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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE  

Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI „INICJATYWA”  

ZA ROK 2021 
(Sprawozdanie opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości  

z dnia 8 maja 2001r w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji z późn. zm) 

 

 

 

  

1) Dane podstawowe; 

 

a) Nazwa:      Fundacja „INICJATYWA” 

b) Adres siedziby i do korespondencji:  ul. Powstańców Warszawskich 38/1 41-902 Bytom 

c) Adres e – miał:    biuro@f-inicjatywa.pl  

d) Data wpisu do KRS:    26.09.2014r   

e) Numer KRS:     0000524980 

f) Numer REGON:    243680245 

g) Członkowie Zarządu Fundacji:  

 

Prezes Zarządu – Jakub Janiak 

W-ce Prezes Zarządu – Katarzyna Grolik 

 

h) Cele statutowe fundacji:  

 

1. Tworzenie opracowań, dokumentów, projektów  oraz świadczenie wszelkich usług w obszarze społeczno – 

gospodarczym, 

2. Integrację szeroko pojmowanego środowiska obywatelskiego, ruchów społecznych oraz grup 

mniejszościowych, 

3. Prowadzenie wszelkiej działalności w obszarach: kultury i sztuki, ochrony zabytków i budynków w obrębie 

zainteresowania konserwatora zabytków, sportu, rekreacji, ratowania życia i ochronie zdrowia, pomocy 

społecznej, opieki, wychowania, szkolnictwa, edukacji i nauki, zatrudnienia i instytucji rynku pracy, ekonomii 

społecznej itp. 

4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków i pracowników  Fundacji, 

5. Popularyzację  materiałów i działań o wymiarze społecznym,  ekonomicznym i gospodarczym, 

6. Upowszechnianie czynnego nawiązywania i podtrzymywania kontaktów  kulturowych  z krajami wszystkich 

kontynentów, 

7. Umożliwianie jak najszerszego korzystania z dóbr społeczno – gospodarczo - kulturowych. 

 

 

2) Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis      

     głównych zdarzeń prawnych w działalności o skutkach finansowych;  

 

 

a) Zasady działalności statutowej; 

 

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z: 

✔ darowizn, spadków, zapisów, datków, 

✔ dotacji i subwencji oraz grantów, 

✔ dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, 

✔ dochodów z majątku Fundacji. 

✔ dochodów z odsetek i lokat bankowych, 

✔ nawiązek, 

✔ pozostałych dochodów z działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego. 

 

b) Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez; 

 

1. Organizowanie wszelkich imprez, akcji, szkoleń, treningów, warsztatów, poradnictwa, konsultacji, sympozjów, 

konferencji, sesji naukowych, debat, wystaw, promocji, aukcji, kiermaszy itp., 

2. Przygotowywanie z możliwością wdrażania wszelkich opracowań, dokumentów, projektów , koncepcji, 

programów, opinii, raportów, ekspertyz, analiz, strategii itp.  
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3. Prowadzenie działalności publicystycznej, publikacyjnej i wydawniczej, 

4. Przeprowadzanie zbiórek publicznych, 

5. Przeprowadzanie w budynkach oraz ich obrębie i otoczeniu prac remontowych, modernizacyjnych, 

rewitalizacyjnych w tym w zakresie ochrony terenów zielonych itp., 

6. Pozyskiwanie grantów i innych funduszy zewnętrznych na działalność statutową, 

7. Wspieranie wszystkich sektorów w podejmowanych działaniach na rzecz szeroko pojętego środowiska 

obywatelskiego, ruchów społecznych oraz grup mniejszościowych, 

8. Prowadzenie wszelkich placówek, ośrodków, zakładów, instytucji o charakterze wspierającym zgodnie z celami 

Fundacji, oraz opiekuńczo – medycznym zgodne z celami Fundacji, 

 

c) Główne działania Fundacji w 2021 roku:  

 

W roku 2021 Fundacja realizowała następujące działania; 

 

W ramach działalności nieodpłatnej: 

 

W roku 2021 kontynuowano realizację trzech projektów, współfinansowanych z środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego tj; 

1. Program Aktywności Lokalnej – „Śródmieście”,  wniosek dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla 

działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.3. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych 

wykluczeniem społecznym – OSI, całkowita wartość dofinansowania - 2 721 095,84 zł,  

Ze względu na trwającą pandemię wydłużono realizacje projektu o okres I-III.2021. W okresie tym dokonano 

końcowego rozliczenia projektu. Przedłużono zatrudnienie niezbędnego personelu realizacji poszczególnych zadań. 

Zarchiwizowano niezbędną dokumentację. Szczegóły związane z prowadzonymi w tym okresie działaniami zawarto 

w opisie merytorycznym końcowego wniosku o płatność stanowiącego załącznik nr 1 do sprawozdania. 

 

2. Program Aktywności Lokalnej „Godna Starość”, wniosek dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla 

działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.3. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych 

wykluczeniem społecznym – OSI, całkowita wartość dofinansowania - 2 567 267,20 zł. 

 

Ze względu na trwającą pandemię wydłużono realizacje projektu o okres I-III.2021. W okresie tym dokonano 

końcowego rozliczenia projektu. Przedłużono zatrudnienie niezbędnego personelu realizacji poszczególnych zadań. 

Zarchiwizowano niezbędną dokumentację. Szczegóły związane z prowadzonymi w tym okresie działaniami zawarto 

w opisie merytorycznym końcowego wniosku o płatność stanowiącego załącznik nr 2 do sprawozdania. 

 

3. Program Usług Społecznych – Aktywny Senior, wniosek dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla 

działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.2.3. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych 

wykluczeniem społecznym – OSI, całkowita wartość dofinansowania - 2 332 596,37 zł. 

 

Realizowane zadania: 

 

Zadanie 1: Działania wspierające Aktywne Usługi Społeczne w Klubie Seniora 

 

W ramach tego zadania zrealizowane zostały; 

 

a) Zajęcia grupowe w Klubie Seniora dla uczestników projektu w dwóch edycjach: 

- I edycja w terminie 01.01.2020 – 31.03.2020 łączna liczba godzin 48 w rozbiciu na 12 zajęć, udział 37 osób 

- II edycja w terminie od 17.05.21 do 17.12.21 łączna liczba godzin 208 w rozbiciu na 52 zajęcia, ukończyło 29 osób 

- łącznie zajęcia w ramach Klubu Seniora 2021 rok: 220 h, 66 osób 

  

b) Warsztaty rozwoju zainteresowań I edycja – w ramach warsztatów przeprowadzono następujące zajęcia: 

Warsztaty kulinarne z dietetykiem (łącznie 55 h ukończyło:  18 osób), Warsztaty z neuropsychologiem (łącznie 55 h 

ukończyło: 19 osób), Warsztaty z kosmetyczką (łącznie 45 h ukończyło: 17 osób), Warsztaty z fizjoterapeutą (łącznie 

55 h ukończyło: 14 osób). 

  

c) Warsztaty rozwoju zainteresowań II edycja – w ramach warsztatów przeprowadzono następujące zajęcia: 

Warsztaty kulinarne z dietetykiem (łącznie 60 h ukończyło:  26 osób), Warsztaty z neuropsychologiem (łącznie 60 h 

ukończyło: 30 osób),Warsztaty z kosmetyczką (łącznie 60 h ukończyło: 27 osób). Warsztaty z fizjoterapeutą (łącznie 

60 h ukończyło: 28 osób). 
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d) Zorganizowanie stacjonarnych wydarzeń kulturalnych – koncerty w terminach: 

 

25.03.29121 – Zespół Avocado koncert on – line 78 wyświetleń 

09.09.2021 r - Zespół Avocado 30 osób – koncert stacjonarny 

 

e) Zorganizowanie Pikników dla Seniorów wraz z otoczeniem w terminach: 30.07.21 – 40 osób, 03.09.21 – 47 osób 

 

f) Zorganizowanie jednodniowej wycieczki turystyczno – rekreacyjno – krajoznawczej do Krakowa dla    

uczestników wraz z otoczeniem w terminie 24.09.21– 60 osób 

  

g) Zakupiono bilety/karnety na formy kulturalne, sportowe typu: kino, teatr, fitness, basen, siłowania itp. dla 

uczestników projektu wraz z otoczeniem: 

 

- Karnety BC kino 50 szt. 

- Karnet siłownia 25 szt. 

- bilety do Muzeum Chleba w Radzionkowie 28 szt. 

       

Ponadto, w ramach zadania każdy uczestnik mógł skorzystać ze wsparcia indywidualnego, dostosowanego do potrzeb 

uczestników, realizowanego przez pedagoga, pracownika socjalnego oraz psychologa. 

 

Zadanie 2: Aktywne usługi społeczne w Klubie Seniora cz. I 

 

W ramach zadania zatrudniono na umowę o pracę 5 asystentów osób starszych celem świadczenia usług dla 50 

seniorów. Osoby zatrudnione były w okresie I-XII.2021.Do podstawowych obowiązków Asystenta Osoby Starszej 

należało:  

 

➢ pomoc w uzyskaniu jak największej samodzielności oraz niezależności uczestnika w trakcie trwania 

projektu,  

➢ wspieranie podopiecznego w realizacji programu rehabilitacji społecznej,  

➢ inicjowanie i wspieranie aktywności rodziny oraz najbliższego otoczenia osoby starszej, celem udzielania 

jej jak najefektywniejszej pomocy,  

➢ towarzyszenie i wspomaganie osoby starszej w pełnieniu ról społecznych, jak również pobudzanie jego 

aktywności społecznej poprzez zakupy czy wspomaganie w sprawach urzędowych,  

➢ współtworzenie programów rehabilitacji społecznej oraz pomoc osobie nie samodzielnej i niezaradnej 

życiowo. 

              

 Podsumowanie realizacji zadania w 2021: 

 

Liczba osób objętych wsparciem w ramach projektu (01.01 – 31.03.2021 ):  

47 osób (7 mężczyzn, 40 kobiet). Niepełnosprawni 16 osób (2 mężczyzn, 14 kobiet). 

 

Liczba osób objętych wsparciem w ramach projektu (01.04 – 31.12.2021 ):  

49 osób (7 mężczyzn, 42 kobiety). Niepełnosprawni 13 osób (3 mężczyzn, 10 kobiet). 

 

W roku 2021 rozpoczęto realizację 2 nowych projektów, współfinansowanych z środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego tj; 

 

Nazwa projektu:  

  

4. Program Aktywności Lokalnej- MCI- Międzypokoleniowe Centrum Integracji współfinansowany przez 

Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Osi Priorytetowej IX Włączenie 

społeczne, Działania 9.1, Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.3 Programy aktywnej integracji osób i grup 

zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI, całkowita wartość dofinansowania: całkowita wartość 

dofinansowania - 1 904 263,28 zł. 

