SPRAWOZDANIE
z działalności Fundacji "Nasz Dom" za 2014 rok.
1. Nazwa Fundacji: Fundacja "Nasz Dom".
Siedziba: Lutol Mokry, gmina Trzciel, powiat Międzyrzecz, województwo lubuskie.
Adres: Lutol Mokry 48, 66-320 Trzciel, www.fundacjanaszdom.pl
Data rejestracji: 18 czerwca 1990 roku.
Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 18 stycznia 2002 roku.
Numer pozycji w rejestrze: 82987
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego.
Numer REGON: 210528589.
Zgodnie z aktualnym wpisem w rejestrze sądowym wykaz członków Zarządu i ich adresy
zamieszkania:
 Anna Urbanowicz, Lutol Mokry 48, 66-320 Trzciel,


Magdalena Weber, Łomnica 68 F, 64-360 Zbąszyń,



Karol Kuśmirek, ul. Hetmańska 10/3, 61-253 Poznań,



Paweł Urbanowicz, Lutol Mokry 48, 66-320 Trzciel.

Celami Fundacji są:
1. Pomoc dzieciom i młodzieży osamotnionym, odrzuconym bądź osieroconym lub
zagrożonym osamotnieniem, odrzuceniem bądź osieroceniem, a także osobom ich
wspierającym.
2. Pomoc osobom dorosłym w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych osamotnieniem i
odrzuceniem.
3. Pomoc dorosłym wychowankom. (§8 Statutu)
Fundacja realizuje cele poprzez następujące zadania:
1. Tworzenie, finansowanie i wspieranie:
a) rodzinnych domów zastępczych, wspólnot braterskich, ośrodków terapeutycznych
bądź innych form rodzinnych, wspólnotowych lub instytucjonalnych,
b) kształcenia,
c) miejsc pracy,
d) działalności społeczno-ekonomicznej,
e) funduszy wsparcia,
f) zasobu nieruchomości,
2. Pomoc osobom niepełnosprawnym.
3. Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.
4. Finansowanie budowania i remontów budynków.
5. Współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi, organizacjami, instytucjami i
organami.
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6. Prowadzenie działalności gospodarczej. (§9 Statutu)
2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych,
także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych.
Fundacja "Nasz Dom" opiera swoją działalność na zasadach wyrażonych w Statucie.
Podstawą prawną są przepisy Ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku (tekst jednolity
Dz. U. z 1991r. nr 46, poz. 203). Formy działalności Fundacji to gromadzenie i wydatkowanie
środków finansowych i materialnych przeznaczonych na działalność statutową. Zakres
działalności statutowej w roku 2014 obejmował wspieranie:
 Młodzieży doświadczonej samotnością, osieroceniem i odrzuceniem,
 Rodziców dzieci w spektrum autyzmu,
 Młodzieży niepełnosprawnej, marginalizowanej i wykluczonej,
 Rodzin zagrożonych samotnością i opuszczeniem społecznym przez budowanie
lokalnych systemów wsparcia.
Informacje o Fundacji, dane kontaktowe oraz dokumenty źródłowe takie, jak statut,
założenia programów i projektów, sprawozdania, są zamieszczone na stronie
www.fundacjanaszdom.pl
Misja Fundacji.
Misją Fundacji jest tworzenie więzi w środowiskach rodzin i osób osamotnionych,
opuszczonych i społecznie wyobcowanych.
W 2014 roku głównymi zdarzeniami prawnymi o skutkach finansowych były:
 Umowa zawarta z Fundacją im. Stefana Batorego w Warszawie, będącej Operatorem
Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, na przekazanie dotacji na realizację
projektu „Aktywne środowisko dla siebie wsparciem i organizatorem” nr E1/730.
 Umowa z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu na realizację części
zadań w projekcie „Schematom stop! Wspólne działanie instytucji pomocy społecznej
i instytucji rynku pracy – pilotaż”.
 Umowa z 18 kwietnia 2013 roku zawarta pomiędzy Fundacja „Nasz Dom” a Gminą
Szprotawa najmu lokalu o pow. 159,60 m2 przy ulicy Rolna 1 w Szprotawie z
przeznaczeniem na filię Sklepu NASZ DOM.
 Umowa z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim na
realizację zadania w ramach projektu „W stronę osiagnięć – system doskonalenia
nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w Powiecie Stargardzkim”.
 Decyzje dot. dopłat bezpośrednich do gruntów rolnych z Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa w Międzyrzeczu z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego
na obszarze o niekorzystnych warunkach gospodarowania oraz z tytułu realizacji
przedsięwzięć rolno-środowiskowych.
 Członkostwo Fundacji w Związku Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności w
Poznaniu.
 Umowa najmu części budynku dworcowego w Zbąszyniu od PKP S.A. Oddział
Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu z przeznaczeniem na prowadzenie
działalności społeczno-gospodarczej w formie sklepu z używanymi meblami, odzieżą i
artykułami wyposażenia mieszkań (Sklep NASZ DOM w Zbąszyniu).
 Umowa z dnia 22 grudnia 2014 roku z Agencją Handlową Czerwonak Spółka z o.o. w
sprawie najmu lokalu użytkowego na Sklep NASZ DOM w Czerwonaku z używanymi
meblami, odzieżą i artykułami wyposażenia mieszkań.
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Rok 2014 był 24 rokiem działalności Fundacji „Nasz Dom”.
W roku 2014 Fundacja prowadziła działania w ramach następujących programów:
I.

