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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 31.12.2021 r. 

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI 

FUNDACJI IM. KRÓLOWEJ POLSKI ŚW. JADWIGI 

ZA  ROK 2021r. 

 

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,  

10. ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego, kultury, sztuki, ochrony dóbr i 

tradycji,  

11. promocji i organizacji wolontariatu, 
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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. 

 

Informacja na temat prowadzenia działalności gospodarczej 

Fundacja w roku 2020 prowadziła działalność gospodarczą 
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Opis działalności prowadzonej w roku 2021 

 

Z powodzeniem kontynuowana jest realizacja projektów współfinansowanych przez Unię 

Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: 

1) Projekty realizowane w partnerstwie z Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie w 

Obornikach, Trzciance, Szamotułach, Pile:  

a) Projekt :"Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu obornickiego" 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020. 

Zgodnie ze wskazaniami wniosku o dofinansowanie projekt jest realizowany na terenie powiatu 

obornickiego w okresie od 01 września 2019 roku do 31 sierpnia 2021 roku, z tym 

zastrzeżeniem, że wdrożenie działań projektu nie nastąpi wcześniej niż przed podpisaniem 

umowy o dofinansowanie realizacji projektu. 

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych dla osób zamieszkałych 

na terenie powiatu obornickiego, mających służyć zaspokojeniu potrzeb tych osób wynikających 

z niepełnosprawności, niesamodzielności, wychowania w pieczy zastępczej oraz udzielenie 

wsparcia osobom opiekunom faktycznym osób niepełnosprawnych niesamodzielnych i rodzicom 

zastępczym. 

 

b) "Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego (II)" to 

projekt, którego celem jest zwiększenie dostępu do usług społecznych dla 80 osób z grupy 

docelowej oraz zwiększenie wiedzy 20 opiekunów z zakresu opieki nad podopiecznymi. Osoby 

te będą mogły liczyć między innymi na wsparcie doradczo - szkoleniowe, czy poradnictwo 

specjalistyczne. 

- Projekt odpowiada na problemy i potrzeby w świadczeniu usług społecznych, zidentyfikowane 

na obszarze jego realizacji, biorąc pod uwagę trendy demograficzne i poziom dostępności usług 

społecznych na tym obszarze. 

 

c) w ramach projektu „Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu pilskiego” 

Przewidywany okres trwania projektu: 2 lata 

Projekt skierowany jest do 105 osób fizycznych, z tego: 

- 20 osób niepełnosprawnych, 

- 40 osób niesamodzielnych, 

- 20 opiekunów faktycznych (będących opiekunami osoby niepełnosprawnej lub osoby 

niesamodzielnej), 

- 20 osób przebywających w pieczy zastępczej lub usamodzielnianych, 

- 5 rodziców zastępczych. 

Brak ograniczeń wiekowych związanych z uczestnictwem w projekcie z wyjątkiem Opiekunów 

Faktycznych, którzy muszą mieć ukończone 18 lat. 

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE NIESAMODZIELNE - 60 osób 

Działania: 

 

1.USŁUGI ASYSTENCKIE: zaangażowanie min. 3 osób (2,5 etatu) na stanowisko asystenta 

osobistego osoby niepełnosprawnej: 

- weryfikacja predyspozycji kandydatów i uzyskanie pozytywnej opinii psychologa, 

- przeszkolenie 3 kandydatów 

- zaangażowanie 3 asystentów na umowę o pracę 

2. ELEMENTY USŁUG OPIEKUŃCZYCH O CHARAKTERZE TOWARZYSZĄCYM - 

zakup usług niezbędnych w procesie utrzymania uczestników projektu w lokalnej społ.: 

pedagoga, logopedy, pielęgniarki, specjalisty w zakresie rehabilitacji, fizjoterapeuty. 

