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I. Dane organizacji pożytku publicznego.
1. Nazwa organizacji
2. Adres siedziby i dane
kontaktowe
Gmina
Żywiec
Miejscowość
Żywiec
Nr faxu
33 860 25 13
3. Data rejestracji w KRS
4. Data uzyskania statusu
OPP
5. Nr REGON
7. Skład organu
zarządzającego
organizacji

Fundacja Pomocy Dzieciom
Kraj
Polska
Ulica
Wincentego Witosa
Kod pocztowy
34-300
E-mail
fundacjapm@go2.pl
21 marca 2002r.
29 listopada 2004r.

Województwo
śląskie
Nr domu
3
Poczta
Żywiec
Strona www
www.fpd.ig.pl

070909234
Imię i nazwisko

6. Numer KRS
Funkcja

Powiat
żywiecki
Nr lokalu
---Nr telefonu
33 860 25 13

0000100243
Wpisany do KRS

Renata Błecha
Prezes Fundacji
 tak
 nie
Zofia Bury
W-ce Prezes Fundacji
 tak
 nie
Krzysztof Błecha
Członek Zarządu
 tak
 nie
Seweryn Gawron
Członek Zarządu
 tak
 nie
8.Skład organu Kontroli Imię i nazwisko
Funkcja
Wpisany do KRS
lub nadzoru organizacji
Henryk Cebrat
Członek Rady Nadzorczej  tak
 nie
Bogusław Syska
Członek Rady Nadzorczej  tak
 nie
Maciej Król
Członek Rady Nadzorczej  tak
 nie
Celem Fundacji jest:
9. Cele statutowe
a) Pomoc w leczeniu, rehabilitacji i edukacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
organizacji
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

m)
n)

o)
p)
q)
r)

Pomoc sierotom i dzieciom z rodzin patologicznych i ubogich
Świadczenie pomocy dzieciom chorym
Prowadzenie poradnictwa i doradztwa osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom.
Działalność charytatywna
Udzielanie świadczeń w ramach pomocy społecznej
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 wpierania, współpracy i kontaktów z
zagranicznymi osobami fizycznymi, prawnymi i kościelnymi, prowadzącymi
działalność zgodną ze statutem Fundacji
Promocja i organizacja wolontariatu
Wspieranie techniczne, szkoleniowe, informacyjne lub finansowe osób fizycznych i
prawnych prowadzących działalność zgodną ze statutem Fundacji.
Prowadzenie i organizowanie działalności leczniczej
Wspieranie finansowe i materialne osób dorosłych, spełniających kryteria otrzymania
pomocy społecznej lub placówek, domów opieki społecznej i innych instytucji
udzielających pomocy w/w osobom.

Xxxx
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10. Sposób realizacji
celów statutowych

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

Xxxx

II. Charakterystyka działalności organizacji
sprawozdawczym

pożytku publicznego w okresie

1. Opis działalności pożytku publicznego
1.1.
1. Organizacja i prowadzenie terapii, rehabilitacji oraz edukacji dzieci
Opis głównych
niepełnosprawnych oraz zagrożonych niepełnosprawnością w
działań
fundacyjnym Centrum Rehabilitacyjno Edukacyjnym dla Dzieci.
podjętych przez
organizację

Realizując cele statutowe związanych z rehabilitacją i terapią oraz edukacją
dzieci niepełnosprawnych oraz zagrożonych niepełnosprawnością Fundacja
nieprzerwanie od 2005r. prowadzi Centrum Rehabilitacyjno Edukacyjne dla Dzieci.
Centrum zarejestrowane jest jako niepubliczna placówka oświatowa oraz
przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego - Fundacji.
Centrum Rehabilitacyjno – Edukacyjne obejmuje dwa budynki o łącznej
powierzchni użytkowej 1213 m2 oraz teren wokół budynków, o pow. 1,1 ha, na
którym znajduje się ogród terapeutyczno – edukacyjno – rekreacyjny. W CREdD
znajdują się sale edukacyjne, gabinety lekarskie, psychologiczne, logopedyczne,
terapeutyczne, rehabilitacyjne, hydroterapia, oraz inne sale do indywidualnej i
specjalistycznej terapii.
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Centrum Rehabilitacyjno–Edukacyjne organizuje i zapewnia codzienną,
kilkugodzinną kompleksową i specjalistyczną terapię i rehabilitację dla dzieci
niepełnosprawnych oraz edukację, dzięki której dzieci niepełnosprawne spełniają
obowiązek szkolny.
W roku 2016 obowiązek szkolny w Centrum realizowało tej formy pomocy
korzystało 56 dzieci niepełnosprawnych. Natomiast 638 dzieci niepełnosprawnych
i zagrożonych niepełnosprawnością objęte było 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 rehabilitacji w Centrum objęte były również opieką lekarską.
Terapia, zajęcia edukacyjne oraz zajęcia prowadzone w ramach wczesnego
wspomagania rozwoju prowadzone były przez wysoko wykwalifikowany personel
Centrum Rehabilitacyjno Edukacyjnego dla Dzieci, tj.: lekarzy (o specjalności
rehabilitacji medycznej, neurologów), fizjoterapeutów, psychologów, logopedów,
oligofrenopedagogów, nauczycieli, arteterapeutów, tyflopedagogów, terapeutów
zajęciowych.
EDUKACJA
W Centrum jako placówce oświatowej, tak jak w latach poprzednich, organizowane
były:
1. Zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze dla dzieci głęboko upośledzonych
umysłowo w wieku 3-24 lat.
Istotą tych 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 te prowadzone są w małych grupach 3-4 osobowych. Dzieci realizują
podczas nich obowiązek nauki i dodatkowo uczestniczą w kompleksowej
rehabilitacji.
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;
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.

