SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI „POMALUJ MI ŚWIAT”
W OŁAWIE
ZA ROK 2016

1. Fundacja "Pomaluj mi świat" z siedzibą w Oławie pry Ul. Cichej 7, 55-200 Oława.
Fundacja zarejestrowana we Wrocławiu przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IV
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego: KRS 0000185946, REGON 932971191,
NIP 8992496786

1.1 Skład Zarządu Fundacji:
Prezes Zarządu Witold Jakubas
Wiceprezes Zarządu Marta Wszołek
Sekretarz Zarządu Agata Jakubas
1.2 Cele statutowe Fundacji:
a) popieranie i promocja różnych dziedzin twórczości plastycznej, rzemiosła oraz
popularyzacja sztuki,
b) promocja młodego pokolenia twórców w kraju i zagranicą,
c) skupianie wokół idei Fundacji twórców, miłośników sztuki, rękodzielnictwa,
rzemiosła, przedstawicieli nauki i działaczy sfery kulturalno-oświatowej w kraju i
zagranicą,
d) działanie na rzecz rozwoju twórczości rzemieślniczej i rękodzielniczej,
e) pomoc młodym utalentowanym osobom w rozwijaniu ich zdolności artystycznych,
rozpoczęciu kariery oraz doskonaleniu osobowości,
f) aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych i zagrożonych
wykluczeniem społecznym – dzieci i dorosłych oraz osób starszych,
g) pomoc dzieciom pozbawionym opieki dorosłych oraz instytucjom opiekuńczooświatowym,
h) organizacja zajęć terapeutycznych oraz poradnictwa indywidualnego i grupowego,
i) podejmowanie innych działań, w tym interwencji kryzysowej na rzecz dzieci,
młodzieży i dorosłych, w szczególności niepełnosprawnych oraz wykluczonych
społecznie.
1.3 Forma i zakres działalności:
a) Fundacja jest organizacją pożytku publicznego o celach niezarobkowych.

b) Wszystkie osiągnięte w działalności dochody przeznaczane są na działalność pożytku
publicznego związanych z celami statutowymi.
c) Czas działalności Fundacji jest nieoznaczony.
d) Fundacja prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności na terenie całej
Rzeczypospolitej Polskiej, ale dla właściwego realizowania swoich celów statutowych może
wykraczać poza granice Polski.
e) Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Edukacji Narodowej.
1.4 Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) Organizowanie i prowadzenie placówek dziennego pobytu dla osób w podeszłym wieku,
bezdomnych, z upośledzeniem umysłowym, niepełnosprawnych fizycznie i z
zaburzeniami psychicznymi.
b) Organizowanie i prowadzenie działalności związanej z przystosowaniem zawodowym osób
bezrobotnych, osób z upośledzeniem umysłowym, zaburzeniami psychicznymi i
niepełnosprawnych fizycznie.
c) Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w tym
działalności rekreacyjnej i sportowej, działalności społecznej i poradnictwa dla dzieci,
młodzieży, osób dorosłych, bezrobotnych, osób z upośledzeniem umysłowym,
zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych fizycznie, prowadzenie działań na rzecz
porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.
d) Działalność w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
e) Organizowanie i prowadzenie placówek kształcenia praktycznego, ustawicznego oraz
ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego.
f) Organizowanie i prowadzenie form edukacji związanej głównie z rozwijaniem własnych
zainteresowań oraz doskonaleniem zawodowym, działalności szkoleniowej z zakresu
komunikacji werbalnej i niewerbalnej, kursów przystosowawczych.
g) Prowadzenie działalności z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, działalności w
zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
h) Organizowanie i prowadzenie działań z zakresu pozaszkolnych form edukacji artystycznej.
i) Organizowanie i prowadzenie placówek całodobowej opieki w formie domów opieki
społecznej, domów rehabilitacyjnych, placówek opieki społecznej.
j) Organizowanie i prowadzenie placówek dla osób uzależnionych od alkoholu i innych
używek, osób z zaburzeniami psychicznymi i ośrodków zdrowia psychicznego.
k) Prowadzenie działalności z zakresu opieki dziennej nad dziećmi w tym organizowanie
wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
l) Prowadzenie innych form działalności pożytku publicznego zgodnych z celami statutowymi
Fundacji.
3. Realizacja celów statutowych w 2016 roku:
Fundacja „Pomaluj mi świat” w 2016 roku realizowała swoje cele poprzez wdrażanie trzech
projektów z obszaru pomocy społecznej na terenie powiatu oławskiego.
3.1 Punkt Interwencji Kryzysowej w Oławie:

