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FUNDACJA IM. KRÓLOWEJ POLSKI ŚW. JADWIGI 
62-040 Puszczykowo, ul. Wczasowa 8a 

tel./fax  + 48 61 898 30 68 
 
 

                                                      
Puszczykowo, dnia 31.12.2019 r. 

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI 
FUNDACJI IM. KRÓLOWEJ POLSKI ŚW. JADWIGI   

ZA  ROK 2019 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 2019 prowadziła działalność gospodarczą 

 

Opis działalności prowadzonej w roku 2019 

 

Fundacja rozpoczęła realizację n.w. projektów współfinansowanych przez Unię 

Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: 

 

 

1) „Lepszy Start” jest projektem realizowanym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne 

Działanie 7.1. Aktywna integracja 

Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe 

Celem projektu jest integracja społeczna i zawodowa 200 osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, zamieszkałych w Wielkopolsce poprzez wykorzystanie różnorodnych metod 
aktywizujących, prowadzących do zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych i społecznych oraz 
podjęcie zatrudnienia przez 40 uczestników projektu. 

Grupa docelowa – 200 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, biernych 
zawodowo, w wieku aktywności zawodowej (15-64 l.) z terenu województwa wielkopolskiego. 

Działania przewidziane w projekcie: 

 identyfikacja potrzeb społeczno-zawodowych uczestników – przygotowanie diagnozy 

społecznej i zawodowej (IPD) 

 wzmocnienie kompetencji społeczno-zawodowych poprzez Kurs Umiejętności 

Społecznych (24h), Samopomocowe Grupy Wsparcia (24h), Kurs Aktywnego 

Poszukiwania Pracy (24h) 

 kompleksowa usługa pośrednictwa pracy 

 kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe  

 staże zawodowe 

Realizacja projektu przebiega bez zakłóceń, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie 

 
 

Z powodzeniem kontynuowana jest realizacja projektu:  
1) Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi jako partner Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w 
Poznaniu w okresie od 30.06.2017 – 29.06.2019 realizuje projekt „Feniks” 

Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 
lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne; Działanie 7.1 Aktywna integracja; 
Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe. 

Celem głównym jest zmniejszenie skali zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym osób 
zamieszkujących Poznań. 

W ramach projektu Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi, będzie realizowała następujące 
zadania: 
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Klub Integracji Społecznej, prowadzony wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomoc Rodzinie. 
Program skierowany jest do 280 osób bezrobotnych i biernych zawodowo. W ramach KIS 
uczestnicy będą mogli skorzystać z: 

 warsztatów grupowych w zakresie rozwijania umiejętności społecznych, umiejętności 

poszukiwania pracy,  

 doradztwa zawodowego 

 konsultacji psychologicznych i doradztwa w zakresie umiejętności osobistych 

 kursu zarządzania finansami osobistymi 

 kursu zrządzania wizerunkiem 

 indywidualnego wsparcia specjalisty w zakresie poszukiwania pracy (trenera pracy) 

 kursu języka angielskiego 

Uczestnicy KIS będą mogli również podnieść swoje kwalifikacje na rynku pracy w kursach 
zawodowych oraz wziąć udział w kilkumiesięcznych stażach zawodowych. 

Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami, program skierowany do 395 osób 
niepełnosprawnych, które będą mogły skorzystać z działań skierowanych na podnoszenie ich 
kompetencji społecznych i zawodowych, a także z indywidualnego poradnictwa aktywizacyjnego 
w zakresie kompetencji życiowych. Formy wsparcia przewidziane w programie: 

 warsztaty grupowe w zakresie rozwijania umiejętności społecznych, umiejętności 

poszukiwania pracy, itp. 

 indywidualne doradztwo zawodowe 

 indywidualne wsparcie specjalisty w zakresie poszukiwania pracy  

 szkolenia zawodowe indywidualne i grupowe 

 zatrudnienie wspomagane (wsparcie trenera pracy pomagającego osobie 

niepełnosprawnej w adaptacji w nowym miejscu pracy) 

