S PRAW O Z DAN I E
Merytoryczno - finansowe
z działalności Fundacji za 2015 rok
Nazwa:

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

OPP rejestracja:

05.03.2004 r. Sąd Rejonowy w Poznaniu

Nr Regon:

004834535

Nr NIP:

785-12-64-398

796

Zarząd:
1. Hieronim Bartkowiak – Prezes
2. Piotr Bartkowiak – Wiceprezes
3. Anna Sobieraj – Sekretarz
4. Andrzej Szczepaniak – Członek Zarządu
5. Tadeusz Ratajczak – Członek Zarządu

I. Cele Fundacji:
1. Rewaloryzacja zabytków w Śremie i terytorium RP.
2. Realizacja zagadnień dotyczących pomocy społecznej w Śremie i terytorium RP.
3. Działalność paramedyczna.
4. Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia w Śremie
i terytorium RP.
5. Działalność fizjoterapeutyczna
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II. Sposób realizacji celów statutowych Fundacji:
a) realizacja wydatków ponoszonych przez podopiecznych, regulowanych
w ramach pozyskanych środków z 1% podatku dochodowe od osób
prywatnych,
b) realizacja prac remontowych w obiektach zabytkowych na terenie śremu,
c) podejmowanie działań na rzecz osób bezdomnych poprzez prowadzanie
Hostelu w Nochowie i Domu dla bezdomnych w Śremie,
d) Bank Żywności pomoc żywnościowa dla osób potrzebujących ze środowisk
pozostających w izolacji społecznej z powodu bezrobocia, samotności, chorób,
niepełnosprawności, starości, czy różnego rodzaju problemów społecznych
i posiadających przez to ograniczony dostęp do świadczeń socjalnych,
e) prowadzenie