Tytuł: Punkt Interwencji Kryzysowej dla mieszkańców powiatu oławskiego
Finansowanie: Dofinansowanie z budżetu powiatu oławskiego
Termin: 1 luty 2016 – 31 grudnia 2016 r.
Partnerzy: Starostwo Powiatowe w Oławie
Budżet: 59.451,92 zł
Zasięg: Powiat Oławski
Punkt Interwencji Kryzysowej
Ul. Brzeska 8a/3, 55-200 Oława
Punkt Interwencji Kryzysowej rozpoczął swoją działalność 1 lutego 2016 roku. Działalność
Punktu Interwencji Kryzysowej została dofinansowana w drodze konkursu na realizację
zadania publicznego przez Powiat Oławski. Dodatkowe środki zostały pozyskane dzięki
realizacji Projektu: „Przełamać Niemoc”, finansowanemu przez Ministra Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej i Powiat Oławski.
Punkt Interwencji Kryzysowej powstał i prowadzi swoją działalność w oparciu o założenia
„Powiatowego programu Przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy
w rodzinie na lata 2012-2017” oraz „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Powiatu Oławskiego na lata 2011 – 2017”.
Celem głównym Punktu Interwencji Kryzysowej w Oławie było zapobieganie utracie lub/i
przywracanie utraconej – w wyniku zdarzenia kryzysowego ‒ równowagi, zdolności do
działania i autonomii na rzecz osób, rodzin i większych grup doświadczających wspólnie
sytuacji kryzysowej.
Pomoc Punktu Interwencji Kryzysowej w Oławie koncentrował się głównie na udzieleniu
wsparcia i pomocy osobom, rodzinom oraz grupom dotkniętym:
a) przemocą w rodzinie,
b) kryzysami małżeńskimi, wychowawczymi i rodzinnymi,
c) kryzysami sytuacyjnymi (tj. utratą, żałobą, osieroceniem, wypadkiem, katastrofą,
klęską żywiołową),
d) kryzysem suicydalnym,
e) kryzysem rozwojowym,
f) bezradnością, długotrwałą chorobą i innymi problemami.
Praca Punktu Interwencji Kryzysowej koncentrowała się na trzech działaniach:
a) zapewnienie kompleksowej pomocy dla osób, rodzin i grup będących w kryzysie.
Zadania w tym obszarze:
- zapewnienie kompleksowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, socjalnej i
terapeutycznej osobom, rodzinom i większym grupom doświadczającym wspólnie sytuacji
kryzysowych,
- prowadzenie interwencji kryzysowej w Punkcie Interwencji Kryzysowej w Oławie lub w
miejscu pobytu klienta/klientów (kontakt indywidualny, telefoniczny czy z użyciem technik
internetowych i tradycyjnej poczty),
- prowadzenie spotkań/terapii indywidualnej, rodzinnej i grupowej w sytuacjach skrajnie
urazowych,
- prowadzenie grup wsparcia, grup psychoedukacyjnych oraz samopomocowych.