2. Realizacja obowiązku przedszkolnego "O" 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.
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
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zasad nauczania. W ramach tych zajęć dzieci w małych klasach 4-6 osobowych
realizują obowiązek "O", szkoły podstawowej i gimnazjum oraz dodatkowo
uczestniczą w kompleksowej rehabilitacji.
Kształcenie uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub
znacznym w Centrum polega na nauczaniu i wychowaniu całościowym,
zintegrowanym, opartym na wielozmysłowym poznawaniu otaczającego świata.
Działania edukacyjne ukierunkowane są na zaspokajanie specyficznych potrzeb
edukacyjnych uczniów, odpowiednio do ich możliwości psychofizycznych.
Zajęcia te prowadzone są w małych klasach, 4-6 osobowych.
Dodatkowo dzieci uczestniczą w kompleksowej rehabilitacji.
3. Wczesne wspomaganie rozwoju (dla dzieci od 1-7 roku życia) - to 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.
W Centrum organizowane były również nadobowiązkowe zajęcia dodatkowe
w wymiarze ustalanym przez dyrektora placówki, stosownie do posiadanych
środków finansowych i potrzeb dzieci. Systematycznie przeprowadzane były zajęcia
integracyjne, w których oprócz podopiecznych Fundacji uczestniczą dzieci i młodzież
z przedszkoli i szkół powiatu żywieckiego.
W ramach dodatkowych zajęć edukacyjnych podopieczni Fundacji uczyli się i
uczestniczyli w szeregu imprez i zajęć, a szczególności:
 Nauka samodzielności
W celu zapewnienia jak najszerszego rozwoju i samodzielności dla
podopiecznych organizowane są wyjścia, np. sklepu. Podczas tego rodzaju zajęć
dzieci uczą się samodzielnie robić podstawowe zakupy, dokonywać wyborów
wśród dostępnych towarów żywnościowych lub higienicznych.
Wspólne wyjście na zakupy stanowiły to bardzo ważny element edukacji dziec,
bowiem znajdują się one w naturalnych sytuacjach życia codziennego, co sprzyja
rozwijaniu ich umiejętności komunikacyjnych i społecznych oraz przygotowuje ich
do względnie samodzielnego wykonywania czynności życia codziennego.
W ramach nauki samodzielności dla dzieci organizowane są także zajęcia kulinarne.
Mają one na celu nauczenie ich samoobsługi w życiu codziennym. Zajęcia te, oprócz
codziennych śniadań, odbywały się w rytmie pór roku lub zbliżającymi sie
uroczystościami. Do zajęć wykorzystywano owoce i warzywa (marchew, jabłka),
które Fundacja otrzymała w ramach akcji embarga nałożonego na polskich rolników
przez Rosję, jak również te które dzieci wysiały i zasadziły w ogrodzie
 Zajęcia artystyczne i teatralne.
W roku 2016, jak i w poprzednich latach organizowano zajęcia plastyczno artystyczne, z wykorzystaniem różnorakich artykułów plastycznych oraz technik
malarskich i zdobniczych.
Kontynuowano także zajęcia teatralne dla podopiecznych Fundacji. Zajęcia
prowadził aktor Teatru Polskiego w Bielsku-Białej oraz terapeuci z Fundacji.
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 Udział w konkursach
Podopieczni Fundacji brali udział w organizowanych konkursach , tj.
 Wzięli udział w przeglądzie Kolęd i Pastorałek organizowanym przez Warsztaty
Terapii Zajęciowej w Gilowicach. Podopieczni Fundacji zaprezentowali
zgromadzonej widowni kolędę pt. "Skrzypi wóz" i zajęli III miejscem.
Dodatkowo otrzymali wyróżnienie , udział w konkursie plastycznym pt. "Stroik
adwentowy".
 uczniowie gimnazjum i kl.V uczestniczyli w konkursie fotograficznoplastycznym pt. "Zaczerpnąć z tajemnicy chrztu”
 brali udział w "Przeglądzie piosenki religijnej - Strefa Chwały", w którym zajęli
I miejsce. Przegląd odbył się w Miejskim Centrum Kultury w Żywcu.
 Zajęcia integracyjne z rówieśnikami
Integrację dzieci niepełnosprawnych Fundacja prowadzi od samego początku swojej
działalności, tj. od 1998r.
W roku 2016 Fundacja zorganizowała również kilkanaście spotkań integracyjnych
niepełnosprawnych podopiecznych ze „zdrowymi” rówieśnikami.
W zajęciach uczestniczyli uczniowie z zaprzyjaźnionych szkół, m.in.
 Gimnazjum nr 2 w Żywcu
 Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Żywcu,
 Zespołu Szkół Budowlano – Drzewnych Żywca
 Gimnazjum z Międzyrzecza Górnego
 Szkoły Podstawowej nr 9 z Żywca
 Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących z Żywca
 Szkoły Podstawowej nr 3 z Żywca
 Gimnazjum z Międzybrodzia – Bialskiego
Uczniowie w/w szkół razem z podopiecznymi Fundacji uczestniczyli w szeregu
wspólnych imprezach, zajęciach i wycieczkach. Wszystkie te zajęcia dawały okazję
do bezpośrednich, spontanicznych wzajemnych kontaktów z rówieśnikami. Dzieci
zdrowe mogły poznać problemy, z jakimi na co dzień spotykają się dzieci
niepełnosprawni, jak też przełamywać bariery i lęk
w kontaktach z
niepełnosprawnymi. Zajęcia te były również okazją do kształtowania pozytywnych
postaw w stosunku do osób niepełnosprawnych i burzenia funkcjonujących w
społeczeństwie stereotypów dotyczących osób niepełnosprawnych.
„Zdrowi” rówieśnicy mogli także nabywać praktyczne umiejętności niesienia
pomocy osobie niepełnosprawnej z uwzględnieniem jej zachowania i trudności, jakie
pojawiają się w jej funkcjonowaniu w społeczeństwie. Dodatkowo kształtowano w
nich umiejętności sprawowania opieki nad słabszymi i chorymi.
Z kolei dzieci niepełnosprawne przejawiały ogromną radość w kontaktach z innymi,
zdrowymi dziećmi. Czuły się dowartościowane, zaopiekowane i szczęśliwe, że inne
dzieci chcą się z nimi się bawić.
 Festyny integracyjne
Jak co roku, tak i w roku 2016 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 imprezie wzięło udział ponad kilkuset uczestników.
Pracownicy i wolontariusze Fundacji przygotowali mnóstwo zabaw, konkursów,
atrakcji dla dzieci. Każde dziecko otrzymywało nagrodę za udział w konkursach.
Przygotowane były także napoje, słodkości i potrawy z grilla.

