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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
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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 2012 było wspieranie rodzin wynikające z ustawy o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej wchodzącej w życie w dniu 1 stycznia 2012 roku. W związku z tym Fundacja uruchomiła od 1 marca 2012 roku projekt „Świdnica dla Rodziny”, w ramach którego zatrudniała pięciu
asystentów rodziny i czterech specjalistów wspierających (pedagog, adwokat, mediator i psycholog). Podjęto
także działania zmierzające do otworzenia nowej placówki wsparcia dziennego polegające na zakupie części
wyposażenia i organizacji zajęć wakacyjnych w ramach Projektu Małych Grantów w programie Biznes Społecznie Odpowiedzialny. Zaowocowało to uruchomieniem w styczniu 2013 roku placówki wsparcia dziennego
dla 30 dzieci z dzielnic „Zarzecze” i „Kraszowice”. W roku 2012 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 placówek

wsparcia dziennego dla łącznie 45 dzieci z dzielnicy „Zawiszów” oraz śródmieścia i przygotowaniu uruchomienia placówki wsparcia dziennego dla dzielnicy „Zarzecze”. Nadal realizowano opiekę nad dziećmi jej pozbawionymi przez prowadzeniu trzech całodobowych placówek opiekuńczo wychowawczych typu socjalizacyjnego: dwóch w Świdnicy i jednej w Żarowie. Trwały także prace nad ponownym uruchomieniem placówki
w Kamiennej Górze, która została ponownie uruchomiona w kwietniu 2012 roku.

Formy pracy
Fundacja w 2012 roku prowadziła swoja działalność w sześciu placówkach. Dodatkowo od marca funkcjonuje
Biuro Projektu „Świdnica dla Rodziny”, w którym pracują asystenci rodziny i wspierający ich specjaliści. Ponad to, ze względu na stale rosnące potrzeby organizacyjne (wzrost liczby osób zatrudnionych, zwiększony
obrót finansowy, przyrost wymaganej dokumentacji) od lutego 2010 roku do czerwca 2012 roku, w starym
lokalu, a od lipca 2012 roku do chwili obecnej w nowym, przestronniejszym, funkcjonuje Biuro Fundacji, którego głównym i prawie wyłącznym celem jest prowadzenie działań administracyjnych, księgowych i kadrowych na potrzeby sześciu placówek oraz Bura projektu, a tylko w niewielkim procencie jest zaangażowane w
sprawy dotyczące Zarządu Fundacji. Biuro Projektu i Biuro Fundacji mieści się w Świdnicy przy ul. Żeromskiego 27/2. W roku 2012 ze względu na problemy ze złożeniem sprawozdania w wersji elektronicznej w terminie, Fundacja nie była beneficjentem środków z 1%. Od listopada 2012 do chwili obecnej Fundacja wspiera
wielodzietną rodzinę, która straciła w pożarze jedno dziecko i mieszkanie, przez udostępnienie konta na
zbiórkę środków oraz koordynację zbiórki pomocowej.
Od stycznia 2012 roku, na zlecenie Powiatu Świdnickiego kontynuowała realizację zadania z zakresu
pomocy społecznej polegające na kontynuacji prowadzenia całodobowej placówki opiekuńczo - wychowawczej Chata „SKSK” w Świdnicy. W styczniu placówka przeniosła się do nowej siedziby – komfortowo wyposażonego domu przy ul. Wieleckiej 22 w Świdnicy. Przeszły tam dzieci z ul. Żeromskiego 28/7 - 14 dzieci z Powiatu Świdnickiego. Kontynuowano także prowadzenie bliźniaczej placówki położonej przy ul. Sikorskiego
62a w Świdnicy.
Również od stycznia kontynuowane było realizowanie zadania z zakresu pomocy społecznej zlecone
przez Prezydenta Miasta Świdnicy polegające na prowadzeniu dwóch świetlic środowiskowych – placówek
wsparcia dziennego (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) łącznie dla 45 dzieci z miasta Świdnica.
Także od kwietnia 2012 roku funkcjonowała Całodobowa Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza
Chata „SKSK” w Kamiennej Górze przy ul. Legnickiej 2E było to realizowanie zadania z zakresu pomocy społecznej dla 14 dzieci z Powiatu Średzkiego 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 2012 czyniono przygotowania do uruchomienia kolejnej placówki wsparcia dziennego dla
Miasta Świdnica. Starania zostały zakończone sukcesem i w dniu 5 stycznia 2013 roku rozpoczęła swoje działanie Placówka Wsparcia Dziennego - Osiedlowy Klub Integracyjny „Zarzecze” w Świdnicy przy
ul. Jodłowej 21 przy Gimnazjum nr 4 w Świdnicy im. Noblistów Polskich.

Realizacja celów statutowych.
Rok 2012 był ósmym rokiem działalności Fundacji. Cele statutowe realizowane były w placówkach
i projektach:
Świetlica Środowiskowa - Osiedlowy Klub Integracyjny „Zawiszów (typ placówki: wsparcia dziennego,
data powstania: 1 września 2005, ilość miejsc: 25);
Całodobowa Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Chata „SKSK” I 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).
Projekt „Świdnica dla Rodziny” realizowany od 1 marca 2012 roku – wsparcie rodziny pracą asystentów rodziny oraz wspierających ich specjalistów w dziedzinach psychologii, prawa, mediacji i nauki o rodzinie.

