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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 2012 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)

V.

Promowanie profilaktyki prozdrowotnej.
FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI

1. W okresie sprawozdawczym (od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku)
Fundacja otrzymała kwotę 91.115,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden
tysięcy sto piętnaście złotych 0/100).
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2. W okresie sprawozdawczym Fundacja wydatkowała ogółem kwotę
76.976,33

zł

(słownie:

siedemdziesiąt

sześć

tysięcy

dziewięćset

siedemdziesiąt sześć złotych 33/100), w tym:
na bezpośrednie wsparcie i realizację zadań statutowych – kwotę 73.919,45
zł (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewiętnaście złotych
45/100), co stanowi 96,03 % ogółu poniesionych wydatków,
na pokrycie kosztów administracyjnych – kwotę 3.056,88 zł (słownie: trzy
tysiące pięćdziesiąt sześć złotych 88/100), co stanowi 3,97 % ogółu
poniesionych wydatków.
Struktura przychodów w roku 2012 (tabela 1)
Wyszczególnienie

Lp.

Kwota

Udział %

I.

Przychody z działalności statutowej

91.115,00

100%

1.

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

31.815,00

34,92 %

54.000,00
5.300,00

59,26%
5,82 %

2.
3.

Struktura wydatków w roku 2012 (tabela 2)
Wyszczególnienie

Lp.

Kwota

Udział %

A.

Działalność statutowa, w tym:

73.919,45

96,03%

1.
a)

Realizacja zadań publicznych
Rodzina wielopokoleniowa miejscem rozwoju
każdego z jej członków.
Poprzez pokolenia przekazać dobre
doświadczenia.
Książka od poszewki do poduszki.
Szkoła Młodzieżowych Liderów Wolontariatu
Program edukacyjno-korekcyjny dla
sprawców przemocy w rodzinie.
Szkolenie dla kandydatów na rodziny
zastępcze.
Poradnictwo prawne i psychologiczne.
Realizacja zadań wg umów zawartych z
innymi organizacjami
Koszty administracyjne
Usługi obce (księgowość)
Pozostałe koszty administracyjne i inne
Łącznie A + B

68.811,16
4.297,34

89,39 %
5,58 %

3.656,48

4,75 %

2.835,25
5.354,81
32.934,76

3,68 %
6,96 %
42,79 %

11.600,70

15,07 %

8.131,82
5.108,29

10,56 %
6,64 %

3.056,88
2.952,00
104,88
76.976,33

3,97 %
3,83%
0,14 %
100 %

b)
c)
d)
e)
f)
g)
2.
B.
1.
2.
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Zadania publiczne 2012
Program korekcyjno-edukacyjny
dla sprawców przemocy
Warsztaty dla rodziców i dzieci
Szkolenia kandydatów na
rodziny zastępcze
Szkoła Młodzieżowych Liderów
Wolontariatu
Poradnictwo prawne i
psychologiczne

Wykres 1: Procentowy rozkład kosztów zadań publicznych realizowanych w roku 2012
przez Fundację Centrum Rozwoju Rodziny „Progresja” (dotyczy pozycji ujętych w tabeli 2).

