SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ZA OKRES 1
STYCZNIA – 31 GRUDNIA 2017 R.
I.

DANE PODSTAWOWE

(§ 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu
sprawozdania z działalności fundacji)

Nazwa fundacji i jej siedziba: Fundacja Centrum Terapii i Rozwoju Skarb w Mikołowie
Adres: 43-190 Mikołów ul. Wyzwolenia 27
Aktualny adres do korespondencji: 43-190 Mikołów ul. Wyzwolenia 27
Adres poczty elektronicznej: sekretariat@fundacjaskarb.pl
Data wpisu w KRS: 02.12.2016
Numer KRS: 0000649923
REGON: 36598653
Dane dotyczące członków zarządu fundacji:
Prezes zarządu Bożena Kolanek
Wice prezes zarządu Martyna Witkowska
Członek zarządu-sekretarz Klara Gembołys
Określenie celów statutowych fundacji:
1.Organizowanie i niesienie wszelkiej pomocy osobom niepełnosprawnym, zwłaszcza
dzieciom ze spektrum zaburzeń autystycznych i ich rodzinom w zakresie pomocy społecznej,
ochrony zdrowia i pracy, wychowania i wypoczynku; 2. Organizowanie szkoleń dla
rodziców, opiekunów i nauczycieli osób niepełnosprawnych; 3. Likwidacja barier i
ograniczeń funkcjonowania wynikających z niepełnosprawności; 4. Przeciwdziałanie
dyskryminacji osób niepełnosprawnych; 5.Popularyzowanie wiedzy na temat problemów
osób niepełnosprawnych oraz autystycznych; 6.Wspieranie osób marginalizowanych
społecznie i innych osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej; 7.Prowadzenie
działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 8.Organizowanie i
wspieranie wszelkiej działalności charytatywnej i prospołecznej; 9.Pomoc rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 10.Działalność na
rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym; 11.Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez
pracy i zagrożonych zwolnieniem z upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka
oraz swobód obywatelskich pracy; 12.Działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego,
edukacji, oświaty i wychowania; 13.Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym
wypoczynku
dzieci
i młodzieży; 14.Działalność na rzecz kultury, sztuki , ochrony dóbr kultury i dziedzictwa

narodowego; 15.Wspieranie, promocja i upowszechnianie kultury fizycznej oraz zdrowego
stylu życia; 16.Działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego; 17.Działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa.

II.

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA FUNDACJI
(§ 2 pkt 2)

Fundacja Centrum Terapii i Rozwoju Skarb od 2017-08-11 prowadzi zbiórkę publiczną
(permanentną) nr 2017/3481/OR.
W ramach działalności statutowej Fundacja przeprowadziła w 2017 roku 72 bezpłatnych
konsultacji pedagogicznych o łącznej wartości 1688,40 zł. Konsultacje prowadzono z
rodzicami dzieci niepełnosprawnych oraz tych u których wykryto dysfunkcje lub trudności
edukacyjne i/ lub wychowawcze.
Fundacja Centrum Terapii i Rozwoju Skarb zrealizowała projekt nr 171 w ramach konkursu
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Śląskie Lokalnie 2017 pt. Aktywnie, kreatywnie,
efektywnie” na podstawie umowy nr 22/2017/FIO.
Celem projektu było podniesienie wiedzy i kompetencji rodziców najmłodszych dzieci
w zakresie umiejętności kontynuowania zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych
w środowisku domowym Zapewnienie dzieciom z niepełnosprawnościami kompleksowej
rehabilitacji, terapii oraz zajęć grupowych rozwijających ich zainteresowania oraz
wpływających na poprawę w sferze komunikacji społecznej i kontaktów interpersonalnych
z rówieśnikami czyli obszarze najbardziej zaburzonym u dzieci ze spektrum autyzmu.
Zapobieganie regresji.
W ramach projektu zrealizowano 4 godzinne zajęcia terapeutyczne dla małych dzieci z
wadami genetycznymi do 6 r.ż wraz z rodzicami. Z warsztatów obejmujących ćwiczenia
rehabilitacyjne, sensomotoryczne, integracji sensorycznej i polisensorycznej skorzystało 6
dzieci i 6 rodziców. Zrealizowano także warsztaty terapeutyczne dla dwóch grup dzieci w
wieku 7-15 lat ze zdiagnozowanym spektrum autyzmu. W każdej grupie z zajęć skorzystało 6
dzieci (razem 12 dzieci) objętych takimi zajęciami jak: TUS z komunikacją, kreatywne
zajęcia plastyczno - ruchowe, terapia polisensoryczna, neurotaktylna, terapia ręki – w
zależności od indywidualnych potrzeb wynikających ze wskazań medycznych i
psychologiczno - pedagogicznych. W każdej grupie odbyły się 4 spotkania po 90 minut
każde. W realizację projektu zaangażowanych było 4 wolontariuszy. Łączna wartość projektu
5570,00 w tym z dotacji 4983,81. Wkład własny finansowy 106,90, wkład własny osobowy
480,00
Fundacja Centrum Terapii i Rozwoju Skarb wzięła udział w konkursie grantowym "Działaj
Lokalnie 2017" numer wniosku: 1877/2017/63. W wyniku przyznania grantu został
zrealizowany projekt "Zabawa to ważna sprawa", który powstał w odpowiedzi na oczekiwania
rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, którzy wyrażali potrzebę
podejmowania działań w kierunku wspierania rozwoju i rozwijania zainteresowań swoich
dzieci.