 

Realizowane zadania w projekcie: 

 

Zadanie 1: Aktywna Integracja cz. I 

 

a)  w ramach tego zadania zrealizowane zostały zajęcia grupowe dla uczestników projektu w terminie 07.06.2021- 

13.12.2021, liczba uczestników 90 osób, łączna liczba godzin 400 w rozbiciu na 3 panele tematyczne:  
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-  Międzypokoleniowy trening interpersonalny- 144h,  

-  Międzypokoleniowy trening twórczego wykorzystania zasobów- 128h  

-  Międzypokoleniowy Trening przedsiębiorczości społeczno-zawodowej- 128h.  

 

b) w ramach tego zadania każdy uczestnik mógł skorzystać ze wsparcia indywidualnego, łączna liczba godzin: 234, 

w rozbiciu na 3 panele tematyczne:  

-  Zajęcia w zakresie wsparcia rodzinnego- 86h liczba uczestników: 43,  

-  Zajęcia w zakresie wsparcia prawno-edukacyjnego- 86h liczba uczestników: 49,  

-  Zajęcia w zakresie wsparcia psychologicznego- 62h liczba uczestników: 31 

 

Zadanie 2:  Działania diagnostyczno – reintegracyjne dla uczestników 

 

W ramach zadania zatrudniono specjalistę ds. reintegracji w pełnym wymiarze czasu pracy, który w sposób pośredni 

oraz bezpośredni wspierał wszystkich uczestników projektu którego rola polegała na: 

 

➢ pobudzaniu do aktywizacji społecznej i zawodowej osoby objętej wsparciem,  

➢ wspieraniu uczestnika w utrzymaniu dobrej kondycji psycho – fizycznej,  

➢ prowadzeniu ogólnych treningów rozwojowych z uczestnikiem w obszarach deficytowych,  

➢ szeroko pojętego przygotowywania uczestnika do wyjścia na rynek pracy przez aktywizację społeczną do 

aktywizacji zawodowej,  

➢ wspieraniu uczestnika w procesie aplikowania o zatrudnienie,  

➢ pomocy w podejmowaniu kontaktu z potencjalnymi pracodawcami,  

➢ wspieraniu uczestnika w procesie leczenia/ rehabilitacji,  

➢ towarzyszeniu i pomocy przy organizowaniu przez uczestnika spraw codziennych,  

➢ współpraca z pracownikami socjalnymi w celu lepszej reintegracji oraz integracji uczestników,  

➢ zapewnienie funkcjonowania Programu Aktywności Lokalnej w dzielnicy Bobrek, w szczególności 

zapewnienie diagnozy oraz prawidłowej realizacji ścieżki działań 

 

Zadanie 3: Działania Środowiskowe 

 

a) w ramach tego zadania zrealizowane zostały zajęcia warsztatowe i treningowe dla uczestników projektu: 

 

-  Warsztaty złota rączka z elementami hortologii - zajęcia edukacyjne obejmujące zakresem m.in nabycie 

umiejętności wykonania drobnych prac remontowych, obsługi narzędzi, tworzenia rzeczy z surowców 

recyklingowych, oraz hodowlę i uprawę roślin, przeprowadzone w terminie 19.07.2021- 31.12.2021, łączna 

liczba godzin: 72, liczba osób:30 

 

- Warsztaty języka angielskiego- zajęcia edukacyjne rozwijające język angielski na różnych poziomach, 

rozwijający słownictwo, gramatykę i praktyczną znajomość języka, przeprowadzone w terminie 20.07.2021- 

29.09.2021, łączna liczba godzin: 100, liczba osób 20 

 

-  Warsztaty z zakresu robotyki- zajęcia edukacyjne obejmujące podstawy z zakresu mechaniki, robotyki, 

automatyki, sterowania i programowania animacji i gier, przeprowadzone w terminie 13.07.2021- 12.10.2021,  

łączna liczba godzin: 100, liczba osób 25 

 

- Warsztaty z dietetyki i zdrowego odżywiania- zajęcia edukacyjne obejmujące układanie jadłospisów pod 

konkretne problemy zdrowotne, zastąpienie niezdrowych produktów zdrowymi, omówienie zasad "zero 

waste”, przeprowadzone w terminie 02.07.2021- 15.09.2021, łączna liczba godzin: 100, liczba osób 36 

 

b) Zorganizowano stacjonarne wydarzenia kulturalne/koncerty integracyjne w terminie: 

 

➢ 30.07.2021r. koncert muzyki elektronicznej, liczba osób 74 

➢ 03.09.2021r. koncert muzyki gitarowej, liczba osób 67 

➢ 09.09.2021r. koncert zespołu AVOCADO, liczba osób 65 

➢ 16.09.2021r. recital Moniki Szomko pt. "Dobry we mnie diabeł", liczba osób 49  

➢ 06.10.2021r. spektakl teatru gry i ludzie "Krawcowa" wraz ze spotkaniem ze stylistką, liczba osób 136 

➢ 16.11.2021r. koncert „ Most pokoleń- seniorzy i młodzi razem”, liczba osób 81 
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Podsumowanie realizacji zadania w 2021: 

 

✔ Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie 

łącznie 147 osób, liczba kobiet: 100, liczba mężczyzn: 47 

✔ Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie łącznie 25 osób, liczba kobiet: 16,   

liczba mężczyzn: 9 

 

 

Nazwa projektu:   

          

5. Program Aktywności Lokalnej- Kolonia Zgorzelec współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.1, Aktywna 

integracja, Poddziałania 9.1.3 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem 

społecznym - OSI. - całkowita wartość dofinansowania  -1 930 483,53 zł. 

 

Realizowane zadania w projekcie: 

 

Zadanie 2: Działania środowiskowe 

 

a)       W ramach tego zadania zatrudniono lidera od 2.11.2021 i animatora od 29.11.2022, 

b)       Wykonano badania lekarskie oraz szkolenie BHP dla zatrudnionych pracowników 

c)       Zakupiono telefony komórkowe z abonamentem oraz komputery z pakietem biurowym i programem  

antywirusowym niezbędne do komunikacji z uczestnikami i realizacji zadania 

d)       Wynajęto biuro na ul. Ostatniej 3 , pokój 21 w Bytomiu -  Łagiewnikach w pobliżu Kolonii Zgorzelec oraz 

salę do organizacji zajęć z uczestnikami projektu w tym samym budynku. 

 

Zadanie 3: Działania diagnostyczno- reintegracyjne dla społeczności PAL 

 

a)       W ramach tego zadania zatrudniono pracownika ds. reintegracji od 20.12.2022, 

b)       Wykonano badania lekarskie oraz szkolenie BHP dla pracownika 

c)       Zakupiono telefon komórkowy z abonamentem oraz komputer z pakietem biurowym i programem 

antywirusowym niezbędne do komunikacji z uczestnikami i realizacji zadania 

d)       W ramach tego zdania 17.12.2021 odbyły się zajęcia animacyjne dotyczące trudności w komunikacji, liczba 

osób uczestniczących w zajęciach: 4, czas trwania: 2h 

 

Podsumowanie realizacji zadania w 2021: 

 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie do 

31.12.2021, 50 osób, liczba kobiet: 36, liczba mężczyzn: 14 

 

Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie łącznie 5 osób, liczba kobiet: 4, liczba 

mężczyzn: 1 

 
W ramach działalności odpłatnej: 

 

Nie prowadzono działań. 

 
3) Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej wg. Wpisu do KRS ; 

 

   Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej 

 

4) Odpis Uchwał Zarządu Fundacji; 

 

W roku 2021 Zarząd Fundacji podjął następujące Uchwały: 

 
1. Uchwały Zarządu Nr 1/2021 z dn. 15.02.2021r. – Wprowadzenie Regulaminu wyboru przedstawicieli załogi 
2. Uchwała Zarządu Nr 1/2021 z dn. 30.03.2021r. – Zmiana osoby pełniącej funkcje IOD 
3. Uchwała Zarządu Nr 1/2021 z dn. 1.04.2021r. – Przyjęcie wzoru indywidualnej karty wzoru podpisów 
4. Uchwała Zarządu Nr 1/2021 z dn. 17.05.2021r. – Przyjęcie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności za rok 2020. 

5.  Uchwała Zarządu Nr 1/2021 z dn. 1.08.20201r – Zmiana w Polityce Rachunkowości wysokości kwoty środków trwałych 

6.  Uchwała Zarządu Nr /2021 z dn. 28.12.2021r. – Sporządzenie planów urlopowych przez pracowników Fundacji INICJATYWA 
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5) Przychody i Koszty Fundacji; 

 

Forma wszystkich prowadzonych płatności: 

 

Przelewy 

 

Przychody Fundacji: 

 

a. darowizny, spadki, zapisy, 

  Osiągnięte przychody: 7.614,43 PLN 

 

b. dotacji i subwencji oraz grantów, 

  Osiągnięte przychody: 2.783.671,03 PLN 

 

c. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, 

  Osiągnięte przychody: 0,00 PLN 

 

d. dochodów z majątku Fundacji. 

