SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI POMOCY DZIECIOM
SPECJALNEJ TROSKI
W ŁODYGOWICACH
ZA ROK 2016

1) Dane rejestracyjne:
a) siedziba: Łodygowice
b) adres: 34-325 Łodygowice, ul. Żywiecka 210
c) data rejestracji: 11.02.1992r.
d) numer rejestru Fundacji: 2105
e) data rejestracji w KRS: 26.11.2002r.
f) numer KRS: 0000140649
g) REGON: 070402540
2) Członkowie Zarządu:
1. Sołtysik Urszula zam. Łodygowice, ul. Piastowska 35
2. Więzik Józef zam. Łodygowice, ul. Grunwaldzka 24
3. Matuszewska Sabina zam.Łodygowice ul. Piłsudskiego 35
4. Kopacz Grzegorz zam. Łodygowice ul. Sportowa 12
5. Kopacz Dorota zam. Łodygowice ul. Sportowa 14
6. Nowak Monika zam. Łodygowice ul. Grzybowa
7. Milewska-Barcik Izabela zam. Łodygowice ul. Nowy Świat

3) Cele statutowe Fundacji:
 zorganizowanie i prowadzenie rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych
 pomoc w edukacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
 działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
4) Realizacja celów statutowych w 2016 r.
W 2016 r. fundacja realizowała cele statutowe poprzez:
- umożliwienie dzieciom niepełnosprawnym ruchowo oraz upośledzonym
umysłowo korzystania z codziennej edukacji,
- zorganizowanie codziennego dowozu na w/w zajęcia zwłaszcza dzieciom
z odległych wiosek i miejscowości powiatu żywieckiego,
- organizowanie przez cały rok rehabilitacji dla dzieci jej potrzebujących
- umożliwienie dzieciom niepełnosprawnym spotkań ze zdrowym kolegami w
trakcie integracyjnych spotkań
- umożliwienie dzieciom nabywania nowych umiejętności psychofizycznych
i ciągłego rozwoju w kierunku usamodzielnienia się

- organizowanie celowych zbiórek publicznych (zakup sprzętu do rehabilitacji,
zaspakajanie indywidualnych potrzeb zdrowotnych)
Dzięki temu dzieci miały codziennie możliwość nabywania nowych umiejętności
psycho - fizycznych i ciągłego rozwoju w kierunku usamodzielniania się oraz
uczestniczenia w życiu społecznym.
Opis realizowanych zadań:
1.

Codziennie Fundacja swoim własnym transportem (3 mikrobusy)
dowoziła ok. 20 dzieci niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne do Zespołu
Szkół

Specjalnych

w

Łodygowicach,

Ośrodków

Rehabilitacyjno-

Wychowawczych w Żywcu oraz Gimnazjum w Żywcu
2.

FUNDACJA „PER CORDA” w roku szkolnym 2015/2016 w ramach
pozyskanych środków 1% prowadziła od października 2015r. do czerwca
2016r., REHABILITACJĘ RUCHOWĄ.
REHABILITACJĄ było objętych około 20 dzieci uczęszczających na
zajęcia edukacyjne do ZSS w Łodygowicach, którzy zostali
zakwalifikowani do rehabilitacji. Rehabilitacja prowadzona była na
terenie szkoły 3 x w tygodniu, po zakończonych zajęciach edukacyjnych
indywidualnie z każdym dzieckiem przez wysoko wyspecjalizowaną
rehabilitantkę.
Każdy z rodziców dzieci uczestniczących na rehabilitację miał możliwość
spotkania się z rehabilitantką w celu omówienia i kontynuowania
poszczególnych ćwiczeń w domu.

3. Dnia 11 lutego przed feriami zimowymi w Zespole Szkół nr 1 w

Łodygowicach odbyło się ciekawe spotkanie walentynkowe. Nie było to
standardowe święto zakochanych, choć pojawiły się serduszka, kwiaty
i słodycze. Walentynki stały się pretekstem do nawiązania nici przyjaźni
pomiędzy uczniami zespołu szkół, a niepełnosprawnymi podopiecznymi
fundacji „Per Corda” z Łodygowic.

4. FUNDACJA POMOCY DZIECIOM SPECJALNEJ TROSKI „PER
CORDA”

w

Łodygowicach

konkursu ZADANIA

złożyła

PUBLICZNEGO

wniosek
2016

w

ramach
Gminy

Łodygowice w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
organizacja integracyjnych zajęć nt: „DOTKNIJ SWOJEJ WYOBRAŹNI
I PRZEŻYJ ŚREDNIOWIECZNĄ PRZYGODĘ, ABY WRÓCIĆ DO
PRZYGÓD WSPÓŁCZESNYCH” i otrzymała dotację w kwocie 2 000
tys. zł.
Projekt był realizowany w okresie od 01.06.2016r. do 31.10.2016r.
W projekcie uczestniczyły dzieci niepełnosprawne, do których dołączyli
ich zdrowi koledzy, którzy są wolontariuszami ZS Nr 1 w Łodygowicach

współpracującym z FUNDACJĄ „PER CORDA” i są mieszkańcami
gminy Łodygowice.
W ramach projektu, dnia 11 czerwca br. podopieczni Fundacji wraz z
zaprzyjaźnionymi wolontariuszami z Zespołu Szkół Nr 1 w
Łodygowicach spędzili wspólnie czas w Warowni Pszczyńskich Rycerzy
w Pszczynie. Tak sami relacjonowali tą wycieczkę:

