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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:  

Sąd  Rejonowy  dla  m.st. Warszawy Wydział XVI Gospodarzy Rejestrowy  - 

zarejestrował Fundację w dniu 5 lutego 1998 roku.  Nr rejestru 5370.  Sąd Rejonowy 

Wydział VIII Gospodarczy KRS  w Bielsku Białej Postanowieniem z dnia  28.08.2001r. 

wszczął z urzędu  postępowanie  w sprawie   wpisu  Fundacji do KRS.  Postanowienie o 

dokonaniu wpisu Fundacji do KRS zostało wydane w dniu 21  marca 2002r.    

Numer KRS: 0000100243  

Dnia 29.11.2004r. Sąd Rejonowy w Bielsku- Białej VIII Gospodarczy KRS   zarejestrował 

Fundację   jako organizacje  pożytku publicznego.  

 

Regon:    070909374   

 

Organy Fundacji: 

 

FUNDATOR – założyciel     -     Krzysztof Błecha 

Rada Nadzorcza: 

Bogusław Syska   

Franciszek Sroka    

Henryk  Cebrat     

 

Zarząd Fundacji: 

Prezes   Renata Błecha     

Zofia Bury       

Krzysztof Błecha   

Seweryn Gawron   

Rada Programowa:   -   

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. 

mailto:fundacjapm@go2.pl
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- 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 

- 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 

 

 

2. Zasady, formy i zakres  działalności statutowej Fundacji w 

2009r. odniesieniu do celów statutowych.  

 
W 2009 Fundacja  realizowała swoje cele statutowe  w następujących  formach 

i zakresie:  

 

2.1. Rehabilitacja i edukacja dzieci niepełnosprawnych.  

 
Od 01.01.2009 do 31.12.2009r. Fundacja prowadziła   systematyczną,  kompleksową   

terapię   i edukację  dzieci niepełnosprawnych oraz wczesną  specjalistyczną  pomoc 

dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością. Terapia  prowadzona  była   w fundacyjnym 

Centrum  Rehabilitacyjno Edukacyjnym dla Dzieci w Żywcu.   

Terapia każdego dziecka obejmowała rehabilitację leczniczą, społeczną,  edukacyjną, 

zajęcia logopedyczne i psychologiczne oraz terapię zajęciową. Podopieczni Fundacji   

korzystali również   z bezpłatnych   badań i konsultacji prowadzonych przez specjalistów 

–  lekarza rehabilitacji,  lekarzy neurologów  oraz psychiatry.  

 

Łącznie wykonano 12 500 kompleksowych zajęć dla 273 dzieci, z tego,   

Codzienną  terapią i edukacją objętych było 34 dzieci niepełnosprawnych, 

prowadzoną   podczas  dziennego,  kilkugodzinnego pobytu  dziecka.  Ponad 190 dzieci 

niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością  uczestniczyło w kompleksowych 

zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju oraz w terapii indywidualnej. Zajęcia takie  

prowadzone były indywidualne  dla każdego dziecka, średnio  1-3 x w tygodniu.  

W ramach prowadzonej diagnostyki w 2009 roku  przeprowadzono  badania 

profilaktyczne w zakresie leczenia wad postawy. Przebadano  dzieci i młodzież   w wieku 

od 0 do 16 lat.  Dzieciom, u których   stwierdzono zagrożenie  wystąpienia wad postawy 
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udzielono indywidualnych wskazówek, natomiast dzieci  ze stwierdzonymi znacznymi  

wadami  zostały zakwalifikowane do uczestniczenia w specjalistycznych zajęciach 

rehabilitacyjnych.  Przebadano łącznie   141 dzieci,  z  wyniku  czego   wyłoniono  45   

osobową  grupę  dzieci do rehabilitacji 

 

W  2009r.   podjęto  również  organizację  odmiennych niż do tej pory  form 

terapii, a mianowicie zooterapię, którą prowadzono w ramach współpracy z Urzędem 

Miejskim w Żywcu.   

   Organizowana hippoterapia - zajęcia  rekreacyjno - terapeutyczne  z udziałem 

konia  umożliwiły dzieciom  niepełnosprawnym  aktywność sportową, wpłynęły na  

wyrobienie u nich  nawyku  i potrzeby  aktywnego spędzenia wolnego czasu w otoczeniu 

przyrody. W trakcie  hippoterapii  następowała  stymulacja rozwoju psychoruchowego 

dziecka,   poprawa koordynacji wzrokowo – ruchowej, orientacji przestrzennej oraz 

rozeznania w schemacie  własnego ciała.  Jazda konna wpłynęła również na  zwiększenie 

możliwości koncentracji uwagi i utrzymania   aktywności dziecka. Dzieci podczas pracy z 

koniem  miały o wiele większą  motywację  do wykonywania ćwiczeń  i   rozwijania  

samodzielności.  Hippoterapia  prowadzona była przez  instruktorów  jazdy konnej i 

hippoterapii.   Z  terapii z  koniem   skorzystało 46 dzieci  niepełnosprawnych.    
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Dogoterapia   prowadzona była podczas codziennych zajęć  edukacyjnych w 

Centrum REdD. Dogoterapię prowadziły  osoby  posiadające stosowne uprawnienia, a psy  

były specjalne przygotowane i przeszkolone.  Zajęcia z psem miały na celu nie tylko 

zabawę z psem, ale również rehabilitację i  edukację  poprzez zabawę. Podczas zajęć z 

psami  dzieci uczyły się liczyć  (liczenie pazurów, łap),  rozróżniać kolory (kolosy sierści, 

oczy, łap),  uczyły się  wydawać i  słuchać  poleceń.  Uczyły się  również  podstawowych 

czynności  pielęgnacyjnych psa (czesanie,  mycie) oraz karmienia. Dzieci  z trudnym 

kontaktem otwierały się na kontakt ze zwierzęciem,   przełamywały swój  lęk przed 

więzią  emocjonalną, co wpływało również  łagodząco  na  stres i samotność.  Podczas 

zajęć dzieci  ćwiczyły  koncentrację, rozwijały swoje funkcje poznawcze, ćwiczyły  

koordynację ruchów i orientację przestrzenną. Zajęcia takie  wpływały na   stymulacje  

zmysłów  u dzieci,   na  rozwijanie  myślenia przyczynowo – skutkowego.  W znacznym 

stopniu  podniosły   aktywność dzieci   i   nauczyły samodzielności  oraz   właściwych 

postaw wobec zwierząt.  W okresie od lipca do listopada 2009r. przeprowadzono  ponad  

65  godzin zajęć terapeutycznych  z psem, w których uczestniczyło  34 dzieci 

niepełnosprawnych 
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W ramach współpracy z Urzędem Miejskim w Żywcu, pracownicy Centrum  REdD  

prowadzili również  zajęcia  w miejskich stajniach. Dzieci miały możliwość 

bezpośredniego kontaktu z różnymi zwierzętami – osłem,  końmi,  kozami, baranami,  

królikami, kurami, chomikami. Dzieci  mogły pogłaskać, przytulić  i nakarmić.  Zajęcia z 

udziałem zwierząt  w stajni miejskiej odbywały się w trakcie codziennych zajęć  

edukacyjnych, prowadzonych przez    Centrum  REdD.  

