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                                         Sprawozdanie merytoryczne 
                             z działalności Fundacji Pomocy Społecznej – 
                                             Nasz Dom Węgorzewo 
                                                      w 2016 roku 

 
  1.Fundacja Pomocy Społecznej  - Nasz Dom Węgorzewo z siedzibą w Węgorzewie,  
  została ustanowiona przez Fundatora Zbigniewa Sawickiego, PESEL: 50031403473 
  zam. w Kietlicach 1,  11-600 Węgorzewo, aktem notarialnym z dnia 10.03.2015 r., 
  /Rep. A NR 789/2015/  i zarejestrowana  w Krajowym Rejestrze Sądowym przez 
  Sąd Rejonowy w Olsztynie  VIII Wydział Gospodarczy w dniu 30.07.2015 r. pod 
  numerem KRS: 0000569289  oraz otrzymała numer  Regon: 36212825400000 
  i NIP: 845198059. Fundacja rozpoczęła działalność z dniem 1 sierpnia 2015 roku. 
 
  2.Obecna siedziba Fundacji znajduje się w Węgorzewie, przy ul. Łuczańskiej 10. 
  Aktualnie obowiązujące adresy: 
  - siedziba Fundacji Pomocy Społecznej-Nasz Dom Węgorzewo: 11-600 Węgorzewo, 
    ul. Łuczańska 10 
  - biuro Fundacji: 11-600 Węgorzewo, Ogonki, ul. Giżycka 8 
  - adres poczty elektronicznej: ogonki.21@neostrada.pl, tel.: 87 427 16 25 
 
  3.Władze statutowe Fundacji na dzień 31.12.2016 r. stanowią: 
  Zarząd Fundacji w składzie:  
    - dr inż. Halina Barbara Sawicka – Prezes Zarządu 
    - Jan Robert Kowelski – Wiceprezes Zarządu 
   oraz  Rada Fundacji w składzie: 
     - Zbigniew Sawicki – przewodniczący Rady 
     - Maria Tonder 
     - Grażyna Michałowska 
   Członkowie Zarządu i Rady Fundacji pełnią swoje funkcje honorowo i nie pobierają 
   z tego tytułu żadnego wynagrodzenia 
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  4.Celami statutowymi Fundacji Pomocy Społecznej-Nasz Dom Węgorzewo, są: 
  - zapewnienie godnego, niezależnego i pełnego życia dorosłym osobom  
    niepełnosprawnym intelektualnie w głównym nurcie życia społecznego oraz 
    inicjowanie i wspieranie    działań temu służących                                                                                                                       
  - stworzenie i utrzymanie chronionego kompleksu mieszkaniowego dla 7-8 
    dorosłych osób, zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu swojego 
    upośledzenia intelektualnego, które stanowią często niechciany balast dla swojej 
    rodziny, a przez to zajmują najniższą pozycję w swojej minispołeczności, z reguły 
    bez własnego kąta. 
  5.Fundacja realizuje swoje cele m. in. poprzez: 
  - remont i adaptację powierzonej sobie nieruchomości na chroniony kompleks  
    mieszkaniowy oraz ośrodek dziennego pobytu, przeznaczony dla kilkunastu 
    dorosłych osób, niepełnosprawnych intelektualnie.     
  - zabiegi terapeutyczno-rehabilitacyjne 
  - organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych dla osób  
    niepełnosprawnych    intelektualnie 
  - działania aktywizująco zawodowo osoby niepełnosprawne 
6. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej 
7. W dniu 31 marca 2016 r. Rada Fundacji podjęła uchwałę nr 1/2016 w sprawie: 
    - przyjęcia sprawozdania finansowego, rachunku zysków i strat oraz bilansu 
      za 2015 r., 
    - przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Fundacji w 2015 r. i udzielenia mu 
      Absolutorium 
8. Z okazji otwarcia sezonu żeglarskiego w Stanicy Wodnej Kietlice n/Mamrami, 
    W dniach 1-3 maja 2016 r., Fundacja przeprowadziła szeroką kampanię informacyjną  
    nt. swoich celów i zadań, czego efektem były dobrowolne wpłaty darczyńców 
    na konto Fundacji 
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9. W dniach 10-12.06.2016 r. Fundacja współorganizowała wspólnie ze Stowarzyszeniem 
    na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Giżycku, VIII Giżycki 
    Indywidualno-Drużynowy Turniej tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych 
    połączony z żeglowaniem, poprzez zapewnienie opiekunów i kadry do prowadzenia 
    jachtów.                                                                                                                               
10. Z inicjatywy Fundacji, mazurskie porty i przystanie funkcjonujące wokół  
       jez. Mamry obniżyły znacząco opłaty portowe dla żeglarzy niepełnosprawnych, 
       którzy stanowią 5-7% ogółu pływających załóg                                                                                                                                  
11. W dn. 30 listopada 2016 r. Fundacja zorganizowała „Dzień Andrzejkowy” dla 
    uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej z Olszewa Węgorzewskiego i 
    Powiatowego Domu Samopomocy w Węgorzewie                                                                                                                     
12. W dniu 20 listopada 2016 r., Rada Fundacji podjęła uchwałę nr 2/2016 w sprawie  
     zawarcia notarialnej Umowy użyczenia na lat dwadzieścia i ustanowienia dla niej   
     prawa pierwokupu, zabudowanej nieruchomości, położonej w Węgorzewie, przy 
     ul. Łuczańskiej 10,  nr Księgi Wieczystej OL2G/00008638/9. 
     W/w nieruchomość przeznaczona będzie, po adaptacji i przebudowie, na stworzenie  
     kompleksu mieszkań chronionych  i dziennego pobytu dla dorosłych osób 
     niepełnosprawnych intelektualnie. Stosowany akt notarialny podpisano w dniu  
     22 listopada 2017 roku. 
13. W IV kw. 2016 r. Fundacja zleciła opracowanie projektu przebudowy i adaptacji 
      w/w nieruchomości oraz wykonanie kosztorysu inwestorskiego firmie projektowej 
      Geo-Inwest-Projekt z Węgorzewa .  
      W tym okresie podjęto również działania mające na celu pozyskanie środków 
      unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Warmii i Mazur na lata 
      2014-2020 : działanie  9.2  Infrastruktura socjalna .                                                                                                                                                                                      
14. Fundacja w 2016 r. nie prowadziła żadnej działalności gospodarczej                                                                                                                                                                                                                                   
15. W okresie sprawozdawczym Fundacja nie zatrudniała żadnych osób oraz nie 
      wypłacała żadnych wynagrodzeń, opierając się wyłącznie na wolontariacie. 
      Nie udzielano również żadnych pożyczek pieniężnych oraz nie nabywano 
      udziałów, akcji i obligacji.            
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16. W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzana kontrola działalności Fundacji 
17. Załącznikiem do niniejszego sprawozdania jest Sprawozdanie Finansowe za 2016 r.  
      Fundacji Pomocy  Społecznej- Nasz Dom Węgorzewo 
 
 
      Prezes Zarządu Fundacji Pomocy Społecznej- 
      Nasz Dom Węgorzewo   
      dr inż. Halina Barbara Sawicka 
 
 
 
 
 
      Wiceprezes Zarządu Fundacji Pomocy Społecznej- 
      Nasz Dom Węgorzewo 
      Jan Robert Kowelski 
    
   


