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Zarząd  fundacji: 

Robert   Andrzej  Klimkiewicz, 58-100 Świdnica, ul. Podmiejska 11  - prezes 

Witold  Stempniak  49-300  Brzeg, ul. Wyspiańskiego  7/4 – wiceprezes 

Violetta  Kalin 58-100 Świdnica, ul. Ks. Jadwigi  ŚL. 19/3 – wiceprezes do 11 października 2011 

Katarzyna Wierzbicka 58-100 Świdnica, ul. Okulickiego 10/2 – skarbnik od 11 października 2011 

 

Rada fundacji: 

Barbara  Maciocha , 49-300 Brzeg, ul. Wolności 6/7– członek rady 

Marzena  Danuta  Łuczak, 58-100 Świdnica, Rynek 23/7– członek rady 

Alicja  Maria Matysik , 58-100 Świdnica, ul. Henryka Brodatego 1/3 – przewodniczący rady 

 

Cele  statutowe: 

• Prowadzenie placówek pomocy społecznej ( Domy Pomocy społecznej, Domy Dziennego 
Pobytu, placówek readaptacji społecznej) 

• Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych ( Domy Dziecka, Pogotowia 
Rodzinnego,Pogotowia opiekuńczego) 

• Udzielanie wsparcia osobom i instytucjom prowadzącym placówki wyżej wymienionych 
typów w zakresie konsultingu:  „know  how”, wdrażania programów specjalistycznych, 
pozyskiwanie i udzielanie pomocy materialnej 

• Prowadzenie szkoleń dla pracowników wyżej wymienionych placówek 

• Tworzenie i wdrażanie specjalistycznych programów readapcyjnych, wyprowadzających z 
nieporadności społecznej, rehabilitacyjnych oraz resocjalizacyjnych, 



• Wspieranie, zakładanie i prowadzenie placówek oświatowych, 

• Realizacja programów profilaktycznych i terapeutycznych w zakresie uzależnień i patologii 
społecznej. 

 

SPRAWOZDANIE  MERYTORYCZNE 

Zasady działania 

1.Fundacja jest miejscem pomocy profesjonalnej. 

2.W pracy stosowane są nowoczesne metody pracy, oparte na aktualnej wiedzy z zakresu 
psychologii, pedagogiki i socjologii. 

3.Do wykonywanych prac są zatrudniani wykwalifikowani specjaliści. 

4.Wiele prac wykonują nieodpłatnie specjaliści związani z fundacją.  

5.W wielu działaniach fundacja korzysta z pomocy wolontariuszy, głównie osób ze środowiska 
lokalnego, które chcą włączać się w działania na rzecz swojej społeczności.  

 

Główne kierunki naszej pracy 

  Nowym kierunkiem pracy w roku 2011 było wspieranie rodzin w systemie pieczy zastępczej 
oraz rodzin biologicznych, w których zagrożone są dzieci. W roku 2011 nadal głównym obszarem 
pracy Fundacji było rozwijanie działań z zakresu pracy opiekuńczo – wychowawczej oraz 
organizacji opieki zastępczej nad dzieckiem pozbawionym opieki w rodzinie biologicznej.  
Koncentrowało się ono na prowadzeniu dwóch świetlic środowiskowych, czyli placówek opiekuńczo 
- wychowawczych wsparcia dziennego uruchomieniu jednej i prowadzeniu trzech całodobowych 
placówek opiekuńczo wychowawczych typu socjalizacyjnego: w Świdnicy, w Kamiennej Górze i 
Żarowie.  Praca koncentrowała się głównie na wdrożeniu w prawidłowe funkcjonowanie 
uruchomionej w październiku 2011 roku nowej placówki opiekuńczo – wychowawczej w Świdnicy.  

 

Formy pracy 

Fundacja w 2011 roku prowadziła swoja działalność w sześciu placówkach. Ponad to, ze względu 
na stale rosnące potrzeby organizacyjne (wzrost liczby osób zatrudnionych, zwiększony obrót 
finansowy, przyrost wymaganej dokumentacji) od lutego 2010 roku, do chwili obecnej, funkcjonuje 
Biuro Fundacji, którego głównym i prawie wyłącznym celem jest prowadzenie działań 
administracyjnych, księgowych i kadrowych na potrzeby pięciu zakładów, a tylko w niewielkim 
procencie jest zaangażowane w sprawy dotyczące Zarządu Fundacji. W roku 2011 wspierano 
leczenie jednego dziecka, którego matka zgłosiła się do Fundacji z prośbą o udostępnienie konta na 
zbiórkę środków z 1%.  

Od stycznia 2011 roku, na zlecenie Powiatu Świdnickiego kontynuowała realizację zadania z 
zakresu pomocy społecznej polegające na kontynuacji prowadzenia całodobowej placówki 
opiekuńczo - wychowawczej Chata „SKSK” w Świdnicy, przy ul. Żeromskiego 28/7 dla 14 dzieci z 
Powiatu Świdnickiego.  



Również od stycznia kontynuowane było realizowanie zadania z zakresu pomocy społecznej 
zlecone przez Prezydenta Miasta Świdnicy polegające na prowadzeniu dwóch świetlic 
środowiskowych (Świetlica Środowiskowa - Osiedlowy Klub Integracyjny „Zawiszów” w Świdnicy 
przy ul. Łokietka 13/1 oraz Świetlica Środowiskowa - Osiedlowy Klub Integracyjny „Jagiellońska” w 
Świdnicy przy ul. Jagiellońskiej 30) dla 45 dzieci z miasta Świdnica. 

Także od stycznia 2011 roku w funkcjonowała Całodobowa Placówka Opiekuńczo – 
Wychowawcza Chata „SKSK” w Kamiennej Górze przy ul. Legnickiej 2E było kontynuowane 
realizowanie zadania z zakresu pomocy społecznej dla 14 dzieci z Powiatu Kamiennogórskiego 
oraz Całodobowa Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Chata „SKSK” w Żarowie przy ul. 
Wiosennej 13, gdzie realizowano zadanie z zakresu pomocy społecznej dla 14 dzieci z Powiatu 
Jaworskiego. 

W roku 2011 czyniono przygotowania do uruchomienia kolejnej placówki opiekuńczo - 
wychowawczej typu socjalizacyjnego dla Powiatu Świdnickiego. Starania zostały zakończone 
sukcesem i w dniu 14 października rozpoczęła swoje działanie Placówka Opiekuńczo – 
Wychowawcza Chata „SKSK” II w Świdnicy przy ul. Sikorskiego 62a. Placówka ta zapewnia opiekę 
14 dzieciom kierowanym przez Powiat Świdnicki. 

 

Realizacja celów statutowych. 

Rok 2011 był siódmym rokiem działalności Fundacji. Od stycznia kontynuowana była praca 
placówek:  

Świetlica Środowiskowa - Osiedlowy Klub Integracyjny „Zawiszów (typ placówki: wsparcia 
dziennego, data powstania: 1 września 2005, ilość miejsc: 25);  

Całodobowa Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Chata „SKSK” w Świdnicy (typ 
placówki: całodobowa placówka typu socjalizacyjnego, data powstania: 1 lutego 2008, ilość miejsc: 
14); 

 Świetlica Środowiskowa - Osiedlowy Klub Integracyjny „Jagiellońska” (typ placówki: 
wsparcia dziennego, data powstania: 1 marca 2008, ilość miejsc: 20);  

Całodobowa Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Chata „SKSK” w Kamiennej Górze (typ 
placówki: całodobowa placówka typu socjalizacyjnego, data powstania: 10 listopada 2009, ilość 
miejsc: 14);  

Całodobowa Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Chata „SKSK”  w Żarowie(typ 
placówki: całodobowa placówka typu socjalizacyjnego, data powstania: 4 stycznia 2010, ilość 
miejsc: 14); 

Całodobowa Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Chata „SKSK” II w Świdnicy (typ 
placówki: całodobowa placówka typu socjalizacyjnego, data powstania: 14 października 2011, ilość 
miejsc: 14). 

Ponad to, w roku 2011 zrealizowano na zlecenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 
Świdnicy cykl szkoleń dla zawodowych rodzin zastępczych (opiekunów i podopiecznych) w ramach 
programu ministerialnego: „I będzie nam do siebie bliżej…”. Działaniem tym zostało objęte 31 osób 
dorosłych i 65 dzieci przebywających w pieczy zastępczej. Działanie było realizowane w okresie od 
września do grudnia 2011 roku i zaangażowanych przy nim było 9 specjalistów w ramach umów 
cywilnoprawnych, dwóch wolontariuszy dorosłych, grupa pomocników młodzieżowych i dwie osoby 
do administrowania zadaniem. 



 

Realizacja celów statutowych w świetlicach. 

Główny cel zadania: „zapewnienie dzieciom warunków do samorealizacji i 
samodoskonalenia oraz wspieranie przy współpracy z rodziną, rozwoju zainteresowań, 
funkcji poznawczych oraz osobowości dziecka, kształtowanie pozytywnego myślenia o 
sobie i swoich możliwościach” jest kontynuacją działań podejmowanych przez Świetlicę 
Środowiskową - Osiedlowy Klub Integracyjny „Zawiszów” od 2005 roku oraz Świetlicę 
Środowiskową – Osiedlowy Klub Integracyjny „Jagiellońska” od 2008r. 

W 2011 roku z zajęć stale korzystała grupa 45 dzieci. Siedemnastu podopiecznych 
zostało wymienionych  w trakcie roku z różnych przyczyn (rezygnacja rodziców z powodu 
możliwości zadbania o wolny czas wychowanka i/lub wsparcia ze strony rodziny i/ lub 
szkoły, zmiana miejsca zamieszkania bądź osiągnięcie pełnoletności). Dzieci korzystały z 
takiego wsparcia jak: dożywianie, pomoc w nauce, organizacja wolnego czasu, zajęcia 
plastyczne i ruchowe, zajęcia socjoterapeutyczne i kształcące umiejętności interpersonalne, 
zwiększanie kompetencji rodziny w zakresie oddziaływań wychowawczych. Dzieciom 
uczestniczącym w zajęciach Osiedlowego Klubu Integracyjnego „Zawiszów” i „Jagiellońska” 
zapewniono także możliwość atrakcyjnego spędzenia wolnego czasu w okresie letnich 
wakacji oraz zimowych ferii poprzez organizację zajęć sportowych, świetlicowych i 
podwórkowych. Z powodu ograniczonych środków uzyskanych  na wykonanie zadania nie 
został zorganizowany wypoczynek letni w formie wyjazdu wakacyjnego. 

Trudności, z którymi często możemy się spotkać to głównie trudności z włączaniem 
rodziców do współpracy we wspieraniu rozwoju własnych dzieci. Cały czas są 
podejmowane próby i działania zmierzające ku temu, aby rodzice chcieli i potrafili 
odpowiednio pracować ze swoimi wychowankami. Z trójką rodziców udało się nawiązać 
współpracę we wspieraniu własnych dzieci i prowadzone są z nimi systematyczne rozmowy 
i udzielana jest im pomoc wychowawcza. Poza tym odpowiednia i długotrwała motywacja 
rodziców do działania zaczyna przynosić powoli oczekiwane efekty. 