b) Podniesienie poziomu wiedzy i świadomości społecznej mieszkańców powiatu
oławskiego na temat sytuacji kryzysowych.
Zadania w tym obszarze:
- upowszechnianie informacji na temat przemocy w rodzinie, możliwości przeciwdziałania
i ochrony przed przemocą.
c) Zwiększenie dostępności, skuteczności i efektywności działań profilaktycznych z zakresu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie adresowanych do różnych grup odbiorców.
Zadania w tym zakresie:
- prowadzenie programów edukacyjnych i informacyjnych z zakresu przezwyciężania
sytuacji kryzysowych dla mieszkańców powiatu oławskiego.
Usługi Punktu Interwencji Kryzysowej w Oławie prowadzone były w oparciu o model
interwencji kryzysowej połączony z podejściem interdyscyplinarnym (trzy etapy):
a) zabezpieczenie podstawowych potrzeb – nawiązanie kontaktu, zapewnienie
bezpieczeństwa, pomoc w rozwiązywaniu pilnych i najbardziej absorbujących problemów;
b) wsparcie w kryzysie – wzbudzenie potrzeby zmian, pomoc w rozwiązywaniu
problemów emocjonalnych, pobudzenie systemu wartości, wypracowanie diagnozy
problemowej i praca nad nią (kierowanie do specjalistów),
c) aktywizacja społeczno-zawodowa poprzez wypracowanie sieci wsparcia, pomoc w
zmianie zachowań, uzyskaniu kontroli nad własnym życiem i wyjściu w środowisko lokalne
(grupy wsparcia, warsztaty terapii zajęciowej, aktywizacja zawodowa).
Formy świadczeń Punktu Interwencji Kryzysowej w Oławie:
a) interwencje ambulatoryjne i w terenie,
b) interwencje telefoniczne,
c) interwencje internetowe i z wykorzystaniem poczty tradycyjnej,
d) udzielanie schronienia w sytuacjach skrajnie urazowych dzięki współpracy z
innymi instytucjami,
e) poradnictwo specjalistyczne – psychologiczne, prawne i mediacyjne,
f) grupy wsparcia,
g) działania informacyjno-edukacyjne.
W Punkcie Interwencji Kryzysowej w Oławie zatrudnione były 3 osoby:
a) Kierownik/Osoba pierwszego kontaktu,
b) Psycholog,
c) Osoba pierwszego kontaktu.
Do celów realizacji Projektu: „Przełamać Niemoc” zostały zatrudnione dodatkowe osoby:
a) Psycholog,
b) Prawnik,
c) Mediator.
Od 1 lutego do 31 grudnia 2016 roku Punkt Interwencji Kryzysowej w Oławie objął swoim
wsparciem specjalistycznym – indywidualnym poradnictwem – 141 osób z terenu powiatu
oławskiego:
a) z terenu Gminy Miejskiej Oława – 69 osoby (w tym 13 dzieci),
b) z terenu Gminy Wiejskiej Oława – 43 osób (w tym 10 dzieci),
c) z terenu Gminy Miejsko-Wiejskiej Jelcz-Laskowice – 12 osób (w tym 2 dzieci),

d) z terenu Gminy Wiejskiej Domaniów – 17 osób (w tym 3 dzieci).
Dominujące kryzysy pojawiające się w Punkcie Interwencji Kryzysowej w Oławie od 1
lutego do 31 grudnia 2016 roku:
1. Gmina Miejska Oława:
a) Kryzys sytuacyjny – 65 osób, w tym:
- Problemy wychowawcze - 17
- Uzależnienia/współuzależnienia – 6
- Emocjonalne - 16
- Problemy z niepełnosprawnością/długotrwała choroba – 23 osób
- Rozwód - 2
- Bezdomność - 1
b) Kryzys suicydalny – 4 osoby
c) Przemoc w rodzinie – 5 osób
d) Konflikt małżeński/rodzinny – 5 osób
2. Gmina Wiejska Oława:
a) Kryzys sytuacyjny – 39 osób w tym:
- Problemy wychowawcze - 12
- Uzależnienia/współuzależnienia – 3
- Emocjonalne - 10
- Problemy z niepełnosprawnością/długotrwała choroba – 10 osób
- Rozwód - 2
- Bezdomność - 2
b) Kryzys suicydalny – 0 osób
c) Przemoc w rodzinie – 8 osób
d) Konflikt małżeński/rodzinny – 3 osób
3. Gmina Wiejska Domaniów:
a) Kryzys sytuacyjny – 9 osób w tym:
- Problemy wychowawcze - 0
- Uzależnienia/współuzależnienia – 3
- Emocjonalne - 6
- Problemy z niepełnosprawnością/długotrwała choroba – 0
- Rozwód - 0
- Bezdomność - 0
b) Kryzys suicydalny – 0 osób
c) Przemoc w rodzinie – 6 osób
d) Konflikt małżeński/rodzinny – 3 osoby
4. Gmina Wiejsko-Miejska Jelcz-Laskowice:
a) Kryzys sytuacyjny – 11 osób w tym:
- Problemy wychowawcze - 1
- Uzależnienia/współuzależnienia – 1
- Emocjonalne - 3
- Problemy z niepełnosprawnością/długotrwała choroba – 6
- Rozwód – 0
- Bezdomność – 0
- Problemy finansowe/oszustwo - 1
b) Kryzys suicydalny – 0 osób