Program Wspólnoty NASZ DOM – pomoc dorastającym i dorosłym osobom
w spektrum autyzmu i ich rodzinom.

W ramach Programu realizowane są projekty:
1. Projekt Nasz Dom. Wypracowanie założeń i ukształtowanie wspólnoty dla autystów
w Lutolu Mokrym. Okres realizacji: 2011-2018. Adresatami Projektu są:
- pełnoletnie i dorastające osoby w spektrum autyzmu o różnym stopniu
funkcjonowania,
- ich rodzice i opiekunowie,
- wolontariusze i kandydaci na członków zespołu pracowniczego,
- osoby wspierające proces opracowania i kształtowania wspólnoty.
Cele:
1. Utworzenie w Lutolu Mokrym miejsca życia i pracy dla grupy (wspólnoty) dorosłych osób
w spektrum autyzmu.
2. Zapewnienie im rozwoju osobowego, społecznego i zawodowego.
3. Zmniejszanie ich zależności od opiekunów.
4. Zapewnienie źródeł finansowania i zasobów majątkowych.
Wspólnota Nasz Dom jest działaniem statutowym Fundacji polegającym na udzielaniu
wsparcia organizacyjnego, lokalowego, materialnego i finansowego mieszkańcom – członkom
wspólnoty: osobom niepełnosprawnym, zagrożonym opuszczeniem i wykluczeniem
społecznym, które wykazują głębokie i rozległe zaburzenia rozwoju, rozpoczynające się w
niemowlęctwie lub wczesnym dzieciństwie i wywierające wpływ na rozwój w zakresie
socjalizacji, komunikowania się oraz występowanie stereotypowych zachowań. Członkami
wspólnoty są także wspólnie zamieszkujący ich rodzice lub opiekunowie, rodzeństwo, oraz
pracownicy i wolontariusze Fundacji.