6

Fundacja Pomocy Dzieciom, 34-300 Żywiec, ul. Witosa 3
Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2016

Główną z atrakcji w ramach festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka był „Bieg Po
Zdrowie”. Ok. 250 zarejestrowanych zawodników przez dwie godziny pokonywało
dwie pętle usytuowane na terenie żywieckiego parku. Bieg miał charakter
integracyjny dlatego uczestniczyli w nim obok profesjonalistów (maratończyków),
młodzież, dzieci, niepełnosprawni, seniorzy, rodzice z dziećmi oraz wszyscy chętni,
którzy w sposób aktywny w radosnej atmosferze zechcieli spędzić słoneczne
sobotnie popołudnie. Trasę biegu zabezpieczali ratownicy, pracownicy i
wolontariusze fundacji.
 Wycieczki i wyjazdy dla podopiecznych
W 2016 roku zorganizowano dla podopiecznych również
szereg wycieczek i
wyjazdów, w tym wyjazdów integracyjnych, w szczególności:
 wycieczkę do zagrody Żubrów w Pszczynie
 wycieczkę do Parku Zdrojowego w Jaworzu
 wycieczkę na górę Grojec
 pielgrzymkę dzieci komunijnych do Sanktuarium w Rychwałdzie
 wycieczkę do Doliny Zimnika
 wycieczkę do Ogrodów Japońskich w Pisarzowicach
 wycieczkę do Ogrodów Kapias w Goczałkowicach Zdroju
 wyjazdy do teatru Banialuka w Bielsku – Białej, wyjazdy do kina, do Figloraju,
 wyjazdy do Groty Solnej


Trzydniowa integracyjna rodzinna wycieczka w Bieszczady dla
podopiecznych i ich rodzin.
W czerwcu odbyła się kolejna integracyjna rodzinna wycieczka dla
niepełnosprawnych podopiecznych Fundacji, ich rodziców i rodzeństwa. Tym razem
zorganizowano wyprawę na wycieczkę do Nałęczowa, Kazimierza Dolnego oraz
Sandomierza. W Nałęczowie wycieczkowicze spacerowali po Parku Zdrojowym,
odwiedzili Pałac Małachowskich oraz najstarsze zabytkowe sanatorium. Skorzystali
również z uroków Palmiarni i degustacji wodami mineralnymi. Drugi dzień wycieczki,
już w Kazimierzu Dolnym, rozpoczął się od spaceru Bulwarem Nadwiślanskim do
przystani, z której uczestniczy ruszyli w rejs po Wiśle. Ze statku podziwiali
miasteczko, ruiny zamku, wieżę obronną oraz Górę Trzech Krzyży. Statkiem
dopłynęli do Janowca, gdzie przesiedli się na ciuchcię bieszczadzką. Ciuchcia
zawiozła ich pod Zamek w Janowcu, który zwiedzieli.
Po powrocie do Kazimierza czekały na nich Melexy, którymi udali się na
zwiedzanie miasteczka i jego najbliższych okolic, przy udziale przewodników. Dzieci
wraz z rodzinami mieli okazję przespacerować się także niezwykłym wąwozem
lessowym, Wąwozem Korzeniowy Dół oraz spróbować miejscowych specjałów. W
pobliskim gospodarstwie agroturystycznym rozpalili ognisko i smażyli kiełbaski. Był
też czas na zabawę dla dzieci i dorosłych na świeżym powietrzu. Trzeci dzień
wycieczki rozpoczęli od Mszy Świętej i rozpoczęła się podróż powrotna przez
Sandomierz. W Sandomierzu zwiedzili Bramę Opatowską, Rynek, Podziemną Trasę
Turystyczną, Zbrojownie, oraz udało się uczestniczyć w uroczystej zmianie warty
przed Ratuszem z charakterystycznym wystrzałem z muszkietu.
W wycieczce wzięło udział ponad 50 osób. Dla dzieci była to niezapomniana
przygoda, z kolei dla rodziców podopiecznych był to czas, w którym mogli poznać
bliżej innych rodziców, które również na co dzień borykają się z problemami
związanymi z wychowywaniem dziecka z niepełnosprawnością, wymienić
doświadczeniami oraz zintegrować się.
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 Inne spotkania, akcje i imprezy okazjonalne
W zależności od pory roku i okazji w fundacyjnym Centrum organizowane były
również cykliczne imprezy, akcje i spotkania okazjonalne, w tym m.in.:
















Zabawy i bale karnawałowe
Dzień Babci i Dziadka
Zabawy walentynkowe
Przywitanie wiosny
Międzynarodowy Dzień Ziemi
Dzień Matki
Święto Ziemniaka
Spotkanie z policjantem z KPP w Żywcu i psem policyjnym
Andrzejki
Wyjazdy na cmentarz związane ze świętem Wszystkich Świętych
Akademia z okazji święta 11 listopada
Spotkanie z Mikołajem
Akcja pomocy żywieckiemu schronisku dla psów w Żywcu
Wigilia, spotkania opłatkowe z rodzicami, wspólne kolędowanie
Przyjęcia urodzinowe podopiecznych

REHABILITACJA
W Centrum jako placówce leczniczej funkcjonuje niezmiennie:
1. Poradnia Rehabilitacyjna dla Dzieci
2. Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci
3. Dział fizjoterapii
W ramach w/w działalności w Centrum prowadzona 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 przy użyciu licznego, nowoczesnego sprzętu
rehabilitacyjnego.
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W ramach rehabilitacji podopieczni Fundacji korzystają również z innych form
rehabilitacji, a szczególności z takich jak:
 Hydroterapia
 Integracja sensoryczna
 EEG-Biofeedback
 Hortiterapia (ogrodoterapia)
 Dogoterapia
 Hipoterapia
 Metoda leczenia skrzywień kręgosłupa za pomocą urządzenia FED

2. Transport dzieci niepełnosprawnych.
W ramach niniejszego działania w roku 2016 Fundacja zapewniła 20 dzieciom
niepełnosprawnym 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.
Z własnego transportu Fundacja korzystała również przy dowozie dzieci na
zajęcia integracyjne oraz na wycieczki.

