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I. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 
 

1. Informacje  rejestrowe o Fundacji .  
 

Fundacja Pomocy Dzieciom 

ul. Witosa 3  

34 – 300 Żywiec 

tel. 861-09-85,  

e-mail: fundacjapm@go2.pl 

 

data rejestracji fundacji:  5 luty 1998 roku. 

Numer KRS:   0000100243  

Dnia 29.11.2004r. Fundacja została zarejestrowana  jako organizacja  pożytku publicznego.  

 

Regon:    070909374   

 

Organy Fundacji: 

 

FUNDATOR – założyciel     -     Krzysztof Błecha 

 

Rada Nadzorcza: 

Bogusław Syska Żywiec, ul.  Irysowa 98   

Franciszek Sroka  Rychwałd 77 , Klasztor Ojców Franciszkanów     

Henryk  Cebrat  Świna 307 k. Żywca     

 

Zarząd Fundacji: 

Prezes   Renata Błecha  Żywiec, ul. Jodłowa 111   

Zofia Bury     Żywiec, os. Kabaty 45  

Krzysztof Błecha  Żywiec,  ul. Jodłowa 111 

Seweryn Gawron  Żywiec, ul. Słoneczna 2   

 

Rada Programowa:   -   

 

2. Cele statutowe Fundacji  
Zgodnie z  & 9  statutu  Fundacji jej celami są: 

 

- Pomoc w leczeniu, rehabilitacji i edukacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 

- Pomoc sierotom i dzieciom z rodzin patologicznych i ubogich 

- Świadczenie pomocy dzieciom chorym 

- Prowadzenie poradnictwa i doradztwa osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom. 

- Działalność charytatywna 

- Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej młodzieży niepełnosprawnej 

- Działalność w zakresie nauki , edukacji , oświaty i wychowania 

- Podejmowanie działań w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i 

młodzieży 

mailto:fundacjapm@go2.pl
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- Podejmowanie działań w zakresie kultury , sztuki , ochrony dóbr kultury i tradycji 

- Działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 

- Podejmowanie działań w zakresie edukacji ekologicznej oraz ochrony dziedzictwa 

przyrodniczego 

- Pomoc ofiarom katastrof , klęsk żywiołowych 

- Podejmowanie działań w zakresie  współpracy i kontaktów z osobami fizycznymi i 

prawnymi z krajów Unii Europejskiej , prowadzącymi działalność zgodną z e 

statutem Fundacji 

- Promocja i organizacja wolontariatu 

- Wspieranie techniczne , szkoleniowe , informacyjne lub finansowe osób fizycznych i 

prawnych prowadzących działalność zgodną ze statutem Fundacji 

 

 

3. Realizacja celów statutowych  w roku 2006 
 

3.1. Rehabilitacja i edukacja dzieci niepełnosprawnych.  
 

a) Centrum Rehabilitacyjno Edukacyjne  dla Dzieci. 

 

Centrum Rehabilitacyjno Edukacyjne dla Dzieci, zostało  utworzone  jako odrębny, 

samodzielny zakład Fundacji Pomocy Dzieciom. Jest Niepublicznym Zakładem Opieki  

Zdrowotnej oraz Niepubliczną Palcówką Oświatową.    Swoją działalność Centrum  

rozpoczęło 1 lipca 2005r.    

 

W roku 2006 Fundacja  zakończyła remont  i adaptację piętra placówki. Na piętrze 

utworzono  7  sal  edukacyjnych,   wyposażono je  w sprzęt  dydaktyczno – edukacyjny oraz 

rehabilitacyjny.  

        

b) Organizacja  kompleksowej terapii  i edukacji dzieci niepełnosprawnych.     

 

Zajęcia rehabilitacyjno- edukacyjne dla dzieci niepełnosprawnych   prowadzone były w 

formie 3-6 godzinnego pobytu dziennego. W trakcie zajęć dzieci poddawane były terapii 

obejmującej  rehabilitację ruchową, zajęcia logopedyczne, zajęcia z psychologiem, edukację   

oraz szereg  zajęć  edukacyjnych – muzykoterapię,  terapię zajęciową.  Ponadto  prowadzone 

były również    konsultacje lekarskie z lekarzami rehabilitacji, neurologii oraz  psychiatrii.   

 

c)  Wczesna specjalistyczna pomoc dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością.    

 

W Centrum  prowadzono również wczesną wielospecjalistyczną  kompleksową i 

skoordynowaną pomoc  dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością w wieku od 0 do 7 lat.    

W zależności od potrzeb  dziecka    poddawane było terapii 2-3 x w tygodniu. Terapia ta  

obejmowała   specjalistyczne konsultacje,   rehabilitację oraz  edukację. W zajęciach   

uczestniczyli rodzice, którzy byli    instruowani, jak  prowadzić terapię w domu.   
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W celu zapoznania   i utrwalenia  rodzicom i opiekunom dzieci  etapów rozwoju 

dziecka,   zasad pielęgnacji dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych  opracowano   

specjalistyczną  ulotkę  „Rozwój niemowlęcia”    oraz  poradnik „Praktyczne  wskazówki  dla 

rodziców małego dziecka z zaburzonym rozwojem psychomotorycznym”.  Publikacje te 

bezpłatnie rozdanowo rodzicom  podczas organizowanych spotkań i targów.   Broszury   

umieszczono również na stronie internetowej Fundacji www.fpd.ig.pl  w katalogu   

Publikacje.     

