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FUNDACJA IM. KRÓLOWEJ POLSKI ŚW. JADWIGI 

62-040 Puszczykowo, ul. Wczasowa 8a 
tel./fax  + 48 61 898 30 68 

 
 

                                                      
Puszczykowo, dnia 31.12.2015 r. 

 
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI 

FUNDACJI IM. KRÓLOWEJ POLSKI ŚW. JADWIGI   
ZA  ROK 2015 r. 

 
 
Nazwa wnioskodawcy 
Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi 
 
Siedziba i adres 
ul. Wczasowa 8a, 62-040 Puszczykowo 
 
Data wpisu do KRS , nr w KRS 
12.10.2001r., 0000052430 
 
Nr wpisu do ewidencji instytucji szkoleniowych  
2.30/00080/2006  
 
Dane dotyczące członków organów wnioskodawcy 
Prezes Zarządu – Andrzej Markiewicz 
Wiceprezes zarządu – Tomasz Mika 
Członek Zarządu – Dominika Czyż 
 
Określenie celów statutowych z podziałem na działalność nieodpłatną i odpłatną 
Cele statutowe Fundacji: 
1. wszechstronna działalność na rzecz rehabilitacji medycznej, zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych, 
2. działalność w zakresie pomocy społecznej i działalność charytatywna, w tym pomoc 

rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i 
osób, 

3. działalność na rzecz promocji edukacji, zatrudniania i aktywizacji osób pozostających bez 
pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, 

4. działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 
5. działalność na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 
6. działalność wspierająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. 
Ponadto Fundacja może podejmować zadania w zakresie: 
7. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami, 
8. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a 

także rozwój demokracji i społeczeństwa obywatelskiego; upowszechnianie i ochrona 
praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; upowszechnianie 
i ochrona  praw konsumenta, 

9. ratownictwa i ochrony ludności oraz pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, 
konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i zagranicą,  
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10. ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego, kultury, sztuki, ochrony 
dóbr i tradycji,  

11. promocji i organizacji wolontariatu, 
12. działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo 

organizacje pozarządowe, instytucje i  osoby wykonujące zadania wymienione powyżej. 
13. prowadzenie działalności zmierzającej do pełnej realizacji idei społeczeństwa 

obywatelskiego, w szczególności poprzez wzmacnianie potencjału sektora organizacji 
pozarządowych i skuteczności  działań tego sektora 

14. prowadzenie wszelkiej działalności celem której jest poprawa stanu środowiska 
naturalnego i jego ochrona, ze szczególnym uwzględnieniem działalności promocyjnej, 
szkoleniowej oraz działań rekultywacyjnych 

15. prowadzenie wszelkiej działalności, celem której jest promocja i szerzenie wiedzy o Unii 
Europejskiej, jej funduszach strukturalnych, Funduszu Spójności a także Norweskim 
Mechanizmie Finansowym i innych funduszach pomocowych ze szczególnym 
uwzględnieniem promowania i przekazywania wiedzy z zakresu aplikowania o wcześniej 
wymienione fundusze 

16. działalność wspierająca oraz zmierzająca do poprawy sytuacji grup w szczególnie trudnej 
sytuacji na rynku pracy 

17. wszechstronna działalność na rzecz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym lub 
marginalizowanych, w szczególności  osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, więźniów, 
uchodźców i migrantów oraz mniejszości narodowych i etnicznych 

18. wszechstronna działalność wspierająca rozwój i wspomagająca osoby oraz instytucje 
pracujące i działające na rzecz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym lub 
marginalizowanych, w szczególności  osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, więźniów, 
uchodźców i migrantów oraz mniejszości narodowych i etnicznych 

19. wszechstronna działalność zmierzająca do podnoszenia kwalifikacji przedsiębiorców i 
pracowników, celem ich dostosowania do wymogów gospodarki opartej na wiedzy 

20. wszechstronna działalność celem której jest zwiększenie dostępności oraz poprawa 
jakości usług świadczonych na rzecz przedsiębiorców oraz osób rozpoczynających 
działalność gospodarczą przez instytucje szkoleniowe i otoczenia biznesu 

21. wszechstronna działalność wspierająca rozwój i wzmacnianie potencjału pracowników i 
przedsiębiorstw, w szczególności poprzez podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i 
umiejętności pracowników do bieżących potrzeb regionalnego rynku pracy, 
podejmowanie działań wspierających procesy adaptacyjne i modernizacyjne w 
przedsiębiorstwach i z ich udziałem, wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania lokalnych 
partnerstw realizujących i promujących zadania wskazane powyżej 