3. Organizacja poradnictwa dla osób niepełnosprawnych
i ich opiekunów oraz zwiększenie dostępu do informacji
związanej z niepełnosprawnością.
Jak w poprzednich latach, tak i w roku 2016 osoby niepełnosprawne oraz ich
opiekunowie mogli korzystać z poradnictwa prawnego. Porady i konsultacje
udzielane były bezpośrednio w biurze Fundacji lub telefonicznie.
Dla rodziców i opiekunów dzieci korzystających ze świadczeń Fundacji i
CREdD prowadzono również specjalistyczne poradnictwo z zakresu pielęgnacji i
rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego.
W listopadzie zorganizowano dla rodziców warsztaty, których tematem
były zagadnienia z zakresu Integracji Sensorycznej. Warsztaty prowadzone były
terapeutów z Centrum, specjalizujących się w tej dziedzinie. Przybyłe osoby mogły
zapoznać się ze specyficznymi trudnościami, z którymi borykają się dzieci dotknięte
zaburzeniami SI oraz poznać zestawy ćwiczeń i liczne pomoce, które można
stosować w domu w ramach pracy i zabawy z dzieckiem. Terapeuci przygotowali
wiele pomocnych narzędzi pracy, które rodzice mogą wypróbować w praktyce, przy
pracy z dzieckiem w domu.

4. Organizacja pomocy charytatywnej oraz działalność
w ramach pomocy społecznej.
a) Pomoc charytatywna dla podopiecznych Fundacji i ich rodzin, w
ramach pomocy społecznej:
Zarząd Fundacji w roku 2016 :
 przeznaczył 6005,79 zł zł na dożywanie podopiecznych Centrum
Rehabilitacyjno Edukacyjnego dla Dzieci. Wydatki na dożywanie dzieci
zostały pokryte ze środków własnych Fundacji, zebranych w ramach akcji 1%.
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przeznaczył 500 zł na zakup ortezy dla niepełnosprawnej podopiecznej
Fundacji Natalii D.
przeznaczył 7 800,08 zł na organizację paczek mikołajkowych dla dzieci
będących pod opieką Fundacji przygotowano paczki mikołajkowe. Wydatki
na w/w cel pokryte zostały ze środków własnych Fundacji, zebranych w
ramach akcji 1% (4300,08 zł) oraz ze środków darczyńcy – firmy EATON z
Bielska – Białej (3500,00 zł).
1 877,87 zł przeznaczył na wsparcie przedświąteczne rodzin podopiecznych
(wsparcie otrzymała 9 rodzin. Każda z rodzin otrzymała paczki zawierające
ręczniki, pościel, komplety sztućców bądź szklanek)

Ponadto w 2016r. na podopiecznych Fundacji wpłynęły wpłaty dedykowane przez
podatników, który przekazali 1% podatku dochodowego. Łączna kwota wpłat
dedykowanych z 1% wyniosła 59 306,86 zł.
Kwoty te zostały przekazane do dyspozycji 26 podopiecznych, do ich
wykorzystywania, w sposób i na cel zgodny z zawartymi porozumieniami.

b) Wspieranie misji w Afryce.
Krzysztof Błecha, członek Zarządu, przekazał własne środki finansowe z
przeznaczeniem na wsparcie działań misyjnych realizowanych przez Siostrę
Fabianę Leitgeber w Kamerunie w wys.
- 10 700,00 zł, na zakup książek, zeszytów oraz materiałów dydaktycznych
(kredy, ołówków, długopisów, kolorowych papierów, itp.) dla dzieci
objętych opieką Misji.
- 17 800,00 zł z przeznaczeniem na zakup materacy dla dzieci objętych
opieką Misji.
Darowizna na powyższe cele została przekazana na mocy umowy zawartej
pomiędzy Fundacją a Centrum Misyjnym Sióstr Pallotynek w Warszawie.

c) Wspieranie potrzebujących na Ukrainie.
Zarząd, przekazał środki finansowe z w wys. 4 000,00 zł z przeznaczeniem na
wsparcie działań misyjnych realizowanych przez Siostrę Danutę Jarosz na Ukrainie
w Gródku Jagiellońskim, a w szczególności na zakup:
 Tablic,
 Książek, zeszytów, przyborów do pisania , materiałów plastycznych,
 Artykułów spożywczych dla polskich dzieci biorących udział w zajęciach
prowadzonych przez misje
Darowizna na powyższe cele została przekazana na mocy umowy zawartej
pomiędzy Fundacją a Centrum Misyjnym Sióstr Pallotynek w Warszawie.
Ponadto Fundacja zorganizowała również akcję pomocy świątecznej dla
87 niepełnosprawnych dziewczynek, przebywających w domu dziecka w Tarnopolu.
Tym razem zakupione zostały ubrania, pościel, koce oraz żywność, a także maskotki
i zabawki przekazane przez żywiecką młodzież. Przekazanie darów i paczek odbyło
się w czasie spotkania ze świętym Mikołajem. W akcji pomagali studenci polscy,
studiujący na Ukrainie oraz oraz prof. Dariya Kozak – z Uniwersytetu Medycznego w
Tarnopolu.
Na powyższy cel kwotę w wys. 6 906,94 zł wydatkowano ze środków własnych
Fundacji.
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d) Wspieranie potrzebujących jazydów w Kurdystanie.
Z inicjatywy członka Zarządu Fundacji Pana Krzysztofa Błechy Fundacja nawiązała
współpracę z Fundacją Orla Straż - Eaglewatch z Bojana k.Gdyni oraz Fundacja, w
celu niesienia pomocy dzieciom z rodzin jazydów w Kurdystanie, znajdujących się w
tragicznej sytuacji, na skutek działań wojennych i akcji prowadzonych przez
terrorystów na Bliskim Wschodzie. Fundacja postanowiła również wesprzeć
projekty Bartosza Rutkowskiego i wspólnie poszukiwać środków na ich realizację.
Prezes Fundacja Orla Straż, który trzykrotnie w ostatnim czasie odwiedził tereny
objęte wojną w Iraku i osobiście dostarczał pomoc finansową i rzeczową Jazydom,
wdowom i osieroconym dzieciom będącym w tragicznej sytuacji.
Łącznie Fundacja przekazała na ten cel 7 445,00 zł.

