
SPRAWOZDANIE    Z      DZIAŁALNOŚCI 
FUNDACJI    POMOCY     DZIECIOM  

w    Żywcu    za   2001 rok 
 

I.    Dane organizacji. 
 Fundacja Pomocy Dzieciom 

  ul. Sempołowskiej 2 
    34-300 Żywiec 
     tel.0-33 861 09 85, fax. 861 03 97 
 

data rejestracji fundacji:  5 luty 1998 roku. 
nr księgi rejestrowej:  5370 
regon:    070909374   

 
Organy Fundacji: 

FUNDATOR – założyciel 

  Krzysztof Błecha 
 

Rada Nadzorcza: 

Lek.med. Krzysztof Błecha  –  Żywiec, ul. Jodłowa 111  
Ksiądz Grzegorz Sroka   –  Klasztor O.Franciszkanów, Rychwałd 77,     

Gilowice k. Żywca 
mgr Jan Siwiec    –  Przyborów   
Jadwiga Sołtysik Piotrowska  -   Łodygowice, ul. Kalonki 5  
– skreślona z listy  członków Rady Nadzorczej w dniu 2 sierpnia br.   na mocy uchwały RN  nr   
1/2001,  Rada Nadzorcza nie powołała jednocześnie  nowego członka RN. 
Skreślenie z listy członków  Rady Nadzorczej nastąpiło na podstawie  & 18 pkt c statutu Fundacji. (Pani 
Piotrowska  ponad rok  nie  wywiązywała się  z obowiązków członka RN, nie uczestniczyła w posiedzeniach 
Rady oraz  w jej pracach. Ponadto zmieniała adres zamieszkania,  nie pozostawiając  informacji o nowym 
adresie, co  w rezultacie uniemożliwiło nawiązanie z nią  kontaktu)   

 
Zarząd Fundacji: 

Prezes   Renata Błecha   –  Żywiec,  ul. Jodłowa 111 
Zofia Bury      -  Żywiec,  os. Kabaty 45 
Dorota Więzik -    - Buczkowice,  
 

Rada Programowa: 

mgr Dorota Hajdarowicz   – Kraków - przedstawiciel sponsorów 
inż. Antoni Kamiński –  Dębica- Dyrektor Biura współpracy z  

Zagranicą Wyższej Szkoły Informatyki  

i Zarządzania w Rzeszowie 
Rada Nadzorcza Fundacji w dniu 2 sierpnia  2001r.  na mocy uchwały nr    2/2001 z dnia 2.08.2001r.   
odwołała   członków Rady Programowej, nie powołując  jednocześnie  innych osób na  w/w 
stanowiska. 
Skreślenie z listy członków  Rady Nadzorczej nastąpiło na podstawie  & 35   statutu Fundacji. (Pani  
Hajdarowicz oraz Pan Kamiński  przez  ponad rok  nie   uczestniczyli  w pracach Fundacji, nie byli obecnie  na 
żadnym z posiedzeń  Zarządu Fundacji ani Rady Nadzorczej Fundacji,  nie interesowali się jej działalnością. Nie 
odpowiadali również na próby kontaktu ze strony  osób zarządzających Fundacją)     

 



I.   Statutowe cele fundacji; 
 Pomoc w leczeniu, rehabilitacji i edukacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 
 Pomoc sierotom i dzieciom z rodzin patologicznych i ubogich 
 Świadczenie pomocy dzieciom chorym 
 Wspieranie osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność zgodną ze 

statutem Fundacji 
Na mocy uchwały  RN   nr  3/2001  z dnia 2 sierpnia   rozszerzono cele statutowe o 
punkt: 

 Prowadzenie poradnictwa i doradztwa osobom niepełnosprawnym i ich 
opiekunom. 

 
Swe cele Fundacja w roku 2001 realizowała   poprzez: 
  
1. Dofinansowywanie działalności Ośrodka Rehabilitacyjno – 

Wychowawczego  dla dzieci niepełnosprawnych  fizycznie i umysłowo. 
 
2. Prowadzenie  świetlic środowiskowych  

 

Świetlica „Ziarenko”  w Pietrzykowicach – prowadzona  przez  
wolontariuszy Akcji Katolickiej przy parafii w Pietrzykowicach (nauczyciele, 
osoby czynne zawodowo – urzędnicy, emeryci, ksiądz) . Pomieszczenia oraz  
zaplecze kuchenne nieodpłatne  udostępnił  proboszcz parafii.  Świetlica  
działa  w każdą sobotę, ferie i wakacje dla ok. 50-ciorga dzieci z rodzin 
wielodzietnych, patologicznych, ubogich oraz  dzieci niepełnosprawnych. 2 – 
3 x w tygodniu  wolontariusze pomagają popołudniami odrabiać lekcje.  
Świetlica w Żywcu – prowadzona  przez wolontariuszy, głównie    
nauczycieli.   Zajęcia w świetlicy odbywały się 2 x w tygodniu.   
 