c) Przemoc w rodzinie – 2 osoby
d) Konflikt małżeński/rodzinny – 5 osób
W ramach wsparcia specjalistycznego wykonano:
a) Pierwszy kontakt – 123
b) Wsparcie pedagogiczne – 174
c) Wsparcie psychologiczne – 378
d) Wsparcie prawne – 24
e) Mediacje – 17
f) Wsparcie wyjazdowe - 47
Od 1 lutego do 31 grudnia 2016 roku Punkt Interwencji Kryzysowej w Oławie objął swoim
wsparciem specjalistycznym – szkoleniowym i warsztatowym – 110 osób z terenu powiatu
oławskiego.
Działania dla instytucji pomocowych z terenu powiatu oławskiego:
1. Szkolenie z seksualności osób niepełnosprawnych dla specjalistów pracujących pracowników socjalnych i pedagogów szkolnych (14 osób),
2. Szkolenie dla kandydatów na „Trenera pracy wspomaganej osób
niepełnosprawnych” (6 osób),
3. Spotkanie informacyjne – „Rozwój ekonomii społecznej na terenie powiatu
oławskiego” (16 osób).
Działania dla osób zagrożonych i będących w kryzysie:
1. Warsztaty integracyjne dla dzieci i młodzieży zagrożonych i doznających przemocy
w rodzinie – hipoterapia „Strefa radości” (18 osób),
2. Warsztaty integracyjne dla dzieci i młodzieży zagrożonych i doznających przemocy
w rodzinie – „Mikołajkowy Basen” (22 osoby),
3. Warsztaty integracyjne dla dzieci i młodzieży zagrożonych i doznających przemocy
w rodzinie – „Okno na świat” (8 osób)1
4. Trening kompetencji społecznych dla osób z niepełnosprawnościami (6 osób),
5. Warsztaty radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi dla osób niepełnosprawnych
słuchowo (16 osób),
6. Grupa wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (6 osób),
7. Grupa wsparcia dla osób z niepełnosprawnością wzrokową (4 osoby).
Od 1 lutego do 31 grudnia 2016 roku Punkt Interwencji Kryzysowej w Oławie prowadził
działalność dodatkową mającą na celu wsparcie osób zagrożonych i będących w kryzysie z
terenu powiatu oławskiego poprzez:
1. kampanię informacyjno-edukacyjną skierowaną do mieszkańców powiatu
oławskiego oraz organizacji i instytucji pomocowych (umieszczanie informacji o
pracy i formach pomocy PIK-u w lokalnej prasie i telewizji, kolportaż plakatów,
ulotek i wizytówek we wszystkich ważnych instytucjach i organizacjach
pomocowych);
2. wykonanie i kolportaż do 34 organizacji i instytucji pomocowych z terenu powiatu
oławskiego „Informatora o instytucjach świadczących pomoc ofiarom przemocy w
rodzinie i sprawcom z terenu powiatu oławskiego”;

