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I.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

1. INFORMACJE PODSTAWOWE, REJESTROWE O FUNDACJI
1.1. NAZWA I ADRES FUNDACJI/ADRES KORESPONDENCYJNY:
Fundacja Pomocy Dzieciom
ul. Witosa 3
34 – 300 Żywiec
tel. 861-09-85,
e-mail: fundacjapm@go2.pl
1.2. 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.
1.3. REGION:
1.4. NIP:

070909374
553 20 42 332

1.5. ORGANY FUNDACJI:
 FUNDATOR – założyciel -

Krzysztof Błecha

 RADA NADZORCZA:
Bogusław Syska
Henryk Cebrat
Maciej Król

- Członek Rady Nadzorczej
- Członek Rady Nadzorczej
- Członek Rady Nadzorczej

 ZARZĄD FUNDACJI:
Renata Błecha
Zofia Bury
Krzysztof Błecha
Seweryn Gawron

- Prezes Fundacji
- W-ce Fundacji
- Członek Zarządu
- Członek Zarządu

1.6. CELE STATUTOWE FUNDACJI:
Celem Fundacji jest:
a) Pomoc w leczeniu, rehabilitacji i edukacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
b) Pomoc sierotom i dzieciom z rodzin patologicznych i ubogich
c) Świadczenie pomocy dzieciom chorym
d) Prowadzenie poradnictwa i doradztwa osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom.
e) Działalność charytatywna
f) Udzielanie świadczeń w ramach pomocy społecznej
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g) Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej młodzieży niepełnosprawnej
h) Działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania
i) Podejmowanie działań w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży
j) Podejmowanie działań w zakresie kultury, sztuki , ochrony dóbr kultury i tradycji
k) Działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
l) Podejmowanie działań w zakresie edukacji ekologicznej oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
m) Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych,
n) Podejmowanie działań w zakresie wpierania, współpracy i kontaktów z zagranicznymi osobami
fizycznymi, prawnymi i kościelnymi, prowadzącymi działalność zgodną ze statutem Fundacji
o) Promocja i organizacja wolontariatu
p) Wspieranie techniczne, szkoleniowe, informacyjne lub finansowe osób fizycznych i prawnych
prowadzących działalność zgodną ze statutem Fundacji.
q) Prowadzenie i organizowanie działalności leczniczej
r) Wspieranie finansowe i materialne osób dorosłych, spełniających kryteria otrzymania pomocy
społecznej lub placówek, domów opieki społecznej i innych instytucji udzielających pomocy w/w
osobom.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez :
a)
Finansowe i materialne wspieranie ośrodków i placówek prowadzących leczenie , rehabilitację i
edukację dzieci i młodzieży
b)
utworzenie, prowadzenie i finansowanie działalności centrum rehabilitacyjno-edukacyjnego dla
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
c)
organizacja transportu beneficjentów fundacji
d)
zakup środków do transportu osób niepełnosprawnych
e)
organizowanie warsztatów, świetlic, punktów konsultacyjno – terapeutycznych dla dzieci i
młodzieży niepełnosprawnej, dzieci z rodzin wielodzietnych, ubogich i patologicznych
f)
organizacja zajęć, imprez, warsztatów, spotkań o charakterze integracyjnym dla
niepełnosprawnych i ich rówieśników
g)
organizacja turnusów rehabilitacyjnych
h)
działalność wydawnicza i organizowanie poradnictwa , szkoleń , instruktaży , wykładów z
zakresu rehabilitacji, leczenia, edukacji, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, praw i
przywilejów dotyczących niepełnosprawnych i ich opiekunów
i)
pomoc finansowa i materialna domom dziecka i innym placówkom opiekuńczym dla sierot
j)
pomoc finansowa i materialna sierotom, dzieciom z rodzin ubogich i patologicznych , dzieciom
niepełnosprawnym i chorym i ich rodzinom
k)
dofinansowywanie kosztów leczenia młodzieży i dzieci chorych,
l)
organizacja wycieczek, konkursów , festiwali , zawodów , imprez i zajęć o charakterze
edukacyjnym, kulturalnym, rekreacyjnym i sportowym
m) organizacja i rozdział darów
n)
organizowanie i wydawanie posiłków dla dzieci objętych działalnością statutową fundacji
o)
podejmowanie działań mających na celu konserwację zabytków wykorzystywanych do realizacji
celów fundacji
p)
powoływanie zakładów lub innych jednostek organizacyjnych poprzez które realizowane są cele
statutowe fundacji
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2. ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ FUNDACJI W 2014r.
W ODNIESIENIU DO JEJ CELÓW STATUTOWYCH.
2.1. Prowadzenie i organizowanie terapii, rehabilitacji i edukacji dzieci
niepełnosprawnych oraz zagrożonych niepełnosprawnością w fundacyjnym
Centrum Rehabilitacyjno Edukacyjnym dla Dzieci
W ramach realizacji celów statutowych związanych rehabilitacją i terapią dzieci
niepełnosprawnych oraz zagrożonych niepełnosprawnością Fundacja prowadzi Centrum
Rehabilitacyjno Edukacyjne dla Dzieci. Centrum zarejestrowane jest jako niepubliczna
placówka oświatowa oraz przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego - Fundacji.
Na Centrum Rehabilitacyjno – Edukacyjne składają się dwa budynki o łącznej
powierzchni użytkowej 1213 m2 oraz teren wokół budynków, o pow. 1,1 ha, na którym
utworzono ogród terapeutyczno – edukacyjno – rekreacyjny.
W budynkach znajdują się sale edukacyjne, gabinety lekarskie, psychologiczne,
logopedyczne, terapeutyczne, rehabilitacyjne oraz inny, w tym sala do hydroterapii.
Sale wyposażone są w liczny sprzęt edukacyjno – dydaktyczny oraz nowoczesny i
specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny.
W Centrum Rehabilitacyjno – Edukacyjnym prowadzona jest codzienna,
kilkugodzinna kompleksowa specjalistyczna terapia rehabilitacyjna oraz edukacyjna, w
ramach której dzieci niepełnosprawne spełniają obowiązek szkolny. W roku 2014 z tej
formy terapii korzystało 57 dzieci niepełnosprawnych. Natomiast dla 466 dzieci
niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością organizowano specjalistyczną
terapię w ramach wczesnego wspomagania rozwoju lub innej opieki rehabilitacyjnej,
która odbywała się średnio 2-3 x w tygodniu, w zależności od potrzeb dziecka.
Wszystkie dzieci korzystające z terapii w Centrum objęte były również opieką lekarską.
Terapia oraz zajęcia edukacyjne prowadzone były przez wysoko wykwalifikowany
personel Centrum Rehabilitacyjno Edukacyjnego dla Dzieci, tj.:
- lekarzy
- fizjoterapeutów
- psychologów
- logopedów
- oligofrenopedagogów,
- nauczycieli
- arteterapeutów
- terapeutów zajęciowych.
Terapia prowadzona w fundacyjnym Centrum Rehabilitacyjno Edukacyjnym dla Dzieci
obejmowała wczesne wspomaganie rozwoju, rehabilitację leczniczą i społeczną, zajęcia
logopedyczne i psychologiczne, terapię zajęciową, terapię pedagogiczną, konsultacje i
badania lekarzy specjalistów rehabilitacji medycznej oraz neurologii dziecięcej.
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Metody terapii i rehabilitacji stosowane w fundacyjnym Centrum Rehabilitacyjno
Edukacyjnym:







KINEZYTERAPIA
Metoda NDT-Bobath
Metoda Vojty
Metoda PNF
Metoda Dobosiewicz
Terapia Integracji Sensorycznej - SI
Masaż Shantala

FIZYKOTERAPIA I HYDROTERAPIA
 Elektrostymulacja i tonoliza mięśni
 Pole magnetyczne niskiej częstotliwości
 Laseroterapia
 Leczenie światłem IR
 Termoterapia z użyciem termo żelów
 Plastrowanie dynamiczne - KINESIO TAPING
 Hydroterpia
METODY TERAPII LOGOPEDYCZNEJ
 Ćwiczenia oddechowe
 Ćwiczenia fonacyjne
 Ćwiczenia artykulacyjne
 Ćwiczenia usprawniające narządy mowy
 Ćwiczenia słuchu fonematycznego
 Ćwiczenia autokontroli słuchowej
 Odczytywanie mowy z ruchu ust
 Metoda Echo
 Metoda Makaton
 Piktogramy
 PCS (Picture Communication Symbols)
 Metoda Castillo Moralesa (metoda ustno - twarzowej terapii)
 Multimedialne oprogramowanie do diagnozy i terapii logopedycznej: Logopedia
 Gesty umowne
 Ćwiczenia rytmizujące
 Metoda rytmicznego mówienia
 Książka do komunikacji
 Psychodrama
 Gllottodydaktyka
 Metoda Jagody Cieszyńskiej
METODY TERAPII PSYCHOLOGICZNEJ
 Metody relaksacyjno - koncentrujące
 Program M. Frostig i D. Horne
 Ćwiczenia grafomotoryczne wg H. Tymichovej
 Niedyrektywna Terapia Zabawowa
 Elementy terapii behawioralnej - Warunkowanie instrumentalne
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Zabawy fundamentalne
Terapia zabawą czyli usprawnianie psychoruchowe dziecka z zespołem
mózgowego porażenia dziecięcego Joanny Baran
Elementy Programu Stymulacji Intelektualnej (PCTP)
Program TEACCH
Muzykoterapia
Metoda ośrodków pracy

METODY TERAPII EDUKACYJNEJ I REKREACJI











Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
Programy aktywności Knill'ów
Stymulacja polisensoryczna wg pór roku "Poranny Krąg"
Elementy metody kinezjologii edukacyjnej P. Denissona
Metoda malowania 10 palcami
Pedagogika zabawy wg Klanzy
Tyflopedagogika
Zajęcia na Sali Doświadczania Świata
Metoda Dobrego Startu
Terapia Integracji Sensorycznej

TERAPIA ZAJĘCIOWA
BIOFEEDBACK
HIPOTERAPIA
ZOOTERAPIA
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EDUKACJA w CENTRUM REHABILITACYJNO EDUKACYJNYM DLA DZIECI
W Centrum jako placówce oświatowej Fundacja organizuje:
1. Wczesne wspomaganie rozwoju (dla dzieci od 1-7 roku życia) - czyli zajęcia
stymulujące zaburzony rozwój psychomotoryczny u małych dzieci, zanim rozpoczną one
naukę w szkole. Zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem MEN ww. zajęcia organizuje
się w ilości 4-8 godz. miesięcznie. Zajęcia w zależności od potrzeb obejmują terapię
logopedyczną, psychologiczną, pedagogiczną, tyflopedagogiczną, ruchową. Zajęcia
odbywają się indywidualnie lub w małych 2-4 osobowych grupach.
2. Realizację obowiązku przedszkolnego "0" i szkolnego etap szkoły podstawowej i
gimnazjum dla dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną tj. upośledzonych umysłowo
znacznie lub umiarkowanie z towarzyszącą niepełnosprawnością: ruchową lub
autyzmem lub niedowidzeniem lub niedosłuchem.
W ramach tych zajęć dzieci w małych klasach 4-6 osobowych realizują obowiązek "0",
szkoły podstawowej i gimnazjum i dodatkowo uczestniczą w kompleksowej rehabilitacji.
Edukacja uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym
polega na integralnej realizacji funkcji dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
placówki, z uwzględnieniem specyficznych form i metod pracy oraz zasad nauczania.
Specyfika kształcenia uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym
lub znacznym polega na nauczaniu i wychowaniu całościowym, zintegrowanym, opartym
na wielozmysłowym poznawaniu otaczającego świata - w całym procesie edukacji. W
stosunku do uczniów, zwłaszcza uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu
znacznym, przez cały okres kształcenia w szkole podstawowej, a następnie w gimnazjum,
działania edukacyjne są ukierunkowane na zaspokajanie specyficznych potrzeb
edukacyjnych tych uczniów, odpowiednio do ich możliwości psychofizycznych.
3. Zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze dla dzieci głęboko upośledzonych umysłowo
w wieku 3-24 lat.
W ramach tych zajęć dzieci w małych grupach 3-4 osobowych realizują obowiązek nauki i
dodatkowo uczestniczą w kompleksowej rehabilitacji. Celem zajęć jest wspomaganie
rozwoju dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, rozwijanie
zainteresowania otoczeniem oraz rozwijanie samodzielności w funkcjonowaniu w
codziennym życiu, stosownie do ich możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych
potrzeb rozwojowych.
Zajęcia obejmują w szczególności:
1. naukę nawiązywania kontaktów w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości
uczestnika zajęć;
2. kształtowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem na poziomie
odpowiadającym indywidualnym możliwościom uczestnika zajęć;
3. usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki,
wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej;
4. wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych
sferach życia;
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5. rozwijanie zainteresowania otoczeniem, wielozmysłowe poznawanie otoczenia,
naukę rozumienia zachodzących w nim zjawisk, kształtowanie umiejętności
funkcjonowania w otoczeniu;
6. kształtowanie umiejętności współżycia w grupie;
7. naukę celowego działania dostosowanego do wieku, możliwości i zainteresowań
uczestnika zajęć oraz przejawianej przez niego aktywności.
W Centrum organizowane są również nadobowiązkowe zajęcia dodatkowe w
wymiarze ustalanym przez dyrektora placówki, stosownie do posiadanych środków
finansowych i potrzeb dzieci. Sa to m.inn. zajęcia teatralne-prowadzone przez aktora,
taneczno-ruchowe, itp.
Systematycznie przeprowadzamy w Centrum zajęcia integracyjne, w których oprócz
naszych podopiecznych uczestniczą dzieci i młodzież z przedszkoli i szkół powiatu
żywieckiego.