Zajęcia prowadzone w świetlicach  obejmowały: 

 zajęcia  teatralne – dzieci  wystawiły jasełka, uczestniczyły    w 
przeglądach  grup kolędniczych  i  teatralnych), 

 zajęcia kulinarne  –  dzieci  przy pomocy wolontariuszy  uczą się 
przygotowywać  posiłki – kanapki, ciasta, soki i inne, które potem  
spożywały 

 zajęcia komputerowe – nauka obsługi komputera  i internetu 

 zajęcia rekreacyjno – sportowe  - organizowano dla dzieci wycieczki, 
ogniska i pikniki 

 zajęcia plastyczne  i muzyczne  -  pod okiem wolontariuszy dzieci  mogły 
rozwijać swoje zainteresowania,  przygotowywały się do wzięcia udziału 
w  Gminnym Przeglądzie  Pieśni Patriotycznej oraz czynnie  
uczestniczyły w konkursach plastycznych. 

 pogadanki profilaktyczne – wolontariusze rozmawiali z dziećmi podczas 
zajęć o zagrożeniach jakie niosą za sobą  - nadużywanie alkoholu, palenie 
papierosów, brani narkotyków, kradzież i inne  zachowania, negatywnie 
postrzegane przez społeczeństwo. 



 Pomoc  w odrabianiu lekcji – wyrównywanie szans edukacyjnych  dzieci, 
które nie są w stanie same uporać się z  zadaniami, a nie mogą liczyć  na 
pomoc rodziców. 

 Zajęcia integracyjne – dla dzieci  niepełnosprawnych  
  

Różnorodność  zajęć sprawiła, że dzieci chętnie  w nich uczestniczyły, przyciągając 
jednocześnie swoich kolegów, pożytecznie  spędzały  czas poza  patologicznym 
środowiskiem, z którym stykają się na co dzień.  Wśród dzieci nawiązały się 
przyjaźnie,  zrozumiały, że  nie są pozostawione samym sobie, że mogą na kogoś 
liczyć,  i  że można coś w życiu osiągnąć. 
 
Do zajęć wykorzystywano  sprzęt sportowo – rekreacyjny,  rehabilitacyjny, materiały 
plastyczne, sprzęt muzyczny, komputer, programy multimedialne, liczne książki i 
inne pomoce dydaktyczno – naukowe zakupione z  dotacji  udzielonych  m.in. przez: 

- Fundację Bankową im. L. Kronenberga, 
- Fundusz Kanadyjski Ambasadora Kanady  - 26 października 

Ambasador Kanady  Donald McLennan wraz z małżonką osobiście  
gościł  w Fundacji. 

- Fundację POLSAT 
- Telewizję Polską S.A.  
- Fundację Na Rzecz Rodziny L. i J.  Buzków 

- Fundację im. Stefana Batorego z Warszawy   
 

 Punkty   konsultacyjno-terapeutyczne    na terenie powiatu żywieckiego. 

 

Punkty   konsultacyjno  -   terapeutyczny  – mieszczące    się   w   Żywcu   
przy   ul. Sienkiewicza 19   oraz  w   Soli – Kiczorze. 
Działają  one   głównie z myślą o dzieciach niepełnosprawnych, z 
zaburzeniami zachowania, mowy, itp.  Przyjmują w nich: lekarz rehabilitacji 
med., rehabilitanci, logopeda, pedagog specjalny, terapeuta zajęciowy, 
nauczyciele .... . Większość ww osób to wolontariusze.  
W punktach tych  bezpłatnie prowadzona jest wczesna diagnostyka 
niemowląt i dzieci,   badanie prawidłowości rozwoju niemowląt, nauka 

rehabilitacji i pielęgnacji niemowląt w domu dla rodziców, zajęcia 
rehabilitacyjne, konsultacje i terapia logopedyczna, diagnostyka 
nieprawidłowych  zachowań.  
Obejmujemy pomocą  i terapią  dziecko i jego rodzinę, prowadzimy 
działania w kierunku nabywania, rozwijania i podtrzymywania przez te 
dzieci umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania,  
prowadzimy psychologiczną  pracą z rodziną, uczymy rodziców 
podstawowych zasad rehabilitacji ich dziecka, aby również w domu mogli je 
rehabilitować. 
 
 



3. Zorganizowanie turnusu  rehabilitacyjnego w miejscowości nadmorskiej dla  
86  dzieci i osób niepełnosprawnych łącznie z opiekunami   z terenu powiatu 
żywieckiego i bielskiego.  
Turnus rehabilitacyjny odbył się w  OW   PROTON  w Kołobrzegu, w  
dniach 16 – 29 sierpnia 2001r.  
Za uczestników załatwiliśmy  wszystkie formalności związane z uzyskaniem 
dofinansowania  z PCPR,  rezerwacją ośrodka, pociągu   oraz zapewnieniem  
środka transportu na miejscu w miejscowości wypoczynkowej. 
Wysyłaliśmy  również  własnego pracownika, który  był odpowiedzialny za 
prawidłowy przebieg turnusu i prawidłowe  wypełnienie dokumentacji  

rozliczeniowej.    
4. Organizowanie zajęć integracyjnych dla dzieci niepełnosprawnych  i ich 

zdrowych rówieśników.   

