Kielce, dnia 18 kwietnia 2017 r.
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Nazwa: Fundacja „Nadzieja Rodzinie”
Siedziba i adres: ul. Witosa 6, 26-020 Chmielnik
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Data ostatniego wpisu do rejestru 16.10.2012
Nr w rejestrze: 0000328234
Dane dotyczące członków organów wnioskodawcy
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VII. Cele statutowe
Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnych dziedzinach
życia społecznego, a w szczególności ochrony życia rodzinnego, profilaktyki
społecznej, pomocy osobom bezrobotnym ze szczególnym uwzględnieniem
młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.
Wspieranie inicjatyw na rzecz pomocy rodzinie, osobom bezrobotnym
i młodzieży, zapobiegania patologiom społecznym.
Działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna,
dobroczynna, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, rehabilitacja zawodowa
i społeczna.
Pomoc osobom niepełnosprawnym, w tym rehabilitacja zawodowa
i społeczna osób niepełnosprawnych oraz organizacja staży.
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, wspieranie reintegracji poprzez
aktywizację, społeczno-zawodową w formie szkoleń, kursów, warsztatów
i programów edukacyjnych oraz inicjowanie i prowadzenie działań
społeczno-kulturotwórczych.
Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz międzynarodowej wymiany
osób.
Organizacja wypoczynku i czasu wolnego dzieci, młodzieży i osób
dorosłych, w tym organizacja wycieczek.
Wspieranie finansowe, merytoryczne, projektowe, kadrowe i zadaniowe
Stowarzyszenia Nadzieja Rodzinie.
VIII. Informacje na temat prowadzonej działalności gospodarczej

Fundacja jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców.
W okresie sprawozdawczym Fundacja „Nadzieja Rodzinie” wraz
z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu
Aktywizacja Społeczna Osób Starszych (ASOS) realizowała projekt pn.
Wolna Strefa łączy pokolenia”.
Celem głównym zadania było poprawienie jakości i poziomu życia osób
starszych poprzez aktywność społeczną oraz rozwój usług społecznych
w sferze sportu, turystyki, rekreacji i kultury. Projekt obejmował grupę
docelową jaką są osoby w wieku 60+ wykluczone z życia społecznego oraz
nieaktywne zawodowo oraz dzieci i młodzież w wieku 7-19 lat. Zadania
w ramach projektu realizowane były przez 6 miesięcy począwszy od lipca
2016 roku do grudnia 2016r. Działania w ramach projektu prowadzone były
w klubach młodzieżowych Wolna Strefa i podzielone zostały na bloki
tematyczne: blok artystyczny: warsztaty plastyczne i fotograficzne; blok
sportowy: zajęcia aktywności fizycznej seniora i juniora; blok edukacyjny:
warsztaty z języka angielskiego.
W roku 2016 Fundacja „Nadzieja Rodzinie” wraz ze Świętokrzyskim
Urzędem Wojewódzkim zrealizowała projekt pn. „ Wolna Strefa łączy
pokolenia”. W okresie od 15 kwietnia do 31 grudnia 2016 r. Fundacja
Nadzieja Rodzinie rozpoczyna realizację zadania publicznego którego
głównym celem było wsparcie oraz integracja seniorów z wychowankami
Klubów Wolna Strefa z terenu województwa świętokrzyskiego.
Zajęcia prowadzone w ramach realizacji projektu będą miały na celu
podnieść wiedzę i kwalifikacje seniorów, a także wprowadzić ich w świat
nowych mediów. Przewiduje się cztery rodzaje zajęć: informatyczne,
aktywność fizyczna, warsztaty pisarsko – teatralne oraz warsztaty
folklorystyczne.
Fundacja Nadzieja Rodzinie w roku 2016 zorganizowała wypoczynek
letni o charakterze historycznym w Kołobrzegu w województwie
zachodniopomorskim dla dzieci i młodzieży z terenu województwa
świętokrzyskiego w wieku 7-19 lat, uczęszczających do Klubów Wolna
Strefa. Głównym celem organizacji wypoczynku letniego było zapewnienie
atrakcyjnego odpoczynku podopiecznych. Podczas wyjazdu były
prowadzone warsztaty historyczne, które wzbogaciły uczestników w wiedzę
na temat zwiedzanych miejsc. Wyjazd został dofinansowany przez
Kuratorium Oświaty na realizację zadania pt.: „Aktywne wakacje z historią
w tle”.
