SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI „POMALUJ MI ŚWIAT”
W OŁAWIE
ZA ROK 2017

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 2017 roku:
Fundacja „Pomaluj mi świat” w 2017 roku realizowała swoje cele poprzez wdrażanie siedmiu
projektów z obszaru pomocy społecznej na terenie powiatu oławskiego.
3.1 Punkt Interwencji Kryzysowej w Oławie:

Tytuł: Punkt Interwencji Kryzysowej w Oławie
Finansowanie: Dofinansowanie z budżetu powiatu oławskiego
Termin: 20 stycznia 2017 – 20 grudnia 2017 r.
Budżet: 68.746,47 zł
Zasięg: Powiat Oławski
Punkt Interwencji Kryzysowej
Ul. 1 Maja 44, 55-200 Oława
Punkt Interwencji Kryzysowej rozpoczął swoją działalność 20 stycznia 2017 roku.
Działalność Punktu Interwencji Kryzysowej została dofinansowana w drodze konkursu na
realizację zadania publicznego przez 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 dodatkowych Projektów zostały zatrudnione dodatkowe osoby:
a) Psycholog,
b) Prawnik,
c) Mediator.
Od 20 stycznia do 20 grudnia 2017 roku Punkt Interwencji Kryzysowej w Oławie objął
swoim wsparciem specjalistycznym – indywidualnym poradnictwem – 165 osób z terenu
powiatu oławskiego:
a) z terenu Gminy Miejskiej Oława – 71 osób;
b) z terenu Gminy Wiejskiej Oława – 52 osoby;
c) z terenu Gminy Miejsko-Wiejskiej Jelcz-Laskowice – 24 osoby;
d) z terenu Gminy Wiejskiej Domaniów – 18 osób.

Dominujące kryzysy pojawiające się w Punkcie Interwencji Kryzysowej w Oławie od 20
stycznia do 20 grudnia 2017 roku:
- uzależnienia/współuzależnienia – 17
- choroby psychiczne - 12
- problemy z niepełnosprawnością/długotrwała choroba – 65
- długotrwałe bezrobocie - 12
- kuratela sądowa - 23
W ramach wsparcia specjalistycznego wykonano:
a) Pierwszy kontakt /Wsparcie pedagogiczne – 525 godzin
b) Wsparcie psychologiczne – 508 godzin
c) Wsparcie prawne – 39 godzin
d) Mediacje – 20 godzin
e) Wsparcie socjalne – 240 godzin
f) Poradnictwo zawodowe - 47
Od 20 stycznia do 20 grudnia Punkt Interwencji Kryzysowej wykonywał także czynności
doradcze, edukacyjno-informacyjne dla osób, rodzin w kryzysie z terenu powiatu oławskiego.
każdy klient oprócz wsparcia pedagogicznego, psychologicznego otrzymywał również usługę
doradczą, edukacyjno-informacyjną dotyczącą możliwości rozwiązania sytuacji kryzysowej.
Dzięki dodatkowemu finansowaniu udało się przeprowadzić szereg warsztatów i szkoleń dla
osób/rodzin w kryzysie (tj. szkolenie z seksualności osób z zaburzeniami psychicznymi,
warsztaty kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych, szkolenie z dostępnych form
aktywizacji społeczno-zawodowych, itp.) w sumie 6 działań w Punkcie Interwencji Kryzysowej
i 5 działań w Szkołach Podstawowych.
Informacje o działalności Punktu Interwencji Kryzysowej w Oławie były dostępne w
większości instytucji i organizacji pomocowych z terenu powiatu oławskiego (w formie ulotek
i plakatów). Informacje o działalności dostępne były także na stronie internetowej:
www.pomalujmiswiat.pl oraz na portalu społecznościowym: facebook.
Pracownicy Punktu Interwencji Kryzysowej prowadzili działalność wspierającą także w
placówkach oświatowych i pomocowych.
Od 20 stycznia do 20 grudnia 2017 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.
Punkt Interwencji Kryzysowej w Oławie był czynny od poniedziałku do piątku w godzinach:
- poniedziałek – od 8 do 16,
- wtorek – od 8 do 16 (po zmianach od 11 do 19)
- środa – od 11 do 19 (po zmianach od 8 do 16)
- czwartek – od 8 do 16,
- piątek – od 8 do 16.
3.2 Centrum Wzmacniania Rodzin
Tytuł: Centrum Wzmacniania Rodzin
Finansowanie: Dofinansowanie z budżetu Powiatu Oławskiego
Termin: od 20 stycznia 2017 r. do 30 września 2017 r.
Budżet: 22.597,55 zł
Zasięg: Powiat oławski
Strona www: http://www.pomalujmiswiat.pl/projekty/
Celem głównym zadania publicznego było zmniejszenie obszaru wykluczenia społecznego
poprzez stworzenie i wdrożenie innowacyjnego programu wsparcia dla osób z
niepełnosprawnością i ich rodzin – co najmniej 30 rodzin z terenu powiatu oławskiego. Cel
główny został wdrażany od 20 stycznia 2017 roku. Do 30 września wsparciem zostało
objętych 34 rodziny. Pracownicy Centrum Wzmacniania Rodzin pracowali wspólnie nad
zmniejszeniem skali wykluczenia społecznego na terenie powiatu oławskiego poprzez
spotkania psychologiczne, pedagogiczne i doradczo-informacyjne, Grupy Wsparcia, działania
warsztatowe i szkoleniowe w ramach Klubu Twórczego Rozwoju i spotkań integracyjnych.
Rodziny uzyskały wsparcie poprzez wykonanie diagnozy i odpowiedni dobór świadczeń do
konkretnej sytuacji rodzinnej.
W terminie od 20 stycznia do 30 września był tworzony i wdrażany system wsparcia dla
rodzin osób z niepełnosprawnością poprzez świadczenie kompleksowego wsparcia
specjalistycznego (psychologicznego, pedagogicznego i doradczo-informacyjnego) dla 34
rodzin z terenu powiatu oławskiego. Świadczenia były oferowane w zależności od
wykazywanego zapotrzebowania, od Diagnozy.
Specjaliści zatrudnieni do działań projektowych pracowali nad zmniejszeniem skali i ryzyka
wykluczenia społecznego. Specjaliści pracowali wspólnie rodzinami nad kształtowaniem
umiejętności społecznych rodzin osób z niepełnosprawnościami. Kierunki działań i
szczegółowe formy wsparcia były uzależnione od wykazanych w Diagnozach zapotrzebowań.
Specjaliści zatrudnieni do działań projektowych wdrażali innowacyjny w skali powiatu projekt
Mobilnego Punktu Wsparcia, który przyczynił się do zwiększenia różnorodności usług na

