Załącznik nr 1
do uchwały Zarządu Fundacji „Progresja”
z dnia 1 grudnia 2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI CENTRUM ROZWOJU RODZINY
„PROGRESJA”
ZA ROK 2011

Sporządzone na podstawie:
Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie
ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50, poz. 529),
Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 września 2011 r. zmieniającego
rozporządzenie w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji
(Dz. U. Nr 217, poz. 1291) oraz Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.
U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203).

Ostróda, grudzień 2012
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I. DANE FUNDACJI

1. Nazwa fundacji:
Fundacja Centrum Rozwoju Rodziny „PROGRESJA”
2. Adres / siedziba: 14 – 100 Ostróda, Osiedle Młodych 2 / 46
3. Adres do korespondencji: 14 – 100 Ostróda, Osiedle Młodych 2 / 46
4. Poczta elektroniczna: fundacjaprogresja@op.pl
5. Data rejestracji: Fundacja została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w
Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS z dniem 16 marca 2011 roku i
została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000380248
6. Nr NIP: 7412115213
7. REGON: 280597920
8. Rodzaj przeważającej działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności
(PKD 2007) 9499Z: Działalność pozostałych organizacji członkowskich,
gdzie indziej niesklasyfikowania
9. Organ nadzoru: Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego
10. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej (zgodnie z § 21 Statutu)
II. INFORMACJE O ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI
Misją Fundacji jest działanie na rzecz rozwoju rodziny, przeciwdziałanie
zagrożeniom oraz dbałość o kondycję psychiczną, emocjonalną i fizyczną
każdego z jej członków (§ 6 Statutu).
Fundacja swoją misję spełnia poprzez realizację następujących celów
statutowych (§ 7):
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1) Wspieranie rozwoju rodziny, pojmowanej jako miejsce twórczego wzrastania
wszystkich jej członków
2) Wzmacnianie rodziców w postawie odpowiedzialnego rodzicielstwa.
3) Wspierania rozwoju dzieci.
4) Wspomaganie rozwoju dzieci zagrożonych niepełnosprawnością.
5) Stymulowanie rozwoju osób niepełnosprawnych.
6) Prowadzenie działalności edukacyjnej na każdym etapie rozwoju człowieka.
7) Wszechstronna pomoc rodzinie poprzez działalność edukacyjną, kulturalną,
charytatywną oraz działalność z zakresu ochrony oraz promocji zdrowia i
pomocy społecznej.
8) Udzielanie wsparcia rodzinom w sytuacjach kryzysowych.
9) Opieka i pomoc osobom znajdujących się w słabej kondycji psychicznej, w
tym osobom starszym.
10)

Pomoc osobom po traumatycznych przejściach, w tym szczególnie po

wypadkach.
11)

Pomoc ofiarom przemocy.

12)

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

13)

Pomoc rodzinie w przygotowaniu dziecka do roli świadka w sądzie.

14)

Budowania

społeczeństwa

obywatelskiego

i

działania

na

rzecz

wzmacniania pozycji sektora organizacji pozarządowych.
III. ZARZĄD FUNDACJI
W skład Zarządu Fundacji w roku 2011 wchodziły następujące osoby:
1) Mariola Niedoba – Prezes
2) Robert Burdalski – Wiceprezes
3) Adam Just – Członek
IV. REALIZACJA CELÓW STATUTOWYCH
Zgodnie z § 8 Statutu Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
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1) Prowadzenie zajęć wspierających rodzinę (działania psychologiczne,
pedagogiczne, zdrowotne i prawne podejmowane na rzecz rodziny).
2) Organizowanie zajęć o charakterze edukacyjnym, terapeutycznym i
profilaktycznym

adresowanych

do

rodzin

dzieci

zagrożonych

niepełnosprawnością i osób niepełnosprawnych.
3) Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa.
4) Prowadzenie działań o charakterze terapeutycznym adresowanych do ofiar
przemocy w rodzinie.
5) Prowadzenie działań o charakterze korygującym, adresowanych do
sprawców przemocy w rodzinie.
6) Pomoc dzieciom, uczestniczącym w procesach sądowych w charakterze
małoletnich świadków i ich rodzicom.
7) Pozytywne oddziaływania wychowawcze kierowane do dzieci i młodzieży.
8) Objęcie pomocą dzieci szczególnie uzdolnionych.
9) Organizację

różnorodnych

form

spędzania

czasu

wolnego

(obozy

tematyczne, akademie letnie, wycieczki).
10)