 

Zajęcia,  konsultacje i instruktaże   prowadził wysoko wykwalifikowany   personel  Centrum 

REdD.  

 

Dzięki  prowadzonej terapii i konsultacji   nastąpiło  ograniczenie  pogłębiania się 

nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym dzieci, stworzone zostały warunki  

umożliwiające  dziecku maksymalne   wykorzystanie potencjału rozwojowego jakim 

dysponuje w zakresie  funkcji poznawczych, małej i dużej motoryki, komunikacji  i 

socjalizacji. Dzieci  z niepełnosprawnością  fizyczną, zmysłów, intelektualną i  psychiczną   

zostały przygotowane  do korzystania z  edukacji  i współżycia  w grupie.        

Dzięki zajęciom  terapeutycznym wyzwolona i wzmocniona   została   aktywność społeczna, 

poznawcza i komunikacyjna dziecka ,  tym samym dzieci osiągnęły  większą autonomię.   

Ponadto  specjalistyczna terapia  i edukacja zapewniła dziecku  systematyczną dążność  do 

poprawy jakości jego życia  i   do czerpania radości z życia  pomimo występującej 

niepełnosprawności  lub zaburzeń rozwoju.   

 

3.2. Transport dzieci  niepełnosprawnych.  
Przez cały rok   2006  Fundacja organizowała bezpłatny   codzienny systematyczny  

transport  dzieci niepełnosprawnych  do miejsc gdzie są edukowane i rehabilitowane,  m.in.  

do  Centrum Rehabilitacyjno Edukacyjnego  dla Dzieci oraz do Specjalnego Ośrodka Szkolno- 

Wychowawczego w Żywcu. Systematyczny transport objął   25 dzieci niepełnosprawnych.   

 

Fundacja zorganizowała również  bezpłatny dowóz na targi rehabilitacyjne dla     65  osób 

niepełnosprawnych wraz z opiekunami (Podopieczni Stowarzyszenie „Dzieci Serc”  z 

Radziechów -  37 osób,  Uczniowie klasy specjalnej  z Soli Kaczory wraz z opiekunami -  12 

osób,  podopieczni Fundacji wraz z opiekunami  terenu Żywca - 16 osób.  

Sporadyczny transport dla osób  niepełnosprawnych objął  transport 8 osób (w tym 6  

osób niepełnosprawnych na turnus rehabilitacyjny  nad morzem (dwa kursy tam i z 

powrotem). Ponadto zorganizowano  transport  dla niepełnosprawnej osoby na  spotkania z  

niepełnosprawnymi  w Żywcu oraz dowóz dziecka niepełnosprawnego na zajęcia 

integracyjne.  

 

http://www.fpd.ig.pl/
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3.3. Organizacja poradnictwa prawnego dla osób  niepełnosprawnych i 

ich opiekunów oraz  zwiększenie dostępu do informacji związanej z 

niepełnosprawnością.     
 

W roku 2006  osoby  niepełnosprawne oraz ich opiekunowie   mogli korzystać 

z prowadzonego poradnictwa prawnego. Porady i konsultacje udzielane były 

bezpośrednio w biurze Fundacji   lub  telefonicznie.  Osoba udzielająca poradnictwa   

opracowała   również   aktualny informator  o prawach  osób niepełnosprawnych, który został 

zamieszczony w  na stronie internetowej Fundacji www.fpd.ig.pl w katalogu – Porady dla 

niepełnosprawnych.   W prasie   opublikowano również ogłoszenia  mające na celu 

poinformowanie osób niepełnosprawnych o możliwości uzyskania porady oraz pomocy.  O 

ważnych i pilnych sprawach, np. z zakresu wolnych środków   finansowych  na 

dofinansowanie ze środków  PFRON, tj.  zakupu środków pomocniczych i sprzętu 

rehabilitacyjnego,   rodzice podopiecznych Fundacji  byli  powiadamiani indywidualnie.   

Poinformowane zostały również  organizacje pozarządowe działające w powiecie żywieckim.  

 Porady dotyczyły m.in.  możliwości uzyskania dofinansowania ze środków PFRON  

do turnusów rehabilitacyjnych, zakupu   sprzętu  pomocniczego i rehabilitacyjnego, zasiłków,  

ulg  w przejazdach autobusowymi PKS i liniami miejskimi oraz PKP.  Na prośbę  kilku 

zainteresowanych rodziców  interweniowaliśmy w  urzędach gmin w zakresie obowiązku 

gminy  pokrycia kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do miejsca gdzie realizuje 

obowiązek szkolny.   

W  dniu 2 grudnia br. Fundacja zorganizowała Targi Rehabilitacyjne. Impreza odbyła się w 

Miejskim Centrum Kultury w Żywcu. 

   Wśród wystawców stoiska swe zaprezentowały firmy produkujące i sprzedające sprzęt 

rehabilitacyjny "Akson" z Katowic , "Pofam " i " Otto Bock" z Poznania , "Zakład Sprzętu 

Rehabilitacyjnego" z Tychów oraz firma farmaceutyczna "Worwag Pharma " z Warszawy. 