Pomoc pedagogiczna dla dzieci i ich rodziców była realizowana przez cały okres 
objęty umową. Polegała ona na: indywidualnej i grupowej terapii pedagogicznej, próbach 
rozmów z rodzicami i wychowankami, zajęciach edukacyjno – wychowawczych, zajęciach 
rozwijających zainteresowania i talenty, zajęciach socjoterapeutycznych, pomocy w nauce 
oraz działaniach korekcyjno – kompensacyjnych. 

Każdy z nowych uczestników oraz kontynuujących udział w zajęciach 
socjoterapeutycznych, których było łącznie 45 osób, był zdiagnozowany w zakresie: 
sytuacji rodzinnej (materialnej, socjalnej, prawnej, zdrowotne a także szkolnej) przez osoby 
pracujące w Świetlicach (wychowawców, terapeutów). Każdy z podopiecznych posiada 
utworzoną dokumentację wstępną. Oprócz tego prowadzona jest dokumentacja z wpisami 
obserwacji, uwag i ocen za cały czas pobytu w placówce zgodnie z rozporządzeniem o 
placówkach opiekuńczo – wychowawczych. 

 

Współpraca ze szkołą i opiekunami prawnymi w celu efektywnego oddziaływania 
pedagogicznego była ściśle prowadzona przez cały czas pracy świetlic. Bieżące problemy 
podopiecznych świetlic były konsultowane z pedagogami i wychowawcami  szkolnymi.  

Codziennie, także przez okres wakacji, dzieci uczestniczące na zajęcia do świetlicy 
miały zapewniony jeden posiłek, na który składały się głównie takie produkty jak: pieczywo, 
mleko i wyroby mleczne, sery, dżemy, wędliny. Dzieci otrzymywały owoce (jabłka, banany 
itp.), kanapki, słodkie bułki, tosty, jogurty oraz mleko lub coś innego do picia (np. woda 



mineralna, soki, herbatę) . Często, po zakończeniu zajęć dzieci zabierały do domu 
pieczywo i wyroby cukiernicze (ciasto, słodkie bułki). Organizowano także imprezy 
okolicznościowe połączone z posiłkiem takie jak np.: urodziny podopiecznych, dzień matki, 
dzień taty, dzień dziecka, halloween, andrzejki, mikołajki czy wigilia. Dzieci otrzymywały 
także, zwłaszcza w okresie zimowym, posiłki podgrzewane (tosty, zapiekanki, itp.).   

Zorganizowano przez cały lipiec i sierpień zajęcia o charakterze półkolonijnym na 
terenie świetlicy „Zawiszów” i „Jagiellońska”. Przez ten okres dzieci uczestniczyły w grach i 
zabawach sportowych i integrujących na terenie osiedli, zajęciach rozwijających zdolności 
plastyczne i manualne, kontynuowano niektóre zajęcia terapeutyczno – korekcyjne. W 
czasie wakacji w zajęciach uczestniczyły nie tylko dzieci z grup socjoterapeutycznych, ale 
także inne chętne dzieci i młodzież z terenu świetlic, co umożliwiło zawarcie nowych 
znajomości i przyjaźni przez podopiecznych. Przez cały ten okres prowadzone było 
dożywianie. Dzieci i młodzież uczestniczyły w wyjeździe  zorganizowanym po za miasto – 
do Szkółki Leśnej w Bojanicach ( w połowie sfinansowanego przez anonimowego 
darczyńcę ). Poza tym były  planowane i realizowane wyjścia na świeże powietrze, działkę 
czy na basen. Organizowane były ogniska i dyskoteki świetlicowe. W tym okresie 
uczestniczyło w różnych zajęciach ponad 60 dzieci. Dodatkowo dzieci miały zajęcia 
profilaktyczne z zakresu dbania o higienę jamy ustnej – zajęcia były prowadzone przez 
Panią Doktor Stomatolog. W okresie wolnym od nauki szkolej ( wakacje lub ferie zimowe ) 
zgodą i poinformowaniem rodziców godziny otwarcia były od 9:00 do 14:00. 

 

W okresach od stycznia do czerwca oraz od września do grudnia były prowadzone 
zajęcia: opiekuńczo – wychowawcze (w tym pomoc w nauce), socjoterapeutyczne, 
terapeutyczne, dydaktyczno – kompensacyjne oraz sportowo - rekreacyjne. Zajęcia były 
prowadzone zgodnie z grafikami (harmonogramami) zajęć ustalanymi na te okresy. Zajęcia 
prowadzili specjaliści, nauczyciele oraz terapeuci zajęciowi. 

W realizacji zadań zawartych w ofercie pomagali: dyrekcja i nauczyciele ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Świdnicy , Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zawiszów” oraz Niepubliczna 
Szkoła Podstawowa „Bliżej Dziecka” . Pomoc miała różny charakter. Dzieci mogły  
korzystać  z boisk szkolnych. Ponadto pomagali świetlicy prywatni, anonimowi sponsorzy, 
którzy w miarę potrzeb zapewniali żywność czy  art. dydaktyczne .  
W ramach projektu „WIEM CO JEM I ŻYJĘ ZDROWO” raz w miesiącu odbywały się zajęcia 
kulinarne ( na terenie miasta), podczas których dzieci samodzielnie przygotowywały 
zdrowe, pełnowartościowe i smaczne posiłki, przestrzegając przy tym zasad higieny,  
dbając o estetyczny wygląd zarówno potraw jak i stołu, a także kulturalnego zachowania się 
przy stole. 

Dzieci z wielką chęcią zaangażowały się w zaprojektowanie i wykonanie broszur 
oraz prac plastycznych związanych ze zdrowym trybem życia. W trakcie tygodniowej pracy 
wychowawczej na każdej ze świetlic odbywały się zajęcia edukacyjne z elementami 
promocji zdrowia. Zajęcia charakteryzowały się różnorodnością form i metod 
dydaktycznych, takimi jak: prace plastyczne, zajęcia kulinarne, konkursy wiedzy o zdrowiu, 
różnorakie zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu. Podczas spotkania w Pogorzale na 
Dniu Niezapominajki przeprowadzony został turniej wiedzy dotyczący zagadnień 
poruszanych podczas zajęć wychowawczych. 
Na zakończenie projektu uczestnicy wyjechali do Kudowy Zdrój do Gospodarstwa 
Agroturystycznego „Szlak Ginących Zawodów”- wyjazd zorganizowany dla czterech świetlic. 

W czasie realizacji oferty odbyły się dwa spotkanie z rodzicami podopiecznych świetlic 
oraz jedno w ramach wspólnej wigilii zorganizowanej przy dużym wkładzie prywatnych 



sponsorów.  Przy organizacji wigilii spory wkład wnieśli również sami rodzice 
podopiecznych deklarując swoją pomoc w przygotowaniu poczęstunku. Dzięki uprzejmości 
właściciela jednej ze świdnickich cukierni dzieci otrzymały wiele słodkich ciast i wypieków, 
co osłodziło wspólną Wigilię. 

W okresie od 01 stycznia 2011 r. objęto działaniami diagnostycznymi 18 dzieci i 
zakwalifikowano do stałych grup wychowawczych. 25 podopiecznych zostało wymienionych 
z powodów rodzinnych lub migracyjnych, bądź z powodu uzyskania pełnoletniości). Stan na 
dzień dzisiejszy to 45 osób. Dla każdego z nich sporządzono dokumentację kwalifikacyjną 
(wniosek o przyjęcie) oraz każde z nich zostało przyjęte decyzją Zespołu Stałego do jednej 
z dwóch grup socjoterapeutycznych. W roku 2011 odbyły się 2  zwyczajne posiedzenia 
kwalifikacyjne Stałego Zespołu do Spraw Oceniania oraz 1 nadzwyczajne w celu decyzji 
dotyczących poszczególnych podopiecznych. Ponad to, poza okresem wakacyjnym, 
członkowie Stałego Zespołu spotykali się przynajmniej raz w miesiącu w celu 
rozwiązywania spraw bieżących.  

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia były prowadzone zajęcia socjoterapeutyczne 
w Świetlicach, połączone z dożywianiem.  Dzieci uczestniczyły codziennie, w 4 godzinnych 
zajęciach. Zajęcia były prowadzone zgodnie z przyjętym tygodniowym harmonogramem 
zajęć, przez  5 dni w tygodniu dla 45 dzieci, w godz. 14.00 – 18.00 (Zawiszów) lub w godz. 
13.00 – 17:00 (Jagiellońska) od poniedziałku do piątku. W pracę świetlicy, w różnej formie 
było zaangażowanych 12 osób: 6 wychowawców  - w ramach umowy o pracę i umowy 
zlecenie,  1 terapeutę i 4 wolontariuszy oraz jednej praktykantki ( odbywała miesięczny staż 
z Uczelni ). Przez tydzień na terenie świetlic odbywały się również praktyki 15 osób 
szkolących się na opiekunkę do dziecka organizowane przez Firmę Szkoleniowo – 
Doradczą „Anna Szywała”. 

 

 

Realizacja celów statutowych w Chacie „SKSK” w Świdnicy 

Główny cel zadania: Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania oraz 
zaspokojenia niezb ędnych potrzeb dzieci całkowicie lub cz ęściowo pozbawionych opieki 
rodzicielskiej.  
     Cel realizowany był w prowadzonej przez Fundację placówce opiekuńczo-
wychowawczej typu socjalizacyjnego „Chata SKSK” w Świdnicy ul. Żeromskiego 28/7.  
      

Placówka została uruchomiona 1 lutego 2008r. Zgodnie z przyjętymi założeniami w 
placówce przebywało w omawianym okresie 14 dzieci. Wszystkie dzieci zostały przyjęte do 
placówki na podstawie skierowań wystawionych przez PCPR w Świdnicy.  

2.01.2011r. na podstawie decyzji Sądu Rejonowego w Świdnicy zwolniony z placówki 
został Patryk C. i został umieszczony w spokrewnionej rodzinie zastępczej. 

11.01.2011r. na podstawie skierowania PCPR w Świdnicy przyjęty został do placówki 
Dawid D. 

5.03.2011r. zgodnie z obowiązującymi przepisami usamodzielniła się Karolina S. 
i powróciła do domu rodzinnego. 

18.03.2011r. na podstawie skierowania PCPR w Świdnicy przyjęta została do placówki 
Natalia Zalewska. 



W całym omawianym okresie placówka zapewniła opiekę 16 podopiecznym. Placówkę 
opuściło 2 wychowanków – 1 został umieszczony w spokrewnionej rodzinie zastępczej,           
1 usamodzielniony.  

W okresie lipiec-grudzień 2011r. placówki nie opuścił ani nie został przyjęty nowy 
wychowanek.  

