SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 2005
I. Dane organizacji:
1) pełna nazwa FUNDACJA CENTRUM EDUKACJI LIDERSKIEJ
2) forma prawna fundacja (o statusie organizacji pożytku publicznego)
3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000121003
4) data wpisu , rejestracji lub utworzenia 27 lipiec 2002
5) nr NIP 527-23-80-700 nr REGON 015208022
6) dokładny adres: miejscowość 02-567 Warszawa. ul. Sandomierska 23 lok
52
województwo mazowieckie
7) tel 022-646-22-56 faks 022-646-22-56
e-mail: fundacja.cel@free.ngo.pl http://free.ngo.pl/fundacja.cel
8) Członkowie Zarządu
Bożena Wołoszyn - Prezes
Małgorzata Płócińska - Wiceprezes
II. Cel statutowy:
Wyrównywanie
szans
rozwojowych
dla
różnych
grup
społecznych,
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz wspieranie osób
zagrożonych marginalizacją w podejmowaniu aktywności na rzecz
kompleksowego rozwoju oraz poprawy efektywności działania i jakości
życia na wymiarach osobistym, rodzinnym, społecznym, zawodowym i
ekonomicznym.
III. Przedmiot działalności statutowej:
Fundacja realizuje swoje cele statutowe (nieodpłatnie) poprzez:
1. Opracowanie, pilotowanie, wdrażanie, rozpowszechnianie, monitorowanie i
ewaluowanie nowatorskich programów, modelowych rozwiązań, materiałów
edukacyjnych oraz nowoczesnych strategii w zakresie edukacji, pomocy
psychologicznej,
pedagogicznej
i socjalnej
2. Działania profilaktyczne, edukacyjne i terapeutyczne wspomagające rozwój
osobisty
i zwiększenie roli rodziny realizowane na poziomie indywidualnym,
instytucjonalnym
i społecznym na rzecz osób niepełnosprawnych, rodzin dysfunkcyjnych
zagrożonych alkoholizmem, narkomania, bezdomnością, bezrobociem,
prostytucją, przemocą, chorobami psychicznymi.
3. Prowadzenie działalności badawczej, szkoleniowej, warsztatowej i treningowej
służącej podnoszeniu efektywności i jakości działań edukacyjnych,
profilaktycznych terapeutycznych i organizacyjnych w szkołach oraz w innych
placówkach i organizacjach w tym celu powołanych.
4. Upowszechnianie dostępu do działań edukacyjnych, profilaktycznych i
rozwojowych dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym ze środowisk
dysfunkcyjnych (akcje promocyjne, imprezy giełdy pracy, festyny).
5. Budowanie współpracy między różnymi organizacjami i osobami na forum
krajowymi
międzynarodowym
na
rzecz
rozwiązywania
problemów

.

7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

wychowawczych,
edukacyjnych
i społecznych(konferencje, seminaria, giełdy tematyczne).
Inicjowanie i propagowanie politycznej, społecznej, kulturalnej i gospodarczej
aktywności kobiet, osób niepełnosprawnych, bezrobotnych mieszkańców wsi i
małych miasteczek oraz członków rodzin dysfunkcyjnych.
Promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
Kształcenie świadomości kobiet i mężczyzn w oparciu o zasady równości.
Działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
Upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód
obywatelskich,
a także działań wspomagający rozwój demokracji.
Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i
współpracy między społeczeństwami.
Promocję i organizację wolontariatu.
Członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne o
celach statutowych zbliżonych lub tożsamych z celami Fundacji.

Zgodnie ze statutem w zakres działalności odpłatnej wchodzą
a) Organizacja zjazdów, konferencji, seminariów, imprez publicznych (typu
aukcje, koncerty, giełdy tematyczne), festynów promujących wartości i
postawy zawarte w celach Fundacji.
b) Konsultacje, szkolenia, treningi, warsztaty i zajęcia profilaktyczne.
Przedmiot działalności gospodarczej
Zgodnie ze statutem ma prawo do prowadzenia działalności gospodarczej, ale
aktualnie nie prowadzi. W zakres działalności gospodarczej Fundacji wchodzą:
działalność
wydawnicza
i sprzedaż wydawnictw. Fundacja wpisana jest pod numerem 7;
sygnatura akt. WA.XIX NS-REJ.KRS/7649/05/11
IV. Zakres działań Fundacji w roku 2005
W roku 2004 Fundacja C.E.L. kontynuowała i rozwijała działania rozpoczęte w
latach poprzednich w zakresie:
a) Rozwijania struktury organizacyjnej Fundacji i zaplecza technicznego.
b) Rozwijania współpracy międzynarodowej.
c) Rozwijanie programów w takich obszarach jak:
 Budowanie współpracy i współdziałania na obszarze działania
Fundacji.
 Podnoszenie kompetencji życiowych młodych ludzi ze środowisk
dysfunkcyjnych i ich rodziców.
d) Poszukiwanie sponsorów.
Efektem podjętych działań są:
1.

Kontynuacja intensywnych działań promocyjnych - rozwijanie strony www i
tworzenie innych materiałów promocyjnych oraz druk materiałów
edukacyjnych wspierających efektywność programów Rozwoju Umiejętności
Życiowych realizowanych przez Fundację.