Działaniem  unikalnym  w terapii dzieci niepełnosprawnych  było wykorzystanie  w 

codziennej pracy z dziećmi  upośledzonymi  papugi żako – papugi, która szybko uczy 

naśladować się ludzką mowę. Zamówiona i kupiona przez nas młoda papuga, była wcześniej  

przygotowana  przez hodowcę, tak aby  nie bała się  dzieci.  „Żakusia”  (tak nazwały ją 

dzieci)  bardzo szybko zadomowiła się w nowym  „domu” , wśród   dzieci  i pracowników.  

Pierwsze  kontakty dzieci z papugą polegały na  przyglądaniu, podziwianiu jej  oraz 

oswajaniu  poprzez   karmienie i głaskanie. Przy opiece nad nią   zostały wyznaczone 

dyżury  - dzieci wraz opiekunem  mają obowiązek   karmić papugę, zapewnić jej 

codziennie świeżą wodę, czystość i opiekę.     

Papuga szybko stała się  „pomocnikiem terapeutów”.  Dzieci chcąc nauczyć ją mówić same 

zmuszone były  ćwiczyć  poprawną wymowę,  tak więc  na  nudne  dla nich  do tej pory 

zajęcia zaczęły chodzić z ochotą,  bo dzieci wiedziały, że w ten sposób nawiążą kontakt z 

ptakiem.  Największą  nagrodą dla dzieci  było to, że papuga ich słuchała i naśladowała  co 

mówią lub im odgwizdywała.  Dzieci  cieszyły się, że papuga z nimi rozmawia.   Żako  

nauczyła się kilku  słów -   cześć Żako,  daj buziaka, cześć Piotruś,  Żakuś.  Te słowa 

„wymawiane” przez papugę wywoływały i wywołują każdorazowo u dzieci  salwę  śmiechu i  

brawa  dla jej umiejętności. Ale najważniejsze  jest dla nich  odczuwanie  dumy, że  to 

one  ją tego nauczyły.    
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Podczas zajęć  obserwowano, jak obcowanie ze zwierzętami  uaktywnia dzieci. 

Dzieci autystyczne i zamknięte w sobie  nawiązywały kontakt ze zwierzęciem. Były nim  

zainteresowane.  Zajęcia te  niewątpliwie  wzbogaciły osobowość dziecka i  rozbudowały  

jego świat wewnętrzny, a dzięki  doznaniom wzrokowym,  słuchowym i  dotykowym  

rozwijały swoje zmysły.  Obcowanie ze zwierzętami, obserwacja ich zachowań  oraz 

możliwość opiekowania się nimi zmobilizowała  dzieci   działań uczących odpowiedzialności 

za kogoś kto wymaga naszej opieki.  

  

W ramach zajęć edukacyjnych  w Centrum REdD zorganizowano dla dzieci  

wycieczki  dydaktyczne  do krakowskiego ZOO,  do  Parku Miniatur w Inwałdzie oraz 

kulig.  
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Celem  naszych kompleksowych działań terapeutycznych była poprawa  stanu   

kondycji  fizycznej i  psychicznej naszych małych niepełnosprawnych pacjentów.   

Organizowana  w Centrum REdD terapia  miała zatem  przynieść naszym  małym 

pacjentom  nie tylko poprawę stanu zdrowia, ale również  radość  i nadzieję.  Dla dzieci 

codzienna  rehabilitacja jest uciążliwa i  monotonna, a zajęcia integracyjne, wycieczki  

oraz  spotkania ze zwierzętami  traktowały jako  zabawę, a nie leczenie, zabawę  która  

pozwalała  zapomnieć o swojej chorobie.   Dla dzieci  była to  zabawa, a dla  terapeutów 

świadomość  tego,   że dzieci   nie zdając sobie sprawy z tego, że przechodzą  zajęcia 

rehabilitacyjne, pokonywały kolejne, często milowe kroki w swojej  walce z chorobą i 

ograniczeniami.   

 

             W/w wymienione  działania terapeutyczne prowadzone były  przez  wysoko 

wykwalifikowany  personel zatrudniony w Fundacji i  Centrum (lekarzy,  fizjoterapeutów, 

oligofrenopedagogów, logopedów, psychologów, pedagogów i nauczycieli oraz innych 

specjalistów).     
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2.2. Transport dzieci  niepełnosprawnych.  
 

W roku 2009   ze   stałego  codziennego transportu organizowanego  przez Fundację   

skorzystało  21  dzieci niepełnosprawnych z powiatu żywieckiego  oraz bielskiego.                  

Dzieci codziennie (od poniedziałku do piątku)  dowożone  i odwożone  były  przez dwa  

fundacyjne busy, przeznaczone do transportu osób niepełnosprawnych. Dzieci były rano 

zabierane z domu i przewożone  do  NZOZ Centrum Rehabilitacyjno Edukacyjnego dla 

Dzieci, oraz innych palcówek  i szkół gdzie realizowały swój obowiązek  szkolny.  Po 

zajęciach dzieci odwożono do domu.  

             Organizowane były również  dowozy  dzieci   na zajęcia integracyjne 

organizowane przez  Fundację.  

 

2.3.  Organizacja poradnictwa prawnego dla osób  

niepełnosprawnych i ich opiekunów oraz  zwiększenie dostępu do 

informacji związanej z niepełnosprawnością.     
 

W roku 2009   osoby  niepełnosprawne oraz ich opiekunowie   mogli korzystać  z 

poradnictwa prawnego. Porady i konsultacje udzielane były bezpośrednio w biurze 

Fundacji   lub  telefonicznie.  

Osobom zainteresowanym udzielano  również pomocy przy pisaniu wniosków o  

uzyskanie dofinansowania, np. ze środków PFRON. 

 

2.4. Integracyjne imprezy:                                                       

      zajęcia  artystyczne  i  rekreacyjno –  sportowe oraz   

      wycieczki.  
 

