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                                         Sprawozdanie merytoryczne 

                             z działalności Fundacji Pomocy Społecznej – 

                                             Nasz Dom Węgorzewo 

                                                      w 2018 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: fundacjawegorzewo@gmail.com, tel.: 87 427 16 25 

 

  3.Władze statutowe Fundacji na dzień 31.12.2018 r. stanowią: 

  Zarząd Fundacji w składzie:  

    - Maria Tonder – Prezes Zarządu 

    - Jan Robert Kowelski – Wiceprezes Zarządu 

   oraz  Rada Fundacji w składzie: 

     - Halina Barbara Sawicka – przewodnicząca Rady 

     - Danuta Pietrzykowska 

     - Mirosława Użyńska 

      

   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 wspieranego kompleksu mieszkaniowego dla 8-10 

    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 aktywizujące zawodowo osoby niepełnosprawne 

  - pomoc osobom starszym i samotnym w załatwieniu codziennych spraw bytowych, 

    ułatwieniu dostępu do opieki medycznej, urzędów, poczty itp.     

6. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

7. W dniu 26 marca 2018 r. Rada Fundacji podjęła uchwałę nr 1/2018 w sprawie: 

    - zatwierdzenia sprawozdania finansowego, rachunku zysków i strat oraz bilansu 

      za 2017 r., 

    - przyjęcia przedłożonego przez Zarząd Sprawozdania Merytorycznego z działalności 

      Fundacji za 2017 rok 

    - przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Fundacji w 2017 r. i udzielenia mu 

      absolutorium  

8. W dn. 15.06.2018 r. Fundacja wspólnie z PCPR Węgorzewo, SOSW Węgorzewo 

     i WTZ  Olszewo Węgorzewskie brała udział w organizacji całodziennej imprezy  

     integracyjnej pn. „Planeta Integracja”, prowadząc pokazy i zajęcia z ratownictwa 

     wodnego dla uczestników tego wydarzenia. 
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9. W dniu 4 lipca 2018 r., Rada Fundacji podjęła uchwały nr  2,3,4 i 5, dotyczące 

     zmian w składzie personalnym Zarządu i samej Rady, celem zapewnienia 

     ciągłości działań organizacji.        

10. W dniach  4 i 5 sierpnia 2018 r. w porozumieniu z Muzeum Kultury Ludowej 

      w Węgorzewie, Fundacja wystawiła swoje  stoisko informacyjne w trakcie  

      Międzynarodowego Jarmarku Folkloru.                                                                                                                                                                                                                                         

11.W dniu 26 sierpnia 2018 r., na posiedzeniu Fundatora i Rady Fundacji przyjęto 

      uchwały  w sprawie zmian personalnych w Radzie Fundacji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

12. W sierpniu i wrześniu Fundacja zajmowała się sporządzaniem kolejnego wniosku  

      o dofinansowanie projektu pt. „Poprawa dostępu do infrastruktury socjalnej w  

      Węgorzewie poprzez utworzenie mieszkań o charakterze wspieranym”  w ramach  

      RPO dla Warmii i Mazur na lata 2014-2020. 

      Wniosek został złożony i zarejestrowany w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie   

      27.09.2018 r., pod numerem RPWM. 09.02.00-28-0012/18.       

13. We wrześniu Fundacja przeprowadziła postępowanie przetargowe, które wyłoniło 

       wykonawcę robót budowlano-montażowych w obiekcie przy ul. Łuczańskiej 10 

       w Węgorzewie, w którym planowane jest utworzenie mieszkań wspieranych 

       dla dorosłych osób z upośledzeniem intelektualnym.  

       Roboty rozpoczęto 1 października 2018 r., po złożeniu wniosku o dofinansowanie 

       przedmiotowego projektu. 

14. W okresie wrzesień-grudzień przedstawiciele Fundacji prowadzili stały monitoring 

       prac budowlano-montażowych w obiekcie przy ul. Łuczańskiej 10, konsultując 

       zwłaszcza elementy użytkowe, związane ze specyfiką funkcjonowania obiektu.  

       W tym okresie rozpoczęto również kompletowanie części wyposażenia dla 

       remontowanego obiektu, które nie zostało ujęte w kosztorysie  

15. W okresie sprawozdawczym Fundacja przygotowała do wydania tomik poetycki 

       pt. „Moja schizofrenia” autorstwa jednej z uczestniczek Warsztatów Terapii  

       zajęciowej, prowadzonych przez PCPR w Węgorzewie 
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16.  W 2018 r., Fundacja kontynuowała sprawowanie opieki nad kilkoma osobami   

        starszymi i samotnymi, zapewniając im opał na zimę, transport na badania lekarskie 

        oraz  pomoc w załatwianiu spraw urzędowych 

17. Fundacja w 2018 r. nie prowadziła żadnej działalności gospodarczej                                                                                                                                                                                                                                    

18. 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.                                                                                                                                    

19. W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzana kontrola działalności  

      Fundacji. 

20. Załącznikiem do niniejszego sprawozdania jest sprawozdanie finansowe,  

      rachunek zysków i strat oraz bilans  Fundacji Pomocy  Społecznej 

      Nasz Dom Węgorzewo za 2018 rok. 

 

 

      Prezes Zarządu Fundacji Pomocy Społecznej 

      Nasz Dom Węgorzewo   

      Maria Tonder 

 

 

 

 

      Wiceprezes Zarządu Fundacji Pomocy Społecznej 

      Nasz Dom Węgorzewo 

      Jan Robert Kowelski 

    

 

 

 

 

 


