SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI POMOCY DZIECIOM
SPECJALNEJ TROSKI
W ŁODYGOWICACH
ZA ROK 2009
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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:
a) Sołtysik Urszula zam. Łodygowice, ul. Piastowska 35
b) Stwora Agata zam. Łodygowice, ul. Jarzębinowa 10
c) Więzik Józef zam. Łodygowice, ul. Grunwaldzka 24
d) Bawolski Rafał zam. Sól 26 B
3) Cele statutowe Fundacji:
• zorganizowanie i prowadzenie rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych
• inspirowanie i wspieranie zbieżnej z celem niniejszej fundacji
działalności osób fizycznych i prawnych
4) Realizacja celów statutowych w 2009 r.
W 2009 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,
- umożliwienie dzieciom nabywania nowych umiejętności psychofizycznych i
ciągłego rozwoju w kierunku usamodzielnienia się.
Dzięki temu dzieci miały codziennie możliwość nabywania nowych umiejętności
psycho - fizycznych i ciągłego rozwoju w kierunku usamodzielniania się oraz
przebywania pod fachową opieką.
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Z kolei w czasie pobytu dziecka w Szkole rodzice mieli możliwość podjęcia
pracy lub spokojnego załatwienia spraw codziennych.
Opis realizowanych zadań:
1. Codziennie Fundacja swoim własnym transportem (3 mikrobusy) dowoziła
ok. 25 dzieci niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne do Zespołu Szkół
Specjalnych w Łodygowicach oraz do Ośrodka Rehabilitacyjno Wychowawczego w Żywcu.
2. Dzieci w wieku szkolnym upośledzone umysłowo objęte były opieką Szkoły
Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Łodygowicach.
3. Wszystkie dzieci objęte opieką uczestniczyły w imprezach integracyjnych
organizowanych przez nas oraz inne organizacje lub szkoły.
4. Raz w tygodniu dzieci mogły uczestniczyć w zajęciach na basenie.

W okresie 01.03.2009 – 31.10.2009 w placówce w ramach realizacji programu
„Rehabilitacja szansą na pełniejszy rozwój dla uczniów niepełnosprawnych”
uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych aktywnie uczestniczyli w zajęciach
rehabilitacyjnych

prowadzonych

przez

wykwalifikowanych

specjalistów

rehabilitacji.
Prowadzona rehabilitacja miała na celu doskonalenie i usprawnianie
sprawności fizycznej dzieci poprzez stosowanie różnorodnych zabiegów
leczniczych i ćwiczeń rehabilitacyjnych dostosowanych odpowiednio do
indywidualnych możliwości i potrzeb danego dziecka. Dodatkowo także
przywracanie sprawności ruchowej uczniów mających problemy w poruszaniu
się oraz korygowanie wszelkich zauważonych nieprawidłowości.

Ćwiczenia rehabilitacyjne obejmowały:
• leczenie ruchem – kinezjoterapia: - podstawą były ćwiczenia o
charakterze leczniczym. Wykorzystywano ćwiczenia bierne, czynne,
ćwiczenia metodą specjalnych wzorców (m.in. elementy metody,
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Bobathów) oraz zabawy ruchowe. Odpowiednio dobrane ćwiczenia
miały na celu m.in. zwiększenie ruchów w stawach, likwidację
przykurczy, zwiększenie siły i masy mięśni oraz przywrócenie zdolności
prawidłowego

ich

działania.

Wszystkie

ćwiczenia

ruchowe

wykonywane były indywidualnie.
• masaż leczniczy: – był przygotowaniem do ćwiczeń ruchowych i
pomocą w rozwoju prawidłowego odczuwania własnego ciała.
Przystępując do masażu braliśmy pod uwagę warunki anatomiczne i
fizjopatologiczne „naszego małego pacjenta”.
• ćwiczenia prowadzone na basenie: - wpływały na sprawność ogólną
organizmu poprzez uaktywnienie układu krążeniowo - oddechowego
(Dega). Umożliwiają koordynację ruchów, zmniejszenie patologicznie
wzmożonego

napięcia

mięśniowego.

Wpływają

korzystnie

na

rozluźnienie mięśni, usprawnianie krążenia obwodowego. Dzięki
systematycznym ćwiczeniom w wodzie nastąpiła poprawa sprawności
fizycznej uczniów niepełnosprawnych z różnymi dysfunkcjami.
Wyzwalano aktywność ruchową i usprawniano psychofizyczne funkcje
uczniów poprzez wodę. Poprzez liczne zabawy uczniowie nabyli
umiejętności nauki pływania.
• ćwiczenia równoważne: - równowaga jest podstawą efektywnego
ruchu.