Realizacja celów statutowych w świetlicach środowiskowych.
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, a obecnie Placówki Wsparcia Dziennego pod tymi samymi nazwami.
W 2012 roku rozpoczęto dostosowanie placówek do standardów nakładanych na placówki wsparcia
dziennego zgodne z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Główny cel zadania: „zapewnienie dzieciom warunków do samorealizacji i samodoskonalenia oraz wspieranie przy współpracy z rodziną i szkołą, 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 2012 roku z zajęć stale korzystała grupa 45 dzieci. Dziesięciu 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 pełnoletniości). Dzieci korzystały z takiego wsparcia jak: dożywianie, pomoc w nauce, organizacja wolnego czasu,
zajęcia plastyczne i ruchowe, zajęcia sportowe, zajęcia sportowe na świeżym powietrzu oraz basen, zajęcia
socjoterapeutyczne i kształcące umiejętności interpersonalne, zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień, zapobieganiu agresji i niebezpiecznych/ ryzykownych zachowań, Zapobieganie Cyberprzemoy w szkole- cyber-

bullying, zwiększanie kompetencji rodziny w zakresie oddziaływań wychowawczych, pedagogizacja rodziców,
oraz indywidualne rozmowy z rodzicami mające na celu wsparcie oraz udzielanie wskazówek do pracy z
dzieckiem w domu. 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, zajęć na świeżym powietrzu, wyjścia na basen jak
również organizację gier i zabaw świetlicowych i podwórkowych oraz spacery i zabawy na boiskach, placach
zabaw.
W wyniku uzyskania funduszy z Powiatu Świdnickiego w ramach programu konkursowego- „Promocja
Zdrowia” zostały zorganizowane cykliczne zajęcia kulinarne zwieńczone wyjazdem do Karpacza.
Trudności, z którymi często możemy się spotkać, to głównie trudności z włączaniem niektórych 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 czwórką 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.

Realizacja celów statutowych w Chacie „SKSK” I w Świdnicy – ul. Wielecka 22

Główny cel zadania: Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokojenia niezbędnych potrzeb dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej.
Cel realizowany był w prowadzonej przez Fundację placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego „Chata SKSK” w Świdnicy ul. Wieleckiej 22.
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.
W całym omawianym okresie placówka zapewniła opiekę 14 podopiecznym.
W okresie styczeń-grudzień 2012r. placówkę opuściło 6 wychowanków i przyjętych zostało 6 nowy wychowanków.
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 – 5 wychowanków
Gimnazjum – 4 wychowanków
Szkoły zawodowe – 3 wychowanków.
Szkoły średnie – 2 wychowanków.
Wszyscy wychowankowie realizowali obowiązek szkolny w trybie nauczania masowego. W roku szkolnym 2011/2012 w placówce nadal zwracano szczególną uwagę na edukację podopiecznych. Wynikiem tych
oddziaływań jest, że wszyscy wychowankowie otrzymali promocję do następnej klasy. Miniony rok szkolny
był kolejnym (3 rok) ze 100% promocją wszystkich wychowanków placówki. W I półroczu roku szkolnego
2012/2013 nie wystąpiły wśród wychowanków żadne negatywne zdarzenia świadczące o problemach z realizacją obowiązku szkolnego.
Wychowankowie objęci są również terapią pedagogiczną kompensującą i wyrównującą zaległości dydaktyczne wynikające z lat poprzednich. Zajęcia realizowane są przez pedagoga na terenie placówki.

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 roku 2012r. z
opieki okulisty korzystało 3 wychowanków. W omawianym okresie 3 dzieci wymagało konsultacji psychiatrycznej (Natalia K., Dawid D., Karol S.). Jeden wychowanek (Dawid D.) wymagał hospitalizacji na oddziale
psychiatrycznym w celu przeprowadzenia kompleksowej diagnozy w związku z nasilającymi się negatywnymi
zachowaniami w szkole i placówce. Obecnie stałej opieki w PZP wymaga 2 wychowanków (Karol S. i Dawid
D.).
Wychowankowie mają nadal zapewnioną stałą opiekę stomatologiczną w NZOZ „Vita-Med.”. Opieka
stomatologiczna realizowana jest na bieżąco i wg bieżących potrzeb.
Praca wychowawcza w placówce w drugim półroczu była wspierana pracą stażystów skierowanych przez
PUP w Świdnicy. 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 byli stałymi gośćmi odwiedzającymi placówkę. W
omawianym okresie prowadzone były działania względem 2 rodzin (3 dzieci), które umożliwiłyby powrót
dzieci do środowiska rodzinnego. Działania te zakończyły się sukcesem i 3 dzieci powróciła do domu rodzinnego. W odniesieniu do jednej matki (1 dziecko) prowadzone były starania o przywrócenie władzy rodzicielskiej. Z uwagi na chorobę matki w chwili obecnej wstrzymano podjęte działania i przeniesiono na okres następny. Relacje matki i dziecka są obecnie na bieżąco monitorowane przez wychowawcę i pedagoga.
Wizyty pracowników w domach rodzinnych – ok. 38 wizyt w domach i kontaktów telefonicznych oraz
rozmowy podczas odwiedzin członków rodziny w placówce.
Utrzymywanie kontaktów ze szkołami – ponad 78 wizyt i indywidualnych konsultacji realizowanych na
bieżąco podczas codziennych wizyt w szkole. Efektem prowadzonej współpracy ze szkołą jest promocja
wszystkich wychowanków placówki w minionym roku szkolnym. Od września 2012r. ze względów organizacyjnych związanych ze zmianą lokalizacji placówki najmłodsi wychowankowie zostali przeniesieni ze SP „Bliżej Dziecka” do SP nr 8 pozostali wychowankowie nadal uczęszczają do swoich poprzednich szkół. Jedna wychowanka przyjęta do placówki w listopadzie 2012r. z powodu nauki innego języka podjęła naukę w SP prowadzonej przez Caritas przy ulicy Kraszewickiej.
Zapewnienie opieki medycznej – ok. 60 wizyty u lekarzy pediatrów, stomatologów, okulistów, ginekologów, laryngologów, chirurgów, psychiatrów. Profilaktyka zdrowotna, rozmowy i pogadanki zdrowotne w
minionym okresie ograniczyły zachorowalność wychowanków placówki. Zaobserwowano mniejszą ilość zachorowań i nie stwierdzono ani jednego przypadku poważnego zachorowania i wypadku. 1 wychowanka
(Justyna W.) od lipca 2012r. jest w ciąży i wg wspólnych ustaleń w połowie lutego 2013r. usamodzielni się i
opuści placówkę.
Pełnione funkcje przez pracowników na rzecz dzieci – 2 opiekunów prawnych, 1 kurator majątkowy, 3 opiekunów procesu usamodzielnienia.

