Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji za rok 2015

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
Michał Jastrzębski
Dariusz Pośpiech

Cele statutowe
Fundacja realizuje swój cel w szczególności poprzez:
1.
1. 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
z instytucjami rządowymi, pozarządowymi oraz międzynarodowymi.

d. promowanie wszelkich inicjatyw
gospodarczych na rynku lokalnym.

społecznych,

kulturalnych,

e. współpracę z polskimi i zagranicznymi instytucjami
tym podejmowanie starań o pomoc rzeczową i finansową.
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f. prowadzenie działalności o charakterze konsultacyjnym, doradczym, szkoleniowym i
eksperckim w zakresie rynku pracy i edukacji w regionie.
1.
7. wspieranie lokalnych inicjatyw w zakresie rozwoju zasobów ludzkich i
edukacji.
8. 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 2015 r przeprowadzono następujące akcje:
1. Zorganizowano zbiórkę-kwestę dobroczynną na potrzeby organizacji paczek
świątecznych dla dzieci i mieszkańców Zagłębia oraz na potrzeby trójki dzieci z
porażeniem mózgowym. W kweście uczestniczyło łącznie 51 wolontariuszy z trzech
szkół województwa śląskiego. W akcji zebrano min: słodycze, maskotki, książki i
zabawki, gry oraz pieniądze, które przeznaczono na dofinansowanie turnusów
rehabilitacyjnych dla tych dzieci.( nr zbiórki: 2015/3857/OR). Zabawki i słodycze
przekazano min. Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy społecznej w Czeladzi.
Środowiskowemu Domu Samopomocy Społecznej w Czeladzi, Szkole Podstawowej
nr 1 w Czeladzi, Świetlicy środowiskowej „Matki Teresy” w Sosnowcu. Łącznie
przekazano ponad 300 paczek z upominkami.
2. Wszystkich wolontariuszy ubezpieczono od NNW
3. .Kilkukrotnie ufundowano paczki żywnościowe dla rodziny Pani Domagalskiej z
Sosnowca
4. Zorganizowano Konkursy:


Wyczesany język – przekazano nagrody w postaci: 3 szt ,odtwarzaczy MP4 , dyplomy
oraz puchary



Konkurs na promocję działań wolontaryjnych w którym uczestniczyło 36 szkól i
instytucji z terenu śląska. Wytypowano 6 najlepszych, które nagrodzono pucharami,

dyplomami i wyróżnieniami: I miejsce – Gimnazjum nr 11 w Katowicach,
Wyróżnienie – ZSZ nr 1 w Sosnowcu, Gimnazjum nr 4 w Jaworznie
ZS nr 1 w Katowicach, Uznanie – Technikum nr 1 Ekonomiczne-Ekonomik w Sosnowcu,
Gimnazjum nr 13 w Sosnowcu








Zorganizowano Wieli Quiz wiedzy o Zagłębiu : co tydzień na FB Fundacji zadawano
jedno pytanie a zainteresowani nadsyłali swoje odpowiedzi i brali udział w losowaniu
nagród: min. Książek, płyt DVD, biletów do kina. Łącznie w Quizie wzięło udział
ponad 900 osób.
Zorganizowano konkurs na wiersz z okazji „Dnia Nauczyciela” w którym udział
wzięło kilkanaście szkół z terenu zagłębia. Zwycięzcy otrzymali nagrody w postaci
sprzętu sportowego, pucharów i dyplomów.
Zorganizowano konkurs pn. polub nasza stronę na FB: Wzięło w nim odział ponad
100 osób wśród których rozlosowano nagrody. Nagrody ufundował Fundator w
postaci:: rower górski, aparat fotograficzny, deskorolka i odtwarzacze MP4.
Konkurs walentynki 2015 w ramach którego zorganizowano dyskotekę walentynkową
dla uczniów Gimnazjum nr 16 w Sosnowcu jako nagrodę za zwycięstwo w
Konkursie „Walentynki 2015” oraz ufundowano uroczystą kolacje „we dwoje”dla
jednaj pary.