3. wykonanie i kolportaż do 24 organizacji i instytucji pomocowych z terenu powiatu
oławskiego „Diagnoza występowania zjawiska przemocy w rodzinie na terenie
powiatu oławskiego 2011 – 2015”;
4. udział w „XIV Spartakiadzie Osób Niepełnosprawnych” dla osób z
niepełnosprawnością i ich rodzin;
5. udział jako partner w „V Oławska Konferencja Mediacyjnej”;
6. udział w warsztatach integracyjnych dla osób z niepełnosprawnością (PIK był
reprezentowany przez 3 osoby z niepełnosprawnością intelektualną) na terenie
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Środzie Śląskiej prowadzonej przez Dolnośląskie
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „OSTOJA” z Wrocławia;
7. udział w Spotkaniu z okazji „15-lecia Trenera Pracy Wspomaganej na terenie
Polski” organizowanego przez Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych;
8. udział w Gminnych Dożynkach (Gmina Domaniów i Jelcz-Laskowice) w ramach
kampanii informacyjno-edukacyjnej;
9. wsparcie wolontaryjne Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w
Oławie w ramach Świątecznej Zbiórki Żywności (Bank Żywności);
10. udział w debacie dla środowiska osób z niepełnosprawnością wzrokową we
Wrocławiu w ramach Projektu „Wdrażanie Konwencji o prawach osób
niepełnosprawnych – wspólna sprawa”.
Od 1 lutego do 31 grudnia 2016 roku Punkt Interwencji Kryzysowej nawiązał współpracę
z:
a) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie,
b) wszystkimi Ośrodkami Pomocy Społecznej w Powiecie Oławskim,
c) wszystkimi Zespołami Interdyscyplinarnymi ds. Przeciwdziałaniu Przemocy w
Rodzinie z terenu powiatu oławskiego (pracownicy PIK-u wchodzą w skład 3
Zespołów),
d) Komendą Powiatowej Policji w Oławie,
e) Wydziałem Rodzinnym Sądu Rejonowego w Oławie,
f) Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej w Oławie,
g) Powiatowym Ośrodkiem Pomocy Psychologiczno–Pedagogicznej i Doradztwa
Metodycznego w Oławie,
h) Zespołem Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Oławie,
i) Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Jelczu-Laskowicach,
j) Polskim Czerwonym Krzyżem – Oddział w Oławie,
k) Zespołem Szkół Specjalnych w Oławie,
l) Stowarzyszeniem „Świeży oddech”,
m) Kancelarią Mediacyjno-Prawną Grażyny Górskiej (dzięki tej współpracy
zaoferowano klientom PIK-u darmowe mediacje),
n) Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie we
Wrocławiu,
o) Dolnośląskim Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Młodzieży „OSTOJA”,
p) Specjalistyczną Poradnią Rodzinną w Oławie,
q) Wrocławskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych.
Od 1 lutego do 31 grudnia 2016 roku w ramach współpracy z organizacjami i instytucjami
do Punktu Interwencji Kryzysowej w Oławie kierowane były osoby z instytucji:

a) Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Oławie – 11 osób,
b) szkoły z terenu powiatu oławskiego – 13 osób,
c) Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno–Pedagogicznej i Doradztwa
Metodycznego w Oławie – 6 osób,
d) Ośrodki Pomocy Społecznej – 39 osób,
e) inne (ulotki, informacje z gazet, internetu, od innych klientów, itp.) – 41 osób.

3.2 Cykl Szkoleniowo-Edukacyjny III
Tytuł: Cykl Szkoleniowo-Edukacyjny III
Finansowanie: Dofinansowanie z budżetu Powiatu Oławskiego
Termin: od 15 marca 2016 r. do 21 kwietnia 2016 r.
Partnerzy: Starostwo Powiatowe w Oławie
Budżet: w 2016 r. – 6.073,87 zł
Zasięg: Powiat oławski
Strona www: http://www.pomalujmiswiat.pl/projekty/
Cykl Szkoleniowo-Edukacyjny był już trzecią edycją Projektu. W tym roku z usług
skorzystało 8 osób z zaburzeniami psychicznymi. Wszystkim uczestnikom zaoferowano
Trening kształtowania kompetencji społeczno-zawodowych i indywidualne doradztwo
zawodowe. Uczestnicy w oparciu o proponowane zajęcia wzbogacili swoje umiejętności i
kompetencje społeczne i zawodowe, co będzie procentowało w dalszych działaniach
Fundacji pod kątem aktywizacji społeczno-zawodowej osób z zaburzeniami psychicznymi.
Poprzez działania szkoleniowe i doradcze udało się realnie zdiagnozować zdolności
intelektualne, manualne i emocjonalne (poprzez trening kształtowania umiejętności
społeczno-zawodowych) społeczne i zawodowe uczestników Projektu. Zdiagnozowanie w/w
umiejętności posłużyło do opracowania indywidualnego Planu zmierzającego do aktywizacji
zawodowej i będzie pomocna w dalszej pracy z Trenerami Pracy.
Zwieńczeniem Cyklu było spotkanie z Trenerami Pracy Wrocławskiego Sejmiku Osób
Niepełnosprawnych. Uczestnicy zajęć mieli sposobność zapoznania się Programem
zatrudnienia wspomaganego – wymogami, obowiązkami, zasadami współpracy. Dzięki
Projektowi Trenerzy Pracy z Wrocławia będą kontynuować pracę z uczestnikami zajęć w
formie warsztatowej.
W czasie działań Projektowych przeprowadzono zajęcia - Trening kształtowania
kompetencji społeczno-zawodowych dla 8 osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu
powiatu oławskiego w liczbie 24 godzin warsztatowych z psychologiem i terapeutą
zajęciowym. Uczestnicy badali swoje mocne strony, pracowali nad strategiami radzenia sobie
ze stresem i nad społecznymi aspektami aktywizacji zawodowej.
W czasie Projektu Doradca zawodowy przeprowadził indywidualne zajęcia z każdym z
uczestników Projektu. Badanie kompetencji zawodowych, porady doradcze i zajęcia
rozwijające zdolności pracownicze były wykonywane pod kątem wspomaganego
zatrudnienia.

