Sprawozdanie Zarządu z działalności
stowarzyszenia „Forum 4 Czerwca” za 2019 rok
przedstawione sprawozdawczo-wyborczemu Walnemu Zebraniu
obradującemu 27 czerwca 2020 roku
I.

II.

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

Odbyło się jedno zebranie walne stowarzyszenia Forum 4 Czerwca 18 czerwca 2019 r., które przyjęło
Uchwałę 1/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego stowarzyszenia Forum 4 Czerwca
za rok 2018.

2.

Odbyło się 9 posiedzeń Zarządu połączonych ze spotkania członków stowarzyszenia Forum 4 Czerwca,
które miały na celu koordynowanie działań bieżących i planowanie przyszłych.

3.

Zarząd stowarzyszenia wykonując zobowiązanie podjęte w sprawozdaniu za rok 2018 oraz zalecenie
Komisji Rewizyjnej w sprawie poprawy ściągalności składek członkowskich przeprowadził weryfikację
zaległości o czym poinformował członków. Z uwagi na konieczność indywidualnego rozpatrywania
każdej przyczyny powstania zaległości, Zarząd przedstawi rekomendację rozwiązania problemu
podczas zebrania walnego. Zgodnie z § 25 pkt. 9 ustalanie wysokości składek członkowskich jest
kompetencją zebrania walnego stowarzyszenia.

Realizowane działania

1.

20 grudnia 2018 r. złożony został w imieniu stowarzyszenia - przez Prezesa i Sekretarza - w formie
wniosku o dofinansowanie do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o przyznanie 171 285,00
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
192 635,00 zł. Zadanie otrzymało wnioskowane dofinansowane i realizowane było w terminie od 3
marca do 3 grudnia 2019 roku.
Wniosek realizowany był w partnerstwie nieformalnym z 11 grupami:










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

Zakładane cele realizacji zadania publicznego "Mądre życie Seniora" zostały osiągnięte w zakładanym
wymiarze:




Podniesienie u uczestników ZADANIA(osób 60+ nieaktywnych zawodowo, o różnym stopniu
sprawności, pochodzących głównie z obszarów wiejskich) poziomu wiedzy z zakresu spraw
spadkowych, w tym (1) zasad dziedziczenia, sposobów rozporządzenia swoim majątkiem w razie
śmierci, w tym kwestii wydziedziczenia; (2) procedur spadkowych (przed sądem i przed
notariuszem), (3) kosztów związanych z nabyciem spadku, (podatek spadkowy, skutki nabycia
spadku, ewentualne odziedziczenie długów)oraz nabycie przez uczestników zadania praktycznych
umiejętności przygotowania (1) testamentu własnoręcznego, (2) wniosku o nabycie spadku, (3)
wniosku o dział spadku, (4) pozwu o zachowek – co w efekcie zwiększy u uczestników ZADANIA
poczucie własnej wartości w związku z nabyciem kompetencji do samodzielnego decydowania o
sobie i swoim majątku i przyczyni się do zmniejszenia zagrożenia przemocą o charakterze
finansowym.
Podniesienie u uczestników ZADANIA (osób 60+ nieaktywnych zawodowo, o różnym stopniu
sprawności, pochodzących głównie z obszarów wiejskich) poziomu wiedzy z zakresu prawnych
aspektów opieki nieformalnej nad osobami starszymi i osobami zależnymi, w tym wiedzy na temat
(1) prawnych barier w reprezentowaniu interesów osoby niesamodzielnej przed urzędami, organami
administracji samorządowej i rządowej, sądami, spółdzielniami, bankami, (2) dysponowania
środkami pieniężnymi osoby niesamodzielnej, w tym składania dyspozycji w ZUS (3) prawnych