 Zajęcia organizowane były w świetlicach Fundacji, w szkole 
podstawowej i  przedszkolu integracyjnym w Żywcu. 
 Wspólne zajęcia pozwalają  zdrowym dzieciom  inaczej spojrzeć na 
dzieci chore i potrzebujące pomocy.  Dzięki temu   zostaje  zmniejszona 
bariera jaka dzieli zdrowe dzieci  i dzieci  niepełnosprawne.  W trakcie  zajęć  
dzieci zdrowe są   dumne, że mogą komuś pomóc i że są  komuś potrzebne. 
Natomiast dzieci niepełnosprawne, widząc  ogromne  zainteresowanie nimi 
ze strony zdrowych rówieśników  przełamują swoją  niepewność (zwłaszcza 
dzieci autystyczne)  i nawiązują  kontakt z otoczeniem. Zajęcia te  mają 
również  na celu  wyczulenie dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjów i 
średnich na problemy niepełnosprawnych, rodzin biednych, wielodzietnych 
oraz uaktywnianie ich do bezpośredniej pomocy  w/w dzieciom.  
W br. zorganizowaliśmy wielki festyn integracyjny, w którym wzięło udział 
ponad 300 dzieci niepełnosprawnych, dzieci z rodzin wielodzietnych, 
patologicznych i ubogich.  

5. Prowadzenie poradnictwa prawno-socjalnego, specjalistycznego  oraz 
bezpośredniej pomocy w  załatwianiu spraw w urzędach osobom 
niepełnosprawnym. 

Poradnictwo prowadzimy  od początku istnienia fundacji.  Porad można 
zasięgnąć telefonicznie  lub osobiście w biurze Fundacji. Służymy również  
tym  osobom pomocą w załatwianiu spraw urzędowych. Wydajemy również  
opinie na piśmie. 
Fundacja wydała broszury: 

- „Poradnik prawny dla  osób niepełnosprawnych” 
- „Informator o organizacjach i instytucjach działających na rzecz osób 

niepełnosprawnych  w powiecie żywieckim” 
- „Poradnik Logopedyczny” 

6. Pomoc dzieciom z rodzin wielodzietnych  i ubogich oraz dzieciom 
niepełnosprawnym. 

Zakupiliśmy  art. szkolne   (podręczniki, zeszyty, długopisy,  bloki, farby 
itp.)  dla dzieci: 

- ze szkoły podstawowej nr  5 w Żywcu,   
- z rodziny wielodzietnej (20 –cia  dzieci) z Sopotni k. Żywca 



- z rodziny wielodzietnej z Bystrej, której w listopadzie  spłonął  dom 
oraz cały dobytek 

Ponadto tej ostatniej rodzinie zakupiliśmy art.  żywnościowe.  
 
Przekazaliśmy  środki na dożywianie dzieci  (drożdżówka i herbata) 
uczęszczające do świetlicy przy  szkole podstawowej nr 1 w Żywcu. 
 

7. Pomoc sierotom z Państwowego i Rodzinnych domów dziecka. 

Zakupiliśmy art.  szkolne dla dzieci z Powiatowego Domu Dziecka  w Żywcu. 
 
8. Realizowane  programy:  

 
 „Działajmy wspólnie na rzecz niepełnosprawnych”.  

Finansowany przez Fundację im. S. Batorego z Warszawy.  
W ramach programu  Fundacja  była organizacją parasolową dla kilku 
innych  organizacji pozarządowych  zajmujących się pomocą osobom 
niepełnosprawnym na terenie naszego powiatu. Informowaliśmy  je o 
ogłaszanych konkursach, pomagaliśmy napisać wniosek, realizować 
projekt oraz  rozliczyć dotację. Wszystkim zainteresowanym udzielaliśmy 
poradnictwa w zakresie księgowości, oraz prawnego funkcjonowania 
organizacji pozarządowych. 
Koordynowaliśmy  współpracę między organizacjami: 

 Fundacją PER CORDA z Łodygowic, 
 Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ziemi Żywieckiej, 
 Stowarzyszeniem Edukacyjno – Integracyjnym w Żywcu, 
 Stowarzyszeniem PROMYK w Milówce, 
Po zakończeniu programu nadal udzielamy porad  i pomocy w  w/w 
sprawach.  

 „Centrum Informacyjne dla organizacji pozarządowych  i osób 
niepełnosprawnych z terenu powiatu żywieckiego”. 

Program  finansowany przez Akademię  Rozwoju Filantropii w Polsce. 
W trakcie realizacji programu z naszej pomocy, w sposób bezpośredni  w 
skorzystało  ok.  2 500 osób  oraz ok. 20 organizacji pozarządowych z powiatu 
żywieckiego, a także i bielskiego.  

Zorganizowane  zostały wspólne spotkania organizacji biorących udział 
w programie, spotkania z władzami lokalnymi oraz   spotkania informacyjno 
– szkoleniowe stały się dla tych organizacji.  Dzięki informacjom  o 
możliwościach pozyskania środków finansowych na ich bieżącą działalność  i 
pomocy w wypełnieniu wniosku  organizacje  złożyły  wnioski do 
dotacjodawców i otrzymały dotacje. 

Dzięki poradnictwu prawnemu i finansowemu osoby niepełnosprawne 
oraz ich  opiekunowie   zaczęli wykorzystywać  przysługujące im prawa  (np. 
do bezpłatnych przejazdów dzieci niepełnosprawnych do szkoły  i z 
powrotem). Wcześniej  nie korzystali z przywilejów, bowiem  o nich nie 
wiedzieli lub bali się z nich korzystać, albo też  nie wiedzieli  jakie dokumenty  
należy posiadać aby  zgodnie z prawem  wykorzystać to co  im przysługuje. 