Celem projektu było zaangażowanie społeczności lokalnej w podejmowanie działań na rzecz
aktywnego i twórczego organizowania czasu wolnego dzieci, jako alternatywy dla programów
telewizyjnych oraz gier komputerowych. Pokazanie dzieciom i ich rodzicom jak w sposób
konstruktywny, poprzez świetną, radosną zabawę, spędzać czas wolny. Ponieważ zajęcia
prowadzone były przez specjalistów, miały one także walory profilaktyczne i terapeutyczne.
Program opracowany na potrzeby projektu był programem pilotażowym mającym walory
edukacyjno-wychowawcze i profilaktyczne oparte na zabawie dzięki której dziecko
eksploruje otaczający świat. W ramach projektu realizowano autorki program zajęć
integrujących takie dziedziny jak ruch-muzyka-plastyka, w czasie których dzieci bawiąc się
rozwijały swoje zamiłowania i pasje, doskonaliły umiejętności, poszerzały wiadomości,
nabywały umiejętności interpersonalne.
Przeprowadzono ogółem 16 spotkań warsztatowych po 60 minut każde. Zajęciami objętych
zostało 32 dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Warsztaty objęły ogółem 4
grupy po 8 dzieci w każdej grupie. Małe, kameralne grupy pozwoliły na zapewnienie
dzieciom odpowiedniego poziomu zajęć, a także poczucia bezpieczeństwa w trakcie ich
trwania. Dla każdej grupy przeprowadzone zostały 4 zajęcia po 60 minut każde. Dodatkowym
efektem warsztatów była realizacja trzech krótkich filmów instruktażowych
przedstawiających propozycje kreatywnych zabaw, które rodzice mogą prowadzić w domu w
zależności od pogody. Filmiki zostały opublikowane w mediach społecznościowych FB, You
Tube, Instagram oraz przekazane przedszkolom i szkołom. Ponadto w efekcie
przeprowadzonych zajęć wzrosła umiejętność korzystania z aktywnych form spędzania czasu
wolnego przez dzieci, rodzice poznali kreatywne i rozwojowe zabawy z dzieckiem w
atrakcyjnej formie. Do dyspozycji wszystkich rodziców oddane zostało ciekawe narzędzie w
postaci filmów instruktażowych promujących aktywne, kreatywne i efektywne zabawy z
dzieckiem jako alternatywę dla modnych obecnie form spęczania czasu wolnego przed
telewizorem, laptopem czy tabletem. Realizacja projektu przyniosła także korzyści w zakresie
profilaktyki uzależnień od komputera, gir komputerowych, Internetu.
W realizację projektu zaangażowanych było 3 wolontariuszy.
W efekcie realizacji projektu mieszkańcy Mikołowa, którymi byli rodzice dzieci
uczestniczących w projekcie, uświadomili sobie, że wspólnymi siłami mogą zrobić wiele
dobrego dla swoich dzieci, nauczyli się współdziałania i współodpowiedzialności za ich
rozwój. Poznali także różnorodne możliwości ciekawego, aktywnego i twórczego spędzania
czasu wolnego ze swoimi pociechami. Także inni mieszkańcy Mikołowa poprzez media
poznali zakres działalności Fundacji, ponadto mogli na bieżąco śledzić działania realizowane
w ramach projektu "Zabawa to ważna sprawa", a obecnie mogą realizować pomysły
ciekawych zabaw z dziećmi dzięki filmikom instruktażowym, które powstały w oparciu
o zajęcia projektowe. Ponadto Fundacja nawiązała współpracę z lokalnymi instytucjami
oświatowymi, w tym Przedszkolem nr 10 oraz Szkołą Podstawową nr 3 z Oddziałami
Integracyjnymi im Polskich Olimpijczyków. Łączna wartość projektu 6320,00, w tym
z dotacji 3000,00 Wkład własny finansowy 150,00, wkład własny niefinansowy 3170,00.
Fundacja Centrum Terapii i Rozwoju Skarb prowadzi permanentną zbiórkę nakrętek
plastikowych dla swoich podopiecznych. W roku 2017 przekazaliśmy 38 kg nakrętek dla 2
podopiecznych.