Zależy

ona

od

ścisłej

współpracy

wielu

układów:

przedsionkowego ucha, móżdżku i związanego z nim czucia głębokiego
oraz narządu wzroku i związanej z nim orientacji wzrokowej.
Pobudzanie receptorów przedsionkowych, wzrokowych i czucia
głębokiego
równowagę

wywoływało
ciała.

reakcje

W

odruchowe

przebiegu

zabezpieczające

prawidłowego

rozwoju

psychoruchowego reakcje równoważne rozwijają się automatycznie. U
dzieci z nieprawidłowym rozwojem reakcje te mogą nie wystąpić
samoistnie. Dlatego poprzez częstość i różnorodność zmian pozycji
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dziecka można wpływać na rozwój reakcji równoważnych, rozwój
układu przedsionkowego, móżdżku i kory mózgowej. Ćwiczenia
równoważne prowadziliśmy w różnych pozycjach (leżącej, siedzącej,
czworaczej i stojącej). Często ćwiczenia te wykonywaliśmy na piłce
(tzw. piłce Bobathów), wałku, materacu, ławeczce.
• ćwiczenia ogólnorozwojowe: - ćwiczenia te prowadzone były przy
muzyce. Oddziaływały one na cały organizm dziecka. Ich celem było
między innymi utrzymanie i wzmocnienie siły mięśni, zachowanie
prawidłowego ruchu w stawach, poprawianie krążenia, zapobieganie,
a w niektórych przypadkach niwelowanie wad postawy. Proponowane
ćwiczenia musiały być dla dzieci interesujące, zrozumiałe i powinny
prowadzić do zamierzonego celu. Podczas tych ćwiczeń dzieci chętnie
podejmowały stawiane przed nimi zadania, traktowały je jako zabawę.
• Ćwiczenia pozwalające osiągnąć doskonałość fizyczną za pomocą
pełzania i raczkowania (elementy metody G. Domana): - celem tych
ćwiczeń było nauczenie dziecka samodzielnego poruszania się lub
przynajmniej wykształcenie którejś z form ruchu.
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5) Opis głównych zdarzeń prawnych o skutkach finansowych

Nazwa organu
zlecającego
zadanie

Nr i data
zawartej
umowy

Gmina Węgierska
Górka
Gmina Węgierska
Górka
Gmina Jeleśnia

1/2009 z dnia
02.01.2009r
1A/09 z dnia
01.09.2009r
342/16/III/08

Gmina Jeleśnia

Aneks
umowy

Okres
realizacji
umowy

01.01.2009
31.12.2009
01.09.2009
31.12.2009
01.01.2009
30.06.2009
do 01.01.2009
nr 30.06.2009

Przedmiot
umowy
do Transport
dzieci
niepełnosprawnych
do Transport
dzieci
niepełnosprawnych
do Transport
dzieci
niepełnosprawnych
do Transport
dzieci
niepełnosprawnych
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Przyznana Rozliczona
kwota
kwota
18 000,00

18 000,00

2 000,00

2 000,00

25 534,00

25 534,00

2 777,00

2 777,00

342/16/III/08
z
dnia
02.01.2009r
Gmina Jeleśnia
342/14/IV/09
z
dnia
31.08.2009r
Gmina Żywiec
1/2009 z dnia
18.12.2009r
Gmina Żywiec
1/2009 z dnia
18.12.2009r
Gmina Żywiec
Aneks
do
umowy
nr
1/2009 z dnia
18.12.2009r
Gmina Żywiec
1/2009 z dnia
18.12.2009r
Gmina Żywiec
5/2009 z dnia
02.09.2009r
Gmina Gilowice
169/2008 z
dnia
31.12.2008r
Gmina Czernichów 2/2009 z dnia
02.01.2009r
Gmina Porąbka
1/2009 z dnia
01.01.2009r
Gmina Łodygowice Org/14/09
z dnia
15.01.2009r
Stowarzyszenie
1/09/2009
„Dzieci Serc”
z dnia
16.09.2009r

01.09.2009
31.12.2009

do Transport
dzieci 17 200,00
niepełnosprawnych

17 200,00

01.01.2009
31.12.2009
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2009
31.12.2009

do Transport
dzieci 5 500,00
niepełnosprawnych
do Transport
dzieci 22 000,00
niepełnosprawnych
do Transport
dzieci - 2 200,00
niepełnosprawnych

5 500,00

01.01.2009
31.12.2009
01.09.2009
31.12.2009
01.01.2009
31.12.2009

do Transport
dzieci 11 000,00
niepełnosprawnych
do Transport
dzieci 2 200,00
niepełnosprawnych
do Transport
dzieci 12 000,00
niepełnosprawnych

11 000,00

01.01.2009
31.12.2009
01.01.2009
31.12.2009
01.03.2009
31.10.2009

do Transport
dzieci 12 000,00
niepełnosprawnych
do Transport
dzieci 12 000,00
niepełnosprawnych
do Rehabilitacja
5 000,00

12 000,00

19.09.2009r

Transport
dzieci 250,00
niepełnosprawnych

22 000,00
- 2 200,00

2 200,00
12 000,00

12 000,00
5 000,00

250,00

6) Odpisy uchwał Zarządu Fundacji:
Załącznik stanowi Kopia uchwały nr 1/2009 z dnia 21.08.2009r. w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania rocznego za rok 2008.
7) Informacje 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: 167 055,18 zł.
1.
2.
3.
4.

