Sprawozdanie z działalności
stowarzyszenia „Forum 4 Czerwca” za 2018 rok
przyjęte przez Walne Zebranie
obradujące 18 czerwca 2019 roku
I.

II.

Zebranie walne, posiedzenia Zarządu i spotkania robocze członków stowarzyszenia
1.

Odbyło się jedno zebranie walne stowarzyszenia Forum 4 Czerwca 29 czerwca 2017 r., które przyjęło Uchwałę
1/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego stowarzyszenia Forum 4 Czerwca za rok 2018.

2.

Odbyło się 11 posiedzeń Zarządu połączonych ze spotkania członków stowarzyszenia Forum 4 Czerwca, które
miały na celu koordynowanie działań bieżących i planowanie przyszłych.

Realizowane działania
1.

21 grudnia 2017 r. złożony został w imieniu stowarzyszenia - przez Prezesa i Sekretarza - w formie wniosku o
dofinansowanie do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o przyznanie 121740,00 zł dofinansowania w
ramach „Programu Rządowego na rzecz aktywności społecznej osób starszych na lata 2014-2020 – edycja 2018
na realizację projektu „Senior Bezpieczny i Zaradny” – wartość całego zadania 139440,00 zł. otrzymał
wnioskowane dofinansowane. Zadanie realizowane było w terminie od 14 marca do 14 listopada 2018 roku.
Wniosek realizowany był w partnerstwie nieformalnym z 7 grupami:


Klubem Seniora „Radość” w Łowiczu,



Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Uniejowie,



Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Opocznie,



Centrum Aktywności Seniora w Drzewicy,



Klubem Aktywnego Seniora w Inowłodzu,



Domu Dziennego Pobytu „Senior Wigor” w Niemojowicach w gminie Żarnów,



Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łasku.

Zakładane cele realizacji zadania publicznego "Senior bezpieczny i aktywny" zostały osiągnięte w zakładanym
wymiarze:
 Nabycie przez uczestników projektu (osób starszych, 60+, w tym o różnym stopniu niepełnosprawności),
wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie zagadnień związanych z prawami pacjenta, prawem do
opieki zdrowotnej, przysługujących seniorom świadczeń z zakresu zabezpieczenia społecznego, jak
również w zakresie skierowanych do nich programów, takich jak np. darmowe leki dla seniora – co w
efekcie (1) zmniejszy u uczestników przejawy tzw. analfabetyzmu wtórnego, (2) przeciwdziałać będzie
ich społecznemu wykluczeniu, (3) podniesie ich poczucie bezpieczeństwa w zakresie ich zdrowia, (4)
zmniejszy zagrożenie bezradnością.
 Nabycie przez uczestników projektu (osób starszych, 60+, w tym o różnym stopniu niepełnosprawności),
przydatnej wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu reklamowania towarów i usług, zawierania
umów na odległość i możliwości ich rozwiązania, odstąpienia od umowy, umowy z bankiem,
ubezpieczycielami, operatorami telekomunikacyjnym, a w szczególności o tym, na jakie postanowienia
umowne należy zwracać szczególną uwagę oraz o tym, na jakie zniżki i ulgi mogą liczyć Seniorzy
(emeryci, renciści) – co w efekcie (1) zmniejszy u uczestników przejawy tzw. analfabetyzmu wtórnego,
(2) przeciwdziałać będzie ich społecznemu wykluczeniu, (3) podniesie ich poczucie bezpieczeństwa, (4)
realnie zwiększy ich bezpieczeństwo przed działaniami zewnętrznymi, (5) zmniejszy zagrożenie
bezradnością.
 Nabycie przez uczestników projektu (osób starszych, 60+, w tym o różnym stopniu niepełnosprawności),
wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu prawa do poszanowanie życia rodzinnego i prywatnego, do
bycia godnie traktowanym, praw alimentacyjnych, ubezwłasnowolnienia oraz prawa emerytalnego (wiek
emerytalny, możliwości dodatkowego zatrudnienia na emeryturze, wolontariatu) – co w efekcie (1)
zmniejszy u uczestników przejawy tzw. analfabetyzmu wtórnego, (2) przeciwdziałać będzie ich
społecznemu wykluczeniu, (3) zmniejszy zagrożenie bezradnością, (4) zwiększy ich poczucie