 



Programy skierowane  do dzieci niepełnosprawnych, dzieci z rodzin  
wielodzietnych, patologicznych i  ubogich.   

 „Wyrównywanie szans życiowych i przeciwdziałanie izolacji dzieci  i 
młodzieży niepełnosprawnej fizycznie i umysłowo oraz społecznie  
zagrożonej”. 

Główny darczyńca  -   Fundacja im. Stefana Batorego z Warszawy. 
  „Świetlice  integracyjno – terapeutyczne”  

Główny darczyńca  -   Fundacja Bankowa im. Leopolda  Kronenberga  
 „Świetlice  integracyjno – terapeutyczne”  

Główny darczyńca  -    Fundusz Kanadyjski Ambasadora Kanady  
 „Świetlice  integracyjno – terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych, 

dzieci z rodzin wielodzietnych, ubogich lub patologicznych”  

Główny darczyńca  -   Fundacja Na Rzecz Rodziny  J. i L. Buzków.  
 Program  na rzecz  dzieci niepełnosprawnych i dzieci w trudnej sytuacji 

życiowej. 

Program  dotowany  przez Telewizję Polską S.A.  
Celem  tych programów było: 

1. wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez  
 wspólne, z pomocą  wolontariuszy  odrabianie  lekcji, 
 umożliwienie  korzystania z internetu, 
 nauka   obsługi komputera, 
 możliwość korzystania z programów multimedialnych i gier 

komputerowych, 
 wykorzystanie w  nauce i zajęciach   ciekawych  pomocy 

dydaktycznych,  
2. możliwość rozwijania i kształtowania talentów poprzez uczestnictwo w 

zajęciach plastycznych, muzycznych i teatralnych, 
3. uczestniczenia w zajęciach sportowych, 

4. spędzenie czasu poza patologicznym  środowiskiem,  co w przyszłości 
owocować będzie negatywnym  odniesieniem do alkoholu, narkotyków, 
kradzieży, itp. 

5. nauka gotowania podczas zajęć kulinarnych  i możliwość spożycia 
przygotowanego przez  same dzieci  posiłku. 

6. uczestnictwo w wycieczkach  i  wyprawach do kina -  dzieci z rodzin  
biednych i patologicznych z reguły nie uczestniczą w szkolnych wycieczkach 
ze względów finansowych. – organizowane wycieczki w ramach świetlic były  
dla nich  wielkim przeżyciem 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. Opis działalności  gospodarczej Fundacji. 
W roku 2001  Fundacja nie prowadziła żadnej działalności gospodarczej.  
 

4. Informacja : 
a) o pracownikach zatrudnionych w Fundacji w roku 2001. 

mgr Małgorzata Tracz – Dyrektor Biura Fundacji  -   umowa o pracę  1 etat  (od 6 

września   1/3 etatu). 
Fundacja  nikogo nie zatrudniała  do prowadzenia  działalności gospodarczej. 
 
b) o  wynagrodzeniach: 

Łączna kwota wynagrodzeń     -   13 036,66 zł 
Świadczenie urlopowe  -    620,53 zł 
Wynagrodzenia dla  osób zatrudnionych do prowadzenia działalności gospodarczej 
-  nie dotyczy. 
Umowy zlecenia dla celów administracyjnych: 1 560,00 zł 
Umowy zlecenia dla celów statutowych:   11 643,00 zł 
 
c) o przeciętnym  miesięcznym  wynagrodzeniu   wypłaconym   członkom 

zarządu fundacji oraz pozostałych organów fundacji   w roku 2001 -  

Wszystkie   osoby  wchodzące w skład organów  Fundacji pracują  społecznie nie 
pobierając z tego tytułu żadnych wynagrodzeń. 
 
d) o umowach  zlecenia: 

zawarto  3  umowy zlecenia dla celów administracyjnych i 25  umów dla celów  
statutowych.  
 
e) o udzielonych  przez Fundację pożyczek  w roku 2001. 

Fundacja nie udzielała pożyczek w roku 2001. 
 
f) o kwotach  ulokowanych  na rachunkach bankowych w roku 2001: 

Bank Przemysłowo – Handlowy o/Żywiec    -   582, 65 zł 
Bank Spółdzielczy o/ Żywiec  -   
   Konto/0 – 4 431,00 zł 
   Konto/1 – 128,57 zł 
   Konto/2 – 3 093,86 zł 
   Konto/3 – 1524,37 zł 
Bank Spółdzielczy o/Żywiec – (12 lokat krótkoterminowych) o łącznej wartości 63 500,00 zł    

g) o wartości  nabytych obligacji oraz wielkości  objętych udziałów lub nabytych 
akcji w spółkach prawa handlowego: 

Fundacja  w roku 2001 nie nabyła żadnych obligacji, nie stała się również 
udziałowcem  i akcjonariuszem  w spółkach prawa handlowego. 
 



h) o nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot 
wydatkowych na ten cel. 