Organizowane w 2009r.  zajęcia integracyjne -   miały charakter zajęć  

plastycznych, rekreacyjno ruchowych oraz teatralnych. W trakcie  roku przeprowadzono 

ponad   60  zajęć integracyjnych.  Zajęcia obejmowały zawsze aktualną tematykę 

wynikającą z życia codziennego, np. pory roku, święta,  dzień dziecka, itp.                 

Przykładowe tematy zajęć:  

 Zimowe obrazy w glinie – płaskorzeźba 

 Maski karnawałowe z masy solnej 

 Serduszka na prezent – zajęcia ceramiczne 

 Ozdoby świąteczne  

 Cała Polska czyta dzieciom -  inscenizacje wierszy J. Tuwima, rysunki do wierszy, 

 Zajęcia manualne w glinie ceramicznej -  lepienie postaci zwierzątek,  

 Wykonywanie pacynek do bajki Czerwony Kapturek 

 Modelowanie w glinie – moje wymarzone wakacje 

 Zajęcia ruchowo – muzyczne  - poznajemy metalofon,  wywoływanie burz,  

 Zajęcia teatralne – pantomima, animacji przedmiotem. 

 Bajkowe kalambury – zabawy teatralne rozwijające wyobraźnie 

 Zajęcia muzyczno – ruchowe z  wykorzystaniem pacynek 

 Poznajemy elementy stroju ludowego  
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W zajęciach brały udział:  

 dzieci niepełnosprawne – podopieczni Fundacji 55  dzieci  

 ponad 280 dzieci ze  szkół i przedszkoli, np. Przedszkola nr 9 z Żywca,  

Szkoły Podstawowej im. Kard. S. Wyszyńskiego,  Szkoły Podstawowej nr 5 

z  Żywca,  Szkoły Podstawowej nr 9 z Żywca,  Gimnazjum  w Łodygowicach,  

Gimnazjum nr 2 z Żywca,  oraz Gimnazjum  z Międzybrodzia Bialskiego, 

które również zgłosiło chęć  podjęcia z Fundacją współpracy w zakresie 

organizacji  zajęć integracyjnych.     

 

Zajęcia integracyjne budziły w dzieciach wiele pozytywnych emocji. 

Towarzyszące temu   wzajemne współdziałanie w trakcie  zabaw  powodowało, iż   dzieci 

były wobec siebie  życzliwe i serdeczne. Dzieci, zwłaszcza w trakcie zajęć teatralnych  

bardzo żywiołowo reagowały i otwierały się na grupę.   

 

Zabawa w teatr jest bowiem naturalną  formą zbliżania się do siebie ludzi 

poprzez współtworzenie, pracę nad sztuką. We wszystkich  dzieciach tkwi ogromne 

pragnienie wchodzenia w role. W czasie przygotowywania scenek i inscenizacji dzieci 

mające problemy emocjonalne, w naturalny sposób włączały  się we wspólne zabawy i 

podejmowały kontakty z rówieśnikami. Mali „aktorzy” pozbywali się zahamowań, 

nieśmiałości, zyskiwali wiarę w siebie i  własne możliwości. Wzrastała  u nich motywacja 

do pracy, ambicja i  zaangażowanie w działanie.  W czasie grania swoich ról zapominały o 

sobie, o swoich problemach i niedoskonałościach, byli  aktorami.  

                 Wzajemna integracja  dzieci wpłynęła, choć częściowo, na  prawidłowy rozwój 

emocjonalno-społeczny dla obu grup. Poprzez wzajemne kontakty dzieci pełnosprawne 

miały  możliwość bezpośredniego poznania mniej sprawnych od siebie kolegów, nauczyły 

się współdziałania i odpowiedzialności za drugiego człowieka, tolerancji dla ich 

ograniczeń, wrażliwości na ich potrzeby. Dzieci niepełnosprawne natomiast były dobrymi 

obserwatorami, potrafiły naśladować zachowania innych osób. Kontakt  ze zdrowymi 

rówieśnikami dostarczył  im wzorców właściwego zachowania i  mobilizował do większej 

aktywności społecznej.  Zajęcia przebiegały w taki sposób, by dzieci niepełnosprawne  

miały zapewnione poczucie bezpieczeństwa, tak aby mogły realizować własne potrzeby w 

społeczności pełnosprawnych, i by ich własna niepełnosprawność nie przeszkadzała im być 

szczęśliwymi.  
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          Podczas  zajęć integracyjnych zorganizowaliśmy dla  uczniów  ze starszych klas  

wykłady dotyczące praktycznych wskazówek jak zachowywać się wobec 

niepełnosprawnych lub jak pomóc osobie niepełnosprawnej z różnego rodzaju 

dysfunkcjami.  Potrzeba przeprowadzenia takich wykładów wynikła z naszych obserwacji 

z codziennej pracy z podopiecznymi. Pomimo szeroko organizowanych akcji związanych z 

niepełnosprawnymi, boimy się nadal  „odmienności” osób  niepełnosprawnych. Taki lęk 

prowadzi do powstawania uprzedzeń i dyskryminacji.  Panuje również opinia, że  dziecko 

niepełnosprawne zasługuje głównie na współczucie i wymaga pomocy. Takie postrzeganie z 

góry przekreśla szanse dziecka niepełnosprawnego na aktywne uczestniczenie w życiu 

społecznym.  

Aby więc przeciwdziałać  takiemu postrzeganiu  niepełnosprawnych  podczas 

wykładów  uczniów zapoznano  z problemami, jakie  mają w życiu codziennym 

niepełnosprawni,  przybliżono istotę niepełnosprawności, w celu przełamania lęków i 

barier we wzajemnych kontaktach.  Zajęcia te  stanowiły ogromną rolę wychowawczą w 

stosunku do dzieci zdrowych.  Dzięki takim pogadankom dzieci  nauczyły się tolerancji i 

szacunku dla chorych.  Jednocześnie umożliwienie im  podczas zajęć integracyjnych 

bezpośredniego kontaktu z naszymi podopiecznymi   miały możliwość dostrzegania w  

niepełnosprawnych dzieciach  zwyczajnych, choć z innymi potrzebami,  ludzi. Spotkania  

z niepełnosprawnością sprawiły, że dzieci zdrowe   nie będą  się wyśmiewać  z 

niepełnosprawnych. Nauczyły się   kiedy im należy pomóc,  a kiedy pozwolić na 

samodzielność.  

Przeprowadzono łącznie  5 wykładów  dla uczniów z Gimnazjów  z Żywca, Łodygowic,    

Międzybrodzia Żywieckiego i  Liceum Ogólnokształcącego nr 5   z Bielska-Białej. W 

wykładach wzięło udział 105 dzieci.  