W ramach edukacji podopieczni Fundacji uczestniczą również w szeregu imprez i zajęć,
a szczególności:
Zajęcia integracyjne z rówieśnikami
Fundacja organizuje integrację dzieci niepełnosprawnych już od roku 1998. Również w
roku
2014
Fundacja
zorganizowała
kilkanaście
spotkań
integracyjnych
niepełnosprawnych podopiecznych ze „zdrowymi” rówieśnikami. W trakcie szeregu
wspólnych imprez, zajęć i wycieczek niepełnosprawnym podopiecznym Fundacji
stwarzano okazję do bezpośrednich, spontanicznych kontaktów z rówieśnikami,
uwrażliwiano uczniów szkół partnerskich na problemy, z jakimi, na co dzień spotykają się
niepełnosprawni. Podczas zajęć dążono do przełamania barier i lęku między osobami
pełnosprawnymi, a niepełnosprawnymi oraz do kształtowania pozytywnych postaw w
stosunku do osób niepełnosprawnych. Zachęcano uczniów do burzenia funkcjonujących
w społeczeństwie stereotypów dotyczących osób niepełnosprawnych. „Zdrowi”
rówieśnicy mogli nabywać praktyczne
umiejętności niesienia pomocy osobie
niepełnosprawnej z uwzględnieniem jej zachowania i trudności, jakie pojawiają się w jej
funkcjonowaniu w społeczeństwie, a także kształtowano w nich umiejętności
sprawowania opieki nad słabszymi i chorymi. Wzmacniano poczucie własnej wartości
dzieci niepełnosprawnych, jak również stwarzano warunki do zaspokojenia potrzeby
poczucia bezpieczeństwa i akceptacji w relacji z osobami pełnosprawnymi;
Zajęcia prowadzono w:
 w salach terapeutycznych Centrum Rehabilitacyjno- Edukacyjnego dla Dzieci;
 w fundacyjnym ogrodzie terapeutyczno – edukacyjno – rekreacyjnym;
 w miejscach użyteczności publicznej, np. związane z tematem zajęć- park, rynek,
sklep, Figloraj;
 w placówkach edukacyjnych współpracujących z CRED;
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Uczestnikami zajęć były dzieci i młodzież realizująca obowiązek szkolny w Centrum
Rehabilitacyjno- Edukacyjnego dla Dzieci oraz uczniowie – wolontariusze przedszkoli i
szkół współpracujących z CRED min. z;
 Przedszkola nr 11 im. Rodziny Komorowskich z Żywca;
 Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Żywcu;
 Gimnazjum w Międzybrodziu Bialskim;
 Zespołu Szkół Budowlano- Drzewnych w Żywcu.
Zajęcia integracyjne miały charakter zajęć technicznych, plastycznych, relaksacyjnych,
ruchowych, muzycznych, teatralnych, wyjazdowych, zajęć okolicznościowych

Festyny integracyjne
W maju w ogrodzie Fundacji Pomocy Dzieciom odbył się otwarty festyn dla dzieci z
okazji „Dnia Dziecka”. W imprezie wzięli udział podopieczni Fundacji wraz opiekunami
i rodzicami oraz inne dzieci, które odwiedziły w tym dniu Fundację.
W programie imprezy znalazły się takie atrakcje jak:
- zabawy i konkursy sportowe,
- zabawy i konkursy plastyczne
- przejażdżki bryczką
- zabawy z klaunem
- puszczanie baniek mydlanych
- poczęstunek
- nagrody
Dużą popularnością cieszyły się konkurencje sportowe. Kolorowe tunele i chusty
animacyjne nie tylko przyciągały wzrok, ale były ogromną atrakcją dla dzieci. Wyścigi w
workach, układanie wieży z pudeł kartonowych, rzucanie do celu, pokonanie toru
przeszkód to tylko niektóre konkurencje, w których można było otrzymać nagrodę.

Festyn integracyjny z Eko-Związkiem
W październiku na terenie Fundacji i ogrodu z okazji dnia Św. Franciszka, patrona
ekologów, odbył się "Eko-piknik ze Związkusiem”, zorganizowany przez Związek
Międzygminny ds. Ekologii
Impreza była podsumowaniem projektu „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”.
Imprezę prowadził aktor Teatru Polskiego w Bielsku Białej. Podczas pikniku obok
licznych zabaw i atrakcji dla dzieci promowana był ekologia na żywiecczyźnie oraz
prezentowane osiągnięcia projektu. Wśród zaproszonych gości był Przewodniczący
Zgromadzenia Związku Międzygminnego ds Ekologii w Żywcu- Antoni Szlagor i
Przewodniczący Zarządu ZMGE- Janusz Michałek oraz gość honorowy Thomas M.
Buchsbaum - ambasador Austrii.
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Świętowanie urodzin
Świętowanie urodzin w Centrum należy do bardzo ważnych i emocjonujących
wydarzeń. W przygotowanie imprezy urodzinowej jest zaangażowanych wiele osób:
rodzice, terapeuci oraz podopieczni. Rodzice dbają o słodki poczęstunek, zaś
opiekunowie i pozostałe dzieci dbają o odpowiednią oprawę tego wyjątkowego dnia. W
tym wyjątkowym dniu sala lekcyjna zmienia swój charakter, przeobraża się w miejsce
wesołej zabawy, gdzie dominuje muzyka, śpiew, kolorowe dekoracje i pięknie zastawiony
stół przygotowany przez koleżanki i kolegów. Na urodziny zapraszani są uczniowie z
innych klas i grup. Dzieci wspólnie śpiewają ,,sto lat”, składają życzenia i obdarowują
jubilata własnoręcznie wykonanymi prezentami. Każde urodziny to dzień wyjątkowy i
niezapomniany dla wszystkich dzieci.
Udział dzieci w zorganizowaniu tego typu imprezy okolicznościowej umożliwia
tworzenie relacji społecznych oraz wzmacnianie pozytywnych przeżyć związanych
z pełnionymi rolami. Wdraża do samodzielnego wykonywania czynności związanych
z samoobsługą oraz budzenia chęci niesienia pomocy innym. To bardzo dobry sposób na
rozwijanie kontaktów ze wszystkimi rówieśnikami z Centrum. To również budzenie wiary
we własne możliwości i umiejętności – kształtowanie poczucia własnej wartości poprzez
zwiększanie i uświadamianie kompetencji dzieci w różnych dziedzinach życia.
Zajęcia kulinarne
Celem zajęć było kształtowanie sprawności niezbędnych w codziennym życiu,
sprawności umożliwiających maksymalną samodzielność w zakresie zaspokojenia
podstawowych potrzeb życiowych. Wśród podopiecznych Fundacji dotyczy to ubierania
się , dbałości o higienę osobistą, a także o czynności związane z jedzeniem.
Proste czynności dla zdrowego człowieka bywają bardzo skomplikowane dla dzieci i
młodzieży z niepełnosprawnością. Z uwagi na niedowłady, porażenia słabe lub
wzmożone napięcie w obrębie dłoni i palców, takie czynności jak krojenie, obieranie
warzyw i owoców, smarowanie kromki chleba masłem, czy nalewanie napoju do kubka
jest bardzo trudne. Dlatego też codzienne przygotowywanie drugiego śniadania przez
dzieci, czy okresowe robienie sałatek, soków owocowych sprawiało, że czynności te
stawały się dla dzieci łatwiejsze. Jednocześnie obsługując czajnik elektryczny, piec czy
mikser uczyły się w bezpieczny sposób korzystać z urządzeń AGD. Dzieci uczyły się
również
odczytywać przepisy kulinarne. Konieczność postępowania zgodnie z
poleceniami nauczyciela wyrabia w nich
nawyk
planowania i wykonywania
poszczególnych czynności.
Zajęcia kulinarne odbywały się zgodnie z omawianą tematyką podczas zajęć
edukacyjnych, porą roku lub zbliżającymi sie uroczystościami. W niektórych grupach
zajęcia odbywały się cyklicznie w dany dzień tygodnia. Takie ustalenie toku zajęć
pośrednio kształtowało orientacje w dniach tygodnia, gdyż dzieci już w poniedziałek
pytały co będą gotować w np. czwartek. Starsi uczniowie uczyli się praktycznego
stosowania miar i potrzebnych do tego akcesoriów- miarka do omierzania ilości płynów
czy waga do ważenia. Zajęcia kulinarne stanowiły nie tylko gotowanie, ale były nauką –
dzieci uczyły się przeliczania ilości jaj, czy łyżek danego produktu, utrwalały nazwy
warzyw, owoców, produktów spożywczych. Po zakończeniu zajęć dzieci kształtowały
nawyki dbania o porządek poprzez posprzątanie po zajęciach i umycie naczyń.
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Zakupy w sklepie
W celu organizacji np. zajęć kulinarnych organizowano wcześniej wyprawy do
sklepu po produkty przydatne do naszego dania. Uczono dzieci dokonywać wyboru,
odczytywać listę zakupów, odnajdywać interesujące ich produkty na półkach w sklepie.
Jednym z założeń kształcenia uczniów z upośledzeiniem umysłowym w stopniu
umiarkowanym lub znacznym było również rozwijanie dbałości o higienę osobistą.
Dlatego też podczas codziennego pobytu w Centrum prowadzono trening higieny
osobistej obejmujący prezentację sposobów dbania o higienę jamy ustnej, ciała, estetykę
ubioru i wyglądu. Uczono również dzieci jak można zbobyć potrzebne środki higieny
osobistej, poprzez wizyty i zakupy w sklepie kosmetycznym. Wyjście do sklepu
kosmetycznego miało pomóc im nauczyć się dokonywać wyboru spośród wielu
produktów, które sa im potrzebne, takie jak mydło, pasta do zębów, dezodorant czy
szampon. Uczniowie starali się także określić do czego mogą posłużyć inne kosmetyki i
jak je rozróżnić.
Oprócz zakupów o charaktere spożywczym i hiigiecznym dzieci robiły zakupy w
sklepie ogrodniczym. Te zakupy miały na celu przygotawanie do udziału w hortiterapii,
czyli edukacji prowadzononej w ogrodzie. Jednym z elementów tych zajęć było nauka
sadzenia przez uczniów roślin, wysiewanie nasion, następnie obserwowanie jak kiełkują,
wzrastają, jak pojawiają się owoce i warzywa. Końcowym etapem tych zajęć było
zebranie plonów, a następnie wykorzystywanie ich podczas zajęć kulinarnych.
Ważnym efektem lekcji obejmujacych zakupy było wdrażanie zasad zachowania
w sklepie- prowadzenie rozmowy ze sprzedawcą czy kasjerem. Kolejną ważną
czynnością było dokonywanie płatnosci za zakupy, czekanie na swoją kolej, przekazanie
odpowiedniego banknotu, czekanie na wydanie reszty, pakowanie zakupionych
produktów.
Wyjście na zakupy to realizacja kilku zadań szkoły względem ucznia
z niepełnosprawnością intelektualną jak: tworzenie sytuacji edukacyjnych i
wykorzystywanie sytuacji życiowych do rozwijania umiejetności komunikacyjnych
uczniów, rozwijanie kompetencji społecznych jako klienta punktów usługowych. Jest to
też jeden z wielu sposobów na wdrażanie do względnie samodzielnego wykonywania
czynności życia codziennego. To zarazem zupełnie naturalny sposób doświadczania
relacji społecznych. Częste praktykowanie takich wypraw do różnych punktów
usługowych, sklepów i miejsc użyteczności publicznej wzmacnia pozytywne przeżycia
związane z przygotowaniem do pełnienia ról społecznych.
Zajęcia artystyczne
Zajęcia plastyczne
W roku 2014 dzieci uczestniczyły w licznych zajęciach integracyjnych o charakterze
plastycznym. Podczas zajęć wykonywały prace plastyczne przy użyciu różnorakich
materiałów plastycznych oraz w różnych technikach. Zajęcia te były dla dzieci ogromną
frajdą. Miały możliwość zaprezentowania swoich możliwości i talentów. Nagrodą za
udział w zajęciach była wystawa prac, którą mogły oglądać wszystkie dzieci i osoby
odwiedzające Centrum.
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Zajęcia ceramiczne
Praca z gliną bardzo dobrze wpływa na harmonijny rozwój dzieci. Wycisza, uczy skupienia
i cierpliwości. Zgniatanie, ugniatanie i wałkowanie gliny zaspokaja naturalną potrzebę
dziecka, przygotowuje w ten sposób rękę do nauki pisania. Znakomicie stymuluje i
rozwija układ nerwowy. W 2014r. dzieci uczestniczyły w popołudniowych zajęciach
ceramicznych, w trakcie których korzystając z masy lejnej wykonywały odlewy różnych
zwierzątek, np. wielkanocnych zajączków, kurek i baranków, czy postaci, np. aniołków
bożonarodzeniowych.
Po wyschnięciu i wypaleniu odlewów w piecu ceramicznym były one malowane i
ozdobione przez dzieci.
Zajęcia przynosiły dzieciom wiele radości. W trakcie malowania dzieci doskonaliły swoją
sprawność manualną, a także kreatywność. Zajęcia ceramiczne motywowały dzieci do
pracy, uczniowie je uwielbiali, tym bardziej, że efekty ich pracy były podziwiane przez
rodziców.
Warsztaty ozdabiania pierników
W tygodniu poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia zostały zorganizowane
warsztaty ozdabiania pierników. W tym celu zostały zakupione rozmaite „ cukrowe”
ozdoby: koraliki, różnokolorowe posypki, drobne cukierki, żelki, lukrowe pisaki, itp.
Dzieciaki z wielką radością włączyły się w pracę ozdabiania pierników. Było to dla nich
duże przeżycie, tym bardziej że wykonane pierniki dzieci mogły powiesić na choince bądź
wykorzystać je jako ozdoby świąteczne.
Zajęcia teatralne
Zajęcia teatralne prowadzone były przez aktora Teatru Polskiego w Bielsku-Białej oraz
terapeutów z Fundacji. Głównym celem zajęć było wyrównywanie szans dzieci
niepełnosprawnych w dostępie do kultury, odkrywanie siebie i świata. Dzieci uczyły się
obcować z literaturą i muzyką, ale przede wszystkim używać wyobraźni. Starały się
ładniej mówić i ruszać, świadomie używać swoich rąk, nóg, głosu. Dla nich teatr to nie
tylko nauka, ale przede wszystkim zabawa i okazja do odkrywania własnych talentów.
Dzięki różnorodnym, atrakcyjnym i niekonwencjonalnym metodom pracy dzieci
niepełnosprawne nabierały pewności siebie.
Warsztaty ekologiczne
W związku z przypadającym na kwiecień Światowym Dniem Ziemi w Centrum
zorganizowano tygodniowe warsztaty ekologiczne. Uczestniczące w warsztatach dzieci
poznały w jaki sposób mogą dbać o środowisko, uczyły się prawidłowego segregowania
śmieci. Wybrały się na spacer w trakcie którego fotografowały przyrodę piękną, ale także
i tą zdewastowaną przez człowieka. Podczas zajęć kulinarnych poznały znaczenie
zdrowego odżywiania w życiu człowieka. Podczas warsztatów dzieci mogły zrealizować
swoje „eko pomysły na odpady”. Z różnych „śmieci” powstały przepiękne doniczki,
pojemniki na kredki, czy zabawki.
Zajęcia przybliżyły dzieciom tematykę potrzeby ochrony środowiska a także powtórnego
wykorzystania odpadów .Dzieci nauczyły się poprzez praktyczne działanie prawidłowej
segregacji śmieci oraz zdobyły wiedzę na temat zdrowego odżywiania. Spacer
uświadomił dzieciom jak człowiek potrafi zaśmiecić i niszczyć przyrodę i jak ważne jest to,
aby tej przyrody nie zanieczyszczać.
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Wycieczki i wyjazdy dla podpiecznych

