FUNDACJA IM. KRÓLOWEJ POLSKI ŚW. JADWIGI
62-040 Puszczykowo, ul. Wczasowa 8a
tel./fax + 48 61 898 30 68

Puszczykowo, dnia 31.12.2013 r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI IM. KRÓLOWEJ POLSKI ŚW. JADWIGI
ZA ROK 2013 r.

Nazwa wnioskodawcy
Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi
Siedziba i adres
ul. Wczasowa 8a, 62-040 Puszczykowo
Data wpisu do KRS , nr w KRS
12.10.2001r., 0000052430
Nr wpisu do ewidencji instytucji szkoleniowych
2.30/00080/2006

Dane dotyczące członków organów wnioskodawcy
Prezes Zarządu – Andrzej Markiewicz
Wiceprezes zarządu – Tomasz Mika
Sekretarz – Dominika Czyż
Określenie celów statutowych z podziałem na działalność nieodpłatną i odpłatną
Cele statutowe Fundacji:
1. wszechstronna działalność na rzecz rehabilitacji medycznej, zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych,
2. działalność w zakresie pomocy społecznej i działalność charytatywna, w tym pomoc
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i
osób,
3. działalność na rzecz promocji edukacji, zatrudniania i aktywizacji osób pozostających bez
pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
4. działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
5. działalność na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
6. działalność wspierająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
Ponadto Fundacja może podejmować zadania w zakresie:
7. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami,
8. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a
także rozwój demokracji i społeczeństwa obywatelskiego; upowszechnianie i ochrona
praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; upowszechnianie
i ochrona praw konsumenta,
9. ratownictwa i ochrony ludności oraz pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych,
konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i zagranicą,
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10. ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego, kultury, sztuki, ochrony
dóbr i tradycji,
11. promocji i organizacji wolontariatu,
12. działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo
organizacje pozarządowe, instytucje i osoby wykonujące zadania wymienione powyżej.
13. prowadzenie działalności zmierzającej do pełnej realizacji idei społeczeństwa
obywatelskiego, w szczególności poprzez wzmacnianie potencjału sektora organizacji
pozarządowych i skuteczności działań tego sektora
14. prowadzenie wszelkiej działalności celem której jest poprawa stanu środowiska
naturalnego i jego ochrona, ze szczególnym uwzględnieniem działalności promocyjnej,
szkoleniowej oraz działań rekultywacyjnych
15. prowadzenie wszelkiej działalności, celem której jest promocja i szerzenie wiedzy o Unii
Europejskiej, jej funduszach strukturalnych, Funduszu Spójności a także Norweskim
Mechanizmie Finansowym i innych funduszach pomocowych ze szczególnym
uwzględnieniem promowania i przekazywania wiedzy z zakresu aplikowania o wcześniej
wymienione fundusze
16. działalność wspierająca oraz zmierzająca do poprawy sytuacji grup w szczególnie trudnej
sytuacji na rynku pracy
17. wszechstronna działalność na rzecz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym lub
marginalizowanych, w szczególności osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, więźniów,
uchodźców i migrantów oraz mniejszości narodowych i etnicznych
18. wszechstronna działalność wspierająca rozwój i wspomagająca osoby oraz instytucje
pracujące i działające na rzecz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym lub
marginalizowanych, w szczególności osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, więźniów,
uchodźców i migrantów oraz mniejszości narodowych i etnicznych
19. wszechstronna działalność zmierzająca do podnoszenia kwalifikacji przedsiębiorców i
pracowników, celem ich dostosowania do wymogów gospodarki opartej na wiedzy
20. wszechstronna działalność celem której jest zwiększenie dostępności oraz poprawa
jakości usług świadczonych na rzecz przedsiębiorców oraz osób rozpoczynających
działalność gospodarczą przez instytucje szkoleniowe i otoczenia biznesu
21. wszechstronna działalność wspierająca rozwój i wzmacnianie potencjału pracowników i
przedsiębiorstw, w szczególności poprzez podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i
umiejętności pracowników do bieżących potrzeb regionalnego rynku pracy,
podejmowanie działań wspierających procesy adaptacyjne i modernizacyjne w
przedsiębiorstwach i z ich udziałem, wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania lokalnych
partnerstw realizujących i promujących zadania wskazane powyżej
22. wszechstronna działalność celem której jest ciągłe i efektywne podnoszenie jakości
systemu oświaty, w szczególności poprzez promocję ciągłej edukacji, projekty
wspierające podnoszenie kwalifikacji nauczycieli, pomoc przy opracowywaniu i
wdrażaniu systemów kwalifikacji oraz programów nauczania
23. wszechstronna działalność zmierzająca do wzmocnienia i rozwoju potencjału, w
szczególności dydaktycznego, uczelni wyższych jak również działania zmierzające do
osiągnięcia celu w postaci zwiększenia liczby absolwentów kierunków mających
kluczowe znaczenie dla gospodarki opartej na wiedzy
24. wszechstronna działalność edukacyjna, kulturalna, sportowa lub zdrowotna mająca na
celu rozwój potencjału społeczeństwa i jego integrację
25. działalność, zwłaszcza merytoryczna, wspierająca jednostki i instytucje samorządu
terytorialnego oraz organizacje pozarządowe w działalności z zakresu aktywizacji i
reintegracji społecznej

Działalność określona w pkt. 4, 12,15,19,20,21,22,23,24 może być prowadzona jako
działalność odpłatna.
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Informacja na temat prowadzenia działalności gospodarczej
Fundacja w roku 2013 prowadziła działalność gospodarczą
Opis działalności prowadzonej w roku 2013
W roku 2013 Fundacja otrzymała dofinansowanie z Urzędu Miasta Puszczykowo na
kontynuowanie działalności w ramach Klubu Integracji Społecznej w Puszczykowie, która
została zapoczątkowana realizacją projektu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego „Twój Klub Integracji Społecznej”. W roku bieżącym budżet tego zadania
wynosił: 12.400,00 PLN. Celem ogólnym była reintegracja społeczna i zawodowa 15osób w
wieku 45+, w tym 50% osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym z
terenu gminy Puszczykowo.
Cele szczegółowe:
 funkcjonowanie wzorcowego KIS
 upowszechnienie know – how na temat tworzenia i funkcjonowania KIS w regionie
 aktywizacja, społeczna i pomoc w osobistym rozwoju
 minimalizowania symptomów wykluczenia społecznego
 zmiana postaw z biernej na aktywną
 pomoc w wychodzeniu z izolacji i osamotnienia
 kształtowanie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie
pozycji społecznych dostępnych osobom nie podlegającym wykluczeniu społecznemu.
Projekt zrealizowany został zgodnie z wnioskiem o dofinasowanie. W ramach reintegracji
społecznej przeprowadzano następujące zajęcia:
1. Wsparcie indywidualne – poradnictwo
- dyżury psychologa
- dyżury specjalisty ds. rehabilitacji i medycyny pracy
2. Warsztaty grupowe
- zajęcia psycho – edukacyjne
- propagowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu.