możliwości reprezentowania osób niesamodzielnych (4) wsparcia finansowego osób
niesamodzielnych i ich opiekunów oraz nabycie przez uczestników ZADANIA praktycznych
umiejętności przygotowania (1) wniosku o ubezwłasnowolnienie, (2) wniosku opiekuna prawnego o
wyrażenie zgody przez sąd na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu (3)
odwołania od decyzji odmawiającej przyznanie dodatku pielęgnacyjnego, (4) sprzeciwu od
orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, – co w efekcie obniży u uczestników ZADANIA poczucie
wykluczenia społecznego (np. w konfrontacji z urzędem) i pozwoli na podejmowanie świadomych
decyzji w zakresie sprawowania opieki na osobą starszą obecnie lub w przyszłości, a przede
wszystkim podniesie kompetencje uczestników ZADANIA na wypadek konieczności wzięcia na
siebie obowiązków nieformalnego opiekuna osoby starszej.
Podniesienie u uczestników ZADANIA (osób 60+ nieaktywnych zawodowo, o różnym stopniu
sprawności, pochodzących głównie z obszarów wiejskich) poziomu wiedzy teoretycznej oraz
umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz
przygotowanie uczestników do samodzielnego udzielania pierwszej pomocy w najbardziej typowych
sytuacjach z życia codziennego, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji, gdy trzeba udzielić
pierwszej pomocy osobie starszej, a także nabycie przez uczestników ZADANIA praktycznych
umiejętności w zakresie codziennej opieki nad osobą starszą – co w efekcie przyczyni się do
zwiększenia bezpieczeństwa osób starszych, podniesienia jakości sprawowania opieki nad osobą
starszą obecnie i w przyszłości, a przede wszystkim podniesie kompetencje uczestników ZADANIA
na wypadek konieczności wzięcia na siebie obowiązków nieformalnego opiekuna osoby starszej.
Podniesienie u uczestników ZADANIA (osób 60+ nieaktywnych zawodowo, o różnym stopniu
sprawności, pochodzących głównie z obszarów wiejskich) poziomu wiedzy i praktycznych
umiejętności z zakresu efektywnego zarządzania czasem – zwłaszcza w kontekście sprawowania
nieformalnej opieki nad osobą starszą lub zależną, w tym: (1) jak efektywnie zaplanować optymalny
czas pracy (opieki nad osobą starszą, w tym osobą zależną) i czas odpoczynku, (2) jak efektywnie
zaplanować w ramach opieki nad podopiecznymi formy współpracy z innymi osobami
wspierającymi, (3) jak radzić sobie z „pochłaniaczami czasu” oraz (4) jak efektywnie wyznaczać i
planować zadania ze względu na priorytety–co w efekcie przyczyni się do podniesienia jakości życia
uczestników ZADANIA będących opiekunami osób starszych obecnie lub w przyszłości, umożliwi
zwiększenia ich aktywności społecznej poprzez możliwość wygospodarowania czasu wolnego i
zadbanie o samych siebie, a także. podniesie kompetencje uczestników ZADANIA jako osób
dźwigających na sobie – teraz lub w przyszłości – obowiązki nieformalnego opiekuna osoby
starszej.
Podniesienie u uczestników ZADANIA (osób 60+ nieaktywnych zawodowo, o różnym stopniu
sprawności, pochodzących głównie z obszarów wiejskich) poziomu wiedzy w zakresie prawa
wyborczego i sposobów przeliczania głosów na wyniki wyborcze w ramach różnych stosowanych w
Polsce ordynacji wyborczych– co w efekcie przyczyni się do zmniejszenia skali wykluczenia
społecznego u uczestników ZADANIA w obszarze korzystania z przysługujących im praw
obywatelskich, wpłynie motywująco na ich przyszłą partycypację wyborczą i podniesie ich
samoocenę.
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu uczestników zadania (osób 60+ nieaktywnych
zawodowo, o różnym stopniu sprawności, pochodzących głównie z obszarów wiejskich),wzrost
integracji wewnątrzpokoleniowej i integracji grup seniorskich, podniesienie wiedzy o sposobach
rozwiązywania problemów dotyczących seniorów w ramach wymiany doświadczeń oraz
zmotywowanie uczestników ZADANIA do własnej aktywności w obszarze kultury – co przyczyni się
do przyszłej większej aktywności społecznej uczestników ZADANIA oraz do rozwinięcia przyszłej
współpracy między grupami seniorskimi skupiającymi uczestników ZADANIA.
Podniesienie u uczestników zadania(osób 60+ nieaktywnych zawodowo, o różnym stopniu
sprawności, pochodzących głównie z obszarów wiejskich) będącymi liderami grup seniorskich i
wolontariuszami w ZADANIU praktycznych umiejętności w zakresie planowania i organizowania
imprez i przedsięwzięć o charakterze integracyjnym, kulturalnym i edukacyjnym odpowiadających
potrzebom osób starszych – co w efekcie przyniesie ich aktywność społeczną oraz przyczyni się do
zwiększenia integracji seniorów i grup seniorskich.
Zwiększenie u uczestników ZADANIA (osób 60+ nieaktywnych zawodowo, o różnym stopniu
sprawności, pochodzących głównie z obszarów wiejskich): (1) samooceny (poczucia własnej
wartości) (2) świadomości w zakresie wagi i wzrastającej potrzeby opieki nieformalnej nad osobami
starszymi, w tym osobami zależnymi w zakresie, a także koniecznej edukacji zarówno w zakresie jej
prawnych jak i praktycznych aspektów, oraz (3) motywacji do uczenia się dla zachowania własnej
podmiotowości i aktywności społecznej, w tym aktywności przeciwdziałającej społecznemu
wykluczeniu oraz aktywności w obszarze samorealizacji kulturalnej – co w efekcie przyczyni się do
poprawy jakości życia uczestników ZADANIA