Realizacja celów statutowych w Chacie „SKSK” w Kamiennej Górze
Główny cel zadania: Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokojenia niezbędnych potrzeb dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej.
Cel realizowany był w prowadzonej przez Fundację placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego „Chata SKSK” w Kamiennej Górze ul. Legnicka 2E.
Placówka została uruchomiona 2 kwietnia 2012r. Zgodnie z przyjętymi założeniami w placówce przebywało w omawianym okresie od 12 do 14 dzieci. Wszystkie dzieci zostały przyjęte do placówki na podstawie
skierowań wystawionych przez PCPR w Środzie Śląskiej.
W całym omawianym okresie placówka zapewniła opiekę 24 podopiecznym.
Od 15.09.2012r. w placówce przebywa 14 dzieci co było zakładane w ofercie jak i w podpisanej umowie.
13 wychowanków realizuje obowiązek szkolny w szkołach na terenie Kamiennej Góry.
1 wychowanek od września 2012r. realizuje obowiązek szkolny w SOSW w Środzie Śląskiej. Obecnie 14 wychowanków uczęszcza:
Szkoła podstawowa – 8 wychowanków (w tym 1 w szkole specjalnej)
Gimnazjum – 4 wychowanków (w tym 1 w OHP)
Szkoły średnia – 2 wychowanków (Technikum Hotelarskie i Ekonomiczne).
Wszyscy wychowankowie realizowali obowiązek szkolny w trybie nauczania masowego. W całym okresie
w placówce zwracano szczególną uwagę na edukację podopiecznych. Wychowankowie objęci byli terapią
pedagogiczną kompensującą i wyrównującą zaległości dydaktyczne wynikające z lat poprzednich. Zajęcia
realizowane były przez pedagoga na terenie placówki. Z uwagi na duże zaległości edukacyjne występujące u
dzieci od października wzmocnione zostały oddziaływania edukacyjne poprzez zatrudnienie dodatkowej osoby na ½ etatu, która wspierała codzienną naukę dzieci. Wychowankowie uczęszczali również na dodatkowe
zajęcia w szkole jak również w świetlicy środowiskowej, gdzie nauczyciele udzielali wsparcia szczególnie w
nauce języków obcych i matematyki.
W stosunku do żadnego wychowanka w placówce nie toczy się postępowanie sądowe ani nie jest zgłaszane zagrożenie demoralizacją. W chwili obecnej wszyscy wychowankowie przebywają w placówce. Nie
są również czynione żadne starania o umieszczenie w placówkach resocjalizacyjnych typu MOS czy MOW.
Zastosowane metody pracy z dziećmi oraz wypracowany przyjazny klimat wychowawczy w placówce doprowadziły do szybkiej akceptacji nowego środowiska przez wychowanków. Dzieci utożsamiają się z nową
placówką i nawiązały bliskie i pozytywne relacje z wychowawcami, którzy bezpośrednio realizują zakładany i zaplanowany proces opiekuńczo-wychowawczy. Spośród 4 Chat prowadzonych przez Fundację placówka w Kamiennej Górze nadal zdecydowanie wyróżnia się pod względem funkcjonowania codziennego,
panującej atmosfery wśród wychowanków – najbardziej zbliżonej do rodzinnej, wzajemnych relacji wychowanków z wychowawcami. W omawianym okresie (9 miesięcy od chwili powstania placówki) nie było
żadnego incydentu ze spożywaniem alkoholu, ucieczką itp. Żaden wychowanek w chwili obecnej nie pali
papierosów ani nie eksperymentuje z innymi używkami.
Wychowankowie placówki są pod stałą opieką medyczną realizowaną w NZOZ „Rodzinna” w Kamiennej
Górze. Opieka zdrowotna realizowana była na bieżąco i wg potrzeb poszczególnych wychowanków. Wychowankowie objęci byli stałą opiekę stomatologiczną. Opieka stomatologiczna realizowana jest na bieżąco i wg
bieżących potrzeb.