2. Projekt „Aktywne środowisko dla siebie wsparciem i organizatorem”
Projekt realizowany jest w ramach Programu Obywatele dla Demokracji finansowanego ze
Funduszy EOG w okresie 03.2014 – 08.2015. Służy rodzicom i opiekunom dorastających i
dorosłych dzieci w spektrum autyzmu.
W 2014 roku zostały podjęte następujące działania:
1. Spotkanie warsztatowe w Sierczynku dla rodzin, w których wychowują się dorastające i
dorosłe dzieci w spektrum autyzmu, (czerwiec – lipiec 2014r).
2. Spotkania Grup Poznańskiej i Sierczyneckiej rodziców jeden raz w miesiącu począwszy od
września 2014.
3. Angażowanie grupy wolontariuszy we wspieraniu potrzeb rodzin oraz kierowanie ich pracą
(od wrzesień 2014).
4. Pierwsze spotkanie seminaryjne dla rodziców w dniach 8-9 listopada 2014 roku
zatytułowane: Emocjonalność dzieci w spektrum autyzmu na tle relacji rodzinnych i
społecznych. Prowadząca: Anna Wojciechowska (Fundacja Zrozumieć Autyzm)
Cele seminarium: uzyskanie wiedzy i wymiana myśli uczestników. W projekcie bierze udział
25 rodziców i 24 dorosłych i dorastających dzieci.
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W działaniu zwanym rozwojem instytucjonalnym, odbywały się szkolenia dla zespołu
pracowniczego Fundacji zaangażowanego w realizację Programu Wspólnoty Nasz Dom
(szkolenie I i II stopnia metody HANDLE dla opiekunów dzieci i młodzieży autystycznej
prowadzone przez trenera Paula Baptie, szkolenia prowadzone przez trenerów Fundacji Być
Bliżej Siebie w Warszawie, która propaguje amerykańską metodę opcji i w jej ramach The SonRise Program (www.option.org), szkolenie w metodzie GPS (Growth through Play System –
wzrastanie przez zabawę) organizowanego przez Fundację Zrozumieć Autyzm z Łodzi,
prowadząca trener Iwona Wojtasik). W ramach rozwoju instytucjonalnego sfinansowana
została przebudowa i nowa szata graficzna strony Fundacji www.fundacjanaszdom.pl
Fundacja jest beneficjentem charytatywnej działalności Państwa Marie-Andree i
Raymond Biebuyck z Ieper w Belgii. Państwo Biebuyck od początku istnienia Fundacji (1990
rok) wspierali Rodzinny Dom Zastępczy, a obecnie Wspólnotę Nasz Dom w Lutolu Mokrym,
poprzez finansowanie wielu wydatków i wspieranie rzeczowe mieszkańców Domu. W tym celu
w Belgii organizowali imprezy publiczne i towarzyskie, połączone z kwestowaniem, na których
popularyzowali idee realizowane przez Fundację i zbierali środki na jej działalność statutową.
W dniu 6 czerwca 2013 roku w Konsulacie Generalnym w Brukseli, nastąpiło wręczenie
Państwu Marie-Andree i Raymond Biebuyck Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski
z rąk Ambasadora RP w Belgii, a nadanego przez Prezydenta RP. W ten sposób Państwo
Polskie wyraziło wdzięczność za wieloletnie moralne, materialne i finansowe wspieranie
Fundacji „Nasz Dom” i szeregu innych osób i instytucji charytatywnych w Polsce. Zarząd
Fundacji wyraził najgłębszą wdzięczność Państwu Biebuyck ogłaszając w 2012 roku
Dobrodziejami Fundacji „Nasz Dom”.
II.
Program WINDA – przeciwdziałania społecznemu wykluczeniu.
Programem objęta jest młodzież z rodzin zastępczych oraz rodzice biologiczni dzieci
umieszczonych w pieczy zastępczej.
Dotychczas w ramach Programu WINDA zrealizowane zostały następujące projekty:
1. wybudowanie Nowego Domu (2002/2005) – projekt finansowany przez holenderską
organizację Stifting Kinderpostzegels Nederland z Leiden (4/5 kosztów – pozostała
część ze środków Fundacji),
2. przeszkolenie grupy zawodowych rodziców zastępczych usamodzielniających
młodzież odrzuconą i wspierających ich pracowników socjalnych z pcpr-ów
(2005/2006) – projekt finansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego,
3. superwizowanie praktyki opiekuńczo-wychowawczej przeszkolonych zawodowych
rodziców zastępczych (od 2006 do 2008) – projekt finansowany ze środków własnych
Fundacji „Nasz Dom”,
4. usamodzielnianie wychowanków Rodzinnego Domu Zastępczego poprzez
monitorowane zatrudnienie w Fundacji,
5. realizacja 2-letniego (10.2009-09.2010) projektu „Przedsiębiorstwo Społeczne WINDA
otwarciem drogi zawodowej dla młodzieży z rodzin zastępczych” w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 7.2.1, współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.
6. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Krośnie Odrzańskim”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania
7.1.2., realizowany w latach 2011-2013. Fundacja pełniła funkcję partnera
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odpowiedzialnego za aktywizację społeczną i zawodową młodzieży z rodzin
zastępczych lat oraz za aktywizowanie i integrację środowiska rodzin zastępczych.
7. ,,Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Żaganiu”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania
7.1.2. Projekt jest realizowany w latach 2011-2013. Tutaj także Fundacja pełniła funkcję
partnera odpowiedzialnego za: wsparcie nieaktywnych zawodowo wychowanków
rodzin zastępczych, za pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze
zagrożonych wykluczeniem społecznym, oraz za aktywizację rodzin zastępczych
8. Kwartalne spotkania seminaryjne Liderów Powiatowego Mikrosystemu Wsparcia w
Ośrodku Zastępczego Rodzicielstwa w Sierczynku. udział wzięło od 10-13 liderów
środowisk rodzin zastępczych z 7 powiatów województwa lubuskiego.
9. W roku 2014 kontynuowano z własnych środków prowadzenie treningów zawodowych
i społecznych dla młodzieży z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczowychowawczych. W działaniach tych wzięło udział 6 osób
10. W ramach współpracy z Fundacją Ashoka – Innowatorzy dla dobra publicznego,
zorganizowano 2 dwutygodniowe staże zawodowe w Centrach HILTI, które
umożliwiły młodym osobom podniesienie kompetencji społeczno-zawodowych
poprzez kontakt z dużą firmą. Działanie to jest elementem współpracy z sektorem
prywatnym, która ma umożliwić „windowanie” młodych ludzi na otwarty rynek pracy.
projekty realizowane w 2014 roku w ramach Programu WINDA.
1. Lutolska Spółdzielnia Socjalna WINDA. Założyciele: Fundacja i Oddział w Żaganiu
Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa.
LSS WINDA prowadzi Program Aktywnej Integracji WINDA na terenie
powiatu żagańskiego. W ramach zadania publicznego zajmuje się przygotowywaniem
posiłków dla uczniów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych na terenie Gminy
Szprotawa. Spółdzielnia zajmuje się też obsługą finansowo-kadrowo-administracyjną
Fundacji, spółdzielni socjalnych oraz innych podmiotów ekonomii społecznej.
2. Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna WINDA-2, której założycielami są Fundacja i
Zarząd Krajowy Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa w Sierczynku.
Inicjatywa powołania spółdzielni WINDA-2 jest odpowiedzią na potrzebę:
- skutecznego usamodzielniania młodzieży opuszczającej rodziny zastępcze;
- stworzenia przestrzeni zawodowej dla rodziców biologicznych dzieci umieszczonych
w pieczy zastępczej, którzy podjęli starania o powrót dzieci do domu;
- stawiania pierwszych kroków zawodowych dla dorosłych autystów.
Spółdzielnia zatrudnia na dzień 31.12.2014r. 4 młode osoby, które wykonują w
szczególności zlecenia w zakresie zagospodarowania terenów zielonych oraz zlecenia
na rzecz gospodarstwa rolno-sadowniczego Fundacji
Daniel Fąferko – Dyrektor Biura Fundacji i jednocześnie Prezes Lutolskiej Spółdzielni
Socjalnej WINDA i Anna Kulczyńska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Żaganiu, zostali zwycięzcami w konkursie Społecznik Roku 2014 w kategorii Szczególne
Osiągnięcia w Pomocy Społecznej za Program Aktywnej Integracji WINDA – systemowe
rozwiązania lokalnej polityki społecznej. Statuetki zwycięzcom konkursu Społecznik Roku
2014 wręczył wojewoda lubuski Jerzy Ostrouch. Hasłem tegorocznej edycji konkursu była
"godność".
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III.