W 2016r. Fundacja Nadzieja Rodzinie wspólnie z Województwem
Świętokrzyskim realizowała zadania publiczne z zakresu wspierania działań
mających na celu podniesienie kompetencji grup zawodowych zajmujących
się profilaktyką, leczeniem i rehabilitacją osób uzależnionych,

współuzależnionych od substancji psychoaktywnych i uzależnionych
behawioralnie pod nazwą: „Profilaktyka – lepiej zapobiegać niż leczyć”.
Realizując projekt podniosły się kompetencje zawodowe kadry
wychowawczej i kierowniczej zatrudnionej w Klubach Wolna Strefa i Młoda
Strefa na terenie województwa świętokrzyskiego.
Szkolenie rozwinęło wiedzę i umiejętności uczestników w 5 aspektach:
1. nastąpił rozwój kompetencji osobistych - w tym: wzrost wglądu we własne
funkcjonowanie psychoemocjonalne i
interpersonalne,
autodiagnoza
i rozwiązanie intra psychicznych problemów utrudniających pracę
profilaktyczną, udoskonaliły się kompetencje interpersonalne, udoskonaliły się
umiejętności interpersonalne służące pomaganiu (aktywne słuchanie, udzielanie
wsparcia, decentracja), nastąpił rozwój umiejętności społecznych (np.
rozwiązywania konfliktów, współpracy);
2. rozwinęły się umiejętności dotyczące metodyki pracy profilaktycznej –
w tym: umiejętności zarządzenia grupą (klasą), metody interaktywne np. metoda
projektu, zasady pracy w małych grupach, techniki aktywizujące, umiejętności
prowadzenia warsztatu profilaktycznego, metodyka pracy w profilaktyce
selektywnej/ wskazującej np. dialog motywujący, kontrakt, socjoterapia;
3. nastąpił wzrost wiedzy dotyczącej substancji psychoaktywnych – objawy
użycia, szkody zdrowotne, zachowań ryzykownych, a w tym: zachowań
charakterystycznych dla kolejnych etapów rozwojowych, czynników ryzyka
i czynników chroniących, mechanizmów wyjaśniających utrwalanie się takich
zachowań, konsekwencji zdrowotnych i społecznych. Uczestnicy szkolenie
poznali mechanizmy powstawania patologii społecznej i nieprzystosowania
społecznego,
systemów
i
metod
oddziaływań
wychowawczych
i profilaktycznych, profilaktyki opartej na wiedzy, w tym rekomendowanych
programów profilaktycznych. Poznali również metody i specyfikę pracy
z uczniami w szkole, poza szkołą, z dorosłymi, rodzicami i całymi rodzinami.
Kadra Klubów nauczyła się opracowywania programów profilaktycznych,
poznała najważniejsze regulacje prawne mające zastosowanie w profilaktyce,
poznali możliwości i sposoby oceny skuteczności działań profilaktycznych –
ewaluację a także poznali zagadnienia etyczne w działalności profilaktycznej;
4. nastąpił wzrost umiejętności pracy profilaktycznej, jej planowania
i ewaluowania – w tym: dokonywania diagnozy problemów podopiecznego,
wyboru programu profilaktycznego odpowiedniego do potrzeb danej grupy
odbiorców i krytycznej analizy programów profilaktycznych, planowania,
realizacji i ewaluacji działań profilaktycznych, ewaluacji programu, współpracy
z instytucjami i władzami samorządowymi, szkolenia realizatorów programu;
5. nastąpił rozwój umiejętności pracy profilaktycznej z perspektywy zdrowia
publicznego

oraz
Działania na rzecz przeciwdziałania przemocy rówieśniczej. Poprzez realizację
zadań w projekcie podniósł się poziom readaptacji społecznej dzieci i młodzieży
(7-19 lat) – podopiecznych placówek wsparcia dziennego Klubów Wolna Strefa
i
Młoda
Strefa
z
terenu
woj.