Praca wychowawcza w placówce z przyczyn niezależnych nie była wspierana pracą stażystów i praktykantów ani wolontariuszy.
Od początku działalności placówki rodzice i inni członkowie rodzin mają możliwość częstych i nieskrępowanych kontaktów ze swoimi dziećmi. Członkowie rodzin są stałymi gośćmi odwiedzającymi placówkę.
Wspólnie z rodzicami (5 rodzin) wypracowany został model stałych kontaktów i wizyt dzieci w domach rodzinnych. Rodzice Ci zostali zobowiązani do wspierania placówki poprzez samodzielne odwożenie dzieci do
placówki z przepustek, na które to dzieci odwożone są przez pracowników placówki.
Współpraca z rodzinami – ok. 33 wizyt w domach i min. 54 kontaktów telefonicznych oraz rozmowy podczas odwiedzin członków rodziny w placówce ( min.21 odwiedzin w placówce).
Utrzymywanie kontaktów ze szkołami – ponad 98 wizyt i indywidualnych konsultacji realizowanych na
bieżąco podczas codziennych wizyt w szkole.
Zapewnienie opieki medycznej – ok. 111 wizyty u lekarzy pediatrów, stomatologów, chirurga, ginekologa, pulmonologa i alergologa. Profilaktyka zdrowotna, rozmowy i pogadanki zdrowotne w minionym okresie
wpłynęły na małą zachorowalność wychowanków placówki. W omawianym okresie 4 dzieci było pod stałą
opieką PZP.
W placówce przebywała 1 wychowanka w ciąży, która zostanie usamodzielniona 1.02.2013r.
 14 dzieci zagrożonych demoralizacją i pozbawionych opieki z terenu powiatu średzkiego zgodnie ze
skierowaniami PCPR w Środzie Śląskiej przebywa w naszej placówce i jest objętych właściwą opieką.
 Dzieciom zapewnione jest poczucie bezpieczeństwa poprzez tworzenie miłego środowiska, ustalanie
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, planowanie sposobu spędzania czasu wolnego układanie menu i gotowanie, nawiązywanie
właściwych relacji z sąsiadami, 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, dzieci
zaczynają odnosić sukcesy w życiu społecznym i szkolnym.
 Dzieci mają zorganizowany czas wolny poprzez udział w organizowanych zajęciach w placówce: m.in.
wspólne spacery i poznawanie najbliższych okolic, zajęcia sportowe, plastyczne i kulinarne, wyjazdy
do kina w Wałbrzychu, wyjścia na basen, wycieczki w góry (Karpacz, Szklarska Poręba, Jakuszce,
Gorzeszów), wyjścia na kręgle, wyjazdy nad wodę w okresie letnim, do wesołego miasteczka w
Chorzowie. W CHACIE zorganizowane były również imprezy: urodziny dzieci, dzień dziecka,
zakończenie roku szkolnego, dzień chłopaka, uroczysta wigilia.
 Wychowankowie na terenie placówki mają organizowane zajęcia edukacyjne, podczas których
nadrabiają zaległości szkolne i odrabiają lekcje. Dzieciom udzielane jest wsparcie również poprzez
korepetycje z poszczególnych przedmiotów, zajęcia wyrównawcze.
Szanse edukacyjne
wyrównywane są również poprzez stałą motywację, kontrolę frekwencji, pomoc indywidualną,
prowadzenie zajęć kompensacyjnych oraz indywidualizację pracy z dzieckiem, wsparcie
pedagogiczne i psychologiczne. W niedziele i święta dzieci zgodnie z przekonaniami religijnymi
uczęszczają na mszę św. W placówce opracowany został program zajęć socjoterapeutycznych, który
jest realizowany przez pedagoga.
 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 rodzice odwiedzają dzieci w placówce i uczestniczą w procesie wychowawczym. W

minionym okresie dzieci wyjeżdżały lub były zawożone do domów rodzinnych w okresie weekendów
i przerw od nauki.
 W każdym przypadku nastąpiło znaczne podniesienie poziomu i jakości życia dzieci.
 Stale prowadzone są regularne cotygodniowe zajęcia opiekuńcze, wychowawcze i terapeutyczne
deklarowane przez poszczególnych wychowawców, pedagoga i psychologa. Ponadto dzieci
uczestniczą w zebraniach społeczności oraz zajęciach socjoterapeutycznych.
Program ma charakter długoterminowy i niezrealizowane cele w pierwszych 9 miesiącach będą realizowane
w kolejnych okresach funkcjonowania placówki.

Realizacja celów statutowych w Chacie „SKSK” w Żarowie
Główny cel zadania: Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokojenia niezbędnych potrzeb dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej.
Cel realizowany był w prowadzonej przez Fundację placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego „Chata SKSK” w Żarowie ul. Wiosenna 13.
W okresie 1.01.2012r.-31.12.2012r. w placówce przebywało 14 wychowanków na podstawie postanowień
sądowych i skierowań wydanych przez PCPR w Jaworze. W omawianym okresie do placówki przyjęto 2 nowych wychowanków (Jakub K. i Emilia A.) a dwóch wychowanków usamodzielniło się (Tomasz K. i Marcin K.).
W placówce przebywa obecnie 8 dziewcząt oraz 6 chłopców w wieku 10-19 lat. Dzieci zajmują 4 pokoje
mieszkalne. Wszyscy wychowankowie realizowali obowiązek szkolny:
Szkoła podstawowa – 4
Gimnazjum – 7 (1 wychowanek w MOW w Brzegu Dolnym, 1 wychowanek w MOS w Walimiu oraz w MOS w
Brzegu Dolnym, 1 wychowanka w MOW w Cerkwicy Nowej, 1 wychowanka w OHP Mysłakowice)
Szkoły ponadgimnazjalne – 3 wychowanków (1 wychowanek Grzegorz W. w październiku 2012r. notorycznie
uchylał się od realizacji obowiązku szkolnego).
Wychowankowie (11 osób) objęci są opieką medyczną w NZOZ „Medicus” w Żarowie oraz 2 wychowanków w MOW i MOS w Brzegu Dolnym. 1 wychowanka ( Magda M.) objęta była opieką medyczną w Jaworze.
W pierwszym półroczu 1 wychowanek objęty był stałą opieką PZP – Sebastian M. W drugiej części roku żaden
wychowanek nie był objęty stałą opieką PZP. W 2012r. w placówce żadne dziecko nie było objęte indywidualnym nauczaniem. Do końca października 2012r. jedna wychowanka (Magda M) przebywała na ucieczce z
MOW i ukrywała się przed Policją na terenie Jawora. Z uwagi na ciążę w listopadzie i grudniu z wychowanką
podjęte zostały działania w celu uregulowania jej sytuacji prawnej. Magda ujawniła się i nawiązała współpracę z placówką. Zgłosiła się dobrowolnie do Sądu co umożliwiło jej uniknięcie ponownego umieszczenia w
MOW. Sąd zgodził się na jej pozostanie u cioci w Jaworze, która wystąpiła o ustanowienie rodziny zastępczej
dla Magdy i przejęła opiekę prawną nad małoletnią. Na koniec 2012r. Magda M. przebywała u cioci w Jaworze i rozpoczęła realizację obowiązku szkolnego w III klasie gimnazjum.
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 5 dzieci nie posiada zgody
Sądu na regularne odwiedzanie swoich najbliższych. W placówce przebywają 2 pełnoletnie wychowanki,
które opracowały plan usamodzielnienia i nadal przebywają w placówce do ukończenia nauki na zasadach
określonych w umowie z dyrektorem.
W omawianym okresie zakończony został rok szkolny 2011/2012. Kolejny etap edukacji pozytywnie zakończyło 13 wychowanków. Promocji do następnej klasy nie otrzymała 1 wychowanka z powodu ucieczki z