 konsultacje psychologiczne i doradztwo w zakresie umiejętności osobistych 

 poradnictwo aktywizacyjne w zakresie podniesienia kompetencji życiowych 

 praca nad usamodzielnianiem w ramach kontraktu z Trenerem Aktywności 

 udział w Integracyjnym Wyjeździe Aktywizacji Społeczno-Zawodowej 

 wsparcie instruktora usamodzielniania – rehabilitanta, logopedy 

 staże zawodowe 

 poradnictwo prawne 

Wsparcie dla osób pracujących, program skierowany do 150 osób pracujących zagrożonych 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Uczestnikom oferujemy indywidualne doradztwo 
zawodowe mające na celu diagnozę kwalifikacji i kompetencji oraz przygotowanie 
Indywidualnego Planu Działania. W ramach programu dla każdej grupy przewidziany jest wyjazd 
szkoleniowy. W trakcie wyjazdu uczestnicy będą brali udział w: 

grupowych warsztatach umiejętności psychospołecznych  
indywidualnych konsultacjach psychologicznych 
indywidualnym poradnictwie prawnym 

Ponadto uczestnikom programu oferujemy możliwość udziału w kursach zawodowych 
podnoszących kwalifikacje. 
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Szkolenia zawodowe, skierowane dla uczestników wszystkich programów projektu. Działania 
będą realizowane zgodnie ze standardami jakości potwierdzającymi uzyskane kwalifikacje. 

Realizacja projektu przebiega bez zakłóceń, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. 
 

2) Projekt pn. „Możesz wszystko” jest projektem realizowanym w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne 

Działanie 7.1. Aktywna integracja 

Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe 

Celem projektu jest integracja społeczna i zawodowa 200 osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, zamieszkałych w Wielkopolsce poprzez wykorzystanie różnorodnych metod 
aktywizujących, prowadzących do zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych i społecznych oraz 
podjęcie zatrudnienia przez 40 uczestników projektu. 

Grupa docelowa – 200 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, biernych 
zawodowo, w wieku aktywności zawodowej (15-64 l.) z terenu województwa wielkopolskiego. 

Działania przewidziane w projekcie: 

 identyfikacja potrzeb społeczno-zawodowych uczestników – przygotowanie diagnozy 

społecznej i zawodowej (IPD) 

 wzmocnienie kompetencji społeczno-zawodowych poprzez Kurs Umiejętności 

Społecznych (24h), Samopomocowe Grupy Wsparcia (96h), Kurs Aktywnego 

Poszukiwania Pracy (24h) 

 kompleksowa usługa pośrednictwa pracy 

 kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe  

 staże zawodowe 

Realizacja projektu przebiega bez zakłóceń, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. 

 

 

3) Działania Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim są 

kontynuowane w ramach projektu nr RPWP.07.03.02-30-0003/18. Prowadzony przez 

Fundację im. Królowej Polski św. Jadwigi akredytowany decyzją Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości zaprasza do 

skorzystania z oferty osoby indywidualne, grupy i podmioty z subregionu kaliskiego (tj. z 

powiatów jarocińskiego, kaliskiego ziemskiego, kaliskiego grodzkiego, kępińskiego, 

krotoszyńskiego, ostrowskiego, ostrzeszowskiego, pleszewskiego). 

Z oferty skorzystać mogą: 

 Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (z powodu m.in.: 

niepełnosprawności, korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej, przebywania 

w pieczy zastępczej, zakwalifikowane w PUP do III profilu pomocy) 

zainteresowane założeniem przedsiębiorstwa społecznego lub podjęciem pracy w 

przedsiębiorstwie społecznym; 

 Kadra zarządzająca i pracownicy podmiotów ekonomii społecznej (tj.: spółdzielni 

socjalnych, CIS, KIS, WTZ, ZAZ, organizacji pozarządowych, spółdzielni pracy, 

inwalidów i niewidomych, spółek non-profit); 

 Przedstawiciele osób prawnych (tj.: JST, organizacji pozarządowych, kościelnych 

osób prawnych) planujących założenie przedsiębiorstwa społecznego; 
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 Podmioty ekonomii społecznej, w tym podmioty reintegracyjne (tj. CIS, KIS, 

WTZ, ZAZ); 

 Szkoły. 

W zależności od statusu i potrzeb zainteresowanym osobom i grupom oferujemy: 

W ramach inkubacji: 

 ścieżkę szkoleniową; 

 wizyty studyjne; 

 kursy zawodowe;  

 udzielenie dotacji na założenie/przystąpienie/zatrudnienie w przedsiębiorstwie 

społecznym; 

 wsparcie pomostowe finansowe; 

 wsparcie pomostowe niefinansowe (mentoring, zindywidualizowane doradztwo). 