5. Wspieranie i promocja wolontariatu.
W roku 2016 działania fundacji wsparło kilku wolontariuszy. Była to głównie
młodzież, która pomagała okazjonalnie w prowadzeniu festynu integracyjnego lub
zajęć integracyjnych, a także pomagała w akcjach na Ukrainie. Jako wolontariusze
pracują również członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Fundacji.

6. Działania pozostałe.
Udział w mechanizmie „Tymczasowe nadzwyczajne wsparcie producentów
owoców i warzyw” prowadzonego przez Agencję Rynku Rolnego.
W 2016r. Fundacja kolejny raz przyjęła 61 959 kg jabłek, 10 000 kg marchwi od
polskich rolników, na towary których zostało nałożone rosyjskie embargo.
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.

1.2.
Zasięg
terytorialny
faktycznie
prowadzonej
przez OPP

 najbliższe sąsiedztwu (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)
 gmina
 klika gmin
 powiat
 kilka powiatów

 województwo
 kilka województw
 cały kraj
 poza granicami kraju

xxxx

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań OPP w okresie sprawozdawczym
2.1.Liczba odbiorców działań
organizacji
2.2Informacje na temat innych (niż
wymienionych w pkt 2.1.)
odbiorców, na rzecz, których
organizacja działa

Osoby fizyczne
Osoby prawne

3200
10

Nie dotyczy

Xxxx
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3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej OPP w okresie sprawozdawczym
3.1.

Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego
tak nie
Sfera działalności Przedmiot działalności
Nr kodu
pożytku publicznego
PKD
Działalność na rzecz Fundacja prowadzi Centrum Rehabilitacyjno 86.90.A
Edukacyjne dla Dzieci, jako Niepubliczny Zakład
osób
Zdrowotnej. W Centrum jako placówce leczniczej
niepełnosprawnych

3.2.
Należy podać
informację na temat
przedmiotu
działalności
nieodpłatnej
organizacji w okresie
sprawozdawczym,
wraz ze wskazaniem
sfer/y działalności
pożytku
publicznego, o
których mowa w art.
4 ust.1 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku
publicznego i o
wolontariacie (Dz. U.
z 2010 r. Nr 234, poz.
1536, z późn. zm.), a
także kodu/ów PKD
2007
odpowiadającego/yc
h tej działalności.
Jeśli organizacja
prowadzi więcej niż
3 rodzaje
działalności
nieodpłatnej, należy
podać informację na
temat trzech
głównych rodzajów
działalności
(podanie
maksymalnie 3
kodów), zaczynając
od głównego
przedmiotu
działalności

funkcjonuje:
1. Poradnia Rehabilitacyjna dla Dzieci
2. Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci
3. Dział fizjoterapii.

W fundacyjnym Centrum organizowana jest
wielospecjalistyczna, kompleksowa rehabilitacja
dzieci niepełnosprawnych zagrożonych 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)
 Świadczenie z zakresu diagnozy i terapii
psychologicznej
 Świadczenia z zakresu diagnozy i terapii
logopedycznej
 Świadczenia z zakresu i terapii pedagogicznej (w
tym oligofrenopedagogiki, tyflopedagogiki,
pedagogiki terapeutycznej);
 Świadczenia z zakresu i terapii widzenia;
 Świadczenia z zakresu diagnozy i terapii
zaburzeń SI
 Świadczenia diagnostyczno - terapeutyczne z
zakresu kinezyterapii;
 zabiegi z zakresu fizykoterapii.
Jak również:
- hydroterapie
- Integracje sensoryczną
- EEG-Biofeedback
- leczenie skrzywień kręgosłupa za pomocą
urządzenia FED.

Działalność na rzecz
osób
niepełnosprawnych

Fundacja prowadzi Centrum Rehabilitacyjno
Edukacyjne dla Dzieci, jako Niepubliczną Placówkę
Oświatową.
W
Centrum
jako
placówce
oświatowej
organizowane są:
1. Zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze dla dzieci
głęboko upośledzonych umysłowo w wieku 3 – 24
lat (celem tego rodzaju zajęć jest wspomaganie
rozwoju dzieci i młodzieży z upośledzeniem
umysłowym w stopniu głębokim, rozwijanie
zainteresowania otoczenie oraz rozwijanie

85.59.B
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samodzielności dziecka, w zależności od jego
indywidualnych
możliwości
potrzeb. Dzieci
objęte tą formą terapii korzystają również z
kompleksowej rehabilitacji)
2.
Realizacja obowiązku
przedszkolnego,
szkolnego oraz gimnazjum dla dzieci ze sprzężoną
niepełnosprawnością (tzn. dzieci upośledzonych
umysłowo
w stopniu umiarkowanym lub
znacznym ze towarzyszącą niepełnosprawnością
ruchową, autyzmem, niedowidzeniem lub
niedosłuchem). Zajęcia te prowadzone są w
nielicznych klasach (4-6 osobowych) . Edukacja
polega na połączeniu funkcji dydaktycznych,
wychowawczych
oraz
opiekuńczych,
z
uwzględnieniem specjalnie dobranych form
terapii, metod pracy i zasad nauczania. Dzieci
objęte tą formą terapii korzystają również z
kompleksowej rehabilitacji)
3. Wczesne wspomaganie rozwoju (dla dzieci od 1-7
roku życia) - to zajęcia stymulujące zaburzony
rozwój psychomotoryczny u małych dzieci,
zanim rozpoczną one naukę w szkole. Zajęcia w
zależności od potrzeb obejmują terapię
logopedyczną, psychologiczną, pedagogiczną,
tyflopedagogiczną, ruchową. Zajęcia odbywają
się indywidualnie lub w małych 2-4 osobowych
grupach.