  Osiągnięte przychody: 0,00 PLN 

 

e. pozostałych dochodów z działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego  

  Osiągnięte przychody: 0,00 PLN 

 

f. pozostałe przychody, 

  Osiągnięte przychody: 131,49 PLN  

 

Koszty poniesione przez Fundację:  

 

a. Statutowe: 2.751.089,90 PLN 

b. Administracyjne: 31.189,05 PLN  

c. Działalność gospodarcza: 0,00 PLN 

d. Pozostałe koszty: 2.647,58 PLN 

 

6) Pozostałe dane: 

  

a) Liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób 

zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej:  

 

W ramach działalności nieodpłatnej: 

 

- Animator lokalny   – 3 osoby (3 etaty) 

- Asystent Osoby Starszej   – 6 osób (4,75 etatu) 

- Lider działań środowiskowych – 1 osoba (1 etat) 

- Lider społeczności lokalnej  – 1osoba (1etat) 

- Opiekun uczestnika projektu -  2osoby (2 etaty) 

- Pedagog/psycholog   – 2 osoby (1,25 etatu) 

- Pracownik socjalny   – 1 osoba (0,5 etatu) 

- Pracownik ds. reintegracji  – 1 osoba (1 etat) 
- Specjalista ds. reintegracji  – 1 osoba (1etat) 
 

W ramach działalności odpłatnej:  

 

Nie dotyczy 

 

b) Łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na; 

 

-  wynagrodzenia zasadnicze:  610 792,19 PLN  

-  nagrody:    192.165,00 PLN    

-  premie:    0,00 PLN  

-  inne świadczenia:   112.248,78 PLN 
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c) Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu 

i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na; 

 

- wynagrodzenia: 0,00 PLN 

- nagrody: 0,00 PLN 

- premie: 0,00 PLN 

- inne świadczenia: 0,00 PLN 

 

d) Wydatkach na wynagrodzenia: 

 

- umowy zlecenie – 242.976,50PLN 
 

e) Udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze 

wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej 

udzielania takich pożyczek: Nie dotyczy 

 

f) Kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku:  

 

Stan rachunków bankowych na dzień 31.12.2021:  

- Banku VOLKSWAGEN BANK direct - kwota: 1.568.670.76 PLN 

 

g) Wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa 

handlowego ze wskazaniem tych spółek: Nie dotyczy 

 

h) Nabytych nieruchomości, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie:  

Nie dotyczy 

 

i) Nabytych pozostałych środków trwałych:  

 

Wyszczególnienie Nakłady poniesione 

Nabyte nieruchomości Nie dotyczy 

     1.modernizacja budynku 
Nie dotyczy 

Nabyte środki trwałe 
20.100,00 PLN 

    1. komputery wraz z oprogramowaniem 
20.100,00 PLN 

 

j) Wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych 

sporządzonych dla celów statystycznych: 

 

Aktywa trwałe: 86.909,36 PLN  

Aktywa obrotowe: 1.573.423,79 PLN 

Kapitał (fundusz) własny: 33.465,74 PLN 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 1.626.867,41 PLN  

 

k) Fundacja w roku 2021 korzystała z dotacji/ zadań zleconych w tym przetargów od jednostek administracji 

samorządowej – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskie - w ramach realizacji projektów ; 

 

„Program Aktywności Lokalnej - Śródmieście”   – kwota dotacji: 655.010,30 zł 

„Program Aktywności Lokalnej – Godna Starość”   -  kwota dotacji: 459.426,75 zł 

„Program Aktywności Lokalnej – MCI”    -  kwota dotacji: 820.030,77 zł 

„Program Aktywności Lokalnej – Kolonia Zgorzelec”  -  kwota dotacji:  41.787,92 zł 

„Program Usług Społecznych – Aktywny Senior”   -  kwota dotacji: 801.115,29 zł 
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l) Fundacja złoży w terminie do Urzędu Skarbowego roczne rozliczenie finansowe w przypadkach tego 

wymagających.  

 

7) informację, czy fundacja ustanowiona na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach jest 

instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu (Dz.U. poz. 723, 1075, 1499 i 2215),  

 

NIE DOTYCZY 

 

8) informację o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację ustanowioną na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 

1984 r. o fundacjach płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, 

bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które 

wydają się ze sobą powiązane, wraz ze wskazaniem daty i kwoty operacji.  

 

NIE DOTYCZY 

 

8) Kontrole 

 

W roku 2021 w Fundacji zakończono kontrolę NR 128/K/KN2/2020 projektu RPSL.09.01.03-24-0766/17-001- 

PAL Śródmieście, która została wszczęta w roku 2020. 

 

Bytom 10.05.2022r 

 

Sprawozdanie zatwierdził zarząd:  

 

 

Podpisano elektronicznie 

zgodnie z reprezentacją 

 

 

Załączniki: 

 

Dokumenty uzupełniające: 

 
Załącznik nr 1 – Opis merytoryczny z końcowego wniosku o płatność – PAL Śródmieście 

Załącznik nr 2 – Opis merytoryczny z końcowego wniosku o płatność – PAL Godna Starość 

 

Uchwały Zarządu: 

 
5. Uchwały Zarządu Nr 1/2021 z dn. 15.02.2021r. – Wprowadzenie Regulaminu wyboru przedstawicieli załogi 
6. Uchwała Zarządu Nr 1/2021 z dn. 30.03.2021r. – Zmiana osoby pełniącej funkcje IOD 
7. Uchwała Zarządu Nr 1/2021 z dn. 1.04.2021r. – Przyjęcie wzoru indywidualnej karty wzoru podpisów 
8. Uchwała Zarządu Nr 1/2021 z dn. 17.05.2021r. – Przyjęcie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności za rok 2020. 

5.  Uchwała Zarządu Nr 1/2021 z dn. 1.08.20201r – Zmiana w Polityce Rachunkowości wysokości kwoty środków trwałych 

6.  Uchwała Zarządu Nr /2021 z dn. 28.12.2021r. – Sporządzenie planów urlopowych przez pracowników Fundacji INICJATYWA 
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  Wniosek Beneficjenta o płatność w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

2014-2020
  (Europejski Fundusz Społeczny)

    dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne
  dla działania: 9.1. Aktywna integracja

  dla poddziałania: 9.1.3. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem
społecznym – OSI

  

I. NUMER WNIOSKU
WNP-RPSL.09.01.03-24-0766/17-006-03  

II. TYTUŁ PROJEKTU
Program Aktywności Lokalnej - Śródmieście  

III. WNIOSKODAWCA – LIDER PROJEKTU
FUNDACJA "INICJATYWA"  

IV. WNIOSEK ZA OKRES
2020-11-16 - 2021-03-31  

V. RODZAJ WNIOSKU
[_] WNIOSEK O ZALICZKĘ
[_] WNIOSEK O REFUNDACJĘ
[X] WNIOSEK ROZLICZAJĄCY ZALICZKĘ
[X] WNIOSEK SPRAWOZDAWCZY
[X] WNIOSEK O PŁATNOŚĆ KOŃCOWĄ

VI. KWOTA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH OBJĘTYCH WNIOSKIEM [PLN]
  963 614,85

VII. WNIOSKOWANA KWOTA DO WYPŁATY [PLN]
  0,00
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D. ZAKRES RZECZOWO – FINANSOWY PROJEKTU
D.1. Zakres rzeczowy

  

Zadanie 1: Aktywna integracja cz. I - Etap II

Stan realizacji

Zorganizowano indywidualne zajęcia rehabilitacyjne dla 32 osób z niepełnosprawnościami i schorzeniami w wymiarze 10
godzin dla każdego uczestnika.
Zorganizowano 3 treningi wyjazdowe psycho – edukacyjne z zakresu budowania relacji do Ustronia oraz Suchej Beskidzkiej dla
48 osób w wymiarze 30 godzin dla każdego uczestnika. Przeprowadzono warsztaty indywidualne i grupowe z psychologiem i
psychiatrą dla 20 osób- po 10 godzin z psychologiem i 2 godziny z psychiatrą dla każdego uczestnika. Przeprowadzono
spotkania indywidualne i grupowe w ramach szkoleń, doradztwa i treningów PAL z uczestnikami zgodnie z opisem do
poszczególnych faktur.

  

Zadanie 2: Działania środowiskowe - Etap III

Stan realizacji

W bieżącym okresie rozliczeniowym:
• działania środowiskowe realizowało:
- dwóch animatorów lokalnych w wymiarze pełnych etatów,
- dwóch liderów lokalnych w wymiarze połowy etatu.
W ramach działań środowiskowych pracownicy przyporządkowani do ww. zadania realizowali zajęcia grupowe oraz spotkania
indywidualne z uczestnikami projektu. Prowadzili spotkania sieciujące i rozwojowe w zakresie wcześniej zgłoszonych potrzeb
wśród społeczności lokalnej. Organizowali wspierające spotkania integracyjne oraz edukacyjne. Na bieżąco omawiane są
koncepcje pomysłów oraz inicjatywy uczestników. Prowadzono Wymienialnik on line „Inicjatywa zdalnie” przeprowadzone
przez pracowników etatowych Fundacji.
Zorganizowano 4 różnorodne koncerty on line dla uczestników projektu w dniach 16,17,23,24 marca 2021r. Na usługę
zorganizowania koncertu składało się: wynajęcie sali, zabezpieczenie łącza internetowego wraz ze sprzętem i obsługą
dźwiękowo- oświetleniową, wynajęcie zespołu muzycznego. Całość usługi została zabezpieczona przez 1 wykonawcę.
• Wypłacono wyn. dla prac. etatowych związanych z ww. zadaniem (za miesiące od XI 2020r. do III 2021r.), także nagrody
roczne i za efektywność zgodnie z regulaminem wynagradzania przyjętym na 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o
dofinansowanie. Wypłata nagrody jest zgodna z zasadami i z systemem wynagradzania pracowników w Fundacji
"INICJATYWA", przyznana decyzją Zarządu na podstawie art.105 Kodeksu Pracy oraz Regulaminu wynagradzania.
• opłacono koszty przejazdów służbowych dla pracowników za miesiące od XI 2020r. do III 2021r.
• zapłacono raty za trzy telefony komórkowe oraz abonamenty telefoniczne za miesiące od XI 2020r. do III 2021r.,
• poniesiono opłaty za: utrzymanie pomieszczeń do pracy dla pracowników etatowych (w okresie od listopada 2020 do marca
2021) oraz za media, wywóz nieczystości itp. (za miesiące od listopada 2020 do marca 2021r.),
• poniesiono opłaty za wynajem pomieszczeń do zajęć warsztatowych, treningowych i animacyjnych dla uczestników projektu
za miesiące od XI 2020r. do III 2021r., szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w sekcji budżetowej wniosku,
• poniesiono opłaty za realizację Warsztatów Rozwoju Zainteresowań za miesiące od XI 2020r. do III 2021r.,z: złotej rączki,
kosmetologii, dietetyki, ; szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w sekcji budżetowej wniosku,
- przeprowadzono szkolenie "Profesjonalna metamorfoza - szkolenie dla zaawansowanych" dla 15 uczestników projektu.
Usługa obejmowała przeprowadzenie indywidualnego szkolenia „Profesjonalna metamorfoza – szkolenie dla zaawansowanych”
dla 15 uczestników projektu w wymiarze po 6h edukacyjnych każda. Łącznie 90h szkolenia. Koszt szkolenia obejmowało:
- wynajęcie salonu fryzjerskiego z dostępnością dla osób niepełnosprawnych na wózku,
- przeprowadzenie osobistego szkolenia w zakresie świadomości walorów własnej budowy ciała/ twarzy oraz przeprowadzenie
przy czynnym udziale uczestnika metamorfozy własnej uwzgledniającej m.in. koloryzacje i układanie fryzury, makijaż, ubiór
oraz korektę zarostu,
- indywidualną sesję fotograficzną + koszt fotografa oraz przekazania zdjęć uczestnikowi,
- dobór indywidualnego zestawu kosmetyków dla uczestnika do podtrzymania rezultaty pracy,
- koszt trenera indywidualnego (stylisty), kosmetyczki, mycia włosów,
- poczęstunek oraz materiały szkoleniowe

• zakupione zostały niezbędne materiały, narzędzia oraz poczęstunek itp. do zajęć warsztatowych dla uczestników projektu
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(za miesiące od XI 2020r. do III 2021r.).
- poniesiono wydatki związane z zakupem środków do dezynfekcji z powodu epidemii COVID-19.
Prowadzono zajęcia on line i telefonicznie z uczestnikami w celu zgromadzenia materiałów i opracowywania artykułów do
gazetki „Fundacja na gorąco”. Uczestnicy projektu mogli od podstaw poznać uroki tworzenia gazetki, poprzez redagowanie,
pisanie, opracowanie materiałów, tworzenia szaty graficznej, a także składanie materiałów: od opracowania tekstów do
finalnego produktu: druku gazetki.