W ramach reintegracji zawodowej przeprowadzono następujące zajęcia:
1. Wsparcie indywidualne – poradnictwo
- Dyżur prawnika
2. Warsztaty grupowe
- Kurs Aktywnego Poszukiwania Pracy
Kolejnym zakończonym przez Fundację, jako partnera z Miejskim Ośrodkiem Pomocy
Rodzinie w Poznaniu, projektem w 2013 roku był projekt „POMOC – AKTYWIZACJA WSPARCIE” . Budżet: 1 161.009,01 PLN.
Grupę docelową stanowiły osoby niepełnosprawne korzystające ze świadczeń pomocy
społecznej, zamieszkałe na terenie Poznania oraz ich otoczenie. Krótka charakterystyka:
siedmiodniowe, wyjazdowe warsztaty i treningi w zakresie umiejętności społecznych
skierowane do osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, podnoszące umiejętności społeczne
oraz zawodowe uczestników, uzupełnione doradztwem prawnym i psychologicznym. Łączna
ilość osób z tej grupy objęta wsparciem, to 210 osób niepełnosprawnych i 120 opiekunów
osób niepełnosprawnych. Tematyka zajęć prowadzonych dla osób niepełnosprawnych
obejmowała kurs umiejętności społecznych oraz kurs aktywnego poszukiwania pracy. Dla
opiekunów osób niepełnosprawnych zrealizowane zostały zajęcia, które obejmowały swoją
tematyką radzenie sobie ze stresem i wypaleniem opiekuńczym oraz wsparcie procesu
rehabilitacji społecznej i zawodowej przez opiekunów. Dla osób niepełnosprawnych
przeprowadzone zostało również indywidualne doradztwo psychologiczne i prawne. Drugą
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grupę objętą wsparciem w ramach projektu partnerskiego stanowiły rodziny zagrożone
wykluczeniem społecznym zamieszkałe na terenie miasta Poznania. W czasie
siedmiodniowych warsztatów wyjazdowych uczestniczyły w zajęciach z psychologiem z
zakresu tematycznego: gospodarowanie budżetem oraz radzenie sobie na rynku pracy,
kompetencje społeczne i umiejętności psychologiczne w sferach wychowawczych. Dla dzieci
odbywały się zajęcia socjoterapeutyczne. Łączna ilość rodzin objętych wsparciem to: 116
rodziców i 173 dzieci.
Drugą częścią działań była realizacja wsparcia w ramach Klubu Integracji Społecznej
prowadzonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Były to:
 Warsztaty grupowe na temat:
o Poszukiwania pracy dla 80 osób w 4 grupach – zrealizowano 24 h zajęć
dydaktycznych
o Przygotowania dokumentów aplikacyjnych dla 80 osób w 4 grupach –
zrealizowano 24h zajęć dydaktycznych
o Autoprezentacja z elementami wizażu dla 80 osób w 4 grupach –
zrealizowano 24 h zajęć dydaktycznych
o Warsztaty racjonalnego gospodarowania budżetem domowym dla 80
osób w 4 grupach – zrealizowano 24 h zajęć dydaktycznych
o Prawo pracy dla 80 osób w 4 grupach – zrealizowano 24 h zajęć
dydaktycznych
o Podstawy prowadzenia działalności gospodarczej dla 15 osób zrealizowano 15h zajęć dydaktycznych
 Doradztwo indywidualne z zakresu:
o Dokumenty aplikacyjne – spotkania indywidualne dla 50 osób
o Specjalista ds. wizerunku – spotkania indywidualne dla 10 osób
o Indywidualne poradnictwo prawne – spotkania indywidualne dla 50
osób
o Indywidualne doradztwo zawodowe – spotkania indywidualne dla 50
osób
Projekt zrealizowany został zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.
W 2013 r. Fundacja rozpoczęła realizację siedmiu projektów współfinansowanych
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:
1) Projekt: „BARON – Bezpośrednia Aktywizacja Osób Niepełnosprawnych” w
partnerstwie z Zakładem Poradnictwa Zawodowego EURONAUKA. Działania
w ramach projektu zostały podzielone pomiędzy partnerów.
Budżet: 1 827.824,66
Projekt jest skierowany do osób: zamieszkałych na terenie powiatów:
średzkiego, wrzesińskiego, słupeckiego, gnieźnieńskiego, jarocińskiego,
pleszewskiego, posiadających stopień niepełnosprawności, będące nieaktywne
zawodowo i bezrobotne w wieku 15-64 lat. Osoby te otrzymują wsparcie w
formie:
 Fundacja realizuje 14 dniowy wyjazd rekreacyjno-szkoleniowy – trening
umiejętności społecznych i aktywnego poszukiwania pracy, którego celem jest
przygotowanie uczestników do podjęcia zatrudnienia.
Równolegle prowadzone będzie doradztwo indywidualne (średnio 2h/osobę), w
tym:
-dyżur psychologa – spotkania indywidualne - dokładne określenie potrzeb i
deficytów oraz sytuacji życiowej, analiza ograniczeń,
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-dyżur specjalisty (lekarza) ds. rehabilitacji i medycyny pracy - analiza możliwości
podjęcia zatrudnienia w kontekście niepełnosprawności, predyspozycje do
określonego zawodu,
-dyżur prawnika - analiza sytuacji prawnej uczestników, świadczenia uczestników
a staż/praca
Dodatkowo każdy uczestnik zostanie objęty Indywidualnym Planem Działania
przez doradcę zawodowego, pomocą w poszukiwaniu pracy i doradztwem
zawodowym (min. 3 konsultacje/os.). Doradca zawodowy będzie także prowadził
dyżury otwarte (możliwość bieżącej konsultacji ścieżki zawodowej, przygotowanie
dokumentów aplikacyjnych, poszukiwanie ofert pracy).
 Partner realizuje kurs komputerowy dla uczestników projektu oraz kursy
zawodowe – tematyka w zależności od predyspozycji zawodowych uczestników
projektu.
 Partner realizuje również półroczne staże u pracodawców - po zakończeniu kursów
doradca zawodowy wytypuje osoby na staże (kryterium będzie brak
doświadczenia zawodowego i zaangażowanie w projekt), staże będą organizowane
dla 48 osób z projektu. Zapewniony zostanie bezpłatny dojazd na kursy i staże.
Za udział w kursach zawodowych i stażach przysługiwać będzie stypendium
szkoleniowe i stypendium stażowe.
Realizacja projektu przebiega bez zakłóceń, zgodnie z wnioskiem
o dofinansowanie. W 2013r. zrekrutowanych zostało 80 osób.
2) Projekt: „KUPON - Kompleksowy Program wsparcia Osób Niepełnosprawnych”
w partnerstwie z Zakładem Poradnictwa Zawodowego EURONAUKA. Działania
w ramach projektu zostały podzielone pomiędzy partnerów.