Program Solidarności Społecznej

1. Projekt „Dla Przemka”. Kontynuowana była zbiórka darowizn na rzecz wsparcia Pana
Przemysława Gąsiorka i jego piątki małoletnich dzieci, zagrożonych osamotnieniem i
osieroceniem po śmierci żony i matki śp. Magdaleny Gąsiorek.
2. Sekcja darowizn wspierała materialnie i finansowo osoby potrzebujące, zagrożone
marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Osoby te otrzymywały żywność sprowadzaną
z Wielkopolskiego Banku Żywności w Poznaniu, w tym żywność z Programu PEAD
(wspierania żywnościowego najuboższej ludności Wspólnoty Europejskiej). W Fundacji
regularnie korzystało 50 osób. 18 osób będących w potrzebie, otrzymało używaną odzież,
meble, sprzęt rehabilitacyjny, artykuły wyposażenia mieszkań, które zostały bezpłatnie
przekazane ze Sklepu NASZ DOM w Zbąszyniu. Wspieraliśmy finansowo 4 osoby spośród
naszych byłych wychowanków, a także 5 innych osób.
Fundacja "Nasz Dom" jest członkiem założycielem Związku Stowarzyszeń Wielkopolski
Bank Żywności w Poznaniu, z którego regularnie otrzymuje 2 razy w miesiącu żywność do
podziału między potrzebujących.
IV.
Program Rolno-Środowiskowy.
Rok 2014 był pierwszym rokiem realizacji trzeciego 5-letniego etapu Programu w
gospodarstwie rolnym Fundacji, który jest wdrażany w oparciu o Plan Działalności Rolnośrodowiskowej na lata 2014-2020. Produkcja rolna obejmowała w 2014 roku uprawy roślinne,
szczególnie sady starych odmian drzew, plantacja dzikiej róży, warzywa i użytki zielone.
Rozpoczęliśmy hodowlę bydła mięsnego rasy Hereford (6 szt.). W gospodarstwie
utrzymywany jest także koń do hipoterapii. Zachowujemy standardy rolnictwa ekologicznego
i posiadamy certyfikat zgodności. Gospodarstwo podlega corocznej kontroli przez
przedsiębiorstwo certyfikujące (Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Oddział w Pile).
Powierzchnia gospodarstwa Fundacji wynosi 42,10 ha.
Fundacja jest beneficjentem charytatywnej działalności Państwa Marie-Andree i
Raymond Biebuyck z Ieper w Belgii. Państwo Biebuyck od początku istnienia Fundacji (1990
rok) wspierali Rodzinny Dom Zastępczy, a obecnie Wspólnotę Nasz Dom w Lutolu Mokrym,
poprzez finansowanie wielu wydatków i wspieranie rzeczowe mieszkańców Domu. W tym celu
w Belgii organizowali imprezy publiczne i towarzyskie, połączone z kwestowaniem, na których
popularyzowali idee realizowane przez Fundację i zbierali środki na jej działalność statutową.
W dniu 6 czerwca 2013 roku w Konsulacie Generalnym w Brukseli, nastąpiło wręczenie
Państwu Marie-Andree i Raymond Biebuyck Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski
z rąk Ambasadora RP w Belgii, a nadanego przez Prezydenta RP. W ten sposób Państwo
Polskie wyraziło wdzięczność za wieloletnie moralne, materialne i finansowe wspieranie
Fundacji „Nasz Dom” i szeregu innych osób i instytucji charytatywnych. Zarząd Fundacji
wyraził najgłębszą wdzięczność Państwu Biebuyck ogłaszając w 2012 roku Dobrodziejami
Fundacji „Nasz Dom”.
Działania w ramach ekonomii społecznej.
Sklep NASZ DOM w Zbąszyniu jest prowadzony we współpracy z partnerem szwedzkim
Stowarzyszeniem RENINGSBORG Helping Hands z Västra Frölunda koło Geteborga
(www.reningsborg.se ).
Sklep pracuje od 1 października 2005 roku. Współpraca z partnerem polega szczególnie na
darmowym przekazywaniu przedmiotów do sprzedaży oraz na przeniesieniu modelu
funkcjonowania sklepu i zasad świadczenia pracy przez wolontariuszy. Sklep sprzedaje
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przedmioty używane takie, jak odzież, tekstylia, przedmioty kuchenne i inne służące do
wyposażenia mieszkań, meble, elektronika, art. sportowe, rehabilitacyjne. Jest to przykład
działalności ekonomii społecznej, łączącej integrację społeczną i zawodową z osiąganiem
dochodu ze sprzedaży. W 2014 roku Fundacja zatrudniała w sklepie 2 pracowników na ½ etatu.
Działalność sklepu wspierana była także przez 11 wolontariuszy, którzy stanowią jego
personel. Dochód wypracowany w sklepie w całości przeznaczany został na realizację
programów społecznych, opisanych powyżej, będących działalnością statutową Fundacji.
Sklep należy do grupy dobrych praktyk ekonomii społecznej w Polsce, a informacje na ten
temat znajdują się na stronie internetowej www.ekonomiaspołeczna.pl .Sklep NASZ DOM
czynny jest dwa razy w tygodniu: w środy od 14.00 – 17.00, a w soboty od 10.00 – 13.00.
Od 24.04.2013r. funkcjonuje filia zbąszyńskiego Sklepu Nasz Dom w Szprotawie. Sklep
mieści się na parterze budynku Centrum Aktywnej Integracji WINDA w Szprotawie. W sklepie