 Fundacja  rozpoczęła   starania  w  MSWiA oraz w Starostwie Powiatowym w 
Żywcu o  przejęcie  kompleksu budynków (po byłym Batalionie Wojsk Ochrony 
Pogranicza) w Żywcu, gdzie  zostanie utworzone nowoczesne Centrum  
Rehabilitacyjne  dla dzieci niepełnosprawnych. 
 
W roku 2001  Fundacja nie  poniosła żadnych kosztów finansowych i rzeczowych  
związanych  z w/w  działaniami.  
 
i) o nabytych pozostałych środkach trwałych o wartości  przekraczającej 5 000 zł. 

Fundacja zakupiła:  
Materac VIOFOR  -  faktura nr  2273/2001 z dnia 12.09.2001r. - 7 000,01 zł 
Komputer   - faktura nr 587/01/Vat z dnia 19.03.2001r. - 6 553,28 zł 
  
5) Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i 
samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz 
o wynikach finansowych  tej działalności: 

Nie dotyczy. 
  
6) o rozliczeniach fundacji z budżetem z tytułu  ciążących zobowiązań 
podatkowych, a także informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych. 
 

Zobowiązania fundacji na  31.12.2001r. wyniosły   503,08 zł  i dotyczyły  podatku 
dochodowego od wynagrodzeń i umów zlecenia   oraz  ubezpieczeń  społecznych.  
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w    Żywcu    za   2001 rok 
 

I.    Dane organizacji. 
 
 Fundacja Pomocy Dzieciom 

  ul. Sempołowskiej 2 
    34-300 Żywiec 
     tel.0-33 861 09 85, fax. 861 03 97 
 

data rejestracji fundacji:  5 luty 1998 roku. 
nr księgi rejestrowej:  5370 
regon:    070909374   

 
Organy Fundacji: 

FUNDATOR – założyciel 

  Krzysztof Błecha 
 

Rada Nadzorcza: 

Lek.med. Krzysztof Błecha  –  Żywiec, ul. Jodłowa 111  
Ksiądz Grzegorz Sroka   –  Klasztor O.Franciszkanów, Rychwałd 77,     

Gilowice k. Żywca 
mgr Jan Siwiec    –  Przyborów   

 
 

Zarząd Fundacji: 

Prezes   Renata Błecha   –  Żywiec,  ul. Jodłowa 111 
Zofia Bury      -  Żywiec,  os. Kabaty 45 
Dorota Więzik -    - Buczkowice,  
 
 
 

II.   Statutowe cele fundacji; 
 

 Pomoc w leczeniu, rehabilitacji i edukacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 
 Pomoc sierotom i dzieciom z rodzin patologicznych i ubogich 
 Świadczenie pomocy dzieciom chorym 
 Wspieranie osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność zgodną ze 

statutem Fundacji 



 Prowadzenie poradnictwa i doradztwa osobom niepełnosprawnym i ich 
opiekunom. 

 
 
 
 
 
 

Swe cele Fundacja w roku 2001 realizowała   poprzez: 
  
 
9. Dofinansowywanie działalności Ośrodka Rehabilitacyjno – 

Wychowawczego  dla dzieci niepełnosprawnych  fizycznie i umysłowo. 
 
10. Prowadzenie  świetlic środowiskowych  

 

Świetlica „Ziarenko”  w Pietrzykowicach – prowadzona  przez  
wolontariuszy Akcji Katolickiej przy parafii w Pietrzykowicach (nauczyciele, 
osoby czynne zawodowo – urzędnicy, emeryci, ksiądz) . Pomieszczenia oraz  
zaplecze kuchenne nieodpłatne  udostępnił  proboszcz parafii.  Świetlica  
działa  w każdą sobotę, ferie i wakacje dla ok. 50-ciorga dzieci z rodzin 
wielodzietnych, patologicznych, ubogich oraz  dzieci niepełnosprawnych. 2 – 
3 x w tygodniu  wolontariusze pomagają popołudniami odrabiać lekcje.  
Świetlica w Żywcu – prowadzona  przez wolontariuszy, głównie    
nauczycieli.   Zajęcia w świetlicy odbywały się 2 x w tygodniu.   
 
Zajęcia prowadzone w świetlicach  obejmowały: 

 zajęcia  teatralne – dzieci  wystawiły jasełka, uczestniczyły    w 

przeglądach  grup kolędniczych  i  teatralnych), 

 zajęcia kulinarne  –  dzieci  przy pomocy wolontariuszy  uczą się 
przygotowywać  posiłki – kanapki, ciasta, soki i inne, które potem  
spożywały 

 zajęcia komputerowe – nauka obsługi komputera  i internetu 

 zajęcia rekreacyjno – sportowe  - organizowano dla dzieci wycieczki, 
ogniska i pikniki 

 zajęcia plastyczne  i muzyczne  -  pod okiem wolontariuszy dzieci  mogły 
rozwijać swoje zainteresowania. 

 pogadanki profilaktyczne – wolontariusze rozmawiali z dziećmi podczas 
zajęć o zagrożeniach jakie niosą za sobą  - nadużywanie alkoholu, palenie 
papierosów, brani narkotyków, kradzież i inne  zachowania, negatywnie 
postrzegane przez społeczeństwo. 