MOW w Cerkwicy Nowej – Magdalena M.
Wprowadzone wcześniej i nadal kontynuowane intensywne oddziaływania edukacyjne w placówce zmniejszyły natężenie występowania problemów z nauką i osiąganymi wynikami przez wychowanków. Efektem podjętych działań jest uzyskanie promocji niemal przez
wszystkich wychowanków oraz znaczna poprawa wyników u wychowanków, którzy w okresach wcześniejszych mieli bardzo poważne problemy z nauką. W omawianym okresie kontynuacja podjętych w 2011r. oddziaływań wychowawczych zdecydowanie poprawiła frekwencję wychowanków na zajęciach szkolnych. W
całym omawianym okresie kilku wychowanków (Dorota W, Dagmara K, Adam W., Piotr W., Paulina J.) nadal
osiągało 100% frekwencję na zajęciach szkolnych w okresach poszczególnych miesięcy.
20.01.2012r. 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 oraz brak możliwości powrotu do środowiska rodzinnego.
Kolejny zespół z 14.09.2012r. po analizie zachowania oraz postawy w całym okresie pobytu podjął decyzję
o nie wyrażeniu zgody na przedłużenie pobytu Marcinowi K po uzyskaniu przez niego pełnoletności. Wychowanek w dniu 15.09.2012r. opuścił placówkę. W stosunku do pozostałych dzieci zespół stwierdził zasadność
dalszego pobytu w placówce oraz brak możliwości powrotu do środowiska rodzinnego.
28.11.2012r. odbył się nadzwyczajny zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka dot. wyrażenia
zgody na przedłużenie pobytu Barbarze K po uzyskaniu przez nią pełnoletności. Zespół wyraził zgodę na dalszy pobyt wychowanki w placówce i zobowiązał wychowankę do przestrzegania regulaminu oraz aktywnego
włączenia się do zakończenia projektu realizowanego przez PCPR w Jaworze.
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 i na basen, wyjścia grupowe i indywidualne na 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 każdym przypadku nastąpiło znaczne podniesienie poziomu i jakości życia dzieci.
W omawianym okresie w nowej placówce opracowane zostały wraz z dziećmi regulamin zachowania, regulamin kieszonkowego oraz wszelkie zasady regulujące codzienną działalność placówki.

Realizacja celów statutowych w Chacie „SKSK” II w Świdnicy


14 dzieci zagrożonych demoralizacją i pozbawionych opieki z terenu powiatu świdnickiego (10),
średzkiego (2) i kamiennogórskiego (2), zgodnie ze skierowaniami PCPR w Świdnicy przebywa w naszej
placówce i jest objętych właściwą opieką. W 2012r troje dzieci zostało przeniesionych na wniosek PCPR w
Środzie Śląskiej do Placówki w Kamiennej Górze. W to miejsce kolejnych troje dzieci z powiatu świdnickiego
zostało przyjętych do naszej placówki.



Dzieciom zapewnione jest poczucie bezpieczeństwa poprzez tworzenie miłego środowiska, ustalanie
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 ,
planowanie sposobu spędzania czasu wolnego układanie menu i gotowanie, nawiązywanie właściwych relacji
z sąsiadami, 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, 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. Niestety w kolejnych dwóch przypadkach jedna z wychowanek jest
przetrzymywana przez rodzinę romską co zgłoszone jest w stosownych instytucjach i stale trwają działania
zmierzające do odzyskania dziecka i powrotu do placówki. Natomiast kolejna wychowanka w związku z
kilkunastoma ucieczkami z placówki i prowadzeniem wysoce demoralizującego trybu życia, postanowieniem
sądu zostanie umieszczona w MOW.



Dzieci mają zorganizowany czas wolny poprzez udział w zajęciach sportowych m.in. turnieje
sportowe, mecze piłki koszykowej i siatkowej w terenie miasta, zajęcia sportowe, plastyczne, muzyczne i
kulinarne, wycieczki do kina, wyjścia na lodowisko, jazda konna, wycieczki w góry, do wesołego miasteczka w
Chorzowie. Wychowankowie wzięli też udział w wyjeździe integracyjnym z młodzieżą niemiecką w Krzyżowej.
Podczas wakacji dodatkowo dzieci uczestniczyły w zorganizowanym wyjeździe do Siewierza i Jarnołtówka. W
CHACIE zorganizowane były również imprezy: urodziny dzieci, dzień kobiet, święta wielkanocne, dzień
dziecka,



Zakończenie roku szkolnego, dzień chłopca, uroczysta wigilia z zaproszonymi gośćmi na która dzieci
przygotowały uroczyste potrawy i występy artystyczne. Dzieci odwiedził również Mikołaj. W ostatnim dniu
roku dzieci bawiły się na zorganizowanej zabawie sylwestrowej.