W 2014 roku zorganizowano dla podopiecznych szereg wycieczek i wyjazdów, w tym
wyjazdów integracyjnych, w szczególności:











Wyjazd na przedstawienie „Kopciuszek” do teatru Banialuka w Bielsku Białej (luty)
wycieczka do „Leśnego Parku Niespodzianek” w Ustroniu (kwiecień)
wyjazd na :golgotę Beskidów” w Radziechowych (kwiecień)
Wycieczka do Krakowa i do krakowskiego zoo (czerwiec)
Wycieczka do teatru w Bielsku – Białej – zapoznanie się pracą aktora, odwiedzenie
pracownik charakteryzatora ( lipiec)
Wyjazd do Centrum Nauki i Techniki w Świnnej (lipiec)
Rejs statkiem po jeziorze żywieckim (lipiec)
Wyjazd do „Leśnego Grodu” w Milówce (wrzesień)
Wycieczka do Zakopanego (październik)
Wycieczka do Parku Średniowiecza w Inwałdzie (listopad)

Ponadto organizowane zostały liczne wycieczki do parku, nad rzekę, do Figloraju, do kina
oraz do zaprzyjaźnionych szkół i placówek.

Dwudniowa integracyjna wycieczka w Pieniny dla podopiecznych i ich rodzin.
We wrześniu 2014r. Fundacja zorganizowała dwudniową integracyjną wycieczkę w
Pieniny dla swoich podopiecznych, ich rodziców i rodzeństwa oraz niepełnosprawnych
osób współpracujących z Fundacją. Podczas wycieczki uczestnicy mogli podziwiać Trzy
Korony, zaporę w Niedzicy. Część uczestników skorzystała z rejsu statkiem po Zalewie
Czorsztyńskim oraz zwiedzili okazały zamek w Niedzicy. Wycieczkowicze mieli okazję
spróbować leczniczych wód w szczawnickiej Pijalni Wód Mineralnych. Wieczorem w
schronisku zostały zorganizowane zabawy plastyczne przygotowane przez pracowników
Centrum oraz ognisko, będące podsumowaniem pierwszego dnia. Udział w wycieczce
przyczynił się do poprawy kondycji fizycznej i zdrowotnej niepełnosprawnych
podopiecznych, dał im możliwość poznania różnych form aktywnego wypoczynku i zasad
bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach. Dzieci poznały nowe miejsca,
historię, kulturę i różnorodny krajobraz przyrodniczy naszego kraju. Wycieczka służyła
również integracji społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Dla rodziców
podopiecznych był to z kolei czas, w którym mogli podzielić się doświadczeniami, poznać
bliżej osoby, które również na co dzień borykają się z problemami związanymi z
wychowywaniem dziecka z niepełnosprawnością.
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Inne imprezy okazjonalne
W zależności od pory roku i okazji w fundacyjnym Centrum organizowane były również
imprezy i spotkania okazjonalne:








Zabawy karnawałowe,
Dzień Babci i Dziadka
Powitanie wiosny
Święcenie koszyków z okazji świąt wielkanocnych
Dzień Matki
Spotkanie z Mikołajem
Wigilia, spotkania opłatkowe z rodzicami
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REHABILITACJA
W Centrum jako placówce leczniczej funkcjonuje:
1. Poradnia Rehabilitacyjna dla Dzieci
2. Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci
3. Dział fizjoterapii
W Centrum organizowana jest wielospecjalistyczna, kompleksowa rehabilitacja dzieci
zagrożonych nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym (głównie z grupy
wysokiego ryzyka ciążowo - porodowego) oraz dzieci o zaburzonym rozwoju
psychomotorycznym.
Rehabilitacja, w zależności od potrzeb dziecka obejmuje:

poradę lekarską;

wielospecjalistyczną poradę terapeutyczną (konsylium);

świadczenia z zakresu diagnozy i terapii psychologicznej

świadczenia z zakresu diagnozy i terapii logopedycznej

świadczenia z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej (w tym świadczenia z
zakresu oligofrenopedagogiki, tyflopedagogiki, pedagogiki terapeutycznej);

świadczenia z zakresu diagnozy i terapii widzenia;

świadczenia z zakresu diagnozy i terapii zaburzeń SI;

świadczenia z zakresu terapii zajęciowej;

świadczenia diagnostyczno-terapeutyczne z zakresu kinezyterapii;

zabiegi z zakresu fizykoterapii.
Rehabilitacja prowadzona jest
rehabilitacyjnego.

przy użyciu

W ramach rehabilitacji podopieczni Fundacji
rehabilitacji, a szczególności z takich jak:

licznego,

nowoczesnego sprzętu

korzystają również z innych form

Hydroterapia
Hydroterapia (wodolecznictwo) jest metodą leczenia bodźcowego, polegającą
na zewnętrznym stosowaniu wody. Podstawę działania leczniczego stanowią:
temperatura (działanie termiczne), wpływ środowiska wodnego i skład chemiczny wody
(działanie fizykochemiczne) oraz ciśnienie wody (działanie mechaniczne). Efektem
zabiegu jest rozluźnienie tkanek, zmniejszenie napięcia mięśniowego, poprawa ukrwienia
oraz złagodzenie bólu. Dobrze wykonany masaż podwodny zwiększa siłę mięśniową i
elastyczność mięśni, poprawia ruchomość stawów, zmniejsza bóle stawowe i mięśniowe,
poprawia krążenie obwodowe.
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Integracja sensoryczna
Terapia SI przeznaczona jest dla dzieci z różnego rodzaju problemami które
pojawiają sie w codziennym funkcjonowaniu w domu przedszkolu czy szkole. Terapia ta
daje możliwość lepszego odbierania bodźców z otoczenia, odpowiednie ich
systematyzowanie i interpretację. Pozbycie sie problemów z zakresu dotyku przyspiesza
rozwój poznawczy, otwiera dziecko na kontakty z innymi osobami, również z rodzicami,
polepsza stosunki emocjonalne, przyspiesza rozwój fizyczny gdyż dziecko chętniej
dotykając staje sie ciekawe otaczającego go świata i mobilizuje sie do większej
aktywności. Pozbycie sie problemów z niepewnością umożliwia zabawę na placu zabaw,
wspinanie się, bieganie, skoki, granie w piłkę, jazdę na rowerze. Dzieci po terapii stają się
bardziej samodzielne, zmniejszają sie problemy manualne rysowanie przepisywanie z
tablicy, polepsza sie mowa, koncentracja uwagi, planowanie motoryczne. Dzieci stają się
bardziej otwarte na kontakty z rówieśnikami. Dzieci z cechami autystycznymi stają się
bardziej wyciszone zmniejsza się ilość autostymulacji, polepsza sie koncentracja co daje
większą możliwość pracy dla innych terapeutów: psychologa, logopedy terapeuty
zajęciowego.