13 wychowanków realizuje obowiązek szkolny w szkołach na terenie Świdnicy.                  
1 wychowanek realizuje obowiązek szkolny w SOSW w Jaworze (Andrzej W.). Obecnie 
14 wychowanków uczęszcza: 

Szkoła podstawowa – 6 wychowanków (1 nauczanie indywidualne - do czerwca 2011r.) 
Gimnazjum – 5 wychowanków 
Szkoły zawodowe – 3 wychowanków. 
Od września 2010r. ze względu na brak możliwości dostosowania funkcjonowania 

dziecka w grupie rówieśniczej Daniel S. realizuje obowiązek szkolny w formie nauczania 
indywidualnego. W roku szkolnym 2011/2012 Daniel realizuje obowiązek szkolny w klasie 
z rówieśnikami. 

W roku szkolnym 2010/2011 w placówce nadal zwracano szczególną uwagę na 
edukację podopiecznych. Wynikiem tych oddziaływań jest, że 12 wychowanków otrzymało 
promocję do następnej klasy a 1 wychowanka w miesiącu sierpniu zaliczyła poprawkę z 
dwóch przedmiotów. Miniony rok szkolny był kolejnym ze 100% promocją wszystkich 
wychowanków placówki. 

Wychowankowie objęci są również terapią pedagogiczną kompensującą i wyrównującą 
zaległości dydaktyczne wynikające z lat poprzednich. Zajęcia realizowane są przez 
pedagoga na terenie placówki. Na badania do Poradni skierowanych zostało 5 dzieci.  

Wychowankowie placówki są pod stałą opieką medyczną realizowaną w NZOZ „Medyk”              
w Świdnicy. Opieka zdrowotna realizowana była na bieżąco i wg potrzeb poszczególnych 
wychowanków. Dzieci wymagające konsultacji okulistycznej są taką opieką objęte na 
bieżąco i są zaopatrzone w okulary. W całym omawianym okresie 5 dzieci wymagało 
konsultacji psychiatrycznej (Daniel S., Damian R. i Natalia K., Dawid D., Karol S.). Natalia 
po przeprowadzeniu kompleksowych badań zakończyła leczenie z powodu braku wskazań 
lekarskich. Dzieci te są objęte kompleksową opieką i stałą kontrolą Centrum Rehabilitacji i 
Neuropsychiatrii „CELESTYN” w Mikoszowie oraz w Świdnicy. Jeden wychowanek (Karol 
S.) wymagał hospitalizacji na oddziale psychiatrycznym w celu przeprowadzenia 
kompleksowej diagnozy w związku z nasilającymi się negatywnymi zachowaniami w szkole 
i placówce. 

Wychowankowie mają również zapewnioną stałą opiekę stomatologiczną w NZOZ „Vita-
Med.”. Opieka stomatologiczna realizowana jest na bieżąco i wg bieżących potrzeb. 

Praca wychowawcza w placówce nadal wspierana była pracą stażystów i praktykantów, 
którzy pomagali wychowawcom w organizacji czasu wolnego, zabawie i pomocy w nauce z 
dziećmi młodszymi. W placówce organizowane były praktyki studenckie oraz praktyki dla 
osób podnoszących swoje kwalifikacje. Osoby te wspierały proces opiekuńczy i 
wychowawczy w placówce oraz zdobywały doświadczenie potrzebne w pracy w różnych 
instytucjach, które funkcjonują w zakresie pomocy społecznej. 

Od początku działalności placówki rodzice i inni członkowie rodzin mają możliwość 
częstych i nieskrępowanych kontaktów ze swoimi dziećmi. Członkowie rodzin stali się 
stałymi gośćmi odwiedzającymi placówkę.  

 Wizyty pracowników w domach rodzinnych – min. 20 wizyt w domach oraz liczne 
rozmowy podczas odwiedzin członków rodziny w placówce. W minionym okresie udało 



odbudować się pozytywne relacje Natalii K. z matką co przełożyło się na uzyskanie 
przepustek i bieżące wzajemne kontakty.  

Utrzymywanie kontaktów ze szkołami – ponad 150 wizyt i indywidualnych konsultacji 
realizowanych na bieżąco podczas codziennych wizyt w szkole. 

Zapewnienie opieki medycznej – ok. 70 wizyty u lekarzy pediatrów, stomatologów, 
okulistów, ginekologów, laryngologów, chirurgów, psychiatrów. 
Pełnione funkcje przez pracowników na rzecz dzieci – 2 opiekunów prawnych, 1 kurator 
majątkowy, 3 opiekunów procesu usamodzielnienia. 

16-ma uczestnikami objętymi zadaniem były dzieci i młodzież w wieku 6-19 lat. 4 
dziewczęta i 12 chłopców. Są to dzieci ze środowisk patologicznych i jednocześnie 
biednych, wysoce zagrożonych demoralizacją lub zdemoralizowanych. Wychowywane bez 
wzorców i godnych autorytetów z negatywnymi doświadczeniami. Dzieci te są często 
nadpobudliwe, zagubione, ze skłonnością do dokonywania złych wyborów, które są na 
daną chwilę łatwiejsze i natychmiastowe do osiągnięcia. Dzieci i młodzież objęta 
programem ma również duże zaległości dydaktyczne, nie osiąga znaczących sukcesów w 
dziedzinie edukacji. Wszystkie dzieci pochodzą z terenu Powiatu Świdnickiego. 

Rodzice i członkowie rodzin dzieci (7 rodzin) objętych zadaniem to osoby wywodzące 
się ze środowisk patologicznych, w większości osoby te uzależnione są od alkoholu, 
niezaradne życiowo o niskim poziomie wartości, bez wykształcenia lub w wyjątkowych 
przypadkach z wykształceniem zawodowym – bezrobotni utrzymujący się z zasiłków 
pomocy społecznej. Rodziny te wymagają długiego procesu pedagogizacji oraz terapii 
rodzinnej przywracającej właściwe funkcje i zadania rodziny. 

 

Realizacja celów statutowych w Chacie „SKSK” w Kami ennej Górze 

 

Główny cel zadania: Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania oraz za spokojenia 
niezbędnych potrzeb dzieci całkowicie lub cz ęściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej.  
     Cel realizowany był w prowadzonej przez Fundację placówce opiekuńczo-
wychowawczej typu socjalizacyjnego „Chata SKSK” w Kamiennej Górze ul. Legnicka 2E.  
     W okresie 1.01.2011r.-31.12.2011r. w placówce przebywało 22 wychowanków na 
podstawie postanowień sądowych i skierowań wydanych przez PCPR w Kamiennej Górze. 
W całym okresie 9 wychowanków opuściło placówkę zgodnie z postanowieniem Sądu 
Rejonowego w Kamiennej Górze. 2 wychowanków zostało umieszczonych w rodzinie 
zastępczej, 2 wychowanków powróciło do domu rodzinnego, 4 wychowanków zostało 
przeniesionych do innej placówki, wobec 1 wychowanka Sąd zmienił postanowienie 
opiekuńcze. Do placówki przyjętych zostało w całym okresie 8 wychowanków. Na koniec 
2011r. w placówce przebywało 13 wychowanków.  

� 10.07.2011r. opuścił placówkę Cyprian L. 
� 21.07.2011r. opuścił placówkę Cezary L. 
� 11.07.2011r. został przyjęty do placówki Kamil N. 
� 31.08.2011r. został przyjęty do placówki Przemysław J. 
� 3.10.2011r. opuścił placówkę Michał M. 
� 14.10.2011r. opuścił placówkę Mateusz B. 
� 14.10.2011r. opuścił placówkę Dawid B. 
� 14.10.2011r. opuściła placówkę Małgorzata T. 



� 14.10.2011r. została przyjęta do placówki Maja M. 
� 14.10.2011r. została przyjęta do placówki Mieczysław M. 
� 27.10.2011r. została przyjęta do placówki Paulina K.  
� 27.10.2011r. została przyjęta do placówki Mieszko K.  
� 21.11.2011r. opuściła placówkę Maja M. 
� 21.11.2011r. opuścił placówkę Mieczysław M. 
� 21.11.2011r. został przyjęty do placówki Paweł G.  
� 21.11.2011r. została przyjęta do placówki Aleksandra F.  
� 12.12.2011r. opuścił placówkę Krystian S. 

      Duża ilość dzieci, którym placówka zapewniła opiekę w całym 2011r. świadczy 
o wypełnianiu jednego z głównych celów opieki zastępczej w Polsce. Pobyt dziecka w 
placówce powinien mieć charakter tymczasowy i krótkotrwały a placówka powinna czynić 
starania o powrót dziecka do domu lub o umieszczenie w rodzinnych formach opieki. 
Przeniesienie 3 dzieci do innych placówek odbyło się we współpracy z rodzicami i na ich 
prośbę w celu umożliwienia częstszych kontaktów, które w przyszłości powinny 
doprowadzić do powrotu do rodziny. 1 wychowanka została przeniesiona do innej placówki 
na własną prośbę w celu poprawy jej stanu emocjonalnego i psychicznego w związku z 
dużymi problemami aklimatyzacyjnymi w środowisku kamiennogórskim. Zastosowana 
forma oddziaływań w placówce, w których wychowankowie i ich rodziny mogli decydować o 
istotnych sprawach dziecka spełniało standardy związane z decydowaniem i dostępem do 
informacji każdego dziecka i ich najbliższych. Przyjęty model pracy w placówce był 
pozytywnie oceniany podczas kontroli kompleksowej przeprowadzonej przez Urząd 
Wojewódzki jak i przez Rzecznika Praw Dziecka.   
W placówce przebywało 7 dziewczynki oraz 15 chłopców w wieku 5-18 lat. Dzieci 
zajmowały 5 pokoi mieszkalnych. Wszyscy wychowankowie realizowali obowiązek szkolny: 
Przedszkole - 1 
Szkoła podstawowa – 11 
Gimnazjum – 8 (2 wychowanków w OHP z internatem, 1 wychowanek w MOW w Jaworze) 
Szkoła średnia – 2 (1 wychowanek w Liceum Profilowanym w Głubczycach) 

Wychowankowie (19 osób) objęci byli opieką medyczną w NZOZ „Eskulap” w 
Kamiennej Górze, 1 wychowanka opieką medyczną w NZOZ „Rodzinna” w Kamiennej 
Górze, 1 wychowanek opieką medyczną w NZOZ w Głubczycach oraz 1 wychowanek w 
MOW w Jaworze.  

2 wychowanków objętych było stałą opieką PZP – Paweł H., Krystian S. oraz 1 
wychowanka doraźną opieką PZP – Małgorzata T. 

Ponadto w placówce Paweł H. objęty był indywidualnymi zajęciami prowadzonymi 
przez psychologa (min.1 x w tyg.). 

Placówka zapewniała zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych dzieci zgodnie 
z ustalonym standardem usług opiekuńczo- wychowawczych. Placówka umożliwiała 
dzieciom utrzymywanie więzi z rodziną poprzez stałe i regularne kontakty, jeżeli kontakty 
nie były zabronione przez Sąd. W 2011r. 3 wychowanków nie posiadało zgody lub nie 
utrzymywało żadnego kontaktu z rodziną. Pozostali wychowankowie posiadali stałe lub 
okresowe przepustki na wizyty w domach rodzinnych.  
     Zakładane w ofercie rezultaty realizacji zadania: 
� Natychmiastowe objęcie opieką dzieci zagrożonych demoralizacją i pozbawionych 

opieki z terenu powiatu kamiennogórskiego – zrealizowane.  



� Zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa poprzez tworzenie miłego 
środowiska, ustalenie stałych zasad szacunku dla dziecka, jego rodziny przy 
uwzględnieniu odrębności i indywidualności każdej osoby – zrealizowane. 

� Rozwijanie samodzielności podopiecznych w procesie opiekuńczo-wychowawczym 
– realizowane na bieżąco poprzez zajęcia i czynności odbywające się wg ustalonego 
rytmu dnia np. wdrażanie wychowanków do prac na rzecz Chaty, planowanie i 
dokonywanie zakupów, samodzielne przygotowywanie posiłków itp. – zrealizowane. 

� Atrakcyjne i aktywne spędzanie czasu wolnego przez wychowanków poprzez 
rozwijanie aktywności sportowej i turystycznej – realizowane w zależności od 
warunków pogodowych np zabawy na powietrzu, spacery, zajęcia w Domu Kultury, 
wyjazdy do kina, wyjścia grupowe i indywidualne na basen itp. – zrealizowane. 

� Wyrównywanie szans społecznych wychowanków placówki poprzez stwarzanie 
niezbędnych warunków do prawidłowego rozwoju i zaspokajania potrzeb 
edukacyjnych – zrealizowane. 

� Wdrażanie nowych form pracy podnoszących jakość funkcjonowania placówki oraz 
rozszerzających ofertę usług świadczonych na rzecz środowiska lokalnego – 
zrealizowane. 

� Poszanowania podmiotowości dziecka, wzajemne partnerstwo służące 
wszechstronnemu rozwojowi wychowanka. Indywidualizacja pracy z dzieckiem i 
rodziną – realizowane na bieżąco poprzez indywidualne rozmowy dzieci z 
wychowawcami, psychologiem, dyrektorem a także wspólne spotkania, podczas 
których omawiane są najważniejsze problemy i potrzeby dzieci przebywających w 
Chacie. Indywidualne ustalenia z poszczególnymi dziećmi odnośnie rozwiązywania 
problemów osobistych, porady wychowawcze itp. – zrealizowane. 

� Dbałość o poszanowanie i podtrzymanie związków emocjonalnych dziecka z własną 
rodziną – zrealizowane. 

Skracanie długości pobytu dziecka w placówce całodobowej poprzez umożliwienie 
powrotu do domu rodzinnego lub w innym przypadku czynienie starań o umieszczenie 
dziecka w innych formach opieki (adopcja, rodzina zastępcza) – zrealizowane. 

 
W okresie 1.01.2011r.-31.12.2011r. objęto opieką 22 dzieci. Wszystkie dzieci 

zapewnioną miały pomoc pedagogiczną, psychologiczną i medyczną. Opiekę sprawowało 4 
wychowawców, psycholog, pedagog oraz dyrektor zatrudnieni w placówce. Działania 
podejmowane przez specjalistów wyszczególniane były w sprawozdaniach miesięcznych w 
formie załączników. 

Zaplanowane w harmonogramie działania miesięczne w części II pkt 5 zostały 
zrealizowane w pełnym zakresie. Ilościowe określenie skali działań jest niemożliwe do 
przedstawienia w ujęciu proponowanym w ustawie z uwagi na specyfikę działalności 
placówki opiekuńczo-wychowawczej. 

Odbyły się 3 z planowanych 2 zespołów do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka. 
Odbyło się ok. 25 wspólnych spotkań, podczas których rozwiązywane były najważniejsze 

problemy występujące w placówce. 
Wychowankowie wraz z wychowawcami ok. 200 razy przygotowywali obiad w sobotę i    
niedzielę oraz w innych okresach wolnych od nauki. 

Codziennie przygotowywane były wspólnie kolacje dla wszystkich mieszkańców Chaty. 
 

Każde dziecko miało przygotowaną uroczystość urodzinową. 
Każde dziecko przebywające w placówce zapewnione miało podręczniki, przybory  



szkolne, odzież, środki higieniczne itp. 
Kontakty ze szkołami – ponad 150 
Kontakty z rodzinami – minimum 100 
Wizyty u lekarzy i innych specjalistów – ponad 100 
Udział w zajęciach rozwijających zainteresowania – 5 wychowanków 
Wg potrzeb bieżących odbywały się rozmowy wychowawcze i dyscyplinujące 

prowadzone przez dyrektora i pedagoga. 
 
 

Realizacja celów statutowych w Chacie „SKSK” w Żarowie 

 

Główny cel zadania: Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania oraz 
zaspokojenia niezb ędnych potrzeb dzieci całkowicie lub cz ęściowo pozbawionych 
opieki rodzicielskiej.  
     Cel realizowany był w prowadzonej przez Fundację placówce opiekuńczo-
wychowawczej typu socjalizacyjnego „Chata SKSK” w Żarowie ul. Wiosenna 13.  
      W okresie 1.01.2011r.-31.12.2011r. w placówce przebywało 14 wychowanków na 
podstawie postanowień sądowych i skierowań wydanych przez PCPR w Jaworze. W 
omawianym okresie do placówki nie przyjęto nowych wychowanków z uwagi na brak 
wolnych miejsc. W placówce przebywają obecnie 7 dziewczynki oraz 7 chłopców w wieku    
8-18 lat. Dzieci zajmują 4 pokoje mieszkalne. Wszyscy wychowankowie realizują 
obowiązek szkolny: 
Szkoła podstawowa – 3 
Gimnazjum – 8 (1 wychowanek w MOW w Brzegu Dolnym, 1 wychowanka OHP 
Mysłakowice) 
Szkoły ponadgimnazjalne – 3 wychowanków. 
      Wychowankowie (13 osób) objęci są opieką medyczną w NZOZ „Medicus” w 
Żarowie oraz 1 wychowanek w MOW w Brzegu Dolnym. W omawianym okresie 3 
wychowanków objętych było stałą opieką PZP – Sebastian M., Adam W., Karolina W. Na 
koniec 2011r. tylko jeden wychowanek pozostawał pod opieką PZP – Sebastian Mróz. W 
omawianym okresie w placówce 2 dzieci było objętych indywidualnym nauczaniem 
Sebastian M. i Adam W. Na koniec roku 2011r. w placówce żaden wychowanek nie 
realizował obowiązku szkolnego w formie nauczania indywidualnego. Na koniec roku 2011r. 
jedna wychowanka (Magda M) w związku z otrzymaniem skierowania do MOW przebywała 
na ucieczce i ukrywała się przed Policją na terenie Jawora. 
     Placówka zapewnia zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych dzieci zgodnie z 
ustalonym standardem usług opiekuńczo- wychowawczych. Placówka umożliwia dzieciom 
utrzymywanie więzi z rodziną poprzez stałe i regularne kontakty, jeżeli kontakty nie są 
zabronione przez Sąd. Obecnie 4 dzieci nie posiada zgody Sądu na regularne odwiedzanie 
swoich najbliższych. W placówce przebywa 2 pełnoletnich wychowanków, którzy 
opracowali plan usamodzielnienia i przebywają nadal w placówce do ukończenia nauki na 
zasadach określonych w umowie z dyrektorem. Wychowankowie pełnoletni przestrzegają 
wspólnych ustaleń i nie naruszają rażąco zasad współżycia społecznego i zgodnie z 
obowiązującymi przepisami umożliwiono im dalszy pobyt w placówce. 
      W omawianym okresie zakończony został rok szkolny 2010/2011. Kolejny etap 
edukacji pozytywnie zakończyło 7 wychowanków. Promocji do następnej klasy nie 



otrzymało 3 wychowanków – Karolina W., Angelika W., Barbara K. 4 wychowanków w 
sierpniu zdawało egzaminy poprawkowe i rozpoczęło dalszą naukę na kolejnym poziomie 
nauczania. Wprowadzone intensywne oddziaływania edukacyjne w placówce zmniejszyły 
natężenie występowania problemów z nauką i osiąganymi wynikami przez wychowanków. 
W omawianym okresie po zastosowaniu nowych oddziaływań wychowawczych 
zdecydowanie poprawiła się frekwencja wychowanków na zajęciach szkolnych. Na koniec 
2011r. kilku wychowanków (4-5– Dorota W, Dagmara K, Adam W., Piotr W., Paulina J.) 
osiągało 100% frekwencję na zajęciach szkolnych w okresach poszczególnych miesięcy. 
      27.01.2011r. odbyło się posiedzenie stałego zespołu do spraw okresowej oceny 
sytuacji dziecka. Po szczegółowym omówieniu bieżącej sytuacji każdego dziecka zespół 
sformułował wnioski odnośnie zasadności pobytu poszczególnych dzieci w placówce. W 
stosunku do wszystkich dzieci zespół stwierdził zasadność dalszego pobytu w placówce.  
      7.06.2011r. placówka została skontrolowana przez przedstawicieli Rzecznika Praw 
Dziecka. Kontrola dotyczyła przestrzegania praw dziecka, sytuacji opiekuńczo-
wychowawczej oraz warunków panujących w placówce.  
      W listopadzie 2011r. placówka została skontrolowana przez Dolnośląski Urząd 
Wojewódzki. Kontrola była kontrolą kompleksową i dotyczyła całego obszaru 
funkcjonowania placówki. Z otrzymanego protokołu wynika, że placówka funkcjonuje 
zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami oraz nie stwierdzono rażących 
nieprawidłowości. Nie otrzymano dotychczas protokołu końcowego z przeprowadzonej 
kontroli wraz zaleceniami.  
      Zakładane w ofercie rezultaty realizacji zadania z uwagi na długoterminowy 
charakter oddziaływań opiekuńczo-wychowawczych realizowane są na bieżąco.  
� Natychmiastowe objęcie opieką dzieci zagrożonych demoralizacją i pozbawionych 

opieki z terenu powiatu jaworskiego – zrealizowane.  
� Zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa poprzez tworzenie miłego 
środowiska, ustalenie stałych zasad szacunku dla dziecka, jego rodziny przy 
uwzględnieniu odrębności i indywidualności każdej osoby – realizowane na bieżąco. 

� Rozwijanie samodzielności podopiecznych w procesie opiekuńczo-wychowawczym 
– realizowane na bieżąco poprzez zajęcia i czynności odbywające się wg ustalonego 
rytmu dnia np. wdrażanie wychowanków do prac na rzecz Chaty, planowanie i 
dokonywanie zakupów, samodzielne przygotowywanie posiłków itp. 

� Atrakcyjne i aktywne spędzanie czasu wolnego przez wychowanków poprzez 
rozwijanie aktywności sportowej i turystycznej – realizowane w zależności od 
warunków pogodowych np. zabawy na powietrzu, spacery, wyjazdy do kina, wyjścia 
grupowe i indywidualne na basen, lodowisko itp. 