Spadek – 0,00 zł.
Zapis – 0,00 zł.
Darowizna – 2 410,00 zł.
Z budżetu województwa – 0 zł.
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5.
Z budżetu gminy – 145 011,00 zł.
6.
Z budżetu powiatu – 0 zł.
7.
Z innych pozarządowych organizacji krajowych – 250,00 zł.
8.
PFRON – 0 zł.
9.
Inne dochody:
odszkodowanie AC- 1371, 67 zł
odsetki od wkładów bankowych- 69,51 zł
różnica kursowa- 12,73 zł
10.
Z działalności gospodarczej – nie dotyczy
11.
Wynik finansowy – 17 930,27 zł
8) Informacje o odpłatnych świadczeniach realizowanych przez Fundację w
ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń:
nie dotyczy
9) Działalność gospodarcza:
Fundacja w roku 2009 nie prowadziła żadnej działalności gospodarczej.
10) Informacje o poniesionych kosztach na:
•
•
•
•

realizację celów statutowych: 143052,85 zł
administrację: 15 146,18 zł
działalność gospodarczą: nie dotyczy
pozostałe koszty: 0,00 zł

11) Dane o zatrudnieniu w Fundacji:

Liczba osób
zatrudnionych
Liczba
l.p. Stanowisko
w
zatrudnionych
przeliczeniu
na pełne etaty
Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę
1. Księgowy
1
0,5
2. Kierowca
2
2
3. Opiekunka
2
1
RAZEM:
5
3,5
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Uwagi

MIESIĄC

ILOŚĆ
OSÓB

INNE
WYNAGRODZENIE PREMIA ŚWIADCZENIA
( w zł. )
( w zł. ) ( w zł. )

styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

6194,02
6194,02
6194,02
4631,88
4335,76
5986,11
5187,68
4259,28
4111,20
4111,20
3561,20
4186,20

150
60
150
1500
1000
1100

58952,57

5560

SUMA
ŚREDNIA
MIESIĘCZNA 4,00

1000
400
200
1322,4
182,4
149,6
895,65
1007,46

3557,51

4912,71

Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej w związku z czym nie
zatrudniała na jej potrzeby pracowników.
12) Dane o wynagrodzeniach wypłacanych Fundacji:
•
•
•
•
•

wynagrodzenia: 58952,57 zł
nagrody: nie dotyczy
premie: 5560 zł
inne świadczenia: 3557,51 zł
wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie w działalności
gospodarczej: nie dotyczy

13) Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia:
a). Członkowie zarządu oraz innych organów Fundacji wykonują swą pracę
społecznie i nie pobierają z tego tytułu żadnych wynagrodzeń, nagród, premii
i innych świadczeń.
b). Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej w związku z czym nie
wypłacała osobom kierującym działalnością gospodarczą wynagrodzeń,
nagród, premii i innych świadczeń.
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14)Dane o wydatkach wynagrodzenia z umów zlecenia:
12 971,20 zł
15) Informacje o udzielonych pożyczkach pieniężnych:
Fundacja nie udzieliła w roku 2009 żadnych pożyczek.
16) Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych:
•

Poniższe rachunki bankowe Fundacji:

17 8137 0009 0019 2646 2000 0020
38 8137 0009 0019 2646 2000 0030
59 8137 0009 0019 2646 2000 0040
80 8137 0009 0019 2646 2000 0050
93 8137 0009 0019 2646 2000 0010
70 1050 1070 1000 0023 0122 1129 EUR
85 1050 1070 1000 0023 0122 1053
•

Prowadzone są przez Bank Spółdzielczy w Żywcu, Rynek 23.
Stan na 31 grudnia 2009r.:

17 8137 0009 0019 2646 2000 0020
38 8137 0009 0019 2646 2000 0030
59 8137 0009 0019 2646 2000 0040
80 8137 0009 0019 2646 2000 0050
93 8137 0009 0019 2646 2000 0010

