Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji za rok 2013

1. Fundacja pod nazwą - „Fundacja Wspierania Rozwoju Zasobów Ludzkich Nasze
Zagłębie”, zwana dalej "Fundacją", została ustanowiona przez Tomasza Grad, aktem
notarialnym sporządzonym w dniu 26.05.2010 r przez Notariusza Grażynę Kępę prowadzącą
Kancelarię Notarialną w Czeladzi, ul. 11 Listopada 8 działa na podstawie prawa polskiego, a
w szczególności ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz.U. z 1991 roku Nr 46,
poz. 203 z późn.zm. ) oraz niniejszego Statutu.
1.
2.
3.
4.
5.

Siedzibą Fundacji- czeladź, ul. Żytnia 30
Data rejestracji w Krajowym rejestrze Sądowym – 13.09.2010 r
Numer KRS – 0000364986
Numer NIP – 6252425713
Numer regon – 241719960

Zarząd Fundacji:
1. Prezes Zarządu – Jan Grad- zam. 41-250 Czeladź ul. Armii Krajowej 9/6
2. Wiceprezes Zarządu – Leokadia Grad - zam. 41-250 Czeladź ul. Armii Krajowej 9/6
Rada Fundacji:
1.
2.
3.
4.

Andrzej Wójs
Marek Kubicki
Paweł Matyszkiewicz
Dariusz Pośpiech

Cele statutowe
Fundacja realizuje swój cel w szczególności poprzez:
a.

wspomaganie prac analitycznych i studialnych dotyczących struktury i
zasobów ludzkich w regionie oraz w edukacji.

b.

obsługę programów pomocy zagranicznej dla rozwoju edukacji, lokalnej
przedsiębiorczości, zapobiegania bezrobociu, monitorowania procesów
rozwoju lokalnego rynku pracy, oraz wszelkich inicjatyw wspierających
rozwój zasobów ludzkich w regionie, w szczególności finansowanych z
funduszy europejskich, darowizny, dotacje, subwencje, spadki, zapisy, zbiórki
publiczne, papiery wartościowe, odsetki bankowe, dochody z działalności
gospodarczej oraz z środków własnych.

c. promowanie współpracy lokalnych instytucji działających na rynku pracy i
edukacji z instytucjami rządowymi, pozarządowymi oraz międzynarodowymi.
d. promowanie wszelkich inicjatyw społecznych, kulturalnych, edukacyjnych i
gospodarczych na rynku lokalnym.

e. współpracę z polskimi i zagranicznymi instytucjami i organizacjami, w tym
podejmowanie starań o pomoc rzeczową i finansową.
f.
prowadzenie działalności o charakterze konsultacyjnym, doradczym,
szkoleniowym i eksperckim w zakresie rynku pracy i edukacji w regionie.
1.
g. wspieranie lokalnych inicjatyw w zakresie rozwoju zasobów ludzkich i
edukacji.
h. Współpraca z samorządami lokalnymi, przedsiębiorstwami, instytucjami,
fundacjami i stowarzyszeniami w zakresie:.
- działalności charytatywnej;
- ochrony i promocji zdrowia;
- działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
- promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych
zwolnieniem z pracy;
- działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
- działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
- nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
- krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
- upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
- porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
- upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa;
- upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także
działań
wspomagających rozwój demokracji;
- ratownictwa i ochrony ludności;
-pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za
granicą;
- upowszechniania i ochrony praw konsumentów;

- działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami;
-promocji i organizacji wolontariatu;
- działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo
organizacje pozarządowe

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów
statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach
finansowych:
W 2013 r przeprowadzono następujące akcje:
1. Wystawę obrazów lokalnego artysty Jana z Ostrowa połączona z charytatywna aukcją
czterech obrazów. Zysk z aukcji w całości przeznaczono na renowację muru kościelnego przy
Parafii Św. Stanisława w Czeladzi.
2. Otwarty festyn rodzinny dla dzieci na zakończenie wakacji. W festynie uczestniczyło
ponad 400 dzieci z rodzicami. Wszystkie nagrody, upominki, atrakcje i poczęstunki były
bezpłatne.
3. Konkurs z nagrodami dla dzieci na rysunek herbu Czeladzi. Brało w nim udział ponad 200
dzieci.
4. Konkurs na hasło dla fundacji połączony z cennymi nagrodami. Udział wzięło ponad 170
zainteresowanych.
5. W październiku 2012 zorganizowano Otwarty Konkurs Literacki promujących lokalne
talenty pn. Zadumane zaduszki, w którym udział wzięło ponad 200 uczestników. 24 z nich
zostało wyróżnionych i nagrodzonych a efektem konkursu był wydany na początku roku
2013 tomik literacki w nakładzie 200 szt. Tomik został nieodpłatnie rozdany
zainteresowanym podczas uroczystości Święta zmarłych.
6. Zorganizowany został Otwarty Konkurs Fotograficzny na najlepsza fotografię Zagłebia. W
dwóch kategoriach: Ludzie i miejsca. Udział wzięło ponad 300 fotografów amatorów.
Najlepsi zostali nagrodzeni profesjonalnymi aparatami fortograficznymi a wszyscy
wyróżnieni dyplomami.
7. Efektem w/w konkursu Fotograficznego był wydany kalendarz na 2014r ze zdjęciami
laureatów.
8. Wspólnie ze Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinie i Parafami czeladzkimi Fundacja
zorganizowała posiłek dla ponad 800 mieszkańców Czeladzi z okazji dnia chorego.