Struktura finansowania zadań publicznych
Dotacja

11,80%

Wkład własny

15,70%
39,64%

88,20%

84,30%
60,36%

Program
korekcyjny

28,20%
46%

Warsztaty dla
rodziców

71,80%
54%

Rodziny
zastępcze

Młodzieżowy
Wolontariat

Poradnictwo
specjalistyczne

Wykres 2: Procentowa struktura finansowania zadań publicznych realizowanych w roku
2012 przez Fundację Centrum Rozwoju Rodziny „Progresja” z uwzględnieniem wkładu
własnego osobowego i finansowego w realizację zadań.
W roku 2012 Fundacja „Progresja” zrealizowała projekty, które stanowiły zadania publiczne
wyłonione w drodze konkursów ofert, powierzone do realizacji przez: Zarząd Starostwa
Powiatowego w Ostródzie, Zarząd Starostwa Powiatowego w Działdowie, Urząd
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Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie oraz Gminę Miejską
Ostróda, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Ostróda.
Szczegółowa analiza źródeł finansowania zadań publicznych realizowanych przez
Fundację Centrum Rozwoju Rodziny „Progresja” w roku 2012:
1) Zadanie: „Klub Dobrego Rodzica. Rodzina wielopokoleniowa miejscem rozwoju
każdego z jej członków” stanowiło zadanie publiczne powierzone do realizacji w drodze
konkursu ofert przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego w
Olsztynie (zadanie z zakresu pomocy społecznej).
Źródła finansowania zadania stanowiły:
1. dotacja Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego w kwocie 4000 zł –
56,44% całości kosztów realizacji zadania
2. wkład własny fundacji (finansowy i osobowy): 3087,34 zł – 43,56 % całości kosztów
zadania
Ogółem: koszt realizacji zadania publicznego „Klub Dobrego Rodzica. Rodzina
wielopokoleniowa miejscem rozwoju każdego z jej członków”– 7087,34 zł
2) Zadanie: „Szkoła Młodzieżowych Liderów Wolontariatu” stanowiło zadanie publiczne
powierzone do realizacji w drodze konkursu ofert przez Urząd Marszałkowski
Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie (zadanie z zakresu pomocy
społecznej).
Źródła finansowania zadania stanowiły:
1. dotacja Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego w kwocie 4813,62 zł –
51% całości kosztów realizacji zadania
2. wkład własny fundacji (finansowy i osobowy): 4623,19 zł – 49 % całości kosztów
zadania
Ogółem: koszt realizacji zadania publicznego „Szkoła Młodzieżowych Liderów
Wolontariatu”– 9436,81 zł
3) Zadanie: „Książka od poszewki do poduszki” stanowiło zadanie publiczne powierzone
do realizacji w drodze konkursu ofert przez Zarząd Powiatu w Ostródzie (zadanie z
zakresu: rozwój sektora książki poprzez promocję czytelnictwa).
Źródła finansowania zadania stanowiły:
1. dotacja Zarządu Powiatu w Ostródzie, w kwocie 2500 zł – 63,4% całości kosztów
realizacji zadania
2. wkład własny fundacji (finansowy i osobowy): 1445,25 zł – 36,6 % całości kosztów
zadania
Ogółem: koszt realizacji zadania publicznego „Książka od poszewki do poduszki”–
3945,25 zł
4) Zadanie: „Klub Dobrego Rodzica. Poprzez pokolenia przekazać dobre
doświadczenia” stanowiło zadanie publiczne powierzone do realizacji w drodze konkursu
ofert przez Zarząd Powiatu w Ostródzie (zadanie z zakresu: wspomaganie wychowawczej
i edukacyjnej funkcji rodziny).
Źródła finansowania zadania stanowiły:
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1. dotacja Zarządu Powiatu w Ostródzie, w kwocie 3000 zł – 63,7% całości kosztów
realizacji zadania
2. wkład własny fundacji (finansowy i osobowy): 1706,48 zł – 36,3 % całości kosztów
zadania
Ogółem: koszt realizacji zadania publicznego „Klub Dobrego Rodzica. Poprzez
pokolenia przekazać dobre doświadczenia”– 4706,48 zł
5) Zadanie: „Program Edukacyjno – Korekcyjny dla sprawców przemocy domowej”
stanowiło zadanie publiczne powierzone do realizacji w drodze konkursu ofert przez
Zarząd Powiatu w Ostródzie (zadanie z zakresu: prowadzenie oddziaływań korekcyjno –
edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie).
Źródła finansowania zadania stanowiły:
1. dotacja Zarządu Powiatu w Ostródzie, w kwocie 31500 zł – 88,2% całości kosztów
realizacji zadania
2. wkład własny fundacji (finansowy i osobowy): 4234,76 zł – 11,8 % całości kosztów
zadania
Ogółem: koszt realizacji zadania publicznego „Program Edukacyjno – Korekcyjny
dla sprawców przemocy domowej”– 35734,76 zł
6) Zadanie: „Przeprowadzenie szkoleń dla kandydatów na niezawodowe i zawodowe
rodziny zastępcze oraz dla rodzin zastępczych spokrewnionych, z terenu powiatu
działdowskiego” stanowiło zadanie publiczne powierzone do realizacji w drodze
konkursu ofert przez Zarząd Powiatu w Działdowie.
Źródła finansowania zadania stanowiły:
1. dotacja Zarządu Powiatu w Działdowie, w kwocie 11275,70 zł – 84,3% całości
kosztów realizacji zadania
2. wkład własny fundacji (finansowy i osobowy): 2100,00 zł – 15,7 % całości kosztów
zadania
Ogółem: koszt realizacji zadania publicznego „Przeprowadzenie szkoleń dla
kandydatów na niezawodowe i zawodowe rodziny zastępcze oraz dla rodzin
zastępczych spokrewnionych, z terenu powiatu działdowskiego”– 13375,70 zł
7) Zadanie: „Świadczenie pomocy w zakresie poradnictwa psychologicznego i prawnego
osobom uzależnionym i współuzależnionym oraz rodzinom dotkniętych problemem
przemocy domowej” stanowiło zadanie publiczne powierzone do realizacji w drodze
konkursu ofert przez Gminę Miejską Ostróda.
Źródła finansowania zadania stanowiły:
1. dotacja Zarządu Powiatu w Ostródzie, w kwocie 8000 zł – 71,8% całości kosztów
realizacji zadania
2. wkład własny fundacji (finansowy i osobowy): 3141,82 zł – 28,2 % całości kosztów
zadania
Ogółem: koszt realizacji zadania publicznego „Świadczenie pomocy w zakresie
poradnictwa
psychologicznego
i
prawnego
osobom
uzależnionym
i
współuzależnionym oraz rodzinom dotkniętych problemem przemocy domowej”–
11141,82 zł
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Powyższe zadania publiczne powierzone w drodze konkursu do realizacji fundacji
zostały terminowo rozliczone. Sprawozdania z realizacji zadań zostały przyjęte przez Zarząd
Powiatu w Ostródzie, Zarząd Powiatu w Działdowie, Zarząd Województwa Warmińsko –
Mazurskiego oraz Gminę Miejską Ostróda.