świętokrzyskiego.
Udział
w warsztatach profilaktycznych pomógł wyeliminować zachowania agresywne
i przemocowe wśród młodzieży, zintegrował uczestników i wzmocnił więzi
miedzy mini poprzez wspólne działania na rzecz przeciwdziałania agresji.
Młodzi ludzie poznali prawa człowieka, dziecka, ucznia oraz procedury
w przypadku łamania tychże zasad. Uczestnicy projektu zdobyli tez wiedzę na
temat zachowań agresywnych, sposobach rozwiązywania konfliktów, radzenia
sobie z sytuacją agresji i przemocy. Na warsztatach opracowywane były środki
zaradcze wobec przemocy.
Ponadto w 2016r. realizowane było zadanie publiczne współfinansowane przez
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą: Aktywne postawy
młodzieży
podnoszenie
kompetencji,
przedsiębiorczości
i odpowiedzialności w wymiarze środowiska – edycja 2016 r., realizowanego
w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne
Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – nowy wymiar 2020”.
Głównym celem realizacji zadania było przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu u 120 osób – młodzieży z gmin miejsko – wiejskich i wiejskich,
uczęszczających do Klubów Młodzieżowych „Wolna Strefa” do końca grudnia
2016 r.
W ramach realizacji zadania objęliśmy młodzież w wieku 15 – 19 lat lokalnymi
działaniami kulturowymi, podnieśliśmy ich umiejętności społeczne, zawodowe
i edukacyjne. Zorganizowane zostały dla nich działania edukacyjno –
integracyjne.
W trakcie trwania projektu umożliwiliśmy uczestnikom korzystanie z działań
mających na celu integrowanie młodzieży ze środowisk ubogich.
W bieżącym okresie sprawozdawczym Fundacja realizowała projekt „Nowe
horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja,
aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego – edycja 2016 r.”
Głównym celem realizacji zadania było objęcie osób, rodzin i ich członków
zintegrowanymi lokalnymi działaniami pozwalającymi skorzystać
z różnorodnego pakietu usług aktywizacyjnych, dla wzmocnienia ich
indywidualnych kompetencji i umiejętności społecznych, zawodowych
i edukacyjnych. Cele szczegółowe w odniesieniu do tej grupy docelowej objęły:
- zwiększenie aktywności osób długotrwale bezrobotnych
- doskonalenie kompetencji i umiejętności społecznych, zawodowych
i edukacyjnych.

-rozwój osobisty osób długotrwale bezrobotnych
- zdobycie nowych umiejętności
- zdobycie/podniesienie umiejętności z zakresu poszukiwania pracy
- podniesienie poziomu motywacji
- podniesienie poziomu wiary we własne siły i możliwości
- podniesienie poziomu pewności siebie.
W ramach realizacji tego zadania objęliśmy wsparciem 15 osób długotrwale
bezrobotnych z gminy Chmielnik i Pierzchnica, których status materialny był
niski, i borykały się z problemami bezrobocia i alkoholizmu.
- odbyło się 420 godzin zajęć terapii zajęciowej
- zrealizowanych zostało 50 godzin terapii dla osób uzależnionych
- zrealizowanych zostało 50 godzin terapii dla osób współuzależnionych
- zrealizowanych zostało 30 godzin indywidualnych diagnoz psychologicznych
- zrealizowanych zostało 216 godzin zajęć edukacyjnych
- zrealizowanych zostało 50 godzin zajęć terapeutycznych
- zrealizowane zostały 24 godziny indywidualnych warsztatów doradztwa
zawodowego
- zorganizowanych zostało 5 spotkań integracyjnych o następującej tematyce:
1. Zapoznania z ofertą edukacyjną Zespołu Szkół numer 3 w Chmielniku.
2. Przeciwdziałanie, przemocy w rodzinie, procedury niebieskiej karty.
3. Wychowanie jest sztuką.
4. Opieka nad ludźmi starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi.
5. Uzależnienie alkoholowe.
Fundacja poszukuje nowych źródeł przychodu poprzez pisanie projektów,
składanie ofert na swoje usługi a także poprzez dalsza aktywizację osób
niepełnosprawnych.