   

  

http://www.fpd.ig.pl/
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   Również organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu powiatu 

żywieckiego zorganizowały kolorowe stoiska z wyrobami swych podopiecznych, 

czasopismami, publikacjami, które wydają oraz  dokumentację zdjęciową. I tak 

zaprezentowały się : Warsztaty Terapii Zajęciowej z Gilowic z przepięknymi haftam, 

wyrobami w technice decoupage, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ziemi 

Żywieckiej , Klasa Specjalna przy Szkole Podstawowej w Soli Kiczorze , Fundacja Pomocy 

Dzieciom Specjalnej Troski w Łodygowicach oraz Stowarzyszenie Dzieci Serc z Radziechów. 
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Stoisko swe miały również Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych i 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu. 

   Organizatorzy targów -Fundacja Pomocy Dzieciom wraz z Centrum Rehabilitacyjno 

Edukacyjnym dla Dzieci zorganizowały dla zwiedzających poradnictwo prawne , 

logopedyczne , psychologiczne , rehabilitacyjne. 

  

   Uroczystego otwarcia imprezy dokonała Prezes Fundacji Renata Błecha wraz ze Starostą 

Powiatu Żywieckiego Andrzejem Zielińskim oraz Burmistrzem Antonim Szlagonem. 

Honorowym gościem Targów była również Arcyksiężna Maria Krystyna Habsburg. 

   Na imprezę przybył również specjalny gość -św. Mikołaj w towarzystwie aniołów, którzy 

wraz z burmistrzem i arcyksiężną obdzielili podarkami ok. 200 dzieci niepełnosprawnych, 

które zgromadziły się w Sali MCK. 
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   Łącznie wystawy targowe obejrzało ok. 500 osób , które przybyły na imprezę z całego 

powiatu żywieckiego.  

 

 Dla    osób, które nie mogły we własnym zakresie  dotrzeć na targi, Fundacja zorganizowała 

dowóz  i odwóz. 

Dla potrzeb organizacji targów wydrukowano plakaty informacyjne oraz wykonano banery. 

Opracowany również został  II-częściowy katalog składający się z części I  ”Sprzęt 

Rehabilitacyjny” oraz  części II „Organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu 

żywieckiego”. Publikacje zostały bezpłatnie rozdysponowane   wśród  uczestników targów.    

 

 

3.4.  Integracyjne zajęcia  artystyczne oraz rekreacyjno –  

       sportowe.  
 

Zajęcia miały głównie  charakter warsztatów ceramicznych, podczas których  dzieci 

wykonywały   figurki, naczynia bądź  inne prace z gliny.  W okresie wiosenno-wakacyjnym   

odbyły się zajęcia plastyczne związane z tematyką  świąt wielkanocnych, zajęcia  kulinarne 

(promujący  zdrowy sposób odżywiania) połączone z konkursem plastycznym  związanym ze 

zdrowym trybem życia.  W plenerze zostały zorganizowane zajęcia   związane  z florystyką,  

podczas których dzieci uczyły się układania  bukietów i poznawały nazwy kwiatów.     W 

okresie jesiennym zajęcia ukierunkowane były na  wykonywanie figur do szopki 

bożonarodzeniowej  (ceramicznych, papierowych,  ze styropianu i innych) oraz  konstrukcji  

szopki.  
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Zajęcia prowadzili oligofrenopedagodzy oraz nauczyciele sztuki  i muzyki.   

 

W czerwcu odbył się  festyn  z   okazji  dnia  dziecka.    Podczas festynu zorganizowano szereg 

zabaw i konkursów plastycznych, sportowych i muzycznych.   

 

Fundacja organizowała również  integracyjne  zajęcia rekreacjo-sportowe  oraz 

plenerowe.  Podczas zajęć organizowano liczne konkursy i zabawy. W trakcie zajęć  

prowadzona była  także   profilaktyka wad postaw  oraz promocja aktywnego trybu życia.   Do 

zajęć wykorzystano liczny sprzęt sportowo-rekreacyjny  oraz rehabilitacyjny.  

Zajęcia prowadzili   mgr rehabilitacji.   

 

Wszystkie  zajęcia  miały   charakter integracyjny.  Dzieciom niepełnosprawnym   

towarzyszyli    w zabawie  ich pełnosprawni rówieśnicy.  Wspólnie wykonywali prace 

plastyczne  oraz  stanowili  wspólne drużyny w zajęciach sportowo-rekreacyjnych.  

 

 
Zajęcia Integracyjne  z uczniami SP z Podlesia   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia Integracyjne  z uczniami Niepublicznej  SP z Żywca    
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Zajęcia integracyjne  kulinarne  - „Piramida Zdrowia” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia Integracyjne  z przedszkolakami z Przedszkola nr 9  z Żywca    
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Warsztaty  florystyczne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festyn  z okazji Dnia Dziecka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szopka żywiecka 
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W zajęcia integracyjnych  uczestniczyły dzieci niepełnosprawne – podopieczni Fundacji, 

oraz ich zdrowi rówieśnicy, tj. dzieci   z Przedszkola  nr 9 w Żywcu,  dzieci  z  Niepublicznej 

Szkoły Podstawowej  w Żywcu, Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Żywcu,  Uczniowie  

Gimnazjum nr 2 w Żywcu, niepełnosprawni   podopieczni  wspólnoty  „Wiara i Światło” 

przy Parafii NNMP w Żywcu,  uczniowie Gimnazjum nr 2 w Łodygowicach,  uczniowie z 

Gimnazjum nr 1 w Łodygowicach    oraz inne dzieci.  