Struktura wynagrodzenia w roku 2012 (tabela 3)
Lp.

Wyszczególnienie

Kwota

Udział %

I.

Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę, w tym:
Wynagrodzenie Zarządu
Wynagrodzenie pracowników etatowych
Wynagrodzenia wynikające z umów o
dzieło (realizacja zadań statutowych)
Wynagrodzenia za realizację projektów – ze
środków z dotacji samorządów (zadania
powierzone do realizacji w drodze konkursu
zadań publicznych) i środków własnych
Wynagrodzenia za realizację zadań wg umów
zawartych z innymi organizacjami i
instytucjami

0

0%

0
0
64.040,00

0%
0%
100 %

56.040,00

87,51 %

8.000,00

12,49 %

64.040,00

100 %

1.
2.
II.
1.

2.

VI.

OPIS DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ W 2012 ROKU

W okresie sprawozdawczym działalność statutowa Fundacji koncentrowała się
wokół zagadnień:
1) Wspierających prawidłowe funkcjonowanie rodzin
2) Udzielania wsparcia rodzicom wychowującym dzieci niepełnosprawne
3) Przygotowania kandydatów do pełnienia roli rodzin zastępczych
4) Aktywizowania młodzieży i propagowania idei wolontariatu młodych ludzi
na rzecz osób potrzebujących: starszych i chorych
5) Profilaktyki wśród młodzieży
6) Poradnictwa specjalistycznego – prawnego i psychologicznego
7) Udzielania pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym
8) Działań korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy
9) Współpracy z instytucjami organizującymi działania pomocowe na terenie
miasta Ostródy, powiatu ostródzkiego i regionu warmińsko – mazurskiego
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W szczególności działania Fundacji w 2012 roku obejmowały:
1) REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

W 2012 roku przeprowadzone zostały działania w ramach niżej wymienionych
zadań publicznych zleconych do realizacji przez Zarząd Powiatu w Ostródzie,
Zarząd Powiatu w Działdowie, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko
– Mazurskiego w Olsztynie oraz Gminę Miejską Ostróda.
1.1.