W późniejszym czasie - sobotę 22.10.2016r. zaprosiliśmy naszych
podopiecznych wraz z rodzicami na kolejne spotkanie integracyjne. Tym
razem odbyło się ono w Centrum Integracji Społecznej w Zarzeczu i było
kontynuacją realizacji zadania publicznego Gminy Łodygowice w roku
2016.

W efekcie miło i przyjemnie spędziliśmy ten sobotni dzień - uśmiechnięci
wracaliśmy do domu.

5. FUNDACJA POMOCY DZIECIOM SPECJALNEJ TROSKI „PER
CORDA” otrzymała
dofinansowanie
ze
środków PAŃSTWOWEGO
FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH SPORTU,
KULTURY I REKREACJI na rok 2016 w zakresie Zadania „WYCHODZĘ Z
DOMU I PODRÓŻUJĘ DOOKOŁA ŚWIATA”
W ramach tego projektu zorganizowano wycieczkę do Parku Miniatur w
Inwałdzie, zabierając dzieci i młodzież niepełnosprawną z Powiatu Żywieckiego
oraz ich opiekunów w podróż dookoła świata. Dzieci i młodzież wraz z
opiekunami chętnie i z wielką radością uczestniczą we wszelkich wyjazdach
organizowanych przez fundację, bo jak wszyscy zgodnie twierdzą: „podróżować
to żyć”.

6. FUNDACJA POMOCY DZIECIOM SPECJALNEJ TROSKI „PER

CORDA” w Łodygowicach otrzymała dotację w ramach DAROWIZNY
akcji charytatywnej REKLAMA DZIECIOM 2015.
Projekt jest realizowany w okresie od 01.09.2016r. do 30.06.2017r.
W ramach projektu „POTRAFIĘ - REHABILITACJA I INTEGRACJA
PODSTAWĄ W CODZIENNOŚCI DZIECI
NIEPEŁNOSPRAWNYCH” są prowadzone cykliczne i systematyczne
zajęcia z zakresu REHABILITACJI RUCHOWEJ oraz zostanie
zorganizowane SPOTKANIE INTEGRACYJNE ze zdrowymi kolegami
w Gminnym Ośrodku Kultury w Łodygowicach.
Zorganizowanie REHABILITACJI oraz SPOTKANIA I
NTEGARCYJNEGO ma na celu danie dzieciom niepełnosprawnym
perspektywy wzięcia pełnego – na miarę ich indywidualnych możliwości
udziału w społeczeństwie, minimalizowanie i korygowanie niekiedy
bardzo zaburzonych funkcji.

7.

Z rozliczeń podatkowych za rok 2015r udało się Fundacji w 2016r. zebrać
kwotę 29 779,88 zł. Powyższe środki zostaną przeznaczone na leczenie,
rehabilitację i opiekę nad dziećmi specjalnej troski. Część pieniędzy
zostanie rozdysponowana zgodnie ze wskazanymi przez podatników –
darczyńców, celami szczegółowymi, oraz regulaminem i porozumieniami
zawartymi z poszczególnymi opiekunami i rodzinami.

8.

Dnia 3 grudnia fundacja zorganizowała w Gminnym Ośrodku Kultury w
Łodygowicach tradycyjne już spotkanie z MIkołajem. Na to sobotnie
popołudnie fundacja zaprosiła do GOK-u dzieci i młodzież specjalnej
troski oraz ich rodziców.
Dla wielu z nas był to niezapomniany i magiczny dzień, pełen emocji
i wzruszeń, a na twarzach podopiecznych i ich rodziców malowały się
piękne uśmiechy przepełnione radością.

Opis głównych zdarzeń prawnych o skutkach finansowych
Nazwa
organu
zlecającego
zadanie

Nr i data zawartej
umowy

Okres
realizacji
umów

Przedmiot
umowy

Umowa z
poszczególnymi
szkołami z dnia
04.01.2016
Gmina Porąbka Umowa z gminą z
dnia 04.01.2016r
Gmina
Umowa z dnia
Łękawica
30.12.2015 r oraz z
dnia 30.08.2016
Gmina
Umowa z dnia
Gilowice
04.01.2016r

01.01.2016 do
31.12.2016

Transport dzieci
niepełnosprawnych

65 000,00

65 000,00

01.01.2016 do
31.12.2016
01.01.2016 do
31.12.2016

Transport dzieci
niepełnosprawnych
Transport dzieci
niepełnosprawnych

14 700,00

14 700,00

30 535,00

30 535,00

01.01.2016 do
31.12.2016

Transport dzieci
niepełnosprawnych

16 900,00

16 900,00

Gmina
Łodygowice

Umowa realizacji
zadania publicznego

01.06.2016 doRe„DOTKNIJ SWOJEJ 2 000,00
WYOBRAŹNI I
30.10.2016r.