9. Przygotowano kilkanaście paczek żywnościo/ubraniowych dla 7-iu rodzin wielodzietnych z
terenu Zagłębia, którymi opiekuje się Fundacja.
10. Przygotowano akcje organizacji prezentów świątecznych dla 77 –ciu dzieci z okolicznych
świetlic środowiskowych oraz podopiecznych Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej
„OSTOJA”
11. Na bieżąco prowadzona jest strona internetowa oraz internetowy poradnik/ punkt
konsultacujny dla ludzi z problemami.
Utrzymano również współpracę z wieloma wybitnymi specjalistami tj:
1.Anna Potyka - psycholog, terapeuta
2. mgr Romana Jakubczyk – psycholog rodziny
3. mgr Ewelina Grad- pedagog, doradca zawodowy
4. podinspektor Mariusz Baran – wykładowca Szkoły Policji w Katowicach
5. komisarz Adrian Wasik – specjalista z zakresu patologii rodziny
6. mec. Anna Król – radca prawny
7. Wykładowcy ze szkoły Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi
8. mgr Sebastian Buczyński – informatyk
9. mgr Monika Sajkiewicz - księgowa
10. Anna Wójs – pracownik administracji biurowej
11. doc dr hab. Tomasz Irzyniec – kierownik Zakładu Promocji Zdrowia SUM
12. dr Dariusz Pośpiech – specjalista terapii ruchem
13. dr Barbara Ziółkowska – fizjolog żywienia
15. dr Tomasz Grad – specjalista z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia oraz
rekreacji ruchowej
16. mgr Sebastian Błaszczyk- specjalista dietetyk
17. Wykładowcy wydziału kosmetologii WSM w Katowicach
18. Wolontariusze z ZSP w Czeladzi, II LO w Będzinie oraz ZSP w Katowicach i Gimnazjum
nr 11 W Katowicach.

W związku z powyższym w organizacji jest bezpłatny punkt konsultacyjny dla
mieszkańców

W fazie uzgodnień jest też organizacja bezpłatnych szkoleń z zakresu udzielania I pomocy
przedmedycznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów z terenu Zagłębia.
- Podjęto kilka prób pozyskania środków na działalność statutowa poprzez skaładanie ofert do
przetargów na usługi szkoleniowo-konsultacyjne ale jak dotąd bez powodzenia.
- Pozyskano 50 tyś zł. Ze sprzedaży otrzymanego poprzez darowiznę mieszkania.
- Zakupiono samochód służbowy w leasingu.
- Przeprowadzono również wiele spotkań z przedstawicielami lokalnych instytucji i zakładów
w wyniku których nawiązano współprace min:


Urzędem Miasta w Czeladzi



Komitetem Rozwoju Zagłębia



Wicestarostą powiatu Będzińskiego



Dyrektorem Ośrodka Szkoleniowego WOM w Czeladzi



Dyrektorem Szpitala Powiatowego w Czeladzi



Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej dla osób Niepełnosprawnych w Czeladzi



Dyrektorem MOPS w Czeladzi



Kierownikiem Świetlicy Środowiskowej w Czeladzi



Kierownikiem Świetlicy Środowiskowej w Czeladzi-Piaskach



Dyrektorem Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Katowicach



Dyrektorem Niepublicznego Przedszkola w Rudzie Śląskiej

3. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej

4. Odpisy uchwał Zarządu Fundacji i Rady Fundacji w załączeniu

5. Dane :
a) liczba zatrudnionych pracowników – brak
b) kwota wynagrodzeń – brak
c)wynagrodzenie członków zarządu – brak
d)wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – 880 zł
e) udzielone pożyczki - brak
f)kwoty ulokowane na rachunkach bankowych – brak
g)obligacje – bark
h) Informacje o rozliczeniach – brak
6. nabyte nieruchomości – mieszkanie
7. nabyte śr. trwałe - samochód służbowy( leasing)
8. przychody i źrodła ich pochodzenia oraz koszty:
przychody
z
( darowizna i sprzedaż mieszkania)

dział.

Finansowej

–106.125,00

- koszty realizacji zadań statutowych –91.966,01 zł
9. Dane o działalności zleconej- brak
10. W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzana w Fundacji kontroli
Prezes zarządu
Rada Fundacji zatwierdziła z dniem 15.03.2014 r

Wiceprezes zarządu

zł