sprzedawane są odzież, przedmioty kuchenne i meble. Sklep obsługiwany jest przez
pracownika Fundacji i stażystów opłacanych przez lokalny urząd pracy. Oprócz sklepu, w
Centrum mają miejsce działania Fundacji „Nasz Dom” lub inspirowane przez Fundację:
Lutolska Spółdzielnia Socjalna WINDA (zatrudnianie młodych bezrobotnych i wykluczonych)
i Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Oddział w Żaganiu (przekazywanie żywności dla
niezamożnych rodzin i osób w potrzebie). Centrum jest także miejscem integracji rodzin
zastępczych, rodzin marginalizowanych i ubogich, młodzieży z rodzin zastępczych, matek
starających się o przywrócenie dzieci z placówek i rodzin zastępczych, oraz rodzin naturalnych
mających problemy i wyzwania zagrażające ich jedności i funkcjonowaniu. Centrum mieści się
w budynku wynajmowanym przez Fundację (parter) i Lutolską Spółdzielnię Socjalną WINDA
(I piętro) od Gminy Szprotawa. Młodzież z rodzin zastępczych z terenu powiatu żagańskiego
wyremontowała pomieszczenia sklepu. Prace ogólnobudowlane finansowane były przez
Fundację oraz Lutolską Spółdzielnię Socjalną WINDA, a wyposażenie sklepu sfinansowane
przez lokalny urząd pracy.
W dniach 21-22.09.2014r. gościliśmy przedstawicieli Stowarzyszenia Reningsborg:
Rolanda Lindal, Stefana Wing i Nicklasa Sandgren. Goście zwiedzili Sklep w Zbąszyniu,
spotkali się z wolontariuszami i pracownikami Fundacji, zapoznali się z działalnością Fundacji.
W drugim dniu zwiedzili Centrum Aktywnej Integracji w Szprotawie wraz z Sklepem Nasz
Dom w Szprotawie. Spotkali się z pracownikami i uczestnikami projektów w powiecie
żagańskim.
Partnerstwo lokalne na rzecz ekonomii społecznej
Partnerstwo lokalne na rzecz ekonomii społecznej zostało powołane w 2008 roku w
ramach Lubuskiego Paktu na rzecz Zatrudnienia. Fundacja jest jednym z 67 podmiotów, które
wyraziły wolę wspólnego działania na rzecz ekonomii społecznej w województwie lubuskim.
Przedstawiciel Fundacji jest członkiem Rady Programowej Partnerstwa. Głównym celem
działania Rady jest integracja i rozwój ekonomii społecznej w regionie lubuskim.
Działania w ramach Sekcji Szkoleń.
1.
Usługa szkolenia specjalistycznego i konsultacji grupowych na rzcz nauczycieli
młodzieży z problemami w funkcjonowaniu społecznym, przeprowadzona w okresie 0104.2014 na rzecz Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim w ramach
projektu W stronę osiagnięć – system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz
przedszkoli w Powiecie Stargardzkim. W ramach działania przeprowadzono 140 godzin zajęć
ze szczególnym uwzględnieniem problemów pracy z młodzieżą z rodzin niewydolnych
wychowawczo, rodzin zastępczych i z młodzieżą w opiece instytucjonalnej.
2.
Usługa przeprowadzenia działań w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej
w ramach realizacji projektu „Schematom stop! Wspólne działanie instytucji pomocy
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społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”. Zamawiajacym było Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Żaganiu. Zadanie obejmowało treningi zawodowe w centrach wsparcia
rodziny (cwr) w Szprotawie i Gozdnicy, aktywne spotkania rodzinne, organizacja i nadzór nad
dzłalnością cwr oraz przeprowadzenie spotakń w ramach grup samopomocowych. W projekcie
wzięło udział 55 osób. Okres realizacji: VII-XII.2014.
Certyfikat Fundacji
Fundacja ukończyła trzymiesięczny proces wdrażania standardów i decyzją Komisji
Certyfikacyjnej uzyskała Certyfikat przyznawany przez Lubuską Sieć Współpracy. Certyfikat
to efekt wysiłku włożonego przez Fundację w celu udoskonalenia oraz usprawnienia procedur
pracy organizacji. Oficjalne wręczenie Certyfikatu oraz symbolicznej statuetki odbyło się
podczas uroczystego Forum w czerwcu 2014. Uzyskany Certyfikat jest rezultatem udziału w
projekcie "goNGO!", realizowanym przez Fundację na rzecz Collegium Polonicum w
partnerstwie z Organizacją Pracodawców Ziemi Lubuskiej.
4. Informacje o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Fundacja prowadzi działalność gospodarczą i jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 82987.
Od 1 września 2005 roku Fundacja podjęła działalność gospodarczą w formie Sklepu NASZ
DOM w Zbąszyniu, mającą na celu uzyskanie środków finansowych na działalność statutową.
Głównym przedmiotem działalności gospodarczej jest sprzedaż artykułów używanych
pochodzących z darowizn.
Odpisy uchwał Zarządu Fundacji.
Odpis uchwał Zarządu podjętych w 2014 roku stanowi Załącznik nr 1.