� Wyrównywanie szans społecznych wychowanków placówki poprzez stwarzanie 
niezbędnych warunków do prawidłowego rozwoju i zaspokajania potrzeb 
edukacyjnych – realizowane na bieżąco poprzez codzienną naukę oraz dodatkowe 
ćwiczenia edukacyjne.  

� Wdrażanie nowych form pracy podnoszących jakość funkcjonowania placówki oraz 
rozszerzających ofertę usług świadczonych na rzecz środowiska lokalnego – 
realizowane częściowo poprzez wprowadzanie nowych form pracy wewnątrz 
placówki. 

� Poszanowania podmiotowości dziecka, wzajemne partnerstwo służące 
wszechstronnemu rozwojowi wychowanka. Indywidualizacja pracy z dzieckiem i 
rodziną – realizowane na bieżąco poprzez indywidualne rozmowy dzieci z 
wychowawcami, psychologiem, dyrektorem a także wspólne spotkania, podczas 



których omawiane są najważniejsze problemy i potrzeby dzieci przebywających w 
Chacie. Indywidualne ustalenia z poszczególnymi dziećmi odnośnie rozwiązywania 
problemów osobistych, porady wychowawcze itp.  

� Dbałość o poszanowanie i podtrzymanie związków emocjonalnych dziecka z własną 
rodziną – realizowane na bieżąco. 

Skracanie długości pobytu dziecka w placówce całodobowej poprzez umożliwienie 
powrotu do domu rodzinnego lub w innym przypadku czynienie starań o umieszczenie 
dziecka w innych formach opieki (adopcja, rodzina zastępcza) – realizowane na bieżąco wg 
potrzeb i możliwości placówki oraz instytucji zewnętrznych. 

W okresie 1.01.2011r.-31.12.2011r. objęto opieką 14 dzieci. Wszystkie dzieci 
zapewnioną miały pomoc pedagogiczną, psychologiczną i medyczną. Opiekę sprawowało 4 
wychowawców, psycholog, pedagog oraz dyrektor zatrudnieni w placówce. Działania 
podejmowane przez specjalistów wyszczególnione są w sprawozdaniu półrocznym 
stanowiącym załącznik do niniejszego sprawozdania. Sprawozdanie specjalistów z 
pierwszego półrocza było załączone do sprawozdania częściowego, które było złożone w 
lipcu 2011r. 

Odbyło się 19 spotkań wszystkich mieszkańców Chaty (10-przydział kieszonkowego,  
9 spotkania ogólne). 
Wychowankowie wraz z wychowawcami przygotowywali obiady we wszystkie soboty  
i niedziele oraz święta. 

            Codziennie przygotowywane były wspólnie śniadania i kolacje dla wszystkich     
            mieszkańców Chaty. 

Kontakty ze szkołami – ok. 100 wizyt -  wychowawcy + bieżące kontakty pedagoga. 
Kontakty z rodzinami – minimum 50 wizyt - wychowawcy +bieżące kontakty 

pedagoga, 
psychologa i dyrektora. 
Wyjazdy (wycieczki) dzieci poza Żarów - 10  
Udział w zajęciach rozwijających zainteresowania – 3 wychowanków 
Regularnie wg potrzeb bieżących odbywały się rozmowy wychowawcze 
 i dyscyplinujące   prowadzone przez dyrektora, psychologa i pedagoga. 
 
 

Realizacja celów statutowych w Chacie „SKSK” II w Świdnicy 

 

 W omawianym okresie od 14.10.2011r do 31.12 2011r – 2, 5 miesięcy wszystkie 
dzieci objęte opieką fundacji, poprzez realizację powyższego zadania, zostały wyposażone 
w niezbędną: odzież, obuwie, przybory szkolne i podręczniki oraz realizują obowiązek 
szkolny zgodnie ze swoimi potrzebami i  możliwościami. Dzieciom objętym leczeniem, na 
bieżąco  podawano leki przepisane przez lekarzy specjalistów. Podopieczni korzystali z 
różnych form organizacji czasu wolnego oraz innych atrakcji  na terenie swoich szkół. 
Zdiagnozowana została sytuacja rodzinna podopiecznych i w związku z tym rozważona 
zasadność dalszego pobytu w placówce, bądź możliwość powrotu do domu rodzinnego lub 
umieszczenia w  innej formie opieki rodzinnej. W jednym przypadku wychowanek powrócił  
do domu rodzinnego.  



Placówkę uruchomiono w dniu 14 października 2011 roku. Realizowano w niej 
następujące działania: 

 
�  14 dzieci zagrożonych demoralizacją i pozbawionych opieki z terenu powiatu 
świdnickiego (7),  średzkiego (5) i kamiennogórskiego (2), zgodnie ze skierowaniami 
PCPR w Świdnicy zostało przyjętych do placówki  i natychmiastowo objętych  
właściwą opieką.  

 
� Dzieciom zapewniono poczucie bezpieczeństwa poprzez stworzenie miłego 
środowiska, ustalenie stałych zasad wzajemnego szacunku, przy uwzględnieniu 
odrębności i indywidualności każdej osoby.  

 
� Podopieczni rozwijają samodzielność w procesie opiekuńczo-wychowawczym 

poprzez wykonywanie przydzielonych stałych i okresowych obowiązków, m.in.: 
sprzątanie, planowanie i wykonywanie zakupów , układanie menu i gotowanie, 
załatwianie własnych spraw w instytucjach, wykonywanie innych zadań  na miarę 
możliwości każdego dziecka. 

 
� Sukcesywnie podnoszona jest ocena i wiara we własne możliwości dziecka, a co za 

tym idzie powoli dzieci zaczynają odnosić sukcesy w życiu społecznym i szkolnym. 
Ponadto dwie wychowanki z powiatu świdnickiego, które nie realizowały dotąd 
obowiązku szkolnego, obecnie uczęszczają do szkoły i na praktyki oraz nadrabiają 
zaległy materiał.  

 
� Dzieci mają zorganizowany czas wolny poprzez udział w zajęciach sportowych m.in. 

turniej sportowy w Dzierżoniowie, mecze piłki koszykowej w terenie, zajęcia 
sportowe, plastyczne, muzyczne i kulinarne, wycieczki do kina, wyjścia na lodowisko. 
W CHACIE zorganizowane były również imprezy: urodziny dzieci, Andrzejki, Mikołaj, 
Wigilia, zabawa sylwestrowa.  

 
� Podopieczni uczęszczają do szkół i przedszkola na terenie miasta Świdnica.                            

1 dziecko – Niepubliczne Przedszkole PROMYK, 8 dzieci - Niepubliczna Szkoła 
Podstawowa „Bliżej Dziecka”, 2 wychowanków  – Gimnazjum Nr 2, 2 dziewczyny - 
Gimnazjum „Rzemieślnik” z przyuczeniem do zawodu 1 wychowanka z orzeczeniem 
o kształceniu specjalnym – upośledzenie w stopniu umiarkowanym – Zespół Szkół 
Specjalnych. Ponadto wychowankowie na terenie placówki mają codziennie 
zorganizowane zajęcia edukacyjne, podczas których nadrabiają zaległości szkolne i 
odrabiają lekcje. Dzieciom udzielane jest wsparcie również poprzez korepetycje z 
poszczególnych przedmiotów.  Szanse edukacyjne wyrównywane są  również 
poprzez stałą motywację, kontrolę frekwencji , pomoc indywidualną, prowadzenie 
zajęć kompensacyjnych oraz indywidualizację pracy z dzieckiem, wsparcie 
pedagogiczne i psychologiczne. Wszystkim dzieciom wyrobiono aktualne  
legitymacje i fotografie. W niedziele i  święta dzieci  zgodnie z przekonaniami 
religijnymi uczęszczają na mszę św. 

  
� Dbałość o poszanowanie i podtrzymanie związków emocjonalnych dziecka z własną 

rodziną, odbywa się poprzez nawiązanie kontaktów z członkami rodzin wszystkich 



dzieci oraz podtrzymywanie więzi rodzinnych. Dzieci u których sytuacja prawna na to 
pozwala odwiedzają swoich bliskich w ich domach. Również rodzie odwiedzają 
dzieci w placówce i uczestniczą w procesie wychowawczym. Pracownicy zwizytowali 
również domy rodzinne podopiecznych, rozpoznając dotychczasowe warunki życia  i 
potrzeby swoich podopiecznych. 

 
� W każdym przypadku nastąpiło znaczne podniesienie poziomu i jakości życia dzieci 
 
� Wszystkie dzieci zostały zaopcjowane do lekarzy i przychodni medycznych oraz 

objęte opieką medyczną: pediatryczną - 14 dzieci, poradnia pulmonologiczno-
gruźlicza – 2 dzieci, okulistyczna – 3 dzieci, ortodontyczna – 1 dziecko, 
stomatologiczna – 8 dzieci, ginekologiczna – 3 dziewczęta, kardiologiczną – 1 
dziecko, ortopedyczną – 1 dziecko. 

 
� Zgromadzono pełną dokumentację dzieci oraz w kilu przypadkach rozpoczęto proces  

uregulowania sytuacji prawnej podopiecznych. Przydzielono wychowawców 
odpowiedzialnych za indywidualny  proces rozwoju dziecka. Zdiagnozowano dzieci 
przez specjalistów, i  rozpoczęto prowadzenie  zajęć specjalistycznych zgodnie z 
indywidualnymi potrzebami dzieci. Ustalone i wprowadzone  zostały regularne  
cotygodniowe zajęcia opiekuńcze, wychowawcze i terapeutyczne deklarowane przez 
poszczególnych wychowawców. Wprowadzone zostały  regulaminy, plany oraz 
dokumentacja wymienionej w   

              rozporządzeniu o placówkach MPIPS  z dnia 14 października 2007r 
 
• 14 dzieci zagrożonych demoralizacją i pozbawionych opieki z terenu powiatu 
świdnickiego (7),  średzkiego (5) i kamiennogórskiego (2), zgodnie ze skierowaniami 
PCPR w Świdnicy zostało przyjętych do placówki  i natychmiastowo objętych  właściwą 
opieką 

• Podopieczni uczęszczają do szkół i przedszkola na terenie miasta Świdnica.                       
1 dziecko – Niepubliczne Przedszkole PROMYK, 8 dzieci - Niepubliczna Szkoła 
Podstawowa „ Bliżej Dziecka”, 2wychowanków  – Gimnazjum Nr 2, 2 dziewczyny - 
Gimnazjum „Rzemieślnik” z przyuczeniem do zawodu 1 wychowanka z orzeczeniem o 
kształceniu specjalnym – upośledzenie w stopniu umiarkowanym – Zespół Szkół 
Specjalnych. 

• Wszystkie dzieci (14 ) zostały zaopcjowanie do lekarzy i przychodni medycznych oraz 
objęte opieką medyczną: pediatryczną - 14 dzieci, poradnia pulmonologiczno-gruźlicza – 
2 dzieci, okulistyczna – 3 dzieci, ortodontyczna – 1 dziecko, stomatologiczna – 8 dzieci, 
ginekologiczna – 3 dziewczęta, kardiologiczną – 1 dziecko, ortopedyczną – 1 dziecko. 