W związku z koniecznością dostosowania oferty szkół do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci,
nasi podopieczni uczęszczają do szkół i przedszkola na terenie miasta Świdnica i powiatu.
1 dziecko – Niepubliczne Przedszkole PROMYK, 3 dzieci - Niepubliczna Szkoła Podstawowa „ Bliżej Dziecka”,
1 dziewczynka jest uczennicą SP Nr 4 w Świdnicy, 1 wychowanek – Gimnazjum Nr 2, 2 wychowanków Gimnazjum „Rzemieślnik” z przyuczeniem do zawodu. 1 wychowanka jest uczennicą OHP w Mysłakowicach.,
2 chłopców realizuje obowiązek szkolny w MOS w Kłodzku i Bystrzycy Górnej. Kolejny wychowanek jest
uczniem liceum ogólnokształcącego w Bielawie. Jedna z dziewcząt jest uczennicą Zespołu Szkół Centrum
Kształcenia Rolniczego w Mokrzeszowie. 1 wychowanka uczy się w Zespole Szkół Nr 1 w Świdnicy.
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, zajęcia wyrównawcze. Szanse edukacyjne wyrównywane są
również poprzez stałą motywację, kontrolę frekwencji , pomoc indywidualną, prowadzenie zajęć kompensacyjnych oraz indywidualizację pracy z dzieckiem, wsparcie pedagogiczne i psychologiczne. Dwoje dzieci objętych jest stałą terapią neurologopedyczną. 9 dzieci zostało przebadanych w Poradni PsychologicznoPedagogicznej i otrzymało stosowne orzeczenia bądź opinie. 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. Dwie z matek zostały zmotywowane do podjęcia leczenia odwykowego. w jednym
przypadku matka podjęła takie leczenie w kolejnym opuściła rodzinę i po 6miesiącach ponownie do niej
wróciła. Odnaleziono również matkę Michała, która nie kontaktowała się z synem od kilku miesięcy. Matka
chłopca zmarła w czerwcu. Michał wziął udział w pogrzebie w Gdańsku, utrzymuje też sporadyczny kontakt z
dwiema siostrami, które tam zamieszkują. W stosunku do dwóch dziewczynek wnioskowano o zakaz
kontaktów z rodzicami i pozbawienie władzy rodzicielskiej- sprawa jest w toku, gdyż rodzice odwołują się od
wyroku sądu. Dziewczynki są objęte dodatkową opieką wolontariuszy, którzy z czasem nawiązali z dziećmi
bardzo bliskie relacje i przygotowują się do utworzenia dla dziewczynek rodziny zastępczej
z ukierunkowaniem na adopcję.



W każdym przypadku nastąpiło znaczne podniesienie poziomu i jakości życia dzieci.



Wszystkie dzieci są objęte opieką pediatryczną - 14 dzieci, poradnia pulmonologiczno-gruźlicza – 2
dzieci, okulistyczna – 5 dzieci, w czym 3 dzieci zaopatrzonych zostało w szkła korekcyjne, poradnia leczenia
zeza – 3 dzieci, ortodontyczna – 1 dziecko,
stomatologiczna – 12 dzieci, ginekologiczna – 4 dziewczęta, kardiologiczną – 1 dziecko
/ łącznie z hospitalizacją w klinice we Wrocławiu / , ortopedyczną – 3 dzieci,
dermatolog – 14 dzieci, terapeuta uzależnień – 1 dziecko / 17-letni chłopiec z rodziny
zastępczej z kilkuletnim problemem uzależnienia od narkotyków, przebywał na leczeniu
w Centrum leczenia uzależnień w Częstochowie /. Dzieci leczone były również w
sanatoriach w Jarnołtówku i Karpaczu – łącznie w ciągu roku - 6 dzieci.



Zgromadzono pełną dokumentację dzieci oraz w kilu przypadkach uregulowano i w kolejnych
rozpoczęto proces
regulowania 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.
Stale prowadzone są regularne cotygodniowe zajęcia opiekuńcze, wychowawcze i
terapeutyczne deklarowane przez poszczególnych wychowawców, pedagoga i
psychologa. Ponadto dzieci uczestniczą w zebraniach społeczności oraz zajęciach
socjoterapeutycznych



Raz w miesiącu odbywały się spotkania wszystkich dzieci z dyrektorem, na których
szczegółowo omawiano zachowanie podopiecznych ogólnie jako grupy oraz
indywidualnie każdego dziecka. Dokonywano omówienia, podsumowania i
przydzielenia kieszonkowego w zależności od postępów w nauce i funkcjonowania w
społeczeństwie.



Sytuacja każdego dziecka została szczegółowo omówiona na zespołach do spraw
okresowej oceny sytuacji dziecka: 19.02.2012r i 13.07.2012r. W posiedzeniach
zespołów uczestniczyli wszyscy pracownicy merytoryczni placówki oraz
przedstawiciele PCPR i OAO Podczas obrad podjęto w stosunku do każdego dziecka
wnioski do pracy na kolejny okres. Treść wniosków została przesłana do sądów
rodzinnych i PCPR- ów.

Realizacja Projektu „Świdnica dla Rodziny” – asystenci rodziny.
Główny cel zadania: Praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, zagrożonych uzależnieniami, przemocą na terenie Miasta Świdnica.
Cel realizowany był w ramach projektu „Świdnica dla Rodziny” przez Fundację „SKSK” w całej Świdnicy,
a zwłaszcza w biurze projektu przy ul. Żeromskiego 28/2.
Projekt był realizowany w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2012 roku. Przy działaniach z nim związanych pracowało łącznie osób. Byli to: 5 osób jako asystenci rodziny, w tym 2 zatrudnione w ramach umowy o pracę oraz 3 w ramach umów cywilnoprawnych, łącznie dawało to tygodniowy czas pracy w wymiarze
160 godzin. Ponad to w projekcie pracowało 4 specjalistów w ramach umów zlecenie lub umów o świadczenie usług. Byli to: adwokat, mediator, pedagog – specjalista do spraw rodziny oraz psycholog. Świadczyli oni
usługi w wymiarze łącznym do 40 godzin tygodniowo. W projekcie pracowali także koordynator oraz księgowy, którzy zajmowali się sprawami organizacyjnymi, finansowymi i kadrowo płacowymi związanymi z realizacją zadania.
W wyniku działań podjętych w roku 2012 objęto pomocą asystenta rodziny 68 rodzin z terenu miasta
Świdnica. Aktualnie asystenci pracują jeszcze w 58 rodzinach. Z pomocy specjalistycznej skorzystały w różnym wymiarze praktycznie wszystkie rodziny objęte projektem. W Szkole Kompetencji Rodzicielskiej uczestniczyło 8 osób z 7 rodzin. Dodatkowo asystenci uczestniczyli w 5 szkoleniach oraz przeszli kurs mediacji.
W wyniku działań związanych z projektem 8 dzieci wróciło do rodzin biologicznych, a jedno dziecko
usamodzielniło się i wraz ze swoim dzieckiem prowadzi normalne życie, trzy rodziny zostały zdiagnozowane
jako znacznie zagrażające swoim dzieciom i 5 dzieci trafiła do pieczy zastępczej.
Uważamy, że przez pierwsze dziesięć miesięcy udało się bardzo wesprzeć miejską politykę pomocy rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych. W roku 2013 Projekt jest nadal realizowany.