Na koniec działań projektowych odbyło się spotkanie z przedstawicielami
Wrocławskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, którzy nakreślili uczestnikom projektu
Program Trenera Pracy i Zatrudnienia Wspomaganego. Na spotkaniu ostał opracowany
wstępny plan dalszej współpracy między Fundacją a Trenerami Pracy.
We współpracy doradcy zawodowego z psychologiem i terapeutą zawodowym został
opracowany Plan Zatrudnienia dla wszystkich 8 uczestników Cyklu. Plan zakłada dalszą
pogłębioną pracę nad kompetencjami zawodowymi i próbę aktywizacji zawodowej w formie
zatrudnienia wspomaganego.
W projekcie wzięło udział 8 osób z zaburzeniami psychicznymi. Przeprowadzenie 24
godzin zajęć z psychologiem i terapeutą zajęciowym dla 8 uczestników Projektu.
Przeprowadzono 24 godzin zajęć z doradcą zawodowym dla 8 uczestników Projektu.
Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Oławie wyniosła 5.000,00 zł.
Wkład własny w realizację zadania wyniósł 1.073,87 zł.

3.3 Akademia Kształtowania Wartości

Tytuł: Akademia Kształtowania Wartości
Finansowanie: Dofinansowanie z budżetu Powiatu Oławskiego
Termin: od 4 kwietnia 2016 r. do 14 maja 2016 r.
Partnerzy: Starostwo Powiatowe w Oławie
Budżet: w 2016 r. - 6.718,14 zł
Zasięg: Powiat oławski
Strona www: http://www.pomalujmiswiat.pl/projekty/
Cel główny: podniesienie samooceny i zwiększenie motywacji do działania –
osiągnięty – osoby uczestniczące w Projekcie, dzięki uczestnictwu w działaniach
warsztatowych, zwiększyły wiarę w swoje możliwości i motywację do dalszej pracy nad sobą.
Uczestnicy wyrazili chęć do dalszego kontynuowania pracy w zajęciach o podobnej tematyce,
które jeszcze bardziej pozytywnie wpłyną na ich rozwój. Zwiększona pozytywna ocena
samego siebie pomoże w realizacji dalszych celów każdego uczestnika zajęć.
Podczas zajęć warsztatowych uczestnicy zajęć pracowali nad obrazem samego siebie,
wykonywali ćwiczenia, które miały pomóc w widzeniu i tworzeniu swojego obrazu. Obraz
wypracowany na zajęciach pozwoli pewniej poruszać się w społeczeństwie lokalnym i
wypracowywać strategię osiągania celów.
Uczestnicy zajęć poprzez działania warsztatowe i ćwiczenia ruchowe z włączeniem
elementów metody Weroniki Sherborne, poznawali swoje ciało, zwoje bariery ale też uczyli
się akceptować swoje ułomności i wydobywać to co najlepsze z siebie. Uczestnicy uczyli się,