bezpieczeństwa poprzez dostarczenie im umiejętności przeciwdziałania formom przemocy i właściwego
reagowania (w tym prawnego) w przypadku wystąpienia przemocy.
Nabycie przez uczestników projektu (osób starszych, 60+, w tym o różnym stopniu niepełnosprawności)
praktycznych kompetencji interpersonalnych w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu, w tym z
portali społecznościowych oraz przeciwdziałania dezinformacji w przestrzeni medialnej (Internet, tv,
radio, reklama bezpośrednia, telemarketing), ze szczególnym naciskiem na wzmocnienie kompetencji
praktycznych, w tym umiejętności aktywnego słuchania i czytania ze zrozumieniem oraz dokonywania
analizy informacji – co w efekcie (1) zmniejszy u uczestników przejawy tzw. analfabetyzmu wtórnego (2)
przeciwdziałać będzie ich społecznemu wykluczeniu i e-wykluczeniu, (3) podniesie ich poziom
bezpieczeństwa przed działaniami zewnętrznymi poprzez dostarczenie umiejętności odróżniania
informacji od dezinformacji w sieci i innych środkach przekazu.
Zmiana świadomości i postaw u uczestników projektu (osób starszych, 60+, w tym o różnym stopniu
niepełnosprawności) na temat wpływu zdrowego, zbilansowanego pożywienia dobrej jakości na
całokształt stanu zdrowia człowieka w wieku starszym poprzez podniesienie wiedzy na temat wpływu
diety na stan zdrowia, (w tym pokarmów, które będą korzystne dla ich zdrowia oraz tych, które należy
wyeliminować z diety) oraz dostarczenie umiejętności praktycznych z zakresu układania tygodniowego
jadłospisu, przepisów na przygotowywanie posiłków – co w efekcie (1) wpłynie na wzrost
bezpieczeństwa zdrowotnego i (2) poprawi efektywność funkcjonowania społecznego uczestników.
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu uczestników projektu (osób starszych, 60+, w tym o różnym
stopniu niepełnosprawności) w zakresie partycypacji w dobrach kultury wysokiej oraz dostarczenie
uczestnikom praktycznej wiedzy w zakresie samodzielnego wynajdowania ciekawych wydarzeń
artystycznych, zamawiania biletów, organizacji wyjazdu itp. – co przyczyni się do (1) podniesienia
samopoczucia Seniorów, (2) zwiększenia motywacji do aktywności społecznej, (3) zwiększenia poczucia
własnej kompetencji w zakresie oceny wydarzeń artystycznych i w zakresie organizowania samodzielnej
partycypacji w takich wydarzeniach. Wartością dodaną będzie też (4) integracja między członkami
poszczególnych grup oraz między grupami z różnych gmin co może zaowocować przyszłą współpracą.
Podniesienie u uczestników projektu (osób starszych, 60+, w tym o różnym stopniu niepełnosprawności)
poziomu bezpieczeństwa i przeciwdziałanie zagrażającym im przemocy, dezinformacji i bezradności oraz
zmniejszenie skali wykluczenia społecznego.

W zadaniu uczestniczyło 220 osób wieku 60+.
Sprawozdanie z wykonania zadania złożone zostało 8 grudnia 2018 roku. Do dzisiaj nie mam potwierdzenia
przyjęcia oraz informacji o sformułowaniu uwag.
2.