Tematy wykładów:   „Czy naprawdę jesteśmy inni?” Praktyczny  poradnik  savoir – vivre 

wobec osób niepełnosprawnych i  „ Niepełnosprawni – normalna sprawa”  
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Na zajęcia integracyjne  Fundacja zapewniała dowóz  i odwóz dzieci oraz   poczęstunek. 

Zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowany personel, tj. psychologa, nauczycieli 

sztuki, oligofrenopedagogów,  nauczycieli muzyki.   

 

 
13 lutego 2009r.  w Miejskim Centrum Kultury  w Żywcu Fundacja  

zorganizowała  integracyjny  koncert  „Betlejemska Jasność”.  

Jednym z celów organizacji koncertu było umożliwienie pokazania swych 

umiejętności przez dzieci niepełnosprawne, które kilkanaście tygodni uczyły się i 

ćwiczyły swoje role, aby jak najlepiej wypaść przed publicznością. Drugą ważną ideą 

koncertu było zaprezentowanie efektów integracji dzieci niepełnosprawnych i ich 

zdrowych rówieśników, która ma miejsce systematycznie podczas zajęć prowadzonych 

przez Fundację.  

W koncercie wzięli udział podopieczni i terapeuci Centrum Rehabilitacyjno Edukacyjnego 

dla Dzieci, dzieci i młodzież ze szkół z żywiecczyzny.  

 

Zainteresowanie koncertem przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Sala była 

wypełniona po brzegi. Swoją obecnością zaszczycili nas również włodarze miasta oraz 

przedstawiciele lokalnych mediów.  

 Widowisko muzyczne o wysokich walorach artystycznych jakim był koncert 

„Betlejemska Jasnosność” nie mogło przejść bez echa. W prasie lokalnej i Internecie 

ukazało się kilka artykułów i informacji na ten temat.  
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W  dniach 30—31 lipca 2009r.  Fundacja zorganizowała  dwudniową integracyjną  

wycieczkę na  Halę Miziową i Pilsko.  

         W pierwszym dniu, tj. 30.07.2009r.  wszyscy uczestnicy  zostali dowiezieni   

autokarem z Żywca do Korbielowa – gdzie u podnóża góry Pilsko (1557 m.n.p.m.) - drugiej 

- pod względem wysokości grupy górskiej w Beskidzie Żywieckim – rozpoczęła się 

wyjątkowa wspinaczka. Pierwszy odcinek pokonano kolejką krzesełkową, która została 

specjalnie dla naszej grupy, uruchomiona w środku lata. Było to niezwykłe przeżycie dla 

podopiecznych naszej Fundacji, wymagające niejednokrotnie pokonania wewnętrznych 

lęków i obaw. Dalszy etap – drogę do  Schroniska PTTK na Hali Miziowej- odbywał się pod 

czujnym okiem przewodników z GOPR. Część niepełnosprawnych  uczestników  została 

wywieziona quadami  i jeepami  przez  funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz GOPR-

owców, którzy  na prośbę Fundacji  pomogli w zorganizowaniu  transportu dzieci 

niepełnosprawnych na górę. Pozostała grupa   zdrowych uczestników mozolnie pięła  się 

pod górę, podziwiając piękne widoki Beskidu Żywieckiego. Wspinaczka była cennym 

doświadczeniem dla uczestników, umożliwiającym im poznanie świata z szerszej 

perspektywy oraz obcowanie z górską przyrodą. Około godziny 14:00  grupa dotarła  do 

schroniska, gdzie na wycieczkowiczów czekał obiad.                                                

Po południu terapeuci i opiekunowie zorganizowali dla dzieci  wiele niespodzianek i  zabaw  

integracyjnych, zabaw muzyczno-ruchowych na świeżym powietrzu. W tematyce zajęć 

dominowały treści edukacyjne, promujące zdrowy styl życia.  Dzieci z dużym 

zaciekawieniem uczestniczyły w zaproponowanych zabawach.  

Zakończeniem  zajęć był wspólny spacer po okolicy koło schroniska. Wieczorem czekała 

na  dzieci  kolejna niespodzianka - ognisko. Pieczenie kiełbasek umilano grą na gitarze i  

śpiewami.                                                                                                                      

Wspólnie spędzone chwile przy ognisku były owocne zwłaszcza dla rodziców dzieci 

niepełnosprawnych. Mogli się lepiej poznać, wymienić się swoimi doświadczeniami, 

nawiązać bliższe  lub nowe znajomości i kontakty.  
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 Drugi dzień  wycieczki  rozpoczął się śniadaniem, po którym   część uczestników 

(zwłaszcza tych niepełnosprawnych)  spędzała czas  w pobliżu schroniska,  obcując  z 

przyrodą górską. Część  sprawnych uczestników  podjęła się  zdobywania góry Pilsko.  Do 

obiadu czas wypełniono  również zabawami integracyjnymi o charakterze  prozdrowtnym.   

Na zakończenie zabawy dzieci  otrzymały  dyplom zdobywcy górskiego.   

Wycieczka była dla wychowanków żywą lekcją, czasem bogatym w utrwalanie i 

zdobywanie nowych umiejętności i doświadczeń, pokonywania własnych barier  oraz  

przyniosła im niezapomniane przeżycia.  Każdemu niepełnosprawnemu towarzyszył  

opiekun lub opiekunowie.  

W wyciecze wzięło udział – 60 osób    

- 33 dzieci, w tym 23 niepełnosprawnych 

- 27 opiekunów, terapeutów   i  osób  współpracujących z Fundacją. 
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2.5. Działania pozostałe.  
 

Prowadzenie zbiórki Publicznej.  

Zbiórka prowadzona była na podstawie  decyzji  Ministra  Spraw Wewnętrznych i 

Administracji  nr  87/2009 z dnia 12 czerwca 2009r.   

Zbiórka prowadzona była w formie   zbierania  dobrowolnych datków  wpłat na konto 

bankowe Fundacji. Akcja zbierania środków  prowadzona była przede wszystkim w 

serwisie siepomaga.pl.  Serwis ten stanowi medium pośredniczące pomiędzy 

organizacjami społecznymi (fundacjami, stowarzyszeniami) a użytkownikami sieci 

Internet, którzy za pomocą serwisu mogą wspomagać działalność organizacji. Serwis 

pomaga użytkownikom wybrać cel społeczny lub organizacje, którą chcą wesprzeć 

finansowo, organizacjom pozwala zaś dotrzeć do użytkowników Internetu poprzez 

informację o organizowaniu prze te organizacje akcji charytatywnych i zbiórek 

publicznych.   