terenie powiatu oławskiego. Rodziny miały możliwość skorzystania również z Grup Wsparcia
oraz Klubu Twórczego Rozwoju. Po zakończeniu Projektu działania są kontynuowane dzięki
wsparciu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Osoby niepełnosprawne i ich rodziny miały możliwość uczestniczenia w działaniach
integracyjnych podczas spotkania w Oleśnicy Małej. Rodziny mogły podzielić się swoimi
troskami, wspólnie bawić się i zapoznać dotąd nieznane osoby. Spotkanie integracyjne było
ważnym elementem budowania systemu środowiskowego wsparcia osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym.
W terminie od 20 stycznia do 30 września wspólnie budowaliśmy sieć wsparcia dla osób z
niepełnosprawnościami i ich rodzin. Kampania informacyjna była prowadzona w większości
instytucji i organizacji pomocowych na terenie powiatu oławskiego (plakaty, ulotki,
informacje w prasie, portalach społecznościowych, stornie internetowej, itp.). Środowisko
lokalne było aktywizowane również podczas spotkania integracyjnego RAZEM, które odbyło
się 6 września 2017 roku w Oleśnicy Małej podczas gier i zabaw integracyjnych.
Działania w ramach „Mobilnego Punktu Wsparcia” rozpoczęły się 20 stycznia 2017 roku i
obejmowały wsparcie psychologiczne, pedagogiczne i doradczo-informacyjne. Wsparcie
specjalistyczne dobierane było zgodnie z wykazanymi potrzebami i koncentrowało się wokół
aktywizacji społecznej rodzin osób z niepełnosprawnością. Formy i kierunki wsparcia
specjalistycznego były różnorodnie dobierane zgodnie z Diagnozą potrzeb. W terminie od 20
stycznia do 30 września objęto wsparciem 34 rodziny (łącznie 310 godzin wsparcia
specjalistycznego). Praca z rodzinami była kontynuowania w ramach Centrum Wzmacniania
Rodzin dzięki dofinansowaniu z budżetu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
(Program: „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”).
Działania warsztatowe i szkoleniowe w ramach „Klub Twórczego Rozwoju” odbyły się od 25
marca do 6 września 2017 roku w Punkcie Interwencji Kryzysowej w Oławie. Rodziny
podnosiły kwalifikacje podczas 2 sesji warsztatowych („Wpływ prawidłowego odżywiania na
zdrowie psychiczne i lepsze funkcjonowanie emocjonalne” i „Warsztaty rozwoju osobistego –
Rodzic w centrum”) i 2 sesji szkoleniowych („Ja – Self-adwokat” i „Niechciana seksualność”).
W sumie, zgodnie z założeniami wzięło udział 60 osób (osób z niepełnosprawnościami i ich
rodzin). Praca z rodzinami była kontynuowania w ramach Centrum Wzmacniania Rodzin
dzięki dofinansowaniu z budżetu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Program:
„Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”).
Działania wspierające w ramach „Grupy Wsparcia” odbywały się od 06 marca do 30 maja
2017 roku do w Punkcie Interwencji Kryzysowej w Oławie. Podczas zajęć wspierających
osoby z niepełnosprawnościami pracowały nad wglądem w swoją chorobę,
niepełnosprawność, swoje funkcjonowanie społeczne i zawodowe. W sumie
przeprowadzono 6 spotkań dwugodzinnych. Praca z rodzinami była kontynuowania w
ramach Centrum Wzmacniania Rodzin dzięki dofinansowaniu z budżetu Ministra Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej (Program: „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami
psychicznymi”).
Działania integracyjne w ramach Spotkania Integracyjnego „RAZEM” odbyły się 6 września
2017 roku w Oleśnicy Małej w Pałacu należącym do Zakładu Doświadczalnej Hodowli i
Aklimatyzacji Roślin (wcześniej panowano odbycie pikniku w Punkcie Interwencji Kryzysowej

w Oławie, jednak na prośbę rodzin i z uwagi na wyrażenie zgody przez Kierownika w/w
zakładu podjęto decyzję o zmianie planowanego miejsca pikniku). Zgodnie z założeniami w
pikniku wzięło udział 106 osób.

3.3 Cykl Szkoleniowo-Edukacyjny IV
Tytuł: Cykl Szkoleniowo-Edukacyjny IV
Finansowanie: Dofinansowanie z budżetu Powiatu Oławskiego
Termin: od 1 marca 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.
Partnerzy: Zespół Szkół Specjalnych w Oławie
Budżet: 7.927,17 zł
Zasięg: Powiat oławski
Strona www: http://www.pomalujmiswiat.pl/projekty/
Cykl Szkoleniowo-Edukacyjny był już czwartą edycją Projektu. Celem Projektu było
wspieranie samorzecznictwa osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie życia osobistego,
społecznego i zawodowego poprzez realizację warsztatów rozwoju Self-Adwokatów. Cel
główny został zrealizowany poprzez przeprowadzenie programu rozwoju self-adwokatów w
Zespole Szkół Specjalnych w Oławie – w Gimnazjum, Szkole Zawodowej oraz w Szkole
Przysposabiającej do Pracy oraz dla podopiecznych Fundacji „Pomaluj mi świat” (osoby
dorosłe). Trzy bloki tematyczne były tak zorganizowane by uczyć i budzić dążenie do
samorealizacji, do samorzecznictwa oraz rozwoju życia osobistego, zawodowego oraz
społecznego. Zajęcia warsztatowe dla osób z zaburzeniami psychicznymi były okazją do
poznania swoich praw i obowiązków, do otworzenia się na rzeczywistość do tej pory
nieznaną.
15 marca odbyło się 2 godzinne spotkanie informacyjne dla uczestników zajęć –
uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Oławie. Uczestnicy dowiedzieli się o programie
warsztatów, o tym czym są Self-Adwokaci i jakie ważne tematy będą poruszane. Także
rodzice uczniów zostali powiadomieni o działaniach projektowych. Łącznie w spotkaniu
wzięło udział 29 osób z zaburzeniami psychicznymi.
22 marca odbyły się warsztaty – Panel warsztatowy pt.: „Self-Adwokat, czyli rzecznik
własnych praw”. Warsztaty były podzielone na trzy części – 3 grupy. Każda grupa odbyła 2
godzinne szkolenie w postaci warsztatów na których uczestnicy poznawali tematykę
własnych praw i obowiązków w codziennym życiu – społecznym i zawodowym oraz co z tym
się wiąże. Łącznie w zajęciach wzięło udział 29 osób z zaburzeniami psychicznymi.
29 marca odbyły się warsztaty – drugi Panel warsztatowy pt.: „Prawa i obowiązki
obywatela Polski”. Warsztaty były podzielone na trzy części – trzy grupy. Każda grupa odbyła
2 godzinne szkolenie w postaci warsztatów na których uczestnicy zdobywali wiedzę na temat

obywatelskich praw i obowiązków – czym są i dlaczego są takie ważne dla rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego. Łącznie w zajęciach wzięło udział 26 osób (zgodnie z
wcześniejszymi założeniami ten panel miał trwać 4 godziny dla każdej z grup. Program
całościowy udało się przeprowadzić w 2 godziny).
05 i 12 kwietnia odbyły się warsztaty – trzeci Panel warsztatowy pt.: „Dorosłość i
praca zawodowa”. Warsztaty były podzielone na trzy części – trzy grupy. Każda grupa odbyła
4 godzinne szkolenie w postaci 2 dni warsztatowych na których uczestnicy zajęć poznawali
życie po opuszczeniu placówek oświatowych – życie zawodowe. Warsztaty wyposażały w
wiedzę o różnorodnych formach możliwego zatrudnienia oraz o tym jakie formy wsparcia
mogą uzyskać na terenie powiatu oławskiego osoby z zaburzeniami psychicznymi
opuszczające placówki oświatowe. Łącznie w zajęciach wzięło udział 33 osoby.
12 kwietnia odbyło się spotkanie integracyjne dla uczestników warsztatów. Tego dnia
nastąpiło rozdanie dyplomów oraz spotkanie z uczestnikiem programu zatrudnienia
wspomaganego – „Treningu Pracy” prowadzonego przez Wrocławski Sejmik Osób z
Niepełnosprawnościami oraz z Trenerkami Pracy Wspomaganej. Uczestnicy mieli sposobność
bliższego zapoznania się z programem oraz z doświadczeniami osoby, która już jest
zatrudniona przez dużą firmę. Łącznie w zajęciach wzięło udział 33 osoby.
3.4 Klub Mediatora
Tytuł: Klub Mediatora
Finansowanie: Dofinansowanie z budżetu Powiatu Oławskiego
Termin: od 1 marca 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.
Partnerzy: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Oławie
Budżet: 6.519,81 zł
Zasięg: Powiat oławski
Strona www: http://www.pomalujmiswiat.pl/projekty/
Cel głównym innowacyjnego Projektu było realizacja programu młodzieży szkolnej
rozwiązywania konfliktów poprzez wdrożenie autorskiego programu w formie Klubu
Mediatora. Cel główny został zrealizowany poprzez realizację programu bezprzemocowego
rozwiązywania konfliktów wśród młodzieży szkolnej w postaci „Klubu Mediatora” na terenie
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Oławie. Program składał się z trzech części –
spotkania informacyjnego (szkolenia dla kadry pedagogicznej i spotkania informacyjnego dla
młodzieży szkolnej), działalności „Klubu Mediatora” oraz spotkania informacyjnego
podsumowującego Projekt.
W terminie 27 marca 2017 roku Mediator podnosił kwalifikację i wiedzę Kadry Pedagogicznej
na temat bezprzemocowego rozwiązywania konfliktów wśród młodzieży szkolnej.
Nauczyciele poznali zasady i metody mediacyjne. Uczyli się jak wspomagać młodzież w