Zadanie: Pomoc społeczna. Inicjatywy na rzecz rozwoju wolontariatu w
obszarze

polityki

społecznej,

ze

szczególnym

uwzględnieniem

wolontariatu młodzieży na rzecz osób starszych oraz tzw. wolontariatu
50+
Projekt: „Szkoła Młodzieżowych Liderów Wolontariatu” stanowiło zadanie
publiczne, wyłonione w drodze konkursu ofert, powierzone do realizacji przez
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.
Projekt adresowany był do młodzieży ostatnich klas szkół gimnazjalnych.
Realizowany w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2012 roku. W ramach
projektu zostały zorganizowane zajęcia Programu profilaktycznego „Debata”,
po których wyłoniona została grupa młodzieży deklarującej chęć działania jako
wolontariusz. 10 osobowa grupa młodych wolontariuszy uczestniczyła w
cyklicznych zajęciach warsztatowych podnoszących jej umiejętności społeczne i
kompetencje w pracy z osobami chorymi psychicznie. Młodzi wolontariusze
następnie uczestniczyli jako wolontariusze w pracach na terenie Domu Pomocy
Społecznej w Szyldaku. W ramach wolontariatu m.in. przeprowadzili dla
pensjonariuszy DPS jasełka, w które włączyli się czynnie wszyscy mieszkańcy
domu.
Łącznie

dzięki

dofinansowaniu

projektu

przez

Urząd

Marszałkowski

Województwa W - M w Olsztynie, przeprowadzonych zostało 15 spotkań
wolontariackich dla młodych ludzi chcących nieść pomoc osobom chorym,
starszym. Młodzi ludzie uczestniczyli też w 17 spotkaniach warsztatowych. 10
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wolontariuszy łącznie przepracowało 6o godzin na rzecz 100 mieszkańców
Domu Pomocy Społecznej w Szyldaku. Udział w projekcie pozwolił uwrażliwić
młodych ludzi na potrzeby innych, pomógł im zrozumieć ograniczenia
wynikające z choroby i wieku ludzi starszych. Dzięki uczestnictwu w
warsztatach wolontariusze nabyli nowych umiejętności społecznych np. w
zakresie komunikacji, radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, problemami.

1.2.

Zadanie: Pomoc społeczna. Polityka prorodzinna.
Projekt: „KLUB DOBREGO RODZICA. Rodzina wielopokoleniowa
miejscem rozwoju każdego z jej członków”

Klub Dobrego Rodzica był kontynuacją rozpoczętych w 2009 roku działań
wspomagających rodziny w pełnieniu funkcji wychowawczych i opiekuńczych.
Funkcjonowanie Klubu ma charakter długofalowy. W 2012 roku, w okresie od
15 kwietnia do 15 grudnia, zrealizowane zostały zajęcia warsztatowe o
charakterze terapeutyczno – psychologicznym adresowane do rodziców, dzieci
oraz seniorów (babć i dziadków). W 8 spotkaniach warsztatowych wzięło udział
łącznie 35 osób (20 rodziców/dziadków i 15 dzieci). W ramach projektu
przeprowadzone zostały także warsztaty Bożonarodzeniowe, podczas których
uczestniczące w nich całe rodziny wykonywały wspólnie kartki i ozdoby
świąteczne. W okresie letnim (w dniach 2 – 7 lipca 2012) zorganizowana została
Wakacyjna

Akademia

Kreatywności

w

której

udział

wzięła

8

niepełnosprawnych intelektualnie dzieci. W trakcie całego tygodnia dzieci
uczestniczyły w zróżnicowanych tematycznie zajęciach (rajdach rowerowych,
pikniku, warsztatach kuchennych).
Głównym celem

realizowanego zadania było: nawiązanie głębszych relacji

pomiędzy członkami rodzin: rodzicami, dziećmi i dziadkami, podniesienie
kompetencji i umiejętności wychowawczych rodziców oraz zwiększenie
aktywności dziadków poprzez włączanie się w życie rodziny.

1.3.

Zadanie: Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny.
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Projekt: „Klub Dobrego Rodzica. Przez pokolenia przekazać dobre
doświadczenia”
Zadanie realizowane w ramach Klubu Dobrego Rodzica działającego w fundacji
od rozpoczęcia jej działalności. W okresie od 4 maja do 15 grudnia 2012 roku,
w ramach zadania dofinansowanego przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie
przeprowadzony został cykl 5 spotkań integrujących rodziny. Poprzez udział
rodziców, dzieci i dziadków w warsztatach, możliwym było podczas wspólnych
działań poznanie potrzeb i możliwości własnego dziecka. Istniała też możliwość
zasięgnięcia porady psychologa podczas spotkań warsztatowych oraz po ich
zakończeniu. W zajęciach wzięło łącznie udział 20 rodziców i 20 dzieci, w
wieku od 3 do 17 lat.
Głównym celem

realizowanego zadania było: podniesienie kompetencji i

umiejętności wychowawczych rodziców poprzez wspólne działanie i poznanie
możliwości

rozwojowych

swojego

dziecka

oraz

pogłębienie

więzi

wewnątrzrodzinnych.
1.4.