Budżet: 1 843.018,66
Projekt jest skierowany do osób: zamieszkałych na terenie powiatów: średzki,
wrzesiński, słupecki, gnieźnieński, kolski, koniński, powiat m. Konin,
posiadających stopień niepełnosprawności, nieaktywne zawodowo i bezrobotne
w wieku 15-64 lata. Osoby te otrzymują wsparcie w formie:
 Fundacja realizuje 14 dniowy wyjazd rekreacyjno-szkoleniowy – trening
umiejętności społecznych i aktywnego poszukiwania pracy, którego celem jest
przygotowanie uczestników do podjęcia zatrudnienia.
Równolegle prowadzone będzie doradztwo indywidualne (średnio 2h/osobę),
w tym:
-dyżur psychologa – spotkania indywidualne - dokładne określenie potrzeb i
deficytów oraz sytuacji życiowej, analiza ograniczeń,
-dyżur specjalisty (lekarza) ds. rehabilitacji i medycyny pracy - analiza możliwości
podjęcia zatrudnienia w kontekście niepełnosprawności, predyspozycje do
określonego zawodu,
-dyżur prawnika - analiza sytuacji prawnej uczestników, świadczenia uczestników
a staż/praca
Dodatkowo każdy uczestnik zostanie objęty Indywidualnym Planem Działania
przez doradcę zawodowego, pomocą w poszukiwaniu pracy i doradztwem
zawodowym (min. 3 konsultacje/os.). Doradca zawodowy będzie także prowadził
dyżury otwarte (możliwość bieżącej konsultacji ścieżki zawodowej, przygotowanie
dokumentów aplikacyjnych, poszukiwanie ofert pracy).

5

 Partner realizuje kurs komputerowy dla uczestników projektu oraz kursy
zawodowe – tematyka w zależności od predyspozycji zawodowych uczestników
projektu.
 Partner realizuje półroczne staże u pracodawców - po zakończeniu kursów doradca
zawodowy wytypuje osoby na staże (kryterium będzie brak doświadczenia
zawodowego. i zaangażowanie w projekt), staże będą organizowane dla 48 osób z
projektu. Zapewniony zostanie bezpłatny dojazd na kursy i staże.
Za udział w kursach zawodowych i stażach przysługiwać będzie stypendium
szkoleniowe i stypendium stażowe.
Realizacja projektu przebiega bez zakłóceń, zgodnie z wnioskiem
o dofinansowanie. W 2013r. zrekrutowanych zostało 80 osób.
3) Projekt: „Szansa dla Ciebie”
Budżet: 1 789.037,16
Projekt jest skierowany do osób: zamieszkałych na terenie powiatu
szamotulskiego, posiadających stopień niepełnosprawności, nieaktywne
zawodowo i bezrobotne w wieku 15-64 lata. Osoby te otrzymują wsparcie w
formie:
 14 dniowy wyjazd rekreacyjno-szkoleniowy – trening umiejętności społecznych i
aktywnego poszukiwania pracy, którego celem jest przygotowanie uczestników do
podjęcia zatrudnienia.
Równolegle prowadzone będzie doradztwo indywidualne (średnio 2h/osobę), w
tym:
-dyżur psychologa – spotkania indywidualne - dokładne określenie potrzeb i
deficytów oraz sytuacji życiowej, analiza ograniczeń,
-dyżur specjalisty (lekarza) ds. rehabilitacji i medycyny pracy - analiza możliwości
podjęcia zatrudnienia w kontekście niepełnosprawności, predyspozycje do
określonego zawodu,
-dyżur prawnika - analiza sytuacji prawnej uczestników, świadczenia uczestników
a staż/praca
Dodatkowo każdy uczestnik zostanie objęty Indywidualnym Planem Działania
przez doradcę zawodowego, pomocą w poszukiwaniu pracy i doradztwem
zawodowym (min. 3 konsultacje/os.). Doradca zawodowy będzie także prowadził
dyżury otwarte (możliwość bieżącej konsultacji ścieżki zawodowej, przygotowanie
dokumentów aplikacyjnych, poszukiwanie ofert pracy).
 Kursy zawodowe – tematyka w zależności od predyspozycji zawodowych
uczestników projektu oraz kurs komputerowy.
 Półroczne staże u pracodawców - po zakończeniu kursów doradca zawodowy
wytypuje osoby na staże (kryterium będzie brak doświadczenia zawodowego. i
zaangażowanie w projekt), staże będą organizowane dla 48 osób z projektu.
Zapewniony zostanie bezpłatny dojazd na kursy i staże.
Za udział w kursach zawodowych i stażach przysługiwać będzie stypendium
szkoleniowe i stypendium stażowe.
Realizacja projektu przebiega bez zakłóceń, zgodnie z wnioskiem
o dofinansowanie. W 2013r. zrekrutowanych zostało 80 osób.
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4) Projekt: „Budowa sieci Klubów Integracji Społecznej na terenie gmin Kórnik i
Komorniki”
Budżet: 1 441.144,88
Celem projektu jest reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie gmin Kórnik i Komorniki.
Cele szczegółowe:
 Wzrost wiedzy na temat sposobów poruszania się i aktywności na
rynku pracy
 Nawiązanie trwałej współpracy pomiędzy KlS a Ośrodkami Pomocy
Społecznej z gminy Kórnik i Komorniki
 Uzyskanie zatrudnienia przez min 20% uczestników projektu
 Wzrost motywacji do podejmowania aktywności zawodowej i
społecznej.
Realizacja projektu przebiega bez zakłóceń, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.
5) Projekt: „Budowa sieci Klubów Integracji Społecznej na terenie gmin Mosina i
Borek wlkp.”
Budżet: 1 450.415,36
Celem projektu jest reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie gmin Mosina i Borek
wlkp.
Cele szczegółowe:
 Wzrost wiedzy na temat sposobów poruszania się i aktywności na
rynku pracy
 Nawiązanie trwałej współpracy pomiędzy KlS a Ośrodkami Pomocy
Społecznej z gminy Mosina i Borek wlkp.
 Uzyskanie zatrudnienia przez min 20% uczestników projektu
 Wzrost motywacji do podejmowania aktywności zawodowej i
społecznej.
Realizacja projektu przebiega bez zakłóceń, zgodnie z wnioskiem o
dofinansowanie.
6) Projekt: „WAZON – Wsparcie Aktywizacji Zawodowej Osób
Niepełnosprawnych”
Budżet: 1 779.208,04
Projekt jest skierowany do osób: zamieszkałych na terenie województwa
wielkopolskiego, posiadających stopień niepełnosprawności, są nieaktywne
zawodowo i bezrobotne w wieku 15-64 lata. Osoby te otrzymują wsparcie w formie:
 14 dniowego wyjazdu rekreacyjno-szkoleniowego odbywa się trening
umiejętności społecznych i aktywnego poszukiwania pracy, którego celem jest
przygotowanie uczestników do podjęcia zatrudnienia.