  

Zadanie 3: Działania diagnostyczno - reintegracyjne dla uczestników - Etap I

Stan realizacji

W bieżącym okresie rozliczeniowym:
- wypłacono wynagrodzenia dla pracowników etatowych związanych z ww. zadaniem – dla dwóch opiekunów uczestnika
projektu w wymiarze całego etatu (za miesiące od listopada 2020 r. do marca 2021 r)., a także nagrody roczne i za
efektywność zgodnie z regulaminem wynagradzania przyjętym na 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.
Wypłata nagrody jest zgodna z zasadami i z systemem wynagradzania pracowników w Fundacji "INICJATYWA", przyznana
decyzją Zarządu na podstawie art.105 Kodeksu Pracy oraz Regulaminu wynagradzania.
- opłacono koszty przejazdów służbowych dla pracowników etatowych związanych z przedmiotowym zadaniem za miesiące od
listopada 2020 r. do marca 2021 r.,
- zakupiono poczęstunek dla uczestników projektu za miesiące od listopada 2020 r. do marca 2021 r.
- opłacono raty za trzy telefony komórkowe oraz abonamenty telefoniczne za miesiące od listopada 2020 r. do marca 2021 r.
- poniesiono opłaty za: utrzymanie pomieszczeń do pracy dla pracowników etatowych (w okresie od lipca do listopada 2020)
oraz za media, wywóz nieczystości itp. (za miesiące od listopada 2020 r. do marca 2021 r.)
- zakupiono materiały do zajęć warsztatowych dla uczestników projektu,
- opłacono koszty wynajmu pomieszczeń na zajęcia związane z niniejszym zadaniem w przedmiotowym okresie
rozliczeniowym,
- poniesiono wydatki związane z zakupem środków do dezynfekcji z powodu epidemii COVID-19

  

Zadanie 4: Wkład własny - usługi specjaistyczne wspierające uczestników - porozumienia o
wolontariacie - Etap V

Stan realizacji

W odniesieniu do okresu rozliczeniowego, wkład własny był realizowany jako wolontariat przez wolontariuszy Fundacji.
Zadania wolontariuszy w okresie rozliczeniowym obejmowały m.in. pomoc w merytorycznym przygotowaniu wsparcia dla
uczestników projektu, rozmowy z uczestnikami projektu, wsparcie w tworzeniu materiałów pomocy oraz konspektów do zajęć,
wsparcie przy tworzeniu diagnozy środowiskowej oraz współprowadzenie zajęć dla uczestników projektu. Łączna wartość
wkładu własnego na podstawie stawek z umów wolontariackich, który został osiągnięty w ww. okresie wynosi 14 990 zł, we
wniosku wykazano kwotę 8 668,08 zł, aby zachować montaż finansowy.  

  

Zadanie 5: Aktywna integracja cz. II - Etap IV

Stan realizacji

W okresie rozliczeniowym, Zakład Doskonalenia Zawodowego ukończył wydawanie transzy dofinansowania wypłaconej we
wcześniejszej fazie projektu.
W okresie rozliczeniowym, Partner projektu zrealizował następujące kursy:
- Prawo jazdy Kat. B - 16 os.
- Kurs bukieciarz - Florysta - 4 os.
- Manicure - 3 os
- Uprawnienia G3 - 4 os.
- Zasady żywienia - 3 os.
Ponadto w ramach kursów zakupiono materiały do zajęć, art. spożywcze (poczęstunek), badania, bilety na dojazd, koszty
egzaminów itp.  
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Działania na rzecz równości kobiet i mężczyzn i niedyskryminacji, w tym dostępność dla osób z
niepełnosprawnościami

Projekt pozytywnie będzie wpływał na promowanie równości szans kobiet i mężczyzn. Podjęte działania mają przede
wszystkim służyć zmniejszaniu dysproporcji, która występuje między kobietami a mężczyznami w zakresie zdolności do
podjęcia zatrudnienia. Przykładem takiej dysproporcji jest większy odsetek bezrobotnych kobiet w rejestrach PUP w Bytomiu
oraz ich niskie zasoby w postaci poziomu kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, opisane w części B.11.2. Przekaz
informacyjno-promocyjny będzie uwzględniać równorzędną rolę społeczną kobiet i mężczyzn oraz osób pełno- i
niepełnosprawnych. Do projektu przystąpi większa liczba kobiet, które zgodnie z analizą znajdują się w gorszej sytuacji, jeśli
chodzi o wejście i utrzymanie się na rynku pracy. Na etapie rekrutacji kobiety będą traktowane priorytetowo. Ułatwieniem
korzystania ze wsparcia będzie możliwość zapewnienia, na wszystkich etapach realizacji projektu, opieki (którą częściej pełnią
kobiety) nad osobami zależnymi. Opieka będzie zapewniona adekwatnie do pojawiających się potrzeb. Uczestnicy i
uczestniczki projektu będą mieć zapewniony równy dostęp do udziału w szkoleniach, warsztatach itp. Personel projektu będzie
posługiwał się językiem wrażliwym na płeć oraz ukazywał kobiety i mężczyzn w aktywnych, niestereotypowych rolach.
Przeprowadzone zostaną zajęcia, które będą uczyć postawy szacunku wobec siebie i przeciwdziałać utrwalaniu tradycyjnego
podziału ról kobiet i mężczyzn, objawiającego się m.in. niskim zaangażowaniem mężczyzn w wychowywanie dzieci oraz w
wypełnianie obowiązków rodzinnych. Wśród ważnych tematów szkoleń i treningów pojawi się eliminowanie przemocy ze
względu na płeć, równy udział w podejmowaniu decyzji, niezależność ekonomiczna kobiet i mężczyzn. Realizatorzy zwrócą
uwagę na potrzeby kobiet, które chcą pracować po długiej nieobecności na rynku pracy lub przerwie związanej z
macierzyństwem. Zostaną im zapewnione odpowiednie zajęcia podnoszące kompetencje społeczne, umiejętność godzenia
życia zawodowego i prywatnego, pomoc w odnalezieniu się na dynamicznym rynku pracy. Wskaźniki rezultatów i produktów
zostały podane w podziale na płeć, a projekt będzie monitorowany pod kątem potrzeb kobiet i mężczyzn. Zgodnie z zapisami
wniosku o dofinansowanie zapewnione zostanie równościowe zarządzanie. Kadra zarządzająca, w miarę zgłaszanych potrzeb,
będzie miała możliwość korzystania z rozwiązań zapewniających godzenie życia osobistego i pracy, na przykład poprzez
wprowadzenie elastycznych form zatrudnienia.
Projekt realizuje działania na rzecz równości kobiet i mężczyzn i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób
zniepełnosprawnościami poprzez:
- założenia projektu wykazują zwiększony odsetek kobiet w projektu (65% do 35%),
- projekt zakłada opiekę nad osobami zależnymi,
- wszyscy uczestnicy projektu będą mieć równy dostęp do szkoleń oraz kursów,
- zajęcia w projekcie będą uwzględniać elementy związane z równym podziałem oraz zaangażowaniem kobiet i mężczyzn w
pełnienie ról społecznych, a także związane z niezależnością ekonomiczną,
- zarządzanie w projekcie jest równościowe, a kadra zatrudniona do obsługi projektu ma możliwość godzenia życia
zawodowego oraz prywatnego,
- biuro projektu znajduje się w budynku dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.  

Spełniane kryteria dostępu

    

Kryterium dostępu: spełnia - nie spełnia [0-1]  

Czy okres realizacji projektu wskazany we wniosku o dofinansowanie projektu na etapie ubiegania się o dofinansowanie nie
przekracza 24 miesięcy?
TAK
Uzasadnienie:
Projekt przekracza okres 24 miesięcy, ponieważ z powodu pandemii COVID-19 został przedłużony o dodatkowe 3 miesiące, w
celu realizacji wskaźników oraz uniknięcie możliwości braku realizacji wsparcia dla uczestników projektu. Zmiany zostały
zatwierdzone przez IZ w trakcie rwania projektu. 

    

Kryterium dostępu: spełnia - nie spełnia [0-1]  

Czy projekt wynika z aktualnego i pozytywnie zaopiniowanego przez IZ RPO programu rewitalizacji?
TAK
Uzasadnienie:
Projekt wynika z aktualnego i pozytywnie zaopiniowanego przez IZ RPO programu rewitalizacji - Gminnego Programu
Rewitalizacji Bytom 2020+. 

    

Kryterium dostępu: spełnia - nie spełnia [0-1]  
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Czy biuro projektu zlokalizowane zostało na obszarze zdegradowanym OSI? lub w najbliższym sąsiedztwie (tj. w granicach
terytorialnych miasta/gminy).
TAK
Uzasadnienie:
Biuro projektu było usytuowane na obszarze zdegradowanym, dzielnica Śródmieście w gminie Bytom, ul. Powstańców
Warszawskich 38/1. 

    

Kryterium dostępu: spełnia - nie spełnia [0-1]  

Czy projekt realizuje następujące minimalne poziomy efektywności społecznej i zatrudnieniowej:
• w odniesieniu do osób lub środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym minimalny poziom efektywności
społecznej wynosi 34%, a minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej – 22%;
• w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z
niepełnosprawnościami sprzężonymi minimalny poziom efektywności społecznej wynosi 34%, a minimalny poziom
efektywności zatrudnieniowej – 12%?
TAK
Uzasadnienie:
Akt. społeczną zostało objętych 200 UP.
Efekt. społeczną zrealiz. na poziomie 100% (200/200). W odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepeł., ON z intelektualną
oraz
ON ze sprzężonymi poziom efektywności społecznej wynosi 100% (46/46 UP).
Akt. zaw. zos obj. 2 UP
Efektywność zatrudn. mierzona wśród 2 UP, którzy skorzystali z doradztwa zaw. - 100% spełniło kryteria (2/2 UP) w tym 1 ON. 

