SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

FUNDACJI BONIN
ZA 2008 ROK

1. Nazwa fundacji: Fundacja Bonin
2. Siedziba fundacji: Bonin31, 73-150 Łobez
3. Data wpisu w KRS: 08.03.2007, Numer KRS:0000275853
4. Członkowie Rady Fundacji:
- Beatrice Jolanta Dobrogowska – Przewodnicząca Rady
- Krystyna Władysława Serafin – Członek Rady
- Bronisława Kaczor – Członek Rady
5. Członkowie Zarządu Fundacji:
- Wiesława Brygida Piećko - Prezes Zarządu
- Ewa Aleksandra Godycka - Wiceprezes Zarządu
Cele statutowe fundacji:
Celem Fundacji Bonin jest prowadzenie wszechstronnej działalności służącej
wyrównywaniu

szans

grup

słabszych

lub

zagrożonych

społecznym

wykluczeniem, w tym dzieci, młodzieży i ich rodzin, ze środowisk
patologicznych lub terenów zaniedbanych gospodarczo, społecznie, kulturowo
oraz osób niepełnosprawnych; ze szczególnym uwzględnieniem działalności
społecznej, edukacyjnej, kulturalnej, informacyjnej i charytatywnej.
6. Fundacja prowadziła tylko działalność nieodpłatną.
7. Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.
8. Opis działalności prowadzonej w 2008 r.:
a. W dniach 4-10 maj 2008 zrealizowano projekt współfinansowany przez
Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej –„Niepełnosprawność,
która łączy-spotkanie partnerskie w Landshut”. Koszt całkowity projektu
wyniósł :14 350 zł (czternaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych)w
tym 8.500zł(słownie: osiem tysięcy pięćset złotych) przekazał Zarząd
Fundacji Współpracy Polsko –Niemieckiej W projekcie wzięło udział 20
uczestników, w tym 8 przedstawicieli Fundacji Bonin i 12 przedstawicieli
Landshuter Werkstatten GmbH Einrichtung der Lebenshilfe Landshut
e.V. Uczestnicy z Polski obejrzeli Werkstatten dla niepełnosprawnych
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intelektualnie w Landshut, Landau. Mainburg, mieszkania chronione dla
osób upośledzonych, poznano również niemiecką metodę terapii
dźwiękiem..Partnerzy niemieccy podzielili się swoimi doświadczeniami
w zakresie zatrudnienia osób niepełnosprawnych, udzielenia im
wczesnego

wsparcia,

organizacji

mieszkalnictwa,

rekreacji

i

wypoczynku .Fundacja Bonin zaprezentowała swoją działalność i
doświadczenie w działalności imprez integrujących osoby upośledzone
z mieszkańcami wsi powiatu łobeskiego. Przeprowadzono również
rozmowy na temat dalszej współpracy. Ustalono też termin i wstępny
program wizyty gości z Niemiec Polsce w roku 2009.
b. W ramach ”Wspierania działań z zakresu kultury i sztuki” Fundacja
pozyskała środki na współrealizację projektu pt” XIV Majowe Spotkania
Orkiestr Dętych i Big- Bandów-Łobez 2008”.Koszt całkowity projektu
oszacowano

na

40

329zł(słownie

czterdzieści

tysięcy

trzysta

dwadzieścia dziewięć złotych).Dotacja, o która wystąpiła Fundacja
Bonin do Samorządu Województwa Zachodniopolskiego wyniosła
10.500 zł(słownie dziesięć tysięcy pięćset złotych)
W dniach 22-26 maj 2008 w Łobzie odbyły się koncerty i prezentacje 14
polskich

orkiestr

dętych

i

Big-Bandów

z

województwa

zachodniopomorskiego oraz 7 orkiestr zagranicznych z Niemiec, Rosji,
Serbii i Białorusi. Bezpośredni udział w projekcie wzięło ponad 350
muzyków z Polski i 250 z zagranicy. Należy szacować ,że pośrednich
odbiorców tego projektu było około 15 000 widzów.
c. Fundacja zrealizowała projekt współfinansowany przez Ministerstwo
Pracy i Polityki Społecznej pt” Aktywne spędzanie czasu wolnego przez
dzieci i młodzież na wsi szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu i
patologiom

społecznym”

w

okresie

od

01.07.2008

do

30.09.2008.Poniesine wydatki wyniosły 32 000,72 zł.
(słownie :trzydzieści dwa tysiące, siedemdziesiąt dwa grosze) . Dotacja
FIO to-24 850 zł
(słownie: dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych).W
ramach projektu wyłoniono spośród młodzieży 20 kandydatów do udziału w
warsztatach twórczości i kreatywności pt „Mam pomysł” i przeprowadzono
20-godzinne warsztaty, spośród dzieci-30 kandydatów do udziału w 262