• 5 x w tygodniu dzieci uczęszczają na zajęcia szkolne i przedszkolne z wyjątkiem dni 
wolnych od nauki szkolnej.   

• 6 x w tygodniu odbywają się zajęcia dydaktyczne w godz. 16.00-18.00 – odrabianie 
lekcji i zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze na terenie CHATY .  

• 10 godz. tygodniowo prowadzone są zajęcia i działania pedagogiczne 
• 10 godz. tygodniowo prowadzone są zajęcia i  działania psychologiczne 
• 1 x w miesiącu odbywają się zebrania wychowanków z dyrektorem placówki i 

przydzielane jest kieszonkowe 
• co najmniej 1 x na kwartał odwiedzane są wszystkie domy rodzinne podopiecznych 



• Wszystkie dzieci zostały zaopcjowanie do lekarzy i przychodni medycznych oraz objęte 
opieką medyczną: pediatryczną - 14 dzieci, poradnia pulmonologiczno-gruźlicza – 2 
dzieci, okulistyczna – 3 dzieci, ortodontyczna – 1 dziecko, stomatologiczna – 8 dzieci, 
ginekologiczna – 3 dziewczęta, kardiologiczną – 1 dziecko, ortopedyczną – 1 dziecko. 

• W niedziele i  święta dzieci  zgodnie z przekonaniami religijnymi uczęszczają na mszę 
św.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Realizacja szkolenia rodzin zastępczych w ramach projektu: „I b ędzie nam do siebie bliżej…” 
 
 

W okresie od września do grudnia 2011 roku Fundacja realizowała zadanie zlecone 
polegające na zorganizowaniu i przeprowadzeniu cyklu spotkań szkoleniowych dla 
zawodowych rodzin zastępczych z terenu Powiatu Świdnickiego i dzieci przebywających w 
tych rodzinach. 

Głównym celem zakładanym w realizacji zadania publicznego było zwiększenie 
kompetencji merytorycznej uczestników szkoleń (dorosłych – opiekunów w zawodowych 
rodzinach zastępczych) oraz poprawa funkcjonowania podopiecznych – wychowanków 
rodzin zastępczych w grupie rówieśniczej i nabycie nowych umiejętności, a także poprawa 
samooceny i kondycji psychofizycznej. Cele te były realizowane w trakcie pięciu spotkań 
trwających po 4 godziny zegarowe realizowanych dla 5 grup wiekowych. Spotkania 
odbywały się w salach Gimnazjum nr 2 w Świdnicy. W ocenie Zleceniobiorcy zakładane 
cele zostały osiągnięte w takim wymiarze, w jakim mogły być osiągnięte w wyznaczonym 
czasie i tak liczebnych grupach. W grupie opiekunów zostały przeprowadzone zajęcia, które 
objęły wszystkie tematy uwzględnione w ogłoszeniu konkursowym oraz rozszerzone o te 
zagadnienia, które zaproponowali uczestnicy. Były to głównie tematy związane z pracą 
z dzieckiem, ofiarą przemocy seksualnej. 
 Głównym zakładanym rezultatem zadania jest wzmocnienie zawodowych rodzin 
zastępczych jako bardzo ważnego ogniwa w realizacji pieczy zastępczej. W trakcie zajęć 
dla opiekunów dostali oni zarówno teoretyczne podstawy jak i praktyczne narzędzia do 
trudnej pracy z dziećmi pozostającymi pod ich opieką. Jednocześnie dzieci dostały nowe, 
pozytywne doświadczenia wspólnej zabawy i nabywania nowych umiejętności społecznych.  
Dodatkowym, ale i ważnym rezultatem jest większa integracja w ramach rodzin jak i 
pomiędzy rodzinami, co może mieć znaczenie jako wzajemne wsparcie i wzmocnienie w 
dalszych działaniach, a co za tym idzie zapobiegać wypaleniu zawodowemu opiekunów w 
zawodowych rodzinach zastępczych 
 
W zadaniu uczestniczyli: 
10 specjalistów prowadzących zajęcia (p. Beatę Stępniak zastąpiła p. Alina Zwolińska), 
jedna osoba odpowiedzialna za rozliczenie, zakupy i przygotowanie pomocy, 
2 wolontariuszy pełnoletnich do pomocy na grupie przedszkolnej, 8 wolontariuszy – 
uczniów do pomocy organizacyjnej. 
W zajęciach uczestniczyli: 



Grupa I: osoby dorosłe -  32 osoby, które na terenie Powiatu Świdnickiego pełnią funkcje 
zawodowych rodzin zastępczych 
Grupa II: dzieci – uczniowie gimnazjów i szkól ponadgimnazjalnych 
Grupa III i IV: dzieci – uczniowie szkól podstawowych 
(łącznie w grupach II, III i IV jest 52 uczestników) 
Grupa V: dzieci – 13 dzieci poniżej 6 roku życia (grupa przedszkolna). 
Odbyło się 5 zajęć. Konsultacje zadeklarowane dla rodziców odbywały się po zajęciach i w 
trakcie przerw. Nie było akcesu do dodatkowych konsultacji poza dniami zajęciowymi.  
Dzieciom rozdano pomoce dydaktyczne - 65 kompletów.  Ponad to, dzieci przedszkolne 
otrzymały gry – zabawki edukacyjne (13 sztuk). Dorośli otrzymali pomoce dydaktyczne, 
materiały oraz zaświadczenia. 

Odpisy uchwał Zarz ądu i Fundatorów: 

1. Uchwała nr 1 Zarządu Fundacji z dnia 3 stycznia 2011 roku. Zarząd Fundacji Ziemi 
Świdnickiej na Rzecz Wspierania Profesjonalnej Pomocy „SKSK” w składzie:  

Robert A. Klimkiewicz – Prezes; Violetta Kalin – Wiceprezes; Witold Stempniak – 
Wiceprezes, postanowił w dniu 3 stycznia 2011 roku zawrzeć umowę z Gimnazjum nr 2 w 
Świdnicy o wspólnym realizowaniu programów edukacyjnych i wspólną zbiórkę środków na te 
cele. 

2. Uchwała nr 2 Zarządu Fundacji z dnia 25 lutego 2011 roku. Zarząd Fundacji Ziemi 
Świdnickiej na Rzecz Wspierania Profesjonalnej Pomocy „SKSK” w składzie:  

Robert A. Klimkiewicz – Prezes; Violetta Kalin – Wiceprezes; Witold Stempniak – 
Wiceprezes, postanowił w dniu 25 lutego 2011 roku zmienić przedsiębiorstwa dostarczające 
posiłki do placówek w Świdnicy i Żarowie ze względu na zmianę stawki za obiady u 
dotychczasowego dostawcy.  

3. Uchwała nr 3 Zarządu Fundacji z dnia 18 marca 2011 r. Zarząd Fundacji Ziemi 
Świdnickiej na Rzecz Wspierania Profesjonalnej Pomocy „SKSK” w składzie:  

Robert A. Klimkiewicz – Prezes; Violetta Kalin – Wiceprezes; Witold Stempniak – Wiceprezes, 
postanowił w dniu 18 marca 2011 roku zawrzeć umowę o realizację zadania z zakresu 
profilaktyki zdrowotnej w ramach współpracy z Powiatem Świdnickim. Zadanie realizowane 
przez Osiedlowe Kluby Integracyjne we współpracy ze Świetlicami wiejskimi.  

4. Uchwała nr 4 z dnia 18 marca 2011 roku. Zarząd Fundacji Ziemi Świdnickiej na Rzecz 
Wspierania Profesjonalnej Pomocy „SKSK” w składzie:  

Robert A. Klimkiewicz – Prezes; Violetta Kalin – Wiceprezes; Witold Stempniak – Wiceprezes, 
postanowił w dniu 1 marca 2010 roku podjąć działania zmierzające do uruchomienia drugiej 
placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla Powiatu Świdnickiego.   

5. Uchwała nr 4 z dnia 25 marca 2011 roku. Zarząd Fundacji Ziemi Świdnickiej na Rzecz 
Wspierania Profesjonalnej Pomocy „SKSK” w składzie:  

Robert A. Klimkiewicz – Prezes; Violetta Kalin – Wiceprezes; Witold Stempniak – Wiceprezes, 
postanowił w dniu 25 marca 2011 roku przekazać Powiatowi Kamiennogórskiemu swoje 
stanowisko w pełni popierające działania Dyrektora Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w 
Kamiennej Górze oraz stanowisko w sprawie złej współpracy z PCPR w Kamiennej Górze.  

6. Uchwała nr 6 z dnia 27 czerwca 2011 roku. Zarząd Fundacji Ziemi Świdnickiej na Rzecz 
Wspierania Profesjonalnej Pomocy „SKSK” w składzie:  



Robert A. Klimkiewicz – Prezes; Violetta Kalin – Wiceprezes; Witold Stempniak – Wiceprezes, 
postanowił w dniu 27 czerwca 2011 roku przyjąć wyniki kontroli Rzecznika Praw Dziecka w 
trzech placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz zlecić wdrożenie zaleceń.  

7. Uchwała nr 7 z dnia 27 czerwca 2011 roku. Zarząd Fundacji Ziemi Świdnickiej na Rzecz 
Wspierania Profesjonalnej Pomocy „SKSK” w składzie:  

 

Robert A. Klimkiewicz – Prezes; Violetta Kalin – Wiceprezes; Witold Stempniak – Wiceprezes, 
postanowił w dniu 27 czerwca 2011 roku zatwierdzić bilans, rachunek wyników oraz 
sprawozdanie merytoryczne za rok 2009. Postanowił o przekazaniu powyższych dokumentów 
Radzie Fundacji.  

8. Uchwała nr 8 z dnia 2 sierpnia 2011 roku. Zarząd Fundacji Ziemi Świdnickiej na Rzecz 
Wspierania Profesjonalnej Pomocy „SKSK” w składzie:  

Robert A. Klimkiewicz – Prezes; Violetta Kalin – Wiceprezes; Witold Stempniak – Wiceprezes, 
postanowił w dniu 2 sierpnia 2011 roku zawrzeć umowy z panem Franciszkiem Wojdyłą o 
wynajem domu na placówkę opiekuńczo wychowawczą tworzoną w Świdnicy.  

9. Uchwała nr 9 z dnia 6 września 2011 roku. Zarząd Fundacji Ziemi Świdnickiej na Rzecz 
Wspierania Profesjonalnej Pomocy „SKSK” w składzie:  

Robert A. Klimkiewicz – Prezes; Violetta Kalin – Wiceprezes; Witold Stempniak – Wiceprezes, 
postanowił w dniu 6 września 2011 roku zawrzeć umowę z panią Katarzyną Wilk 
reprezentowaną przez panią Krystynę Noah  o wynajem domu na placówkę opiekuńczo 
wychowawczą funkcjonującą w Świdnicy w celu podwyższenia standardu życia wychowanków.  