W zadaniu uczestniczyło 306 osób wieku 60+, w tym 51 osób z niepełnosprawnościami (16%) oraz 23
wolontariuszy. Łącznie przeprowadzono 622 godziny warsztatów oraz spotkanie integracyjne w
Uniejowie, w którym uczestniczyło ponad 250 osób.
Sprawozdanie z wykonania zadania złożone zostało 3 stycznia 2020 roku, które zostało zaakceptowane
bez uwag 28 stycznia 2020 r.

2.

20 stycznia 2019 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 129 136,00 zł. projektu pt. „Powrót do
korzeni: kultura ludowa wokół nas” w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, FIO 2019.
Wniosek otrzymał ocenę B - 196 pkt. i nie otrzymał dofinansowania. Ponownie wniosek został złożony
15 grudnia 2019 r. do konkursu w edycji FIO 2020 (we wniosku uwzględnione zostały wszystkie uwagi
ekspertów oceniających wniosek w edycji 2019 oraz zmniejszona kwota do 118 165,00 zł., co wynikało z
regulaminu konkursu). Wniosek otrzymał ocenę A+ - 191 pkt. i ponownie nie otrzymał dofinansowania.

3.

W 2019 roku stowarzyszenie zorganizowało trzy lekcje wychowania obywatelskiego:




23 maja 2019 r. w Drzewicy warsztaty pt. „Jak liczy się twój głos” przeprowadził Andrzej Machowski
dla kandydatów do Młodzieżowej Rady Miasta.
13 czerwca 2019 r. w Drzewicy na zaproszenie naszego stowarzyszenia wykład dla uczniów
drzewickich szkół na temat samorządu wygłosił Profesor Jerzy Stępień.
10 października 2019 r. w Łowiczu w Liceum Ogólnokształcącym w Łowiczu Andrzej Machowski
przeprowadził warsztaty „Jak liczy się Twój głos” dla uczniów klas III i IV.

4.

Z okazji 30. rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 roku stowarzyszenie zorganizowało spotkanie w
Warszawie 19 czerwca 2019 r. Spotkanie składało się z:
 Panelu dyskusyjnego, w którym udział wzięli Henryk Wujec, Jacek Szymanderski i Krzysztof Janik.
Panel poprowadził Andrzej Machowski.
 Koncertu Kuby Sienkiewicza
 Toastu za wolność.

5.

W listopadzie 2019 roku stowarzyszenie rozpoczęło współpracę z Biurem Projektów Społecznych
Rzecznika Praw Obywatelskich w zakresie przygotowania projektu skierowanego do osób starszych.
Celem projektu będzie przeciwdziałanie stosowania języka wykluczającego wobec osób starszych. O
dofinansowanie realizacji projektu stowarzyszenie ubiegać będzie się w konkursie grantów norweskich,
którego otwarcie planowane jest na początku 2020 roku.

6.

W listopadzie i grudniu 2019 roku członkowie stowarzyszenia przygotowywali wniosek do programu
ASOS 2020, którego konkurs planowany był na styczeń 2020 r.
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