadzenie ogrzewalni. Prowadzenie ewidencji osób przebywających w 

ogrzewalni, zapewnienie osobom również pod wpływem alkoholu pomocy w 

formie schronienia. Każdy przebywający w ogrzewalni może skorzystać i wykąpać 

się, otrzymać czyste ubranie, otrzymać niezbędne środki higieny osobistej łącznie z 

preparatami odwszawiającymi. Nad bezpieczeństwem osób przebywających w 

ogrzewalni czuwa pracownik który w razie potrzeby wzywa odpowiednie służby 

porządkowe czy pogotowie ratunkowe.   

 

 01.10.12 – 31.12.12 
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Praca socjalna świadczona przez pracownika Fundacji. W zakresie organizacji 

życia w schronisku i poza nim. Pomoc w poszukiwaniu pracy, załatwianiu spraw 

urzędowych. Pomoc w wychodzeniu z uzależnienia poprzez współpracę z 

terapeutą, kontakt z lekarzem rodzinnym. Organizacja prac społecznych, które 

maja na celu motywację do działania i poprawy sytuacji zawodowej. Współpraca z 

pracownikami instytucji pomocy społecznej w celu szczegółowej diagnozy sytuacji 

mieszkańców Hostelu. Angażowanie mieszkańców w przygotowanie spotkań z 

okazji świat wielkanocnych – śniadanie wielkanocne, z okazji świat Bożego 

Narodzenia – wspólna wigilia.  

 

 01.01.12 – 31.12.12 

   
 

 

3. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania: 

W ramach zadania pomocą zostało objętych 50 osób w tym 1 kobieta. Wszystkie osoby 

przebywające w Hostelu posiadały skierowanie wydane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Śremie, były zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz posiadały aktualna kartę u 

lekarza rodzinnego oraz pielęgniarek środowiskowych. Z ogrzewalni skorzystało 15 osób z 

czego cześć osób korzystała z noclegu codziennie.  
 

 
 
 
 

4. Wykaz wydanych (wykorzystanych) materiałów - dokumentów,  

w których umieszczono informację o fakcie dofinansowania zadania 

przez Zleceniodawcę: 

Fundacja ze względów na brak środków nie może pozwolić sobie na wykonanie materiałów 

promocyjnych. Informacja o tym że zadanie jest dofinansowane ze środków Gminy znajduje 

się na stronie internetowej Fundacji oraz na tablicy informacyjnej znajdującej się na budynku 

w Nochowie.  
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Część II. Sprawozdanie finansowe 

 

Rozliczenie poniesionych kosztów realizacji zadania:  

(szczegółowe przedstawienie kosztów wg. Załącznika nr 1) 

 
L.p. Kategoria kosztów Sposób kalkulacji kosztów Koszt 

1. Gaz od stycznia do listopada 24 421,52 

2. Woda Od stycznia do listopada 9 950,45 

3. Prąd Od stycznia do października 8 558,84 

4. Płace osób zatrudnionych w 

schronisku, ogrzewalni 

Cały rok 100 277,93 

5. Wywóz śmieci Od stycznia do listopada  3 429,97 

6. Bieżące remonty w tym również 

wykonanie prac remontowych 

Cały rok 10 100,71 

7. Pozostałe środki  Od stycznia do listopada 13 239,58 

8. Koszty bankowe Od stycznia do października  21,00 

Ogółem: 170 000,00 

 

Część III. Dodatkowe informacje 

Całościowy koszt prowadzenia Hostelu w Nochowie w 2012 roku wyniósł 178 917,75 zł. Dlatego 

przedstawione w Części II Sprawozdania finansowego koszty w pozycjach nr 1, 2, 3, 5, 7, 8 nie 

odnoszą się do całego 2012 roku. Koszty poniesione przez Fundacje na prowadzenie Hosletu 

przedstawione są w załącznika nr 2 do sprawozdania. 

 

Oświadczam(-y), że: 

1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny Zleceniobiorcy(-ów); 

2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i 

faktycznym; 

 

 

 

podpisy i (pieczęć(-cie) Zleceniobiorcy(-ów) 
 

 