Informacje finansowe
5. Informacje o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np.
spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu
państwa i budżetu gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w
ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń; jeżeli
prowadzono działalność gospodarczą, wynik finansowy tej działalności oraz
procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu
osiągniętego z pozostałych źródeł.
a) działalność statutowa (razem z programem rolno-środowiskowym)

Lp.

Źródło finansowania

1
1.a
1.b

Dotacje
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Ashoka/Hilti

Kwota w roku
bilansowym
52.920,92
50.617,98
2302,94

8

2
3
4
5
4

Dofinansowanie na realizację Projektu ‘Aktywne środowisko dla
siebie wsparciem
Darowizny na cele statutowe
Darowizny na Program Solidarności Społecznej
Darowizny art. spożywczych z Banku Żywności
Inne przychody określone statutem (w szczególności zwroty
kosztów)

79.223,72
7.270,00
18.018,26
160.262,05
31.696,70

RAZEM: 349.391,65zł

Pozostałe przychody w działalności statutowej to:
- przychody finansowe (odsetki) w wysokości 0,00zł
- pozostałe przychody operacyjne w wysokości 4551,68zł
Razem przychody z działalności statutowej wyniosły 353.943,33zł
b) działalność gospodarcza

Struktura zrealizowanych przychodów w działalności gospodarczej
Lp.
1
2

Źródło finansowania

Kwota w roku
bilansowym

Sprzedaż towarów w Sklepie NASZ DOM
Działalność szkoleniowa

185126,96
106955,70
RAZEM: 292082,66zł

Pozostałe przychody w działalności gospodarczej to:
- wartość otrzymanych darowizn towarów – 38519,30zł
- przychody finansowe – 34,09zł

Razem przychody z działalności gospodarczej wyniosły 330.636,05zł
c) procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu
osiągniętego z pozostałych źródeł.
W 2014 roku Fundacja osiągnęła przychody w wysokości 684.579,38zł, w tym przychody
z działalności gospodarczej stanowią 48,3%
6. Informacje o poniesionych kosztach na:
a) realizację celów statutowych, w tym koszty administracyjne działalności statutowej
Lp.