Równolegle prowadzone będzie doradztwo indywidualne (średnio 2h/osobę), w tym:
-dyżur psychologa – spotkania indywidualne - dokładne określenie potrzeb i deficytów
oraz sytuacji życiowej, analiza ograniczeń,
-dyżur specjalisty (lekarza) ds. rehabilitacji i medycyny pracy - analiza możliwości
podjęcia zatrudnienia w kontekście niepełnosprawności, predyspozycje do
określonego zawodu,
-dyżur prawnika - analiza sytuacji prawnej uczestników, świadczenia uczestników a
staż/praca
Dodatkowo każdy uczestnik zostanie objęty Indywidualnym Planem Działania przez
doradcę zawodowego, pomocą w poszukiwaniu pracy i doradztwem zawodowym
7

(min. 3 konsultacje/os.). Doradca zawodowy będzie także prowadził dyżury otwarte
(możliwość bieżącej konsultacji ścieżki zawodowej, przygotowanie dokumentów
aplikacyjnych, poszukiwanie ofert pracy).
 kursy zawodowe – tematyka w zależności od predyspozycji zawodowych uczestników
projektu oraz kurs komputerowy.
 półroczne staże u pracodawców - po zakończeniu kursów doradca zawodowy
wytypuje osoby na staże (kryterium będzie brak doświadczenia zawodowego. i
zaangażowanie w projekt), staże będą organizowane dla 48 osób z projektu.
Zapewniony zostanie bezpłatny dojazd na kursy i staże.
Za udział w kursach zawodowych i stażach przysługiwać będzie stypendium
szkoleniowe i stypendium stażowe.
Realizacja projektu przebiega bez zakłóceń, zgodnie z wnioskiem
o dofinansowanie.
W 2013r. zrekrutowanych zostało 20 osób z planowanych 80 do objęcia wsparciem
projektu.
7) Projekt: „Wspólnie do Celu”
Budżet: 1 113.691,31
Projekt obejmie wsparciem 60 osób, które:
 posiadają orzeczenie o niepełnosprawności umysłowej lub sprzężonej w
stopniu lekkim lub umiarkowanym wraz z opiekunami,
 mieszkają na terenie powiatu poznańskiego i miasta Poznania,
 pozostają niezatrudnione,
 są w wieku 16-64 lata.
Wsparcie będzie polegało na:
 Spotkanie z psychologiem w celu rozpoznania indywidualnych potrzeb i
ustalenia ścieżki rehabilitacji społecznej i zawodowej.
 7-dniowy wyjazd rekreacyjno-szkoleniowy – trening umiejętności
społecznych (osobno dla osób niepełnosprawnych i opiekunów) i
warsztaty poszukiwania pracy (dla osób niepełnosprawnych), których
celem jest przygotowanie uczestników do podjęcia zatrudnienia.
 Prowadzone będzie doradztwo indywidualne, w tym:
·
dyżur psychologa/pracownika socjalnego,
·
dyżur trenera pracy, który pomagać będzie w poszukiwaniu ofert pracy,
przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej,
·
spotkania z doradcą zawodowym dla osób niepełnosprawnych.
 Warsztaty psychoedukacyjne w zakresie rozwijania inteligencji
emocjonalnej, komunikacji społecznej, asertywności, wzmacniania
poczucia własnej wartości (osobno dla osób niepełnosprawnych i
opiekunów).
 Kursy zawodowe dla osób niepełnosprawnych –tematyka w zależności
od predyspozycji zawodowych uczestników projektu.
W 2013r. Fundacja przystąpiła do realizacji
z Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie:

projektów

w

partnerstwie

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole, projekt pn. „Dogonić Marzenia”,
w ramach projektu zrealizowano:
- 7-dniowy Obóz Aktywnej Integracji dla 40 osób niepełnosprawnych
z ogólnego stanu zdrowia. Tematyka zajęć obejmowała Kurs Umiejętności
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Społecznych mających na celu podniesienie umiejętności z zakresu komunikacji
społecznej i umiejętności interpersonalnych. Dla uczestników przeprowadzone
zostało również doradztwo indywidualne.
- 14-dniowy obóz rehabilitacyjny dla 10 osób niepełnosprawnych
i 10 opiekunów. Tematyka zajęć obejmowała Kurs Umiejętności Społecznych
mających na celu podniesienie umiejętności z zakresu komunikacji społecznej i
umiejętności interpersonalnych. Dla osób niepełnosprawnych dostępne były
wyspecjalizowane
intensywne
zabiegi
rehabilitacyjne.
Dla
osób
niepełnosprawnych przeprowadzone zostało również doradztwo indywidualne.
- 7-dniowy Rodzinny Obóz Integracyjny dla 15 rodzin zastępczych i ich otoczenia,
razem 45 osób. Tematyka zajęć obejmowała: Rodzaje konfliktów i sposoby ich
rozwiązywania. Jak radzić sobie ze stresem, jak działa stres i co powoduje, sposoby
radzenia sobie ze stresem, techniki relaksacyjne. relacja w rodzinie zastępczej
nauka umiejętności radzenia sobie ze stresem wykład i warsztat. Warsztaty
wspomagające utworzenie grupy wsparcia. Zaburzenia zachowania u dzieci. Krótki
Kurs Aktywnego Poszukiwania Pracy. W czasie wolnym zorganizowane zostały
gry i zabawy integracyjne wspólne dla dzieci i rodzic ów. W czasie zajęć dzieci
miały zorganizowany czas przez opiekunów którzy obecni byli przez cały czas
trwania kursu. Dla rodziców przeprowadzone zostało również doradztwo
indywidualne.
- zorganizowano jednodniowe wydarzenie plenerowe „Dzień Rodzin Zastępczych”,
dla rodzin zastępczych z powiatu kolskiego, na którym przygotowany został grill
dla wszystkich oraz różnego rodzaju gry i zabawy (minigolf dostępny dla gości bez
ograniczeń, pokaz iluzjonistyczny, mała karuzela (2 szt.), wata cukrowa bez
ograniczeń dla wszystkich gości, i różnego rodzaju inne atrakcje plenerowe.
Obecnych było ok. 100 osób - rodzin zastępczych z terenu powiatu.
- 3-dniowe wyjazdowe warsztaty ekonomii społecznej dla 40 osób
niepełnosprawnych z ogólnego stanu zdrowia. Celem warsztatów było zapoznanie
beneficjentów z podstawami przedsiębiorczości i ekonomizacji działań
społecznych. Tematyka obejmowała również marketing i promocję instytucji
ekonomii społecznej oraz efektywną współpracę z klientem ekonomii społecznej.