że świadomość własnego ciała ma wpływ na to jak sobie radzimy w otaczającym świecie i jak
na to jak nas widzą inni ludzie.
Uczestnicy uczyli się jak aktywnie współpracować z innymi ludźmi. Poprzez gry i
zabawy zespołowe ćwiczyli swoje zdolności i umiejętności, które są przydatne w byciu wobec
innych osób. Uczestnicy zajęć pochodzili z różnych środowisk i instytucji (Środowiskowy Dom
Samopomocy w Oleśnicy Małej, Stowarzyszenie „Tęcza”, Fundacja „Krok po kroku”, Zespół
Szkół Specjalnych w Oławie), uczyli się nawzajem od siebie dzięki odmiennym
doświadczeniom, co wpłynęło pozytywnie na rozwój naszych podopiecznych.
Uczestnicy zwiększali swoją wiedzę w wielu aspektach. Warsztaty wyposażały ich w
informację o cielesności, o widzeniu siebie i otoczenia, o dbaniu o swój wizerunek i
najbliższego otoczenia, o wpływie odżywiania na życie, o konieczności dbania o swoją
psychikę. Uczestnicy zajęć zwiększali wiedzę o sobie i kontaktach z innymi ludźmi, o
budowaniu dobrego wizerunku.
Uczestnicy zajęć oprócz typowych działań warsztatowych, brali udział w scenkach,
podczas których odgrywali różne role społeczne. Od innych uczestników dostawali
informacje zwrotne, które były omawiane i wyciągano wspólnie wnioski. Uczestnicy mogli
poprzez działania wspólne pracować nad swoimi wadami (świadomość i próba niwelowania
negatywnych skutków) i zaletami (świadomość i nauka korzystania z „mocnych stron”).
Każdy uczestnik miał możliwość wzbogacenia własnych doświadczeń, z których będzie mógł
korzystać w dalszym życiu w społeczeństwie.
W ramach działań projektowych udało się przepracować 40 godzin zajęć
warsztatowych i integracyjnych dla 12 osób niepełnosprawnych płci żeńskiej z terenu powiatu
oławskiego. Zajęcia integracyjne przebiegły zgodnie z założonym planem, co wpłynęło
pozytywnie na współpracę między uczestnikami zajęć podczas działań projektowych. Udało
się także zorganizować dodatkowy posiłek gastronomiczny (co nie wpłynęło na zwiększenie
dotacji). Udało się przeprowadzić 6 paneli warsztatów terapeutycznych (po 4 godziny każdy
panel) zgodnie z założonymi wytycznymi i tematami zaproponowanymi. Uczestnicy zajęć
(kobiety niepełnosprawne intelektualnie) pracowały metodą grupową. Podczas działań
projektowych uczestnicy zajęć mieli dostęp do psychologa i terapeutów zajęciowych, którzy
zapewniali wsparcie psychologiczne i terapeutyczne. Zajęcia warsztatowe były prowadzone z
wykorzystaniem metod pracy psychologicznej i terapeutycznej. Każda z 12 uczestniczek nadto
mogła skorzystać z indywidualnego wsparcia psychologicznego i terapeutycznego. Część
uczestników Projektu będzie kontynuowało indywidualne wsparcie w ramach Punktu
Interwencji Kryzysowej w Oławie.
W projekcie wzięło udział 12 osób niepełnosprawnych intelektualnie płci żeńskiej z
terenu powiatu oławskiego. Przeprowadzenie 40 godzin zajęć z psychologiem i terapeutą
zajęciowym dla 12 uczestników w ramach Projektu. Przeprowadzono 24 godzin zajęć
warsztatowych oraz 16 godzin zajęć integracyjnych z psychologiem i terapeutą zajęciowym
dla 12 uczestników w ramach Projektu