    

Kryterium dostępu: spełnia - nie spełnia [0-1]  

Jeżeli we wniosku o dofinansowanie założono realizację typu projektu nr 6 to czy jest on realizowany samodzielnie?
TAK
Uzasadnienie:
Projekt realizowany był w partnerstwie z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Katowicach - oddział w Bytomiu.

D.2. Problemy napotkane w trakcie realizacji projektu oraz podjęte środki zaradcze

Największym problemem, który pojawił się na etapie realizacji projektu w przedmiotowym okresie była epidemia SARS-CoV-2,
która nasiliła się zwłaszcza w drugiej części okresu rozliczeniowego.
Sytuacja związana z pandemią spowodowała ogromne trudności i wahania wśród odbiorców projektu (rezygnacja z
kontynuacji wsparcia w Fundacji, obawy przed kontaktem indywidualnym, oraz lęki związane z realizacją zajęć grupowych).
W okresie rozliczeniowym Fundacja wznowiła realizację grupowych form wsparcia w oparciu o aktualne wytyczne sanitarne.
Bezpośrednia obsługa klientów w siedzibie Fundacji została przywrócona w oparciu o wytyczne sanitarne.
Stan epidemii przyczyniał się do licznych modyfikacji planów pracy z klientami.
Wszyscy pracownicy pełnili dyżury w Fundacji w zespołach dwuosobowych i zajmowali się zdalną obsługą uczestników.
Działały grupy animacyjne online, a pracownicy wykorzystywali do kontaktu również formy komunikacji internetowej,
takie jak Facebook czy Whatsapp.
Środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń, podkładki, przyłbice, fartuchy i
inne)zostały zakupione oraz przeznaczone są do ochrony pracowników i uczestników zajęć.
Wszystkie działania w Fundacji w chwili obecnej oparte są na reżimie sanitarnym zakładającym odkażanie
pomieszczeń, wydawanie środków ochrony osobistej oraz zachowywanie zasady dystansowania społecznego.
Wszystkie działania musiały zostać dostosowane do obowiązujących zasad, wynikających z stanu epidemii.
Cała powyższa sytuacja wpłynęła negatywnie na realizację założeń projektowych, mimo to w ramach możliwości prowadzone
były kursy i szkolenia związane z realizacją wskaźników w Fundacji w ramach obowiązujących w danym czasie obostrzeń.  

D.3. Planowany przebieg realizacji projektu do czasu złożenia kolejnego wniosku o płatność

Przedmiotowy wniosek o płatność jest wnioskiem końcowym, nie planuje się dalszej realizacji projektu.  
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F. MIERZALNE WSKAŹNIKI PROJEKTU
F.1. Wskaźniki produktu i inne wskaźniki rzeczowe stosowane w celu monitorowania postępów

F.1.1. Wskaźniki kluczowe

ID Nazwa wskaźnika Jednostka
miary

Podział K/M? Wartość
docelowa

Wartość
osiągnięta w
okresie spra
wozdawczym

Wartość
osiągnieta
od poczatku
realizacji
projektu

Stopień
realizacji
(%)

 
384

  Liczba obiektów dostosowanych do
potrzeb osób z niepełnosprawnościami

  szt.   K   Nie   0   0   0   0,00
  M   0   0   0   0,00
  O   1   1   1   100,00

 
385

  Liczba osób objętych szkoleniami /
doradztwem w zakresie kompetencji
cyfrowych

  osoby   K  
Tak

  0   0   0   0,00
  M   0   0   0   0,00
  O   0   0   0   0,00

 
386

  Liczba projektów, w których sfinansowano
koszty racjonalnych usprawnień dla osób z
niepełnosprawnościami

  szt.   K   Nie   0   0   0   0,00
  M   0   0   0   0,00
  O   0   0   0   0,00

 
163

  Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym objętych
wsparciem w programie

  osoby   K  
Tak

  130   13   125   96,15
  M   70   2   75   107,14
  O   200   15   200   100,00

 
164

  Liczba osób z niepełnosprawnościami
objętych wsparciem w programie

  osoby   K  
Tak

  10   1   26   260,00
  M   10   0   20   200,00
  O   20   1   46   230,00

 
422

  Liczba podmiotów wykorzystujących
technologie informacyjno-komunikacyjne

  szt.   K   Nie   0   0   0   0,00
  M   0   0   0   0,00
  O   0   0   0   0,00

F.1.2. Wskaźniki specyficzne dla programu

ID Nazwa wskaźnika Jednostka
miary

Podział K/M? Wartość
docelowa

Wartość
osiągnięta w
okresie spra
wozdawczym

Wartość
osiągnieta
od poczatku
realizacji
projektu

Stopień
realizacji
(%)

 
165

  Liczba środowisk objętych programami
aktywności lokalnej

  szt.   K   Nie   0   0   0   0,00
  M   0   0   0   0,00
  O   1   0   1   100,00

 
166

  Liczba projektów zrealizowanych w pełni
lub częściowo przez partnerów społecznych
lub organizacje pozarządowe

  szt.   K   Nie   0   0   0   0,00
  M   0   0   0   0,00
  O   1   1   1   100,00

Czy istnieje ryzyko nieosiągnięcia założonych wskaźników?

NIE  
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F.2. Wskaźniki rezultatu

F.2.1. Wskaźniki specyficzne dla programu

ID Nazwa wskaźnika Jednostka
miary

Podział K/M? Wartość
bazowa

K/M? Wartość
docelowa

Wartość
osiągnięta
w okresie 
sprawozda
wczym

Wartość
osiągnieta
od
poczatku
realizacji
projektu

Stopień
realizacji
(%)

  83   Liczba osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym poszukujących
pracy, uczestniczących w
kształceniu lub szkoleniu,
zdobywających kwalifikacje,
pracujących (łącznie z
prowadzącymi działalność na
własny rachunek) po
opuszczeniu programu

  osoby   K   Tak   0   Tak   16   9   19   118,75
  M   0   15   9   14   93,33
  O   0   31   18   33   106,45

Czy istnieje ryzyko nieosiągnięcia założonych wskaźników?

NIE  
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  Wniosek Beneficjenta o płatność w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

2014-2020
  (Europejski Fundusz Społeczny)

    dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne
  dla działania: 9.1. Aktywna integracja

  dla poddziałania: 9.1.3. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem
społecznym – OSI

   

I. NUMER WNIOSKU
WNP-RPSL.09.01.03-24-076F/17-006-03  

II. TYTUŁ PROJEKTU
Program Aktywności Lokalnej Godna Starość  

III. WNIOSKODAWCA – LIDER PROJEKTU
FUNDACJA "INICJATYWA"  

IV. WNIOSEK ZA OKRES
2020-11-16 - 2021-03-31  

V. RODZAJ WNIOSKU
[_] WNIOSEK O ZALICZKĘ
[_] WNIOSEK O REFUNDACJĘ
[X] WNIOSEK ROZLICZAJĄCY ZALICZKĘ
[X] WNIOSEK SPRAWOZDAWCZY
[X] WNIOSEK O PŁATNOŚĆ KOŃCOWĄ

VI. KWOTA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH OBJĘTYCH WNIOSKIEM [PLN]
  769 052,01

VII. WNIOSKOWANA KWOTA DO WYPŁATY [PLN]
  0,00
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D. ZAKRES RZECZOWO – FINANSOWY PROJEKTU
D.1. Zakres rzeczowy

  

Zadanie 1: Działania diagnostyczno - reintegracyjne dla społeczności PAL

Stan realizacji

W bieżącym okresie rozliczeniowym:
- wypłacono wynagrodzenia dla pracowników etatowych związanych z ww. zadaniem – dla dwóch opiekunów uczestnika
projektu w wymiarze połowy etatu (za miesiące od listopada 2020 r. do marca 2020 r)., oraz dla specjalisty ds. reintegracji w
wymiarze pełnego etatu (za miesiące od listopad, grudzień 2020r.)., a w miesiącach styczeń, luty, marzec 2021r. dwóch
specjalistów ds. reintegracji w wymiarze połowy etatu, a także nagrody roczne w miesiącu XII.20 oraz nagrody za efektywność
w III.21 zgodnie z regulaminem wynagradzania przyjętym na 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Wypłata
nagród jest zgodna z zasadami i z systemem wynagradzania pracowników w Fundacji "INICJATYWA", przyznana decyzją
Zarządu na podstawie art.105 Kodeksu Pracy oraz Regulaminu wynagradzania.
- opłacono koszty przejazdów służbowych dla pracowników etatowych związanych z przedmiotowym zadaniem za miesiące od
listopada 2020 r. do marca 2021 r.,
- zakupiono poczęstunek dla uczestników projektu za miesiące od listopada 2020 r. do marca 2021 r.
- opłacono raty za trzy telefony komórkowe oraz abonamenty telefoniczne za miesiące od listopada 2020 r. do marca 2021r.
- poniesiono opłaty za: utrzymanie pomieszczeń do pracy dla pracowników etatowych (w okresie od listopada 2020 r. do
marca 2021r.) oraz za media, wywóz nieczystości itp. (za miesiące od listopada 2020 r. do marca 2021r.)
- zakupiono materiały do zajęć warsztatowych dla uczestników projektu,
- opłacono koszty wynajmu pomieszczeń na zajęcia związane z niniejszym zadaniem w przedmiotowym okresie
rozliczeniowym,
- poniesiono wydatki związane z zakupem środków do dezynfekcji z powodu epidemii COVID-19,

  

Zadanie 2: Aktywna integracja cz. I

Stan realizacji

Zorganizowano indywidualne zajęcia rehabilitacyjne dla 32 uczestników projektu. Łacznie 320h.
Zorganizowano 3 (30 godzinne) wyjazdy na warsztaty psycho – edukacyjne z zakresu budowania relacji do Ustronia oraz
Suchej Beskidzkiej dla 47 osób (2 grupy x 16 osób i 1 grupa 15 osobowa).
Zorganizowano indywidualne i grupowe szkolenia dla uczestników w ramach ścieżek reintegracji.