Na dzień  31 grudnia 2009  roku  zebrano:  6 367,12  zł – wpłaty na konto bankowe.           

Zebrane środki  w wys.  456,80 zł  wydatkowano na  organizację integracyjnej, 

dwudniowej wycieczki na Halę Miziową i Pilsko w 2009, natomiast pozostałą kwotę  

przeznaczono do wydatkowania na 2010  rok  na  zakup sprzętu rehabilitacyjnego                    
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i pomocniczego dla indywidualnych dzieci niepełnosprawnych tj. zakup dla Asi - 

niepełnosprawnego dziecka - specjalistycznego wózka ze specjalnie zaadaptowanym 

oprzyrządowaniem umożliwiającym bezpieczne przewożenie dziewczynki i działanie 

respiratora. 

 

Zakończenie remontu  Centrum Rehabilitacyjno Edukacyjnego  dla Dzieci. 

W początku roku 2009  zakończono generalny  remont   fundacyjnego  budynku, w 

którym  mieści się Centrum Rehabilitacyjno Edukacyjne dla Dzieci, który  prowadzono 

nieprzerwanie od  2004 roku. W roku 2009  prace  remontowo-adaptacyjne zakończono  

remontem  elewacji  oraz parkingu.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przyjęcie  darowizny – nieruchomości gruntowej  i budynkowej  z przeczeniem na 

działalność  statutową Fundacji.   

Na podstawie aktu notarialnego z dnia  4 czerwca 2009r. Starosta Żywiecki,  działający 

w imieniu Skarbu Państwa przekazał w formie darowizny na rzecz Fundacji   teren o 

powierzchni  1,1166 ha,  wraz  z zabudowaniami. 

Nieruchomość  położona jest  w Żywcu  przy ul. Witosa 3, w żywieckim zabytkowym 

parku.   
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 Na zabudowania składają się:  budynek główny, zabytkowy,  w którym mieści się 

Fundacja oraz Centrum Rehabilitacyjno Edukacyjne dla Dzieci oraz 6 budynków 

magazynowych (garażowych), przeznaczonych zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków do wyburzenia.         

Wartość  darowizny  określono na kwotę 1 149 910,00 zł (jeden  milion  sto czterdzieści 

dziewięć tysięcy dziewięćset dziesięć złotych).  

Niniejsza nieruchomość  od 12.09.2002r. była w posiadaniu Fundacji na podstawie umowy 

dzierżawy nr 89/GKN/2002.    

 

W związku z otrzymaniem powyższej darowizny Zarząd  Fundacji podjął  działania 

związane  z utworzeniem  ogrodu terapeutyczno -  rekreacyjno – edukacyjnego oraz 

rozbudową  istniejącego  budynku.  Wykonano projekt ogrodu, który  został  pozytywnie 

zaopiniowany przez  Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  

W 2010 planowane jest wystąpienie o uzyskanie   pozwolenia  na budowę ogrodu oraz    

opracowanie projektu budowlanego budynku oraz  i  wystąpienie  pozwolenia na budowę.           

 

2.6. Beneficjenci Fundacji.  
 
 Ponad 270 dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością   objętych 

było  terapią  i edukacją   w Centrum Rehabilitacyjno Edukacyjnym  oraz  ok.200  

rodziców i opiekunów tychże dzieci  

 ok. 400  osób i dzieci ze szkół i placówek powiatu żywieckiego skorzystało  z innych    

form działań ,  np.  udział  w  zajęciach  integracyjnych, wycieczkach,    korzystanie z 

transportu,  

   

Beneficjenci Fundacji   pochodzili z powiatu żywieckiego i powiatu bielskiego.   

 
 

3. Opis głównych zdarzeń prawnych  o skutkach finansowych.  
Nazwa organu  

zlecającego zadanie/ 

zezwalającego/ 

dotującego/finansującego 

/  przekazującego 

darowiznę  lub dotację  

 

Nr i data 

zawartej 

umowy 

 

Okres 

realizacji 

zadania/ 

czynności  

 

 

Przedmiot umowy/ 

czynności prawnej  

 

 

Przyznana 

kwota 

 

 

Rozliczona/ 

zwrócona  

kwota 

1 2 3 4 5 6 

Fundusz dla Organizacji 
Pozarządowych Mechanizmu 
Finansowego Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego oraz 
Norweskiego  Mechanizmu 
Finansowego 2004-2009 

0294/R/2007 Od 

12.10.2007 

do  

31.03.2010 

Dotacja na rzecz Fundacji  

realizację Programu 

„Kompleksowe działania na 

rzecz dzieci 

niepełnosprawnych” 

568 890,00 zł Program w 
trakcie 

realizacji 

Fundacja im. Stefana Batorego Umowa z dnia 

28.05.2009r. 
Od 

01.07.2009 

do  

31.05.2010 

 

Dotacja na realizację  

programu „Żyjemy kolorowo. 

W rytmie pór roku” 

9500,00 Program w 
trakcie 

realizacji 
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Ministerstwo Polityki 
Społecznej  FIO 

Umowa  nr 

327_I  z 

14.08.2009r. 

15.05.2009 

do 31.12.2009 

Dotacja na realizację  

programu „Nowe metody, 

nowe możliwości” 

69 158,00 64 559,59 
4 598,41* 

Narodowy Fundusz Zdrowia - 01.01.2009 do 

31.12.2009 

Kontrakt o świadczenie  

usług medycznych 

525 990,04 525 990,04 

Starostwo Powiatowe w Żywcu - 01.01.2009 do 

31.12.2009 

Dotacja oświatowa na 

realizację  edukacji 

1 558 843,00 1 558 843,00 

Gmina Gilowice Umowa nr 

4/2009  

02.01.2009 

02.01.2007 

do 

31.12.2007 

Dofinansowanie 

transportu dzieci  

niepełnosprawnych 

32 000,00 32 000,00 

Gmina Milówka 02.01.2009 02.01.2009 

do 

31.07.2009 

Dofinansowanie 

transportu dzieci  

niepełnosprawnych 

3 815,00 3 815,00 

Gmina Żywiec – 
Szkoła Podstawowa 

nr 3 

2/2009z 

02.01.2009 
02.01.2009

do 

31.12.2009 

Dofinansowanie 

transportu dzieci  

niepełnosprawnych 

 