samorozwiązywaniu konfliktów oraz jak spełnić optymalne warunki by młodzież mogła sama
zmieniać rzeczywistość szkolną na lepsze. Fundacja przeprowadziła 2 godzinne szkolenie dla
Kadry Pedagogicznej i młodzież szkolnej. Łącznie w spotkaniach wzięło udział 9 nauczycieli i
11 uczniów.
W terminie od 20 marca do 10 maja 2017 roku Szkoleniowcy (Psycholog, Pedagog i
Mediator) wzmacniali kompetencje liderskie i mediacyjne uczniów poprzez działalność
„Klubu Mediatora”. Młodzież brała udział w warsztatach kompetencji osobistych i
społecznych (praca nad rozumieniem mechanizmów funkcjonowania indywidualnego i
społecznego oraz tego by mechanizmy skutecznej komunikacji wprowadzać w życie) oraz
warsztatach kompetencji mediacyjnych (praca nad bezprzemocowym rozwiązywaniem
konfliktów szkolnych wśród młodzieży). Poprzez działania warsztatowe młodzież uczyła się
jak pełnić rolę lidera młodzieżowego oraz jak dążyć do łagodzenia sporów by skutecznie
pracować nad rozwojem społeczeństwa obywatelskiego. Fundacja przeprowadziła łącznie 6
warsztatów czterogodzinnych. Łącznie w spotkaniach wzięło udział 11 uczniów.
W terminie 22 maja 2017 roku Fundacja wzmacniała sieć wsparcia dla bezprzemocowego
rozwiązywania konfliktów wśród młodzieży szkolnej poprzez spotkanie integracyjne. Na
spotkaniu integracyjnym nastąpiło podsumowanie Projektu i działalności „Klubu Mediatora”.
Sieć wsparcia była dodatkowo wzmacniania poprzez aktywny udział w Konferencji
Mediacyjnej organizowanej przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Oławie. Podczas
Konferencji nastąpiła pierwsza prezentacja publiczna filmu obrazującego pracę młodzieży
podczas działalności „Klubu Mediatora”. Po prezentacji filmu nastąpiło wręczenie dyplomów
dla młodzieży i Kadry Pedagogicznej. Łącznie w spotkaniu integracyjnym wzięło dział 11
uczniów.
3.5 Centrum Wzmacniania Rodzin II
Tytuł: Centrum Wzmacniania Rodzin
Finansowanie: Dofinansowanie z budżetu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Termin: od 20 kwietnia 2017r. do 31 grudnia 2017 r.
Budżet: 53.665,30 zł
Zasięg: Powiat oławski
Strona www: http://www.pomalujmiswiat.pl/projekty/
Celem głównym zadania publicznego było zmniejszenie obszaru wykluczenia społecznego
poprzez stworzenie i wdrożenie programu wsparcia dla rodzin osób z zaburzeniami
psychicznymi – co najmniej 60 rodzin z terenu powiatu oławskiego. Cel główny Projektu był
wdrażany od 27 maja do 31 grudnia 2017 roku. Wsparciem zostało objętych 60 rodzin z
zaburzeniami psychicznymi. Pracownicy Centrum Wzmacniania Rodzin pracowali wspólnie
nad zmniejszeniem skali wykluczenia społecznego na terenie powiatu oławskiego poprzez
organizację spotkań psychologicznych, pedagogicznych i doradczo-informacyjnych, Grup
Wsparcia i Samopomocowych, działania warsztatowe i szkoleniowe w ramach Klubu
Twórczego Rozwoju, Spotkania Edukacyjno-Integracyjne, Warsztaty Terapeutyczne oraz

spotkania integracyjne. Rodziny uzyskały wsparcie poprzedzone wykonaniem diagnozy i
oparte na odpowiednim doborze świadczeń do konkretnej sytuacji rodzinnej. Wypracowane
standardy wpłyną pozytywnie na trwałe zmniejszenie skali wykluczenia społecznego na
terenie powiatu oławskiego oraz na włączenie programu wsparcia do wachlarza dostępnych
usług.
Sieć wsparcia społecznego była tworzona i wzmacniania poprzez zorganizowanie Spotkań
Integracyjnych, które odbyły się na rozpoczęcie i zakończenie działań projektowych (27 maja
i 16 grudnia 2017 roku), w Punkcie Interwencji Kryzysowej w Oławie. Zgodnie z przyjętymi
założeniami w każdej Imprezie wzięło udział ponad 100 i 60 osób (w pierwszej imprezie – 92
osoby a w drugiej – 87 osoby). Wskaźniki zostały zmierzone dzięki listom obecności,
podpisywane przez uczestników spotkań. Podczas Imprez uczestnicy wspólnie bawili się i
brali udział w grach integracyjnych. Dodatkowo podczas pierwszej imprezy udało się
zorganizować pokaz udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia. Pokaz został
przeprowadzony przez grupę wolontaryjną PCK Oława. Podczas Imprezy kończącej działania
projektowe uczestnicy wzięli udział w spotkaniu wigilijnym, gdzie wzajemnie składali sobie
życzenia świąteczne i noworoczne.
Spotkania Integracyjne w wydatny sposób przyczyniły się do realizacji celu głównego
Projektu, jak i Programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”, czyli
budowania systemu wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez włączenie
społeczności lokalnej oraz instytucji i organizacji pomocowych w system wsparcia.
Dzięki Spotkaniom nawiązane zostały relacje, które będą rozwijane w dalszych działaniach
Fundacji na rzecz wzmacniania systemu wsparcia rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi
(na rok 2018 Fundacja uzyskała już pierwsze dofinansowanie na działania pomocowe).
Działania w ramach „Mobilnego Punktu Wsparcia” rozpoczęły się 27 czerwca i trwały do 31
grudnia 2017 roku. Obejmowały one wsparcie psychologiczne, pedagogiczne i doradczoinformacyjne. Wsparcie specjalistyczne było zgodne z wykazywanymi potrzebami i
koncentrowało się wokół aktywizacji społecznej rodzin osób z niepełnosprawnością i
chorobami psychicznymi. Formy i kierunki wsparcia specjalistycznego zostało dostosowane
do wyników diagnozy potrzeb, wykonywanej dla każdej rodziny. W terminie od 27 czerwca
do 31 grudnia wszechstronnym i różnorodnym wsparciem objęto 60 rodzin. Łącznie
zrealizowano 460 godzin wsparcia specjalistycznego. Wskaźniki tego rezultatu były mierzone
poprzez listy konsultacyjne, podpisywane przez beneficjentów.
Rodziny osób z zaburzeniami psychicznymi mogły korzystać z Mobilnego Punktu Wsparcia
dzięki doskonałej współpracy Fundacji z OPS-ami, PCPR-em oraz organizacjami
pozarządowymi. W większości przypadków specjaliści udzielali beneficjentom wsparcia w
miejscu ich zamieszkania. Rzadziej rodziny preferowały pomoc świadczoną w siedzibie
Punktu Interwencji Kryzysowej.