 Pomoc  w odrabianiu lekcji – wyrównywanie szans edukacyjnych  dzieci, 
które nie są w stanie same uporać się z  zadaniami, a nie mogą liczyć  na 
pomoc rodziców. 

 Zajęcia integracyjne – dla dzieci  niepełnosprawnych  
  



Różnorodność  zajęć sprawiła, że dzieci chętnie  w nich uczestniczyły, przyciągając 
jednocześnie swoich kolegów, pożytecznie  spędzały  czas poza  patologicznym 
środowiskiem, z którym stykają się na co dzień.  Wśród dzieci nawiązały się 
przyjaźnie,  zrozumiały, że  nie są pozostawione samym sobie, że mogą na kogoś 
liczyć,  i  że można coś w życiu osiągnąć. 
 
Do zajęć wykorzystywano  sprzęt sportowo – rekreacyjny,  rehabilitacyjny, materiały 
plastyczne, sprzęt muzyczny, komputer, programy multimedialne, liczne książki i 
inne pomoce dydaktyczno – naukowe zakupione z  dotacji  udzielonych  m.in. przez: 

- Fundację Bankową im. L. Kronenberga, 

- Fundusz Kanadyjski Ambasadora Kanady  - 26 października 
Ambasador Kanady  Donald McLennan wraz z małżonką osobiście  
gościł  w Fundacji. 

- Fundację POLSAT 
- Telewizję Polską S.A.  
- Fundację Na Rzecz Rodziny L. i J.  Buzków 
- Fundację im. Stefana Batorego z Warszawy   
 

  
 

11. Punkty   konsultacyjno-terapeutyczne    na terenie powiatu żywieckiego. 
 

Punkty   konsultacyjno  -   terapeutyczny  – mieszczące    się   w   Żywcu   
przy   ul. Sienkiewicza 19. oraz  w   Soli – Kiczorze. 
Działają  one   głównie z myślą o dzieciach niepełnosprawnych, z 
zaburzeniami zachowania, mowy, itp.  Przyjmują w nich: lekarz rehabilitacji 
med., rehabilitanci, logopeda, pedagog specjalny, terapeuta zajęciowy, 
nauczyciele .... . Większość ww osób to wolontariusze.  
W punktach tych  bezpłatnie prowadzona jest wczesna diagnostyka 
niemowląt i dzieci,   badanie prawidłowości rozwoju niemowląt, nauka 
rehabilitacji i pielęgnacji niemowląt w domu dla rodziców, zajęcia 
rehabilitacyjne, konsultacje i terapia logopedyczna, diagnostyka 
nieprawidłowych  zachowań.  
Obejmujemy pomocą  i terapią  dziecko i jego rodzinę, prowadzimy 
działania w kierunku nabywania, rozwijania i podtrzymywania przez te 
dzieci umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania,  
prowadzimy psychologiczną  pracą z rodziną, uczymy rodziców 
podstawowych zasad rehabilitacji ich dziecka, aby również w domu mogli je 
rehabilitować. 
 
 

12. Zo rganizowanie turnusu  rehabilitacyjnego w miejscowości  nadmorskiej  
dla  86  dzieci i osób niepełnosprawnych łącznie z opiekunami   z terenu 
powiatu żywieckiego i bielskiego.  
Turnus rehabilitacyjny odbył się w  OW   PROTON  w Kołobrzegu, w  
dniach 16 – 29 sierpnia 2001r.  



Za uczestników załatwiliśmy  wszystkie formalności związane z uzyskaniem 
dofinansowania  z PCPR,  rezerwacją ośrodka, pociągu   oraz zapewnieniem  
środka transportu na miejscu w miejscowości wypoczynkowej. 
Wysyłaliśmy  również  własnego pracownika, który  był odpowiedzialny za 
prawidłowy przebieg turnusu i prawidłowe  wypełnienie dokumentacji  
rozliczeniowej.    

 
13. Organizowanie zajęć integracyjnych dla dzieci niepełnosprawnych  i ich 

zdrowych rówieśników.   

 Zajęcia organizowane były w świetlicach Fundacji, w szkole 
podstawowej i  przedszkolu integracyjnym w Żywcu. 
 Wspólne zajęcia pozwalają  zdrowym dzieciom  inaczej spojrzeć na 
dzieci chore i potrzebujące pomocy.  Dzięki temu   zostaje  zmniejszona 
bariera jaka dzieli zdrowe dzieci  i dzieci  niepełnosprawne.  W trakcie  zajęć  
dzieci zdrowe są   dumne, że mogą komuś pomóc i że są  komuś potrzebne. 
Natomiast dzieci niepełnosprawne, widząc  ogromne  zainteresowanie nimi 
ze strony zdrowych rówieśników  przełamują swoją  niepewność (zwłaszcza 
dzieci autystyczne)  i nawiązują  kontakt z otoczeniem. Zajęcia te  mają 
również  na celu  wyczulenie dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjów i 
średnich na problemy niepełnosprawnych, rodzin biednych, wielodzietnych 
oraz uaktywnianie ich do bezpośredniej pomocy  w/w dzieciom.  
W br. zorganizowaliśmy wielki festyn integracyjny, w którym wzięło udział 
ponad 300 dzieci niepełnosprawnych, dzieci z rodzin wielodzietnych, 
patologicznych i ubogich.  