 

4. Specjalistyczne wsparcie rodzin osób niepełnosprawnych 

 

Dla rodziców  podopiecznych Fundacji i Centrum  zorganizowano  spotkania informacyjno – 

szkoleniowe oraz grupy wsparcia. 

   

1. Prawa i przywileje  osób niepełnosprawnych i ich opiekunów  - spotkanie szkoleniowe  w 

dniu 21.04.2006r.  prowadzone przez   mgr   administracji  

 

2.  Zasady pielęgnacji i rehabilitacji  dziecka niepełnosprawnego –  prowadzone  przez mgr 

rehabilitacji  (w dniach 25-29 września 2006) -  w pierwszej części  spotkanie odbyło się w 

większej  grupie rodziców, natomiast z  uwagi na potrzebę indywidualnego podejścia do 

każdego dziecka  II część  spotkania szkoleniowego odbyła się z  bezpośrednio z konkretnym 

dzieckiem i jego rodzicem.     

 

3.  Padaczka i problemy neurologiczne przeprowadzone w dniu 30 listopada 2006r.    -  

prowadzone przez   lekarza neurologa.  

 

4. W miesiącach  - marzec, maj, i czerwiec oraz wrzesień,  październik  i grudzień 

zorganizowano   warsztatowe  spotkanie  w ramach grupy wsparcia   dla rodziców i 

opiekunów  dzieci niepełnosprawnych.  Spotkania  prowadzone były przez psychologów. W 

spotkaniach uczestniczył również zaproszony  ksiądz.   

 

 

3.6. Działania pozostałe.  
 

 

3.6.1. Finansowanie  terapii dziecka niepełnosprawnego.   

W roku 2006  udostępniono   konto Fundacji w celu    zbierania  środków  

finansowych  na terapię  niepełnosprawnego  dziecka. O uzyskanie  darowizn na leczenie 

dziecka rodzice  podejmowali działania samodzielnie.    

Zebrano łącznie   5 312,50  zł  

W ramach zebranych środków  sfinansowano zakup  sprzętu ortopedycznego, zakup 

pomocy     dydaktycznych     oraz    pobyt    na   turnusie rehabilitacyjnym dziecka, na   

łączną kwotę   2 669,99 zł   
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3.6.2. Zbiórka Publiczna  

 

N podstawie  decyzji  Ministra  Spraw Wewnętrznych i Administracji nr  27/2006 z 

dnia 9 marca 2006r. Fundacja  prowadziła zbiórkę publiczną  w  formie   zbierania  

dobrowolnych datków  do skarbonek ustawionych  w placówkach handlowych  i bankach, 

stacjach paliw, restauracjach, hotelach  na terenie  województwa śląskiego oraz  w formie  

dobrowolnych wpłat na konto bankowe Fundacji.  

Na dzień  31 grudnia 2006  roku  zebrano:   2 633,76 zł 
Powyższą kwotę zebrano do  skarbon.  Na specjalnie wyodrębnione konto nie wpłynęły żadne 

środki finansowe.   Z tytułu  organizacji  zbiórki  Fundacja nie poniosła żadnych kosztów. 

Osoby  zajmujące się   organizacją i koordynacją  zbiórki   wykonywały  niniejsze czynności w 

ramach  obowiązków  pracowniczych, nie otrzymywały w związku z tym  żadnego  

dodatkowego wynagrodzenia ani  innych  dodatków czy prowizji.  

Zebrane środki wydatkowano : -   na remont i adaptację  Centrum Rehabilitacyjno 

Edukacyjnego  dla Dzieci ,  - na zakup  pomocy dydaktycznych i wyposażenie Centrum ;  - na 

opłacenie mediów  (telefonu) ; -  na zakup materiałów plastycznych dla potrzeb zajęć   

integracyjnych ; -  na    organizację  transportu  (zakup paliwa)  w celu  zapewnienia 

dzieciom i  młodzieży niepełnosprawnej dostępu  do edukacji, rehabilitacji, kultury , sportu i 

rekreacji.   

 

 

3.6.3. Środki finansowe  zebrane w ramach  1 %  

W roku 2006   Fundacja   zebrała    -  26 434,27 zł  

Środki w kwocie   25 785,59   zł  wydatkowano  na cele statutowe Fundacji        

 
 

4. Beneficjenci Fundacji.  
1. Dzieci niepełnosprawne i zagrożone niepełnosprawnością  –   

-  88  dzieci objętych  terapią  i edukacją   w Centrum Rehabilitacyjno Edukacyjnym  

- ok. 30 dzieci niepełnosprawnych korzystających z innych form pomocy  (m.in. udział  

w  zajęciach  integracyjnych,  korzystanie z transportu, ) 

2. Rodzice dzieci niepełnosprawnych  -  ok.  120 rodziców  

3. Dzieci zdrowe -  ok. 200 (uczestnictwo w  imprezach  integracyjnych)  
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5. Informacja o zatrudnieniu.  
 

Zatrudnienie  na dzień 31 grudnia 2006r.  

 

Zatrudnienie w  Fundacji  Pomocy Dzieciom 

 

 

l.p. 