10. Uchwała nr 10 z dnia 6 września 2010 roku. Zarząd Fundacji Ziemi Świdnickiej na Rzecz 
Wspierania Profesjonalnej Pomocy „SKSK” w składzie:  

Robert A. Klimkiewicz – Prezes; Violetta Kalin – Wiceprezes; Witold Stempniak – Wiceprezes, 
postanowił w dniu 6 września 2011 roku przystąpić do konkursu na przeprowadzenie cyklu 
szkoleń dla rodzin zastępczych organizowanego przez PCPR w Świdnicy.  

11. Uchwała nr 11 z dnia 22 września 2011 roku. Zarząd Fundacji Ziemi Świdnickiej na 
Rzecz Wspierania Profesjonalnej Pomocy „SKSK” w składzie:  

Robert A. Klimkiewicz – Prezes; Violetta Kalin – Wiceprezes; Witold Stempniak – Wiceprezes, 
postanowił w dniu 22 września 2011 roku zawrzeć umowę  z Powiatem Świdnickim na realizację 
zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na przeprowadzeniu cyklu szkoleń dla 
rodzin zastępczych organizowanego przez PCPR w Świdnicy.  

12. Uchwała nr 11 z dnia 11 października 2011 roku. Zarząd Fundacji Ziemi Świdnickiej na 
Rzecz Wspierania Profesjonalnej Pomocy „SKSK” w składzie:  

Robert A. Klimkiewicz – Prezes; Violetta Kalin – Wiceprezes; Witold Stempniak – Wiceprezes, 
postanowił w dniu 11 października 2011 roku zawrzeć umowę  z Powiatem Świdnickim o 
realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu placówki 
opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci z terenu powiatu. 

13. Uchwała nr 12 z dnia 11 października 2011 roku. Zarząd Fundacji Ziemi Świdnickiej na 
Rzecz Wspierania Profesjonalnej Pomocy „SKSK” w składzie:  

Robert A. Klimkiewicz – Prezes; Violetta Kalin – Wiceprezes; Witold Stempniak – Wiceprezes, 
postanowił w dniu 11 października 2011 roku przyjął rezygnację z funkcji Wiceprezesa Zarządu 



Fundacji  pani  Violetty Kalin. Zarząd podziękował za wieloletnią pracę i wyraził nadzieję na 
dalszą współpracę.  

131. Uchwała nr 1 z dnia 11 października 2011 roku. Fundatorów Fundacji Ziemi Świdnickiej 
na Rzecz Wspierania Profesjonalnej Pomocy „SKSK” w składzie:  

Beata Szczepankowska; Violetta Kalin; Witold Stempniak i Robert A. Klimkiewicz;   postanowili 
w dniu 11 października 2011 roku w związku z rezygnacją z pracy w Zarządzie Fundacji pani 
Violetty Kalin powołać do pracy w Zarządzie panią Katarzynę Wierzbicką na stanowisko 
Skarbnika Zarządu Fundacji. 

14. Uchwała nr 13 z dnia 17 października 2011 roku. Zarząd Fundacji Ziemi Świdnickiej na 
Rzecz Wspierania Profesjonalnej Pomocy „SKSK” w składzie:  

Robert A. Klimkiewicz – Prezes; Witold Stempniak – Wiceprezes; Katarzyna Wierzbicka - 
Skarbnik, postanowił w dniu 17 października 2011 roku o przystąpieniu do konkursu na 
kontynuację prowadzenia placówek opiekuńczo – wychowawczych dla Powiatów: Jaworskiego i 
Kamiennogórskiego.  

15. Uchwała nr 13 z dnia 30 grudnia 2011 roku. Zarząd Fundacji Ziemi Świdnickiej na Rzecz 
Wspierania Profesjonalnej Pomocy „SKSK” w składzie:  

Robert A. Klimkiewicz – Prezes; Witold Stempniak – Wiceprezes; Katarzyna Wierzbicka - 
Skarbnik, postanowił w dniu 17 października 2011 roku zawrzeć umowę  z Powiatem Jaworskim 
o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu placówki 
opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci z terenu powiatu – kontynuacja 
Chaty w Żarowie. 

 

Umowy zawarte przez Fundacj ę w roku 2011 

Lp. Data 
zawarcia/ 
NR.UMO
W. 

Obowi ązu
je od 

Obowi ązuje 
do 

Podmiot umowy  
/ z kim zawarta 

Przedmiot umowy 
/ czego dotyczy 

Fundacja/Zakła
d 

Uwagi 

1. 03,01,201
1 
ANEK NR 
1 

03,01,201
1 

nieokreślony Aneks do umowy nr 
10/1/52 -Gmina Miasta 
Ś-ca 

Prowadzenie świetlic 
środowiskowych 

Fundacja 
 

 

1A 03,01,201
1 
Porozumie
nie 

03,01,201
1 

nieokreślony Gimnazjum Nr 2 
Swidnica 
ul. Of.Oświęcimskich 30 

Wspólne realizowanie 
programów edukacyjnych 

Fundacja  

2. 11,01,201
1 
Nr 42UN 

11,01,201
1 

nieokreślony Zmiana nazwy na 
ENION ENERGIA 
 

Sprzedaż energii 
elektrycznej 

Fundacja 
 

 

3. 01,03,201
1 
 

01,03,201
1 

30,06,2011 Gimnazjum Nr.2 
Świdnica 
ul. Of. Oświęcimskich 30 

Wynajem sali 
gimnastycznej 

Fundacja 
 

 

3,A 1,03,2011 01,03,201
1 

nieokreślony Cztery Smaki Świata 
58-200 Dzierżoniów 
Oś. Tęczowe 10d/10 

Przygotowanie posiłków 
obiadowych dla placówki 
wych. Chata Żarów 

Fundacja 
 

 

4 1,03,2011 01,03,201
1 

nieokreślony „SMAKUŚ” 
USŁUGI 
GASTRONOMICZNE 
Łukasz Krawczyk 
K.Słobódzkiego 19A 
58-105 Świdnica 

Przygotowanie posiłków 
obiadowych 
 

Fundacja Chata 
Świdnica 

 

4/A 21,03,201
1 
Aneks Nr 
3 

21,03,201
1 

31,12,2011 Aneks nr 3 do umowy 
1/2009 
Powiat  
Świdnicki 

Dotacja na koszty 
związane z bieżącym 
funkcjonowaniem placówki 

Fundacja 
 

 

5. 22,03,201
1 

08,04,201
1 

30,06,2011 Umowa z dn.22,03,2011 Dotacja na real. Zadania -
:WIEM” CO JEM I ŻYJĘ 
ZDROWO' 

Fundacja  



Powiat Świdnicki ZDROWO'  

6 01,04,201
1 
Aneks Nr 
2 

01,04,201
1 

 Gmina Miasta Swidnicy 
 

Dodanie do paragrafu 2 
ust.3 do umowy nr 10/II/52 
z 4.01,2010 

Fundacja 
 
 

 

7 25,07,201
1 

25,07,201
1 

 Powiat Świdnicki 
Aneks nr 4/2011 do 
umowy 1/2009 

Realizacja zadań z 
zakresu pomocy 
społecznej 
Zmiana treści parag.4 
pkt.1 

Fundacja 
 
 
 

 

8 01,08,201
1 

01,08,201
1 

 EUROOPTIMAL Sp.  Z 
o.o  
ul. Fabryczna 1 
49-300Brzeg 

Informacja o zmiania 
konta 

Fundacja  

 9. 
 

02,08,201
1 

01,09,201
1 

31,12,2021 Franciszek WOJDYŁA 
58-100 Świdnica 
ul.Sikorskiego 62a 
 

Najem obiektu przy ul. 
Sikorskiego 62a 

Fundacja 
  

An. z 
dn,01,04
,2012 
zmiana 
par.3 

10 19,07,201
1 

19,07,201
1 

 Firma Szkoleniowo-
Doradcza Anna Szywała 
S.C. 
Świdnica 
ul.Łukasińskiego 2/3 

Darowizna Rzeczowa: gry 
na cele Swietlicy 
„Zawiszów” 

Fundacja 
 

 

 
 11. 

22,08,201
1 

01,09,201
1 

30,11,2011 Starosta Świdnicki 
PUP-Świdnica 

Umowa Nr EK.DFP.6052-
143/11 
o odbywanie stażu 
plus Zał.Nr.1 -Program 
stażu 
 

Fundacja 
 
 

 

12 06,09,201
1 

06,09,201
1 

31,12,2021 Katarzyna Wilk 
Stany Zjednocz.Ameryki 
Północnej 

Umowa najmu lokalu 
mieszkalnego 
przy ul.Wieleckiej 22 w 
Świdnicy  

Fundacja 
 

 

12,
A 

06,09,201
1 

06,09,201
1 

31,12,2011 Katarzyna Wilk 
Stany Zjednoczone 
Ameryki 

Umowa najmu lokalu przy 
ul.Wieleckiej 22 na 
całodobową placówkę 
opiekuńczo-wychowawczą 

Fundacja  

13 07,09,201
1 

07,09,201
1 

 Zespół 
Interdyscyplinarny 

Porozumienie o 
współpracy w zakresie 
tworzenia i realizacji 
zadań 
Zespołu 

Fundacja 
 

 

14 
 

06,09,201
1 

06,09,201
1 

 Netia  SA 
ul.Poleczki 13 
02-822 Warszawa  

Umowa o świadczenie 
usług telekom. 

Fundacja  

15 30,08,201
1 

01,09,201
1 

20,12,2011 Gimnazjum Nr 2 
ul. Of.Oświęcimskich 30 
 

Najem pomieszczeń – na 
zajęcia dydaktyczne 

Fundacja  

16 16,09,201
1 

16,09,201
1 

 VOLKSWAGEN BANK 
direct 
Warszawa 

Potwierdzenie zawarcia 
Umowy o prowadzenie 
rachunku bankowego 

Fundacja 
 

 

17 22,09,201
1 

24,09,201
1 

03,12,2011 Powiat Świdnicki Przepr. Cyklu spotk. Dla 
rodz. zstęp.  