Zadanie: Rozwój sektora książki poprzez promocję czytelnictwa.
Projekt: „Książka od poszewki do poduszki, czyli promocja
czytelnictwa wśród dzieci zagrożonych marginalizacją społeczną z
terenu powiatu ostródzkiego”

Projekt adresowany był do dzieci, które mają utrudniony kontakt z książką,
niepełnosprawnych intelektualnie, pochodzących z rodzin wielodzietnych, o
niskim statusie ekonomicznym. W ramach realizowanego zadania w okresie od
15 kwietnia do 31 sierpnia 2012 roku przeprowadzone zostały: warsztaty
propagujące czytanie „Książka do poduszki” i „Książka od poszewki”,
międzyszkolny konkurs plastyczny „Ilustracje do książek Pani Ani” oraz
spotkanie z autorką książek dla dzieci i młodzieży, Panią Anną Onichimowską.
Warsztaty w których uczestniczyły dzieci pozwoliły im poznać książki oraz
polubić ich czytanie. W trakcie spotkań dzieci poznały historie pisma i książek
oraz proces ich tworzenia. Samodzielnie tworzyli książki w postaci tabliczek
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glinianych, zwoju, kodeksu. Odtwarzali rolę ilustratora, księgarza, bibliotekarza.
Dużym przeżyciem dla dzieci było spotkanie z autorka książek, które poznali w
trakcie

warsztatów,

Panią

Anną

Onichimowską.

Spotkanie

zostało

zorganizowane w Centrum Kultury na ostródzkim Zamku.
Dzięki dofinansowaniu zadania przez Zarząd Powiatu w Ostródzie, w projekcie
mogło wziąć czynny udział 40 dzieci z powiatu ostródzkiego.

1.5.

Zadanie: „Przeprowadzenie szkoleń dla kandydatów na niezawodowe
i zawodowe rodziny zastępcze

oraz dla rodzin zastępczych

spokrewnionych z terenu Powiatu Działdowskiego”
Zadanie dofinansowane przez Zarząd Powiatu w Działdowie zostało
zrealizowane w okresie od 15 maja do 30 listopada 2012 roku, w siedzibie
Fundacji na terenie Ostródy oraz w siedzibie PCPR w Działdowie. Szkolenie dla
kandydatów na rodziców zastępczych prowadzone było programem PRIDE. Do
szkolenia zostało zgłoszonych przez PCPR w Działdowie, po wstępnych
kwalifikacjach, 5 rodzin. Wszystkie rodziny ukończyły szkolenie.

1.6.

Zadanie: Prowadzenie oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla
sprawców przemocy w rodzinie.
Projekt: „Program Edukacyjno – Korekcyjny dla sprawców
przemocy domowej”

Zadanie zrealizowane zostało w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2012 roku,
dzięki dofinansowaniu przez Zarząd Powiatu w Ostródzie. Zgodnie z
założeniami i przyjętym harmonogramem w Programie Korekcyjno –
Edukacyjnym wzięło udział 21 sprawców przemocy, z zaleceniami do udziału w
programie korygującym zachowania agresywne (nakazy sądowe, wskazania
kuratorów, wyroki sądowe). W 2012 roku zajęcia prowadzone były w dwóch
edycjach (grupy liczyły: 11 i 10 osób). Każda grupa uczestniczyła w cyklu 11
spotkań grupowych o tematyce dotyczącej takich zagadnień jak:

ABC

przemocy, nie stosowania przemocy, zachowań nie zastraszających, szacunku,
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zaufania i wsparcia, szczerości i odpowiedzialności, poszanowania seksualności,
partnerstwa, negocjacji i sprawiedliwości, życia rodzinnego, dziecka w sytuacji
przemocy w rodzinie. Oprócz sesji grupowych program obejmował też sesje
indywidualne oraz diagnozę środowiska rodzinnego.
Zajęcia miały charakter warsztatowy. Prowadzone były wg założeń Programu z
Duluth. Celem zajęć była psychoedukacja w kierunku zmiany zachowań typu
przemocowego na rzecz postawy partnerstwa i poszanowania wobec
domowników.