  

Zadanie 3: Działania środowiskowe

Stan realizacji

W bieżącym okresie rozliczeniowym:
• wypłacono wynagrodzenia dla pracowników etatowych (lider działań środowiskowych - 1 etat, animator lokalny - 2 etaty) za
miesiące XI 2020 r. - III 2021 r. oraz nagrody roczne w miesiącu XII.20 oraz nagrody za efektywność w III.21 zgodnie z
regulaminem wynagradzania przyjętym na 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Wypłata nagrody jest
zgodna z zasadami i z systemem wynagradzania pracowników w Fundacji "INICJATYWA", przyznana decyzją Zarządu na
podstawie art.105 Kodeksu Pracy oraz Regulaminu
wynagradzania.
Lider działań środowiskowych prowadził spotkania wspierające, integracyjne i edukacyjne. Animatorzy lokalni motywowali
uczestników do podejmowania aktywności zawodowej, prowadzili spotkania wspierająco integrujące oraz prowadzili różnego
rodzaju warsztaty dla uczestników projektu
• opłacono koszty przejazdów służbowych dla pracowników za miesiące XI 2020 r. - III 2021 r.
• zapłacono raty za 3 telefony komórkowe oraz abonamenty telefoniczne za miesiące XI 2020 r. - III 2021 r.
• poniesiono opłaty za: utrzymanie pomieszczeń do pracy dla pracowników etatowych (w okresie od listopada 2020 do marca
2021) oraz za media, wywóz nieczystości itp. (za miesiące od listopada 2020 do marca 2021
• opłacono wynajem sal do zajęć warsztatowych i treningowych dla uczestników projektu zgodnie z umowami zlecenia za
miesiące XI 2020 r. - III 2021 r. , szczegółowe informacje znajdują się w sekcji budżetowej wniosku,
• wypłacono wynagrodzenia za zajęcia warsztatowe i treningowe dla uczestników projektu zgodnie z umowami zlecenia za
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miesiące XI 2020 r. - III 2021 r., szczegółowe informacje znajdują się w sekcji budżetowej wniosku,
• zakupiono materiały do zajęć warsztatowych, treningowych i animacyjnych dla uczestników projektu,
• zakupiono poczęstunek dla uczestników projektu na zajęcia animacyjne, liderskie oraz Warsztaty Rozwoju Zainteresowań,
• zorganizowano Warsztaty Rozwoju Zainteresowań z: ziołolecznictwa, robotyki, hortologii,
- przeprowadzono szkolenie "Profesjonalna metamorfoza - szkolenie dla zaawansowanych" dla 15 uczestników projektu
- poniesiono wydatki związane z zakupem środków do dezynfekcji z powodu epidemii COVID-19,
- zakupiono bilety dla uczestników projektu na lodowisko, kino, teatr.
Prowadzono Wymienialnik on inne „Inicjatywa zdalnie” przeprowadzone przez pracowników etatowych Fundacji.
Prowadzono zajęcia on line i telefonicznie z uczestnikami w celu zgromadzenia materiałów i opracowywania artykułów do
gazetki „Fundacja na gorąco”. Uczestnicy projektu mogli od podstaw poznać uroki tworzenia gazetki, poprzez redagowanie,
pisanie, opracowanie materiałów, tworzenia szaty graficznej, a także składanie materiałów: od opracowania tekstów do
finalnego produktu: druku gazetki.

  

Zadanie 4: Wkład własny - usługi specjalistyczne wspierające uczestników - porozumienia o
wolontariacie

Stan realizacji

W odniesieniu do okresu rozliczeniowego, wkład własny był realizowany jako wolontariat przez wolontariuszy Fundacji.
Zadania wolontariuszy w okresie rozliczeniowym obejmowały m.in. pomoc w merytorycznym przygotowaniu wsparcia dla
uczestników projektu, rozmowy z uczestnikami projektu, wsparcie w tworzeniu materiałów pomocy oraz konspektów do zajęć,
wsparcie przy tworzeniu diagnozy środowiskowej oraz współprowadzenie zajęć dla uczestników projektu. Łączna wartość
wkładu własnego na podstawie stawek z umów wolontariackich, który został osiągnięty w ww. okresie wynosi 9 330 zł.  

  

Zadanie 5: Aktywna integracja cz. II

Stan realizacji

W okresie rozliczeniowym, Zakład Doskonalenia Zawodowego ukończył wydawanie transzy dofinansowania wypłaconej we
wcześniejszej fazie projektu.
W okresie rozliczeniowym, Partner projektu zrealizował następujące kursy:
- Prawo jazdy Kat. B - 20os.
- Kurs bukieciarz - Florysta - 8 os.
- Kurs Decoupage - 8 os.
- Kurs ECDL Ecitizen - 5 os.
- Kurs ECDL Base - 4 os.
Ponadto w ramach kursów zakupiono materiały do zajęć, art. spożywcze (poczęstunek), badania, bilety na dojazd, koszty
egzaminów itp.

   

Działania na rzecz równości kobiet i mężczyzn i niedyskryminacji, w tym dostępność dla osób z
niepełnosprawnościami

Projekt pozytywnie będzie wpływał na promowanie równości szans kobiet i mężczyzn. Podjęte działania mają przede
wszystkim służyć zmniejszaniu dysproporcji, która występuje między kobietami a mężczyznami w zakresie zdolności do
podjęcia zatrudnienia. Przykładem takiej dysproporcji jest większy odsetek bezrobotnych kobiet w rejestrach PUP w Bytomiu
oraz ich niskie zasoby w postaci poziomu kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, opisane w części B.11.2. Przekaz
informacyjno-promocyjny będzie uwzględniać równorzędną rolę społeczną kobiet i mężczyzn oraz osób pełno- i
niepełnosprawnych. Do projektu przystąpi większa liczba kobiet, które zgodnie z analizą znajdują się w gorszej sytuacji, jeśli
chodzi o wejście i utrzymanie się na rynku pracy. Na etapie rekrutacji kobiety będą traktowane priorytetowo. Ułatwieniem
korzystania ze wsparcia będzie możliwość zapewnienia, na wszystkich etapach realizacji projektu, opieki (którą częściej pełnią
kobiety) nad osobami zależnymi. Opieka będzie zapewniona adekwatnie do pojawiających się potrzeb. Uczestnicy i
uczestniczki projektu będą mieć zapewniony równy dostęp do udziału w szkoleniach, warsztatach itp. Personel projektu będzie
posługiwał się językiem wrażliwym na płeć oraz ukazywał kobiety i mężczyzn w aktywnych, niestereotypowych rolach.
Przeprowadzone zostaną zajęcia, które będą uczyć postawy szacunku wobec siebie i przeciwdziałać utrwalaniu tradycyjnego
podziału ról kobiet i mężczyzn, objawiającego się m.in. niskim zaangażowaniem mężczyzn w wychowywanie dzieci oraz w
wypełnianie obowiązków rodzinnych. Wśród ważnych tematów szkoleń i treningów pojawi się eliminowanie przemocy ze
względu na płeć, równy udział w podejmowaniu decyzji, niezależność ekonomiczna kobiet i mężczyzn. Realizatorzy zwrócą
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uwagę na potrzeby kobiet, które chcą pracować po długiej nieobecności na rynku pracy lub przerwie związanej z
macierzyństwem. Zostaną im zapewnione odpowiednie zajęcia podnoszące kompetencje społeczne, umiejętność godzenia
życia zawodowego i prywatnego, pomoc w odnalezieniu się na dynamicznym rynku pracy. Wskaźniki rezultatów i produktów
zostały podane w podziale na płeć, a projekt będzie monitorowany pod kątem potrzeb kobiet i mężczyzn. Zgodnie z zapisami
wniosku o dofinansowanie zapewnione zostanie równościowe zarządzanie. Kadra zarządzająca, w miarę zgłaszanych potrzeb,
będzie miała możliwość korzystania z rozwiązań zapewniających godzenie życia osobistego i pracy, na przykład poprzez
wprowadzenie elastycznych form zatrudnienia.
Projekt realizuje działania na rzecz równości kobiet i mężczyzn i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami poprzez:
- założenia projektu wykazują zwiększony odsetek kobiet w projektu (65% do 35%),
- projekt zakłada opiekę nad osobami zależnymi,
- wszyscy uczestnicy projektu będą mieć równy dostęp do szkoleń oraz kursów,
- zajęcia w projekcie będą uwzględniać elementy związane z równym podziałem oraz zaangażowaniem kobiet i mężczyzn w
pełnienie ról społecznych, a także związane z niezależnością ekonomiczną,
- zarządzanie w projekcie jest równościowe, a kadra zatrudniona do obsługi projektu ma możliwość godzenia życia
zawodowego oraz prywatnego,
- biuro projektu znajduje się w budynku dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.  

Spełniane kryteria dostępu

    

Kryterium dostępu: spełnia - nie spełnia [0-1]  

Czy okres realizacji projektu wskazany we wniosku o dofinansowanie projektu na etapie ubiegania się o dofinansowanie nie
przekracza 24 miesięcy?
TAK
Uzasadnienie:
Projekt przekracza okres 24 miesięcy, ponieważ z powodu pandemii COVID-19 został przedłużony o dodatkowe 3 miesiące, w
celu realizacji wskaźników oraz uniknięcie możliwości braku realizacji wsparcia dla uczestników projektu. Zmiany zostały
zatwierdzone przez IZ w trakcie rwania projektu. 

    

Kryterium dostępu: spełnia - nie spełnia [0-1]  

Czy projekt wynika z aktualnego i pozytywnie zaopiniowanego przez IZ RPO programu rewitalizacji?
TAK
Uzasadnienie:
Projekt wynika z aktualnego i pozytywnie zaopiniowanego przez IZ RPO programu rewitalizacji - Gminnego Programu
Rewitalizacji Bytom 2020+. 

    

Kryterium dostępu: spełnia - nie spełnia [0-1]  

Czy biuro projektu zlokalizowane zostało na obszarze zdegradowanym OSI? lub w najbliższym sąsiedztwie (tj. w granicach
terytorialnych miasta/gminy).
TAK
Uzasadnienie:
Biuro projektu było usytuowane na obszarze zdegradowanym, dzielnica Śródmieście w gminie Bytom, ul. Powstańców
Warszawskich 38/1. 