22. wszechstronna działalność celem której jest ciągłe i efektywne podnoszenie jakości 
systemu oświaty, w szczególności poprzez promocję ciągłej edukacji, projekty 
wspierające podnoszenie kwalifikacji nauczycieli,  pomoc przy opracowywaniu i 
wdrażaniu systemów kwalifikacji oraz programów nauczania 

23. wszechstronna działalność zmierzająca do wzmocnienia i rozwoju potencjału, w 
szczególności dydaktycznego, uczelni wyższych jak również działania zmierzające do 
osiągnięcia celu w postaci zwiększenia liczby absolwentów kierunków mających 
kluczowe znaczenie dla gospodarki opartej na wiedzy 

24. wszechstronna działalność edukacyjna, kulturalna, sportowa lub zdrowotna mająca na 
celu rozwój potencjału społeczeństwa i jego integrację 

25. działalność, zwłaszcza merytoryczna, wspierająca  jednostki i instytucje samorządu 
terytorialnego oraz organizacje pozarządowe w działalności z zakresu aktywizacji i 
reintegracji społecznej 

 
 
Działalność określona w pkt. 4, 12,15,19,20,21,22,23,24  może być prowadzona jako 
działalność odpłatna. 
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Informacja na temat prowadzenia działalności gospodarczej 
Fundacja w roku 2015 prowadziła działalność gospodarczą 
 
Opis działalności prowadzonej w roku 2015 
 
 
Fundacja zakończyła realizację n.w. projektów współfinansowanych przez Unię 
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: 
 

 
1) Projekt:  „Budowa sieci Klubów Integracji Społecznej na terenie gmin Kórnik i 

Komorniki” 
Budżet: 1 441.144,88 

Celem projektu jest reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie gmin Kórnik i Komorniki.  
Cele szczegółowe:  

 Wzrost wiedzy na temat sposobów poruszania się i aktywności na 
rynku pracy 

 Nawiązanie trwałej współpracy pomiędzy KlS a Ośrodkami Pomocy 
Społecznej z gminy Kórnik i Komorniki 

 Uzyskanie zatrudnienia przez min 20% uczestników projektu 
 Wzrost motywacji do podejmowania aktywności zawodowej i 

społecznej. 
Realizacja projektu przebiega bez zakłóceń, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.  
 

2) Projekt: „Budowa sieci Klubów Integracji Społecznej na terenie gmin Mosina i Borek 
wlkp.” 

Budżet: 1 450.415,36 
Celem projektu jest reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie gmin Mosina i Borek wlkp.  

Cele szczegółowe:  
 Wzrost wiedzy na temat sposobów poruszania się i aktywności na 

rynku pracy 
 Nawiązanie trwałej współpracy pomiędzy KlS a Ośrodkami Pomocy 

Społecznej z gminy Mosina i Borek wlkp. 
 Uzyskanie zatrudnienia przez min 20% uczestników projektu 
 Wzrost motywacji do podejmowania aktywności zawodowej i 

społecznej. 
Realizacja projektu przebiega bez zakłóceń, zgodnie z wnioskiem o 
dofinansowanie.  

 
3) Projekt: „WAZON – Wsparcie Aktywizacji Zawodowej Osób 

Niepełnosprawnych”  
Budżet: 1 779.208,04 

Projekt jest skierowany do osób: zamieszkałych na terenie województwa 
wielkopolskiego, posiadających stopień niepełnosprawności, są nieaktywne 
zawodowo i bezrobotne w wieku 15-64 lata. Osoby te otrzymują wsparcie w formie:   

 14 dniowego wyjazdu rekreacyjno-szkoleniowego w czasie którego odbywa się  
trening umiejętności społecznych i aktywnego poszukiwania pracy, którego celem jest 
przygotowanie uczestników do podjęcia zatrudnienia. 
Równolegle prowadzone jest doradztwo indywidualne (średnio 2h/osobę), w tym: 
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-dyżur psychologa – spotkania indywidualne - dokładne określenie potrzeb i deficytów 
oraz sytuacji życiowej, analiza ograniczeń, 
-dyżur specjalisty (lekarza) ds. rehabilitacji i medycyny pracy - analiza możliwości 
podjęcia zatrudnienia w kontekście niepełnosprawności, predyspozycje do 
określonego zawodu, 
-dyżur prawnika - analiza sytuacji prawnej uczestników, świadczenia uczestników a 
staż/praca 
 
