Sprawozdanie z działalności
stowarzyszenia „Forum 4 Czerwca” za 2017 rok
przyjęte przez Walne Zebranie
obradujące 24 czerwca 2018 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
1/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego stowarzyszenia Forum 4 Czerwca za rok 2016.

2.

Odbyło się 10 posiedzeń Zarządu połączonych ze spotkania członków stowarzyszenia Forum 4 Czerwca, które
miały na celu koordynowanie działań bieżących i planowanie przyszłych.

3.

Zarząd przyjął Uchwałę 1/2017 z 26.01.2017 w sprawie skierowania do Komisji Rewizyjnej wniosku o wskazanie
członka Komisji Rewizyjnej do reprezentowania stowarzyszenia „Forum 4 Czerwca” w umowach między
stowarzyszeniem a członkiem zarządu. Komisja Rewizyjna uchwałami 1a/2017 i 1b/2017 z 26.01.2017 r. wskazała
członków Komisji Rewizyjnej do reprezentowania stowarzyszenia „Forum 4 Czerwca” w umowach między
stowarzyszeniem a członkiem zarządu.

Realizowane działania
1.

Zakończenie realizacji pakietu rozwojowego w ramach konkursu „Pakiet dla społecznych rakiet” na podstawie
umowy 4/2016 z 23.08.2016 r. zawartej z Fundacją Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO).

Rezultatem pakietu było wykonanie na rzecz stowarzyszenie Forum 4 Czerwca:
 Loga, które składa się z logotypu w postaci graficznej stylizacji nazwy „Forum 4 Czerwca” i elementu graficznego
(symbolu), które stanowi jej integralną część czyli logo.
 Księgę znaku tj. to standaryzację logo - opis budowy logo i przykłady jak należy znak stosować dla prawidłowego
używania.
 Strony internetowej zamieszczonej pod adresem www.4czerwca.org
2.

Złożony 28.12. 2016 r. wniosek do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o przyznanie 78070,00 zł
dofinansowania w ramach „Programu Rządowego na rzecz aktywności społecznej osób starszych na lata 20142020 – edycja 2017” na realizację projektu „Zaradni Seniorzy” uzyskał wnioskowane dofinansowane w pełnej
wysokości. Całkowity koszt realizacji zadania wynosił 93070.00 zł., 15000 zł. stanowiło wkład własny osobowy.
Projekt realizowany był od 15 marca do 31 października 2017 roku w 6 miejscowościach województwa łódzkiego z
partnerami nieformalnymi zadania :
 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,
 Klubem Seniora w Sędziejowicach.
Zakładane cele realizacji zadania publicznego "Zaradni Seniorzy" zostały osiągnięte w zakładanym wymiarze:
 Zrealizowano podniesienie u uczestników projektu (osób 60+) wiedzy z zakresu (1) prawa
administracyjnego i cywilnego, (2) struktury, właściwości i kompetencji urzędów i sądów w Polsce, (3)
kosztów postępowania administracyjnego i sądowego oraz możliwości zwolnienia z tych kosztów –
poprzez dostarczenie uczestnikom elementarnych podstaw wiedzy w tym zakresie – co w efekcie
poprawi funkcjonowanie uczestników w życiu społecznym i będzie przeciwdziałać ich społecznemu
wykluczeniu.
 Zrealizowano nabycie przez uczestników projektu (osób 60+) praktycznych umiejętności w zakresie
sporządzania pism (wniosków, podań itp.) na przykładzie spraw życia codziennego i oraz
sygnalizowanych przez uczestników warsztatu – co w efekcie zmniejszy u uczestników przejawy tzw.
analfabetyzmu wtórnego i przeciwdziałać będzie ich społecznemu wykluczeniu.



Zrealizowano podniesienie u uczestników projektu (osób 60+) wiedzy z zakresu (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) – poprzez dostarczenie
uczestnikom elementarnych podstaw wiedzy w tym zakresie – co w efekcie zwiększy u uczestników
poczucie własnej wartości w związku z nabyciem kompetencji do samodzielnego decydowania o sobie i
swoim majątku.



Zrealizowano nabycie przez uczestników projektu (osób 60+) praktycznej wiedzy z zakresu nabywania
spadku i rozporządzania własnym majątkiem na wypadek śmierci – co w efekcie zwiększy u uczestników
poczucie własnej wartości w związku z nabyciem kompetencji do samodzielnego decydowania o sobie i
swoim majątku.