    

Kryterium dostępu: spełnia - nie spełnia [0-1]  

Czy projekt realizuje następujące minimalne poziomy efektywności społecznej i zatrudnieniowej:
• w odniesieniu do osób lub środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym minimalny poziom efektywności
społecznej wynosi 34%, a minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej – 22%;
• w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z
niepełnosprawnościami sprzężonymi minimalny poziom efektywności społecznej wynosi 34%, a minimalny poziom
efektywności zatrudnieniowej – 12%?
TAK
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Uzasadnienie:
Akt. społeczną zostało objętych 200 UP.
Efekt. społeczną zrealiz. na poziomie 100% (200/200). W odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepeł., ON z intelektualną
oraz
ON ze sprzężonymi poziom efektywności społecznej wynosi 100% (18/18 UP).
Akt. zaw. zos obj. 2 UP
Efektywność zatrudn. mierzona wśród 2 UP, którzy skorzystali z doradztwa zaw. - 100% spełniło kryteria (2/2 UP) 

    

Kryterium dostępu: spełnia - nie spełnia [0-1]  

Jeżeli we wniosku o dofinansowanie założono realizację typu projektu nr 6 to czy jest on realizowany samodzielnie?
TAK
Uzasadnienie:
Projekt realizowany był w partnerstwie z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, oddział w Bytomiu. 

D.2. Problemy napotkane w trakcie realizacji projektu oraz podjęte środki zaradcze

Największym problemem, który pojawił się na etapie realizacji projektu w przedmiotowym okresie była epidemia SARS-CoV-2,
która nasiliła się zwłaszcza w drugiej części okresu rozliczeniowego.
Sytuacja związana z pandemią spowodowała ogromne trudności i wahania wśród odbiorców projektu (rezygnacja z
kontynuacji wsparcia w Fundacji, obawy przed kontaktem indywidualnym, oraz lęki związane z realizacją zajęć grupowych).
W okresie rozliczeniowym Fundacja wznowiła realizację grupowych form wsparcia w oparciu o aktualne wytyczne sanitarne.
Bezpośrednia obsługa klientów w siedzibie Fundacji została przywrócona w oparciu o wytyczne sanitarne.
Stan epidemii przyczyniał się do licznych modyfikacji planów pracy z klientami.
Wszyscy pracownicy pełnili dyżury w Fundacji w zespołach dwuosobowych i zajmowali się zdalną obsługą uczestników.
Działały grupy animacyjne online, a pracownicy wykorzystywali do kontaktu również formy komunikacji internetowej,
takie jak Facebook czy Whatsapp.
Środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń, podkładki, przyłbice, fartuchy i
inne)zostały zakupione oraz przeznaczone są do ochrony pracowników i uczestników zajęć.
Wszystkie działania w Fundacji w chwili obecnej oparte są na reżimie sanitarnym zakładającym odkażanie
pomieszczeń, wydawanie środków ochrony osobistej oraz zachowywanie zasady dystansowania społecznego.
Wszystkie działania musiały zostać dostosowane do obowiązujących zasad, wynikających z stanu epidemii.
Cała powyższa sytuacja wpłynęła negatywnie na realizację założeń projektowych, mimo to w ramach możliwości prowadzone
były kursy i szkolenia związane z realizacją wskaźników w Fundacji w ramach obowiązujących w danym czasie obostrzeń.  

D.3. Planowany przebieg realizacji projektu do czasu złożenia kolejnego wniosku o płatność

Przedmiotowy wniosek o płatność jest wnioskiem końcowym, nie planuje się dalszej realizacji projektu.  
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F. MIERZALNE WSKAŹNIKI PROJEKTU
F.1. Wskaźniki produktu i inne wskaźniki rzeczowe stosowane w celu monitorowania postępów

F.1.1. Wskaźniki kluczowe

ID Nazwa wskaźnika Jednostka
miary

Podział K/M? Wartość
docelowa

Wartość
osiągnięta w
okresie spra
wozdawczym

Wartość
osiągnieta
od poczatku
realizacji
projektu

Stopień
realizacji
(%)

 
384

  Liczba obiektów dostosowanych do
potrzeb osób z niepełnosprawnościami

  szt.   K   Nie   0   0   0   0,00
  M   0   0   0   0,00
  O   0   0   0   0,00

 
385

  Liczba osób objętych szkoleniami /
doradztwem w zakresie kompetencji
cyfrowych

  osoby   K  
Tak

  0   0   0   0,00
  M   0   0   0   0,00
  O   0   0   0   0,00

 
386

  Liczba projektów, w których sfinansowano
koszty racjonalnych usprawnień dla osób z
niepełnosprawnościami

  szt.   K   Nie   0   0   0   0,00
  M   0   0   0   0,00
  O   0   0   0   0,00

 
163

  Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym objętych
wsparciem w programie

  osoby   K  
Tak

  130   2   153   117,69
  M   70   2   47   67,14
  O   200   4   200   100,00

 
164

  Liczba osób z niepełnosprawnościami
objętych wsparciem w programie

  osoby   K  
Tak

  13   1   16   123,08
  M   7   0   2   28,57
  O   20   1   18   90,00

 
422

  Liczba podmiotów wykorzystujących
technologie informacyjno-komunikacyjne

  szt.   K   Nie   0   0   0   0,00
  M   0   0   0   0,00
  O   0   0   0   0,00

F.1.2. Wskaźniki specyficzne dla programu

ID Nazwa wskaźnika Jednostka
miary

Podział K/M? Wartość
docelowa

Wartość
osiągnięta w
okresie spra
wozdawczym

Wartość
osiągnieta
od poczatku
realizacji
projektu

Stopień
realizacji
(%)

 
165

  Liczba środowisk objętych programami
aktywności lokalnej

  szt.   K   Nie   0   0   0   0,00
  M   0   0   0   0,00
  O   3   0   3   100,00

 
166

  Liczba projektów zrealizowanych w pełni
lub częściowo przez partnerów społecznych
lub organizacje pozarządowe

  szt.   K   Nie   0   0   0   0,00
  M   0   0   0   0,00
  O   1   1   1   100,00

Czy istnieje ryzyko nieosiągnięcia założonych wskaźników?

NIE  
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F.2. Wskaźniki rezultatu

F.2.1. Wskaźniki specyficzne dla programu

ID Nazwa wskaźnika Jednostka
miary

Podział K/M? Wartość
bazowa

K/M? Wartość
docelowa

Wartość
osiągnięta
w okresie 
sprawozda
wczym

Wartość
osiągnieta
od
poczatku
realizacji
projektu

Stopień
realizacji
(%)

  83   Liczba osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym poszukujących
pracy, uczestniczących w
kształceniu lub szkoleniu,
zdobywających kwalifikacje,
pracujących (łącznie z
prowadzącymi działalność na
własny rachunek) po
opuszczeniu programu

  osoby   K   Tak   0   Tak   15   24   34   226,67
  M   0   10   3   8   80,00
  O   0   25   27   42   168,00

Czy istnieje ryzyko nieosiągnięcia założonych wskaźników?

NIE  
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26-04-2022

01-01-2021 31-12-2021

FUNDACJA "INICJATYWA"

ŚLĄSKIE BYTOM

M.BYTOM BYTOM

POLSKA ŚLĄSKIE

BYTOM M.BYTOM

POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH 38 1

BYTOM 41-902 BYTOM

6 2 6 3 0 1 6 2 1 4 0 0 0 0 5 2 4 9 8 0
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Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne i nieruchomości zaliczane do inwestycji wycenia 
się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia albo wartości przeszacowanej (po aktualizacji 
wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe.
Przedmioty o charakterze środków trwałych i wartości niematerialne i prawne o wartości 
powyżej 10.000,00 zł amortyzuje się metodą liniową wg stawek zawartych w załączniku do 
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Przedmioty o charakterze środków trwałych o wartości do 10000,00 zł księguje w koszty 
zużycia materiałów.   
Wartości niematerialne i prawne o wartości do 3.500 zł odpisuje się w koszty jednorazowo.    
Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen zakupu. Wycena obejmuje 
składniki aktywów znajdujące się w magazynach oraz przy uwzględnieniu zasady istotności 
materiały zaliczone w koszty w momencie wydania z magazynu a nie zużyte do dnia 
bilansowego. Wartość nie zużytych materiałów ustala się metodą spisu z natury.    
Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.    
Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy w wartości 
nominalnej.    
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Wynik finansowy ustalony wg wzoru rachunku zysków i strat określonego w załączniku nr 6 do
ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.)
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Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z załącznikiem nr 6 do
ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.)
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FUNDACJA "INICJATYWA"

31.12.2021

86 909,36
0,00

86 022,65
0,00
0,00

886,71
1 573 423,79

466,92
1 271,66

1 568 670,76
3 014,45

0,00

33 465,74
1 000,00

0,00
26 020,32

6 445,42
1 626 867,41

0,00
0,00

96 755,12
1 530 112,29
1 660 333,15

100 140,86
0,00

100 102,45
0,00
0,00

38,41
2 189 089,65

0,00
1 573,66

2 185 342,03
2 173,96

0,00

27 020,32
1 000,00

0,00
2 907,36

23 112,96
2 262 210,19

0,00
0,00

203 863,83
2 058 346,36
2 289 230,51

1 660 333,15 2 289 230,51

2021 2020

zł
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FUNDACJA "INICJATYWA"

01.01.2021 - 31.12.2021

zł

2021

2 791 285,46

2 791 285,46

0,00

0,00
2 751 089,90

2 751 089,90

0,00

0,00

40 195,56
0,00

0,00

0,00

31 189,05
9 006,51

131,49

1 027,58

0,00

1 620,00

6 490,42
45,00

6 445,42

2020

2 601 716,72

2 584 717,72

16 999,00

0,00
2 463 832,98

2 452 755,17

11 077,81

0,00

137 883,74
0,00

0,00

0,00

123 439,50
14 444,24

10 849,30

2 030,44

0,00

150,14

23 112,96
0,00

23 112,96
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6 490,42

-2 642 375,00 0,00 0,00

-1 120 737,05 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

2 783 314,53 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

973 808,65 0,00 0,00

501,55

45,00

zł

Liczba dołączonych opisów: 1 Liczba dołączonych plików: 1
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1.

2.

3.

Wyszczególnienie według pozycji 
bilansowych

Wartość początkowa 
na początek roku 

obrotowego

Zwiększenia z tytułu 
inwestycji, 

aktualizacji i inne

Zmniejszenia 
wartości początkowej

Stan na koniec roku 
obrotowego

1 grunty 0,00

2. budynki i budowle 133 000,00 133 000,00

3. urządzenia techniczne i maszyny 28 924,95 20 100,00 49 024,95

4. środki transportu 0,00

5. inne środki trwałe 40 915,03 40 915,03

6. środki trwałe w budowie 0,00

Razem: 202 839,98 20 100,00 0,00 222 939,98

     Wyszczególnienie według            
pozycji bilansowych
(środków trwałych)

Umorzenie na 
początek roku 
obrotowego

Zwiększenia umorzeń 
środków trwałych

Zmniejszenia 
umorzeń środków 

trwałych

Stan na koniec roku 
obrotowego

1. budynki i budowle 36 341,67 13 300,00 49 641,67

2. urządzenia techniczne i maszyny 28 924,95 20 100,00 49 024,95

3. środki transportu 0,00

4. inne środki trwałe 37 470,91 779,80 38 250,71

Razem: 102 737,53 34 179,80 0,00 136 917,33

Wyszczególnienie według      pozycji 
bilansowych

Wartość początkowa 
na początek roku 

obrotowego

Zwiększenia z tytułu 
nowych inwestycji i 

inne

Zmniejszenia 
wartości 

niematerialnych i 
prawnych

Stan na koniec roku 
obrotowego

Wartości niematerialne i prawne 7 621,20 6 600,00 14 221,20

Zaliczki na wartości                         
niematerialne i prawne

0,00

Razem: 7 621,20 6 600,00 0,00 14 221,20

W Fundacji nie wystąpiły żadne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i 
poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, jak również nie wystąpiły żadne zobowiązania dotyczące 
emerytur oraz zobowiązania na rzecz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych.