Dzięki udzielonemu wsparciu udało się pomóc rodzinom w poprawie funkcjonowania oraz w
nawiązywaniu pozytywnych kontaktów rodzinnych. Szczególnej pomocy udzielano osobom z
największymi problemami – w tym przypadku koncentrowano się na wzmacnianiu
umiejętności pełnienia ról społecznych. Na rok 2018 Fundacji udało się już uzyskać pierwsze
dofinansowanie wspierające rodziny osób z zaburzeniami psychicznymi – „Centrum
Wzmacniania Rodzin II” – z budżetu powiatu oławskiego.
Działania warsztatowe i szkoleniowe w ramach „Klub Twórczego Rozwoju” odbywały się od
27 maja do 31 grudnia 2017 roku w Punkcie Interwencji Kryzysowej w Oławie, a także w
Domu Dziecka w Oławie i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Domaniowie. Rodziny
podnosiły kwalifikacje związane z funkcjonowaniem rodzinnym oraz społecznośrodowiskowym podczas 4 sesji warsztatowych („Wpływ prawidłowego odżywiania na
zdrowie psychiczne i lepsze funkcjonowanie emocjonalne”, „Warsztaty Kompetencji
Rodzicielskich”, „Zachowania trudne osób z zaburzeniami psychicznymi”, „Warsztaty z
elementami self-adwokatury”) oraz 4 sesji szkoleniowych („Prawne aspekty opieki nad osobą
z zaburzeniami psychicznymi”, „Formy i metody wsparcia społeczno-zawodowego”, „Rodzina
w chorobie”, „Niechciana seksualność”). W sumie we wszystkich sesjach, zgodnie z
założeniami, wzięło udział 60 osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin (średnio 17 osób
na pojedyncze działanie). Wskaźniki były monitorowane poprzez listy obecności oraz listy
odbioru zaświadczeń.
Warsztaty i szkolenia wsparły funkcjonowanie beneficjentów i ich rodzin poprzez określone
tematycznie działania, wzmacniające odpowiednie umiejętności i wartości. Każde działanie
wynikało z wcześniej wykonanego rozpoznania potrzeb rodzin i trwale podniosło kluczowe
umiejętności ważne dla funkcjonowania rodzin. Na rok 2018 Fundacja uzyskała już pierwsze
dofinansowanie na kontynuację Klubu Twórczego Rozwoju.
Działania wspierające w ramach „Grupy Wsparcia” i „Grup Samopomocowych” odbywały się
od 27 maja do 31 grudnia 2017 roku w Punkcie Interwencji Kryzysowej w Oławie. Podczas
zajęć osoby z niepełnosprawnościami pracowały nad własnym wglądem w swoją chorobę,
niepełnosprawność, funkcjonowanie społeczne i zawodowe. Łącznie przeprowadzono 16
dwugodzinnych spotkań w ramach Grup Wsparcia i 1 czterogodzinne spotkanie warsztatowe
w ramach Grup Samopomocowych. Odbyło się również dodatkowych 5 spotkań Grup
Samopomocowych. Wskaźniki były monitorowane poprzez listy obecności (uśredniona liczba
uczestników to 12 osób na spotkanie).
Podczas Grup Wsparcia (z udziałem psychologa) oraz Grup Samopomocowych członkowie
rodzin przepracowywali wspólnie własne trudności i obawy związane z funkcjonowaniem
społecznym. Uczestnicy poszukiwali wspólnie rozwiązań na bliskie im problemy i troski.
Poprzez dzielenie się własnymi przeżyciami oraz możliwość czerpania z doświadczeń innych,
beneficjenci zmieniali stopniowo swoje nastawienia i sposoby radzenia sobie z codziennymi
trudnościami. W związku z wyrażanym zainteresowaniem uczestników, w 2018 roku
Fundacja planuje ponowne formowanie wskazanych Grup.

Działania w ramach warsztatów twórczych „Moja historia” odbyły się 6 września na terenie
zabytkowego Pałacu należącego do Zakładu Doświadczalnych Hodowli i Aklimatyzacji Roślin.
W spotkaniu wzięły udział 22 osoby – rodziny i osoby z zaburzeniami psychicznymi.
Zaangażowanie w tworzenie materiału filmowego dało uczestnikom możliwość wzięcia
udziału w innowacyjnej formie wsparcia, mającej na celu wzmocnienie innych nurtów terapii
środowiskowej. Rodziny biorące udział w tworzeniu filmu opowiadały o swoich
doświadczeniach i troskach – związanych nie tylko z życiem z osobą z chorobą lub/i
niepełnosprawnością, ale także zróżnicowanymi przemyśleniami uznanymi za istotne w
kontekście własnego postrzegania świata i radzenia sobie z trudami codzienności. Udział w
tym przedsięwzięciu został przez rodziców uznany za doświadczenie wzbogacające i
wzmacniające więzi pomiędzy członkami różnych rodzin. Wyniki warsztatów zostały
zaprezentowane podczas spotkania kończącego działania projektowe.
Warsztaty filmowe cieszyły się dużym zainteresowaniem rodzin i niewątpliwie wpłynęły na
poprawę funkcjonowania społecznego rodzin. Uczestnicy materiału filmowego wzmocnili nie
tylko osobiste sieci wsparcia społecznego, ale także poczucie własnej wartości jako osób
nieodosobnionych w zmaganiach z wyzwaniami codzienności.
Wskaźniki tego działania były monitorowane poprzez listę obecności oraz rozmowy z jego
uczestnikami.
Działania w ramach Spotkań Informacyjno-Edukacyjnych polegały na zorganizowaniu dwóch
wyjazdów do miejsc reintegracji społeczno-zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi
– WTZ Środa Śląska (Stowarzyszenie „Ostoja”) i WTZ w Jeleniej-Górze (Stowarzyszenie na
Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną). Beneficjenci, korzystający z wiedzy i
doświadczeń innych osób z zaburzeniami psychicznymi, nabywali umiejętności potrzebnych
w dorosłym życiu.
Między innymi dzięki wyjazdom integracyjnym, wiedza z zakresu self-adwokatury
(rzecznictwa własnych praw), a także reintegracji społeczno-zawodowej, będzie wpływać
pozytywnie na codzienne życie uczestników Projektu.
W spotkaniach wzięły udział 41 i 42 osoby/rodziny osób z zaburzeniami psychicznymi.
Wskaźniki były monitorowane poprzez listę obecności.