3. TELEOPIEKA - zakup 20 urządzeń monitorujących (opaska monitorująca/ewentualnie 
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telefon) wraz z abonamentem rocznym oraz wykup dalszego abonamentu na kolejne miesiące 

realizacji projektu. W ramach pakietu teleopieki: dyżur 24/7 na sygnał SOS od podopiecznego 

oraz 2 razy dziennie telefon kontrolny/monitoring. Monitoring dotyczy  podstawowych 

parametrów życiowych. W razie potrzeby zawiadomienie służb ratunkowych, członków 

rodziny/opiekunów, zawiadomienie o potrzebie wizyty Asystenta osobistego. 

4. WYPOŻYCZANIE SPRZ.REHABILITACYJNEGO – dla najbardziej potrzebujących osób 

niepełnosprawnych niesamodzielnych i opiekunów faktycznych tych osób. 

OPIEKUNOWIE FAKTYCZNI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – 20 osób 

Działania: 

1. WSPARCIE DORADCZO-SZKOLENIOWE i WYMIANA DOŚWIADCZEŃ - opiekunowie 

faktyczni uczestniczyć będą we wsparciu szkoleniowo-doradczym w grupach średnio 10 

osobowych. Tematyka szkoleń/spotkań doradczych: przeszkolenie z mechanizmu teleopieki, 

warsztaty dot. opieki nad osobą niepełnosprawną niesamodzielną, pierwsza pomoc medyczna, 

żywienie i pielęgnacja (dietetyk, opiekunka/pielęgniarka), szkolenia z wykorzystania systemu 

komunikacji z dziećmi autystycznymi (PECS). Wymiana doświadczeń – spotkania grupowe dla 

op. faktycznych, podczas których trenerzy lub członkowie zespołu proj. odp. na pytania 

opiekunów, a ci będą mieli okazję wymienić się oświadczeniami. 

2. PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE – dla opiekunów faktycznych (w szczególności 

poradnictwo prawne, rodzinne i opiekuńcze, poradnictwo psychologiczne, z zakresu 

zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorskich) 

OSOBY W SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ/USAMODZIELNIANI – 20 osób 

oraz 5 rodziców zastępczych 

Działania: 

1. PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE - realizowane  dla osób przebywających w pieczy 

zastępczej i osób usamodzielnianych oraz dla 5 rodziców zastępczych, w szczególności: 

poradnictwo prawne - udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa 

rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społ., ochrony praw lokatorów, poradnictwo 

psychologiczne - procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii opiekunów faktycznych, 

poradnictwo rodzinne - problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy opieki nad osobą 

niepełnosprawną, a także terapię rodzinną, poradnictwo pedagogiczne. 

2. ŚWIADCZENIA NA UTRZYMANIE DZIECI W PIECZY ZASTĘPCZEJ - świadczenia dla 

uczestników wychowujących się w pieczy zastępczej zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej. Ponoszenie kosztów utrzymania dziecka w pieczy zastępczej jest 

obligatoryjne dla wnioskodawcy, pozwalającym na utrzymanie uczestników projektu w pieczy 

zastępczej w lokalnym środowisku. 

Przedmiotowy projekt będzie realizowany w partnerstwie z Fundacją im. Królowej Polski św. 

Jadwigi, który będzie realizował  następujące zadania: 

- przeprowadzenia szkolenia dla kandydatów na AOON oraz badań lekarskich  do pracy na 

stanowisku AOON (Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej), szkolenia BHP dla AOON. 

Po przeprowadzeniu szkolenia Fundacja Królowej Polski św. Jadwigi w Puszczykowie zawrze 

umowy o pracę z trzema AOON na okres realizacji projektu. AOON będzie przysługiwało zwrot 

kosztów dojazdu do uczestników projektu. 