2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu, projekt pn. „Bądźmy Razem”,
w ramach projektu zrealizowano:
- 7-dniowy Obóz Aktywnej Integracji dla 20 osób niepełnosprawnych
z ogólnego stanu zdrowia. Tematyka zajęć obejmowała Kurs Umiejętności
Społecznych mający na celu podniesienie umiejętności z zakresu komunikacji
społecznej i umiejętności interpersonalnych. Dla osób niepełnosprawnych
przeprowadzone również zostało indywidualne doradztwo zawodowe i
psychologiczne.
- 7 – dniowy Obóz Aktywnej Integracji dla 10 osób niepełnosprawnych
(uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej) i 10 opiekunów osób
niepełnosprawnych. Tematyka zajęć dla osób niepełnosprawnych obejmowała Kurs
Umiejętności Społecznych mających na celu podniesienie umiejętności z zakresu
komunikacji społecznej i umiejętności interpersonalnych. Dla opiekunów osób
niepełnosprawnych przeprowadzone zostały zajęcia na temat radzenia sobie ze
stresem i wypaleniem opiekuńczym oraz wsparcie procesu rehabilitacji społecznej i
zawodowej przez opiekunów. Dla osób niepełnosprawnych przeprowadzone
zostało również indywidualne doradztwo zawodowe.
- 14-dniowy obóz rehabilitacyjny dla 5 osób niepełnosprawnych
i 5 opiekunów. Tematyka zajęć dla osób niepełnosprawnych obejmowała Kurs
Umiejętności Społecznych, przeprowadzone zostało również indywidualne
doradztwo zawodowe i psychologiczne dla osób niepełnosprawnych
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- 7 – dniowy Obóz Aktywnej Integracji dla 5 wychowanków placówek
opiekuńczo-wychowawczych.
Tematyka
zajęć
obejmowała
zasady
przedsiębiorczości, marketingu oraz kompetencje interpersonalne, kluczowe dla
poszukiwania i uzyskania zatrudnienia. Zajęcia dotyczyły również prowadzenia
indywidualnej działalności gospodarczej (pomysł, biznesplan, rejestracja), oraz
dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej (unijne, PUP, mikrofundusze).
Dla uczestników przeprowadzone zostało również doradztwo indywidualne.
- 7-dniowy Rodzinny Obóz Integracyjny dla 5 rodzin zastępczych i ich otoczenia,
razem 20 osób. Tematyka zajęć obejmowała: Rodzaje konfliktów i sposoby ich
rozwiązywania. Jak radzić sobie ze stresem, jak działa stres i co powoduje, sposoby
radzenia sobie ze stresem, techniki relaksacyjne, relacja w rodzinie zastępczej,
nauka umiejętności radzenia sobie ze stresem - wykład i warsztat. Warsztaty
wspomagające utworzenie grupy wsparcia. Zaburzenia zachowania u dzieci. Krótki
Kurs Aktywnego Poszukiwania Pracy. W czasie wolnym zorganizowane zostały
gry i zabawy integracyjne wspólne dla dzieci i rodziców. W czasie zajęć dzieci
miały zorganizowany czas przez opiekunów, którzy obecni byli przez cały czas
trwania kursu. Dla rodziców przeprowadzone zostało również doradztwo
indywidualne.
- zorganizowano jednodniowe wydarzenie plenerowe „Dzień Rodzin Zastępczych”,
dla rodzin zastępczych z powiatu kaliskiego, na którym przygotowany został grill
dla wszystkich oraz różnego rodzaju gry i zabawy (minigolf dostępny dla gości bez
ograniczeń, pokaz iluzjonistyczny, mała karuzela (2 szt.), wata cukrowa bez
ograniczeń dla wszystkich gości, i różnego rodzaju inne atrakcje plenerowe.
Obecnych było ok. 100 osób rodzin zastępczych z terenu powiatu.
- 2-dniowe warsztaty integracyjne dla 5 rodzin zastępczych i ich otoczenia, razem
20 osób. W czasie dwudniowego wyjazdu zorganizowane zostały różnego rodzaju
zajęcia integracyjne mające na celu pokazanie alternatywnych form spędzania
wolnego czasu.
3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy, projekt pn. „Lepsze jutro”,
w ramach projektu zrealizowano:
- 7 – dniowy Obóz Aktywnej Integracji dla 20 osób niepełnosprawnych z ogólnego
stanu zdrowia i 10 opiekunów. Tematyka zajęć dla osób niepełnosprawnych
obejmowała Kurs Umiejętności Społecznych mających na celu podniesienie
umiejętności z zakresu komunikacji społecznej i umiejętności interpersonalnych.
Dla opiekunów osób niepełnosprawnych przeprowadzone zostały zajęcia na temat
radzenia sobie ze stresem i wypaleniem opiekuńczym oraz wsparcie procesu
rehabilitacji społecznej i zawodowej przez opiekunów. Dla osób
niepełnosprawnych przeprowadzone zostało również indywidualne doradztwo
zawodowe.
- 7-dniowy Obóz Aktywnej Integracji dla 20 osób niepełnosprawnych
(uczestników warsztatów terapii zajęciowej) i 8 opiekunów osób
niepełnosprawnych. Tematyka zajęć dla osób niepełnosprawnych obejmowała Kurs
Umiejętności Społecznych mający na celu podniesienie umiejętności z zakresu
komunikacji społecznej i umiejętności interpersonalnych. Dla opiekunów osób
niepełnosprawnych przeprowadzone zostały zajęcia na temat radzenia sobie ze
stresem i wypaleniem opiekuńczym oraz wsparcie procesu rehabilitacji społecznej i
zawodowej przez opiekunów. Dla osób niepełnosprawnych przeprowadzone
zostało również indywidualne doradztwo zawodowe.
- 14-dniowy obóz rehabilitacyjny dla 5 osób niepełnosprawnych i
5 opiekunów. Tematyka zajęć obejmowała Kurs Umiejętności Społecznych,
przeprowadzone zostało również indywidualne doradztwo zawodowe i
psychologiczne dla osób niepełnosprawnych.
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- 7-dniowy wyjazd integracyjny dla 10 rodzin zastępczych wraz z ich otoczeniem,
razem 48 osób. Tematyka zajęć obejmowała: Rodzaje konfliktów i sposoby ich
rozwiązywania. Jak radzić sobie ze stresem, jak działa stres i co powoduje, sposoby
radzenia sobie ze stresem, techniki relaksacyjne, relacja w rodzinie zastępczej
nauka umiejętności radzenia sobie ze stresem - wykład i warsztat. Warsztaty
wspomagające utworzenie grupy wsparcia. Zaburzenia zachowania u dzieci. W
czasie wolnym zorganizowane zostały gry i zabawy integracyjne wspólne dla
dzieci i rodziców. W czasie zajęć dzieci miały zorganizowany czas przez
opiekunów, którzy obecni byli przez cały czas trwania kursu.