W ramach animacji: 

 zajęcia edukacyjne w zakresie ekonomii społecznej w szkołach; 

 wizyty studyjne dla partnerów lokalnych, przedstawicieli NGO, JST, podmiotów 

ekonomii społecznej (PES); 

 wizyty studyjne dla przedstawicieli mediów i grupy ds. promocji; 

 Dni Ekonomii Społecznej; 

 spotkania sieciujące dla PES. 

W ramach wsparcia reintegracji i istniejących przedsiębiorstw: 

 staże dla osób z niepełnosprawnością (ON); 

 szkolenia dla PES reintegracyjnych; 

 szkolenia dla PES prowadzących działalność gospodarczą; 

 szkolenia dla osób fizycznych i PES nieprowadzących działalności gospodarczej; 

 spotkania sieciujące dla PES reintegracyjnych; 

 usługi księgowe dla przedsiębiorstw społecznych (PS); 

 doradztwo prawnika; 

 doradztwo specjalisty ds. marketingowych wraz z pakietem narzędzi 

marketingowych; 

 doradztwo w zakresie zamówień publicznych dla PES prowadzących działalność 

gospodarczą oraz dla osób fizycznych i PES nieprowadzących działalności 

gospodarczej; 

 doradztwo specjalistyczne dla PES prowadzących działalność gospodarczą oraz dla 

osób fizycznych i PES nieprowadzących działalności gospodarczej; 

 poradnictwo specjalistyczne wg zdiagnozowanych potrzeb odbiorców (np. 

psycholog, asystent ON). 

Szkolenia dla osób fizycznych i PES nieprowadzących działalności gospodarczej 

Szkolenia dla PES prowadzących działalność gospodarczą 

Zakres szkoleń: 

 księgowość i rachunkowość; 

 źródła i metody pozyskiwania środków na działania organizacji; 

 sprawozdawczość merytoryczna i finansowa; 

 zarządzanie fundacjami, stowarzyszeniami (menedżer ekonomii społecznej); 

 zarządzanie projektem, organizacją, rozwój przedsiębiorczości; 

 zakładanie i prowadzenie działalności w sferze ekonomii społecznej; 

 zawiązywanie i rozwój partnerstw i lokalnych sieci współpracy; 

 warsztaty partnerstwa lokalnego; 

 marka i public relations w organizacjach pozarządowych; 

 tworzenie podmiotów ekonomii społecznej; 

 biznes w podmiotach ekonomii społecznej. 

.  

 

Realizacja projektu przebiega bez zakłóceń, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. 
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4) „Nowe lepsze życie” jest projektem realizowanym w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 7: Włączenie 

społeczne  Działanie 7.1. Aktywna integracja Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja – 

projekty konkursowe  

Celem projektu jest integracja społeczna i zawodowa 200 os. zagrożonych wykluczeniem 

społecznym,  zamieszkałych w Wielkopolsce poprzez wykorzystanie różnorodnych metod 

aktywizujących, prowadzących do zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych i 

społecznych oraz podjęcie zatrudnienia. 

Grupą docelową jest 200 os. zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 

biernych zawodowo, w wieku aktywności zawodowej (18-64l.) z terenu województwa 

wielkopolskiego. 

Uczestnicy są wybierani w procesie rekrutacji, opisanej w regulaminie projektu. 

- Identyfikacja potrzeb społeczno-zawodowych uczestników – przygotowanie diagnozy 

społecznej i    zawodowej (IPD) 

- Wzmocnienie kompetencji społeczno-zawodowych poprzez Kurs Umiejętności 

Społecznych (24h), Samopomocowe Grupy Wsparcia (24h), Kurs Aktywnego 

Poszukiwania Pracy (24h) 

- Kompleksowa usługa pośrednictwa pracy 

- Kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe  

- Staże zawodowe 

 

5) W partnerstwie z „Fundacją z sercem” Fundacja realizuje projekt pn. „Moje nowe cele” 

Projekt jest skierowany do 40 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, biernych zawodowo z terenu województwa wielkopolskiego. Celem projektu 

jest reintegracja społeczna i zawodowa 40 osób. Uczestnicy zostaną objęcie aktywizacją 

społeczną, która wzmocni ich poprzez wsparcie psychologiczne (Trening Kompetencji i 

Umiejętności Społecznych).  Uczestnicy zostali objęci aktywizacją zawodową  poprzez  

wsparcie doradcy zawodowego, wynikiem będzie Indywidualny Plan Działania dla 

każdego, a także udział w zajęciach grupowych pn. Kurs Aktywnego Poszukiwania Pracy. 