5. Zakończono i rozliczono zadanie pn. Koordynacja sieci samokształcenia w ramach
projektu Wyższa jakość edukacji w Sosnowcu. Przeszkolono 100 nauczycieli w
czterech sieciach tematycznych.
6. Zrealizowano na zlecenie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach projekt edukacyjny z
matematyki pn: W chmurze edukacyjnej” w ramach którego dwóch ekspertów
fundacji prowadziło zajęcia z matematyki dla zdolnych dzieci z Gminy: Psary,
Bobrowniki ,Sączów i Rogoźnik.
7. Zorganizowano w ramach odpłatnej działalności Pożytku Publicznego szkolenia dla
kilku szkół z terenu śląska. Dochody przeznaczono w całości na działalność statutową
fundacji.
8. W ramach obchodów dnia dziecka ufundowano i przekazano ponad 1000 czekolad dla
dzieci min: MZS w Czeladzi, świetlic środowiskowych oraz rozdanych dzieciom
przez wolontariuszy
9. Wspólnie z MDK ODEON w Czeladzi zorganizowano Festyn Rodzinny na
terenie Stadionu sportowego Górnik Piaski. W ramach działań fundacji
zorganizowano stanowiska zabaw dla dzieci z nagrodami oraz ufundowano nagrody
dla uczestników konkursów taneczno-wokalnych.
10. W ramach obchodów Dnia Kobiet wolontariusze zorganizowali akcję pn. najsłodsze w
zagłębiu i rozdali 300 słodkich upominków mieszkankom Sosnowca, Będzina i
Czeladzi.
11. Przeprowadzono internetową licytację pozyskanej piłki sportowej z podpisami I
reprezentacji Piasta Gliwice. Dochód z licytacji przeznaczona na dofinansowanie
zakupu żywności na potrzeby organizacji paczek świątecznych
12. Kilkukrotnie aplikowano o środki w ramach EFS oraz przetargów ogłaszanych przez
urzędy miast.
13. Na bieżąco prowadzona jest strona internetowa oraz internetowy poradnik
14. Przeprowadzono wiele konsultacji w zakresie pedagogiki wychowania, zachowań
prozdrowotnych, porad prawnych, psychologicznych i zawodowych
15. Zorganizowano akcję pozyskiwania 1% podatku.

16. Fundator pan Tomasz Grad został uhonorowany statuetką- Przyjaciel Kultury nadana
przez kapitułę MDK ODEON w Czeladzi.

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. młodszy inspektor Mariusz Baran – wykładowca Szkoły Policji w Katowicach
5.nad 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. Ks. dr. Tomasz Sobierajski
18. dr Paweł Matyszkiewicz
19. mł. Insp. Mariusz Baran – Naczelnik wydziału metodyki szkoły Policji w Katowicach
20. podinsp. Adrian Wasik – Za-ca Naczelnika wydziału metodyki szkoły Policji w
Katowicach
21. Urszula Stacha – dyrektor ZSP w Katowicach
22. Maria Syta – konsultant RODN „WOM” w Katowicach

23. Anna Witas- nauczyciel matematyki
19. Wolontariusze z Gimnazjum nr 11 W Katowicach, ZSO nr 14 w Sosnowcu oraz
Gimnazjum nr 9 w Sosnowcu

Otrzymano kilkanaście podziękowań i wyróżnień za działalność charytatywną. O działaniach
fundacji pisano w lokalnych gazetach oraz na stronach internetowych min; Sosnowca,
Dąbrowy Górniczej, Będzina i Czeladzi.

Przygotowano obszerna ofertę szkoleń dla różnych środowisk min: nauczycieli, pracowników
służb społecznych, samorządowców.

- Podjęto kilka prób pozyskania środków na działalność statutowa poprzez składanie ofert do
przetargów na usługi szkoleniowo-konsultacyjne..
- 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 – 40.357,69 zł
e) udzielone pożyczki - brak
f)kwoty ulokowane na rachunkach bankowych – brak
g)obligacje – bark
h) Informacje o rozliczeniach – brak
6. nabyte nieruchomości – brak
7. nabyte śr. trwałe - brak
8. przychody i źródła ich pochodzenia oraz koszty:
- przychody z dział. Finansowej – 58.068,00 zł
- koszty realizacji zadań statutowych – 73.068,10 zł
9. Dane o działalności zleconej- 28.396,67 zł
10. W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzana w Fundacji kontrola

Podpisy

Prezes zarządu

Rada Fundacji zatwierdziła z dniem 06.02.2016 r

Wiceprezes zarządu

