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                                         Sprawozdanie merytoryczne 

                             z działalności Fundacji Pomocy Społecznej – 

                                             Nasz Dom Węgorzewo 

                                                      w 2017 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 31.12.2017 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  

    mieszkań wspieranych oraz ośrodek dziennego pobytu, przeznaczony dla kilkunastu 

    dorosłych osób, niepełnosprawnych intelektualnie.     

  - udział w akcjach charytatywnych, zbierających fundusze na rzecz osób  

    niepełnosprawnych 

  - 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 dniu18 marca 2017 r. Rada Fundacji podjęła uchwałę nr 1/2017 w sprawie: 

    - przyjęcia sprawozdania finansowego, rachunku zysków i strat oraz bilansu 

      za 2016 r., 

    - przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Fundacji w 2016 r. i udzielenia mu 

      absolutorium  

    - powołania na kolejną kadencję Zarządu Fundacji w składzie: 

       Halina Barbara Sawicka – Prezes Zarządu 

       Jan Robert Kowelski – Wiceprezes Zarządu 

8. W dniu 20 kwietnia 2017 r. zostało podpisane Porozumienie o stałej współpracy 

     z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, 

     dotyczące organizacji wspólnych imprez i akcji pomocowych dla podopiecznych 

     obu organizacji 
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9. W dniu 8 maja 2017 r. Rada Fundacji podjęła uchwałę nr 2/2017 w sprawie: 

     - zatwierdzenia przedłożonego przez Zarząd Sprawozdania Merytorycznego 

       z Działalności Fundacji za 2016 r. 

     - przyjęcia przedłożonych przez Zarząd projektów Porozumień, dotyczących 

       zasad współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Miejsko-Gminnym 

       Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Węgorzewie        

10.W maju 2017 r. Fundacja przyjęła opracowany przez firmę Geo-Inwest-Projekt 

     kosztorys inwestorski oraz projekt przebudowy i adaptacji obiektu przy ulicy 

     Łuczańskiej w Węgorzewie, przeznaczonego dla przyszłych podopiecznych Fundacji                                                                                                                                                                                                                                         

11. W dniu 16 czerwca 2017 r. zostało podpisane Porozumienie o współpracy z 

      Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie, dotyczące rekrutacji 

      dorosłych osób niepełnosprawnych do zamieszkania w mieszkaniach Fundacji 

      oraz umożliwienia udziału części podopiecznych Fundacji w zajęciach   

      terapeutycznych, prowadzonych przez Powiatowy Dom Samopomocy                                                                                                                                                                                                                                                             

12.  W dniu 19 czerwca 2017 r. podpisano Porozumienia o współpracy z Miejsko- 

       Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Stowarzyszeniem Osób  

       Niepełnosprawnych „Empatia” w Węgorzewie, dotyczące wspólnej organizacji  

       imprez charytatywnych, plenerowych i kulturalnych                                                                                                             

13. W dniu 23 czerwca 2017 r. Fundacja złożyła kompleksowy wniosek w Urzędzie 

      Marszałkowskim w Olsztynie, o dofinansowanie przebudowy i adaptacji obiektu 

      przy ul. Łuczańskiej 10 w Węgorzewie, w ramach RPO dla WM  na lata 2014-2020 

      działanie 9.2 - infrastruktura socjalna 

14.W czerwcu 2017 r. Fundacja zebrała deklarację pięciu zakładów pracy w  

      Węgorzewie, dotyczących możliwości zatrudnienia jej przyszłych podopiecznych 

      w niepełnym wymiarze godzin.     

15. W dniu 16 lipca 2017 r. Fundacja w ramach współpracy z M-GOPS w Węgorzewie, 

      uczestniczyła w trakcie IV Czempionatu Koni Zimnokrwistych w Stulichach, 

      w akcji charytatywnej na rzecz 9-letniego Łukaszka, cierpiącego na 

      rozszczepienie kręgosłupa. Przedmioty przekazane przez Fundację na aukcję 

      przyniosły 1 300 zł, natomiast członkowie Fundacji pracowali przy wydawaniu 

      ponad 300 gorących posiłków, zbierając ponad 3000 zł 
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16. W dniu 5 sierpnia 2017 r. w ramach Międzynarodowego Jarmarku Folkloru 

      w Węgorzewie, Fundacja wystawiła swoje stoisko informacyjne, oferując 

      turystom figurki „dobrych aniołków”, co spotkało się ze sporym zainteresowaniem 

      zwiedzających 

17. W grudniu 2017 r. Fundacja otrzymała decyzję negatywną, dotyczącą finansowania 

      przebudowy i adaptacji obiektu przy ul. Łuczańskiej w Węgorzewie z funduszy 

      unijnych. Powodem były błędy formalne, popełnione w formularzach „exel” 

18. Przez cały 2017 rok, Fundacja opiekowała się samotną, 86-letnią emerytowaną 

      nauczycielką, pomagając załatwić różne sprawy urzędowe, przekazując  

      szerokoekranowy telewizor czy też dostarczając, w miarę potrzeby, zakupy i posiłki 

19. Fundacja w 2017 r. nie prowadziła żadnej działalności gospodarczej                                                                                                                                                                                                                                    

20. 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.                                                                                                                                    

21. W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzana kontrola działalności Fundacji 

22. Załącznikiem do niniejszego sprawozdania jest Sprawozdanie Finansowe za 2017 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 

    

 

 

 