4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z Obornik, projekt pn. „Razem bez barier” ,
w ramach projektu zrealizowano:
- 7-dniowe Warsztaty Aktywności Społecznej dla 7 osób niepełnosprawnych
(uczestników warsztatów terapii zajęciowej), którzy uczestniczyli również w
zajęciach rehabilitacyjnych i 7 opiekunów osób niepełnosprawnych. Tematyka
zajęć dla osób niepełnosprawnych obejmowała Kurs Umiejętności Społecznych
mający na celu podniesienie umiejętności z zakresu komunikacji społecznej i
umiejętności interpersonalnych. Dla opiekunów osób niepełnosprawnych
przeprowadzone zostały zajęcia na temat radzenia sobie ze stresem i wypaleniem
opiekuńczym oraz wsparcie procesu rehabilitacji społecznej i zawodowej przez
opiekunów. Zorganizowane zostały również zajęcia wspólne – integracja
społeczna.
- 7-dniowy Kurs Aktywności Zawodowej dla 5 wychowanków placówek
opiekuńczo-wychowawczych.
Tematyka
zajęć
obejmowała
zasady
przedsiębiorczości, marketingu i nabycie kompetencji interpersonalnych,
kluczowych dla poszukiwania i uzyskania zatrudnienia. Zajęcia dotyczyły również
prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej (pomysł, biznesplan,
rejestracja), oraz dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej (unijne, PUP,
mikrofundusze). Omówienie zasad komunikacji interpersonalnej i autoprezentacji.
- 7-dniową Akademię Rodzicielstwa Zastępczego dla 20 rodzin zastępczych i ich
otoczenia, razem 70 osób. Tematyka zajęć dotyczyła: prawne aspekty
funkcjonowania rodziny, rodziny zastępcze jako instrument pomocy społecznej,
potrzeby rozwojowe dziecka i ich zaspokajanie, jak mówić aby dzieci nas słuchały,
jak słuchać aby dzieci do nas mówiły, elementy wiedzy na temat syndromu dzieci
wykorzystywanych seksualnie z cechami zespołu FAZ, zagrożonym
uzależnieniem, jak odnieść sukces czyli zarządzanie sobą w czasie. Dla dzieci
przeprowadzone zostały zajęcia z psychologiem pn. trening umiejętności
społecznych. W czasie wolnym zorganizowane zostały gry i zabawy integracyjne
wspólne dla dzieci i rodziców. W czasie zajęć dzieci miały zorganizowany czas
przez opiekunów, którzy obecni byli przez cały czas trwania kursu.
- zorganizowano jednodniowe wydarzenie plenerowe „Dzień Rodzin Zastępczych”,
dla rodzin zastępczych z powiatu obornickiego na którym przygotowany został
grill dla wszystkich oraz różnego rodzaju gry i zabawy (minigolf dostępny dla
uczestników bez ograniczeń, pokaz iluzjonistyczny, mała karuzela (2 szt.) , wata
cukrowa bez ograniczeń dla wszystkich gości, i różnego rodzaju inne atrakcje
plenerowe. Obecnych było ok. 100 osób rodzin zastępczych z terenu powiatu.
5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z Trzcianki, projekt pn.”Integracja
społeczna i zawodowa na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego”, w ramach
projektu zrealizowano:
- 7-dniową Akademię Rodzicielstwa Zastępczego dla 33 rodzin zastępczych i ich
otoczenia, razem 103 osoby. Tematyka zajęć obejmowała: prawne aspekty
funkcjonowania rodziny, rodziny zastępcze jako instrument pomocy społecznej,
potrzeby rozwojowe dziecka i ich zaspokajanie, jak mówić aby dzieci nas słuchały,
jak słuchać aby dzieci do nas mówiły, elementy wiedzy na temat syndromu dzieci
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wykorzystywanych seksualnie z cechami zespołu FAZ, zagrożonym
uzależnieniem, jak odnieść sukces czyli zarządzanie sobą w czasie. Dla dzieci
przeprowadzone zostały zajęcia z psychologiem pn. trening umiejętności
społecznych. W czasie wolnym zorganizowane zostały gry i zabawy integracyjne
wspólne dla dzieci i rodziców. W czasie zajęć dzieci miały zorganizowany czas
przez opiekunów, którzy obecni byli przez cały czas trwania kursu.
- zorganizowano jednodniowe wydarzenie plenerowe dzień rodzin zastępczych, dla
rodzin zastępczych z powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego, na którym
przygotowany został grill dla wszystkich oraz różnego rodzaju gry i zabawy
(minigolf dostępny dla gości bez ograniczeń, pokaz iluzjonistyczny, mała karuzela
(2 szt.) , wata cukrowa bez ograniczeń dla wszystkich gości, i różnego rodzaju inne
atrakcje plenerowe. Obecnych było ok. 100 osób rodzin zastępczych z terenu
powiatu.
6. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie, projekt pn. „Stop
wykluczeniu społecznemu w powiecie wolsztyńskim”, w ramach projektu
zrealizowano:
- 7-dniowy Obóz dla Rodzin Zastępczych, wsparciem zostało objętych 10 rodzin
wraz z ich otoczeniem, razem 30 osób. Tematyka zajęć obejmowała: prawne
aspekty funkcjonowania rodziny, rodziny zastępcze jako instrument pomocy
społecznej, potrzeby rozwojowe dziecka i ich zaspokajanie, jak mówić aby dzieci
nas słuchały, jak słuchać aby dzieci do nas mówiły, elementy wiedzy na temat
syndromu dzieci wykorzystywanych seksualnie z cechami zespołu FAZ,
zagrożonym uzależnieniem, jak odnieść sukces czyli zarządzanie sobą w czasie.
Dla dzieci przeprowadzone zostały zajęcia z psychologiem pn. trening umiejętności
społecznych. W czasie wolnym zorganizowane zostały gry i zabawy integracyjne
wspólne dla dzieci i rodzic ów. W czasie zajęć dzieci miały zorganizowany czas
przez opiekunów którzy obecni byli przez cały czas trwania kursu.
- 7-dniowy Obóz Szkoleniowy dla rodziców dzieci niepełnosprawnych wraz z
zajęciami rehabilitacyjnymi dla dzieci. Wsparciem objęto 10 rodzin z dziećmi,
razem 20 osób. Tematyka zajęć dla rodziców dzieci niepełnosprawnych dotyczyła
radzenia sobie ze stresem i wypaleniem opiekuńczym oraz wsparcie procesu
rehabilitacji społecznej i zawodowej przez opiekunów. Zorganizowane zostały
również zajęcia wspólne – integracja społeczna.