1.7.

Zadanie: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych i
przeciwdziałania narkomanii.
„Świadczenie

Projekt:

psychologicznego

i

pomocy
prawnego

w

zakresie

osobom

poradnictwa

uzależnionym

i

współuzależnionym oraz rodzinom dotkniętych problemem przemocy
domowej”
Zadanie zostało zrealizowane w okresie od 4 czerwca do 31 grudnia 2012 roku.
W

ramach

podjętych

przez

fundację

działań

zorganizowany

został

Specjalistyczny Punkt Pomocy prawnej i psychologicznej. Udzielane były także
porady w zakresie właściwych oddziaływań wychowawczych dla rodziców
mających

trudności

w

rozwiązywaniu

problemów

wychowawczych,

wychowujących szczególnie „trudną” młodzież, eksperymentującą z używkami
oraz udzielani wsparcia i pomocy osobom, które znalazły się w sytuacji
kryzysowej. Dyżury psychologa i prawnika odbywały się w stałych dniach, raz
w tygodniu. Rejestracja do psychologa i radcy prawnego odbywała się
telefonicznie, od poniedziałku do piątku lub bezpośrednio w sekretariacie
Fundacji „Progresja”.
W ramach działań Psychologicznego Punktu Konsultacyjnego udzielonych
zostało 30 porad psychologicznych. W ramach działalności Punktu Pomocy
Prawnej radca prawny udzielił 59 porad.
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Pomoc psychologiczna i prawna osobom uzależnionym, współuzależnionym
oraz doświadczającym przemocy domowej w 2012 roku możliwa była dzięki
dofinansowaniu zadania ze środków Gminy Miejskiej Ostróda.
2) ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNE DLA MŁODZIEŻY
W okresie od stycznia do grudnia 2012 roku, specjaliści z uprawnieniami do
prowadzenia programów profilaktycznych: „NOE” i „Korekta”, współpracujący
z Fundacją Centrum Rozwoju Rodziny Progresja, przeprowadzili zajęcia
profilaktyczne dla młodzieży w wieku gimnazjalnym. Przeprowadzone zostały
zajęcia w szkołach, w: Stębarku, Gierzwałdzie, Iłowie Osada. Łącznie w
zajęciach profilaktycznych wzięło udział 300 uczniów w wieku od 13 do 17 lat.

3) ZAJĘCIA

WSPIERAJĄCE

DLA

OSÓB

ZAGROŻONYCH

WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM
W okresie od stycznia do grudnia 2012 roku, Fundacja „Progresja” w ramach
współpracy z Centrum „OKEY” Sp. z o.o. w Ostródzie kontynuowała
prowadzenie zajęć, w formie samopomocowych grup wsparcia, dla osób
zagrożonych wykluczonym społecznym, z powiatu ostródzkiego.
W ramach II edycji projektu: Miejsko – Gminny Klub Integracji Społecznej w
Ostródzie”, w roku 2012 przeprowadzono 108 spotkań grupowych (łącznie 324
godziny zajęć), dla 36 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Działania Fundacji w tym zakresie stanowiły kontynuację działań rozpoczętych
w roku 2011.
4) WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI REALIZUJĄCYMI ZADANIA
O