EEG-Biofeedback
EEG-Biofeedback to rodzaj terapii, dzięki której dziecko w sposób świadomy uczy się
zmieniać wzorzec wytwarzanych fal w mózgu, tak aby mózg pracował wydajniej i
szybciej. Sygnał z jednego punktu na głowie pacjenta jest przetwarzany na zrozumiałą dla
pacjenta formę graficzną (wykresu, animacji bądź gry wideo). Dzięki temu sprzężeniu
zwrotnemu pacjent wie, kiedy jest skoncentrowany, a kiedy przestaje się koncentrować.
Pozwala to nauczyć się reakcji własnego mózgu i tak zmodyfikować jego pracę, aby
funkcjonował efektywnie. EEG-Biofeedback to profesjonalny trening mózgu. P Informacja
o stanie umysłu pacjenta jest mu przekazywana za pośrednictwem sygnału EEG.
Wskazania do stosowania EEG wśród podopiecznych Fundacji to:
 zaburzenia pamięci i koncentracji uwagi,
 poprawa szybkości uczenia się,
 nadpobudliwość psychoruchowa (ADHD),
 problemy szkolne,
 dysleksja, dysortografia,
 trema, reakcje stresowe, agresja,
 chęć poprawy wyników w dziedzinach wymagających koncentracji (sport,
muzyka).
Czas trwania terapii ustala się stosownie do wieku pacjenta i istotności problemu.
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Hortiterapia
Hortiterapia, czyli ogrodoterapia, to leczenie za pomocą ogrodów, a dokładnie roślin,
które się w nich znajdują. Hortiterapia jest innowacyjną formą wspomagającą proces
terapii i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnością za pośrednictwem przyrody,
prowadzoną w Fundacji. W celu prowadzenia hortiterapii Fundacja wybudowała ogród
terapeutyczno – edukacyjno – rekreacyjny. Przebywanie w ogrodzie dostarcza dzieciom
wielu bodźców słuchowych. Z pośród wielu możemy wyróżnić: szum drzew, wody, śpiew
ptaków, bzyczenie owadów jest to muzykoterapia bierna, dzięki której możemy się
relaksować. Szumiący strumyk, dźwięki wydawane przez żwirek, po którym stąpają
dzieci, dźwięki powstałe przez ruszające się łańcuchy, którymi połączone są drewniane
przeszkody, stymulują ośrodki słuchu. Podczas zabaw w ogrodzie, nasi terapeuci
wykorzystują również różne przedmioty muzyczne od standardowych np. gitara, organy
poprzez stworzone z darów natury: szelest liści, granie na trawie, łamanie gałązek,
uderzanie patyczkami itp. Wykorzystujemy wtedy także choreoterapię tańcząc i bawiąc
się - taniec, ćwiczenia muzyczno – ruchowe, improwizacje ruchowe przy muzyce. Wśród
zajęć prowadzonych w ogrodzie są również zajęcia plastyczne w plenerze, na których
dzieci relaksują się przebywając jednocześnie na świeżym powietrzu.
Podczas zajęć w ogrodzie, terapeuci prowadzą również bajkoterapię, czytając głośno
dzieciom książki, bajki, opowieści, fragmenty gazet.
Hortiterapia wykorzystuje również chromoterapię - czyli leczenie za pomocą kolorów, a
także aromaterapię-leczenie za pomocą zapachów. Przyroda w ogrodzie dostarcza
dzieciom wielu bodźców wzrokowych – kolory zmieniającej się przyrody wraz ze zmianą
pór roku, barwy liści na drzewach oraz węchowych – różne zapachy kwiatów, trawy.
Wiosną i latem jaskrawe (wyraźne) kolory kwitnących kwiatów oraz jasnej soczystej
zieleni nowo wyrastających liści i trawy o różnych fakturach, natomiast jesienią ich złote,
czerwone kolory stymulują układ wzrokowy.
Dzieci zachęcane są do prac porządkowych i pielęgnacyjnych rośli. Sadzą kwiaty,
sieją warzywa, podlewają je, plewią. Poszczególne aktywności fizyczne dopasowane są
do zmieniających się pór roku. Dzięki tym czynnością dzieci uczą się systematyczności,
odpowiedzialności, integracji z drugą osobą, a także poprawiają swoją koordynacje
ruchową. Praca daje im wiele satysfakcji, radości, czują się potrzebne i doceniane.
Zebrane w ogrodzie warzywa wykorzystywane są w zajęciach kulinarnych przy robieniu
sałatek, kanapek oraz zupy. Przebywając w ogrodzie dzieci dostrzegają zmieniające się
pory roku, a w raz z nimi zmiany zachodzące w przyrodzie.
Ogród jest wspaniałym sposobem na stymulację sensoryczną, polisensoryczna,
która obejmuje czucie głębokie, propriocepcję oraz dotyk, smak, węch, słuch i wzrok.
Jest także idealnym miejscem do zajęć integracyjnych. Hortiterapia wspomaga
prawidłowy rozwój dziecka z niepełnosprawnością w funkcjonowaniu w społeczeństwie,
oraz poprawę, jakości życia w sferze emocjonalnej, społecznej, poznawczej, fizycznej i
psychicznej. Dzięki tym zajęciom podopieczni mogą nabierać większej pewności siebie,
podnosić poczucie własnej wartości, czuja się potrzebni i doceniani, uczą się
samodzielności i zaradności osobistej.
Ogród jest, zatem „placem zabaw” spełniającym funkcje terapeutyczne,
edukacyjne i rekreacyjne dla dzieci.
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Metoda leczenia skrzywień kręgosłupa
za pomocą urządzenia FED
Na przełomie lipca i sierpnia 2014r. Fundacja zakupiła najnowocześniejszy sprzęt do
leczenia skrzywień kręgosłupa u dzieci - hiszpańskie urządzenie FED. Dzięki temu
urządzeniu oraz zastosowaniu dodatkowych metod rehabilitacyjnych rozpoczęto
prowadzenie rehabilitacji dzieci i młodzieży mającej doprowadzić do jak największej
korekcji skrzywienia kręgosłupa. Metoda F.E.D. to metoda zachowawczego leczenia
skolioz, opracowana w Barcelonie przez prof. Santosa Sastre Fernandeza.
Metoda obejmuje kilka ściśle ze sobą połączonych procedur rehabilitacyjnych
koniecznych do kompleksowej terapii skrzywienia kręgosłupa u dzieci, tj.
1. zabiegi
przygotowujące
fizykoterapeutyczne:
elektrostymulację
mięśni
przykręgosłupowych rozciągniętych oraz rozluźnienie mięśni będących w przykurczu
okładami cieplnymi.
2. umieszczenie pacjenta w specjalnie skonstruowanym urządzeniu, w którym dokonuje
się odpowiedniej elongacji, czyli wydłużenia kręgosłupa, unieruchomienia
odpowiednich kręgów granicznych, lub szczytu skrzywienia kompensacyjnego, oraz
wykonywany jest nacisk na szczyt skrzywienia kręgosłupa z odpowiednio dobraną siłą
i pod adekwatnym kątem. Ta procedura trwa ok.30 min.
3. Kolejnym elementem terapii są specjalne ćwiczenia według specjalistycznych metod
jak FED , FITS , met. Dobosiewicz , PNF .
Dziecko ze skoliozą o kącie skrzywienia powyżej 20 stopni wg Coba dodatkowo
zaopatrywane jest w gorset ortopedyczny Chenau lub Spine Core.
Hiszpańskie urządzenie FED, które posiada Fundacja jest jednym z nielicznych
stosowanych w Polsce i Europie. Terapia prowadzona w nim systematycznie i z
odpowiednią częstotliwością przez kilka miesięcy jest aktualnie najskuteczniejszą
nieoperacyjną metodą korekcji skrzywienia kręgosłupa u dzieci. Efekty zastosowania FED
widać już po kilku tygodniach ćwiczeń.
Po zajęciu miejsca w urządzeniu FED pacjent za pomocą specjalnej uprzęży podpinany
jest do systemu wyciągowego w celu wydłużenia jak również odciążenia kręgosłupa.
Następnie za pomocą stabilizatorów dokonuje się odpowiedniego ustawienia i
ustabilizowania pacjenta. Siła korekcyjna aplikowana jest na szczyt łuku skrzywienia
poprzez zdalnie sterowany siłownik. Wartości siły nacisku (siły korekcyjnej), którą można
aplikować pacjentom, wynosi od kilkunastu do nawet 100 kg. Nacisk podawany jest w
kilkunasto- i kilkudziesięciosekundowych setach, po których następują okresy relaksu
(zwolnienia nacisku). W czasie relaksu pacjent aktywnie utrzymuje pozycję, którą udało
się uzyskać poprzez działanie siły korekcyjnej. Jeżeli mamy do czynienia ze skoliozą dwu
lub więcej łukową każdy łuk skrzywienia poddajemy terapii oddzielnie. Bardzo istotnym
dla osiągnięcia rezultatów elementem są odpowiednio dobrane dla dziecka ćwiczenia,
które musi powtarzać codziennie w domu.
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2.2.

Transport dzieci niepełnosprawnych.

W ramach niniejszego działania w roku 2014 Fundacja zapewniła 20 dzieciom
niepełnosprawnym w wieku 0-18 lat codzienny transport fundacyjnymi busami z domów
rodzinnych do miejsc codziennej rehabilitacji i edukacji. Wśród dzieci były głównie dzieci
zamieszkałe w miejscowościach powiatu żywieckiego. Dzieci zabierano rano z domu i
odwożono w godzinach popołudniowych, po zakończeniu zajęć.
Ponadto ponad 50 dzieci skorzystało z transportu Fundacji w celu dowiezienia ich na
zajęcia integracyjne oraz edukacyjno – rekreacyjne, a także na wycieczki.
Organizacja transportu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej odgrywa znaczącą rolę
w procesie ich edukacji i rehabilitacji. Bez zorganizowanego przez Fundację transportu
nie byłoby możliwe zapewnienie dowożonym dzieciom dostępu do świadczonych na
ich rzecz usług.
Codzienne dowożenie do placówki edukacyjno – rehabilitacyjnej
dziecka
niepełnosprawnego przez rodziców np. publicznym środkiem transportu jest niemalże
niemożliwe. Wynika to ze względu choćby na ogromne odległości od przystanków czy
rozkładu jazdy. Są miejscowości w których odległość od stacji PKP lub najbliższego
przystanku autobusowego do domostw wynosi ok. 3 km w terenie górzystym. W wielu
miejscach z kolei autobusy kursują bardzo rzadko tak, że wyjazd do centrum powiatu w
którym zlokalizowane jest większość instytucji pomocowych staje się całodniową
wyprawą. Ponadto osoby na wózkach inwalidzkich lub leżące ze względu na liczne
bariery architektoniczne i brak własnego środka transportu nie są w stanie wyjść ze
swych domów. Na powyższe nakłada się także często sytuacja rodzinna dziecka (trudna
sytuacja materialna, wielodzietność, niepełnosprawność innych członków rodziny, itp.)
Od 2014roku Fundacja organizowała transport dwoma nowymi busami 8-mio
osobowymi, które zakupiła w ramach programu „Wyrównywania różnic między
regionami II” współfinansowanego ze środków PFRON.