- 14-dniowy obóz rehabilitacyjny dla 10 osób niepełnosprawnych i
10 opiekunów. Zajęcia szkoleniowe dotyczyły tematyki Kursu Aktywizacji
Społecznej i Zawodowej. Podczas warsztatów prowadzone były zajęcia grupowe
pozwalające na nabycie przez beneficjentów kompetencji ułatwiających poruszanie
się po rynku pracy oraz zwiększające kompetencje z zakresu komunikacji
społecznej i umiejętności interpersonalnych
- 14 dniowy obóz rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych z ogólnego stanu
zdrowia. Wsparciem objęto 40 osób niepełnosprawnych i 40 opiekunów osób
niepełnosprawnych. Dla osób niepełnosprawnych odbyły się zajęcia z zakresu
aktywnego poszukiwania pracy. Celem kursu było przygotowanie i zmotywowanie
uczestników do aktywnego poszukiwania pracy. Uczestnicy poznali zasady i
sposoby poszukiwania pracy, nauczyli się zasad postępowania w procesie
rekrutacji i po nim. Poznali sposoby przygotowania się do procesu rekrutacji.
Służyły temu m.in. zajęcia z autoprezentacji, przeprowadzania rozmów z
pracodawcą, przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej etc. Nastąpiło również
zwiększenie świadomości prawnej BO projektu – zwłaszcza o podstawowe prawne
aspekty zatrudniania. Natomiast dla opiekunów osób niepełnosprawnych odbyły
się zajęcia z zakresu kursu umiejętności społecznych mających na celu
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podniesienie umiejętności z zakresu komunikacji społecznej i umiejętności
interpersonalnych.
- zorganizowano jednodniowe wydarzenie plenerowe „Dzień Rodzin Zastępczych”,
dla rodzin zastępczych z powiatu wolsztyńskiego, na którym przygotowany został
grill dla wszystkich oraz różnego rodzaju gry i zabawy (minigolf dostępny dla
uczestników bez ograniczeń, pokaz iluzjonistyczny, mała karuzela (2 szt.) , wata
cukrowa bez ograniczeń dla wszystkich gości, i różnego rodzaju inne atrakcje
plenerowe. Obecnych było ok. 100 osób rodzin zastępczych z terenu powiatu.
Z powodzeniem kontynuowana jest również realizacja projektów:
1. Projekt: „Budowa sieci Klubów Integracji Społecznej na terenie powiatów
kolskiego i szamotulskiego”.
Budżet: 1 754 637,10 PLN.
Celem projektu jest reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie powiatu kolskiego i
szamotulskiego.
Cele szczegółowe:
 Wzrost wiedzy na temat sposobów poruszania się i aktywności na
rynku pracy
 Nawiązanie trwałej współpracy pomiędzy KlS a Ośrodkami Pomocy
Społecznej i Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie z powiatu
kolskiego i szamotulskiego
 Uzyskanie zatrudnienia przez min 20% uczestników projektu
 Wzrost motywacji do podejmowania aktywności zawodowej i
społecznej.
Realizacja projektu przebiega bez zakłóceń, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.
2. Projekt: „Budowanie sieci Klubów Integracji Społecznej w Wielkopolsce”
Budżet: 1 729 404,00 PLN
Celem projektu jest reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym zamieszkałych na terenie powiatu kościańskiego i wolsztyńskiego.
Cele szczegółowe:
 Wzrost wiedzy na temat sposobów poruszania się i aktywności na
rynku pracy
 Nawiązanie trwałej współpracy pomiędzy KlS a Ośrodkami Pomocy
Społecznej i Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie z powiatu
kościańskiego i wolsztyńskiego.
 Uzyskanie zatrudnienia przez min 20% uczestników projektu
 Wzrost motywacji do podejmowania aktywności zawodowej i
społecznej.
Realizacja projektu przebiega bez zakłóceń, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.
3. Projekt: „Samodzielni w Ekonomii Społecznej”.
Budżet: 1 098 699,00 PLN
Celem projektu jest wzmocnienie potencjału sektora Ekonomii Społecznej poprzez wsparcie i
kontynuację funkcjonowania Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych –
CESON.
Cele szczegółowe:
 Wzrost wiedzy nt. tworzenia i funkcjonowania Podmiotów Ekonomii Społecznej
wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Wielkopolsce,
 Utworzenie 6 Spółdzielni Socjalnych
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 Zwiększenie potencjału Spółdzielni Socjalnych z Wielkopolski przez wsparcie
finansowe i doradztwo
 Wsparcie funkcjonowania Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych –
CESON w zakresie kontynuacji usług dla PES, promocji i budowy partnerstw
 Uświadomienie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym z Wielkopolski,
które rozpoczęły udział w projekcie szans na aktywność zawodową i społeczną i
wyjście z wykluczenia.
Realizacja projektu przebiega bez zakłóceń, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.
4. Projekt: „PWP Można inaczej. Nowe metody pracy z rodzinami osób
niepełnosprawnych” Budżet: 526 752,98 PLN.
Celem projektu jest reintegracja społeczna i zawodowa 120 osób
niepełnosprawnych i ich opiekunów, zagrożonych wykluczeniem społecznym z
Wielkopolski
Cele szczegółowe:
 wzrost umiejętności społecznych i zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem
społecznym
 wzrost wiedzy nt. sposobów poruszania się i aktywności na rynku pracy wśród
osób niepełnosprawnych i ich opiekunów
 zmniejszenie poczucia wykluczenia społecznego wśród osób niepełnosprawnych i
ich opiekunów
 poprawa jakości działań podejmowanych na rzecz integracji społecznej osób
niepełnosprawnych
 wzrost motywacji do działania i podejmowania własnych inicjatyw i aktywności
zawodowych i społecznych wśród osób niepełnosprawnych i ich opiekunów
Realizacja projektu przebiega bez zakłóceń, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.

5. Projekt: „Ośrodek wsparcia ekonomii społecznej w subregionie kaliskim”.
Budżet: 1 892.874,50 PLN
Celem projektu jest wzmocnienie potencjału sektora ekonomii społecznej w subregionie
kaliskim poprzez utworzenie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.
Cele szczegółowe:
 Wzrost wiedzy na temat funkcjonowania Podmiotów Ekonomii Społecznej wśród
zagrożonych wykluczeniem społecznym z subregionu kaliskiego
 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej w subregionie kaliskim i podmiotów
działających na rzecz jej rozwoju
 Wsparcie funkcjonowania OWES z subregionu kaliskiego w zakresie szkoleń,
doradztwa, usług, promocji i budowy partnerstw
 Wypracowanie narzędzi prowadzących do poszukiwania i testowania
długookresowych źródeł finansowania
 Uświadomienie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym z subregionu
kaliskiego, które rozpoczęły udział w projekcie, szans na aktywność zawodową i
społeczną i wyjście z wykluczenia.
Realizacja projektu przebiega bez zakłóceń, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.
6. W 2012 roku Fundacja zakończyła realizację projektu „CESON - Centrum
Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych”, który miał charakter
szkoleniowy – budżet: 1 923 793,60 PLN.