3.6 Klub Młodego Lidera
Tytuł: Klub Młodego Lidera
Finansowanie: Dofinansowanie z budżetu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Termin: od 1 czerwca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
Partnerzy: Zespół Szkół w Wierzbnie, Gimnazjum nr 3 w Oławie
Budżet: 35.573,44 zł

Zasięg: Powiat oławski
Strona www: http://www.pomalujmiswiat.pl/projekty/
Cel głównym innowacyjnego Projektu było zmniejszenie obszaru wykluczenia społecznego
poprzez stworzenie i wdrożenie Lokalnego Programu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej
Młodzieży z terenów wiejskich. Cel główny został zrealizowany poprzez stworzenie i
wdrożenie Lokalnego Programu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Młodzieży z terenów
wiejskich na terenie Wiejskiej Szkoły Podstawowej w Oławie (Gmina Wiejska Oława) oraz
Wiejskiej Szkoły Podstawowej w Wierzbnie (Gmina Wiejska Domaniów). Zmniejszenie skali
wykluczenia społecznego nastąpiło poprzez wyrównywanie szans edukacyjno-informacyjnych
młodzieży z terenów wiejskich w stosunku do oferty dostępnej dla uczniów w obszarach
miejskich. Projekt zmierzał do wytworzenia w uczestnikach obywatelskiej postawy
odpowiedzialności za najbliższe otoczenie. Uczestnictwo w nowatorskim programie dało
młodzieży szansę na podniesienie własnych kompetencji społeczno-zawodowych i
poszerzenie horyzontów – otworzenie przysłowiowego „okna na świat”.
Działania projektowe w ramach Spotkań Informacyjnych były prowadzone w dniach 16 i 21
czerwca. W 2 spotkaniach dwugodzinnych wzięło udział 57 uczniów dwóch szkół
podstawowych. W trakcie spotkań młodzież szkolna dowiadywała się o założeniach
projektowych, misji przyświecającej programowi oraz działaniach projektowych. Uczestnicy
nabyli podstawową wiedzę na temat możliwości uczestniczenia w lokalnych formach
aktywizacji społeczno-zawodowej adresowanej do młodych ludzi. Spotkania były istotną
częścią projektu i przyczyniły się do realizacji głównego celu, jakim było zmniejszenie skali
wykluczenia społecznego na terenie powiatu oławskiego. Trwałość rezultatów tego działania
została zapewniona dzięki podniesieniu stanu wiedzy młodzieży i rozbudzeniu jej chęci do
partycypacji społecznej na szczeblu lokalnym.
Działania projektowe w formie paneli warsztatowych Klubu Młodego Lidera były prowadzone
od 2 października do 29 listopada dla 26 uczniów dwóch szkół podstawowych w Oławie i
Wierzbnie. Podczas zajęć warsztatowych, pod okiem psychologa, pracownika socjalnego,
prawnika i mediatora młodzież podnosiła kompetencje społeczne, liderskie, prawne i
mediacyjne oraz zawodowe. Celem działalności Klubu Młodego Lidera było wzmocnienie
postaw prospołecznych i prozawodowych młodzieży. W 5 panelach warsztatowych (5 paneli
po 3 spotkania czterogodzinne dla każdej Szkoły) młodzież dowiadywała się, w jaki sposób
może wpływać na najbliższą rzeczywistość, pomagać członkom lokalnej społeczności i
nawiązywać w tym celu współpracę z innymi. Łącząc elementy rozwijające indywidualne i
środowiskowe zdolności uczestników, Działalność Klubu Młodego Lidera wydatnie przyczyniła
się do osiągnięcia celu głównego. Trwałość rezultatów została osiągnięta dzięki
zaangażowaniu młodzieży w te działania i dzięki wykazanej przez nią otwartości na dalsze
działania w roku następnym.

Działania projektowe w formie wyjazdowych Spotkań Edukacyjno-Integracyjnych zostały
przeprowadzone 28 (Dzierżoniów) i 30 listopada (Wrocław). Młodzi liderzy mieli sposobność
zaznajomienia się z posiadającą kilkuletnie doświadczenie Młodzieżową Radą Miasta
Dzierżoniów. Uczestników przywitał Burmistrz, oprowadził młodzież po urzędzie miasta i
wprowadzając w sposób funkcjonowania podmiotu Młodzieżowej Rady Dzierżoniów.
Następnie nastąpiła wymiana doświadczeń z młodzieżą, która wykonała już kroki do
aktywizacji społecznej wykonywane właśnie przez uczestników Projektu. We Wrocławiu
młodzi liderzy mieli także okazję, by przejść od teorii do praktyki związanej z ekonomią
społeczną. Na terenie Spółdzielni Socjalnej PANATO uczestnicy spotkali młodzież
zaangażowaną w rozwój przyjaznego społecznie podmiotu ekonomii społecznej. Informacje i
doświadczenia nabyte w obu miejscach trwale poszerzyły horyzonty młodych liderów i
pozytywnie wpłyną na dalszą aktywizację młodzieży z terenów wiejskich. Poprzez opisane
aktywności osiągany był cel główny Projektu – młodzież miała styczność z pozytywnymi
wzorcami, za którymi podążanie trwale zmniejszy obszar zagrożenia wykluczeniem
społecznym na terenie powiatu oławskiego.
Działania projektowe w formie Warsztatów Edukacji Obywatelskiej były realizowane 11
(Wierzbno) i 12 (Oława) grudnia. Debata pt. „Moje miejsce w świecie - Partycypacja
młodzieży w procesie decyzyjnym na szczeblu lokalnym” przeprowadzona w Wierzbnie oraz
debata pt. „Ekonomia społeczna – alternatywna droga rozwoju zawodowego” w Oławie
stanowiły okazję do konfrontacji poglądów i wspólnego zastanowienia się nad zaletami
zaangażowania we wspólne budowanie lokalnej społeczności. Oba elementy działania
(warsztaty dyskusyjne i debaty międzyszkolne) były przygotowywane przez samą młodzież.
Młodzi liderzy sami układali własną argumentację, zapraszali gości (władze samorządowe i
zaprzyjaźnione szkoły), sami też decydowali o podziale obowiązków i ról. Pozytywnym
wynikiem debaty było przyrzeczenie publiczne Wójta Gminy Domaniów na temat utworzenia
Młodzieżowej Rady Gminy Domaniów w roku 2018 (trwałość rezultatów). Ten etap Projektu
był koniecznym i oczywistym elementem realizacji celu głównego.
Działania projektowe w formie Spotkania Integracyjnego zostały przeprowadzone 12 grudnia
w Oławie. Podczas spotkania uhonorowani zostali uczestnicy Projektu, a także przedstawiono
plany na przyszłość, związane między innymi z utworzeniem Młodzieżowych Rad Gmin i
podmiotu obywatelskiego Centrum Integracji Społecznej. Spotkanie stało się też okazją do
podsumowania Projektu, przedyskutowania wykonanych działań oraz dodatkowej wymiany
doświadczeń jego uczestników. Trwałe, pozytywne relacje pomiędzy uczestnikami działań
projektowych dobrze rokują w planowaniu działań na lata następne. Spotkanie Integracyjne
było zamknięciem Projektu oraz przypieczętowaniem realizacji celu głównego.