Odpisy uchwał Zarządu i Fundatorów:
1. Uchwała nr 1 Zarządu Fundacji z dnia 2 stycznia 2012 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 2 stycznia 2012 roku przystąpić do konkursu na realizację zadania publicznego realizowanego dla Gminy Miasto Świdnica w zakresie pomocy rodzinie przez pracę asystentów rodziny. Koordynatorem projektu ustanowiono Roberta Klimkiewicza.
2. Uchwała nr 2 Zarządu Fundacji z dnia 23 stycznia 2012 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 23 lutego 2012 roku podpisać umowę z Prezydentem Miasta Świdnica na realizację
zadania pod nazwą projekt „Świdnica dla Rodziny”.
3. Uchwała nr 3 Zarządu Fundacji z dnia 12 marca 2012 r. 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 12 marca 2012 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 19 marca 2012 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 19 marca 2012 roku przystąpić do konkursu na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci z Powiatu Średzkiego.
5. Uchwała nr 5 z dnia 30 marca 2012 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 30 marca 2012 roku zawrzeć z Powiatem Średzkim umowę na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci z Powiatu Średzkiego.
6. Uchwała nr 6 z dnia 22 kwietnia 2012 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 22 kwietnia 2012 roku przyjąć aneks do umowy na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci z Powiatu Średzkiego.
7. Uchwała nr 7 z dnia 25 czerwca 2012 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 25 czerwca 2012 roku zatwierdzić bilans, rachunek wyników oraz sprawozdanie merytoryczne za rok 2011. Postanowił o przekazaniu powyższych dokumentów Radzie Fundacji.
8. Uchwała nr 8 z dnia 20 grudnia 2012 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 20 grudnia 2012 roku o przystąpieniu do konkursu ogłoszonego przez Powiat Jaworski na
realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci z terenu powiatu – kontynuacja Chaty w Żarowie.
9. Uchwała nr 9 z dnia 31 grudnia 2012 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 31 grudnia 2012 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 Fundację w roku 2012

Lp.

Obowiązuje
od

Obowiązuje
do

Podmiot umowy
/ z kim zawarta

Przedmiot umowy
/ czego dotyczy

05,01,2012

nieokreślony

Świdn.Przed.Wod.iKanalizacji
ul.Wrocławska 10 Ś-ca

um.Nr.14/ks.18/1/2012 dost.wody do
obiektu położonego przy ul. Wieleckiej 22
w Świdnicy

01,01,2012

31,12,2012

Gmina Miasta Świdnica

Fundacja

26.01.2012

nieokreslony

CYFRA+Sp. Z o.o z s. w Warszawie ul.
Sikorskiego 9

A-s nr 3 plus 2 załączniki – prowadzenie
świetlicy dla 45 dzieci
Aneks do umowy z dnia 2.06.2010 n o
Abonament

27.01.2012

15 MIESIĘCY
26.04.2013

CYFRA +Sp. z o.o z.s w Warszawie ul.
Sikorskiego 9

Umowa nr abonenta 7060927-01

Fundacja

27.01.2012

nieokreslony

Tp .S.A.z s. w Warszawie

27.12.2012

Określony 12
miesięcy

Telekomunikacja Polska z s.w Warszawie ul.Twarda18

um.nr.TEL000071814160/NEOI
ZMIANA ADRESU z Żeromskiego na
Wielecka
Umowa o świadczenie publicznie dostępnych usług telekom z Żeromskiego na ul.
Wielecka

Fundacja

6

Data zawarcia/
NR.UMOW.
05,01.2012
um.nr
14/ks.18/1/2
012
02,01,2012
Aneks nr 3
26.01.2012
Aneks do um.z
dn.2.06.2010 r.
27.01.2012
UMOWA O
ABONAMENT
27.01.2012
umowa na
usługi TP
27.01.2012

7

25,01,2012

01,03,2012

21,12,2012

12,03,2012

12,03,2012

30,06,2012

Praca z rodziną przeżywającą trudności
opiekuńczo-wychowawcze
Zajęcia popołudniowe w świetlicach
połączone z dożywianiem

Fundacja

8

Gminą Miasta Świdnicy z siedzibą w
Świdnicy
Powiat Świdnicki
Świdnica. ul. M Skłodowskiej-Curie 7

9

11,04,2012
An.6/2012 do
Um.1/2009

11,04,2012

Powiat Świdnicki ul.M.SkłodowskiejCurie 7 58-100 Świdnica

Zmiana treści par.1 , 2, 3, 4, 5 ,6,7.

Fundacja

10

11,04,2012
An.Nr.1/2012
do um.5/2011
1,04,2012 An.
Do umowy z
dn,02,08,2011

11,04,2012

Powiat Świdnicki ul. M.Skłodowskiej
Curie 7 58-100 Świdnica

Zmana treści par.1,2,3,4,5,6,7

Fundacja

01,02,2012

Franciszek Wojdyła
ca
ul. Sikorskigo 62a

Zmiana treści par.3 od 01,02,2012

Fundacja

1,04,2012

01,04,2012

Umowa nr . . /2012 na prowadzenie na

Fundacja

1

2
3
4
5

11

12

31,12,2013

58-100 Świdni-

Powiat Średzki ul. Wrocławska 2

Fundacja/Placó
w.
Fundacja

Uwagi

Fundacja

Fundacja

Informacja o
zmianie
cennika usług
tel.z
dn,4,05,2012

Fundacja

Aneks Nr 1 z

Umowa nr
1 . ../2012
13

14

23,03/2012
Aneks
UF+/0001743
3861
01,.03.2012
Umowa......