 

Stanowisko 

 

Liczba 

zatrudnionych 

Liczba osób 

zatrudnionych w 

przeliczeniu na pełne 

etaty 

 

Uwagi 

Pracownicy zatrudnieniu na umowę o pracę  

1.  Dyrektor Biura Fundacji  1 0,1 - 

2. Księgowy  1 0,5 - 

3.  Kierowca  2 2 - 

4. Fizjoterapeuta  1 1 - 

Oraz 

5 Opiekun dziecięcy/kierowca  1 1 Poborowy 

odbywający 

zastępczą służbę 

wojskową 

RAZEM 6 4,6  

 

 

 

Umowy cywilnoprawne   - umowy zlecenia zawarte w roku 2006 

1 Lekarz rehabilitacji  1 20 godz.  Osoby 

zatrudniane  

dla potrzeb 

realizacji  

poszczególnych 

programów  

 

 

2 Lekarz neurolog  1 20 godz.  

3 Lekarz psychiatra  1 10 godz.  

4 Logopeda  1 10 godz.  

5 Psycholog  3 70 godz.  

6 Fizjoterapeuta  3 136 godz.  

7 plastyk 2 168,5 godz. 

8 Pracownik techniczny   1 50 godz.   

9 Informatyk  1 25 godz.   
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Zatrudnienie w Centrum  Rehabilitacyjno Edukacyjnym dla Dzieci 

 

 

l.p. 

 

Stanowisko 

 

Liczba 

zatrudnionych 

Liczba osób 

zatrudnionych w 

przeliczeniu na 

pełne etaty 

 

Uwagi 

Pracownicy  zatrudnieni na umowę o pracę   

1.  Lekarz  1 1  

2. Fizjoterapeuta 7 6,2  

3.  Oligofernopedagog, nauczyciel,  

nauczyciele wspomagający, pomoc 

nauczyciela   

10 8,5  

4. opiekun dziecięcy/sprzątaczka     4 3,2  

5 Psycholog  2 2  

6 Logopeda  2 2  

7 Pielęgniarka   1 1  

8 Pracownik gospodarczy/konserwator  1 0,5  

9 Księgowy  1 1  

10 Kierownik ds. administracyjnych i BHP  1 0,5  

11 Pracownicy  biurowi   2 1,5  

Razem  31 27,4  

 

Osoby odbywające  w roku 2006  staż absolwencki 

1 Nauczyciel  oligofrenopedagog  1 1 Osoby zatrudnione  

po odbyciu stażu 

przez CREdD 2 Fizjoterapeuta  1 1 

3 Nauczyciel prowadzący  1 1 Osoby przewidziane 

do zatrudnienia po 

zakończeniu stażu w 

2007r.  

4 Pomoc nauczyciela  1 1 

Razem  4 4  

 

Umowy cywilnoprawne – umowy zlecenia zawarte  w 2006r.  

1 Lekarz neurolog  1 121 konsultacji  

2 Lekarz psychiatra  1 24 konsultacji  

3 Lekarz ortopeda  1 17 konsultacji  

4 Pracownik biurowy  1 128 godz.  

5 Informatyk  1 36 godz.  

6 Pracownik gospodarczy  1 60 godz.  

 

Wolontariusze:  

Działalność Fundacji wspierali również wolontariusze – 

- 3 osoby  uczestniczyły i pomagały w terapii dzieci  niepełnosprawnych  w Centrum 

Rehabilitacyjno Edukacyjnym (2 – 3 x w miesiącu)  

- ok. 10  wolontariuszy -   wspierało  Fundację    okazjonalnie przy organizacji  

imprez integracyjnych  
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6. Informacje pozostałe.  
6.1.  Opis głównych zdarzeń prawnych  o skutkach finansowych.  

 

                                                
1 W tym rozliczone odsetki bankowe  
2 Zwrot  niewykorzystanej dotacji oraz odsetek bankowych  na konto zleceniodawcy  
3 Różnica  kwoty do wykorzystania w roku 2007 ze względu na przekazanie środków przez  NFZ w styczniu 2007.  
4 Zwrot  niewykorzystanej dotacji oraz odsetek bankowych  na konto zleceniodawcy 

Nazwa organu 

zlecającego  zadanie 

Nr i data 

zawartej 

umowy 

Okres 

realizacji 

umowy 

Przedmiot umowy Przyznana 

kwota 

Rozliczona 

kwota 

Państwowy  Fundusz 

Rehabilitacji Osób   

Niepełnosprawnych Od. 

Śląski  

EDN/00000/1/1

4/D z dnia 

16.12.2005r.  

16.12.2005 do 

15.04.2006 

Wyposażenie bazy 

dydaktycznej i 

rehabilitacyjnej  Centrum 

Rehabilitacyjno 

Edukacyjnego dla Dzieci  

79 432,00 zł  79 432,00 zł 

Miasto  Żywiec  101/2006/KWP 

z dnia 9 marca 

2007r 

09.03.2006 do 

30.11.2006r. 

„Szopka Żywiecka” – 

integracyjne warsztaty 

artystyczne  

1 500,00  1 500,00 zł 

Miasto Żywiec  82/2006/PPA 30.03.2006 do 

30.11.2006 

„Pozalekcyjne zajęcia  

plastyczne i rekreacyjno-

sportowe dla dzieci” 

2 000,00 2 000,00  

Starostwo Powiatowe w 

Żywcu  

2/TKSP/K/06 z 

10 marca 2006r.  

10.03.2006 do 

15.12.2006 

Edukacja regionalna dzieci – 

regionalne tradycje 

świąteczne – warsztaty 

artystyczne  

2 500,00 2 500,00  

Województwo Śląskie   

823/ROPS/2006 

z dnia 

07.06.2006 

07.06.2006 do 

31.12.2006r. 