Prowadzenie działalności edukacyjnej, prowadzenie szkoleń, kursów,

tworzenie programów zapewniających kształcenie ogólne, zawodowe i
społeczne.
11)

Organizowanie i pomoc w działaniach szkoleniowych, prowadzenie

wykładów, sympozjów, seminariów, warsztatów naukowych, konferencji
mających na celu przekazywanie wiedzy i wymianę doświadczeń Fundacji.
12)

Dofinansowywanie działań mających na celu podniesienie kwalifikacji

zawodowych specjalistów zajmujących się wspieraniem rodzin.
13)

Prowadzenie działań z zakresu ekonomii społecznej.

14)

Organizowanie imprez charytatywnych (konkurów, aukcji, loterii i inne,

oraz zbiórki publiczne w formie darowizn pieniężnych).
15)

Współpracę z instytucjami publicznymi, z osobami fizycznymi i

podmiotami

gospodarczymi

oraz

organizacjami

pozarządowymi,

stowarzyszeniami i fundacjami pokrewnymi, w kraju i za granicą.
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16)

Prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej i popularyzatorskiej

w zakresie problematyki prawidłowego funkcjonowania rodziny.
17)

Prowadzanie działań z zakresu pomocy społecznej.

18)

Prowadzenie działań adresowanych do kobiet ciężarnych i rodziców

oczekujących na dziecko (np. prowadzenie szkoły rodzenia, kursów, szkoleń
profilaktycznych)
19)

Propagowanie modelu wspólnego pełnienia obowiązków opiekuńczych i

domowych przez obojga rodziców.
20)

Wzmacnianie mężczyzn w roli aktywnego ojca.

21)

Promowanie kształcenia ustawicznego tak rodziców jak i dzieci.

22)

Propagowanie idei pomocy wzajemnej i wsparcia środowiskowego.

23)

Pomoc

rodzicom

wychowywania

dzieci

w
oraz

rozwiązywaniu
w

problemów

organizowaniu

życia

dotyczących
rodzinnego

i

zawodowego.
24)

Działania z zakresu pomocy społecznej i integracji społecznej.

25)

Wspieranie rodziny w poprawie jakości życia w wymiarze psychicznym,

społecznym, zawodowym i ekonomicznym.
26)

Przeciwdziałanie społecznej i zawodowej izolacji rodziców oraz

wspieranie aktywności na rzecz własnego rozwoju (w tym w sposób
szczególny wspieranie rodziców najmłodszych dzieci, rodziców dzieci
niepełnosprawnych, matek samotnie wychowujących dzieci).
27)

Promowanie profilaktyki prozdrowotnej.

V. FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI
1. W okresie sprawozdawczym (do 31 grudnia 2011 roku) Fundacja otrzymała
kwotę 20.395,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt
pięć złotych 0/100).
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2. W okresie sprawozdawczym Fundacja wydatkowała ogółem kwotę
19.925,96 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć
złotych 96/100), w tym:
na bezpośrednie wsparcie i realizację zadań – kwotę 19.350,31 zł
(słownie: dziewiętnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych 31/100), co
stanowi 97,11 % ogółu poniesionych wydatków,
na pokrycie kosztów administracyjnych – kwotę 575,65 zł (słownie:
pięćset siedemdziesiąt pięć złotych 6/100), co stanowi 2,89 % ogółu
poniesionych wydatków.
Struktura przychodów w roku 2011 (tabela 1)
Wyszczególnienie

Lp.

Kwota

Udział %

I.

Przychody z działalności statutowej

20.395,00

100%

1.

Przychody ze sprzedaży i zrównoważone z
nimi – od jednostek powiązanych (usługi)
Pozostałe przychody operacyjne – dotacje
Pozostałe przychody operacyjne – darowizny

9.995,00

49,01 %

9.000,00
1.400,00

44,13%
6,86 %

2.
3.