CHARAKTERZE

POMOCOWYM,

DZIAŁAJĄCYMI

NA

TERENIE MIASTA OSTRÓDY I POWIATU OSTRÓDZKIEGO
W roku 2012 Fundacja „Progresja” współpracowała z:
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a. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie w zakresie pomocy
dla rodzin zastępczych.
b. Stacją Diakonii Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w Polsce, Parafii w
Ostródzie. Współpraca rozpoczęła się w marcu 2011 roku. W 2012 roku
dotyczyła partnerstwa przy realizacji działań Fundacji (zadanie „Klub
Dobrego Rodzica”) – wsparcia wolontariuszy z Diakonii Kościoła E-A oraz
możliwości zawarcia umowy użyczenia w budynku Parafii E-A w Ostródzie,
przy ul. Olsztyńskiej 1.
c. Centrum „OKEY” w Ostródzie (styczeń – grudzień 2012). W ramach
współpracy Fundacji „Progresja” kontynuowała prowadzenie 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).
5) DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA
Działalność informacyjna Fundacji w roku 2012 skoncentrowała się na
opracowaniu nowej strony WWW. oraz bieżącym przekazywaniu informacji o
realizowanych działaniach, z wykorzystaniem Internetu oraz lokalnych środków
przekazu: prasy i radia. W ramach ww. działań:
a. nawiązano współpracę z firmą TUTUComcept z Spotu, która zajęła się
opracowaniem nowej wersji strony WWW. uwzględniającej aktualne
potrzeby fundacji
b. na bieżąco aktualizowano stronę internetową fundacji (WWW.progrsjafundacj.pl )
c. nawiązano współpracę z lokalną prasą i Radiem Mazury, gdzie ukazały się
artykuły nt realizowanych projektów oraz ogłoszenia Fundacji.
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d. kontynuowano akcję poszukiwania sponsora strategicznego wśród firm
posiadających siedzibę na terenie powiatu ostródzkiego, jednak działających
na skalę ogólnopolską
6) AKTYWNOŚĆ

FUNDACJI

„PROGRESJA”

W

RAMACH

WSPÓLNYCH DZIAŁAŃ NGO W REGIONIE WARMIŃSKO MAZURSKIM
Włączając się do działań wspólnych organizacji pozarządowych, działających w
regionie warmińsko – mazurskim, Fundacja „Progresja” w 2011 roku:
a. korzystała z pomocy Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych
(CWOP) w Ostródzie (pomoc w analizowaniu ofert konkursów grantowych i
analiza bieżących wydarzeniach w rejonie)
b. współpracowała ze Stowarzyszeniem na Rzecz Wspierania w Rozwoju Osób
Niepełnosprawnych „AMICUS” w Ostródzie, przy realizacji zadania
publicznego „Książka od poszewki do poduszki” oraz „Klub Dobrego
Rodzica. Poprzez pokolenia przekazać dobre doświadczenia”
c. opracowała propozycje działań/zadań w ramach współpracy z Biurem
Pełnomocnika Miasta Ostródy ds. rozwiązywania problemów alkoholowych
(grudzień 2012)
d. zgłosiła

propozycje

zadań

priorytetowych

do

Rocznego

Programu

Współpracy NGO z Powiatem Ostródzkim (sierpień 2012)
VII. POZOSTAŁE INFORMACJE O FUNDACJI
1. W roku 2012 Fundacja zatrudniała specjalistów do realizacji konkretnych
zadań na warunkach umowy o dzieło. Nie zatrudniała pracowników
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 2012 wyniosły 64.040,00 zł
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3. Osoby wchodzące w skład Zarządu Fundacji w roku 2012 pełniły funkcje
społecznie (nieodpłatnie).
4. Ogółem aktywa obrotowe w dniu 31.12.2012 wynosiły 19.763,71 zł. W tym:
1) środki pieniężne na rachunku bankowym PEKAO Bank Pekao S.A
wynosiły: 19.659,07 zł 2) gotówka w kasie: 104,64 zł. Wartość zobowiązań
krótkoterminowych: 4.156,00 zł
5. Fundacja w roku 2012 nie nabyła obligacji ani akcji.
6. Fundacja w roku 2012 nie nabyła nieruchomości.
7. Fundacja w roku 2012 nie nabyła środków trwałych.
8. W roku 2012 fundacja nie udzielała żadnych pożyczek.
9. W okresie sprawozdawczym w Fundacji przeprowadzono kontrolę podczas
realizacji zadania publicznego „Prowadzenie oddziaływań korekcyjno –
edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie”. Kontrolę przeprowadził
pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie, w dniu 17
października 2012 roku. Organ kontrolny, nadzorujący wykonanie zadania
publicznego nie miał zastrzeżeń do realizacji zadania przez Fundację.
10. Kserokopie uchwał Zarządu Fundacji podjętych w 2012 roku stanowią
załącznik do sprawozdania.
Opracowano w Fundacji Centrum Rozwoju Rodziny „Progresja”

..…………………………….……….

…….……………………………….

Ostróda, 5 marca 2013
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