Dodatkowo każdy uczestnik  objęty jest Indywidualnym Planem Działania przez 
doradcę zawodowego, pomocą w poszukiwaniu pracy i doradztwem zawodowym 
(min. 3 konsultacje/os.). Doradca zawodowy będzie także prowadził dyżury otwarte 
(możliwość bieżącej konsultacji ścieżki zawodowej, przygotowanie dokumentów 
aplikacyjnych, poszukiwanie ofert pracy). 
 

 kursy zawodowe – tematyka w zależności od predyspozycji zawodowych uczestników 
projektu oraz kurs komputerowy. 
 

 półroczne staże u pracodawców - po zakończeniu kursów doradca zawodowy 
wytypuje  osoby na staże (kryterium będzie brak doświadczenia zawodowego. i 
zaangażowanie w projekt), staże będą organizowane dla 48 osób z projektu. 
Zapewniony zostanie bezpłatny dojazd na kursy i staże. 
Za udział w kursach zawodowych i stażach przysługiwać będzie stypendium 
szkoleniowe i stypendium stażowe.  
Realizacja projektu przebiega bez zakłóceń, zgodnie z wnioskiem                                     
o dofinansowanie. Działaniami projektu objętych zostało 76 osób. 
 
4) Projekt: „Wspólnie do Celu”  
Budżet: 1 113.691,31 
Projekt obejmuje wsparciem 60 osób, które:  
 posiadają orzeczenie o niepełnosprawności umysłowej lub sprzężonej w 
stopniu lekkim lub umiarkowanym wraz z opiekunami, 
 mieszkają na terenie powiatu poznańskiego i miasta Poznania, 
 pozostają niezatrudnione, 
 są w wieku 16-64 lata. 

Wsparcie polega na: 
 Spotkanie z psychologiem w celu rozpoznania indywidualnych potrzeb i 
ustalenia ścieżki rehabilitacji społecznej i zawodowej. 
 7-dniowy wyjazd rekreacyjno-szkoleniowy – trening umiejętności 
społecznych (osobno dla osób niepełnosprawnych i opiekunów) i warsztaty 
poszukiwania pracy (dla osób niepełnosprawnych), których celem jest 
przygotowanie uczestników do podjęcia zatrudnienia. 
 Prowadzone jest doradztwo indywidualne, w tym: 
·  dyżur psychologa/pracownika socjalnego, 
·  dyżur trenera pracy, który pomagać będzie w poszukiwaniu ofert pracy, 
przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej, 
· spotkania z doradcą zawodowym dla osób niepełnosprawnych. 
 Warsztaty psychoedukacyjne w zakresie rozwijania inteligencji 
emocjonalnej, komunikacji społecznej, asertywności, wzmacniania poczucia 
własnej wartości (osobno dla osób niepełnosprawnych i opiekunów). 
  Kursy zawodowe dla osób niepełnosprawnych – tematyka w zależności od 
predyspozycji zawodowych uczestników projektu. 
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5) Projekt: „Ośrodek wsparcia ekonomii społecznej w subregionie kaliskim”.  
Budżet: 1  892.874,50 PLN 
Celem projektu jest wzmocnienie potencjału sektora ekonomii społecznej w 
subregionie kaliskim poprzez utworzenie Ośrodka Wsparcia Ekonomii 
Społecznej. 
Cele szczegółowe: 
 Wzrost wiedzy na temat funkcjonowania Podmiotów Ekonomii Społecznej 
wśród zagrożonych wykluczeniem społecznym z subregionu kaliskiego 
 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej w subregionie kaliskim i 
podmiotów działających na rzecz jej rozwoju 
 Wsparcie funkcjonowania OWES z subregionu kaliskiego w zakresie 
szkoleń, doradztwa, usług, promocji i budowy partnerstw 
 Wypracowanie narzędzi prowadzących do poszukiwania i testowania 
długookresowych źródeł finansowania 
 Uświadomienie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym z 
subregionu kaliskiego, które rozpoczęły udział w projekcie, szans na aktywność 
zawodową i społeczną i wyjście z wykluczenia.  

 
Realizacja projektu przebiega bez zakłóceń, zgodnie z wnioskiem o 
dofinansowanie. 

 
6) Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi w Puszczykowie wraz z Fundacją 

Stworzenia Pana Smolenia zrealizowała projekt „Świat pełen możliwości” 
finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych i Samorządu Województwa Wielkopolskiego.  