 
 

14. Prowadzenie poradnictwa prawno-socjalnego, specjalistycznego  oraz 
bezpośredniej pomocy w  załatwianiu spraw w urzędach osobom 
niepełnosprawnym. 

Poradnictwo prowadzimy  od początku istnienia fundacji.  Porad można 
zasięgnąć telefonicznie  lub osobiście w biurze Fundacji. Służymy również  
tym  osobom pomocą w załatwianiu spraw urzędowych. Wydajemy również  
opinie na piśmie. 
Fundacja wydała broszury: 

- „Poradnik prawny dla  osób niepełnosprawnych”  
- „Informator o organizacjach i instytucjach działających na rzecz osób 

niepełnosprawnych  w powiecie żywieckim”. 
- „Poradnik Logopedyczny” 

 
15. Pomoc dzieciom z rodzin wielodzietnych  i ubogich. 

Zakupiliśmy  art. szkolne   (podręczniki, zeszyty, długopisy,  bloki, farby 
itp.)  dla dzieci: 

- ze szkoły podstawowej nr  5 w Żywcu,   
- z rodziny wielodzietnej (20 –cia  dzieci) z Sopotni k. Żywca 
- z rodziny wielodzietnej z Bystrej, której w listopadzie  spłonął  dom 

oraz cały dobytek 
Ponadto tej ostatniej rodzinie zakupiliśmy art.  żywnościowe.  



 
Przekazaliśmy  środki na dożywianie dzieci  (drożdżówka i herbata) 
uczęszczające do świetlicy przy  szkole podstawowej nr 1 w Żywcu. 
 

16. Pomoc sierotom z Państwowego i Rodzinnych domów dziecka. 

Zakupiliśmy art.  szkolne dla dzieci z Powiatowego Domu Dziecka  w Żywcu. 
 
 
17. Realizowane  programy:  

 
 „Działajmy wspólnie na rzecz niepełnosprawnych”.  

Finansowany przez Fundację im. S. Batorego z Warszawy.  
W ramach programu  Fundacja  była organizacją parasolową dla kilku 
innych  organizacji pozarządowych  zajmujących się pomocą osobom 
niepełnosprawnym na terenie naszego powiatu. Informowaliśmy  je o 
ogłaszanych konkursach, pomagaliśmy napisać wniosek, realizować 
projekt oraz  rozliczyć dotację. Wszystkim zainteresowanym udzielaliśmy 
poradnictwa w zakresie księgowości, oraz prawnego funkcjonowania 
organizacji pozarządowych. 
Koordynowaliśmy  współpracę między organizacjami: 

 Fundacją PER CORDA z Łodygowic, 
 Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ziemi Żywieckiej, 
 Stowarzyszeniem Edukacyjno – Integracyjnym w Żywcu, 
 Stowarzyszeniem PROMYK w Milówce, 
Po zakończeniu programu nadal udzielamy porad  i pomocy w  w/w 
sprawach.  

 „Centrum Informacyjne dla organizacji pozarządowych  i osób 
niepełnosprawnych z terenu powiatu żywieckiego”. 

Program  finansowany przez Akademię  Rozwoju Filantropii w Polsce. 
W trakcie realizacji programu z naszej pomocy, w sposób bezpośredni  w 
skorzystało  ok.  2 500 osób  oraz ok. 20 organizacji pozarządowych z powiatu 
żywieckiego, a także i bielskiego.  

Zorganizowane  zostały wspólne spotkania organizacji biorących udział 
w programie, spotkania z władzami lokalnymi oraz   spotkania informacyjno 
– szkoleniowe stały się dla tych organizacji.  Dzięki informacjom  o 
możliwościach pozyskania środków finansowych na ich bieżącą działalność  i 
pomocy w wypełnieniu wniosku  organizacje  złożyły  wnioski do 
dotacjodawców i otrzymały dotacje. 

Dzięki poradnictwu prawnemu i finansowemu osoby niepełnosprawne 
oraz ich  opiekunowie   zaczęli wykorzystywać  przysługujące im prawa  (np. 
do bezpłatnych przejazdów dzieci niepełnosprawnych do szkoły  i z 
powrotem). Wcześniej  nie korzystali z przywilejów, bowiem  o nich nie 
wiedzieli lub bali się z nich korzystać, albo też  nie wiedzieli  jakie dokumenty  
należy posiadać aby  zgodnie z prawem  wykorzystać to co  im przysługuje. 

 
 



Programy skierowane  do dzieci niepełnosprawnych, dzieci z rodzin  
wielodzietnych, patologicznych i  ubogich.   
 

 „Wyrównywanie szans życiowych i przeciwdziałanie izolacji dzieci  i 
młodzieży niepełnosprawnej fizycznie i umysłowo oraz społecznie  
zagrożonej”. 

Główny darczyńca  -   Fundacja im. Stefana Batorego z Warszawy. 
 

  „Świetlice  integracyjno – terapeutyczne”  

Główny darczyńca  -   Fundacja Bankowa im. Leopolda  Kronenberga  
 

 „Świetlice  integracyjno – terapeutyczne”  

Główny darczyńca  -    Fundusz Kanadyjski Ambasadora Kanady  

 
 „Świetlice  integracyjno – terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych, 

dzieci z rodzin wielodzietnych, ubogich lub patologicznych”  

Główny darczyńca  -   Fundacja Na Rzecz Rodziny  J. i L. Buzków.  
 