2.3. Organizacja poradnictwa dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów oraz
zwiększenie dostępu do informacji związanej z niepełnosprawnością.
W roku 2014 osoby niepełnosprawne oraz ich opiekunowie mogli korzystać z
poradnictwa prawnego. Porady i konsultacje udzielane były bezpośrednio w biurze
Fundacji lub telefonicznie. Prowadzono również poradnictwo specjalistyczne z zakresu
pielęgnacji i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego.
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2.4.

Organizacja pomocy charytatywnej oraz działalność w ramach pomocy
społecznej.

Fundacja przekazała środki finansowe na rzecz niepełnosprawnych dzieci :
- na rzecz Juli S. – 1 340,00 zł
- na rzecz – Weroniki Ś. – 1 250,00 zł
- na rzecz Przemysława H. – 234,00 zł
- na rzecz Katarzyny D. – 499,40 zł
- na rzecz Tomasza M. – 299,70 zł
Z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rehabilitacji, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego,
zakup leków czy pokrycie kosztów dojazdu na specjalistyczne konsultacje.
Powyższe środki pochodziły z darowizn oraz wpłat w ramach 1% dokonanych na
poszczególne dzieci.

2.5. Wspieranie misji w Afryce.
Członek Zarządu Krzysztof Błecha, jako przedsiębiorca, właściciel firmy BONIMED,
przekazał za pośrednictwem Fundacji środki finansowe na wparcie działań misyjnych,
tj. 10 500,00 zł na rzecz Centrum Misyjnego Sióstr Pallotynek, z siedzibą w Warszawie
przy ul. Wojciechowskiego 12, na rzecz potrzebujących dzieci w Kamerunie, a w
szczególności na:
 naprawę studni głębinowej przy szkole dla dzieci,
 wybudowanie kuchni polowej przy szkole dla dzieci
 wykończenie hangaru przy szkole, gdzie dzieci będą mogły spożywać posiłek.

2.6.

Wspieranie i promocja wolontariatu.
W roku 2014 działania fundacji wsparło kilku wolontariuszy. Była to głównie
młodzież, która pomagała okazjonalnie w prowadzeniu festynu integracyjnego lub zajęć
integracyjnych. Jako wolontariusze pracują również członkowie Zarządu i Rady
Nadzorczej Fundacji.

2.7.

Działania pozostałe.

Misja Humanitarna na Ukrainę
W związku z sytuacją polityczną na Ukrainie Fundacja przekazała na rzecz szpitala w
Iwanofrankowsku dary od mieszkańców Żywca i Żywiecczyzny tj. środki opatrunkowe,
dezynfekcyjne i leki na oddział chirurgii ortopedycznej oraz środki finansowe z
przeznaczeniem na zakup żywności i najbardziej potrzebnych artykułów dla biednych
rodzin z Iwanofrankowska.
Łącznie przekazano na Ukrainę darowiznę o wartości 1 890,00 zł
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Udział w mechanizmie „Tymczasowe nadzwyczajne wsparcie producentów owoców
i warzyw” prowadzonego przez Agencję Rynku Rolnego.

W 2014r. Fundacja uzyskała wpis do rejestru jednostek organizacyjnych uznanych za
organizację charytatywną uprawnioną do otrzymania i dystrybucji warzyw i owoców
nieprzeznaczonych do sprzedaży i wzięła udział w mechanizmie „Tymczasowe
nadzwyczajne wsparcie producentów owoców i warzyw” prowadzonego przez Agencję
Rynku Rolnego.
Celem prowadzonego przez Agencję Rynku Rolnego programu było udzielenie
nadzwyczajnego wsparcia producentom warzyw i owoców poszkodowanym w wyniku
wprowadzenia zakazu przywozu niektórych produktów z UE do Federacji Rosyjskiej.
W wyniku akcji Fundacja w 2014r. przyjęła 45 600 kg jabłek i 17 000 kg marchwi od
polskich rolników. Warzywa i owoce Fundacja rozdysponowała pośród swoich
podopiecznych oraz innych osób wymagających wsparcia w ramach pomocy społecznej,
a także
instytucji
i placówek prowadzących działalność
na rzecz osób
niepełnosprawnych, chorych i starszych.

Zbiórka publiczna
W 2014r. Fundację na podstawie decyzji Ministra Administracji i Cyfryzacji nr
81/2014 z dnia 11 lutego 2014r. prowadziła zbiórkę publiczną, w ramach której zebrała
kwotę 123,63 zł. Zebrane środki wydatkowano w całości na pokrycie kosztów obiadów
dla dzieci niepełnoprawnych (podopiecznych Fundacyjnego Centrum Rehabilitacyjno
Edukacyjnego dla Dzieci w Żywcu, ul. Witosa 3)

2.8. Beneficjenci Fundacji.
 523 dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością objętych było
terapią i edukacją w Centrum Rehabilitacyjno Edukacyjnym oraz ok. 250 rodziców i
opiekunów tychże dzieci
 Ponad 500 dzieci ze szkół i placówek powiatu żywieckiego skorzystało z innych form
działań Fundacji, np. udział w zajęciach integracyjnych, festynach, korzystanie z
transportu.
Beneficjenci Fundacji pochodzili głównie z powiatu żywieckiego i powiatu bielskiego.
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3. Opis głównych zdarzeń prawnych o skutkach finansowych.
Nazwa organu
zlecającego zadanie/
zezwalającego/
dotującego/finansujące
go / przekazującego
darowiznę lub dotację

Nr i data
zawartej
umowy

Okres realizacji
zadania/
czynności

1
Narodowy Fundusz Zdrowia

2
122/210791/05/2014

Starostwo Powiatowe w
Żywcu

-----------

3
01.01.2014 do
31.12.2014
01.01.2014 do
31.12.2014

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

UDA-RPSL.06.02.0200-035/10-00 z dnia
30.09.2011 wraz z
aneksami

07.07.2010 do
30.03.2013
Rozliczenie końcowe

Województwo Śląskie

Starosta Żywiecki
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie
Gmina Żywiec
Burmistrz Miasta Żywca

Gmina Świnna
Gmina Gilowice

Przedmiot umowy/
czynności prawnej

Przyznana
kwota

Rozliczona/
zwrócona
kwota

4
Kontrakt na świadczenie
usług medycznych
Dotacja oświatowa na
realizację edukacji
Realizacja projektu ze
środków UE w ramach
programu RPO WSL na lata
2007-2013 pn. „Kompleksowa
rewitalizacja
zdegradowanego,
powojskowego terenu
Fundacji Pomocy Dzieciom w
Żywcu dla celów
społecznych, edukacyjnych i
rekreacyjnych”
Zakup sprzętu
rehabilitacyjnego do terapii
podopiecznych Fundacji
Pomocy Dzieciom
„Rekreacja – Festyn
integracyjny dla dzieci z
okazji Dnia Dziecka”

5
715 369,76

6
715 369,76

3 075 235,56

3 075 235,56

123 799,97

123 799,97

26 993,81

26 742,00

1 320,00

1 320,00

Umowa nr
4207/ZW/2013 z dnia
13.12.2013r.
Umowa nr 141/14
Z dnia 30.04.2014

13.12.2013 do
28.02.2014

Umowa nr
183/2014/SPW
Z 25.02.2014r.

01.05.2014 do
15.06.2014

„Festyn Integracyjny z okazji
Dnia Dziecka”

2 500,00

2 500,00

Umowa nr 1/2014 z
dnia 02.01.2014

02.01.2014 do
30.06.2014

Dofinansowanie transportu
dzieci niepełnosprawnych

3 000,00

3 000,00

Umowa nr 2/2014 z
dnia 02.01.2014 wraz
z Aneksem Nr 1

02.01.2014 do
31.12.2014

Dofinansowanie transportu
dzieci niepełnosprawnych

40 667,00

40 667,00

02.01.2013 do
31.12.2013

Dofinansowanie transportu
dzieci niepełnosprawnych

28 400,00

28 400,00

17.10.2013 do
15.02.2014

Dofinansowanie zakupu do
transportu osób
niepełnosprawnych

79 058,67

79 058,67

80 000,00

80 000,00

31.05.2014

Gmina Żywiec:
- Przedszkole nr 8
- Przedszkole nr 10
- Szkoła Podstawowa nr 5
- Szkoła Podstawowa nr 3
- Przedszkole nr 11
- Przedszkole nr 13
- Gimnazjum nr 1
Starostwo Powiatowe w
Żywcu

Umowa nr:
- 3/2014 z 02.01.2014
- 4/2014 z 02.01.2014
-10/2014 z 05.09.2014
- 6/2014 z 02.01.2014
7/2014 z 02.01.2014
8/2014 z 02.01.2014
9/2014 z 28.08.2014
Umowa nr
1/PCPR/WR/2013 z
dnia 17.10.2013

Starostwo Powiatowe w
Żywcu

Umowa nr
6/PCPR/WR/2013 z
dnia 30.12.2013

30.12.2013 do
16.06.2014

Dofinansowanie zakupu do
transportu osób
niepełnosprawnych

Eaton Automotive Systems
Sp. z o.o.
Bielsko Biała
Eaton Automotive Systems
Sp. z o.o.
Bielsko Biała

Umowa darowizny z
dnia 27.05.2014r.

27.05.2014r. do
30.09.2014r.

Darowizna na działalność
statutową

4 000,00

4 000,00

Umowa darowizny z
dnia 02.12.2014r.

02.12.2014r. do
15.01.2015r.

Darowizna na działalność
statutową

2 000,00

2 000,00
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4. Odpisy uchwał Zarządu.
3.1.

Uchwała nr 1/2014 Zarządu Fundacji Pomocy Dzieciom z dnia 30 kwietnia 2014r.
w sprawie: rozliczenia wyniku finansowego Fundacji za rok 2013
3.2. Uchwała nr 2/2014 Zarządu Fundacji Pomocy Dzieciom z dnia 14 sierpnia 2014r.
w sprawie: spłaty pożyczki zaciągniętej przez Fundację 20 sierpnia 2004r.
Kopie uchwał stanowią załącznik do niniejszego sprawozdania.

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),
a)
b)
c)
d)

składki:
0,00 zł
zapisy:
0,00 zł
darowizny:
34 744,00 zł
środki pochodzące ze źródeł publicznych , w tym z budżetu państwa i budżetu
gminy:
 dotacja oświatowa z Starostwa Powiatowego w Żywcu – 3 075 235,56 zł
 dotacja udzielona przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu –
1 320,00 zł (organizacja festynu z okazji dnia dziecka)
 środki przekazane przez Miasto Żywiec na transport dzieci
niepełnosprawnych łącznie – 28 400,00zł
 środki przekazane przez Gminę Świnna na transport dzieci
niepełnosprawnych: 3 000,00zł
 środki przekazane przez Gminę Gilowice na transport dzieci
niepełnosprawnych: 40 667,00 zł
 dotacja udzielona przez Gminę Żywiec – 2 500,00 zł (organizacja festynu z
okazji dnia dziecka)
e) pozostałe:
 Narodowy Fundusz Zdrowia - 715 369,76 zł
 Wynik finansowy z lat poprzednich – 1 762 256,55 zł
 Inne - 136 259,05 zł - przychody ujęte w rozliczeniach
międzyokresowych przychodów, w ciągu roku ujmowane są w
przychodach danego roku równocześnie z odpisami amortyzacyjnymi,
naliczanymi od środków trwałych zakupionych ze środków finansowych
pochodzących z dotacji w latach poprzednich:
o 118,70zł – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (zakup środków
trwałych)
o 203,41zł –Urząd Miejski w Żywcu
o 3 047,31 zł – Fundusz Norweski EOG
o 21 566,88 zł - dotacja oświatowa udzielona przez Starostwo
Powiatowe w Żywcu – zakup środków trwałych
o 1 364,88 zł – kontrakt z NFZ - zakup środków trwałych
o 45,00zł – Fundacja im. Stefana Batorego –zakup środków trwałych
o 15 225,72zł – darowizna Skarbu Państwa
o 35 874,30 zł – Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych
o 58 812,84 zł - Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
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f) przychody z odpłatnej działalności statutowej z uwzględnieniem kosztów tych
świadczeń:
 przychody: 16 243,10 zł
 koszty świadczeń: 16 243,10 zł
Działalność odpłatna polegała na zakupie posiłków dla podopiecznych
Fundacji, w trakcie prowadzonych zajęć w CREdD, organizowanie
wypoczynku, działalność medyczna.
g) przychody z działalności gospodarczej: 2 999,54 zł
h) inne:
 przychody z 1%:
232 635,16 zł
 odsetki bankowe: 3 610,78 zł
 zbiórka publiczna:
123,63 zł.
 sprzedaż środka trwałego: 16 000,00zł.
 odszkodowanie (OC auto): 3 380,06zł.
Przychody łącznie: 6 074 744,19 zł