Projekt miał na celu aktywizację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych, poprzez 
dostarczenie narzędzi, umiejętności i motywacji do aktywnego społecznie i zawodowo, samodzielnego 
i satysfakcjonującego życia. Czas realizacji projektu od 17 sierpnia do 30 listopada 2015 r. 
Działaniami projektu objętych zostało 78 osób (21 dzieci niepełnosprawne, 12 osób 
uczniów/absolwentów specjalnego ośrodka szkolno – wychowawczego, 30 osób podopiecznych 
Środowiskowego Domu Samopomocy, 15 osób niepełnosprawnych fizycznie. Łącznie 
przeprowadzono 530h warsztatów. W ramach projektu prowadzone były działania: 
 
1. Zajęcia aktywizujące społecznie  
dla każdego uczestnika projektu: 

 ognisko 
 wycieczka do muzeum Arkadego Fidlera  
 wycieczka do Nowego ZOO w Poznaniu 
 hipoterapia  
 indywidualne konsultacje psychologiczne i prawne  

 
2. Warsztaty rozwijające emocjonalnie i społecznie 
dla dzieci w wieku przedszkolnym: 

 warsztaty kształtowania kreatywności 
 warsztaty Ruchu Rozwijającego metodą Weroniki Sherbourne 
 muzykoterapia 

 
dla dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie i chorych psychicznie: 

 warsztaty rękodzieła artystycznego 
 

dla dorosłych osób niepełnosprawnych fizycznie: 
 warsztaty poznawczo-behawioralne (samoocena, poczucie własnej wartości) 
 warsztaty wspierające rodzinę 
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 samopomocowe grupy wsparcia 
 
3. Działania aktywizujące zawodowo 
dla dorosłych osób niepełnosprawnych fizycznie: 

 kurs aktywnego szukania pracy z elementami ekonomii społecznej 
 obsługa komputera i Internetu, e-learning, e-urząd.  

Realizacja projektu przebiegła bez zakłóceń, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. 
 

 
 ZAKUP PROSPOŁECZNY  

 
W 2015 r. przedstawiciele Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi promowali ideę 
Znaku „Zakup prospołeczny”.  Podmioty ekonomii społecznej funkcjonują dzięki 
sprzedaży produktów i usług. Aby ułatwić  konsumentom ich rozpoznanie, Fundacja im. 
Królowej Polski św. Jadwigi (przy współpracy innych organizacji pozarządowych) 
przygotowała kampanię oznaczania ich specjalnym znakiem promocyjnym. Posiadanie 
Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup prospołeczny” wyróżnia wybrane 
jednostki spośród podmiotów ekonomii społecznej działających na danym terenie. 
Przyznanie Znaku to wynik dbałości o stałe umocnienie rangi i wizerunku podmiotów 
ekonomii społecznej jako symbolu usług i produktów o najwyższej jakości, wykonanych w 
połączeniu z wyjątkową dbałością o wykorzystanie potencjału społecznego. Certyfikacja 
efektywnie wspomaga działania prowadzone przez odznaczone podmioty ekonomii 
społecznej w zakresie marketingu i public relations. 
Fundacja podpisała umowy sublicencyjne z Województwem Podkarpackim (Regionalny 
Ośrodek Polityki Społecznej) oraz Kujawsko – Pomorskim (Regionalne Centrum Rozwoju 
Społecznego w Toruniu) . Tym samym Znak Promocyjny Ekonomii Społecznej jest już 
obecny w jedenastu województwach. W wielkopolsce Znak  przyznano kolejnym 12 
podmiotom ekonomii społecznej. W grudniu we współpracy z ROPS zorganizowano 3 – 
dniowe spotkanie dla przedstawicieli instytucji certyfikujących z Polski.  
 
Fundacja prowadziła również działalność w formie realizacji badań ewaluacyjnych:  
 
Nazwa Badania Podmiot zlecający Termin 

realizacji 

Ewaluacja projektu „„Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” 
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
2007-2013, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, 
Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie 
sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie 
ekonomii społecznej, współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Cele badania: 

Celem badania była ocena skuteczności, efektywności i trafności wsparcia 
udzielonego w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”. 

Metodologia badania: 

- analiza danych zastanych (desk research), 

- indywidualne wywiady pogłębione (5 IDI), 

- ankieta internetowa (CAWI), 

- obserwacja uczestnicząca. 