Tworzenie  warunków 

zachowania samodzielności i 

niezależności dzieci 

niepełnosprawnych oraz ich 

integracja ze społeczeństwem 

32 600,00 32  647,82 1 

Ministerstwo Polityki 

Społecznej  FIO 

45 z dnia 25 

września 2006 

01.07.2006 do 

31.12.2006 – I  rok 

realizacji umowy  

01.10.2007 do 

31.12.2007 – II  

rok realizacji 

umowy  

Kompleksowa pomoc  

niepełnosprawnym   

I rok – 

51 405,00 

 

II rok –  

48 291,00  

99 696,00 zł  

I rok – 

51 378,002 zł  

 

II rok – w trakcie 

realizacji  

Telewizja Polska S.A.  52/XIII/TVP/R

D/05 

z 11.07.2006 

11.07.2006 do 

31.12.2006 

Wyrównywanie szans 

życiowych dzieci 

niepełnosprawnych  

10 000,00 zł 10 000,00 zł  

Narodowy Fundusz 

Zdrowia   

122/210791/040

5/2005 z 

30.12.2005 

01.01.2006 do  

31.12.2006 

Kontrakt o świadczenie  

usług medycznych  

179 421,72 147 434,183 

Starostwo Powiatowe w 

Żywcu  

-  01.01.2006 do 

31.12.2006 

Dotacja oświatowa  633 898,00 633 898,00 

Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych od. 

Śląski  

6PA/000020/14/

D z 22.06.2006 

01.01.2006 do 

31.12.2006  

Program PARTNER  40 000,00  38 503,334 

Gmina Lipowa  11/116/1162/4 z 

02.01.2006r. 

02.01. do 

31.12.2006 

Transport dzieci  

niepełnosprawnych  

22 916,62 22 916,63 

Gmina Czernichów  51/2006 z 

02.01.2006r.  

02.01. do 

31.12.2006 

Transport dzieci  

niepełnosprawnych  

4 583,34   4 583,34 
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Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł 

(np. spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z 

budżetu państwa i budżetu gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez 

fundację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń; 

jeżeli prowadzono działalność gospodarczą, wynik finansowy tej działalności oraz 

procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do 

przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł:  

Przychody łącznie: 1 242 114, 71  zł 

W tym:  

Dotacje:  - 1 028 357,13 zł  

Darowizny:  - 23 822,25  zł 

Zbiórka Publiczna: - 2 633,76 zł 

1 %:   - 26 434,27 zł 

Dodatni wynik 

finansowy z  2005r. - 160 169,55 

Odsetki bankowe: - 697,75zł 

Gmina Gilowice  1/2006 z 

03.01.2006r. 

02.01. do 

31.12.2006 

Transport dzieci  

niepełnosprawnych  

18 492,00 18 492,00 

Gmina Ślemień  1/2006 z 

02.01.2006 

01.01. do 

31.12.2006 

Transport dzieci  

niepełnosprawnych  

5 000,00 5 000,00  

Gmina Ujsoły  67/2006 z 

01.09.2006 

01.09. do 

31.12.2006 

Transport dzieci  

niepełnosprawnych  

29,00 zł za 

jednorazowy 

przewóz   

3 741,00 

Gmina Łodygowice   1/06  z 

03.01.2006 

03.01. do 

31.01.2006 

Transport dzieci  

niepełnosprawnych  

1664,00 zł  1 664,00 

Gmina Szczyrk  

Zespół Ekonomiczno-

Administracyjny Szkół i 

Przedszkoli  

Z dnia 

02.01.2006 

02.01. do 

31.12.2006 

Transport dzieci  

niepełnosprawnych  

5 000,00 5 000,00  

Gmina Żywiec- 

Przedszkole nr  6  

1/2006 z 

02.01.2006 

02.01. do 

31.12.2006 

Transport dzieci  

niepełnosprawnych  

4 000,00  4 000,00  

Gmina Żywiec –  

Szkoła Podstawowa 

 nr 3 

1/2006 z 

03.01.2006r. 

02.01. do 

31.12.2006 

Transport dzieci  

niepełnosprawnych  

5 352,00  5 352,00  

Gmina Żywiec – Szkoła 

Podstawowa 

 nr 5  

3/2006 z 

02.01.2006 

02.01. do 

31.12.2006 

Transport dzieci  

niepełnosprawnych  

4 000,00 4 000,00 

 Gmina Buczkowice   2/2006 z 

13.06.2006 

01.04.2006 do 

30.06.2006 

Transport dzieci 

niepełnosprawnych  

1 250,00  1 250,00  

Gmina Gilowice  

Gminny Ośrodek  Pomocy  

Społecznej   

 01.01.2006 do 

31.12.2006 

Transport dzieci 

niepełnosprawnych  

900,00   900,00 

Wojewódzki Urząd Pracy  PZ/HG/9010s.z.-

136/05 z 

05.07.2006 

01.01.2006 do 

31.12.2006 

Umowa o 

wykonywanie pracy 

przez poborowego 

skierowanego do obycia 

służy zastępczej    

5 230,95 5 230,95 
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6.2. Odpisy uchwał Zarządu.  

 
Uchwała nr 1/2006 Zarządu Fundacji Pomocy Dzieciom  z dnia  14 marca 2006 
  w sprawie:  rozliczenia wyniku finansowego Fundacji za rok 2005. 
 