15 000,00 15 000,00 

Gmina Żywiec – Szkoła 
Podstawowa 

nr 1 

1/2009   z 

02.01.2009 
02.01.2009 

do 

30.06.2009 

Dofinansowanie 

transportu dzieci  

niepełnosprawnych 

3 000,00  3 000,00 

Gmina Żywiec – Szkoła 
Podstawowa nr 5 

2/2009  z 

02.01.2009 
02.01.2009 

do 

31.12.2009 

Dofinansowanie 

transportu dzieci  

niepełnosprawnych 

5 000,00 5 000,00 

Gmina Węgierska Górka 2/2009  z 

02.01.2009 
02.01.2009 

do 

31.12.2009 

Dofinansowanie 

transportu dzieci  

niepełnosprawnych 

54 000,00 54 000,00 

Wojewódzki Urząd Pracy RS-9010-

9/RS/07 z 

26.12.2007 

 

Od 

02.11.2007 

do 

02.05.2009 

Umowa o wykonywanie 

pracy przez poborowych  

skierowanych  do obycia 

służy zastępczej 

 
3 820,98 

 
3 820,98 

Starosta Powiatu 
Żywieckiego działający w 
imieniu Skarbu Państwa 

Akt notarialny  

z dnia  4 

czerwca 2009r 

– darowizna 

- Przekazanie na  rzecz 

Fundacji  darowizny – 

nieruchomości  

gruntowej  zabudowanej  

budynkami, z 

przeznaczeniem   na 

działalność statutową  i 

pożytku publicznego 

Fundacji 

1 149 910,00 - 

Zbiórka publiczna   Zbiórka publiczna na 

działalność  statutową 

Fundacji 

6 546,52 456,80 zł 

 
5 910,32 zł – 

przeznaczono do 

wydatkowania  w 

roku 2010 

 

 

* zwrot niewykorzystanej dotacji  
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4. Odpisy uchwał Zarządu.  
 
Uchwała nr 1/2009  z dnia  2  lutego 2009   w sprawie:  rozliczenia wyniku 

finansowego Fundacji za rok 2008. 

Uchwała nr 2/2009 z  dnia  2 lutego 2009  w sprawie:  finansowania  Centrum 

Rehabilitacyjno Edukacyjnego dla Dzieci  w roku 2009. 

Uchwała nr 3/2009 z  dnia  2 lutego 2009   w sprawie: sposobu  finansowania  

kosztów lokalowych   Centrum Rehabilitacyjno Edukacyjnego dla Dzieci  w roku 2009. 

Uchwała nr 4/2009 z dnia  15 maja  2009  w sprawie:  przyjęcia darowizny 

nieruchomości gruntowej wraz z zabudowaniami   na cele statutowe Fundacji.   

Uchwała nr 5/2009  z dnia  20 września 2009  w sprawie: zmiany uchwały nr 3/2009 

z dnia 02.02.2009r.  w sprawie sposobu  finansowania  kosztów lokalowych   Centrum 

Rehabilitacyjno Edukacyjnego dla Dzieci  w roku 2009. 

Uchwała nr   6/2009    z dnia   3 grudnia 2009r.  w sprawie:   zatwierdzenia zmian w 

statucie Centrum Rehabilitacyjno   Edukacyjnego dla dzieci w Żywcu.  

Uchwała nr 7/2009  z  dnia  31 grudnia 2009  w sprawie:  zatwierdzenie regulaminów  

Fundacji 

 

5. 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), 

Przychody łącznie w zł:  3 777 363,29 zł             

W tym:  

Dotacje:  - 2 469 452,55 zł 

Darowizny:  - 1 175 474,94 zł 

Zbiórka Publiczna: -        6 546,52 zł 

1 %   -    123 693,07 zł 

Odsetki bankowe: -        2 196,21 zł 

oraz 

Dodatni wynik 

finansowy z  2008r.-     256 033,25 zł  
 

6. Informacja  o  odpłatnych świadczeniach  realizowanych przez 
fundację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem 
kosztów tych świadczeń;  

Nie dotyczy 
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7. Działalność gospodarcza:  

Fundacja  nie prowadzi działalności gospodarczej.   

Wynik finansowy z prowadzonej  działalności  gospodarczej; nie dotyczy   

Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu 

osiągniętego z pozostałych źródeł.: nie dotyczy   

 

8. Informacja o kosztach poniesionych na:  

a) na realizację celów statutowych   - 2 465 386,54 zł  
 zużycie materiałów i energii:  - 191 538,81 zł  

  usługi obce:   - 57 050,57 zł 

 wynagrodzenia oraz ubez.społ. 

i inne świadczenia:     - 2 008 279,91 zł 

 amortyzacja:   - 182 831,53 zł 

 pozostałe koszty:   -  25 685,72 zł 

b) administrację     - 0,00 zł 

c) działalność gospodarcza   - 0,00 zł  

d) pozostałe koszty    - 0,00 zł 

  

 

9.  Dane o zatrudnieniu w Fundacji:  
 

Zatrudnienie  na dzień 31 grudnia 2009r.  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 1/8  

2 Księgowy  1 ½  

3. Fizjoterapeuta  2 1 Umowy terminowe, kończące się z 
dniem 31.12.2009r.  

 Jedna z umów została przedłużona 
do dnia porodu.  

4. Kierowca 2 2 - 

Oraz  

1.  Poborowy odbywający służbę 
zastępczą na stanowisku  
Pracownik gospodarczy 

1 1 Zakończył odbywanie służby 

w dniu  

2 maja 2009r.   
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Umowy cywilnoprawne   - umowy zlecenia i o dzieło  zawarte w roku 2009 

 

l.p. Osoba/stanowisko Ilość osób Ilość godzin /umów Uwagi 

1 Lekarz psychiatra 1 2 umowy konsultacje lekarskie 

(um.zlec.) 

2 Nauczyciele, oligofrenopedagodzy, 
arteterapeuci) 

5 578  godz. Osoby prowadzące 

zajęcia integracyjne 

(um.zlec.) 

3 Dogoterapeuta 2 68 godz. (um.zlec.) 

4 Hipoterapeuta 2 278 godz. (um.zlec.) 

5 Opiekunki do dzieci  podczas 
przewozu dzieci niepełnosprawnych 

2 38 godz. (um.zlec.) 

6 Psychoterapeuta 1 1 umowa prowadzący warsztaty 

dla rodziców dzieci 

niepełnosprawnych  

(um.zlec.) 

7 Wizytatorzy/konsultanci 2 2 umowy Udział  w komisji 

egzaminacyjnej  dot. 

awansu zawodowego 

nauczycieli  (um.o dzieło) 

8 Nauczyciel 1 1 umowa Opiekun nauczycieli  

odbywających staż 

 

Zatrudnienie w Centrum  Rehabilitacyjno Edukacyjnym dla Dzieci  

na dzień 31  grudnia 2009r.   

