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

Puszczykowo, dnia 31.12.2016 r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI IM. KRÓLOWEJ POLSKI ŚW. JADWIGI
ZA ROK 2016 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
Członek Zarządu – 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 2016 prowadziła działalność gospodarczą
Opis działalności prowadzonej w roku 2016
Fundacja rozpoczęła realizację n.w. projektów współfinansowanych przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:
1) „Wypracowanie wytycznych dla Modelowego Ośrodka Reintegracji Społecznej i
Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Gruzji”.
Budżet: 216 272,00
Celem było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i defaworyzacji osób z
niepełnosprawnościami w Gruzji. W ramach projektu zorganizowano i zrealizowano
wizyty studyjne (w Polsce i Gruzji), które pozwoliły na opracowanie wytycznych dla
organizacji Modelowego Ośrodka Reintegracji Społecznej i Zawodowej Osób z
Niepełnosprawnościami.
Projekt był współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej
Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Realizacja projektu przebiegła bez zakłóceń,
zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.
2) Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi w partnerstwie z czterema Gminami:
Borek Wielkopolski, Czempiń, Kłodawa i Wronki, realizuje projekt pn. „Sieć Klubów
Integracji Społecznej w Wielkopolsce”.
Budżet: 209 907,20 na 2016r.
Projekt skierowany jest do osób, które:
- są mieszkańcami gmin: Borek Wielkopolski, Czempiń, Kłodawa lub Wronki;
- zamieszkują tereny wiejskie;
- ukończyły 29 lat;
- są zagrożone wykluczeniem społecznym;
- posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub
znacznym;
- spełniają przesłankę ubóstwa;
- należą do III profilu pomocy.
Uczestnikom proponujemy następujące formy wsparcia:
- kurs umiejętności społecznych i aktywnego poszukiwania pracy,
- zajęcia psychoedukacyjne,
- warsztaty wspierające rodzinę,
- samopomocowe grupy wsparcia,
- podstawy obsługi komputera ECDL,
- kursy zawodowe,
- staże,
- pośrednictwo pracy,
- spotkania indywidualne z psychologiem, doradcą zawodowym, prawnikiem,
- spotkania integracyjne, kulturalne.
Okres
realizacji
projektu:
01.09.2016–31.10.2018.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego. Realizacja projektu przebiega bez zakłóceń, zgodnie z wnioskiem
o dofinansowanie.
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Z powodzeniem kontynuowana jest realizacja projektu:
1) Projekt: „Ośrodek wsparcia ekonomii społecznej w subregionie kaliskim”.
Budżet: 6 423 338,16 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.

 ZAKUP PROSPOŁECZNY
W 2016 r. przedstawiciele Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi promowali ideę
Znaku „Zakup prospołeczny”. 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.
Znak przyznano kolejnym 7 podmiotom ekonomii społecznej:
2 Spółdzielnie Socjalne z Poznania, 1 Spółdzielnia Socjalna z Koła, z Odolanowa, z
Konina, z Wągrowca oraz dla Przedsiębiorstwa Społecznego - Diakonijna Spółka
Zatrudnienia z Kwilcza.

Fundacja prowadziła również działalność w formie realizacji badań ewaluacyjnych:
1. Ewaluacja ex-post działań realizowanych przez
Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach
projektów systemowych PO KL.

Fundacja Rozwoju
Systemu Edukacji

06.04.2016 20.05.2016

ul. Mokotowska 43,
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Przedmiotem badania były działania Fundacji
Rozwoju Systemu Edukacji realizowane w ramach
trzech projektów systemowych w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet
III Wysoka jakość systemu oświaty. W ramach
analizowanych projektów pracownicy sektora
oświaty (nauczyciele zatrudnieni w przedszkolach,
szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach
ponadgimnazjalnych i in. instytucji edukacyjnych)
oraz uczniowie szkół zawodowych uczestniczyli w
różnego typu mobilnościach zagranicznych (staże,
praktyki zawodowe, szkolenia, kursy językowe i
in.). Ewaluacja skoncentrowana była na efektach
edukacyjnych projektów.

00-551 Warszawa

Metodologia badania:
- desk research,
- indywidualne wywiady pogłębione IDI – 100
- zogniskowane wywiady grupowe FGI – 6
- badanie ankietowe (CAWI) - 837
2. Badanie kondycji sektora ekonomii społecznej Urząd
Marszałkowski
w województwie świętokrzyskim
Głównym celem badania była diagnoza kondycji Województwa
Świętokrzyskiego
sektora ekonomii społecznej w województwie
świętokrzyskim – opis stanu ilościowego i aleja IX Wieków
Kielc 3, 25-516
jakościowego podmiotów ekonomii społecznej
Kielce
wraz z ustaleniem szans i obszarów rozwoju
dotychczasowych i nowopowstających podmiotów
ekonomii społecznej.