Uchwała nr  2/2006   Zarządu Fundacji  Pomocy Dzieciom  z dnia  6 czerwca   2006 

w sprawie:   sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Centrum Rehabilitacyjno – 
Edukacyjnego dla  dzieci w Żywcu.  

 
Uchwała nr  3/2006    Zarządu Fundacji  Pomocy Dzieciom   z dnia  19 października   2006 

w sprawie:    rozliczeń finansowych   pomiędzy Fundacją  a Centrum 
Rehabilitacyjno   Edukacyjnym  dla   Dzieci    

 

Uchwały stanowią  Zał. nr  1 do sprawozdania   

 

6.3.Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej  

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej   

 

6.4.Informacja o wydatkach na wynagrodzenia. 
6.4.1.  Łączna  kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na wynagrodzenia, 

nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób 

zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej,  

Wynagrodzenia w Fundacji:  

78 515,70 zł   w tym:   4 836,36 zł   premie 

 

Wynagrodzenia w Centrum:  

704 233,81 z   w tym:   22 715,95 zł – premie ;   3 608,40 zł – nagrody  

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.   

 

6.4.2. Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie 

członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie 

działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne 

świadczenia,  

 

Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Fundacji wykonują swe funkcje społecznie i nie pobierają  z tego tytułu 

żadnego wynagrodzenia. 

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 

6.4.3. Wydatki   na wynagrodzenia z umów zlecenia:          

 

Umowy zlecenia zawarte przez Fundację:  

- 11 450,00 zł  

Umowy zlecenia zawarte w Centrum Rehabilitacyjno Edukacyjnym dla Dzieci:  

- 6 716,00 zł  
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6.5. Informacja o udzielonych pożyczkach pieniężnych.   

Fundacja nie udzieliła w roku 2006 żadnych   pożyczek   

 

6.6. Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych  

 

Stan na 31 grudnia 2006r.   

 

Konto główne Fundacji Pomocy Dzieciom:  

 

Bank Spółdzielczy: 

13 8137 0009 0014 5802 2000 0010  -  1 335,91 zł  

oraz konta pozostałe:  

34 8137 0009 0014 5802 2000 0020 - 112,24 zł 

55 8137 0009 0014 5802 2000 0030 - 0,18 zł 

76 8137 0009 0014 5802 2000 0040 - 30,93 zł 

97 8137 0009 0014 5802 2000 0050 - 96,89 zł 

21 8137 0009 0014 5802 2000 0060 - 1 500,00 zł 

 

Genin Bank  

Konto Fundacji: 

63 1560 1023 0000 91450 0002 8303 - 1,00 zł  

 

 

Konto  Centrum Rehabilitacyjno Edukacyjnego:  

Bank Spółdzielczy  

58 8137 0009 0026 4617 2000 0010 -  222,39 zł   

 

6.7. Wartość nabytych akcji i obligacji.  

Fundacja w roku 2006 nie nabyła żadnych  akcji  ani obligacji. 
 

6.8  Wartość  nabytych pozostałych środków  trwałych,  

Urządzenie techniczne i maszyny – 94 388,75 zł  

Środki trwałe w budowie – 128 432,19 zł  
 

6.9.Wartość  aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych 

sprawozdaniach finansowych      sporządzanych   dla celów  statystycznych,  

Nie dotyczy 

 

6.10. Nabyte nieruchomości.  

Fundacja w roku 2006 nie nabyła żadnych nieruchomości.   
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6.11. Dane o działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
5 W tym rozliczone odsetki bankowe  
6 Zwrot  niewykorzystanej dotacji oraz odsetek bankowych  na konto zleceniodawcy  

Nazwa organu 

zlecającego  

zadanie 

Nr i data 

zawartej 

umowy 

Okres 

realizacji 

umowy 

Przedmiot umowy Przyznana 

kwota 

Rozliczona 

kwota 

Państwowy  

Fundusz 

Rehabilitacji Osób   

Niepełnosprawnyc

h Od. Śląski  

EDN/00000/1/

14/D z dnia 

16.12.2005r.  

16.12.2005 do 

15.04.2006 

Wyposażenie bazy 

dydaktycznej i rehabilitacyjnej  

Centrum Rehabilitacyjno 

Edukacyjnego dla Dzieci  

79 432,00 zł  79 432,00 zł 

Miasto  Żywiec  101/2006/KW

P z dnia 9 

marca 2007r 

09.03.2006 do 

30.11.2006r. 

„Szopka Żywiecka” – 

integracyjne warsztaty 

artystyczne  

1 500,00  1 500,00 zł 

Miasto Żywiec  82/2006/PPA 30.03.2006 do 

30.11.2006 

„Pozalekcyjne zajęcia  

plastyczne i rekreacyjno-

sportowe dla dzieci” 

2 000,00 2 000,00  

Starostwo 

Powiatowe w 

Żywcu  

2/TKSP/K/06 

z 10 marca 

2006r.  

10.03.2006 do 

15.12.2006 

Edukacja regionalna dzieci – 

regionalne tradycje świąteczne 

– warsztaty artystyczne  

2 500,00 2 500,00  

Województwo 

Śląskie  

 

823/ROPS/20

06 z dnia 

07.06.2006 

07.06.2006 do 

31.12.2006r. 