Grupę docelową stanowili mieszkańcy województwa wielkopolskiego, zagrożeni
wykluczeniem społecznym, w wieku aktywności zawodowej, nieaktywni zawodowo
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zainteresowani działalnością w obszarze Ekonomii Społecznej w zakresie doradztwa
i szkoleń. W ramach szkoleń i doradztwa powstało 10 grup inicjatywnych chcących
założyć PES. W sumie w czasie trwania całego projektu przeszkolono 180 osób.
Prowadzona była kampania promocyjna ekonomii społecznej i zatrudnienia w ekonomii
społecznej – ukazało się 20 ogłoszeń prasowych, wyprodukowano 2 spoty TV i 6 spotów
radiowych. Wydrukowane zostały ulotki i plakaty.
Realizacja projektu przebiegała bez zakłóceń, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.
 ZAKUP PROSPOŁECZNY
W 2013 r. przedstawiciele Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi promowali ideę
Znaku „Zakup prospołeczny” w Szczecinie i we Wrocławiu. Podmioty ekonomii
społecznej funkcjonują dzięki sprzedaży produktów i usług. Aby ułatwić konsumentom
ich rozpoznanie, Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi (przy współpracy innych
organizacji pozarządowych) przygotowała kampanię oznaczania ich specjalnym znakiem
promocyjnym. Posiadanie Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup
Prospołeczny” wyróżnia wybrane jednostki spośród podmiotów ekonomii społecznej
działających na danym terenie. Przyznanie znaku to wynik dbałości o stałe umocnienie
rangi i wizerunku podmiotów ekonomii społecznej jako symbolu usług i produktów o
najwyższej jakości, wykonanych w połączeniu z wyjątkową dbałością o wykorzystanie
potencjału społecznego. Certyfikacja efektywnie wspomaga działania prowadzone przez
odznaczone podmioty ekonomii społecznej w zakresie marketingu i public relations.
Fundacja podpisała umowy sublicencyjne z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej
w Opolu oraz Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Zarząd
Województwa Zachodniopomorskiego. Tym samym Znak Promocyjny Ekonomii
Społecznej jest już obecny w pięciu województwach.
Znak „Zakup prospołeczny” jest regularnie promowany w lokalnych mediach (prasa,
telewizja), w Internecie. W Małopolsce przeprowadzono kampanię outdoorową. Promocja
Znaku ma na celu dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców.
W marcu Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie przyznał kolejne
certyfikaty „Zakup prospołeczny”. Znak otrzymali:
 Laboratorium Cogito Sp. z o.o.,
 Spółdzielnia Socjalna Opoka,
 Spółdzielnia Socjalna Republika Marzeń Mimo Wszystko Fundacji Anny Dymnej.
W listopadzie kolejne podmioty ekonomii społecznej z Wielkopolski otrzymały certyfikat
„Zakup prospołeczny”. Wyróżnione zostały wybrane produkty i usługi następujących
podmiotów:
 Spółdzielni Socjalnej POMOST,
 Spółdzielni Socjalnej Nowa Grodzka,
 Spółdzielni Socjalnej A-Z.
Fundacja prowadziła również działalność w formie realizacji badań ewaluacyjnych na
zlecenie:
 Badania własne w ramach projektu AGNITIO – innowacyjny model monitoringu
losów absolwentów realizowany przy współpracy z branżowymi medycznymi
instytucjami samorządowymi. Umowa podpisana z Pomorskim Uniwersytetem
Medycznym w Szczecinie
 Ocena ex-ante projektu Kujawsko-Pomorskiego Programu na Rzecz Ekonomii
Społecznej na lata 2013-2020. Umowa podpisana z Regionalnym Ośrodkiem Polityki
Społecznej w Toruniu
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 Badanie kondycji podmiotów ekonomii społecznej: spółdzielni socjalnych, spółek
non-profit, centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej
funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego. Umowa podpisana z
Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Lublinie
 Ocena sytuacji absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i wyższych województwa
zachodniopomorskiego na rynku pracy. Umowa podpisana z Wojewódzkim Urzędem
Pracy w Szczecinie
 Opracowanie 16 raportów wojewódzkich oraz raportu zbiorczego z ogólnopolskiego
badania-diagnozy procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w
zawodach. Umowa podpisana z Krajowym Ośrodkiem Wspierania Edukacji
Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie
 Ocena skuteczności i trwałości wsparcia skierowanego na rozwój przedsiębiorczości
w projektach realizowanych w ramach PO KL na terenie województwa lubelskiego.
Umowa podpisana z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w
Lublinie
 Opracowanie raportów cząstkowych z realizacji Pilotażu MLW. Umowa podpisana z
Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Poznaniu
Zadanie publiczne zrealizowane w 2013 r.:
Od 01.07.2013r. do 31.12.2013r. Fundacja zrealizowała zadanie publiczne z zakresu
przedsiębiorczości społecznej i upowszechniania idei partnerstwa trójsektorowego:
1. „II Ogólnopolskie Spotkanie Sieciujące Zakłady Aktywności Zawodowej”
Głównym celem była dalsza profesjonalizacja funkcjonowania Zakładów Aktywności
Zawodowej, ich promocja oraz wzmocnienie funkcji rehabilitacji zawodowej. Podczas
realizacji projektu miały zostać wypracowane narzędzia (ulepszenie dotychczasowych
praktyk oraz wprowadzenie nowych działań) służące usprawnieniu funkcjonowania ZAZ oraz
przyczynić się do wzrostu odsetka osób opuszczających ZAZ i podejmujących zatrudnienie
na otwartym rynku pracy. Aby osiągnąć wskazany efekt Zakłady Aktywności Zawodowej
muszą być bardziej widoczne na lokalnym rynku, nie tylko jako podmioty o charakterze
integrującym ale również jako partner lokalnej polityki w sferze zatrudnienia. Uczestnicy
projektu mieli możliwość aktywnego uczestnictwa we wspólnym wypracowaniu rozwiązań
problemów: braku aktywizacji zawodowej uczestników ZAZ na otwartym rynku pracy oraz
niedostatecznego wykorzystania zasobów jakimi dysponują ZAZ.
Informacje dodatkowe:
Zespół Fundacji tworzą pracownicy etatowi (24 etaty), grupa ekspertów, wykładowców
i trenerów (25 osób stale współpracujących).
Łącznie w szkoleniach Fundacji uczestniczyły 2453 osoby.
Ogółem ukazało się w mediach ponad 50 różnego rodzaju publikacji na temat ekonomii
społecznej każda z nich emitowana była według odrębnie ustalonego planu emisyjnego.
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁAŃ OŚRODKA WSPARCIA EKONOMII
SPOŁECZNEJ ZA ROK 2013
2013
2 508 755,12
PRZYCHODY
2 508 755,12
KOSZTY OGÓŁEM
ORGANIZACJA I PROWADZENIE
493 733,99
OWES
1 491 823,81
WSPARCIE FINANSOWE
ZARZĄDZANIE I UTRZYMANIE
523 197,32
OWES
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