25.08.201616.11.2016

Cele szczegółowe badania:
1. Inwentaryzacja i charakterystyka podmiotów
ekonomii
społecznej
w województwie
świętokrzyskim
2. Uzyskanie aktualnych i pogłębionych danych o
kondycji sektora ekonomii społecznej w
województwie świętokrzyskim
3. Ocena poziomu, form i efektywności
współpracy podmiotów ekonomii społecznej z
innymi podmiotami (sektora publicznego,
prywatnego, pozarządowego), w tym barier
współpracy i możliwości ich zniwelowania.
4. Diagnoza procesu reintegracji/rehabilitacji
społeczno-zawodowej w podmiotach ekonomii
społecznej, w tym barier skuteczności procesu i
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potrzeb w zakresie jego usprawniania.
5. Identyfikacja barier, które utrudniają rozwój
sektora ekonomii społecznej w województwie
świętokrzyskim
6. Uzyskanie
rekomendacji
dotyczących
perspektyw rozwoju ekonomii społecznej
w województwie świętokrzyskim.
Metodologia badania:
- desk research,
- wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo
CATI - 106
- indywidualne wywiady pogłębione IDI – 40
- zogniskowane wywiady grupowe FGI – 2
- ankieta internetowa (CAWI) – 50
- telefoniczne wywiady pogłębione (TDI) – 3
- wywiad ekspercki – 1
3. STAN EKONOMII SPOŁECZNEJ W
REGIONIE ŁÓDZKIM W ROKU 2015

Regionalne Centrum 01.09.2016Polityki Społecznej
26.10.2016
w Łodzi

Głównym celem badania było dokonanie oceny
stanu ekonomii społecznej w regionie łódzkim w ul. Snycerska 8, 91302 Łódź
roku 2015.
Cele szczegółowe badania:
1.
Sporządzenie
opisu
ogólnej
przedsiębiorczości społecznej w regionie

sytuacji

2. Ocena trwałości funkcjonowania podmiotów
ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych
3. Pozyskanie i analiza danych dotyczących
rozwoju przedsiębiorczości społecznej w regionie
na podstawie wskaźników KPRES oraz
Wieloletniego Planu Działania na Rzecz Promocji i
Upowszechniania
Ekonomii Społecznej
w
Województwie Łódzkim na lata 2013-2020 (w
szczególności istniejących i trwałych miejsc pracy)
4. Pozyskanie i analiza danych na temat stanu
realizacji Wieloletniego Planu Działania na Rzecz
Promocji i Upowszechniania Ekonomii Społecznej
w Województwie Łódzkim na lata 2013-2020
5. Porównanie benchmarkingowe działalności
infrastruktury wsparcia OWES (w całym regionie)
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6. Opracowanie rekomendacji w zakresie rozwoju
ekonomii społecznej
7. Sporządzenie bazy przedsiębiorstw społecznych
wraz ze wskazaniem obszarów działalności.
Metodologia badania:
- desk research,
- wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo
CATI - 150
- indywidualne wywiady pogłębione IDI – 8
- badanie ilościowe techniką papierowego
kwestionariusza (PAPI) - 35
- telefoniczne wywiady pogłębione (TDI) – 4
- wywiad ekspercki - 1
4. Badania dostępności i jakości instytucjonalnej
opieki nad dziećmi do lat 3 oraz stopnia
upowszechnienia wychowania przedszkolnego
dzieci w województwie małopolskim
Badanie miało scharakteryzować uwarunkowania
lokalne i ponadlokalne w zakresie skali deficytu
usług opiekuńczo-wychowawczych świadczonych
przez placówki opieki żłobkowej oraz wychowania
przedszkolnego, skierowanych do najmłodszych
przedstawicieli społeczeństwa. W szczególności
badanie było ukierunkowane na zbadanie
istniejącej
oferty,
elastyczności
jednostek
organizacyjnych w zakresie zaspakajania potrzeb
dzieci i ich rodziców/opiekunów np. poprzez
wydłużanie godzin pracy, organizację zajęć
dodatkowych, jak również diagnozowanie potrzeb
dzieci niepełnosprawnych w kontekście poziomu
dostosowania placówek opieki żłobkowej i
wychowania przedszkolnego do możliwości
skorzystania przez tę grupę dzieci z usług
opiekuńczo – wychowawczych. Efektem badania
był raport zawierający dokładną analizę
wskazanych powyżej zjawisk oraz delimitację
województwa pod względem dostępności i zakresu
usług opiekuńczo-wychowawczych.