2. Udział w działaniach środowisk profesjonalnych działających w obszarach:
organizacje pozarządowe - profilaktyka – edukacja - pomoc społeczna –
terapia (w tym m.in. organizacja konferencji „RUŻ do przodu”).
Kontynuacja
działań
przygotowujących
do
realizacji
programów
międzynarodowych dla młodzieży poprzez:
 Udział jednego ze współpracowników Fundacji w programie stypendialnych
Bosh’a.
 Przygotowanie i realizacja programu wymiany międzynarodowej.
 Zawiązanie partnerstwa międzynarodowego dla projektu realizowanego w
ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.
4. Zbudowanie płaszczyzny do tworzenia przedsięwzięć opartych na współpracy
i współdziałaniu na terenie Warszawy. Istotnym efektem tych działań jest
Program MISARN (Program Rozwoju Umiejętności Życiowych Młodych
Intelektualnie
Sprawnych
A Ruchowo Niepełnosprawnych). Fundacja C.E.L. była pomysłodawcą,
inicjatorem
Partnerstwa
i organizacją
wnioskującą.
Projekt został
zakwalifikowany do realizacji z dniem 15 listopada 2004w ramach Inicjatywy
Wspólnotowej
EQUAL.
W
roku
2005
w ramach Działania I Fundacja pełniła rolę Administratora. Działanie zostało
prawidłowo rozliczone i Partnerstwo przeszło do Działania II. We wstępnej
fazie
organizacji
Działania II Fundacja zgodnie z planami zakładanymi we wniosku wycofała się
z roli Administratora (listopad) pozostając partnerem merytorycznym w
projekcie. Rolę Administratora przekazaliśmy UNDP.
3.

5.

Realizacja następujących programów w oparciu o uzyskane dotacje:
 Młodzież dla młodzieży - być liderem dla siebie i dla innych rozwój umiejętności życiowych w praktyce - dotacja przyznana przez
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Urząd Miasta Stołecznego
Warszawa
oraz
Państwową
Agencję
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych.
 "Jak dziś zaopiekować się swoja przyszłością jutro?" - dotacja
przyznana przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawa, Samorząd
Województwa Mazowieckiego oraz Państwową Agencję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
 "MIRA CALLS EUROPE" - Young people between tradition and modernity,
between local territory and Europe - dotacja Narodowej Agencji Programu
"Młodzież"
 „RUŻ" - program systemowego rozwoju umiejętności życiowych na
progu dorosłości dotacja przyznana przez Urząd Miasta Stołecznego
Warszawa i Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
 "Szkoła
kompetencji
życiowych
dla
członków
rodzin
dysfunkcyjnych" - dotacja przyznana przez Urząd Miasta Stołecznego
Warszawa i Mazowiecki Urząd Wojewódzki
 "Żeby chciało się chcieć raz jeszcze" - profilaktyczne materiały
edukacyjne - dotacja przyznana przez Urząd Miasta Stołecznego
Warszawa.
 "STRUŻ" - studencki trening rozwoju umiejętności życiowych program realizowany w ścisłej współpracy z Wydziałem Pedagogiki UW dotacja przyznana przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii i
Urząd Miasta Stołecznego Warszawa.

 Rozwój

Umiejętności Życiowych dla Młodych Intelektualnie
Sprawnych, Ale Ruchowo Niepełnosprawnych (MISARN) - działanie
partnerskie finansowane ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej
EQUAL dla Polski 2004-2006 (PIW EQUAL).

6. Realizacje następujących działań w ramach odpłatnej działalności statutowej:
 Przygotowanie

i

poprowadzenie

warsztatów

z

zakresu

umiejętności

współpracy
i współdziałania z klientem i w zespole w oparciu o umowę zawartą ze
Związkiem Biur Porad Obywatelskich i Stowarzyszenie Centrum Informacji
Społecznej.
 Przygotowanie i poprowadzenie grupy edukacyjnej dla młodych matek „Jak
dziś zaopiekować się swoją przyszłością jutro” w ramach projektu „Do
pracy z domem na głowie” w oparciu o umowę zawartą z Polską Prowincją
Zakonu Kaznodziejskiego O.O. Dominikanów z siedzibą przy ul. Freta 10.
7.

W roku 2005 Fundacja w dalszym ciągu nie zatrudniała żadnego pracownika
etatowego ze względu na brak ciągłości finansowania. Realizatorzy zadań
zatrudniani byli w oparciu o umowy zlecenie lub dzieło zgodnie z
obowiązującymi przepisami.

8.

W roku 2005 Zarząd pracował nieodpłatnie w dwuosobowym składzie, podjął
jedna uchwałę (15.04.2005) w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych
zasad prowadzenia rachunkowości oraz postanowił (30.05.2005) o likwidacji z
dniem 01 czerwca 2005 Terenowego Oddziału Fundacji Centrum Edukacji
Liderskiej Żeremia. W grudniu złożył do Fundatorów wniosek o rozpatrzenie
zmian w Zarządzie Fundacji.

9.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzone zostały kontrole realizowanych
dotacji przyznanych przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawa (czterokrotnie:
14.05.2005, 25.08.2005, 13.10.2005, 19.12.2005) oraz Krajowe Biuro ds.
Przeciwdziałania Narkomanii (kontrola prowadzona była w okresie 1516.02.2006, ale dotyczyła roku 2005).