Lokalnego

Centrum

Wolontariatu,

pośrednictwa

pracy

wolontarystycznej, szkolenia dla wolontariuszy
f) podejmowanie działań w ramach prowadzonej świetlicy socjoterapeutycznej na
rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz ze wsi Psarskie
g) podejmowanie działań rehabilitacyjnych na rzecz osób niepełnosprawnych,
III. Opis głównych działań podjętych przez organizację.
1. W 2015 roku Fundacja prowadziła prace remontowe w obiektach zabytkowych jak
i sakralnych. Ogółem w 2015r. na konto Fundacji z 1 % podatku dochodowego
wpłynęła kwota – 209 220,81 zł.
W tym:
- na cele statutowe Fundacji – 21 102,28 zł
- renowację obiektów zabytkowych i sakralnych – 76,284,06 zł
- leczenie i rehabilitacje podopiecznych Fundacji – 105 395,66 zł
- inne – 6 4380,81 zł
2. Pomoc społeczna. Fundacja od 2002 roku prowadzi działalność związana
z prowadzeniem schronisk dla osób bezdomnych. Poprzez prowadzenie Hostelu
w Nochowie oraz Domu dla bezdomnych kobiet w Śremie. W ramach Hostelu,
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wyodrębnia się: schronisko, noclegownię - w okresie zimowym ogrzewalnie.
Podejmowane działania na rzecz mieszkańców Hostelu oraz Domu zmierzające do
poprawy sposobu bytu i zachowania. Zorganizowano do mieszkańców domów:
śniadanie Wielkanocne, Wigilia, pielgrzymka do Liczenia, Gostynia –świętą górę,
wizyta prof. Stanisława Kowalika który prowadził 3 dniowe zajęcia, przedstawienie
integracyjne, zajęcia kulinarne oraz remonty i malowanie w ogrzewalni, odbywały
się zajęcia terapeutyczne, plastyczne i kulinarne, zaopatrywano mieszkańców
w środki czystości i higieniczne- miało to wpływ na poprawę nawyku
utrzymywania higieny osobistej oraz ładu i porządku w pokojach. Ze schronienia
w Hostelu skorzystało 71 osób. Z ogrzewalni w okresie zimowym około 17 osób.
W domu dla Bezdomnych kobiet przebywało 28 kobiet i 14 dzieci nieletnich.
3. Bank żywności. Fundacja od 2002 roku jest członkiem Wielkopolskiego Banku
Żywności w Poznaniu. Pomocą żywnościową w 2015 r objęto 867 osób tym 710
osób skierowanych przez OPS do odbioru żywności unijnej tj; 187 rodzin oraz osób
starszych, niepełnosprawnych i bezdomnych. Listy rodzin zakwalifikowanych do
pomocy z żywności unijnej PO PŻ 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. Zorganizowano 22 transporty z BŻ
w Poznaniu. Przywieziono i rozdano 45 756,50 kg żywności Unijnej, 22 159,18 kg
żywności dodatkowej oraz owoce i warzywa 9 656,00 kg łącznie wydano 77 471,68
kg o wartości 409 317,74 zł. Żywność wydawana była 2 razy w m-cu po 5 dni po
każdej dostawie a żywność dodatkowa 4 dni.
4. Lokalne Centrum Wolontariatu. Zrzesza 22 Klubów Wolontariatu, których
członkami są głównie uczniowie oraz osoby dorosłe. Wolontariusze stanowią
bardzo liczną grupę, tj. ponad 400 osób. Celem LCW jest nie tylko nieodpłatna,
bezinteresowna praca, ale również podnoszenie kwalifikacji wolontariuszy.
W 2015r przeprowadziliśmy następujące szkolenia:
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- Jak zostać Wolontariuszem dla 160 os.,
- Asystent wychowawcy w placówce opiekuńczo-wychowawczej dla 20 os,
- Jak pracować z osobą niepełnosprawną dla 30 os.,
- Pierwsza pomoc dla 20 os.
Dodatkowo przeszkolono 90 wolontariuszy na potrzebę imprezy pt.„Uwolnić
Skowronka” organizowanej dla osób niepełnosprawnych ruchowo. LCW w ramach
pracy stałej prowadzi pośrednictwo pracy wolontarystycznej, zabezpiecza
większość imprez organizowanych w powiecie śremskim oraz zabezpiecza
wolontariuszy do pracy w instytucjach działających w obrębie pomocy społecznej.
Dla wolontariuszy została zorganizowana X Jubileuszowa Gala Wolontariatu dnia
03.12.2015r. podczas której wolontariusze z całego powiaty śremskiego mieli
okazję do spotkania, wymiany doświadczeń a także wspólnej zabawy. Podczas
imprezy został ogłoszone wyniki trzech konkursów na tytuł: Wolontariusza Roku,
Przyjaciela Wolontariatu, Kreatywny Klub Wolontariusza.
W gali uczestniczyło 220 wolontariuszy, 50 koordynatorów z całego Powiatu
Śremskiego oraz 60 zaproszonych gości. Łącznie w Gali udział wzięło 330 osób.
5. Świetlica socjoterapeutyczna pn.Centrum Edukacji, Sportu i Kultury „ISKRA”
w ramach której realizowane były programy: socjoterapeutyczny, kompensacyjnokorekcyjny, nauka, gry w szachy, klub krótkofalowca, kulturalny, kącik kuchcika,
plastyczno-rękodzielnicze,

internetowe.

Zajęcia

wspomagane

były

przez

wolontariuszy i rodziców. Świetlica czynna była 4 razy w tygodniu w okresie od
02.03.2015r. do 31.05.2014r. oraz od 01.09.2015r. do 31.12. 2015 r. W tym czasie
dodatkowo zorganizowano następujące imprezy:
- z okazji Świąt Wielkanocnych „Zajączek”,
- Dzień Matki i Ojca,
- Dzień Dziecka,
- Święto „Pyry”
- Impreza andrzejkowa
Trzeci rok z kolei realizowany był projekt „Słowicze Trele”. Uczestnicy nauczyli
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się piosenek regionalnych wielkopolskich. Śpiew wzbogacony był tańcem, grą na
instrumentach perkusyjnych. Przygotowany program wystawiony był aż trzy razy
publicznie. Rezultatem projektu jest wydanie albumu z dwoma płytami
- z piosenkami i z realizacji i przebiegu warsztatów. Średnia frekwencja na
zajęciach w świetlicy wynosiła 14 dzieci natomiast na niektórych zajęciach była
pełna liczba uczestników tj. 20 osób. Wśród uczestników były 8 dzieci z
niepełnosprawnością. Łącznie zapisanych było 34 uczestników.