Pomorska Agencja 
Rozwoju 
Regionalnego S.A. 

ul. Obrońców 
Wybrzeża 2, 76-200 
Słupsk 

27.04.2015 – 
27.05.2015 
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Ewaluacja projektu „Pilotaż nowych egzaminów maturalnych”. 

Cele badania: 
Głównym celem badania była ocena przebiegu oraz produktów, rezultatów 
i oddziaływania projektu Pilotaż nowych egzaminów maturalnych w 
oparciu o sformułowane kryteria. 

Osiągnięcie celu głównego było możliwe poprzez zrealizowanie 
następujących celów szczegółowych badania: 

- identyfikacja barier i problemów związanych z realizacją projektu, 

- ocena skuteczności prowadzonych działań w ramach projektu, 

- ocena stopnia osiągnięcia zakładanych celów projektu, 

- ocena stopnia osiągnięcia zakładanych rezultatów i produktów projektu, 

- ocena jakości wypracowanych w trakcie trwania projektu materiałów. 

Metodologia badania: 

- analiza danych zastanych (desk research), 

- indywidualne wywiady pogłębione (IDI), 

- telefoniczne wywiady pogłębione (TDI), 

- ankieta internetowa (CAWI), 

- analiza SWOT. 

Centralna Komisja 
Egzaminacyjna 

ul. Lewartowskiego 
6, 00-190 Warszawa 

 

29.06.2015 
r. - 
02.09.2015 
r. 

Badanie w zakresie skali i charakteru problemu zagrożenia ubóstwem i 
wykluczeniem społecznym w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-
Sopot w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-
2020. 

Cele badania: 
1. Diagnoza skali zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym 

rodzin i osób zamieszkujących Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-
Sopot. 

2. Charakterystyka grup (kategorii społecznych) doświadczających 
zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym w 
szczególności: 

 Osoby długotrwale bezrobotne, 
 Osoby długotrwale bierne zawodowo, 
 Osoby doświadczające przemocy, 
 Osoby starsze, 
 Osoby niepełnosprawne, 
 Osoby z zaburzeniami psychicznymi, 
 Rodziny z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, 
 Wychowankowie pieczy zastępczej, 
 Osoby uzależnione, 
 Więźniowie i osoby opuszczające placówki penitencjarne, 
 Osoby bezdomne i doświadczające wykluczenia 

mieszkaniowego, 
 Imigranci, 
 Osoby ze środowiska LGBT (mniejszości seksualne). 

3. Identyfikacja i analiza źródeł oraz konsekwencji ubóstwa i 
wykluczenia społecznego. 

4. Identyfikacja trendów i prognoza w zakresie występowania zjawiska 
ubóstwa i wykluczenia społecznego w Obszarze Metropolitalnym 
Gdańsk-Gdynia-Sopot. 

5. Ocena skuteczności i efektywności działań w zakresie polityki 
społecznej przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu. 

6. Sformułowanie rekomendacji, w tym wskazanie strategii i planów 
koniecznych do opracowania i wdrożenia w Obszarze Metropolitalnym 

Stowarzyszenie 
Obszar 
Metropolitalny 
Gdańsk-Gdynia-
Sopot 

ul. Długi Targ 39/40, 
80–830 Gdańsk 

22.10.2015 – 
10.11.2015 
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Gdańsk-Gdynia-Sopot w zakresie przeciwdziałania ubóstwu i 
wykluczeniu społecznemu. 

Metodologia badania: 
 Analiza danych zastanych (desk research 
 Badanie ankietowe (41 gmin, 89 NGO) 
 Wywiady eksperckie (12)   
 Indywidualne wywiady pogłębione (25) 
 Zogniskowane wywiady grupowe (fokusy) (5) 

 
 
Zadanie publiczne zrealizowane w 2015 r.: 
 
Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi nie realizowała zadań publicznych: 
  
 
Informacje dodatkowe: 
Zespół Fundacji tworzą pracownicy etatowi (20 etatów), grupa ekspertów, wykładowców                   
i trenerów (25 osób stale współpracujących). 
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁAŃ OŚRODKA WSPARCIA EKONOMII 
SPOŁECZNEJ ZA ROK 2015 

  2015 
PRZYCHODY 1 455 768,51 
KOSZTY OGÓŁEM 1 455 768,51 
ORGANIZACJA I PROWADZENIE OWES 975 880,69 
WSPARCIE FINANSOWE 239 538,64 
ZARZĄDZANIE I UTRZYMANIE OWES 240 349,18 

 

 
 