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

7. Działalność gospodarcza:
Fundacja rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej z chwilą uzyskania wpisu do
Rejestru Przedsiębiorców, tj. od dnia 25.09.2013r.
Wynik finansowy z prowadzonej działalności gospodarczej: + 2 533,74 zł (zysk)
Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu
osiągniętego z pozostałych źródeł: 0,049%

8. Informacja o kosztach poniesionych na:
a) na realizację celów statutowych:
 zużycie materiałów i energii:
 usługi obce:
 wynagrodzenia oraz ubez.społ.
i inne świadczenia:
 amortyzacja:
b) administrację:
c) działalność gospodarcza:
d) pozostałe koszty:
e) koszty działalności odpłatnej statutowej:
f) podatki i opłaty:

- 4 133 049,12 zł
- 304 964,09 zł
- 61 067,25 zł
- 3 512 012,05 zł
- 237 495,18 zł
- 0,00 zł
- 465,80 zł
- 0,00 zł
- 16 243,10 zł
- 801,65 zł
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9. Dane o zatrudnieniu w Fundacji:
Zatrudnienie w Fundacji Pomocy Dzieciom w 2014r.
Stanowisko

l.p.
1.
2.
3.

Liczba
Liczba osób zatrudnionych w
zatrudnionych
przeliczeniu na pełne etaty
Pracownicy zatrudnieniu na umowę o pracę
Dyrektor Biura Fundacji
1
0,12
Księgowy
1
0,25
Kierowca
2
1
RAZEM
4

Uwagi

-

Zatrudnienie w Centrum Rehabilitacyjno Edukacyjnym dla Dzieci
w roku 2014r.
Stanowisko

l.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Liczba
Liczba osób zatrudnionych w
zatrudnionych
przeliczeniu na pełne etaty
Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę
Lekarz rehabilitacji medycznej / Dyrektor
Centrum Rehabilitacyjno Edukacyjnego
1
1
Fizjoterapeuta
17
13,6
Oligofernopedagog, nauczyciel,
20
18,4
nauczyciele wspomagający,
Opiekun dziecięcy/pomoc nauczyciela
7
5,3
Psycholog
4
3,5
Logopeda
3
2,6
Logopeda/arteterapeuta
1
1
Logopeda / Z-ca Dyrektora
1
1
Pielęgniarka
3
3
Pracownik
4
3,7
gospodarczy/konserwator/kierowca
Sprzątaczka
3
2,5
Księgowy/Z-ca Dyr.
1
1
Kierownik ds. administracyjnych i BHP
1
0,5
Pracownicy administracyjno-biurowi
5
3,8
Razem
71
60,9

Uwagi

--

Osoby zatrudnione na kontraktach w 2014 roku
1
2

1
2
3
1

Lekarz neurolog

1

0,2

Osoby odbywające staż absolwencki w 2014 roku
Nauczyciel wspomagający
okres stażu –04.11.2013 do 03.05.2014
2
2
Umowy cywilnoprawne – umowy zlecenia zawarte w 2014r.
Pomoc nauczyciela / opiekun dziecięcy
2 osoby
4 umowy
Prowadzący zajęcia teatralne
1 osoba
10 umów
Prace administracyjne
2 osoby
4 umowy
Umowy cywilnoprawne – umowy o dzieło zawarte w 2014r.
Udział w pracach komisji egzaminacyjnej –
1 osoba
1 umowa
awans zawodowy nauczycieli

Osoby zatrudnione w
CREdD
po
zakończeniu stażu
-

Fundacja nie zatrudnia osób przy działalności gospodarczej.
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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 2014r.:
a) 44 050,05 zł, w tym :
 wynagrodzenia: 39 315,65 zł
 premie: 4 734,40 zł
 nagrody: 0,00zł
b) inne świadczenia: świadczenie urlopowe – 1 504,16 zł
Wynagrodzenia w Centrum REdD w 2014r.:
a) 2 777 308,00 zł w tym:
 wynagrodzenia: 2 452 714,67 zł
 wynagrodzenia osób zatrudnionych do prowadzenia działalności gospodarczej: 0,00
zł
 premie: 324 593,33 zł
 nagrody: 0,00 zł
b) ZFŚS – 66 809,04 zł

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 zatrudnia osób do prowadzenia działalności gospodarczej.
12. Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia:
Wydatki na umowy zlecenia zawarte przez Fundację w 2014r.: -0,00 zł.
Wydatki na umowy zlecenia, o dzieło, kontrakt lekarski
zawarte w Centrum Rehabilitacyjno Edukacyjnym dla Dzieci w 2014r.: 43 534,50 zł.

13. Informacja o udzielonych pożyczkach pieniężnych.
Fundacja nie udzieliła w roku 2014 żadnych pożyczek.

26

Fundacja Pomocy Dzieciom, 34-300 Żywiec, ul. Witosa 3
Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2014

14. Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku:
Stan środków ulokowanych na rachunkach bankowych na 31 grudnia 2014r.
Rachunki Fundacji:
Lp
numer konta
1
13 8137 0009 0014 5802 2000 0010
2
34 8137 0009 0014 5802 2000 0020
3
55 8137 0009 0014 5802 2000 0030
4
42 8137 0009 0014 5802 2000 0070
5
76 8137 0009 0014 5802 2000 0040
6
44 8137 0009 0014 5802 4000 0270
7
23 8137 0009 0014 5802 4000 0260

Rachunki Centrum Rehabilitacyjno Edukacyjnego:
Lp
numer konta
1
03 8137 0009 0026 4617 2000 0030
2
58 8137 0009 0026 4617 2000 0010

nazwa banku
BS Żywiec
BS Żywiec
BS Żywiec
BS Żywiec
BS Żywiec
BS Żywiec
BS Żywiec
RAZEM

Kwota w zł.
3 384,81
22 106,81
0,00
0,00
940,23
101 132,76
101 132,76
228 697,37

nazwa banku
BS Żywiec
BS Żywiec
RAZEM

Kwota w zł.
992,85
734,88
1 727,73

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 2014 nie nabyła żadnych akcji ani obligacji.
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.
Nie dotyczy
b) Przeznaczenia nabytych nieruchomości.
Nie dotyczy
18. Dane o nabytych pozostałych środków trwałych.
a) Urządzenie techniczne i maszyny – 233 603,31 zł
(Sprzęt rehabilitacyjny, pomoce dydaktyczne)
b) Środki trwałe w budowie – 0,00 zł
c) Wartości niematerialne i prawne – 0,00 zł
d) Środki transportu – 234 880,00 zł.
19.

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

Dane o wartości zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych,
Nie dotyczy
21. Dane o działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe oraz
wynik tej działalności.
Nazwa organu
zlecającego zadanie/
zezwalającego/
dotującego/finansująceg
o / przekazującego
darowiznę lub dotację

Nr i data
zawartej umowy

Okres realizacji
zadania/
czynności

1
Narodowy Fundusz Zdrowia

2
122/210791/05/2014

Starostwo Powiatowe w
Żywcu

-----------

3
01.01.2014 do
31.12.2014
01.01.2014 do
31.12.2014

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

UDA-RPSL.06.02.0200-035/10-00 z dnia
30.09.2011 wraz z
aneksami

07.07.2010 do
30.03.2013
Rozliczenie końcowe

Województwo Śląskie
Umowa nr
4207/ZW/2013 z dnia
13.12.2013r.
Starosta Żywiecki
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie

Umowa nr 141/14
Z dnia 30.04.2014

Gmina Żywiec
Burmistrz Miasta Żywca

Gmina Świnna
Gmina Gilowice

13.12.2013 do
28.02.2014

Przedmiot umowy/
czynności prawnej

Przyznana
kwota

Rozliczona/
zwrócona
kwota

4
Kontrakt na świadczenie
usług medycznych
Dotacja oświatowa na
realizację edukacji
Realizacja projektu ze
środków UE w ramach
programu RPO WSL na lata
2007-2013 pn.
„Kompleksowa rewitalizacja
zdegradowanego,
powojskowego terenu
Fundacji Pomocy Dzieciom w
Żywcu dla celów
społecznych, edukacyjnych i
rekreacyjnych”
Zakup sprzętu
rehabilitacyjnego do terapii
podopiecznych Fundacji
Pomocy Dzieciom

5
715 369,76

6
715 369,76

3 075 235,56

3 075 235,56

123 799,97

123 799,97

26 993,81

26 742,00
*kwota
otrzymana i
rozliczona

1 320,00

1 320,00

31.05.2014

„Rekreacja – Festyn
integracyjny dla dzieci z okazji
Dnia Dziecka”

Umowa nr
183/2014/SPW
Z 25.02.2014r.

01.05.2014 do
15.06.2014

„Festyn Integracyjny z okazji
Dnia Dziecka”

2 500,00

2 500,00

Umowa nr 1/2014 z
dnia 02.01.2014

02.01.2014 do
30.06.2014

Dofinansowanie transportu
dzieci niepełnosprawnych

3 000,00

3 000,00

Umowa nr 2/2014 z
dnia 02.01.2014 wraz
z Aneksem Nr 1

02.01.2014 do
31.12.2014

Dofinansowanie transportu
dzieci niepełnosprawnych

40 667,00

40 667,00

02.01.2013 do
31.12.2013

Dofinansowanie transportu
dzieci niepełnosprawnych

28 400,00

28 400,00

17.10.2013 do
15.02.2014

Dofinansowanie zakupu do
transportu osób
niepełnosprawnych

79 058,67

79 058,67

30.12.2013 do
16.06.2014

Dofinansowanie zakupu do
transportu osób
niepełnosprawnych

80 000,00

80 000,00

Gmina Żywiec:
- Przedszkole nr 8
- Przedszkole nr 10
- Szkoła Podstawowa nr 5
- Szkoła Podstawowa nr 3
-Przedszkole nr 11
Przedszkole nr 13
Gimnazjum nr 1
Starostwo Powiatowe w
Żywcu

Umowa nr:
- 3/2014 z 02.01.2014
- 4/2014 z 02.01.2014
-10/2014 z 05.09.2014
- 6/2014 z 02.01.2014
7/2014 z 02.01.2014
8/2014 z02.01.2014
9/2014 z28.08.2014
Umowa nr
1/PCPR/WR/2013 z
dnia 17.10.2013

Starostwo Powiatowe w
Żywcu

Umowa nr
6/PCPR/WR/2013 z
dnia 30.12.2013

Wynik finansowy: 0,00 zł
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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.
Fundacja nie posiada zaległych zobowiązań podatkowych oraz innych obciążeń publiczno
- prawnych. Fundacja składa następujące deklaracje podatkowe: CIT –8, Pit –4R, Vat –7.
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

Starostwo Powiatowe
w Żywcu

13-28.02.2014r.

Śląski Urząd
Marszałkowski

Kuratorium Oświaty w
Katowicach
Delegatura w BielskuBiałej

06-10. 03.2014r.

9-11.06.2014r.