Działalność
charytatywna

W ramach tej formy działalności Fundacja
organizowała:
 dożywanie podopiecznych CREdD
 zrefundowała zakup ortez dla podopiecznej
Fundacji
 przekazała na rzecz potrzebujących warzywa i
owoce, które otrzymała
w ramach akcji
embarga nałożonego przez Rosje na polskich
rolników
 zorganizowała pomoc dla polskich dzieci na
Ukrainie, będących pod opieką polskiej misji
prowadzonej przez Siostry Pallotynki oraz dla
niepełnosprawnych sierot przebywających w
domu dziecka w Tarnopolu.
 przekazała wsparcie finansowe dla dzieci,
będących po opieką misji prowadzonych przez
Siostry Pallotynki w Afryce.
 przekazała wsparcie finansowe dla dzieci
jazyckich, poszkodowanych przez działania
terrorystyczne i wojenne na Bliskim Wschodzie

88.99.Z

Xxxxx
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4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej OPP w okresie sprawozdawczym
4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
 tak  nie
4.2.
Sfera działalności
Przedmiot działalności
Nr kodu PKD
Należy podać
pożytku publicznego
informację na temat
Działalność
na rzecz W ramach niniejszego działania Fundacja 86.90.Z
przedmiotu
organizowała
w
fundacyjnym
Centrum
osób
działalności odpłatnej
Rehabilitacyjno
Edukacyjnym
dla
Dzieci
organizacji w okresie
niepełnosprawnych
sprawozdawczym,
wraz ze wskazaniem
sfer/y działalności
pożytku publicznego,
o których mowa w
art. 4 ust.1 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003
r. o działalności
pożytku publicznego i
o wolontariacie, a
także kodu/ów PKD
2007
odpowiadającego/ych
tej działalności. Jeśli
organizacja prowadzi
więcej niż 3 rodzaje
działalności
odpłatnej, należy
podać informację na
temat trzech
głównych rodzajów
działalności (podanie
maksymalnie 3
kodów), zaczynając
od głównego
przedmiotu
działalności

kompleksową, specjalistyczną
rehabilitację
dzieci
i
młodzieży
niepełnosprawnej,
obejmującą:
 kinezyterapię
(ćwiczenia
ruchowe,
prowadzoną metodą NDT-Bobath, metodą
Vojty, metodą PNF, metodą Dobosiewicz,
terapię Integracji Sensorycznej – SI)
 fizykoterapię
(laseroterapia,
pole
magnetyczne, elektrostymulację mięśni,
ciepłolecznictwo, termożele,)
 leczenie skrzywień kręgosłupa - skolioz, w
tym przy pomocy FED. Dzięki temu
urządzeniu
oraz
zastosowaniu
dodatkowych metod rehabilitacyjnych
prowadzone
są
działania
mające
doprowadzić do jak największej korekcji
skrzywienia kręgosłupa.

Działalność na rzecz Opieka dzienna nad dziećmi - obejmująca 88.91.Z
osób
dożywanie dzieci przebywających
na
niepełnosprawnych
zajęciach
Centrum
Rehabilitacyjno
Edukacyjnym dla Dzieci.
Dzieci, których rodzice wyrazili taką chęć,
przebywające w Centrum od poniedziałku
do piątku na kilkugodzinnych zajęciach i
rehabilitacji miały zapewniony ciepły,
urozmaicony posiłek.
Posiłek, w porze obiadowej, dostarczała
firma cateringowa, w jednorazowych
opakowaniach. Posiłek składał się z zupy
lub drugiego dania.
Działalność na rzecz
dzieci młodzieży, w
tym
wypoczynek
dzieci i młodzieży

Fundacja zorganizowała w czerwcu 2016r. 85.51.Z
trzydniową, integracyjną rodzinną
wycieczkę w Bieszczady dla
podopiecznych Fundacji i ich rodzin.
Tym razem zorganizowano wyprawę do
Nałęczowa, Kazimierza Dolnego oraz
Sandomierza.
W
Nałęczowie
wycieczkowicze zwiedzili Park Zdrojowy,
Pałac Małachowskich oraz najstarsze
zabytkowe sanatorium. Korzystali również
z uroków Palmiarni i degustacji wodami
mineralnymi. Drugi dzień wycieczki
rozpoczął się od zwiedzania Kazimierza
Dolnego, następnie odbył się rejs po Wiśle,
gdzie uczestniczy podziwiali miasto, ruiny
zamku, wieżę obronną oraz Górę Trzech
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Krzyży. Następnie została zorganizowana
przejażdżka ciuchcią bieszczadzką pod
Zamek w Janowcu. Wieczorem odbyło się
zwiedzanie
Melexmi Kazimierza.
W
trzecim dniu wycieczki było zwiedzanie
Sandomierza i rozpoczął się powrót do
domu. W wycieczce wzięło udział ponad
50 osób.