2 000,00

Gmina
Czernichów

Umowa z dnia
12.10.2016r

12.10.2016 do
31.12.2016

1 500,000

PCPR Żywiec
-PFRON

Umowa o
dofinansowanie

Gmina Żywiec

Przyznana
kwota

Rozliczona
kwota

PRZEŻYJ
ŚREDNIOWIECZN
Ą
PRZYGODĘ,
ABY WRÓCIĆ DO
PRZYGÓD WSPÓŁ
-CZESNYCH”

Transport dzieci
niepełnosprawnych
„WYCHODZĘ
DOMU
PODRÓŻUJĘ
DOOKOŁA
ŚWIATA”

1 500,000
Z 800,00
I

800,00

Informcje o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich
źródeł (np. spadek, zapis, darowizna, środki ze źródeł publicznych, w tym
z budżetu państwa i budżetu gminy):
Przychody – razem: 232 330,42 zł.
 Spadek – 0,00 zł.
 Zapis – 0,00 zł.
 Darowizna – 12 779,00 zł
w tym zbiórki publiczne  Działalnośc odpłatna – transport – 131 535,50 zł
 Z budżetu państwa – 1% podatku -29 779,88 zł
 Z budżetu województwa – 0,00 zł.









Z budżetu gminy – 2 000,00 zł.
Z budżetu powiatu – 0,00 zł.
Z innych pozarządowych organizacji krajowych – 0,00 zł.
PFRON – 800,00 zł.
Inne dochody: odsetki od środków na rachunkach 169,20 zł
Z działalności gospodarczej – nie dotyczy
Wynik finansowy – 55 266,84 zł

Informacje o odpłatnych świadczeniach realizowanych przez Fundację
w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń:
Przychody z transportu: 131 535,50 zł
Koszty organizowania transportu: 139 761,78zł
Działalność gospodarcza:
Fundacja w roku 2016 nie prowadziła żadnej działalności gospodarczej.
Dane o zatrudnieniu w Fundacji:
W roku 2016r. Fundacja nie zatrudniała pracowników.
Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej w związku z czym nie
zatrudniała na jej potrzeby pracowników.
Dane o wynagrodzeniach wypłacanych Fundacji:






wynagrodzenia: 0,00 zł
nagrody: nie dotyczy
premie: 0,00 zł
inne świadczenia: 0,00 zł
wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie w działalności
gospodarczej: nie dotyczy

Dane o wydatkach - wynagrodzenia z umów zlecenia w ramach działalności
odpłatnej:
75 280,00 zł
Informacje o udzielonych pożyczkach pieniężnych:
Fundacja nie udzieliła w roku 2016 żadnych pożyczek.
Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych:
 Poniższe rachunki bankowe Fundacji prowadzone przez Bank Spółdzielczy w
Żywcu, Rynek 23.

Stan na 31 grudnia 2016r.:
93 8137 0009 0019 2646 2000 0010......................................................1234,56 zł
17 8137 0009 0019 2646 2000 0020......................................................6018,64 zł
38 8137 0009 0019 2646 2000 0030......................................................8741,28 zł
59 8137 0009 0019 2646 2000 0040............................................................3,75 zł
80 8137 0009 0019 2646 2000 0050......................................................1308,34 zł
04 8137 0009 0019 2646 2000 0060....................................................55652,07 zł
Dane o nabytych obligacjach:
Fundacja w roku 2016 nie nabyła żadnych obligacji.
Dane o wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa
handlowego ze wskazaniem tych spółek.
Fundacja w roku 2016 nie nabyła żadnych udziałów ani akcji w spółkach
prawa handlowego.
Dane o nabytych nieruchomościach:
Fundacja w roku 2016 nie nabyła żadnych nieruchomości.
Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych:
Fundacja w roku 2016 nie nabyła środków trwałych.
Dane o wartości aktywów Fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach
finansowych :
76 510,73zł
Dane o wartości zobowiązań Fundacji ujętych we właściwych
sprawozdaniach finansowych:
7 165,28zł
Informacja o rozliczeniu Fundacji z tytułu ciążących zobowiązań
podatkowych:
Fundacja dokonuje rozliczeń z budżetem z następujących tytułów:
1)
Podatku dochodowego od osób prawnych,
2)
Podatku dochodowego od osób fizycznych,
Podatki były regulowane terminowo i z tego tytułu nie występują zaległości.
Informacja o składanych deklaracjach podatkowych:

Fundacja składa następujące deklaracje podatkowe:
CIT – 8, CIT–8/O, PIT-11, PIT – 4R.
26) Kontrola działalności Fundacji w roku 2016
W roku 2016 nie przeprowadzono kontroli.