Fundacja 
 

 

18 11,10,201
1 
5/2011 

14,10,201
1 

31,12,2011 Powiat  Świdnicki Prowadzenie placówki 
opiekuńczo 
wychowawczej w Świdnicy 
przy ul.Sikorskiego 62a 

Fundacja 
 

Aneks  
nr.1/201
2 z 
11,04,20
12 
 

19 12,10,201
1 

12,10,201
1 

nieokreślony TAURON Sprzedaż sp. 
z.o,o Kraków 

Umowa kompleksowa Nr 
42UN1124850/11043435/
PROD 
422002722981 
dostarczenie energii 
do placówki przy 
Sikorskiego 62a 
licznika 3-fazowego, 2 
strefowego 

Fundacja  

20 12,10,201
1 

12,10,201
1 

nieokreślony TAURON Sprzedaż Umowa kompleksowe Nr 
42UN1124860/11043435 
dostarczenie energii 
Licznika 3-fazowego, 1 - 
strefowego 

Fundacja 
 

 

21 17,10,201
1 

17,10,201
1 

nieokreślony ZOM Spółka z o.o 
Świdnica ul. 
Metalowców 

Umowa z dnia 17.11.11 
wywóz nieczystości 

Fundacja 
 
 

 

22 19,10,201
1 

19.10.201
1 

Określony 
liczony od 
dnia 

Telekomunikacja Polska 
S.A z siedzibą w 
Warszawie 

Umowa o świadczenie 
usług telekomunikacyjnych 
Chata Świdnica ul. 

fundacja Anulowa
na 
03,11,20



rozpoczęcia Sikorskiego 62A 11 
23 20,10,201

1 
20,10,201
1 

nieokreślony ŚPWiK Świdnica 
ul.Wrocławska 10 

Umowa nr 
1613/ks22/1/2011 
odprwow. Ścieków z nier. 
Przy ul.Sikorskiego 62A 
 

Fundacja  

24 29,10,201
1 

29,10,201
1 

nieokreślony POLKOMTEL S,Az 
siedzibą w Warszawie 

Aneks do umowy nr 
iP=/00016378071 
świadczenie usług 
telekom. Dla 
nr.691136993 

Fundacja 
 

 

25 29,10,201
1 

29,10,201
1 

nieokreślony POLKOMTEL S,A z 
siedzibą w Warszawie 

Aneks do umowy nr 
iP=/00016378172 
śiwadcz. Usług 
telekomun.dla nr 
691811995 

Fundacja  

26 11,10,201
1 

11,10,201
1 

 Sąd Rejonowy dla 
Wrocławia Fabryczne IX 
Wydział Gospodarczy 

Zaświadczenie o 
dokonaniu wpisu 
Sygn.sprawy:WR.IX NS-
REJ.KRS/011543/11/074 
Postanowienie 
Uzasadnienie 

Fundacja  

27 03,11,201
1 

03,11,201
1 

nieokreślony Telekomunikacja Polska 
S.A. z. s. w Warszawie 

Umowa o świadczenie 
usług telekomunikacyjnych 
dla nr.748568848 w 
Świdnicy ul. Sikorskiego 
62A 

Fundacja  

28 08,11,201
1 

08,11,201
1 

08,11,2012 Telekomunikacja Polska 
S.A z.s w Warszawie 

Przyznanie ulg określ.w 
regulaminie 

Fundacja 
 

 

29 30,11,201
1 

30,11,201
1 

nieoznaczon
y 

Polkomtel S.A z s. w 
Warszawie 

Umowa nr 
UF+/00016591731 plus 
Aneks do w/w umowy -
świadczenie usług 
telekom. W sieci PLUS 

Fundacja 
 

 

30 04,11,201
1 

14,10,201
1 

13,10,2012 PZU O/ŚWIDNICA 
ul.Armii Krajowej 1 

ANEKS Seria ANW 
Nr.2470739 specyfika 
zmian 

Fundacja  

31 04,11,201
1 

14,10,201
1 

13,10,2012 PZU S.Akcyjna 
O/Świdnica ul. Armii 
Krajowej 1 

ANEKS Seria ANW nr 
2470741 specyfika zmian 

Fundacja 
 
 

 

32 13,12,201
1 

29,12,201
0 

31,12,2011 Powiat K. Góra Aneks do Um.SP-
14/XII/2010 

Fundacja 
 
 

 

33 30,12,201
1 

 31,12,2011 SIEĆ PLUS WYPOWIEDZ ENIE 
UMOWY TEL. 
nr.669081966 

FUNDACJA  

34 30,12,201
1 

30,12,201
1 

nieoznaczon
y 

Gazownia Wałbrzyska 
BOK Świdnica 
ul.Wrocławska 10 

Umowa 
Nr.0032/WALGO/BŚ/2011
/002278 DO LOKALU 
WIELECKA 22 ŚWIDNICA 

FUNDACJA  

35 30,12,201
1 

11,12,201
1 

nieokreślony TAURON z.s w 
Krakowie O/Strzegom 

Umowa 
Nr.42UN1131910/110516
31/PROD-422001232818 
dostarczenie energii do 
placówki ul.Wielecka 22 
Świdnica 

Fundacja 
 

 

36 22.12.201
1 

14.01.200
9 

 Powiat Świdnicki Aneks nr 5/2011 zmiana 
ul.z Żeromskiego na 
ul.Wielecką 22 do 
prowadzenia Placówki 
opiekuńczo -
Wychowawczej 

Fundacja 
 

An.Nr.6/
2012 z 
dn.11,04
,2012 
 
 

37 30.12.201
1 

1.01.2012 31.12.2012 Powiat Jaworski Umowa NR 326/2011-
prowadzeni placówki 
opiekuńczo 
wychowawczej 

Fundacja 
 

 

 

 

 

Dane liczbowe  

Przychody Fundacji                                                   1.578.042,63 
 

- ze źródeł publicznych                             -1.485.320,99 



Urząd Miasta Świdnica                                            –    55.980,00 

Starostwo Powiatowe w Świdnicy                        -   558.758,68   

Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze        – 442.718,71 

Starostwo Powiatowe w Jaworze                          – 403.200,00 

PCPR Świdnica                                                          -     8.985,60 

PCPR Jawor -                                                              -     7.862,40 

PCPR Kamienna Góra                                                   - 7.815,60 

   

- darowizny od osób fizycznych                                  -  62.418,30          

- przychody 1%                                                                - 17.427,40                                         

- przychody finansowe-odsetki                                        -462,08 

-przychody z innych źródeł                                          - 12.413,86                                          

 

W 2011 roku Fundacja nie prowadziła działalno ści gospodarczej 

 

Koszty poniesione przez Fundacj ę:  

Koszty Fundacji                                                      1.588.715,00 

Realizacja celów statutowych                             1.568.486,83 

Koszty administracyjne                                            20.102,27 

Działalność gospodarcza                                                  0,00 

Pozostałe koszty                                                            125,90 

 

 

 

Zatrudnienie 

W roku 2011 nastąpiła dalsza, wyraźna profesjonalizacja działań Fundacji. Przez cały rok fundacja 
zatrudniała łącznie:  

- wychowawcy -15 osób 1/1 etatu 

                               1 osoba 1/2 etatu 

- psycholog – 1 osoba -1/2 etatu 

- księgowy -1 osoba -1/1 etatu 



- pracownik administracyjny- 1 osoba -3/4-etatu 

- dyrektor -1 osoba -1/1-etatu 

Wynagrodzenie wypłacone (brutto) : 671.112,29  zł 

w tym:  

 - premia uznaniowa 18.050,00 zł 

 - ZUS Pracodawcy 103.623,08 zł 

 

Wynagrodzenie wypłacone ł ącznie członkom zarz ądu i innym organom Fundacji 
 

Członkowie Zarządu i Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za pracę w Zarządzie i 
Radzie. 

Członkowie Zarządu, w ramach umów o pracę, umów cywilnoprawnych lub umów o 
świadczenie usług w obrocie gospodarczym, wykonują działania specjalistyczne w 
Zakładach Fundacji zgodnie z posiadanymi kompetencjami zawodowymi. 

 

   Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia  

W 2011 roku wypłacono wynagrodzenia w kwocie 126.199,25 w ramach umowy zlecenia 

 

Fundacja nie udzieliła w roku 2011 żadnych po życzek. 

 

W 2011 roku tworzono lokaty terminowe -30 dniowe. 

 

Nie nabyto żadnych obligacji, nieruchomo ści, innych środków trwałych. 

Dane o działalno ści zleconej fundacji przez podmioty pa ństwowe i samorz ądowe: 

1. W roku 2011 w ramach umowy z Gminą Miastem Świdnica realizowano następujące 
zlecenie: „Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 
873, z późn. zm.) realizację zadania publicznego, zwanego dalej „zadanie”, pn.: 
„Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży ze Świdnicy”. Realizacja 
zadania odbywała się w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku i jest kontynuowana 
do 31 grudnia 2012 roku, zaś umowa obowiązuje w okresie od 4 stycznia 2010 roku do 31 
grudnia 2012 roku.   

2. W roku 2011 w ramach umowy ze Starostwem Powiatowym w Świdnicy realizowano 
zadanie z zakresu pomocy społecznej polegające na prowadzeniu całodobowej placówki 
opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci całkowicie lub częściowo 
pozbawionych opieki rodzicielskiej, z terenu powiatu świdnickiego. Realizację zadania 
określono szczegółowo w umowie z dnia 14 stycznia 2009 roku. Realizacja zadania była 



kontynuowana okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku i jest prowadzona nadal. 
Umowa obowiązuje od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2013 roku. 

3. W roku 2011 w ramach umowy ze Starostwem Powiatowym w Kamiennej Górze 
realizowano zadanie z zakresu pomocy społecznej polegające na prowadzeniu całodobowej 
placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci całkowicie lub 
częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej, z terenu powiatu kamiennogórskiego. 
Realizację zadania określono szczegółowo w umowie z dnia 29 grudnia 2010 roku. 
Realizacja zadania odbywała się w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku. 

4. W roku 2011 w ramach umowy ze Starostwem Powiatowym w Jaworze realizowano zadanie 
z zakresu pomocy społecznej polegające na prowadzeniu całodobowej placówki opiekuńczo 
– wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych 
opieki rodzicielskiej, z terenu powiatu jaworskiego. Realizację zadania określono 
szczegółowo w umowie z dnia 27 grudnia 2010 roku. Realizacja zadania odbywała się w 
okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku. 

5. W roku 2011 w ramach umowy ze Starostwem Powiatowym w Świdnicy realizowano 
zadanie z zakresu pomocy społecznej polegające na prowadzeniu całodobowej placówki 
opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci całkowicie lub częściowo 
pozbawionych opieki rodzicielskiej, z terenu powiatu świdnickiego. Realizację zadania 
określono szczegółowo w umowie z dnia 11 października 2011 roku. Realizacja zadania 
była kontynuowana okresie od 11 października do 31 grudnia 2011 roku i jest prowadzona 
nadal. Umowa obowiązuje od 11 października 2011 roku  do 31 grudnia 2012 roku 

6. W roku 2011 w ramach umowy ze Starostwem Powiatowym w Świdnicy realizowano 
zadanie z zakresu pomocy społecznej polegające na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 
cyklu spotkań szkoleniowych dla zawodowych rodzin zastępczych  z terenu Powiatu 
świdnickiego i dzieci przebywających w tych rodzinach w ramach projektu pn „ I będzie nam 
do siebie bliżej…” współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy  i Polityki Społecznej. 
Realizację zadania określono szczegółowo w umowie z dnia 22 września  2011 roku. 
Realizacja zadania była kontynuowana okresie od 24 września  do 3 grudnia 2011 roku.  

W roku 2011 zło żono zeznanie podatkowe CIT-8 za rok podatkowy. 