Rodzaj kosztów

1
1.1

Koszty realizacji zadań statutowych – Programy razem
Program Wspólnoty NASZ DOM
Wspólnota NASZ DOM
Pozostałe koszty Programu WND
Program WINDA
Treningi zawodowe i społeczne

1.2

Kwota w roku
bilansowym
303.165,67
47.305,58
43462,29
3843,29
23.233,39
17062,90
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3

Projekt Ashoka/Hilti
Program społeczno-zawodowy WINDA
Program Solidarności Społecznej
Projekt "WBŻ"
Projekt "Wsparcie potrzebujących"
Projekt "DLA PRZEMKA"
Program rolno-środowiskowy
Koszty Projektu „Aktywne środowisko dla siebie
wsparciem”
Utrzymanie majątku
Gospodarstwo Rolne
Budynek WND
II DOM
Sprzęt i urządzenia (w tym środki transportu)
Koszty administracyjne działalności statutowej

A
B
C
D
E
F

Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia + narzuty
Amortyzacja
Pozostałe

4
5

Koszty finansowe
Pozostałe koszty operacyjne

1.3

1.4
2
2

1653,42
4517,07
193.930,93
166950,05
8962,62
18018,26
38.695,77
80.302,66
47.764,12
1573,22
2581,15
7839,87
35769,88
46.102,98
3583,09
3966,49
358,99
24223,60
11215,51
2755,30

0,00
285,54
RAZEM: 477.620,97zł

b) działalność gospodarczą, w tym koszty administracyjne działalności gospodarczej
Lp.

Koszty

1
2

Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Koszty związane z prowadzeniem działalności

Kwota w roku
bilansowym
32264,65
221592,95

2.1
2.2

Sklep NASZ DOM w Zbąszyniu z filą w Szprotawie
Sekcja Szkoleń

121894,88
99698,07

3
4

Koszty utrzymania środków trwałych
Koszty administracyjne w działalności gospodarczej

6781,41
15473,55

A
B
C
D
E
F

Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia + narzuty
Amortyzacja
Pozostałe