Struktura wydatków w roku 2011 (tabela 2)
Wyszczególnienie

Lp.

Kwota

Udział %

A.

Działalność statutowa, w tym:

19.350,31

97,11%

1.
a)
b)

Realizacja zadań publicznych
Projekt: „Klub Dobrego Rodzica – 2011”
Projekt: „Ja czyli kto? Dochodzenie do
własnej tożsamości…”
Realizacja zadań wg umów zawartych z
innymi organizacjami
Koszty administracyjne
Usługi obce (księgowość)
Pozostałe koszty administracyjne i inne
Łącznie A + B

9.000,00
3.000,00
6.000,00

45,17 %
15,06 %
30,11 %

10.350,31

51,94 %

575,65
500,00
75,65
19.925,96

2,89 %
2,51%
0,38 %
100 %

2.
B.
1.
2.
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Procentowy rozkład kosztów działań statutowych realizowanych w roku 2011 przez
Fundację Centrum Rozwoju Rodziny „Progresja” (dotyczy pozycji ujętych w tabeli 2).
Projekty: „Klub Dobrego Rodzica 2011” oraz „Ja czyli kto? Dochodzenie do własnej
tożsamości…” stanowiły zadania publiczne powierzone do realizacji przez Zarząd Powiatu
w Ostródzie (zadania z zakresu: 1) organizacji czasu wolnego młodzieży, 2) wspomaganie
wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny). Zadania te były współfinansowane ze środków
publicznych (dotacja z budżetu samorządu powiatowego w Ostródzie).
Na realizację zadań przekazana została łączna dotacja w wysokości 9000 zł (w dwóch
transzach).
1. Źródła finansowania zadania: organizacja czasu wolnego młodzieży, stanowiły:
1) Dotacja Powiatu ostródzkiego w kwocie 6000 zł – 87,7 % całości kosztów zadania
2) Wkład fundacji: 840, 00 zł – 12,3 % całości kosztów zadania
Ogółem: koszt realizacji zadania publicznego organizacja czasu wolnego młodzieży –
6840,00 zł
2. Źródła finansowania zadania: wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji
rodziny, stanowiły:
3) Dotacja Powiatu ostródzkiego w kwocie 3000 zł – 67,2 % całości kosztów zadania
4) Wkład fundacji: 1465, 00 zł – 32,8 % całości kosztów zadania
Ogółem: koszt realizacji zadania publicznego organizacja czasu wolnego młodzieży –
4465,00 zł
Powyższe zadania publiczne powierzone w drodze konkursu do realizacji fundacji
zostały prawidłowo i terminowo rozliczone. Sprawozdania z realizacji zadań zostały
przyjęte przez Zarząd Powiatu w Ostródzie.

Struktura wynagrodzenia w roku 2011 (tabela 3)
Wyszczególnienie

Lp.
I.
1.
2.
II.

Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę, w tym:
Wynagrodzenie Zarządu
Wynagrodzenie pracowników etatowych
Wynagrodzenia wynikające z umowy o
dzieło
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Udział %

0

0%

0
0
17.730,00

0%
0%
100 %
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1.

2.

Wynagrodzenia za projekty – dotacja
samorządu powiatowego (zadania powierzone
do realizacji w drodze konkursu zadań
publicznych)
Wynagrodzenia za realizację zadań wg umów
zawartych z innymi organizacjami i
instytucjami

8.280,00

46,70 %

9.450,00

53,30 %

17.730,00

100 %

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ W 2011 ROKU
W okresie sprawozdawczym działalność statutowa Fundacji koncentrowała się
wokół zagadnień:
1) Wspierających rozwój dzieci i młodzieży
2) Udzielania wsparcia rodzicom wychowującym dzieci
3) Poradnictwa specjalistycznego dla rodziców
4) Udzielania pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym
5) Działań profilaktycznych wśród młodzieży
6) Współpracy z instytucjami

organizującymi działania pomocowe na

terenie miasta Ostródy, powiatu ostródzkiego i regionu warmińsko –
mazurskiego
W szczególności działania Fundacji w 2011 roku obejmowały:
1) REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

W 2011 roku przeprowadzone zostały działania w ramach dwóch zadań
publicznych zleconych do realizacji przez Zarząd Powiatu w Ostródzie, z
zakresu:

organizacji

czasu

wolnego

młodzieży

oraz

wspomaganie

wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny. Sprawozdania z realizacji obu
zadań i rozliczenia dotacji zostały złożone w terminie i przyjęte przez Zarząd
Powiatu w Ostródzie.
1.1.