•

27.67 zł
135.37 zł
9.02 zł
22.19 zł
5,918.72 zł

Prowadzone są przez ING Bank Śląski w Żywcu, Kościuszki 45.
Stan na 31.12.2009r.:

70 1050 1070 1000 0023 0122 1129 EUR
85 1050 1070 1000 0023 0122 1053
17) Wartość nabytych akcji i obligacji:
Fundacja w roku 2009 nie nabyła żadnych akcji ani obligacji.
18) Dane o nabytych nieruchomościach:
Fundacja w roku 2009 nie nabyła żadnych nieruchomości.
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173,83 EUR
5.648,19 zł

19) Dane o wielkości objętych udziałów w spółkach prawa handlowego ze
wskazaniem tych spółek.
Fundacja w roku 2009 nie nabyła żadnych udziałów w spółkach prawa
handlowego.
20) Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych:
Sprzęt rehabilitacyjny
Meble
Urządzenia służące do przedstawień teatralnych
(oświetlenie, wytwornica dymu)

991,30 zł
877,18 zł
900,00 zł

21) Dane o wartości aktywów Fundacji ujętych we właściwych
sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych:
16 367,77 zł.
22) Dane o wartości zobowiązań Fundacji ujętych we właściwych
sprawozdaniach finansowych dla celów statystycznych:
750,05 zł.
23) Dane o działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe
i samorządowe oraz wynik finansowy tej działalności:
Nazwa organu Nr i data Okres
zlecającego
zawartej
realizacji
zadanie
umowy
umowy
Gmina Węgierska
Górka
Gmina Węgierska
Górka
Gmina Jeleśnia
Gmina Jeleśnia

Gmina Jeleśnia

Gmina Żywiec

1/2009 z dnia
02.01.2009r
1A/09 z dnia
01.09.2009r
342/16/III/08

01.01.2009
31.12.2009
01.09.2009
31.12.2009
01.01.2009
30.06.2009
Aneks
do 01.01.2009
umowy
nr 30.06.2009
342/16/III/08 z
dnia
02.01.2009r
342/14/IV/09 z 01.09.2009
dnia
31.12.2009
31.08.2009r
1/2009 z dnia 01.01.2009
18.12.2009r
31.12.2009

Przedmiot
umowy
do Transport
dzieci
niepełnosprawnych
do Transport
dzieci
niepełnosprawnych
do Transport
dzieci
niepełnosprawnych
do Transport
dzieci
niepełnosprawnych

Przyznana Rozliczona
kwota
kwota
18 000,00

18 000,00

2 000,00

2 000,00

25 534,00

25 534,00

2 777,00

2 777,00

do Transport
dzieci 17 200,00
niepełnosprawnych

17 200,00

do Transport
dzieci 5 500,00
niepełnosprawnych

5 500,00
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Gmina Żywiec
Gmina Żywiec

Gmina Żywiec
Gmina Żywiec
Gmina Gilowice

Gmina
Czernichów
Gmina Porąbka
Gmina
Łodygowice

1/2009 z dnia
18.12.2009r
Aneks
do
umowy
nr
1/2009 z dnia
18.12.2009r
1/2009 z dnia
18.12.2009r
5/2009 z dnia
02.09.2009r
169/2008
z
dnia
31.12.2008r
2/2009 z dnia
02.01.2009r
1/2009 z dnia
01.01.2009r
Org/14/09
z dnia
15.01.2009r

01.01.2009
31.12.2009
01.01.2009
31.12.2009

do Transport
dzieci 22 000,00
niepełnosprawnych
do Transport
dzieci - 2 200,00
niepełnosprawnych

01.01.2009
31.12.2009
01.09.2009
31.12.2009
01.01.2009
31.12.2009

do Transport
dzieci 11 000,00
niepełnosprawnych
do Transport
dzieci 2 200,00
niepełnosprawnych
do Transport
dzieci 12 000,00
niepełnosprawnych

01.01.2009
31.12.2009
01.01.2009
31.12.2009
01.03.2009
31.10.2009

do Transport
dzieci 12 000,00
niepełnosprawnych
do Transport
dzieci 12 000,00
niepełnosprawnych
do Rehabilitacja
5 000,00

24) Informacja o rozliczeniu Fundacji z tytułu ciążących zobowiązań
podatkowych:
W związku z tym, iż dochód fundacji w całości przeznaczony jest na cele
statutowe nie podlega opodatkowaniu.
25) Informacja o składanych deklaracjach podatkowych:
Fundacja składa następujące deklaracje podatkowe:
CIT – 8, PIT – 4R
26) Kontrola działalności Fundacji w roku 2009.
W roku 2009 nie przeprowadzono kontroli.
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22 000,00
- 2 200,00

11 000,00
2 200,00
12 000,00

12 000,00
12 000,00
5 000,00