5
6

Koszty finansowe
Pozostałe koszty operacyjne

186,25
1571,16
11,60
12335,69
217,49
1151,36

0,00
876,96
RAZEM: 276.989,52zł

7. Dane o:
a. liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z
wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej,
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Na dzień 31.12.2014 roku w Fundacji zatrudnieni byli następujący pracownicy:
 Prezes Fundacji,
 Dyrektor Biura Fundacji
 Asystent ds. wdrażania Programu Społecznego (na potrzeby realizacji zadań w
projekcie „Schematom STOP”, realizowanym na zlecenie PCPR Żagań)
 Opiekun treningów zawodowych – 2 osoby (na potrzeby realizacji zadań w
projekcie „Schematom STOP”, realizowanym na zlecenie PCPR Żagań)
 Pracownik administracyjny na ½ etatu (działalność gospodarcza - Zbąszyń)
 Pracownik gospodarczy na ½ etatu (działalność gospodarcza - Zbąszyń)
 Pracownik sklepu NASZ DOM (działalność gospodarcza - Szprotawa)
 Pracownik młodociany zatrudniony na stanowisku ogrodnik na potrzeby
programu rolno-środowiskowego
W trakcie roku 2014 w Fundacji pracowało bądź rozpoczęło pracę 12 osób (średnia roczna w
przeliczeniu na pełne etaty to 6,14)
b. łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na wynagrodzenia,
nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób
zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej,
Wynagrodzenia brutto wyniosły 169.469,97zł, w tym wynagrodzenia brutto osób
zatrudnionych w działalności gospodarczej wyniosły 93.326,45zł (55,07%)
c. wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie
członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie
działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne
świadczenia,
Nie miało miejsca
d. wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia,
Kwota 1.175,00 zł
e. udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości,
ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem
podstawy statutowej udzielania takich pożyczek,
Nie miało miejsca.
f. kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku,
Na dzień 31.12.2012 r. na rachunku bankowym Fundacji (PKO BP SA)
pozostawało 137948,81zł (z tego 72776,28zł na wyodrębnionym rachunku
bankowym do realizacji Projektu „Aktywne środowisko dla siebie wsparciem i
organizatorem”
g. wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w
spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek,
Nie miało miejsca.
h. nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na
to nabycie,
Nie miało miejsca.
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i. nabytych pozostałych środkach trwałych i inwentarza żywego,
Na potrzeby gospodarstwa rolnego zakupiono 6 szt. bydła za kwotę 22027,20zł
j. wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych,
Wartość aktywów Fundacji na dzień 31.12.2014r. wynosiła 644.275,73zł,
Wartość zobowiązań na dzień 31.12.2014r. - 19.834,99zł,
Do rozliczenia z akcji „dla Przemka” pozostało 20.910,60zł
Fundusz statutowy w roku 2014r. nie uległ zmianie.
8. dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe
(usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku
finansowym tej działalności,
Fundacja wykonała usługi w ramach sekcji szkoleń na wartość 106955,70zł.
Wynik finansowy powyższej działalności to kwota 8.385,48zł, w całości
przeznaczona na realizację Programów Fundacji prowadzonych w ramach
działalności statutowej.
9. informację o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a
także informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych.
Rozliczenia zobowiązań podatkowych i składanych deklaracjach podatkowych.
1. deklaracja podatkowa PIT-4R została złożona w terminie,
2. roczna deklaracja podatkowa CIT-8 została złożona 31.03.2015 r.
W saldzie zobowiązań na dzień 31.12.2014r. kwota zobowiązań publicznoprawnych wynosi:
1. podatek dochodowy PIT4 – 2.841,00 zł - dla Urzędu Skarbowego
2. składki do ZUS – 4.451,89 zł
3. podatek VAT za XII.2014 r. w wysokości 3027,00 zł
Powyższe zobowiązania zostały zapłacone do dnia 31 marca 2015 r.
Fundacja składa roczną deklarację na podatek dochodowy od osób prawnych CIT-8. Fundacja
jest przedmiotowo zwolniona z opłacania podatku dochodowego od osób prawnych.
10. Dodatkowe informacje.
W okresie sprawozdawczym były przeprowadzone następujące kontrole w Fundacji:
1) W dniu 9,12,12,15 i 16 maja 2014 roku odbyła się kontrola Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych za lata 2011-2013. Zakres kontroli obejmował w szczególności
prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia, wystawianie
zaświadczeń i zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych. W ustaleniach
pokontrolnych wskazano nieścisłości, które zostały skorygowane w trakcie trwania
kontroli oraz złożono stosowne wyjaśnienia
2) W dniu 9 maja 2015 roku nastąpiła kontrola gospodarstwa rolnego w zakresie zgodności
produkcji rolnej z zasadami rolnictwa ekologicznego, prowadzona przez Polskie
Centrum Badań i Certyfikacja SA, Oddział w Pile. Wynik kontroli: bez zastrzeżeń i
uzyskanie certyfikatu zgodności na 2015 rok dla produktów rolnych.
3) W dniu 1 grudnia 2014 roku nastąpiła wszechstronna kontrola na miejscu gospodarstwa
rolnego Fundacji przez Lubuski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa w Zielolenj Górze z tytułu działania PROW na lata 2007-2013
Program Rolnośrodowiskowy. Wynik pozytywny, bez zastrzeżeń. Stwierdzono
nieścisłości w obmiarze działek rolnych, zarówno na plus, jak i na minus, mieszczące
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się w dozwolonej granicy błędu. Różnica wynikała z dysponowania przez kontrolerów
wysokiej jakości miernikiem powierzchni.
Niniejsze sprawozdanie w imieniu Zarządu Fundacji "Nasz Dom" podpisuje Prezes Fundacji,
zgodnie z Uchwałą nr 2/15 z dnia 9 maja 2015 roku, która stanowi Załącznik nr 2.

Lutol Mokry, dnia 9 maja 2015 roku.
Wykaz załączników:
1. Odpis uchwał Zarządu Fundacji podjętych w 2014 roku,
2. Uchwała nr 2/14 Zarządu Fundacji z dn. 9 maja 2014 roku.
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Informacja!
Ramowy zakres sprawozdania, obejmujący w szczególności najważniejsze informacje o
działalności fundacji w okresie sprawozdawczym, został określony w rozporządzeniu
Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego sprawozdania z
działalności fundacji (publikacja wyżej). Sprawozdanie sporządza się w układzie
określonym w rozporządzeniu. W prawidłowo sporządzonym sprawozdaniu należy ująć
każdy punkt rozporządzenia, a jeżeli dane zdarzenie nie wystąpiło, to winna o tym być
uczyniona wzmianka, np. poprzez adnotację ,,nie miało miejsca”. W sprawozdaniu nie należy
używać sformułowania ,,nie dotyczy”, albowiem każdy punkt rozporządzenia dotyczy
działalności fundacji. Przy sporządzaniu sprawozdań należy pamiętać o ich czytelnym i
rzetelnym przygotowaniu. Nie należy zatem używać terminów wieloznacznych, zwłaszcza
bez ich uprzedniego wyjaśnienia. Każdy dokument załączany do sprawozdania, lub je
uzupełniający, stanowi integralną część sprawozdania i powinien być, podobnie jak
sprawozdanie, prawidłowo podpisany. Przy załączaniu dokumentów będących kserokopiami,
proszę pamiętać o ich uwierzytelnieniu.
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