III.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI
(§ 2 pkt 3)

Na dzień 31.12.2017 r. Fundacja Centrum Terapii i Rozwoju Skarb prowadziła działalność
gospodarczą w kategoriach opisanych w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) pod
numerami:
85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację
85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
Dochody z działalności gospodarczej Fundacja przeznacza na realizację celów statutowych
określonych w § 10 Statutu.

IV.

UCHWAŁY ZARZĄDU FUNDACJI
(§ 2 pkt 4)

Dołączono kserokopie podjętych uchwał

V.

PRZYCHODY FUNDACJI
(§ 2 pkt 5)

W 2017 roku Fundacja Centrum Terapii i Rozwoju Skarb uzyskała przychody w kwocie
193613,38 zł, w tym:
- z darowizn 1090,00 zł
- środków pochodzących ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i gminy 144390,55
zł
- z odpłatnych świadczeń w ramach celów statutowych 0 zł
- z działalności gospodarczej 41869,00 zł
- inne przychody 6263,83 zł w tym między innymi:
darowizny rzeczowe w postaci wyposażenia : 3689,58 zł
odsetki: 0,25
pozostałe: 2574 zł

VI.

KOSZTY FUNDACJI
(§ 2 pkt 6)

Fundacja Centrum Terapii i Rozwoju Skarb w roku 2017 poniosła koszty o łącznej
wysokości 226 698,87 zł w tym:

- na realizację celów statutowych w wysokości 9922,21 zł
- na administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe, itd.) w wysokości 58275,00 zł
- pozostałe koszty 158501,66 zł

VII. ZATRUDNIENIE W FUNDACJI W OPRACIU O UMOWY O PRACĘ I
UMOWY ZLECENIE
(§ 2 pkt 7 lit. a)

Fundacja Centrum Terapii i Rozwoju Skarb w roku 2017 zatrudniała na podstawie stosunku
pracy 4 osoby.
W przeliczeniu na pełne etaty – 2,5 etatu
Liczba osób w organizacji świadczące usługi na podstawie umów cywilnoprawnych - 7

VIII. WYNAGRODZENIA W FUNDACJI Z TYTUŁU UMÓW O PRACĘ
Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację z podziałem na wynagrodzenia,
nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób
zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: wynagrodzenia brutto za 2017
wypłacone osobom zatrudnionym wyłącznie w działalności gospodarczej wyniosły 47081,44
zł. Fundacja nie wypłacała premii oraz nagród za w/w okres.