Wykorzystana dotacja ze Starostwa Powiatowego w Oławie wyniosła 6.917,00 zł.
Wkład własny w realizację zadania wyniósł 1.023,37 zł.
4. Uchwały Fundacji w 2016 roku
4.1 Uchwały Zarządu Fundacji:
a) Uchwała nr 01/2016 Zarządu Fundacji „Pomaluj mi świat” z dnia 05 stycznia 2016 roku w
sprawie zatwierdzenia rocznego Sprawozdania Środowiskowego Domu Samopomocy w
Oleśnicy Małej za rok 2015
b) Uchwała nr 02/2016 Zarządu Fundacji „Pomaluj mi świat” z dnia 26 stycznia 2016 roku w
sprawie powołania Punkt Interwencji Kryzysowej
c) Uchwała nr 03/2016 Zarządu Fundacji „Pomaluj mi świat” z dnia 27 stycznia 2016 w
sprawie zatrudnienia Kierownika Punktu Interwencji Kryzysowej w Oławie
d) Uchwała Zarządu Fundacji nr 04/2016 „Pomaluj mi świat” z siedzibą w Oławie z dnia 27
grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego i Regulaminu miejsc
hostelowych w Punktu Interwencji Kryzysowej w Oławie
e) Uchwała nr 05/2016 Zarządu Fundacji „Pomaluj mi świat” z dnia 27 stycznia 2016 roku w
sprawie zatwierdzenia Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych w Fundacji „Pomaluj mi
świat“ i „Polityka Bezpieczeństwa Dla Zbioru Podsystem Monitorowania Europejskiego
Funduszu Społecznego 2007 u Beneficjenta Po Kl”
f) Uchwała nr 06/2016 Zarządu Fundacji „Pomaluj mi świat” z dnia 27 stycznia 2016 roku w
sprawie zatwierdzenia procedur postępowania interwencyjnego w Punkcie Interwencji
Kryzysowej w Oławie
g) Uchwała nr 07/2016 Zarządu Fundacji „Pomaluj mi świat” z dnia 15 lutego 2016 roku w
sprawie zatwierdzenia rocznego Sprawozdania Finansowego i Merytorycznego Fundacji za
rok 2015
i) Uchwała Zarządu Fundacji nr 06/2016 „Pomaluj mi świat” z siedzibą w Oławie z dnia 16
maja 2016 roku w sprawie zmiany Statutu.
j) Uchwała Zarządu Fundacji nr 09/2016 „Pomaluj mi świat” z siedzibą w Oławie z dnia 26
września 2016 roku w sprawie zmiany Statutu.

4.2 Uchwały Rady Fundacji:
a) Uchwała nr 01/2016 Rady Fundacji „Pomaluj mi świat” z dnia 30 stycznia 2016 roku w
sprawie zatwierdzenia Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych w Fundacji „Pomaluj mi
świat“ i Polityki Bezpieczeństwa Dla Zbioru Podsystem Monitorowania Europejskiego
Funduszu Społecznego 2007 u Beneficjenta Po Kl
b) Uchwała Rady Fundacji nr 02/2016 z dnia 18 lutego 2016 roku w sprawie zatwierdzenia
rocznego Sprawozdania Finansowego i Merytorycznego Fundacji za rok 2016

c) Uchwała nr 03/2016 Rady Fundacji „Pomaluj mi świat” z siedzibą w Oławie z dnia 18 maja
2016 roku w sprawie zmiany Statutu.
d) Uchwała nr 04/2016 Rady Fundacji „Pomaluj mi świat” z siedzibą w Oławie z dnia 28
września 2016 roku w sprawie zmiany Statutu.

5. Opis działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS
W roku 2016 Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.

6. Informacja o osobach zatrudnionych
W roku 2016 Fundacja zatrudniała w ramach umowy zlecenia:
1. Punkt Interwencji Kryzysowej w Oławie:
a) Księgowego
b) Kierownika / Koordynatora
c) Psychologa x 2
d) Osobę Pierwszego Kontaktu / Pedagoga
e) Mediatora
f) Prawnika
2. Cykl Szkoleniowo-Edukacyjny:
a) Koordynatora
b) Psychologa
c) Pedagoga
3. Akademia Kształtowania Wartości:
a) Koordynatora
b) Psychologa
c) Pedagoga

W roku 2016 członkowie Zarządu i Rady Fundacji nie pobierali wynagrodzenia z tytułu
pełnionych funkcji w Zarządzie i Radzie Fundacji.

7. Informacja o działalności zleconej Fundacji przez jednostki samorządowe i państwowe
w roku 2016 Fundacja prowadziła działalność statutową poprzez działania zlecone przez
jednostki samorządowe:
a) Punkt Interwencji Kryzysowej dla mieszkańców powiatu oławskiego
b) Cykl Szkoleniowo-edukacyjny III
c) Akademia Kształtowania Wartości

8. Informacja o rozliczeniach Fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych
W roku 2016 Fundacja złożyła deklaracje podatkowe: PIT-11, PIT-4R i CIT-8, CIT-8/O, CIT-8/D.

9. Informacja o odbytych kontrolach i ich wynikach w 2016 roku
W roku 2016 w okresie sprawozdawczym w Fundacji przeprowadzone były trzy kontrole
merytoryczne ze Starostwa Powiatowego w Oławie z tytułu realizacji trzech zadań
publicznych (brak zaleceń pokontrolnych).