Do zadań PCPR w Pile będzie należało m.in.: 

- prowadzenie usług specjalistycznych i opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania 

(logopeda, pedagog specjalny, rehabilitant/ fizjoterapeuta przec. 130h/mc - koszt 257.400 zł 

zakup opasek monitorujących z abonamentem rocznym (20szt.) - koszt 24.600 zł 

zakup opasek monitorujących z abonamentem na kolejny rok użytkowania (20 szt.) 24.600 zł 

zad. 2 Centrum wsparcia opiekunów faktycznych 

zad. 2.9 zakup sprzętu zwiększającego samodzielność/sprzętu niezbędnego do 

opieki/rehabilitacji nad osobami niepełnosprawnymi w celu użyczania go uczestnikom projektu - 

koszt 25.000 zł 

zad. 2.10 opiekunowie faktyczni - kształcenie, w tym szkolenie i zajęcia praktyczne oraz 

wymiana doświadczeń - koszt 9.200 zł 
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zad. 2.11 opiekunowie faktyczni - kształcenie, w tym szkolenie i zajęcia praktyczne oraz 

wymiana doświadczeń (catering, przec. 10os./spotkanie, 1 spotkanie w mc, każde 4h - koszt 

3.450 zł 

zad. 2.12 poradnictwo specjalistyczne/konsultacje dla opiekunów faktycznych osób 

niepełnosprawnych niesamodzielnych śr. 5h w mc - koszt 11.500 zł 

zad. 3 Usługi dla osób w systemie pieczy zastępczej 

zad. 3.13 poradnictwo dla podopiecznych w systemie pieczy zastępczej i rodziców zastępczych 

śr. 30h w mc - koszt 66.000 zł 

zad. 3.14 świadczenia dla uczestników wychowujących się w pieczy zastępczej wkład własny - 

koszt 47.712,80 zł 

zad. 4 Bieżące funkcjonowanie 

zad. 4.15 wynagrodzenie pracowników PCPR świadczących usługi diagnozy potrzeb, 

informacyjne, doradcze i monitorujących teleopiekę (dodatki specj. 3 os. x 500 zł brutto/osobę - 

koszt 34.500 zł 

2) Projekt pt. „Wypracowanie metodologii i wdrożenie monitorowania efektywności 

zatrudnieniowej podstawowych form aktywizacji zawodowej bezrobotnych w okresie 

dłuższym niż 12 miesięcy od zakończenia działań urzędu pracy”  

Cel projektu: 

Celem projektu jest zwiększenie efektywności działań IRP, poprzez opracowanie jednego z 

elementów systemu monitorowania efektywności działań aktywizacyjnych osób bezrobotnych, 

prowadzonych przez PUP, tj. wypracowanie metodologii i wdrożenie monitorowania 

efektywności zatrudnieniowej podstawowych form aktywizacji zawodowej bezrobotnych w 

okresie dłuższym niż 12 miesięcy od zakończenia działań urzędu pracy. 

Grupy docelowe: 

Grupę docelową w projekcie stanowią pracownicy powiatowych urzędów pracy, wojewódzkich 

urzędów pracy, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Grupa docelowa jest 

rozumiana jako osoby przygotowane do realizacji wypracowanej w ramach projektu 

metodologii, co oznacza m. in. umiejętność jej zastosowania i interpretacji uzyskanych 

wyników. 

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

 

3) Projekt "Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób 

niepełnosprawnych" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.  

Realizowany jest przez:  

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny i 

Polityki Społecznej w partnerstwie z: 

 Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

 Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 

 Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi. 

 Celem projektu jest przygotowanie kompleksowej propozycji wdrożenia do systemu prawnego 

 zmodyfikowanych i nowych instrumentów w zakresie włączenia społecznego osób z 

niepełnosprawnościami w Polsce. Wszystkie efekty działań projektu będą zgodne z Konwencją o 

prawach osób niepełnosprawnych. 

W projekcie zostaną zaproponowane nowe, do tej pory niestosowane na większą skalę, 

instrumenty wsparcia. Proponowane zmiany te obejmą także podniesienie jakości i efektywności 

działań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej oraz wypracowanie, przetestowanie, 
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wdrożenie i upowszechnienie standardu usług asystenckich świadczonych na rzecz osób z 

niepełnosprawnością.  