Przedmiot kontroli
Zgodność sprawozdań za 2013r.
z dokumentacją Centrum:
 zgodność liczby uczniów z
dokumentacją CREdD
 zgodność wykazanych w
sprawozdaniach wydatków ze
stanem faktycznym
Kontrola na zakończenie projektu
„Kompleksowa rewitalizacja
zdegradowanego powojskowego
terenu Fundacji Pomocy Dzieciom
w Żywcu dla celów społecznych,
edukacyjnych i rekreacyjnych”
Współfinansowanego przez Unię
Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2007-2013

Zewnętrzna ewaluacja problemowa
Centrum Rehabilitacyjno
Edukacyjnego dla Dzieci jako
placówki oświatowej.

Wynik kontroli

Pozytywny.
Nie stwierdzono
nieprawidłowości.
Nie wydano żadnych zaleceń.

Bez zastrzeżeń

Wyniki ewaluacji:
Poziom spełniania warunków
„A”
– bardzo wysoki stopień
wypełniania przez placówkę
wymagań nałożonych przez
państwo.
Podejmowane w placówce
działania są zorganizowane w
sposób sprzyjające osiąganiu
celów placówki.
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25.

Inne informacje.
s) 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.)

t) 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.)

u) Badanie sprawozdania finansowego.
Fundacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego za rok 2013 na podstawie
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn.
zm.) lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku
badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852 )

Sporządził Zarząd Fundacji:
Sprawozdanie zatwierdzono: ………………..
1. Renata Błecha .....................................
Sprawozdanie zatwierdziła Rada Nadzorca:
2. Seweryn Gawron ..................................
1. Henryk Cebrat ..............................................
3. Krzysztof Błecha ...................................
2. Bogusław Syska ............................................
4.Zofia Bury…………………………………
3. Maciej Król

..............................................
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9. Opis głównych zdarzeń prawnych o skutkach finansowych.
Nazwa organu
zlecającego zadanie/
zezwalającego/
dotującego/finansujące
go / 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

Narodowy Fundusz
Zdrowia

122/210791/05/2
013

01.01.2013 do
31.12.2013

614 442,32

614 442,32

Starostwo Powiatowe
w Żywcu

-----------

01.01.2013 do
31.12.2013

2 503 954,88

2 503 954,88

Urząd Marszałkowski
Województwa
Śląskiego

UDARPSL.06.02.02-00035/10-00 z dnia
30.09.2011 wraz z
aneksami

Kontrakt na
świadczenie usług
medycznych
Dotacja oświatowa na
realizację edukacji
Realizacja projektu ze
środków UE w ramach
programu RPO WSL na
lata 2007-2013 pn.
„Kompleksowa
rewitalizacja
zdegradowanego,
powojskowego terenu
Fundacji Pomocy
Dzieciom w Żywcu dla
celów społecznych,
edukacyjnych i
rekreacyjnych”

219 170,43

219 170,43

Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych

Aneks nr 4 z dnia
17.04.2012r. do
umowy
ZZO/000044/14/D
z dnia 29.07.2010

115 505,19

110 378,27

07.07.2010 do
30.03.2013

01.04.2012 do
31.03.2013

Województwo Śląskie
Umowa nr
4207/ZW/2013 z
dnia 13.12.2013r.
Starosta Żywiecki
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
Gmina Żywiec
Burmistrz Miasta
Żywca
Gmina Świnna

Gmina Rajcza

Gmina Gilowice

Umowa nr 4/13 z
dnia 18.04.2013r.
Umowa nr
253/2013/SPW z
dnia 13.03.2013
Umowa nr 1/2013
z dnia 02.01.2013
Umowa nr 6/2013
z dnia 02.01.2013
wraz z Aneksem
Nr 1 i Nr 2
Umowa nr 2/2013
z dnia 02.01.2013
wraz z Aneksem

13.12.2013 do
28.02.2014

31.05.2013
01.05.2013 do
15.06.2013
02.01.2013 do
31.12.2013

„Prowadzenie
rehabilitacji osób
niepełnosprawnych w
różnych typach
placówek. Rehabilitacja
dzieci z powiatu
żywieckiego”
Zakup sprzętu
rehabilitacyjnego do
terapii podopiecznych
Fundacji Pomocy
Dzieciom
„Rekreacja – Festyn
integracyjny dla dzieci z
okazji Dnia Dziecka”
„Festyn Integracyjny z
okazji Dnia Dziecka”

02.01.2013 do
31.12.2013

Dofinansowanie
transportu dzieci
niepełnosprawnych
Dofinansowanie
transportu dzieci
niepełnosprawnych

02.01.2013 do
31.12.2013

Dofinansowanie
transportu dzieci
niepełnosprawnych

*5 126,92 kwota
zwrócona

26 993,81

W trakcie
realizacji

2 000,00

2 000,00

2 500,00

2 500,00

5 000,00

5 000,00

7 000,00

7 000,00

37 666,64

37 666,64
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Nr 1
Umowa nr 5/2013
z dnia 02.01.2013

Gmina Ujsoły
Gmina Żywiec:
- Przedszkole nr 6
- Przedszkole nr 10
- Przedszkole nr 8
- Szkoła Podstawowa
nr 5
- Szkoła Podstawowa
nr 3

Umowa nr:
- 3/2013 z
02.01.2013
- 4/2013 z
02.01.2013
- 7/2013 z
14.08.2013
-8/2013 z
14.08.2013
- 9/2013 z
02.09.2013

02.01.2013 do
31.12.2013

02.01.2013 do
31.12.2013

Dofinansowanie
transportu dzieci
niepełnosprawnych

5 000,00

5 000,00

Dofinansowanie
transportu dzieci
niepełnosprawnych

12 600,00

12 600,00

Starostwo Powiatowe
w Żywcu

Umowa nr
1/PCPR/WR/2013
z dnia 17.10.2013

17.10.2013 do
15.02.2014

Dofinansowanie zakupu
do transportu osób
niepełnosprawnych

79 058,67

W trakcie
realizacji

Starostwo Powiatowe
w Żywcu

Umowa nr
6/PCPR/WR/2013
z dnia 30.12.2013

30.12.2013 do
16.06.2014

Dofinansowanie zakupu
do transportu osób
niepełnosprawnych

80 000,00

W trakcie
realizacji

10. Odpisy uchwał Zarządu.
10.4.
10.5.

Uchwała nr 1/2014 Zarządu Fundacji Pomocy Dzieciom z dnia 30 kwietnia 2014r.
w sprawie: rozliczenia wyniku finansowego Fundacji za rok 2013
Uchwała nr 2/2014 Zarządu Fundacji Pomocy Dzieciom z dnia 14 sierpnia 2014r.
w sprawie: spłaty pożyczki zaciągniętej przez Fundację 20 sierpnia 2004r.

Kopie uchwał stanowią załącznik do niniejszego sprawozdania.

11. 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),
e)
f)
g)
h)

składki:
0,00 zł
zapisy:
0,00 zł
darowizny:
35 425,13 zł
środki pochodzące ze źródeł publicznych , w tym z budżetu państwa i budżetu
gminy:
 dotacja oświatowa z Starostwa Powiatowego w Żywcu – 2 503 954,88 zł
 dotacja udzielona przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu –
2 000,00 zł (organizacja festynu z okazji dnia dziecka)
 środki przekazane przez Miasto Żywiec na transport dzieci
niepełnosprawnych łącznie – 12 600,00zł
 środki przekazane przez Gminę Świnna na transport dzieci
niepełnosprawnych: 5 000,00zł
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 środki przekazane przez Gminę Gilowice na transport dzieci
niepełnosprawnych: 37 666,64 zł
 środki przekazane przez Gminę Rajcza na transport dzieci
niepełnosprawnych: 7 000,00 zł
 środki przekazane przez Gminę Ujsoły na transport dzieci
niepełnosprawnych: 5 000,00 zł
 dotacja udzielona przez Gminę Żywiec – 2 500,00 zł (organizacja festynu z
okazji dnia dziecka)
e) pozostałe:
 Narodowy Fundusz Zdrowia - 612 482,32 zł
 Wynik finansowy z lat poprzednich – 1 747 433,99 zł
 Wpłaty rodziców na ubezpieczenie dzieci – 1 760,00 zł.
 Inne - 119 182,58 zł - przychody ujęte w rozliczeniach międzyokresowych
przychodów, w ciągu roku ujmowane są w przychodach danego roku
równocześnie z odpisami amortyzacyjnymi, naliczanymi od środków trwałych
zakupionych ze środków finansowych pochodzących z dotacji w latach
poprzednich:
o 118,70zł – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (zakup środków trwałych)
o 203,41zł –Urząd Miejski w Żywcu
o 3 047,31 zł – Fundusz Norweski EOG
o 21 566,89 zł - dotacja oświatowa udzielona przez Starostwo
Powiatowe w Żywcu – zakup środków trwałych
o 1 364,88 zł – kontrakt z NFZ - zakup środków trwałych
o 45,00zł – Fundacja im. Stefana Batorego –zakup środków trwałych
o 15 225,72zł – darowizna Skarbu Państwa
o 33 501,04 zł – Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych
o 44 109,63 zł - Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
i) przychody z odpłatnej działalności statutowej z uwzględnieniem kosztów tych
świadczeń:
 przychody: 6 599,29 zł
 koszty świadczeń: 7 180,57 zł
Działalność odpłatna polegała na zakupie posiłków dla podopiecznych Fundacji,
w trakcie prowadzonych zajęć w CREdD.
j) przychody z działalności gospodarczej: 410,15 zł
k) inne:
 przychody z 1%:
53 834,90 zł
 odsetki bankowe:
9 124,75 zł
Przychody łącznie: 5 161 974,63 zł

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

13. Działalność gospodarcza:
Fundacja rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej z chwilą uzyskania wpisu do Rejestru
Przedsiębiorców, tj. od dnia 25.09.2013r.
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Wynik finansowy z prowadzonej działalności gospodarczej: - 3 601,45 zł (strata)
Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego
z pozostałych źródeł: 0,008%

14. Informacja o kosztach poniesionych na:
a) na realizację celów statutowych:
- 3 390 846, 93 zł
 zużycie materiałów i energii:
- 328 673,60 zł
 usługi obce:
- 61 709,09 zł
 wynagrodzenia oraz ubez.społ.
i inne świadczenia:
- 2 875 953,74 zł
 amortyzacja:
- 124 510,50 zł
b) administrację:
- 0,00 zł
c) działalność gospodarcza:
- 4 011,60 zł
d) pozostałe koszty:
- 0,00 zł
e) koszty działalności odpłatnej statutowej: - 7 180,57 zł
f) podatki i opłaty:
- 1 280,43 zł

9. Dane o zatrudnieniu w Fundacji:
Zatrudnienie w Fundacji Pomocy Dzieciom w 2014r.
Stanowisko

l.p.
1.
2.
3.

Liczba zatrudnionych

Liczba osób zatrudnionych w
przeliczeniu na pełne etaty
Pracownicy zatrudnieniu na umowę o pracę
Dyrektor Biura Fundacji
1
0,12
Księgowy
1
0,25
Kierowca
2
1
RAZEM
4

Uwagi

-

Zatrudnienie w Centrum Rehabilitacyjno Edukacyjnym dla Dzieci
w roku 2014r.
Stanowisko

l.p.
1

Liczba
Liczba osób zatrudnionych w
zatrudnionych
przeliczeniu na pełne etaty
Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę
Lekarz rehabilitacji medycznej / Dyrektor

Uwagi

-
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Centrum Rehabilitacyjno Edukacyjnego
Fizjoterapeuta
Oligofernopedagog, nauczyciel, nauczyciele
wspomagający,
Opiekun dziecięcy/pomoc nauczyciela
Psycholog
Logopeda
Logopeda/arteterapeuta
Logopeda / Z-ca Dyrektora
Pielęgniarka
Pracownik
gospodarczy/konserwator/kierowca
Sprzątaczka
Księgowy/Z-ca Dyr.
Kierownik ds. administracyjnych i BHP
Pracownicy administracyjno-biurowi
Razem

1
17
20

1
13,6
18,4

-

7
4
3
1
1
3
4

5,3
3,5
2,6
1
1
3
3,7

--

3
1
1
5
71

2,5
1
0,5
3,8
60,9

-

Osoby zatrudnione na kontraktach w 2014 roku
1
2

1
2
3
1

Lekarz neurolog

1

0,2

Osoby odbywające staż absolwencki w 2014 roku
Nauczyciel wspomagający
okres stażu –04.11.2013 do 03.05.2014
2
2

Osoby zatrudnione w
CREdD po zakończeniu
stażu

Umowy cywilnoprawne – umowy zlecenia zawarte w 2014r.
Pomoc nauczyciela / opiekun dziecięcy
2 osoby
4 umowy
Prowadzący zajęcia teatralne
1 osoba
10 umów
Prace administracyjne
2 osoby
4 umowy
Umowy cywilnoprawne – umowy o dzieło zawarte w 2014r.
Udział w pracach komisji egzaminacyjnej –
1 osoba
1 umowa
awans zawodowy nauczycieli

-

Fundacja nie zatrudnia osób przy działalności gospodarczej.