 
 

l.p. 

 

Stanowisko 

 

Liczba 

zatrudnionych 

Liczba osób 

zatrudnionych w 

przeliczeniu na pełne 

etaty 

 

Uwagi 

Pracownicy  zatrudnieni na umowę o pracę   

1. Lekarz rehabilitacji medycznej / 

Dyrektor Centrum Rehabilitacyjno 

Edukacyjnego 

1 1  

2 Lekarz neurolog 1 0,2  

3. Fizjoterapeuta 8 7,2  

 

4. 

Oligofernopedagog, nauczyciel,  

nauczyciele wspomagający, pomoc 

nauczyciela 

 

17 

 

15,23 

 

5. Opiekun dziecięcy/pomoc nauczyciela 3 3  

6 Psycholog 3 3  

7 Logopeda 2 2  

 Logopeda / Z-ca Dyrektora  1 1  

8 Pielęgniarka 2 2  

9 Pracownik gospodarczy/konserwator 3 2  

10 Sprzątaczka  2 1,75  

11 Księgowy/Z-ca Dyr.  1 1  

12 Kierownik ds. administracyjnych i BHP 1 0,5  

13 Pracownicy  administracyjno-biurowi 3 2,5  

Razem 48 42,38  
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Osoby odbywające staż absolwencki w 2009  roku 

1 Pomoc nauczyciela   

okres stażu – 02.07.2008 do 01.01.2009  

1 1 Osoba zatrudniona  

po odbyciu stażu 

przez CREdD 

2 Fizjoterapeuta  okres stażu – 

11.09.2008 do 10.03.2009   

1 1 Osoba  zatrudnienia 

po zakończeniu stażu 

w 2009r.  w Fundacji  

3 Fizjoterapeuta  okres stażu – 

27.10.2007  do 26.04.2009 

1 1 - 

Razem  3 3  

Umowy cywilnoprawne – umowy zlecenia zawarte  w 2009r.  

1 Pracownik gospodarczy/sprzątający   1 2 umowy  Osoby pracujące w 

zastępstwie   

 
Fundacja  nie zatrudnia osób  przy  działalności gospodarczej  

 

 

 

10. Dane o wynagrodzeniach  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 w 2009r.:  

110 538,99 zł   w tym premie:  4 239,58 zł   

Wynagrodzenia w Centrum REdD w 2009r.:  

1 503 969,45 zł  w tym: 106 834,32 zł  – premie;  21 700,00 zł  – nagrody  

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.   

 

11. 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. 
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12. Wydatki   na wynagrodzenia z umów zlecenia:          
 
Umowy zlecenia zawarte przez Fundację w 2009r.:  

-  37 544,00 zł 

 Umowy o dzieło zawarte przez Fundację w 2009r.:  

- 560,00 zł  

Umowy zlecenia zawarte w Centrum Rehabilitacyjno Edukacyjnym dla Dzieci w 2009r.:  

- 2 660,00  zł  

 

 

13. Informacja o udzielonych pożyczkach pieniężnych.   
Fundacja nie udzieliła w roku 2009  żadnych   pożyczek   

 

 

14. Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze 
wskazaniem banku:  

 

 

Stan środków  ulokowanych na rachunkach bankowych  na 31 grudnia 2009r.   
Rachunki Fundacji:  

13 8137 0009 0014 5802 2000 0010  -   1 918,79 zł   

34 8137 0009 0014 5802 2000 0020 - 31 530,79 zł 

55 8137 0009 0014 5802 2000 0030 -   6 368,49 zł 

76 8137 0009 0014 5802 2000 0040 -      465,36 zł 

97 8137 0009 0014 5802 2000 0050 -        97,29 zł 

21 8137 0009 0014 5802 2000 0060 -    4 443,91 zł 

42 8137 0009 0014 5802 2000 0070  -    9 870,63 zł 

 

Rachunki  Centrum Rehabilitacyjno Edukacyjnego:  

58 8137 0009 0026 4617 2000 0010 -   8 847,51 zł 

03 8137 0009 0026 4617 2000 0030 -  2 071,08 zł  

 

Powyższe  rachunki bankowe Fundacji  oraz  Centrum Rehabilitacyjno Edukacyjnego 

dla Dzieci  prowadzone są przez Bank Spółdzielczy w Żywcu,  Rynek 23 

 

 

15. Dane o nabytych obligacjach 
 

Fundacja w roku 2009 nie nabyła żadnych  akcji  ani obligacji. 
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16. Dane o wielkości objętych udziałów  lub nabytych 
obligacji  w spółkach prawa handlowego, ze wskazaniem tych 
spółek.  

Nie dotyczy  

 

17. Dane o nabytych nieruchomościach.  
 

a) wysokości kwot wydatkowych na nabycie nieruchomości.  

 
Na podstawie aktu notarialnego z dnia  4 czerwca 2009r. Starosta Żywiecki,  

działający w imieniu Skarbu Państwa przekazał w formie darowizny na rzecz Fundacji   

teren o powierzchni  1,1166 ha,  wraz  z zabudowaniami. 

Nieruchomość  położona jest  w Żywcu  przy ul. Witosa 3, w żywieckim zabytkowym 

parku.   Na zabudowania składają się:  budynek główny, zabytkowy,  w którym mieści się 

Fundacja   oraz Centrum Rehabilitacyjno Edukacyjne dla Dzieci oraz 5 budynków 

magazynowych (garażowych), przeznaczonych zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków do wyburzenia.         

Wartość  darowizny  określono na kwotę 1 149 910,00 zł (jeden  milion  sto 

czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziesięć złotych).  

Niniejsza nieruchomość  od 12.09.2002r. była w posiadaniu Fundacji na podstawie umowy 

dzierżawy nr 89/GKN/2002.    

 

b) Przeznaczenia nabytych nieruchomości.  
Darowizna powyższa została przekazana na cele statutowe Fundacji,  czyli  na 

prowadzenie Centrum Rehabilitacyjno Edukacyjnego dla Dzieci.  

 

18. Dane o  nabytych pozostałych środków  trwałych,  
Urządzenie techniczne i maszyny – 143 216,06 zł  

Środki trwałe w budowie –  107 660,07 zł  

Wartości niematerialne i prawne – 11 813,00 zł  
 

19. Dane o wartości aktywów fundacji ujętych we 
właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych   dla 
celów  statystycznych,  

2 364 876,00 zł  

 

20. Dane o wartości zobowiązań fundacji ujętych we 
właściwych sprawozdaniach finansowych      sporządzanych   
dla celów  statystycznych,  

107 200,30 zł 
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21. Dane o działalności zleconej przez podmioty państwowe 
i  samorządowe oraz wynik tej działalności. 