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej w okresie sprawozdawczym
5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą
 tak
 nie
5.2. Należy podać
Numer kodu PKD
Przedmiot i opis działalności
informację na
47.99.Z
Fundacja prowadzi działalność gospodarczą od 2013r., z
temat
chwilą uzyskania wpisu do Rejestru Przedsiębiorców.
przedmiotu
W roku 2016, tak jak w latach poprzednich Fundacja
działalności
gospodarczej
prowadziła działalność gospodarczą, tj.
pozostałą
organizacji
sprzedaż detaliczną, prowadzoną poza siecią sklepową,
wraz z opisem
straganami i targowiskami, w następującym zakresie:
tej działalności
 sprzedaż kawy / herbaty / czekolady z automatu
w okresie
sprawozdawczy
sprzedającego, usytuowanego w siedzibie fundacji.
m, a także
 sprzedaży koszulek promocyjnych, przygotowanych na
kodu/ów PKD
bieg charytatywny „bieg po zdrowie”, sprzedawanych
2007
podczas Festynu z okazji Dnia Dziecka, w trakcie
odpowiadające
którego odbywał się bieg.
go/ych tej
działalności.
 sprzedaż kalendarzy z wizerunkami podopiecznych,
Jeśli
promujących Fundację
organizacja
Dochód
z działalności gospodarczej w całości przechodzi
prowadzi
na
cele
statutowe
Fundacji.
więcej niż 3
rodzaje
działalności
gospodarczej,
należy podać
informację na
temat trzech
głównych
rodzajów
działalności
(podanie
maksymalnie 3
kodów),
zaczynając od
głównego
przedmiotu
działalności

73.11.Z

Działalność agencji reklamowych
- prowadzanie promocji wyrobów medycznych i sprzętu
rehabilitacyjnego

Wynik finansowy z prowadzonej działalności: + 1933,87 zł (zysk)
Procentowy stosunek przychodu z działalności gospodarczej do przychodu
osiągniętego z pozostałych źródeł: 0,05%
Xxxx
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III. Przychody i koszty OPP w okresie sprawozdawczym
1. Informacja o przychodach organizacji
1.1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem
wyników/zysków i strat)
a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego
b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego
c) Przychody z działalności gospodarczej
d) Przychody finansowe
e) Pozostałe przychody

2.

7 724 135,78 zł
7 664 597,25 zł
30 051,20 zł
4 255,27 zł
19 182,63 zł
6 049,43 zł

Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
2.2. Ze źródeł publicznych ogółem:
a) Ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach
W tym
publicznych
b) Ze środków budżetu państwa
c) Ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego
d) Ze środków państwowych funduszy celowych
2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem:
a) Ze składek członkowskich
W
b) Z darowizn od osób fizycznych
tym
c) Z darowizn od osób prawnych
d) Z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)
e) Ze spadków, zapisów
f) Z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu
składników majątkowych)
2.4. Z innych źródeł

441 572,41 zł
4 807 172,85 zł
58 812,81 zł
3 689 727,47 zł
91 436,78 zł
831 426,57 zł
135 769,22 zł
0,00
127 569,22 zł
8 200,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego
od osób fizycznych
3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego odo osób fizycznych
na pierwszy dzień roku sprawozdawczego
3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego odo osób fizycznych
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym
3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku
dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym
(w szczególności określone w pkt II.1.1.) oraz szacunkowe kwoty przeznaczone
na te działania
1
Wsparcie dzieci oraz ich rodzin w ramach pomocy społecznej
2
Działalność medyczna
3
Remont budynku Fundacji
3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób
fizycznych, wskazane przez podatników podatku dochodowego od osób
fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej
środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie
sprawozdawczym, wraz z wydaną kwotą
1
Wsparcie dzieci oraz ich rodzin w ramach pomocy społecznej

564 386,11 zł
84 835,10 zł

58 329 zł
2 952 zł
6005 zł

58 329 zł
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Xxxxx

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie Koszty ogółem:
sprawozdawczym

4.1.
Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym
ogółem:
a) Koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności
pożytku publicznego
b) Koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności
pożytku publicznego
c) Koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej
d) Koszty finansowe
e) Koszty administracyjne
f) Pozostałe koszty ogółem

W tym wysokość
kosztów
finansowana z 1%
podatku
dochodowego od
osób fizycznych

5 283 991,98 zł

-

5 251 619,38 zł

74 666 zł

30 051,20 zł

-

2 321,40 zł
-

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem
1% podatku dochodowego od osób fizycznych
5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności
gospodarczej organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
5.1. Wynik działalności nieodpłatnej
5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego
5.3. Wynik działalności gospodarczej
W tym : wysokość środków przeznaczonych na działalność pożytku publicznego

8 364,08 zł

2 419 027,30 zł
1 933,87 zł
1 933,87 zł

x

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym
 z podatku dochodowego od osób prawnych : 1 722,55
 z podatku od nieruchomości: 12 461,00
 z podatku od czynności cywilno prawnych:  z opłaty skarbowej:  z opłat sądowych:  z innych zwolnień : Jakich:  nie korzystała: 2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez  tak
1. Organizacja korzystała z
następujących zwolnień
(Należy wskazać jednną lub
więcej pozycji wraz z kwotą
przyznanego zwolnienie

jednostki publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności
nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29
grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z późn.
zm.)
3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z
zasobu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, lub zawarła
na preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy
użytkowania, najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu
do tych nieruchomości następujące prawo:
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

 nie








własność
użytkowanie wieczyste
najem
użytkowanie
użyczenie
dzierżawa
nie korzystała

Xxxxxx

17

Fundacja Pomocy Dzieciom, 34-300 Żywiec, ul. Witosa 3
Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2016

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej
1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy

86 osób

(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie
stosunku pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już
zatrudnione w organizacji)

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w
przeliczeniu na pełne etaty

71, 7 etatów

(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12.
Wynik wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy
cywilnoprawnej

15 osób

2. Członkowie
2.1. Organizacja posiada członków

 tak
 nie
0 osób fizycznych
0 osób prawnych

2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku
sprawozdawczego

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym
3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
wolontariuszami są osoby fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz
organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby
świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele władz organizacji)

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez
okres krótszy niż 30 dni

 tak
 nie
15 osób

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz
organizacji w okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące
usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, członkowie organu
zarządzającego
b) inne osoby
3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez
okres od 30 dni do 6 miesięcy

W
tym

0 osób
15 osób
1 osoba

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz
organizacji w okresie sprawozdawczym)

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące
usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, członkowie organu
zarządzającego
b) inne osoby
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez
okres dłuższy niż 6 miesięcy