4 kwietnia 2018 roku złożony został w imieniu stowarzyszenia - przez Prezesa i Sekretarza - w formie wniosku o
dofinansowanie do Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego o
przyznanie dofinansowania w wysokości 94370.00 zł. projektu pt. „Komu zawdzięczamy naszą Niepodległość: od
Paderewskiego do lokalnych bohaterów tamtych czasów” w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich,
FIO 2018 – wartość całego zadania 104310.00 zł. – otrzymał wnioskowane dofinansowane. Projekt realizowany
był w terminie od 15 maja do 31 grudnia 2018 roku.
Zakładane rezultaty projektu " Komu zawdzięczamy naszą Niepodległość: od Paderewskiego do lokalnych
bohaterów tamtych czasów " zostały osiągnięte w zakładanym wymiarze:
 Zwiększenie wiedzy u uczestników projektu w sposób trwały na temat Ignacego Jana Paderewskiego –
muzyka, kompozytora, polityka, męża stanu oraz poznanie Jego twórczości kompozytorskiej poprzez
udział w koncercie fortepianowym i prelekcji. Realizacja zadania przyczyni się w wysokim stopniu do
osiągnięcia celu jakim jest spopularyzowanie i utrwalanie wiedzy historycznej na temat I. J.
Paderewskiego.
 Nabycie przez uczestników zadania w sposób trwały nowej wiedzypoprzez udział w warsztacie „Nasi
lokalni, nieznani współtwórcy niepodległości” z zakresu historii swojej miejscowości – małej ojczyzny oraz
umiejętności z zakresu poszukiwania źródeł informacji historycznej. Realizacja zadania przyczyni się w
wysokim stopniu do osiągnięcia celu jakim jest podniesienie kreatywności, zaangażowania i pracy w
grupie u uczestników projektu.
 Rozwinięcie umiejętności współpracy opartej o zasady rywalizacji far play u uczestników projektu w
sposób trwały poprzez udział w biegu/marszu na dystansie 1918 m. Realizacja zadania przyczyni się w
wysokim stopniu do osiągnięcia celu jakim jest podniesienie kreatywności, zaangażowania i pracy w
grupie u uczestników projektu.
 Wzrost zaufania i zbliżenie relacji w sposób trwały między uczestnikami projektu poprzez udział w
warsztatach „Nasi lokalni, nieznani współtwórcy niepodległości” biegu/marszu na dystansie 1918 m i
wieczorze pieśni patriotycznych. Realizacja zadań przyczyni się w wysokim stopniu do osiągnięcia celu
jakim jest wzrost integracji społecznej, w tym międzypokoleniowej u uczestników zadania.

 Podniesienie umiejętności oraz poznanie warunków działania na rzecz lokalnej wspólnoty u uczestników
projektu w sposób trwały poprzez współudział w organizowaniu działań planowanych w projekcie.
Realizacja zadań przyczyni się w wysokim stopniu do osiągnięcia celu jakim jest zwiększenie
zaangażowania społecznego na rzecz wspólnoty u uczestników projektu.
W projekcie uczestniczyło 400 osób w czterech miejscowościach województwa łódzkiego: Łowiczu, Uniejowie,
Inowłodzu i Drzewicy. Projekt spotkał się z bardzo pozytywnym odzewem społeczności lokalnych i planowana jest
kontynuacja działań.
Sprawozdanie z wykonania zadania złożone zostało 30 styczna 2019 roku zostało pozytywnie zweryfikowane 10
czerwca 2019 roku.
3.

20 grudnia 2018 roku złożony został w imieniu stowarzyszenia - przez Prezesa i Sekretarza - w formie wniosku o
dofinansowanie do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o przyznanie 171285.00 zł dofinansowania w
ramach „Programu Rządowego na rzecz aktywności społecznej osób starszych na lata 2014-2020 – edycja 2019
na realizację projektu „Mądre życie Seniora” – wartość całego zadania 192635.00 zł.
Wniosek zakłada udział 11 grup seniorskich z terenu województwa łódzkiego:
 Klubu Seniora „Radość” w Łowiczu,
 Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniejowie,

Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Opocznie,
 Centrum Aktywności Seniora w Drzewicy,
 Domu Dziennego Pobytu „Senior Wigor” w Niemojowicach,
 Dom Dziennego Pobytu Senior Wigor w Miedznej Drewnianej,
 Dom Dziennego Pobytu Senior+ w Przyłęku,
 kół w Inowłodzu, Niewiadowie i Rokicinach Powiatowego Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i
Inwalidów w Tomaszowie Mazowieckim,
 Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łasku
Planowany termin realizacji zadania od 3 marca do 3 grudnia 2019 roku.

4.
5.

W listopadzie i grudniu 2019 roku członkowie stowarzyszenia formułowali wniosek w ramach FIO 2019, którego
konkurs planowany był na grudzień 2018 – styczeń 2019.
W zakresie informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego – strata w kwocie 1059,31 zł. wykazana w
rachunku zysków i strat na 31.12.2018 roku (zestawienie do uzyskanego dochodu na 31.12.2017 roku) jest
wynikiem zaległości w opłacaniu składek przez część członków stowarzyszenia. Zarząd zobowiązuje się do
podjęcia działań mających na celu przeciwdziałanie takiej sytuacji w roku 2019 poprzez indywidualne rozmowy z
członkami stowarzyszenia.
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