Realizacja projektu pozwoli na dokonanie wnikliwej analizy stanu faktycznego, która jest 

podstawą do zaproponowania narzędzi i instrumentów wspierających niezależne życie osób z 

niepełnosprawnością, a następnie ich przetestowanie pod kątem skuteczności i efektywności oraz 

wdrożenie.  

Projekt kierowany jest do wszystkich grup osób z niepełnosprawnościami, ich najbliższego 

otoczenia oraz instytucji wspierających – organizacji pozarządowych i jednostek samorządu 

terytorialnego.  

 Składa się z 7 etapów - kamieni milowych: 

1. Analiza i diagnoza 

Pierwszy z nich poświęcony jest diagnozie obecnego stanu poprzez analizę rozwiązań prawnych 

z zakresu rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami oraz ich funkcjonowania. 

Punktem wyjścia do analizy jest diagnoza potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Jest to etap, na 

którym najbardziej intensywnie toczą się zadania badawcze i zbieranie informacji od 

zainteresowanych.  

2. Propozycje zmian 

W trakcie drugiego kamienia milowego zostaną opracowane propozycje modyfikacji 

funkcjonujących instrumentów i zaproponowane nowe narzędzia w ramach systemu wsparcia  

osób z niepełnosprawnościami z uwzględnieniem propozycji zasad finansowania. 

Zaproponowane zmiany będą skoncentrowane na działalności warsztatów terapii zajęciowej oraz 

usługach asystenckich oraz kilku innych obszarach, które zostaną określone w pierwszym 

kamieniu milowym. 

3. Konsultacje środowiskowe 

Trzeci kamień milowy będzie czasem konsultacji społecznych wypracowanych propozycji zmian 

z uwzględnieniem wszystkich interesariuszy. Cenne będą opinie wszystkich zainteresowanych, 

stąd konsultacje będą miały pogłębiony charakter obejmujący wszystkich zainteresowanych z 

różnych grup środowisk. Na podstawie wyników konsultacji i opinii Krajowej Rady 

Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych Komitet Sterujący podejmie decyzję o 

wyborze instrumentów, które zostaną poddane pilotażowi. 

4. Pilotaż zmodyfikowanych i nowych rozwiązań 

W kolejnym etapie - czwartym kamieniu milowym nastąpi pilotaż zmodyfikowanych i nowych 

instrumentów systemu rehabilitacji społecznej, w tym standardów funkcjonowania WTZ oraz 

usług asystenckich. Pilotażem zostanie objętych 10% warsztatów terapii zajęciowej tj. ok. 72 

WTZ. Pilotaż pozostałych narzędzi zostanie przeprowadzony na grupie co najmniej 1500 

uczestników w środowisku gwarantującym uwzględnienie zróżnicowania terytorialnego oraz 

charakteru niepełnosprawności. Na podstawie pilotażu powstanie raport z rekomendacjami. 

5. Modyfikacja przetestowanych rozwiązań 

Kamień piąty to czas, w którym będą uwzględnione wyniki raportu z pilotażu oraz powstałe w 
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jego wyniku rekomendacje. Efektem końcowym tego etapu będzie przedstawienie projektów 

zmian ustawy oraz aktów wykonawczych lub w zakresie standardu usług asystenckich – projektu 

dokumentu. 

6. Konsultacje społeczne wypracowanych rozwiązań 

Szósty kamień będzie po raz kolejny poświęcony przeprowadzaniu konsultacji środowiskowych 

wypracowanych zmian prawnych oraz projektu dokumentu w zakresie usług asystenckich z 

uwzględnieniem wszystkich zainteresowanych interesariuszy. Propozycje zostaną również 

omówione na posiedzeniu Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych, 

Rady Dialogu Społecznego oraz innych gremiów. 