 Program  na rzecz  dzieci niepełnosprawnych i dzieci w trudnej sytuacji 
życiowej. 

Program  dotowany  przez Telewizję Polską S.A.  
 
 
Celem  tych programów było: 

7. wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez  
 wspólne, z pomocą  wolontariuszy  odrabianie  lekcji, 
 umożliwienie  korzystania z internetu, 
 nauka   obsługi komputera, 
 możliwość korzystania z programów multimedialnych i gier 

komputerowych, 
 wykorzystanie w  nauce i zajęciach   ciekawych  pomocy 

dydaktycznych,  
8. możliwość rozwijania i kształtowania talentów poprzez uczestnictwo w 

zajęciach plastycznych, muzycznych i teatralnych, 
9. uczestniczenia w zajęciach sportowych, 
10. spędzenie czasu poza patologicznym  środowiskiem,  co w przyszłości 

owocować będzie negatywnym  odniesieniem do alkoholu, narkotyków, 
kradzieży, itp. 

11. nauka gotowania podczas zajęć kulinarnych  i możliwość spożycia 
przygotowanego przez  same dzieci  posiłku. 

12. uczestnictwo w wycieczkach  i  wyprawach do kina -  dzieci z rodzin  
biednych i patologicznych z reguły nie uczestniczą w szkolnych wycieczkach 
ze względów finansowych. – organizowane wycieczki w ramach świetlic były  
dla nich  wielkim przeżyciem 

  
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Opis działalności  gospodarczej Fundacji. 
W roku 2001  Fundacja nie prowadziła żadnej działalności gospodarczej.  
 

4. Informacja : 
j) o pracownikach zatrudnionych w Fundacji w roku 2001. 

 
mgr Małgorzata Tracz – Dyrektor Biura Fundacji  -   umowa o pracę  1 etat  (od 6 
września 1/3 etatu). 
Fundacja  nikogo nie zatrudniała  do prowadzenia  działalności gospodarczej. 
 
 
k) o  wynagrodzeniach: 

Łączna kwota wynagrodzeń     -    
Świadczenie urlopowe  -     
Wynagrodzenia dla  osób zatrudnionych do prowadzenia działalności gospodarczej 
-  nie dotyczy. 
Umowy zlecenia dla celów administracyjnych: 
Umowy zlecenia dla celów statutowych:  
 
 
l) o przeciętnym  miesięcznym  wynagrodzeniu   wypłaconym   członkom 

zarządu fundacji oraz pozostałych organów fundacji   w roku 2001 -  

Wszystkie   osoby  wchodzące w skład organów  Fundacji pracują  społecznie nie 

pobierając z tego tytułu żadnych wynagrodzeń. 
 
 
m) o umowach  zlecenia: 

zawarto  ..... umowy zlecenia dla celów administracyjnych i ....... umów dla celów  
statutowych.  

 
 
n) o udzielonych  przez Fundację pożyczek  w roku 2001. 
o) Fundacja nie udzielała pożyczek w roku 2001. 
 
p) o kwotach  ulokowanych  na rachunkach bankowych w roku 2001: 
Bank Przemysłowo – Handlowy o/Żywiec    -   



Bank Spółdzielczy o/ Żywiec  -   
Bank Spółdzielczy o/Żywiec – lokaty krótkoterminowe    

 
 
q) o wartości  nabytych obligacji oraz wielkości  objętych udziałów lub nabytych 

akcji w spółkach prawa handlowego: 

Fundacja  w roku 2001 nie nabyła żadnych obligacji, nie stała się również 
udziałowcem  i akcjonariuszem  w spółkach prawa handlowego. 
 
r) o nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot 

wydatkowych na ten cel. 

 Fundacja  rozpoczęła   starania  w  MSWiA oraz w Starostwie Powiatowym w 
Żywcu o  przejęcie  kompleksu budynków (po byłym Batalionie Wojsk Ochrony 
Pogranicza) w Żywcu, gdzie  zostanie utworzone nowoczesne Centrum  
Rehabilitacyjne  dla dzieci niepełnosprawnych. 
 

W roku 2001  Fundacja nie  poniosła żadnych kosztów finansowych i rzeczowych  
związanych  z w/w  działaniami.  
 
 
s) o nabytych pozostałych środkach trwałych o wartości  przekraczającej 5 000 zł. 

Fundacja zakupiła:  
Materac 
Komputer 
 
  
j)  o wartości  aktywów i zobowiązań fundacji ujętych  we właściwych 
sprawozdaniach  finansowych sporządzonych dla celów statystycznych:  

aktywa –  
zobowiązania  -      
 
5) Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i 
samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz 
o wynikach finansowych  tej działalności: 

Nie dotyczy. 
  
6) o rozliczeniach fundacji z budżetem z tytułu  ciążących zobowiązań 
podatkowych, a także informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych. 
 

Zobowiązania fundacji na  31.12.2001r. wyniosły    
 i dotyczyły  podatku dochodowego od wynagrodzeń i umów zlecenia   oraz 
ubezpieczeń  społecznych.  
 
 
 
 