godzinnych warsztatach fotograficzno-plastycznych oraz 15 rodziców do
udziału w 18 –godzinnym treningu umiejętności wychowawczych.
dla wszystkich dzieci zorganizowano mini treningi jazdy konnej w Ośrodku
Treningowym Koni w Boninie. Każdy uczestnik brał udział w czterech15minutowych treningach. Dla młodych jeźdźców zorganizowano dowóz z
miejsc zamieszkania do stadniny. W sierpniu 64 osoby zaangażowane w tę
wakacyjną akcję pojechało na wycieczkę do Kołobrzegu. W którym
zwiedzano m.in. latarnię morską i Muzeum Oręża Polskiego. Wyprawę nad
morze zakończył rejs „pełnomorski”. Podsumowaniem twórczych wakacji
była wystawa prac plastycznych tzn. fotografii i malowideł na jedwabiu
oraz rozdanie nagród , dyplomów oraz ognisko połączone z występami
zespołu z Domu Pomocy Społecznej w Resku.
W zorganizowaniu integracyjnego ogniska przy muzyce pomogli sołtys i
mieszkańcy pobliskiej wsi Wysiedle. Szacuje się, że wzięło w nim udział
ponad sto osób i odbiło się szerokim echem w środowisku lokalnym.
d. W okresie od czerwca do końca października 2008 r. zrealizowano
projekt` ”Opieka nad osobami niepełnosprawnymi i starszymi szansą na
zatrudnienie „ sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 20072013.Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki. Pozyskane środki na ten
projekt to 105 070 zł(słownie: sto pięć tysięcy złotych siedemdziesiąt
groszy).
W ramach tego projektu przeprowadzono szkolenia dla opiekunów osób
niepełnosprawnych i starszych w Łobzie. Wzięło w nim udział 30 osób
powyżej 45 roku życia, mieszkańców powiatu łobeskiego w województwie
zachodniopomorskim. Każda z uczestniczek w ciągu dwóch miesięcy
spędziła 112 godzin na wykładach, warsztatach i praktykach

pod

kierunkiem pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Łobzie. Tematy
szkoleniowe dotyczyły wiedzy z zakresu prawa, psychologii, pedagogiki(w
tym

pedagogiki

specjalnej),pielęgnacji

i

ratownictwa

medycznego,

usprawniania ruchowego, pracy socjalnej, wykorzystania komputera w
rehabilitacji społecznej, samopomocy w chorobie, oraz wybranych
zagadnień medycznych.
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Uczestniczki

tego

projektu

zdobyły

kompetencje

i

umiejętności

pozwalające na podjęcie zatrudnienia w charakterze opiekuna osób
chorych ale również zdefiniowały obszar potrzeb niezbędnych w drodze do
samorealizacji.
e. Dwukrotnie zaaranżowano wystawy prac uczestników projektów na
dożynkach gminnych w Łobzie i dożynkach powiatowych w Dobrej
Nowogardzkiej.
9. W roku 2008 przeprowadzono dwie kontrole w trakcie realizacji
projektów.
Pierwsza została przeprowadzona w dniu 21.08.2008.w godz.11.30-13 na
terenie stadniny w Boninie w czasie nauki jazdy konnej uczestników
projektu

współfinansowanego

z funduszy

FIO

przez pracowników

Państwowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Łobzie.
Druga przeprowadzona została przez pracowników Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w Szczecinie w dniach 2 i 3.10.2008.Zakres przedmiotowy
kontroli obejmował m.in. prawidłowość rozliczeń finansowych, sposobu
rekrutacji

uczestników

dokumentacji

dot.

projektu(sprawdzenie

personelu

projektu,

sposobu

kwalifikowalności),
pozyskiwania

i

przechowywania oraz przetwarzania danych o uczestnikach projektu, oraz
zgodności danych przekazywanych we wniosku o płatność części
dotyczącej

postępu

dokumentacją

rzeczowego

dotyczącą

realizacji

oraz

postępu

projektu

finansowego

dostępną

w

z

siedzibie

beneficjenta.
10. W okresie posprawozdawczym zmieniły się władze fundacji-załącznik
do sprawozdania-kopia odpisu postanowienia Sądu Rejonowego w
Szczecinie, XIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego.
Bonin, 28 września 2009 r.
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