Wybrani uczestnicy będą mogli zdobyć doświadczenie zawodowe i odbyć staż. 

Każdy z uczestników będzie mógł skorzystać ze wsparcia pośrednika pracy.  

Termin realizacji projektu: 01-06-2018 r. do 31.05.2019r. 

 

 

Fundacja zakończyła realizację n.w. projektów współfinansowanych przez Unię 

Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: 

 

 

 

 ZAKUP PROSPOŁECZNY  

 

W 2019 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 
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efektywnie wspomaga działania prowadzone przez odznaczone podmioty ekonomii 

społecznej w zakresie marketingu i public relations. 

Znak Promocyjny Ekonomii Społecznej jest już obecny w piętnastu województwach. 

W wielkopolsce znak przyznano kolejnym 13 podmiotom ekonomii społecznej:  

Stowarzyszenie AHORA 

Centrum Integrracji Społecznej  Ostoja 

Fundacja Dzieciaki i Zwierzaki 

Spółdzielnia Socjalna ECOS 

Jarocińskie Centrum Monitoringu Wizyjnego Sp. z o.o. 

Spółdzielnia Socjalna KUBA – BART 

Spółdzielnia Socjalna OMNES 

Spółdzielnia Socjalna Pod Skrzydłami 

Spółdzielnia Socjalna Rydzynianka 

Spółdzielnia Socjalna KOSS 

Spółdzielnia Socjalna Kotwica 

Spółdzielnia Socjalna Na Piątkę 

Spółdzielnia Socjalna Wita 

 

 

Zadanie publiczne zrealizowane w 2019 r.: 

   

1) „I Ty możesz być jak Disney!” Celem tego projektu było kształtowanie pozytywnych 

postaw w stosunku do osób z różnymi niepełnosprawnościami wśród dzieci w wieku 

przedszkolnym poprzez przeprowadzenie warsztatów animacji poklatkowej. 5 – dniowe 

warsztaty obejmowały wspólne stworzenie scenariusza przygotowanie scenografii, postaci 

bohaterów oraz ich animacje nagranie dźwięków i głosów oraz montaż filmu wraz z jego 

udźwiękowieniem . W warsztatach wzięło udział 30 osób: 15 dorosłych osób z 

niepełnosprawnościami i 15 dzieci w wieku przedszkolnym. Cel został zrealizowany 

poprzez 3 edycje warsztatów w systemie 5 dni x 5 godzin w grupach 10 – osobowych 

(5On + 5 przedszkolaków)  

Projekt zrealizowany w ramach zadania publicznego z dziedziny pomocy społecznej: 

działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – promocja pozytywnych postaw w stosunku 

do osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. 

Projekt współfinansowany ze środków samorządu województwa wielkopolskiego.  
 

2) Kadra na szóstkę! - realizacja zadania publicznego: Organizowanie i prowadzenie 

szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, 

kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej 

lub  społecznej osób  niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień 

dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i 

społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz 

niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami 

niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie 

ich rehabilitacji.  

- projekt objął swoim zasięgiem 11 powiatów woj. WLKP: poznański, pilski, słupecki, 

jarociński, krotoszyński, wągrowiecki, koniński, trzcianecko-czarnkowski, rawicki, 

kaliski, gostyński.   

- 64 osoby z podmiotów reintegracji 

- 1160 h warsztatów dla kadry ZAZ 

- 512 h warsztatów dla kadry WTZ 

- 128 h ind. konsultacji psychologicznych 

Okres realizacji: 01.09.2019 – 30.11.2019 



9 

 

 

Informacje dodatkowe: 

Zespół Fundacji tworzą pracownicy etatowi - grupa ekspertów, wykładowców i trenerów (21 

etatów). 
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁAŃ OŚRODKA WSPARCIA EKONOMII 

SPOŁECZNEJ ZA ROK 2019 

 

 

PRZYCHODY 2 166 788,12 zł 

KOSZTY OGÓŁEM 2 166 788,12 zł 

ORGANIZACJA I PROWADZENIE OWES  805 223,60zł 

WSPARCIE FINANSOWE  519 005,22 zł 

ZARZĄDZANIE I UTRZYMANIE OWES  842 559,30 zł 
 

 

 

 

 

 

 

 