3.7 Rodzina bez barier
Tytuł: Rodzina bez barier

Finansowanie: Dofinansowanie z budżetu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Termin: od 1 luty 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
Budżet: 87.516,69 zł
Zasięg: Powiat oławski
Strona www: http://www.pomalujmiswiat.pl/projekty/

Cel główny - Zmniejszenie obszaru wykluczenia społecznego poprzez stworzenie i wdrożenie
innowacyjnego programu wsparcia dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym dla 120
rodzin z terenu powiatu oławskiego.
Zgodnie z danymi ewidencji Projektu „Rodzina bez barier”, w ramach Projektu zostało
objętych wsparciem – 131 rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym (planowano objęcie
wsparciem 120 rodzin)
Podział na dominujące problemy:
1. Rodziny dotknięte problemem długotrwałego bezrobocia – 12 rodzin
2.
Rodziny
objęte
nadzorem
kuratorów
sądowych
–
25
rodziny
3. Rodziny dotknięte problemem uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu, narkotyków i
innych
środków
odurzających
–
17
rodzin
4.
Rodziny
dotknięte
problemem
niepełnosprawności
–
65
rodzin
5. Rodziny dotknięte problemem choroby psychicznej – 12 rodzin
Różnice między przyjętymi założeniami a rezultatami zadania publicznego wynikają z
przyjętych w diagnozach dominujących problemach rodzin zagrożonych wykluczeniem
społecznym. Większość rodzin dotkniętych problemem niepełnosprawności, jest także
dotknięte problemem bezrobocia (w wyniku intensywnych prac nad aktywizacją zawodową z
osobami z niepełnosprawnościami, Fundacja w styczniu 2018 roku przyjęła na staż 3 osoby z
niepełnosprawnością intelektualną – Beneficjentów Projektu. Również dzięki intensywnej
pracy specjalistów udało się znaleźć zatrudnienie dla innych Beneficjentów Projektu – 4 osób
z zaburzeniami psychicznymi).
Podział na gminy:
a) Gmina Miejska Oława – 61 rodzin (planowany wskaźnik – 50 rodzin)
b) Gmina Wiejska Oława – 34 rodziny (planowany wskaźnik – 40 rodzin)
c) Gmina Miejsko-Wiejska Jelcz-Laskowice – 15 rodzin (planowany wskaźnik – 20 rodzin)
d) Gmina Wiejska Domaniów – 21 rodzin (planowany wskaźnik – 10 rodzin)
Różnice między przyjętymi założeniami a rezultatami zadania publicznego wynikają z tego z
jakich miejscowości zgłaszały się rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym (oraz jakie
rodziny zgłaszały instytucje i organizacje pomocowe z terenu powiatu oławskiego).
Organizacje i instytucje objęte wsparciem w ramach Projektu „Rodziny bez barier”:
PCPR Oława, Dom Dziecka w Oławie, GPOS Oława, GPOS Domaniów, MOPS Oława, MGOPS
Jelcz-Laskowice, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jelczu-Laskowicach, PZG Oława i
Jelcz-Laskowice, PZN Oława, Fundacja „Krok po kroku”, Stowarzyszenie „Tęcza”,
Stowarzyszenie „Korab”, PCK Oława, Powiatowym Ośrodkiem Pomocy i Doradztwa

Metodycznego w Oławie, Zespołem Szkół Specjalnych w Oławie, ŚDS Oleśnica Mała,
Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, itp.
Działanie 1 - Spotkanie Integracyjne - Inauguracja Projektu
Opis działań:
Impreza integracyjna dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz lokalnej
społeczności odbyła się 25 marca 2017 roku w Punkcie Interwencji Kryzysowej w Oławie, w
związku z rozpoczęciem działań projektowych.
Głównym celem przedsięwzięcia było wprowadzenie rodzin zagrożonych wykluczeniem
społecznym do założeń projektowych oraz pogłębianie integracji środowiskowej pomiędzy
ludźmi z podobnymi problemami i troskami oraz usprawnianie procesu poprawy
funkcjonowania rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Impreza była także
możliwością integracji członków lokalnej społeczności podczas wspólnych gier i zabaw na
świeżym powietrzu.
Animatorami (wolontariuszami) były 10 osób z zaburzeniami psychicznymi (Beneficjentów
Projektu). Udział wskazanych uczestników stanowił formę terapeutyczną, będącą częścią
całościowego procesu terapeutycznego. Wolontariusze pod okiem specjalistów dbali o
prawidłowy przebieg imprezy.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wielu organizacji i instytucji z terenu powiatu
oławskiego – między innymi PCPR Oława, GPOS Oława, GPOS Domaniów, PZG Oława, PZN
Oława, Fundacja „Krok po kroku”, Stowarzyszenie „Tęcza”, Stowarzyszenie „Korab”, PCK Oława
oraz wiejskich Szkół Podstawowych, z którymi Fundacja współpracuje. Impreza została
urozmaicona dzięki wsparciu Grupy Ratowniczej PCK Oława (pokaz wraz z warsztatami
udzielania pierwszej pomocy) oraz wolontariuszki – trenerki Zumby.
Czas trwania: 25 marzec 2017
Liczba odbiorów: 224 osoby
Osoby zaangażowane w działanie: 10 wolontariuszy (osoby z zaburzeniami psychicznymi)
oraz pedagog, psycholog i doradca ds. wsparcia, koordynator.
Liczba świadczeń: 6 godzin (1 x 6 godzin)
Działanie 2 - Mobilny Punkt Wsparcia
Opis działań:
Mobilny Punkt Wsparcia był złożony z sześciu filarów: pomocy psychologicznej,
pedagogicznej, socjalnej, prawnej, zawodowej i mediacyjnej.
Mobilny Punkt był odpowiedzią na zapotrzebowanie na tego typu usługi, wykazywane przez
rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym. Psycholog (wsparcie terapeutyczne w kryzysie),
pedagog (aktywizacja społeczno-zawodowa), pracownik socjalny (doradztwo informacyjnoedukacyjne), doradca zawodowy (poradnictwo i pośrednictwo pracy), prawnik (poradnictwo
prawne) i mediator (mediacje rodzinne, sąsiedzkie) pracowali wspólnie, by zapewnić
beneficjentom wielostronne wsparcie z uwzględnieniem czynników psychospołecznych,
bytowych, terapeutycznych oraz wychowawczo-edukacyjnych, prawnych i zawodowych.

Zaangażowane rodziny otrzymały kompleksową i prawidłowo dobraną ofertę, zgodną z ich
oczekiwaniami (na bazie wykonanej dla każdej rodziny diagnozy potrzeb).
W ramach Mobilnego Punktu Wsparcia, od maja do grudnia Fundacji udało się udzielić
wsparcia 131 rodzinom (zamiast planowanych 120):
1. Rodziny dotknięte problemem długotrwałego bezrobocia – 12 rodzin
a) Miejska Oława – 4 rodziny
b) Gmina Wiejska Oława – 3 rodziny
c) Gmina Miejsko-Wiejska Jelcz-Laskowice – 0 rodzin
d)
Gmina
Wiejska
Domaniów
–
5
rodzin
2. Rodziny objęte nadzorem kuratorów sądowych – 25 rodziny
a) Miejska Oława – 15 rodzin
b) Gmina Wiejska Oława – 6 rodzin
c) Gmina Miejsko-Wiejska Jelcz-Laskowice – 2 rodziny
d)
Gmina
Wiejska
Domaniów
–
2
rodziny
3. Rodziny dotknięte problemem uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu, narkotyków i
innych środków odurzających – 17 rodzin
a) Miejska Oława – 7 rodzin
b) Gmina Wiejska Oława – 5 rodzin
c) Gmina Miejsko-Wiejska Jelcz-Laskowice – 1 rodzina
d)
Gmina
Wiejska
Domaniów
–
4
rodziny
4. Rodziny dotknięte problemem niepełnosprawności – 65 rodzin
a) Miejska Oława – 29 rodzin
b) Gmina Wiejska Oława – 16 rodzin
c) Gmina Miejsko-Wiejska Jelcz-Laskowice – 11 rodzin
d)
Gmina
Wiejska
Domaniów
–
9
rodzin
5. Rodziny dotknięte problemem choroby psychicznej – 12 rodzin
a) Miejska Oława – 6 rodzin
b) Gmina Wiejska Oława – 4 rodziny
c) Gmina Miejsko-Wiejska Jelcz-Laskowice – 1 rodzin
d) Gmina Wiejska Domaniów – 1 rodzina
W ramach Mobilnego Punktu Wsparcia wykonano:
a) 360 godziny wsparcia psychologicznego (planowany poziom osiągnięcia rezultatów na
poziomie 360 godzin);
b) 360 godziny wsparcia pedagogicznego (planowany poziom osiągnięcia rezultatów na
poziomie 360 godzin);
c) 240 godzin wsparcia socjalnego (planowany poziom osiągnięcia rezultatów na poziomie
240 godzin);
d) 60 godziny doradztwa zawodowego (planowany poziom osiągnięcia rezultatów na
poziomie 60 godzin);
e) 39 godziny poradnictwa prawnego (planowany poziom osiągnięcia rezultatów na poziomie
40 godzin);