7. Finalne rozwiązania 

Ostatni kamień milowy ma na celu wypracowanie - na podstawie wyników pilotażu i wniosków 

z konsultacji - ostatecznego kształtu projektów rozwiązań prawnych, które będą mogły być 

wprowadzone do systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami w obszarze rehabilitacji 

społecznej. 

Zakończenie projektu przewidziane zostało na 2023 rok.  

Wierzymy, że nasze działania oraz wypracowane narzędzia i innowacje będą nie tylko 

projektami, ale pozwolą wprowadzić trwałe zmiany systemowe, które w znaczący sposób 

poprawią jakość życia osób z niepełnosprawnościami, przyczynią się do ich niezależnego 

funkcjonowania w społeczeństwie i respektowania przysługujących im praw. 

Więcej informacji oraz aktualności dostępnych jest na stronie internetowej projektu:  

wlaczeniespoleczne.pl 

 

4) 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; 

 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;  

http://wlaczeniespoleczne.pl/
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 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 

 

Zakończono realizacje projektu:  

 

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 była integracja społeczna i zawodowa 200 osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, zamieszkałych w wielkopolsce poprzez wykorzystanie różnorodnych metod 
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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 przebiegła bez zakłóceń, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie 

 

2) Klub Seniora: Projekt oferował: 

- porady prawne, psychologiczne, 

- spotkania ze specjalistami, tj.: geriatrą, kardiologiem, specjalistą w zakresie - kultury fizycznej, 

dietetykiem, fizjoterapeutą, 

- prelekcje/ warsztaty dotyczące funkcjonowania osób starszych w codziennym, 

- zajęcia komputerowe, 

- zajęcia usprawniające ruchowo. 

Naszym celem jest poszerzenie aktywności osób starszych w życiu społecznym i kulturalnym. 

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

 

 

 ZAKUP PROSPOŁECZNY  

 

W 2021 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 Promocyjny Ekonomii Społecznej jest już obecny w piętnastu województwach. 

W wielkopolsce znak przyznano kolejnym 19 podmiotom ekonomii społecznej:  

 

1. OSMOZE Sp. z o.o. 

2. KOMRED Sp. z o.o. 

3. DK ARTIS Sp. z o.o. 

4. Krotoszyńska 28 Sp. z o.o. 

5. Spółdzielnia Socjalna "Etat" 

6. Spółdzielnia Socjalna "TAROKA" 
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7. Gminne Przedsiębiorstwo Społeczne Sp. z o.o. 

8. Stowarzyszenie Lepsza Gmina Czerwonak 

9. Fundacja IGI ART 

10. Spółdzielnia Socjalna "Blisko Was" w Tarnowie Podgórnym 

11. Fundacja Edukacyjna FERAJNA 

12. Różowa Kuźnia Sp. z o.o. 

13. Spółdzielnia Socjalna "Dworzec" 

14. Spółdzielnia Socjalna "OMNES" 

15. Spółdzielnia Socjalna "ŚMIGIELANKA" 

16. Fundacja Aktywny Senior "BUNIA" 

17. Nie widzę przeszkód Sp. z o.o. 

18. Spółdzielnia Socjalna "BON APPETIT" 

19. Spółdzielnia Socjalna "WYKON" 

 

Zadanie publiczne zrealizowane w 2021 r.: 

   

Nie dotyczy.  

 

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 2021 

 

PRZYCHODY  3 491 344.67 zł 

 

KOSZTY OGÓŁEM  3 491 344.67 zł 

 

ORGANIZACJA I PROWADZENIE OWES 

  

700 785,34 

 

Inkubacja  1 644 240.48 

 

Animacja  377 241.42 

 

Wsparcie przedsiębiorstw  

 

356 314,81 

Monitoring i ewaluacja  62 080.84 

 

Zarządzanie  350 681,78 

 

COVID  0.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