Zrealizowano podniesienie u uczestników projektu (osób 60+) wiedzy z zakresu takich zagadnień jak:
zawieranie umów na odległość i możliwość ich rozwiązania, odwrócona hipoteka i renta dożywotnia,
darowizna, zasady składania reklamacji oraz możliwości odstąpienia o zawartej umowy – poprzez
dostarczenie uczestnikom elementarnych podstaw wiedzy w tym zakresie – co w efekcie poprawi u
uczestników efektywność funkcjonowania w życiu społecznym i będzie przeciwdziałać społecznemu
wykluczeniu.



Zrealizowano nabycie przez uczestników projektu (osób 60+) praktycznych kompetencji z zakresu
zawierania umów na odległość i możliwości ich rozwiązania, odwróconej hipoteki i renty dożywotniej,
darowizn, zasad składania reklamacji oraz możliwości odstąpienia od zawartej umowy. Dodatkowym
rezultatem warsztatu będzie wypracowanie 5 wzorów pism – co w efekcie zmniejszy u uczestników
przejawy tzw. analfabetyzmu wtórnego i przeciwdziałać będzie ich społecznemu wykluczeniu.



Zrealizowano nabycie przez uczestników projektu (osób 60+) praktycznych kompetencji
interpersonalnych w zakresie komunikacji – „w mowie i piśmie”– w tym m.in. nabycie umiejętności
prowadzenia rozmowy, formułowania pytań i odpowiedzi, redagowania tekstu (pisma, odpowiedzi na
pismo) – co w efekcie zmniejszy u uczestników przejawy tzw. analfabetyzmu wtórnego i przeciwdziałać
będzie ich społecznemu wykluczeniu.



Zrealizowano podniesienie u uczestników projektu (osób 60+) wiedzy o (1) zasadach zdrowego trybu
życia opartego na diecie dostosowanej do stanu zdrowia. (2) wpływie produktów żywieniowych na
aktywność osób je spożywających (3) łączeniu składników pożywienia w sposób wpływający pozytywnie
na aktywność fizyczna i umysłową konsumentów, wraz z propozycjami przepisów spełniających takie
kryteria – co w efekcie promować będzie zdrowy tryb życia, uaktywni uczestników, przeciwdziałać
będzie. powiązanemu z wiekiem spadkowi intelektualnych możliwości i poprawi efektywność
funkcjonowania uczestników w życiu społecznym.



Zrealizowano podniesienie aktywności społecznej poprzez udział w projekcie 200 osób.

Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego „Zaradni Seniorzy” złożone zostało 26 listopada
2017 r., a przyjęte – bez uwag – 20 kwietnia 2017 r.
3.

19.05.2017 r. w imieniu stowarzyszenia Prezes i Sekretarz złożyli ofertę do Wojewody Łódzkiego na realizację
zadania publicznego – Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób – Wsparcie społecznej dla osób z niepełnosprawnością oraz osób w wieku
emerytalnym, którego celem była organizacja koncertu pt.” Złota era swingu w muzyce filmowej lat 30.- 50. XX
wieku w wykonaniu zespołu „Old Timers” w ramach obchodów Dnia Seniora w gminie Inowłódz 30 września 2017r.
Wnioskowana kwota 9600,00 zł. została przyznana na realizację zadania. Wkład własny stowarzyszenia wyniósł
2440,00 zł. wkładu osobowego i 160,00 zł. wkładu finansowego. Umowa na realizację została podpisana 24 lipca
2017 r. i przyczyniła się do realizacji zakładanych we wniosku następujących rezultatów:
 Podniesienie reintegracji społecznej u 207 osób w wieku 60+ z gminy Inowłódz,
 Poprawa jakości życia u 207 osób w wieku 60+ z gminy Inowłódz,
 Wyrównanie szans i zminimalizowanie zagrożenia wykluczeniem społecznym w 207 osób w wieku 60+ z
gminy Inowłódz
poprzez możliwość udziału w koncercie na terenie miejsca zamieszkania bez konieczności ponoszenia
kosztów dojazdu i opłaty za wstęp.

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego złożone zostało 20 stycznia 2017 r. i przyjęte bez uwag, co
potwierdziła kontrola przeprowadzona w siedzibie stowarzyszenia 11 czerwca2018 r. (wpis w książkę
kontroli).
4.

5.

W październiku i listopadzie 2017 r. na spotkaniach roboczych został sformułowany projekt „Senior bezpieczny i
zaradny”, który został złożony 21 grudnia 2017 r. 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 20142020 – edycja 2018” na realizację projektu „Senior Bezpieczny i Zaradny” – wartość całego zadania 139440,00 zł.
Wniosek został złożony 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,

W listopadzie i grudniu 2017 r. na spotkaniach roboczych rozpoczęto formułowanie projektu związanego z
obchodami 100. Rocznicy odzyskania Niepodległości.
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