c) 40 godzin mediacji (planowany poziom osiągnięcia rezultatów na poziomie 40 godzin).
W sumie wykonano – 1079 godzin wsparcia w ramach Mobilnego Punktu Wsparcia
Wykonano 131 diagnoz i indywidualnych planów wsparcia
Łącznie wsparciem objęto 131 rodziny zagrożonych wykluczeniem społecznym
W działanie „Mobilny Punkt Wsparcia” zaangażowane bezpośrednio były sześć osób:
- psycholog,
- pedagog,
- pracownik socjalny
- doradca zawodowy
- prawnik
- mediator
W prace projektowe zaangażowany był także koordynator - Ilość godzin pracy – 240.
W ramach Mobilnego Punktu Wsparcia wykorzystano sprzęt będący wkładem rzeczowym
Fundacji do Projektu:
- 3 laptopy,
- 1 drukarka,
- 1 samochód wykorzystywany do transportu na spotkania w ramach Mobilnego Punktu
Wsparcia.
Czas trwania: luty – grudzień 2017
Liczba odbiorów: 395 osób (131 rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym - 131 osób z
zaburzeniami psychicznymi oraz 264 członków rodzin)
Liczba świadczeń: 1079 godzin (2 x 360 godzin, 1 x 240 godzin, 1 x 60 godzin, 1 x 39 godzin,
1 x 20 godzin)
Osoby zaangażowane w działanie: pedagog, psycholog, pracownik socjalny, doradca
zawodowy, prawnik, mediator
Sprzęt będący wkładem rzeczowym Fundacji do Projektu: 3 laptopy i drukarka
Działanie 3 - Klub Twórczego Rozwoju
Opis działań:
Klub Twórczego Rozwoju był złożony z dwóch Paneli: Panel Warsztatowy i Panel Szkoleniowy.
O możliwości wsparcia w ramach działania decydowali specjaliści Mobilnego Punktu
Wsparcia.
Panel Szkoleniowy:
a) Niechciana seksualność – Seksualność osób z niepełnosprawnościami. Szkolenie miało na
celu podniesienie wiedzy z zakresu seksualności osób z zaburzeniami psychicznymi, jej
rozumienia i zaakceptowania, uświadomienie dylematów związanych z tworzeniem związków
uczuciowych wśród osób z zaburzeniami psychicznymi, poznanie czynników ryzyka, które
zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia wykorzystania seksualnego, zaznajomienie
uczestników z przepisami prawa dotyczącymi profilaktyki przemocy seksualnej oraz
możliwościami zawierania małżeństw w świetle polskiego prawa.

W szkoleniu z pedagogiem specjalnym wzięło udział 16 osób. Szkolenie odbyło się 17 czerwca
2017 roku na terenie Punkcie Interwencji Kryzysowej w Oławie. W szkoleniu wzięły udział
rodziny osób z zaburzeniami psychicznymi, będące pod opieką PCPR-u, Ośrodków Pomocy
Społecznej, Stowarzyszenia „Tęcza” oraz Fundacji.
Czas trwania: 17 czerwca 2017
Liczba odbiorów: 16 osób
Liczba świadczeń: 6 godzin
Osoby zaangażowane w działanie: pedagog specjalny
Wykorzystano sprzęt będący wkładem rzeczowym do Projektu: laptop i projektor oraz
ekran
b) Zachowania trudne w rodzinie (agresja, autoagresja).
Celem szkolenia było przygotowanie rodziców i opiekunów do rozumienia i radzenia sobie z
trudnymi aspektami zaburzeń psychicznych i niepełnosprawności intelektualnej ze
szczególnym naciskiem na zachowania agresywne i autoagresywne o różnej sile i
częstotliwości. Warsztaty uwzględniały wykorzystanie metod aktywizujących i tworzenie
płaszczyzny do wymiany doświadczeń da rodzicom możliwość odzyskania poczucia
kompetencji i kontroli w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami.
W szkoleniu z psychologiem wzięło udział 18 rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi.
Warsztaty odbyły się 7 czerwca 2017 roku na terenie Punktu Interwencji Kryzysowej w
Oławie.
Czas trwania: 7 czerwca 2017
Liczba odbiorów: 18 osób
Liczba świadczeń: 6 godzin
Osoby zaangażowane w działanie: psycholog
c) Wczesne Wspomaganie Rozwoju.
Szkolenie wyposażyło rodziców i opiekunów w wiedzę dotyczącą organizowania zajęć
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego
nieprawidłowościami rozwoju. Przedstawiona została metoda diagnozowania rozwoju
małego dziecka oraz wybrane metody terapii a rodzice nabyli umiejętności prowadzenia zajęć
usprawniających rozwój dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, a także poznali
zasady konstruowania indywidualnych programów terapeutycznych oraz oceny skuteczności
pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie.
Szkolenie odbyło się 11 grudnia 2017 roku w Punkcie Interwencji Kryzysowej i wzięło w nim
udział 18 osób. W szkoleniu uczestniczyły rodziny osób z niepełnosprawnościami i chorobami
psychicznymi.
Czas trwania: 11 grudnia 2017
Liczba odbiorów: 18 osób
Liczba świadczeń: 6 godzin
Osoby zaangażowane w działanie: specjalista pomocy społecznej
Wykorzystano sprzęt będący wkładem rzeczowym do Projektu: laptop i projektor oraz
ekran

Panel Warsztatowy:
a)
Wpływ prawidłowego odżywiania na zdrowie psychiczne i funkcjonowanie
emocjonalne.
Warsztaty terapeutyczne adresowane do osób z zaburzeniami psychicznymi miały na celu
edukowanie osób cierpiących na różne choroby psychiczne, na problemy z koncentracją czy
też z pamięcią, oraz ich rodziny. Warsztaty odpowiadały na pytanie: ‘Jak prawidłowo się
odżywiać, by wspomagać funkcjonowanie mózgu i całego układu nerwowego oraz nie
pogarszać własnego stanu przez przyjmowanie nieodpowiednich pokarmów?’ Niniejsze
działanie okazało się być pomysłem innowacyjnym w skali naszego powiatu, a przede
wszystkim grupy docelowej. Warsztaty z zakresu prawidłowego odżywiania były szczególnie
istotne dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi i cierpiących z powodu dysfunkcji układu
nerwowego.
W warsztatach z psychodietetykiem wzięło udział 20 osób z zaburzeniami psychicznymi.
Warsztaty odbyły się 17 maja 2017 roku na terenie Punktu Interwencji Kryzysowej w Oławie.
Czas trwania: 17 maja 2017
Liczba odbiorów: 20 osób
Liczba świadczeń: 6 godzin
Osoby zaangażowane w działanie: psychodietetyk/psycholog
Wykorzystano sprzęt będący wkładem rzeczowym do Projektu: laptop i projektor oraz
ekran
c) Warsztaty rozwoju osobistego - Rodzic w centrum.
Warsztaty koncentrowały się na pokazaniu rodzicom jak ważne jest zadbanie o swoje
potrzeby, pokazanie jak można zawalczyć o ich zaspokojenie a przede wszystkim wskazanie,
że na dobry początek wystarczy 15 minut dziennie, by dać sobie chwilę wytchnienia oraz
przekonać się jak wielkie mogą być tego korzyści. Podczas warsztatów. Rodziny mogły
zobaczyć co dzieje się (lub może się dziać) w środowisku rodzinnym gdy choroba,
niepełnosprawność jest w centrum życia. W tym działaniu przybliżono uczestnikom
mechanizmy w naturalny sposób pojawiające się i zakłócające ich codzienne funkcjonowanie.
Zajęcia miały na celu wyposażenie uczestników w metody radzenia sobie ze stresem
rodzinnym, konstruktywnego przywracania równowagi systemu rodzinnego oraz
kanalizowania napięcia emocjonalnego.
Warsztaty odbyły się 14 czerwca 2017 roku w Punkcie Interwencji Kryzysowej i wzięło w nim
udział 16 osób. W szkoleniu uczestniczyły rodziny osób z niepełnosprawnościami i chorobami
psychicznymi.
Czas trwania: 14 czerwca 2017
Liczba odbiorów: 16 osób
Liczba świadczeń: 6 godzin
Osoby zaangażowane w działanie: specjalista pomocy społecznej
Wykorzystano sprzęt będący wkładem rzeczowym do Projektu: laptop i projektor oraz
ekran
d) Formy aktywizacji społeczno-zawodowej.