15

55-300 Ś,03

zlecenie powiatu Średzkiego całodobowej
placówki opiekuńczo-wychowawczej na
terenie Kamiennej Góry

zdn.22,04,201
2
dot:rach.banko
wego

23.03.2012

POLKOMTEL S.A z s. w Warszawie
ul.Postępu 3

Aneks NR.UF+ /00017433861
program wymiany aparatów dla przedsiębiorców

Fundacja

1.03.2012

„BONO” 58-105 Świdnica ,Sikorskiego
41

Umowa o świadczenie usług gastronomicznych na rzecz placówek Fundacji przy
ul. Sikorskiego 62a,Wieleckiej 22

Fundacja

22,04,2012

Powiat Średzki - Starosta

Aneks zmieniający treść par.3

Fundacja

Aneks nr 1do
umowy Nr 1
z22,04,2012
16

Umowa
z
dn.01,04,2012
Umowa nr
18/2012
z dn.29,05,
2012r.
Umowa
Nr.14/S/ARII/
2012
Umowa NR
06089/2012

01,04,2012

21,12,2012

Kancelaria Adwokacka
adw. Marcin Schab

Umowa pomocy prawnej

Fundacja

01,06,2012

30,09,2012

Dolnośląska Federacja Organizacji
Pozarząd. Wrocław

Program Małych Grantów Projektu
„WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA”

Fundacja

31,08,2012

31,01,2013

Fundacja In Posterum z siedzibą we
Wrocławiu

Projekt „ASYSTENT RODZINY-ZAWÓD
PRZYSZŁOŚCI”

Fundacja

02,07,2012

nadal

Z-d Wodociągów i Odprowadzania
Ścieków w Żarowie ul. Słowiańska 16

Fundacja

20

UMOWA NR
/12

9,07,2012

9,01,2013

Powiatowy Urząd Pracy Świdnica

21

Umowa NR

9,07,2012

9,01,2013

Powiatowy Urząd Pracy ŚWIDNICA

20,08,2012

24-miesiące

Polkomtel Sp.z o.o z s/w Warszawie ul.
Postępu 3 02-676 Warszawa

Umowa świadczenia usług w zakresie
zaopatrzenia w wodę i odprowadzania
ścieków
Umowa o odbywanie stażu przez osobę
bezrobotną. Damian Więckowski. Świdnica, Wrocławska 20/5
Umowa o odbywanie stażu przez osobę
bezrobotną. Bożena Gąsior Świdnica,
ul.Bema 2/14
Aneks o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci PLUS

Polskie Górnictwo Naftowe, Dolnośląski
Odział Obrotu Gazem BOK Świdnica ul.
Wrocławska 10 58-100 Świdnica

Umowa na dostarczanie gazu Nr ewidencyjny: 05410 081 do instalacji znajdującej
się w Obiekcie Fundacji ul. Żeromskiego
28/2-2a
58-100 Świdnica

Fundacja

17

18
19

22

/12
Aneks do
Umowy
telekomunikacyjnej z dnia
20,08,2012

Fundacja
Stażysta
Fundacja
Stażysta
Fundacja

23

UMOWA
0032/WALGO
/BŚ/2012/001
186 z dnia
04,10,2012

4,10,2012

24

Umowa nr
BZWBK24
Mini Firma

12,11,2012

nieokreślony

Bank Zachodni WBK S.A. Oddział
Świdnica
pl.1000-L. Państwa Polskiego 58-100
Świdnica

Umowa usług bankowości elektronicznej
BZWBK24

Fundacja

25

UMOWA NR
AG.DFP.605258/12
Aneks do
Umowy
Aneks
Nr.2/2012
31,12,2012
Aneks
Nr.7/2012
31,12,2012
UMOWA
NR.327/2012

13,11,2012

12,02,2013

Powiatowy Urząd Pracy Świdnica

Umowa o odbywanie stażu przez osobę
bezrobotną. Joanna Mickiewicz-Kuźdub
Świdnica,Rynek 9/7
Aneks dot:udziału promocji

Fundacja

Fundacja

01,01,2013

31,08,2013

POWIAT JAWOR
JAWOR ul. Wrocławska 26

ANEKS DO UM.NR 5/2011 z zakresu
pomocy społecznej
ul. Sikorskiego
Aneks do umowy Nr.1/2009
z zakresu pomocy społecznej
ul. Wielecka
Umowa -prowadzenie całodobowej
Placówki

Porozumienie
z dnia 17-122012

02,01,2013

31,12,2015

Gimnazjum nr 4
ul. Jodłowa 21
58-100 Świdnica

Prowadzenie placówki wsparcia dziennego(użyczenie lokalu)

Fundacja

26
27
28
29
30

20,12,2012

Plus

01,01,2013

Powiat Świdnicki
58-100 ŚWIDNICA

01,01,2013

Powiat Świdnica
58-100 Świdnica

Dane liczbowe

Przychody Fundacji

- ze źródeł publicznych

1.578.042,63

-1.485.320,99

Fundacja

Fundacja
Fundacja

Aneks z
dn.23,03,2012

Załącznik Nr 1
Program stażu

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%
- przychody finansowe-odsetki
-przychody z innych źródeł

- 17.427,40
-462,08
- 12.413,86

W 2011 roku Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej

Koszty poniesione przez Fundację:
Koszty Fundacji

1.588.715,00

Realizacja celów statutowych

1.568.486,83

Koszty administracyjne
Działalność gospodarcza
Pozostałe koszty

20.102,27
0,00
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 łącznie członkom zarządu 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 pożyczek.

W 2011 roku tworzono lokaty terminowe -30 dniowe.

Nie nabyto żadnych obligacji, nieruchomości, innych środków trwałych.
Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe:
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 złożono zeznanie podatkowe CIT-8 za rok podatkowy.