6. Rehabilitacja

Fundacja

prowadzi

szereg

zadań

kierowanych

dla

osób

niepełnosprawnych. Poczynając od turnusu rehabilitacyjnego skierowanego
w szczególności dla dzieci niepełnosprawnych zrzeszonych w świetlicy
socjoterapeutycznej, zajęcia z fizjoterapeutami, animatorem Klanzy, wyjazdy
integracyjne dla osób dorosłych, rehabilitacje dla dzieci metoda NDT Bobach.
Większość z zajęć prowadzone są w ramach Centrum Fizjoterapii BALANS, które
działa od 2013 roku przy Fundacji.
IV. Podjęte uchwały przez Fundację w załączeniu.
1. 1/2015 Ustalenie odpłatności za pobyt z Gminy Śrem w Domu dla bezdomnych
Kobiet w Śremie przy ul. Dutkiewicza 8a i Hostelu w Nochowie
2. 2/2015 Ustalenie odpłatności dla mieszkańców z po za Gminy Śrem za pobyt w
Domu dla bezdomnych kobiet i Hostelu w Nochowie
3. 3/2015 Regulamin Hostelu, noclegowni i ogrzewalni
4. 4/2015 Renowacja zabytków
5. 5/2015 Jubileusz 25-lecia Fundacji
6. 6/2015 Plan pracy za 2014 rok
7. 7/2015 Plan pracy na 2015 rok
8. 8/2015 Budżet
9. 9/2015 Ustalenie obrotu środkami wpływającymi na konto finansowe fundacji.
10. 10/2015 w sprawie: Przeznaczenie środków finansowych zebranych z podatków
podatników za 2014 w wysokości 1% dochodu na odnowę zabytków, cele
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społeczne oraz inne cele statutowe
11.

11/2015 w sprawie: rozeznania powołania Centrum Integracji Społecznej

12.

12/2015 w sprawie: uruchomienia Centrum Integracji Społecznej

Zarząd Fundacji podjął w 2015 roku 12 uchwał.
V. Informacja wysokości uzyskanych przychodów
Lp.

Nazwa

Przychody

1

Pomoc społeczna

469 669,81 zł

2

Bank żywności

438 320,25 zł

3

Lokalne centrum wolontariatu

14 521,64 zł
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Świetlica socjoterapeutyczna

72 589,78 zł

5.

Rehabilitacja

71 691,32 zł

6.

Pozostałe wpływy

15 988,43 zł
1 082 781,23 zł

Razem

VI. Poniesione koszty na:
a) realizacja zadań statusowych

860 881,67 zł

b) administrację (podatek od nieruchomości, media, koszty pocztowe,
wynagrodzenie+ ZUS, amortyzacja, koszty pozostałe)

164 382,40 zł

VII. Dane o zatrudnieniu:
a) księgowa: 1 osoba,
b) pracownik administracyjny: 4 osoby,
c) pracownik socjalny: 2 osoby,
d) dozorca: 4 osoby,
e) Zarząd Fundacji: 5 osób nie pobiera diet za posiedzenia,
f) wydatki na umowy: o dzieło i zlecenia – 23 umów na kwotę – 46 417,00 zł
h) Fundacja nie udzielała żadnych pożyczek pieniężnych ani osobom ani
przedsiębiorcom,
i) na rachunku bankowym w Spółdzielczym Banku Ludowym w Śremie na dzień
31.12.2015r. znajdowało się: – 194 693,23 zł, lokata w wysokości 300 000,00 zł
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oraz kredyt– 271 658,63 zł
j) Fundacja nie nabyła obligacji ani też nie posiada akcji w spółkach prawa
handlowego,
VIII. Składane deklaracje podatkowe:
Decyzją Urzędu Skarbowego w Śremie Fundacja została zwolniona ze składania
miesięcznych deklaracji CIT 2, złożono deklarację roczną CIT 8.

Podpisu Członków Zarządu:
1. Hieronim Bartkowiak
2. Piotr Bartkowiak
3. Anna Sobieraj
4. Andrzej Szczepaniak
5.Tadeusz Ratajczak
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