Warsztaty wyposażyły uczestników w informacje o dostępnych formach wsparcia dla rodzin i
osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie powiatu oławskiego oraz całego województwa
dolnośląskiego. Wszystkie przedstawiane formy mają za zadanie wspierać, pomagać i
przygotowywać uczestników do życia w społeczeństwie oraz do podjęcia przez nich pracy
zawodowej. Uczestnikom zaprezentowano także skuteczność przedstawianych form i metod
wsparcia oraz przykłady tego, w jaki sposób wymienione formy i metody (takie, jak usługi
asystenckie, trening aktywności, trening pracy, itp.) realnie zmieniały życie osób z
zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin.
Szkolenie odbyło się 31 maja 2017 roku w Punkcie Interwencji Kryzysowej i wzięło w nim
udział 16 osób. W szkoleniu uczestniczyły osoby z zaburzeniami psychicznymi i ich rodziny.
Czas trwania: 31 maja 2017
Liczba odbiorów: 16 osób
Liczba świadczeń: 6 godzin
Osoby zaangażowane w działanie: specjalista pomocy społecznej
Wykorzystano sprzęt będący wkładem rzeczowym do Projektu: laptop i projektor oraz
ekran
Działanie 4 – Grupa Wsparcia dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym
Opis działań:
Grupy Wsparcia funkcjonowały dzięki poczuciu podobieństwa, dzielenia wspólnego losu,
doświadczania tych samych trudności. Poczucie wspólnoty pozwoliło na dzielenie się
emocjami, doświadczeniami, a przede wszystkim na zwiększanie własnego komfortu
psychicznego poprzez uczenie się radzenia sobie z własnymi problemami oraz budowanie
systemu wsparcia (podstawowy cel Grup Wsparcia). Podczas spotkań udało się stworzyć
przestrzeń do wsparcia psychoedukacyjnego, wyposażając uczestników w wiedzę, która
ułatwi im funkcjonowanie w codzienności i pokonywanie trudności życiowych (większość
uczestników Grup Wsparcia deklarowało chęć dalszego wsparcia w roku następnym).
Grupa będzie spotykała się zwykle raz na dwa tygodnie w Punkcie Interwencji Kryzysowej w
Oławie.
W Grupie Wsparcia z psychologiem wzięło udział 16 rodzin zagrożonych wykluczeniem
społecznym (średnia frekwencja wyniosła – 12 osób). Grupa Wsparcia odbyła się od24
kwietnia do 9 września 2017 w Punkcie Interwencji Kryzysowej w Oławie (w sumie odbyło się
10 spotkań).
O możliwości wsparcia w ramach działania decydowali specjaliści Mobilnego Punktu
Wsparcia.
Czas trwania: kwiecień – wrzesień 2017
Liczba odbiorów: 16 osób (16 członków rodzin)
Liczba świadczeń: 20 godziny (10 x 2 godzin): 26 kwietnia, 17 maja, 31 maja, 14 czerwca, 28
czerwca, 17 lipca, 26 lipca, 9 sierpnia, 13 sierpnia, 6 września
Osoby zaangażowane w działanie: psycholog

Wykorzystano sprzęt będący wkładem rzeczowym do Projektu: laptop i projektor oraz
ekran
Działanie 5 – Grupa Samopomocowa dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi
Opis działań:
Warsztaty miały wesprzeć uczestników projektu w tworzeniu grupy samopomocowej poprzez
konsultacje liderskie. Uczestnicy mieli możliwość prześledzenia procesu tworzenia grupy,
opracowania planu stworzenia własnej, przygotowania się na pokonywanie ewentualnych
trudności, mogących pojawiać się na drodze tworzenia grupy.
Zgodnie z naszymi założeniami, po odbyciu warsztatów, Grupa spotykała się raz w miesiącu.
Warsztaty dla Grupy Samopomocowej oraz spotkania Grupy Samopomocowej były
prowadzone w siedzibie Punktu Interwencji Kryzysowej w Oławie.
W warsztatach jak i Grupie Samopomocowej wzięło udział 8 rodzin osób z zaburzeniami
psychicznymi (średnia frekwencja w Grupach Samopomocowych wyniosła – 7 osób).
Warsztaty tworzenia Grupa Samopomocowej odbyły się 15 lutego 2017 Punkcie Interwencji
Kryzysowej w Oławie (w sumie odbyło się 5 spotkań Grupy Samopomocowej).
O możliwości wsparcia w ramach działania decydowali specjaliści Mobilnego Punktu
Wsparcia.
Czas trwania: 15 luty 2017
Liczba odbiorów: 8 osób (8 członków rodzin)
Liczba świadczeń: 4 godziny (1 x 4 godziny) – 15 luty. Spotkania Grupy Samopomocowej –
22 luty, 1 marzec, 15 marzec, 29 marzec, 12 kwiecień
Osoby zaangażowane w działanie: psycholog
Wykorzystano sprzęt będący wkładem rzeczowym do Projektu: laptop i projektor oraz
ekran
Działania w ramach Konferencji „STOP wykluczeniu społecznemu” odbyły się 16 grudnia 2017
r. na terenie Punktu Interwencji Kryzysowej w Oławie. W spotkaniu wzięły udział 24 rodziny
zagrożone wykluczeniem społecznym oraz przedstawiciele instytucji i organizacji
pomocowych (między innymi PCPR Oława, GPOS Oława, GPOS Domaniów, PZG Oława, PZN
Oława, Fundacja „Krok po kroku”, Stowarzyszenie „Tęcza”, Stowarzyszenie „Korab”, PCK
Oława, itp.) oraz lokalna społeczność powiatu oławskiego. Wystąpienia nawiązywały do
wiedzy nabytej podczas warsztatów i szkoleń Klubu Twórczego Rozwoju. Z założenia
Konferencja była okazją do przybliżenia lokalnej społeczności problemów z jakimi borykają
się rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym. Konferencja była okazją do podsumowania
Projektu.
Działania projektowe cieszyły się dużym zainteresowaniem rodzin i niewątpliwie wpłynęły na
poprawę funkcjonowania społecznego rodzin. Beneficjenci wzmocnili nie tylko osobiste sieci
wsparcia społecznego, ale także poczucie własnej wartości jako osób nieodosobnionych w
zmaganiach z wyzwaniami codzienności.

Wskaźniki tego działania były monitorowane poprzez listę obecności oraz zaproszenia na
Konferencję.

4. Uchwały Fundacji w 2017 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).