Zadanie: organizacja czasu wolnego młodzieży
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Projekt: „JA, CZYLI KTO? Dochodzenie do własnej tożsamości
poprzez kształtowanie zainteresowań”
Projekt adresowany był do młodzieży, uczniów szkół ponadgimnazjalnych
powiatu ostródzkiego. Realizowany w okresie od 15 sierpnia do 30 listopada
2011. W ramach projektu zostały zorganizowane zajęcia w: Klubie warsztatowo
– dyskusyjnym „Zwierciadło”, Klubie twórczości artystycznej „Działanie” i
Klubie miłośników historii i sztuki „Doznanie”. Wszystkie zajęcia prowadzone
były cyklicznie, średnio co dwa tygodnie, metodami projektu.
Łącznie dzięki dofinansowaniu projektu JA, CZYLI KTO?

przez Zarząd

Powiatu w Ostródzie, 66 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu
ostródzkiego mogło wziąć udział w proponowanych przez Fundację zajęciach
rozwijających

ich

zainteresowania.

Wszystkie

zakładane

cele

zostały

zrealizowane.
a. Przeprowadzono 22 godzin zajęć o charakterze artystycznym, w ramach działalności
Klubu twórczości artystycznej, w których wzięło udział łącznie 25 uczniów ze szkół
ponadgimnazjalnych powiatu ostródzkiego. Zajęcia pozwoliły uczniom na spędzenie
czasu wolnego w ciekawej i inspirującej rozwój formie.
b. Przeprowadzono 22 godzin zajęć o charakterze artystycznym, w ramach działalności
Klubu miłośników historii i sztuki, w których wzięło udział łącznie 25 uczniów ze szkół
ponadgimnazjalnych powiatu ostródzkiego. Zajęcia miały charakter warsztatowy, część
zajęć prowadzona była w plenerze. Dzięki uczestnictwu w zajęciach zainteresowani
uczniowie mogli wzbogacić swoją wiedzę, mieli też możliwość spędzenia czasu wolnego
w ciekawej formie.
c. Przeprowadzono 22 godzin zajęć o charakterze artystycznym, w ramach działalności
Klubu warsztatowo – dyskusyjnym, w których wzięło udział łącznie 16 uczniów ze
szkół ponadgimnazjalnych powiatu ostródzkiego. Zajęcia miały charakter warsztatów
psychologicznych, których celem była stymulacja rozwoju i lepsze samopoznanie
uczestników.

1.2.

Zadanie: wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny
Projekt: „KLUB DOBREGO RODZICA. Jak być odpowiedzialnym,
wychowywać z sukcesem i czerpać z tego radość”
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Klub Dobrego Rodzica był kontynuacją rozpoczętych w 2009 roku działań
wspomagających rodziny w pełnieniu funkcji wychowawczych i opiekuńczych.
Funkcjonowanie Klubu ma charakter długofalowy. W 2011 roku, w okresie od 1
lipca do 10 grudnia, zrealizowane zostały zajęcia grupowe o charakterze
szkoleniowo – warsztatowym (edukacyjnym) oraz zajęcia o charakterze
integrującym członków rodzin.
Głównym celem Klubu Dobrego Rodzica jest wspomaganie wychowawczej i
edukacyjnej funkcji rodziny. W wyniku realizacji zadania „Klub Dobrego
Rodzica” osiągnięte zostały wszystkie zakładane rezultaty, w niektórych
działaniach uzyskane efekty były lepsze od zakładanych. W zajęciach łącznie
wzięło udział 46 rodziców i 20 dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 16 lat.

2) ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNE DLA MŁODZIEŻY
Specjaliści z uprawnieniami do prowadzenia programów profilaktycznych:
„NOE” i „Korekta”, współpracujący z Fundacją Centrum Rozwoju Rodziny
Progresja, w 2011 roku, przeprowadzili zajęcia profilaktyczne dla młodzieży w
wieku gimnazjalnym. Zajęcia przeprowadzone zostały w: Zespole Szkół w
Krzywiniu oraz Zespole Szkół w Lubawie.
Łącznie w zajęciach profilaktycznych wzięło udział 300 uczniów w wieku od 13
do 17 lat. Ww. placówki edukacyjne zainteresowane są dalszą współpracą z
Fundacją Progresja w obszarze działań profilaktycznych.
3) ZAJĘCIA

WSPIERAJĄCE

DLA

OSÓB

ZAGROŻONYCH

WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM
W okresie od czerwca do grudnia 2011 roku, Fundacja „Progresja” w ramach
współpracy z Centrum „OKEY” Sp. z o.o. w Ostródzie przeprowadziła zajęcia,
w

formie

samopomocowych

grup

wsparcia,

dla

osób

zagrożonych

wykluczonym społecznym.
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W ramach I edycji projektu: Miejsko – Gminny Klub Integracji Społecznej w
Ostródzie”, w roku 2011 przeprowadzone zostały 84 spotkania grupowe (łącznie
252 godziny zajęć), dla 36 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Działania Fundacji w tym zakresie będą kontynuowane w roku następnym.
4) PORADNICTWO RODZINNE – PUNKT KONSULTACYJNY
W okresie od września do grudnia 2011 roku działał również Punkt
Konsultacyjny,

dla

rodziców

mających

trudności

wychowawcze

i

poszukujących pomocy specjalisty. Punkt działał w udostępnionych Fundacji
nieodpłatnie,
Opiekuńczego

pomieszczeniach
w

Ostródzie.

Katolickiego
Dyżury

Ośrodka

pełnili

Adopcyjno

nieodpłatnie

–

psycholodzy

współpracujący z Fundacją „Progresja”. Punkt działał co drugi tydzień (łącznie
zorganizowanych zostało 6 dyżurów, każdy dyżur trwał 2 godziny).
5) WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI REALIZUJĄCYMI ZADANIA
O

CHARAKTERZE

POMOCOWYM,

DZIAŁAJĄCYMI

NA

TERENIE MIASTA OSTRÓDY I POWIATU OSTRÓDZKIEGO
W roku 2011 Fundacja „Progresja” nawiązała współpracę z:
a. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie (grudzień 2011);
planowana jest współpraca przy realizacji działań w roku 2012, w zakresie
realizacji programów korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy.
b. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie (grudzień 2011)
planowana jest współpraca przy realizacji działań w 2012 roku, w zakresie
szkolenia rodzin zastępczych.
c. Katolickim Ośrodkiem Adopcyjno – Opiekuńczym w Ostródzie (marzec –
grudzień 2011), współpraca dotyczyła wsparcia specjalistycznego – ze strony
Fundacji, użyczenia nieodpłatnego lokalu – ze strony KOA-O, konsultacji.
Współpracę zakończono z dniem rozwiązania KOA-O – 31.12.2011 (w
związku ze zmianą obowiązujących przepisów prawa).
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d. Stacją Diakonii Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w Polsce, Parafii w
Ostródzie. Współpraca rozpoczęła się w marcu 2011 roku. W 2011 roku
dotyczyła partnerstwa przy realizacji działań Fundacji (zadanie „Klub
Dobrego Rodzica”) oraz wsparcia wolontariuszy z Diakonii Kościoła E-A.
e. Centrum „OKEY” w Ostródzie (czerwiec – grudzień 2011). W ramach
współpracy Fundacji „Progresja” powierzone zostało przeprowadzenia zajęć
– samopomocowych grup wsparcia w ramach projektu „Miejsko – gminny
klub integracji społecznej w Ostródzie”, współfinansowanym przez Unię
Europejską (ze środków EFS w ramach POKL 2007-2013, Priorytet VII
Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2: Przeciwdziałanie wykluczeniu
i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej, Podziałanie 7.2.1: Aktywizacja
zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym).
6) DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA
Działalność informacyjna Fundacji w roku 2011 ograniczyła się do działań
mających na celu przekazywanie informacji o realizowanych działaniach, z
wykorzystaniem Internetu oraz lokalnych środków przekazu: prasy i radia. W
ramach ww. działań:
a. wykupiono