15.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 2014r.:
a) 42 008,73 zł, w tym :
 wynagrodzenia: 42 008,73 zł
 premie: 0,00 zł
 nagrody: 0,00zł
b) inne świadczenia: świadczenie urlopowe – 1 375,00 zł

Wynagrodzenia w Centrum REdD w 2014r.:
a) 2 275 498,83 zł w tym:


wynagrodzenia: 2 099 235,89 zł



wynagrodzenia osób zatrudnionych do prowadzenia działalności gospodarczej: 0,00 zł
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premie: 176 262,94 zł



nagrody: 0,00 zł

b) ZFŚS – 58 605 48 zł

16.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 zatrudnia osób do prowadzenia działalności gospodarczej.

17.Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia:
Wydatki na umowy zlecenia zawarte przez Fundację w 2014r.: -

0,00 zł.

Wydatki na umowy zlecenia, o dzieło, kontrakt lekarski
zawarte w Centrum Rehabilitacyjno Edukacyjnym dla Dzieci w 2014r.: - 41 244,50 zł.

18.Informacja o udzielonych pożyczkach pieniężnych.
Fundacja nie udzieliła w roku 2014 żadnych pożyczek.

19.Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku:
Stan środków ulokowanych na rachunkach bankowych na 31 grudnia 2014r.
Rachunki Fundacji:
Lp
numer konta
1
13 8137 0009 0014 5802 2000 0010
2
34 8137 0009 0014 5802 2000 0020
3
55 8137 0009 0014 5802 2000 0030
4
42 8137 0009 0014 5802 2000 0070
5
76 8137 0009 0014 5802 2000 0040
6
70 8137 0009 0014 5802 4000 0190
7
91 8137 0009 0014 5802 4000 0200

Rachunki Centrum Rehabilitacyjno Edukacyjnego:
Lp
numer konta
1
03 8137 0009 0026 4617 2000 0030
2
58 8137 0009 0026 4617 2000 0010

nazwa banku
BS Żywiec
BS Żywiec
BS Żywiec
BS Żywiec
BS Żywiec
BS Żywiec
BS Żywiec
RAZEM

Kwota w zł.

nazwa banku
BS Żywiec
BS Żywiec
RAZEM

Kwota w zł.
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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 2014 nie nabyła żadnych akcji ani obligacji.

24.

Dane o wielkości objętych udziałów lub nabytych obligacji w spółkach
prawa handlowego, ze wskazaniem tych spółek.

Nie dotyczy

25.

Dane o nabytych nieruchomościach.
a)

Wysokości kwot wydatkowych na nabycie nieruchomości.

Fundacja w 2013 roku zakończyła budowę budynku wraz z ogrodem terapeutyczno – edukacyjno –
rekreacyjnym. Inwestycja była realizowana w ramach programu RPO WSL na lata 2007-2013 pn.
„Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanego, powojskowego terenu Fundacji Pomocy Dzieciom w
Żywcu dla celów społecznych, edukacyjnych i rekreacyjnych”.
Niniejsze nieruchomości o wartości 2 940 922,49 zł zostały przyjęte do ewidencji księgowej Fundacji.

c)

Przeznaczenia nabytych nieruchomości.

Nieruchomości wymienione w pkt. a) zostały przeznaczone na realizację celów statutowych Fundacji,
a w szczególności na prowadzenie edukacji i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych oraz zagrożonych
niepełnosprawnością.

26.

Dane o nabytych pozostałych środków trwałych.
e) Urządzenie techniczne i maszyny – 146 170,53 zł
(Sprzęt rehabilitacyjny, pomoce dydaktyczne, monitoring)
f)

Środki trwałe w budowie – 28 060,00 zł
(zaliczki wypłacone przez Fundację na zakup sprzętu rehabilitacyjnego)

g) Wartości niematerialne i prawne – 0,00 zł

27.

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

Nie dotyczy

28.

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

Nie dotyczy
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29.Dane o działalności zleconej przez podmioty państwowe i
samorządowe oraz wynik tej działalności.
Nazwa organu
zlecającego zadanie/
zezwalającego/
dotującego/finansująceg
o / 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

Narodowy Fundusz
Zdrowia

122/210791/05/2
013

01.01.2013 do
31.12.2013

614 442,32

614 442,32

Starostwo Powiatowe
w Żywcu

-----------

01.01.2013 do
31.12.2013

2 503 954,88

2 503 954,88

Urząd Marszałkowski
Województwa
Śląskiego

UDARPSL.06.02.02-00035/10-00 z dnia
30.09.2011 wraz z
aneksami

Kontrakt na
świadczenie usług
medycznych
Dotacja oświatowa na
realizację edukacji
Realizacja projektu ze
środków UE w ramach
programu RPO WSL na
lata 2007-2013 pn.
„Kompleksowa
rewitalizacja
zdegradowanego,
powojskowego terenu
Fundacji Pomocy
Dzieciom w Żywcu dla
celów społecznych,
edukacyjnych i
rekreacyjnych”

219 170,43

219 170,43

Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych

Aneks nr 4 z dnia
17.04.2012r. do
umowy
ZZO/000044/14/D
z dnia 29.07.2010

115 505,19

110 378,27

07.07.2010 do
30.03.2013

01.04.2012 do
31.03.2013

Województwo Śląskie
Umowa nr
4207/ZW/2013 z
dnia 13.12.2013r.
Starosta Żywiecki
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
Gmina Żywiec
Burmistrz Miasta
Żywca
Gmina Świnna

Gmina Rajcza

Gmina Gilowice

Umowa nr 4/13 z
dnia 18.04.2013r.
Umowa nr
253/2013/SPW z
dnia 13.03.2013
Umowa nr 1/2013
z dnia 02.01.2013
Umowa nr 6/2013
z dnia 02.01.2013
wraz z Aneksem
Nr 1 i Nr 2
Umowa nr 2/2013

13.12.2013 do
28.02.2014

31.05.2013
01.05.2013 do
15.06.2013
02.01.2013 do
31.12.2013

02.01.2013 do
31.12.2013

„Prowadzenie
rehabilitacji osób
niepełnosprawnych w
różnych typach
placówek. Rehabilitacja
dzieci z powiatu
żywieckiego”
Zakup sprzętu
rehabilitacyjnego do
terapii podopiecznych
Fundacji Pomocy
Dzieciom
„Rekreacja – Festyn
integracyjny dla dzieci z
okazji Dnia Dziecka”
„Festyn Integracyjny z
okazji Dnia Dziecka”
Dofinansowanie
transportu dzieci
niepełnosprawnych
Dofinansowanie
transportu dzieci
niepełnosprawnych

*5 126,92 kwota
zwrócona

26 993,81

W trakcie
realizacji

2 000,00

2 000,00

2 500,00

2 500,00

5 000,00

5 000,00

7 000,00

7 000,00

Dofinansowanie
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Gmina Ujsoły
Gmina Żywiec:
- Przedszkole nr 6
- Przedszkole nr 10
- Przedszkole nr 8
- Szkoła Podstawowa
nr 5
- Szkoła Podstawowa
nr 3
Starostwo Powiatowe
w Żywcu
Starostwo Powiatowe
w Żywcu

z dnia 02.01.2013
wraz z Aneksem
Nr 1
Umowa nr 5/2013
z dnia 02.01.2013
Umowa nr:
- 3/2013 z
02.01.2013
- 4/2013 z
02.01.2013
- 7/2013 z
14.08.2013
-8/2013 z
14.08.2013
- 9/2013 z
02.09.2013
Umowa nr
1/PCPR/WR/2013
z dnia 17.10.2013
Umowa nr
6/PCPR/WR/2013
z dnia 30.12.2013

02.01.2013 do
31.12.2013

transportu dzieci
niepełnosprawnych

02.01.2013 do
31.12.2013

02.01.2013 do
31.12.2013

17.10.2013 do
15.02.2014
30.12.2013 do
16.06.2014

37 666,64

37 666,64

Dofinansowanie
transportu dzieci
niepełnosprawnych

5 000,00

5 000,00

Dofinansowanie
transportu dzieci
niepełnosprawnych

12 600,00

12 600,00

79 058,67

W trakcie
realizacji

80 000,00

W trakcie
realizacji

Dofinansowanie zakupu
do transportu osób
niepełnosprawnych
Dofinansowanie zakupu
do transportu osób
niepełnosprawnych

Wynik finansowy: 191 179,40 zł

30.

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.
Fundacja nie posiada zaległych zobowiązań podatkowych oraz innych obciążeń publiczno prawnych. Fundacja składa następujące deklaracje podatkowe: CIT –8, Pit –4R, Vat –7.

31.

Informacja o składanych deklaracjach podatkowych.

Fundacja składa następujące deklaracje podatkowe:
CIT –8, CIT-D, CIT 8/0, Pit –4R, Vat –7.
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26.

Informacja o przeprowadzonych kontrolach.

Organ kontrolujący

Data kontroli

Starostwo Powiatowe w
Żywcu

13-28.02.2014r.

Śląski Urząd Marszałkowski

Kuratorium Oświaty w
Katowicach
Delegatura w Bielsku-Białej

27.

06-10. 03.2014r.

9-11.06.2014r.

Przedmiot kontroli

Wynik kontroli

Zgodność sprawozdań za 2013r.
z dokumentacją Centrum:
 zgodność liczby uczniów z
dokumentacją CREdD
 zgodność wykazanych w
sprawozdaniach wydatków ze
stanem faktycznym

Pozytywny.
Nie stwierdzono
nieprawidłowości.
Nie wydano żadnych
zaleceń.

Kontrola na zakończenie projektu
„Kompleksowa rewitalizacja
zdegradowanego powojskowego
terenu Fundacji Pomocy Dzieciom w
Żywcu dla celów społecznych,
edukacyjnych i rekreacyjnych”
Współfinansowanego przez Unię
Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013

Zewnętrzna ewaluacja problemowa
Centrum Rehabilitacyjno
Edukacyjnego dla Dzieci jako placówki
oświatowej.

Bez zastrzeżeń

Wyniki ewaluacji:
Poziom spełniania
warunków „A”
– bardzo wysoki stopień
wypełniania przez
placówkę wymagań
nałożonych przez
państwo.
Podejmowane w
placówce działania są
zorganizowane w
sposób sprzyjające
osiąganiu celów
placówki.

Inne informacje.
v) 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.)

w) GIIF
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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.)

x) Badanie sprawozdania finansowego.
Fundacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego za rok 2013 na podstawie
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn.
zm.) lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku
badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852 )

Sporządził:
Zarząd Fundacji:

Sprawozdanie zatwierdzono: ………………..
Sprawozdanie zatwierdziła Rada Nadzorca:

1. Renata Błecha .....................................
1. Henryk Cebrat ..............................................
2. Seweryn Gawron ..................................
2. Bogusław Syska ............................................
3. Krzysztof Błecha ...................................
3. Maciej Król

..............................................
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