  
Nazwa organu  

zlecającego zadanie/ 

zezwalającego/ 

dotującego/finansującego 

/  przekazującego 

darowiznę  lub dotację  

 

Nr i data 

zawartej 

umowy 

 

Okres 

realizacji 

zadania/ 

czynności  

 

 

Przedmiot umowy/ 

czynności prawnej  

 

 

Przyznana 

kwota 

 

 

Rozliczona/ 

zwrócona*  

kwota 

1 2 3 4 5 6 

Ministerstwo Polityki 
Społecznej  FIO 

Umowa  nr 

327_I  z 

14.08.2009r. 

15.05.2009 

do 31.12.2009 

Dotacja na realizację  

programu „Nowe metody, 

nowe możliwości” 

69 158,00 64 559,59 
4 598,41* 

Narodowy Fundusz Zdrowia - 01.01.2009 do 

31.12.2009 

Kontrakt o świadczenie  

usług medycznych 

525 990,04 525 990,04 

Starostwo Powiatowe w Żywcu - 01.01.2009 do 

31.12.2009 

Dotacja oświatowa na 

realizację  edukacji 

1 558 843,00 1 558 843,00 

Gmina Gilowice Umowa nr 

4/2009  

02.01.2009 

02.01.2007 

do 

31.12.2007 

Dofinansowanie 

transportu dzieci  

niepełnosprawnych 

32 000,00 32 000,00 

Gmina Milówka 02.01.2009 02.01.2009 

do 

31.07.2009 

Dofinansowanie 

transportu dzieci  

niepełnosprawnych 

3 815,00 3 815,00 

Gmina Żywiec – 
Szkoła Podstawowa 

nr 3 

2/2009z 

02.01.2009 
02.01.2009

do 

31.12.2009 

Dofinansowanie 

transportu dzieci  

niepełnosprawnych 

 

15 000,00 15 000,00 

Gmina Żywiec – Szkoła 
Podstawowa 

nr 1 

1/2009   z 

02.01.2009 
02.01.2009 

do 

30.06.2009 

Dofinansowanie 

transportu dzieci  

niepełnosprawnych 

3 000,00 3 000,00  

Gmina Żywiec – Szkoła 
Podstawowa nr 5 

2/2009  z 

02.01.2009 
02.01.2009 

do 

31.12.2009 

Dofinansowanie 

transportu dzieci  

niepełnosprawnych 

5 000,00 5 000,00 

Gmina Węgierska Górka 2/2009  z 

02.01.2009 
02.01.2009 

do 

31.12.2009 

Dofinansowanie 

transportu dzieci  

niepełnosprawnych 

54 000,00 54 000,00 

Wojewódzki Urząd Pracy RS-9010-

9/RS/07 z 

26.12.2007 

 

Od 

02.11.2007 

do 

02.05.2009 

Umowa o wykonywanie 

pracy przez poborowych  

skierowanych  do obycia 

służy zastępczej 

 
3 820,98 

 
3 820,98 

 
Wynik finansowy: 4 598,41 zł –  kwota zwrócona dotacjodawcy  

 

22. Informacja  o rozliczeniu fundacji z tytułu ciążących 
zobowiązań podatkowych.  

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

Zarządu Fundacji,    na cele statutowe nie podlega opodatkowaniu. 
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23. Informacja  o składanych deklaracjach podatkowych.  
Fundacja składa następujące deklaracje podatkowe: 

CIT –8,  CIT-D,  CIT 8/0,  Pit –4R, Vat –7. 

 

24. Informacja  o przeprowadzonych kontrolach.  
 

Organ 

kontrolujący 

 

 

Data 

kontroli 

 

Przedmiot kontroli 

 

Wynik kontroli 

 

 

 

Państwowy 

Powiatowy 

Inspektor 

Sanitarny  w 

Żywcu  

 

 

22.05.2009 

Kontrola w zakresie oceny stanu 

sanitarno-technicznego obiektu 

oraz  gospodarowania odpadami 

medycznymi w Centrum 

Rehabilitacyjno Edukacyjnym 

dla Dzieci 

 
 

Nie stwierdzono  
nieprawidłowości 

 

 

12.11.2009 

Ocena  stanu sanitarnego 

Centrum Rehabilitacyjno 

Edukacyjnego dla Dzieci 

Nie wniesiono uwag i 
zastrzeżeń 

 

 

 

 

Kuratorium 

Oświaty w 

Katowicach  

Delegatura w 

Bielsku-

Białej  

 

 

19.03.2009  

 

 

Organizowanie wczesnego 

wspomagania rozwoju dzieci w 

placówce edukacyjnej  Centrum 

Rehabilitacyjno Edukacyjnym 

dla Dzieci 

Zgodnie  z  pkt 10 protokołu 
pokontrolnego z dnia 

19.03.2009r.  stwierdzono – 
„wczesne wspomaganie na 

terenie ośrodka prowadzone 
jest prawidłowo pod 

względem merytorycznym i 
organizacyjnym. 

Dokumentacja jest  zgodna z 
przepisami prawa 
oświatowego”. 

 

26.05.2009  Organizacja  i realizacja 

indywidualnych i zespołowych 

zajęć rewalidacyjno-

wychowawczych dla dzieci i 

młodzieży upośledzonych 

umysłowo w stopniu głębokim 

w  Centrum Rehabilitacyjno 

Edukacyjnym dla Dzieci 

Zgodnie z zapisami 
proktokołu pokontrolnego: 

- „dokumentacja prowadzona 
jest wzorowo 

zajęcia rewalidacyjno-
wychowawcze prowadzone w 
Centrum REdD zasługują na 

wysoką ocenę”. 

PFRON – 

oddział 

Śląski  

26.06. 

2009 

Sprawdzenie realizacji umowy nr 

7PA/000004/14/D z dnia 

08.02.2008r.   programu pn. 

PARTNER  

Nie stwierdzono 
nieprawidłowości  
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25. Inne informacje. 
 

a) GIODO 
Fundacja  realizuje obowiązek wynikający z ustawy z dnia 29.08.1997r.  o ochronie 

danych osobowych (DZ.U. Nr  101 z 2002 roku poz. 926 z póź. zm.)  

 

b) GIIF 
Fundacja  realizuje obowiązek wynikający z ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku   o 

przeciwdziałaniu wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych 

pochodzących  z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł   oraz przeciwdziałaniu  

finansowaniu terroryzmu   (Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz. 1505 z póź.zm.) 
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