Tworzenie  warunków 

zachowania samodzielności i 

niezależności dzieci 

niepełnosprawnych oraz ich 

integracja ze społeczeństwem 

32 600,00 32  647,82 5 

Ministerstwo 

Polityki 

Społecznej  FIO 

45 z dnia 25 

września 2006 

01.07.2006 do 

31.12.2006 – I  rok 

realizacji umowy  

01.10.2007 do 

31.12.2007 – II  

rok realizacji 

umowy  

Kompleksowa pomoc  

niepełnosprawnym   

I rok – 

51 405,00 

 

II rok –  

48 291,00  

99 696,00 zł  

I rok – 

51 378,006 zł  

 

II rok – w trakcie 

realizacji  

Narodowy 

Fundusz Zdrowia   

122/210791/04

05/2005 

01.01.2006 do 

31.12.2006 

Umowa o świadczenie usług 

medycznych  

179 421,72 147 434,18 

Starostwo 

Powiatowe w 

Żywcu  

- 01.01.2006 do 

31.12.2006 

Dotacja oświatowa  633 898,00 633 898,00 

PFRON  od. 

Śląski  

6PA/000020/1

4/D   z 

22.06.2006 

01.01.2006 do 

31.12.2006 

Program PARTNER  40 000,00  38 503,33 



Fundacja  Pomocy Dzieciom 

Sprawozdanie  merytoryczne i finansowe za rok 2006 
 

 

 21 

 

 
Gmina Lipowa  11/116/1162/4 

z 02.01.2006r. 

02.01. do 

31.12.2006 

Transport dzieci  

niepełnosprawnych  

22 916,62 22 916,63 

Gmina Czernichów  51/2006 z 

02.01.2006r.  

02.01. do 

31.12.2006 

Transport dzieci  

niepełnosprawnych  

4 583,34   4 583,34 

Gmina Gilowice  1/2006 z 

03.01.2006r. 

02.01. do 

31.12.2006 

Transport dzieci  

niepełnosprawnych  

18 492,00 18 492,00 

Gmina Ślemień  1/2006 z 

02.01.2006 

01.01. do 

31.12.2006 

Transport dzieci  

niepełnosprawnych  

5 000,00 5 000,00  

Gmina Ujsoły  67/2006 z 

01.09.2006 

01.09. do 

31.12.2006 

Transport dzieci  

niepełnosprawnych  

29,00 zł za 

jednorazowy 

przewóz   

3 741,00 

Gmina Łodygowice   1/06  z 

03.01.2006 

03.01. do 

31.01.2006 

Transport dzieci  

niepełnosprawnych  

1664,00 zł  1 664,00 

Gmina Szczyrk  

Zespół Ekonomiczno-

Administracyjny Szkół i 

Przedszkoli  

Z dnia 

02.01.2006 

02.01. do 

31.12.2006 

Transport dzieci  

niepełnosprawnych  

5 000,00 5 000,00  

Gmina Żywiec- 

Przedszkole nr  6  

1/2006 z 

02.01.2006 

02.01. do 

31.12.2006 

Transport dzieci  

niepełnosprawnych  

4 000,00  4 000,00  

Gmina Żywiec –  

Szkoła Podstawowa 

 nr 3 

1/2006 z 

03.01.2006r. 

02.01. do 

31.12.2006 

Transport dzieci  

niepełnosprawnych  

5 352,00  5 352,00  

Gmina Żywiec – Szkoła 

Podstawowa 

 nr 5  

3/2006 z 

02.01.2006 

02.01. do 

31.12.2006 

Transport dzieci  

niepełnosprawnych  

4 000,00 4 000,00 

 Gmina Buczkowice   2/2006 z 

13.06.2006 

01.04.2006 do 

30.06.2006 

Transport dzieci 

niepełnosprawnych  

1 250,00  1 250,00  

Gmina Gilowice  

Gminny Ośrodek  

Pomocy  Społecznej   

 01.01.2006 do 

31.12.2006 

Transport dzieci 

niepełnosprawnych  

900,00   900,00 

 

 

6.12. Informacja  o rozliczeniach z tytułu zobowiązań podatkowych.  

W związku z tym, iż dochód fundacji w całości przeznaczony jest, zgodnie z uchwałą 

Zarządu Fundacji,    na cele statutowe nie podlega opodatkowaniu. 

Fundacja składa następujące deklaracje podatkowe: 

CIT –8,   Pit –4, Vat –7. 

 

 

6.13. Informacja  o darowiznach  publikowana zgodnie z przepisami ustawy o 

podatku dochodowym od osób prawnych  

Łączna kwota otrzymanych darowizn  -   23 822,25  zł   

Darowizny wyszczególnione zostały w  CIT 8 i załącznikach.   
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6.14. Kontrola  działalności fundacji w roku 2006. 
 

Organ kontrolujący 

 

 

Data kontroli 

 

Przedmiot kontroli 

 

Wynik kontroli 

 

Wojewódzki Urząd 

Pracy  w Katowicach 

Filia w Bielsku Białej 

 

3 marca 

2006r. 

 

Ocena przebiegu 

służby zastępczej 

Nie stwierdzono 

nieprawidłowości.  

Fundacja prawidłowo wywiązała 

się ze wszystkich  zobowiązań  

wynikających z ustawy  o służbie 

zastępczej (Dz.U. nr 223, poz. 

2217 z 2003r.) 

 

 

 

 