domenę

i

utworzono

stronę

internetową

Fundacji

(WWW.progresja-fundacja.pl )
b. na

bieżąco aktualizowano

stronę

internetową

Fundacji (pozyskano

administratora strony, który nieodpłatnie wprowadzał aktualności)
c. nawiązano współpracę z lokalną prasą i Radiem Mazury, gdzie ukazały się
artykuły nt realizowanych projektów oraz ogłoszenia Fundacji.
d. rozpoczęto akcję poszukiwania sponsorów wśród firm posiadających
siedzibę na terenie powiatu ostródzkiego, jednak działających na skalę
ogólnopolską – przekazano informację nt działań Fundacji „Progresja”
(grudzień 2011 rok)
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7) AKTYWNOŚĆ

FUNDACJI

„PROGRESJA”

W

RAMACH

WSPÓLNYCH DZIAŁAŃ NGO W REGIONIE WARMIŃSKO MAZURSKIM
Fundacja „Progresja” od początku powstania włączyła się do działań wspólnych
organizacji pozarządowych, działających w regionie warmińsko – mazurskim.
W 2011 roku Fundacja:
a. skorzystała z pomocy Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych
(CWOP) w Ostródzie (pomoc w analizowaniu ofert konkursów grantowych,
udział

w

konferencji:

„Spotkanie

informacyjne

dla

organizacji

pozarządowych z terenu powiatu ostródzkiego” – listopad 2011 )
b. nawiązała współpracę ze Stowarzyszeniem na Rzecz Wspierania w Rozwoju
Osób Niepełnosprawnych „AMICUS” w Ostródzie
c. opracowała propozycje działań/zadań do projektu Programu współpracy
Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 (czerwiec
2011)
d. zgłosiła

propozycje

zadań

priorytetowych

do

Rocznego

Programu

Współpracy NGO z Powiatem Ostródzkim (sierpień 2011)
e. przedstawiciel Fundacji wziął udział w obchodach XIII Warmińsko –
Mazurskich Dni Rodziny „Rodzina

Najważniejsza…” w Ostródzie

(psycholog Fundacji przeprowadził warsztaty dla pedagogów szkolnych,
wprowadzające program: „Postaw na rodzinę” – sala Urzędu Miasta Ostróda,
czerwiec 2011)
VII. POZOSTAŁE INFORMACJE O FUNDACJI
1. W roku 2011 Fundacja zatrudniała specjalistów do realizacji konkretnych
zadań na warunkach umowy o dzieło. Nie zatrudniała pracowników
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etatowych. Wszystkie zadania administracyjne i zarządzające wykonywane
były społecznie, w formie wolontariatu.
2. Wszystkie wydatki na wynagrodzenia poniesione z tytułu umów o dzieło
podczas realizacji zadań statutowych – w roku 2011 wyniosły 17.730,00 zł
3. Osoby wchodzące w skład Zarządu Fundacji w roku 2011 pełniły funkcje
społecznie (nieodpłatnie).
4. Ogółem aktywa obrotowe w dniu 31.12.2011 wynosiły 2.045,04 zł. W tym:
1) środki pieniężne na rachunku bankowym PEKAO Bank Pekao S.A
wynosiły: 1.815,72 zł 2) gotówka w kasie: 229,32 zł. Wartość zobowiązań
krótkoterminowych: 576,00 zł
5. Fundacja w roku 2011 nie nabyła obligacji ani akcji.
6. Fundacja w roku 2011 nie nabyła nieruchomości.
7. Fundacja w roku 2011 nie nabyła środków trwałych.
8. W roku 2011 fundacja nie udzielała żadnych pożyczek.
9. W okresie sprawozdawczym w Fundacji nie przeprowadzono kontroli.
10. Kserokopie uchwał Zarządu Fundacji podjętych w 2011 roku stanowią
załącznik do sprawozdania.
Opracowano w Fundacji Centrum Rozwoju Rodziny „Progresja”

..…………………………….……….

…….……………………………….

Ostróda, 01 grudnia 2012
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