IX.

WYNAGRODZENIA ORGANÓW FUNDACJI Z TYTUŁU UMÓW O PRACĘ
(§ 2 pkt 7 lit. c)

Nie dotyczy

X.

WYNAGRODZENIA W FUNDACJI Z TYTUŁU UMÓW ZLECENIE
(§ 2 pkt 7 lit. d)

Wydatki na wynagrodzenia brutto z umów zlecenia za 2017 r. - osób na łączną kwotę
18418,00 zł

XI.

POŻYCZKI UDZIELONE PRZEZ FUNDACJĘ
(§ 2 pkt 7 lit. e)

Nie dotyczy

XII. STAN RACHUNKU BANKOWEGO NA KONIEC ROKU
SPRAWOZDAWCZEGO
(§ 2 pkt 7 lit. f)

Na dzień 31.12.2017 r. Fundacja ma podpisaną umowę na prowadzenie rachunku bankowego
z Mikołowskim Bankiem Spółdzielczym ze stanem salda ogółem dla wszystkich rachunków
w wysokości 11 254,39 zł. w tym:
65843600030000002671920001 7274,36 zł
11843600030000002671920003 3980,00 zł
54843600030000002671920005

0,03 zł

97843600030000002671920007

0,00 zł

XIII. NABYTE OBLIGACJE LUB AKCJE
(§ 2 pkt 7 lit. g)

Nie dotyczy

XIV. NABYTE NIERUCHOMOŚCI
(§ 2 pkt 7 lit. h)

Nie dotyczy

XV.

NABYTE ŚRODKI TRWAŁE
(§ 2 pkt 7 lit. i)

Nie dotyczy

XVI. WARTOŚĆ AKTYWÓW I ZOBOWIĄZAŃ FUNDACJI UJĘTYCH W
SPRAWOZDANIU GUS
(§ 2 pkt 7 lit. j)

Wartość aktywów na dzień 31.12.2017 wyniosła 34 349,11 zł w tym:
Aktywa trwałe: 14256 zł

Aktywa obrotowe: 20 093,11 zł.

Wartość zobowiązań na 31.12.2017 wyniosła 58 295,59 zł w tym:
Z tytułu otrzymanych pożyczek wraz z naliczonymi odsetkami do dnia bilansowego :
46154,53 zł
Z tytułu dostaw i usług : 980,03 zł
Z innych tytułów w tym zobowiązań wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń oraz umów
zleceń , ZUS i Urzędu skarbowego : 11 161,03 zł

XVII. DZIAŁANIA REALIZOWANE W RAMACH ZADAŃ PUBLICZNYCH I
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
(§ 2 pkt 8)

Fundacja Centrum Terapii i Rozwoju Skarb w 2017 roku wzięła udział w przetargu na
Wykonywanie specjalistycznych usług dostosowanych do szczególnych potrzeb osób
wymagających pomocy, wynikających z rodzaju ich schorzenia lub niepełnosprawności w
formie uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia na potrzeby
podopiecznych Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Mikołowie.
Łączna wartość usług świadczonych w ramach przetargu/projektu w 2017 wyniosła 8100, 00
zł

XVIII. ROZLICZENIA PODATKOWE I SKŁADANE DEKLARACJE PODATKOWE
(§ 2 pkt 9)

Składane deklaracje podatkowe:
- deklaracje VAT-9M ( w związku z importem usług reklamowych z Facebooka) za m-c
listopad oraz grudzień 2017r.
- deklaracja CIT-8 za rok 2017
- deklaracja PIT-4R oraz PIT 8AR za rok 2017

XIX. KONTROLE W FUNDACJI
(§ 3)

Nie dotyczy

XX.

PODPISY POD SPRAWOZDANIEM
(§ 4)

Sprawozdanie podpisuje co najmniej dwóch członków zarządu fundacji, jeżeli statut fundacji
nie stanowi inaczej:

……………………………………………………..

……………………………………………………..

Data i miejsce sporządzenia sprawozdania: 30.03.2018 r.