W
tym

0 osób
1 osoba
4 osoby

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz
organizacji w okresie sprawozdawczym)

W
tym

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące
usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, członkowie organu
zarządzającego
b) inne osoby

4 osoby
0 osób

xxxxxx
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym
1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w
okresie sprawozdawczym

3 586 387,46 zł

W tym

3 549 546,46 zł
2 629 222,81 zł
447 725,30 zł
472 571,35 zł
36 841,00 zł
36 841,00zł

a) Z tytułu umów o pracę
- wynagrodzenie zasadnicze
- nagrody
- premie
- inne świadczenie
b) Z tytułu umów zleceń i o dzieło
2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz
osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z
prowadzoną działalnością pożytku publicznego
a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego
W tym
b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego
3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz
osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z
prowadzoną działalnością gospodarczą organizacji
4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom
organu zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie
i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

36 841,00 zł
-

Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w
ciągu roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz
umowy cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę przez 12 (miesięcy)

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom
organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

-

(patrz komentarz do punktu 4)

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego
członkom innych, niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji,
wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy
cywilnoprawne

-

(patrz komentarz do punktu 4)

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego
pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne
świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

4 399,50 zł

(patrz komentarz do punktu 4)

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom
organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom
organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego
członkom innych, niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji,
wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy
cywilnoprawne
11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego
pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne
świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na
podstawie umowy cywilnoprawnej
12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń

-

19 392,74

-

(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami
dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji,
wówczas należy wpisać te uwagi w przygotowane pole)

xxxxxx
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach
pieniężnych w okresie sprawozdawczym
 tak
 nie
0,00
Nie dotyczy

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych
2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych
3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez
organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym
 tak
terytorialnego
  nie
2. 2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu

(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

l.p.

Nazwa zadania

1

Dofinansowanie transportu
dzieci niepełnosprawnych

2

Dofinansowanie transportu
dzieci niepełnosprawnych

3

„Festyn dla dzieci z okazji Dnia
Dziecka”

4

„Festyn integracyjny z okazji
Dnia Dziecka”

5

Dotacja oświatowa na
realizację edukacji dzieci w
Centrum Rehabilitacyjno
Edukacyjnym dla Dzieci

Cel(e) zadania
Dofinansowanie transport
dzieci niepełnosprawnych do
placówek, gdzie realizacją
obowiązek szkolny
Dofinansowanie transport
dzieci niepełnosprawnych do
placówek, gdzie realizacją
obowiązek szkolny
Organizacja festynu dla
dzieci w ramach działalności
kulturalnej i sportowo –
rekreacyjnej na rzecz dzieci
niepełnosprawnych
Organizacja festynu dla
dzieci w ramach działalności
kulturalnej i sportowo –
rekreacyjnej na rzecz dzieci
Organizacja edukacji dzieci i
młodzieży niepełnosprawnej
w Centrum Rehabilitacyjno
Edukacyjnym dla Dzieci:
1. Zajęcia rewalidacyjno –
wychowanych dla dzieci
głęboko upośledzonych w
wieku od 3 do 24 lat.
2. Organizacja obowiązku
przedszkolnego „O” i
szkolnego oraz gimnazjum
dla dzieci z
niepełnosprawnością
sprzężoną
3. Wczesne wspomaganie
rozwoju (dla dzieci od 1 do
17 roku życia)

Nazwa organu
udzielającego
dotacji

Kwota dotacji

Gmina Żywiec

39 600,00 zł

Gmina Gilowice

48 333,36 zł

Starostwo
Powiatowe w Żywcu

800,00 zł

Gmina Żywiec

2 500,00 zł

Starostwo
Powiatowe w Żywcu

3 653 923,20 zł
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy  tak
administracji rządowej lub państwowe fundusze celowe
 nie
4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

l.p.

Nazwa zadania

1

Świadczenie usług
medycznych

Cel(e) zadania

nazwa
organu Kwota dotacji
udzielającego dotacji

Świadczenie usług
medycznych w Centrum
Rehabilitacyjno Edukacyjnym w
ramach:
 Poradni Rehabilitacyjnej dla
Dzieci,
 Ośrodka Rehabilitacyjnego
dla dzieci,
 Dział Fizjoterapii

Narodowy Fundusz
Zdrowia

788 054,24 zł

Xxx xx

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego
w okresie sprawozdawczym zamówień publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których
wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

 tak
 nie

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację;

l.p.

Przedmiot zamówienia

1

Nie dotyczy

Nazwa organu

Kwota

-

-

X. Informacje uzupełniające
1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale
zakładowym lub co najmniej 20% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

l.p.

Nazwa spółki

Siedziba spółki

% udziałów lub akcji
w kapitale

%
1

% udziału w
ogólnej liczbie
głosów

%

Nie dotyczy

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem
1

Nie dotyczy
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3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w
okresie sprawozdawczym
l.p. Organ kontrolujący
Liczba
kontroli
1
Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach
Przedmiot kontroli: Prawidłowość i realizacji obowiązków CREdD związanych z
1
gromadzeniem danych, stanowiących podstawę do naliczania części oświatowej
subwencji ogólnej na lata 2012 - 2013
2 Starostwo Powiatowe w Żywcu
Przedmiot kontroli: zgodność liczby wychowanków z dokumentacją szkoły,
1
prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji otrzymanej w 2015 roku na
prowadzenie placówki.
4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy tak
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub  nie
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

1. 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.)
2. 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.)
3. Fundacja przeprowadza badanie sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy na podstawie
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852 )

Czytelny podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób
upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji

Data wypełnienia sprawozdania

Zarząd Fundacji:

Prezes Zarządu Renata Błecha

……………………………….

Członek Zarządu Zofia Bury

……………………………….

Członek Zarządu Krzysztof Błecha

……………………………….

20.03.2017r.

Członek Zarządu Seweryn Gawron ……………………………….
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