Województwo
Małopolskie

06.09.201624.11.2016

ul. Basztowa 22, 31156 Kraków

Metodologia badania:
- Analiza danych zastanych,
- Badanie ankietowe gmin w województwie
małopolskim techniką CAWI – 181
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- Badanie ankietowe z dyrektorami/kierownikami
placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci
do lat 3 techniką CATI i CAWI - 168
Badanie
ankietowe
z
innymi
niż
dyrektorzy/kierownicy pracownikami placówek
opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci do lat 3
techniką CATI i CAWI - 336
- Badanie ankietowe z dyrektorami/kierownikami
placówek wychowania przedszkolnego techniką
CATI i CAWI - 1742
Badanie
ankietowe
z
innymi
niż
dyrektorzy/kierownicy pracownikami placówek
wychowania przedszkolnego techniką CATI i
CAWI 1742
- Badanie ankietowe z rodzicami/opiekunami
prawnymi dzieci w wieku żłobkowym techniką
CATI i CAWI - 817
- Badanie ankietowe z rodzicami/opiekunami
prawnymi dzieci w wieku przedszkolnym techniką
CATI i CAWI - 1185
5. Sytuacja rodzin wielodzietnych w województwie
wielkopolskim. Aktualne potrzeby i możliwości
wsparcia

Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej
w Poznaniu

24.10.201615.12.2016

Głównym celem niniejszego badania jest
charakterystyka sytuacji rodzin wielodzietnych
w województwie wielkopolskim, korzystających i
nie korzystających z pomocy społecznej oraz ocena
otrzymywanego przez nich wsparcia formalnego i
nieformalnego.
Cele szczegółowe badania:
1. Diagnoza sytuacji rodzin wielodzietnych w
następujących
obszarach:
zawodowym,
finansowym, mieszkaniowym, społecznym,
dostępu do rekreacji, zdrowotnym.
2. Charakterystyka sytuacji rodzin wielodzietnych
korzystających z Wielkopolskiej Karty
Rodziny oraz analiza i ocena funkcjonowania
Wielkopolskiej Karty Rodziny, w tym ocena
otrzymywanego w jej ramach wsparcia.
3. Stworzenie katalogu rekomendacji możliwych
obszarów wsparcia wielkopolskich rodzin
wielodzietnych przez realizatorów polityki
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społecznej.
Metodologia badania:
- Analiza danych zastanych,
Wywiady
telefoniczne
wspomagane
komputerowo (CATI) z przedstawicielami rodzin
wielodzietnych – 468
Wywiady
telefoniczne
wspomagane
komputerowo (CATI) z przedstawicielami
partnerów programu Wielkopolska Karta Rodziny
– 30
- Indywidualne wywiady pogłębione (IDI) – 20
- Warsztat rekomendacyjny – 1
- Analiza SWOT - 1

Zadanie publiczne zrealizowane w 2016 r.:
1)
„Razem Łatwiej”
Budżet: 80 800,00
Uczestnikami projektu były osoby z orzeczoną niepełnosprawnością, zamieszkujące w
Wielkopolsce poza miastami grodzkimi w gminach: Mosina, Puszczykowo, Komorniki, Buk,
Stęszew, Luboń, Brodnica oraz w dwóch powiatach: poznańskim i śremskim. Wśród
beneficjentów znajdzie się:
- dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością w wieku przedszkolnym;
- dzieci z niepełnosprawnością, mające deficyty w zakresie integracji sensorycznej;
- uczniów z niepełnosprawnością w stopniu lekkim lub umiarkowanym;
- osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną lub chorobami psychicznymi;
- osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.
Zrealizowano następujące formy wsparcia:
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych - kompleksowe specjalistyczne wsparcie, którego
skutki będą widoczne we wszystkich trzech sferach funkcjonowania człowieka: PSYCHE
(sfera psychiczna), SOMA (sfera biologiczna-cielesna) i POLIS (sfera społeczna):
a. PSYCHE: działania psycho- i neuroterapeutyczne, które mają pomóc optymalnie
funkcjonować uczestnikom dzięki wykorzystaniu zasobów własnych i zmianie emocji i
nawyków myślowych, a nie sytuacji zewnętrznej;
b. SOMA: działania rehabilitacyjne usprawniające różnego rodzaju dysfunkcje fizyczne;
c. POLIS: działania rehabilitacyjne usprawniające społecznie, tak dobrane, by działały
równocześnie na sferę ruchową (motoryczną), sensoryczną i psychiczną (tzw. rehabilitacja
wieloprofilowa).
Okres realizacji projektu: 01.09.2016–30.11.2016.
Projekt współfinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu
Województwa Wielkopolskiego. Realizacja projektu przebiegła bez zakłóceń, zgodnie z
wnioskiem o dofinansowanie.
Informacje dodatkowe:
Zespół Fundacji tworzą pracownicy etatowi - grupa ekspertów, wykładowców i trenerów (36
etatów).
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁAŃ OŚRODKA WSPARCIA EKONOMII
SPOŁECZNEJ ZA ROK 2016
PRZYCHODY
KOSZTY OGÓŁEM
ORGANIZACJA I PROWADZENIE OWES

WSPARCIE FINANSOWE
ZARZĄDZANIE I UTRZYMANIE OWES

4 364 555,06 zł
4 364 555,06 zł
731 124,79 zł
2 311 076,81 zł
1 322 353,46 zł

10