Fundacja nie udzieliła żadnych zaliczek i kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także 
nie zaciągnęła żadnych zobowiązań w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

FUNDACJA "INICJATYWA"

(nazwa jednostki)

Informacja dodatkowa na dzień 31.12.2021

41-902 Bytom
UL. Powstańców Warszawskich 38/1

Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych 
aktywów finansowych

a) Środki trwałe

b) Umorzenie środków trwałych

c) Wartości niematerialne i prawne



Wyszczególnienie według       pozycji 
bilansowych

Umorzenie na 
początek roku 
obrotowego

Zwiększenia 
umorzeń:

Zmniejszenia 
umorzeń 

Stan na koniec roku 
obrotowego

Wartości niematerialne i prawne 7 621,20 6 600,00 14 221,20

Razem: 7 621,20 6 600,00 0,00 14 221,20

Wyszczególnienie według pozycji 
bilansowych

Wartość na początek 
roku

Zwiększenia w ciągu 
roku

Zmniejszenia w ciągu 
roku

Stan na koniec roku 
obrotowego

1. Udziały i akcje

2. Papiery wartościowe

Razem: 0,00 0,00 0,00 0,00

4.

do 1 roku
 powyżej 1 roku      do 

3 lat
powyżej 3 roku     do 

5 lat
powyżej 5 lat

Zobowiązania długoterminowe (razem)

Zobowiązania krótkoterminowe,                                    
w tym:

96 755,12 0,00 0,00 0,00

1. z tytułu dostaw i usług 21 285,29

2. z tytułu podatków i ubezp. społ. 27 675,38

3. z tytułu wynagrodzeń 46 268,67

4. inne 1 525,78

Razem zobowiązania 96 755,12 0,00 0,00 0,00

5.

do 1 roku
 powyżej 1 roku       

do 3 lat
powyżej 3 roku       do 

5 lat
powyżej 5 lat

Należności długoterminowe (razem)

Należności krótkoterminowe,                      
w tym:

1 271,66 0,00 0,00 0,00

1. z tytułu dostaw i usług

2. z tytułu podatków i ubezp. społ. 0,00

3. z tytułu wynagrodzeń 915,00

4. inne 356,66

Razem należności 1 271,66 0,00 0,00 0,00

6.

Materiały
Produkty i produkcja 

w toku
Towary

Zaliczki na dostawy                        
i usługi

Stan na koniec roku: 466,92

Informacja o strukturze zapasów

Podział należności  według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty

Wyszczególnienie należności
Zobowiązania płatne:

d) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

e) Aktywa finansowe

Podział zobowiązań według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty

Wyszczególnienie zobowiązań

Zobowiązania płatne:



7.

Fundusz statutowy Pozostałe fundusze

                   1 000,00                                   -      

                               -                                     -      

                               -                                     -      

                   1 000,00                                   -      

8.

krótkoterminowe długoterminowe

                   3 014,45                          886,71    

                   1 938,37                          886,71    

                      922,04                                   -      

                      154,04                                   -      

                               -                                     -      

           1 459 167,25                     70 945,04    

           1 459 167,25                     70 945,04    

9.

PLN

2 791 285,46

2 783 671,03

0,00

0,00

0,00

2 783 671,03

7 614,43

0,00

0,00

0,00

0,00

     e) zasiłki celowe 

     f) przychody ze zbiórek publicznych

          - dotacje z budżetu gminy

          - inne dotacje krajowe

          - dotacje EFS

     b) darowizny od osób fizycznych

     c) darowizny od osób prawnych

     d) 1% podatku

Informacjach o uzyskanych przychodach

Rodzaj przychodu

1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego ogółem, w tym:

     a) dotacje, w tym:

          - dotacje z budżetu państwa

     z tego z tytułu:

     1) dotacje rozliczane w czasie

2. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów:

     z tego z tytułu:

     1)

3. Przychody podlegające rozliczaniu w czasie:

1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów:

     z tego z tytułu:

     1) oprogramowanie antywirusowe

     2) domena, pakiet stron www

     3) ubezpieczenie OC

     z tego z tytułu:

     1)

3. Stan na koniec roku (1+2-3)

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Wyszczególnienie
Stan wartości na koniec roku:

     1) 

2. Zmniejszenia

Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego i pozostałych funduszy

1. Stan na początku roku

2. Zwiększenia

Wyszczególnienie

     z tego z tytułu:



0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

131,49

0,00

2 791 416,95

10.

PLN

2 751 089,90

132 091,46

1 247 090,16

1 550,00

1 133 847,02

182 662,78

40 779,80

13 068,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31 189,05

4 107,90

22 509,44

0,00

0,00

0,00

0,00

4 571,71

1 027,58

1 620,00

2 784 926,53

     b) Usługi obce

     a) Zużycie materiałów i energii

     c) Podatki i opłaty

     d) Wynagrodzenia

     e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

     f) Amortyzacja 

     f) Amortyzacja 

     g) Pozostałe

     c) Podatki i opłaty

     d) Wynagrodzenia

4. Koszty działalności gospodarczej

     e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

     f) Amortyzacja 

6. Pozostałe koszty

7. Koszty finansowe

Razem koszty (1+2+3+4+5+6+7)

     g) Pozostałe

3. Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych

5. Koszty ogólnego zarządu

     e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

     g) Pozostałe

2. Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego, w tym:

     a) Zużycie materiałów i energii

     b) Usługi obce

Rodzaj kosztu

1. Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, w tym:

     a) Zużycie materiałów i energii

     b) Usługi obce

     c) Podatki i opłaty

     d) Wynagrodzenia

     i) inne

4. Pozostałe przychody

5. Przychody finansowe

Razem przychody (1+2+3+4+5)

Informacja o kosztach poniesionych przez organizację

2. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego

3. Przychody z działalności gospodarczej

     g) inne przychody statutowe

     h) składki członkowskie



11. Informacja o stanie rezerw

Wyszczególnienie
Wartość na początek 

roku obrotowego
Zwiększenia Zmniejszenia 

Stan na koniec roku 
obrotowego

Krótkoterminowe, w tym:                                -                                     -                                     -                                     -      

-

Długoterminowe, w tym:                                -                                     -                                     -                                     -      

-

Razem: 0,00 0,00 0,00 0,00

14.

15.

16.

17.

18.

Cena zakupu

20 100,00

0,00

Informacja o posiadanych udziałach i akcjach w spółkach prawa handlowego - nie występują

Informacja o nabytych nieruchomościach i pozostałych środkach trwałych 

Wyszczególnienie

-

-

-komputery wraz z oprogramowaniem działalność statutowo- administracyjna

-

Środki pieniężne w kasie 0,00

Środki pieniężne w Banku 

Nabyte nieruchomości

Nabyte środki trwałe

Razem: 1 568 670,76

Informacja o posiadanych obligacjach - nie występują

Przeznaczenie

Informacja o udzielonych pożyczkach, gwarancjach i poręczeniach - nie wystąpiły

Informacja o środkach pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych

Nazwa banku Kwota

Środki pieniężne w Banku Volkswagen Bank 1 568 670,76

-



19.

Przychody bilansowe: 2 791 416,95 zł         

1 120 737,05 zł          

-  zł                           

979 441,02 zł             
-  zł                           

Przychody podatkowe: 2 650 120,92 zł         

Koszty bilansowe: 2 784 926,53 zł         

2 751 089,90 zł          

-  zł                           

31 189,05 zł               

-  zł                           

-  zł                           

-  zł                           

-  zł                           

-  zł                           

-  zł                           

-  zł                           

8,00 zł                         

1 027,58 zł                 

1 612,00 zł                 

Dochód podatkowy: 2 648 508,92 zł         

2 648 007,37 zł         

- art. 17 ust. 1 pkt 4 5 632,37 zł                 

- art. 17 ust. 1 pkt 23, 24, 47 2 642 375,00 zł          

- art. 17 ust. 1 pkt 40 -  zł                           

Podstawa opodatkowania 501,55 zł                    

45,00 zł                       

21.

Dochody/przychody wolne, w tym na podstawie:

- odsetki budżetowe

- koszty realizacji zadań statutowych- działalność nieodpłatna (nie poniesione w celu 
osiągnięcia przychodu)

Miejscowość i  data

- wpłaty PFRON

- umowy cywilnoprawne i wynagrodzenia nie wypłacone

- niezapłacone składki do ZUS

- wartość przychodu z tytułu umorzenia subwencji finansowej lub finansowania preferencyjnego 
udzielonych przez Polski Fundusz Rozwoju

Informacja o wpływie pandemii COVID-19 na sytuację jednostki - znacząco wzrosły koszty związane z profilaktyką zakażeń - w 
szczególności środków odkażających, środków ochrony osobistej

Podatek dochodowy od osób prawnych (9%)

Katowice, 26.04.2022 r

 + wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń

- wartość dotacji rozliczanej międzyokresowo ujętej księgowo w okresie bieżącym a podatkowo w okresach 
poprzednich

Wyjaśnienie różnic pomiędzy wynikiem finansowym i dochodem podatkowym

+ wartość dotacji otrzymanej w bieżącym roku podatkowym a nieujętej w przychodach księgowych 
(pozostawiona do rozliczenia międzyokresowego przychodów) 

- składka członkowska na rzecz organizacji , do których przynalezność nie jest 
obowiązkowa

Koszty uzyskania przychodu:

- koszty administracyjne sfinansowane dotacjami

- koszty administracyjne sfinansowane składkami członkowskimi

- koszty lat ubiegłych

- inne

+ wynagrodzenia zapłacone w 2021 a dotyczące roku 2020

+ zapłacone składki ZUS w 2021 roku dot. 2020 roku
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