Roczne sprawozdanie z działalności fundacji
za rok 2019
➢ Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
➢ We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).
➢ W polach wyboru należy wstawić pojedynczy znak X

I. Dane fundacji
1. Nazwa fundacji

2. Adres siedziby i dane
kontaktowe

Fundacja Centrum Terapii i Rozwoju Skarb w Mikołowie
Kraj:

Województwo:

Powiat:

POLSKA

ŚLĄSKIE

MIKOŁOWSKI

Gmina:

Ulica:

Nr domu:

MIKOŁÓW

WYZWOLENIA

27

Nr lokalu:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

MIKOŁÓW

43-190

Nr telefonu:

e-mail:

Nr faksu:

883060677

sekretariat@fundacjaskarb.pl

Adres do korespondencji jeżeli jest inny niż adres siedziby:

3. REGON:

36598653

6. Dane członków zarządu
fundacji (wg aktualnego
wpisu w KRS)

4. Data wpisu w KRS:

02.12.2016

Imię i nazwisko
BOŻENA KOLANEK
MARTYNA WITKOWSKA
KLARA GEMBOŁYS

5. Nr KRS:

0000649923

Funkcja
PREZES
WICEPREZES
SEKRETARZ

II. Charakterystyka działalności fundacji w okresie sprawozdawczym
1. Określenie celów statutowych fundacji (ze statutu)

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.
2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych (opis rzeczywiście
prowadzonej działalności statutowej w roku sprawozdawczym)

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 2019 roku 137 godzin bezpłatnych konsultacji
pedagogicznych oraz bezpłatnych zajęć terapeutycznych dla dzieci z różnorodnymi dysfunkcjami, w tym dzieci
ze spektrum autyzmu oraz trzy szkolenia dla rodziców podopiecznych fundacji na temat „Funkcjonowania
dzieci ze spektrum autyzmu”.
W roku 2019 działalność Fundacji Skarb skupiła się przede wszystkim na udzielaniu kompleksowej pomocy
i wsparcia dzieciom z niepełnosprawnościami oraz ich rodzinom. Prowadzono zajęcia specjalistyczne
w zakresie: terapia pedagogiczna, w tym z surdopedagogiem, tyflopedagogiem, oligofrenopedagogiem
(indywidualnie, grupowo); terapia psychologiczna (indywidualna i grupowa); terapia ręki; terapia
logopedyczna (neurologopedyczna); terapia SI (Integracji sensorycznej); terapia ruchowa; terapia EEG
Biofeedback. Wszyscy terapeuci ściśle współpracowali z rodzicami, po każdych zajęciach następowała
wymiana informacji oraz przekazywanie wskazówek do pracy w domu. Ponadto prowadziliśmy zajęcia
grupowe w tym Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera oraz dzieci
przejawiających dysfunkcje w zakresie interakcji społecznych, a także Kreatywne zajęcia z elementami
logorytmiki; Kreatywne zajęcia z elementami sensoplastyki, Dobry start w szkole - dla dzieci 5-7 lat;
Kodowanie na dywanie - dla dzieci 5-8 lat; Zajęcia polisensoryczne w Sali Doświadczania Świata.
Od stycznia 2019 roku Fundacja w ramach Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Skarb
rozpoczęła realizację zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. W miesiącu styczniu pomocą poradni
objętych było 8 dzieci, liczba podopiecznych wzrastała comiesięcznie pod koniec roku wynosząc 82 dzieci w
wieku 0-6 lat. Organizacja działalności NPPP Skarb wymagała wielu zabiegów logistycznych i
merytorycznych w tym opracowania dokumentacji podopiecznych, regulaminów, procedur, a także
zatrudnienia większej liczby specjalistów i pracowników administracji.
Ogółem w całym 2019 roku długotrwałą pomocą terapeutyczną objętych zostało 142 dzieci i 96 rodzin.
Wszystkie zajęcia odbywały się w odpowiednio wyposażonych do prowadzenia terapii gabinetach, a
podopieczni korzystali z pomocy edukacyjnych, sensorycznych oraz sprzętów terapeutycznych.
Ponadto Fundacja brała udział w przetargu nieograniczony pn.: „Świadczenie specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Mikołowie” ogłoszonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie - Gmina
Mikołów i do końca 2019 roku prowadziła zajęcia specjalistyczne w ramach SUO dla podopiecznych MOPS
w zakresie: terapii psychopedagogicznej, zajęć z oligofrenopedagogiem oraz terapii psychologicznej.
W ramach realizowanej dotacji ze środków województwa śląskiego na wykonanie zadania „Wsparcie świetlicy
Zgrana Paka” oddelegowani pracownicy fundacji wykonali usługę w zakresie prowadzenia zajęć
profilaktycznych z podopiecznymi świetlicy. Zadanie zlecone było przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wyrach. |Fundacja wykonywała także usługi dla:
Gminy Mikołów - szkolenie dla nauczycieli pn. Trudności w nauce i zachowaniu dzieci z zaburzeniami SI
Gminy Tychy w zakresie prowadzenia zajęć dogoterapii.
Gminy Gierałtowice w zakresie szkolenia dla nauczycieli pn. Trudności w nauce i zachowaniu dzieci z
zaburzeniami SI oraz Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej.
W 2019 roku Fundacja została zaproszona do realizacji pilotażowego projektu Kooperacja 3D – model
wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś
priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna
pomoc społeczna. Celem projektu jest zwiększenie kooperacji oraz poprawa współpracy pomiędzy
instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych, istotnych z punktu
widzenia włączenia społecznego, przeciwdziałania ubóstwu oraz jego zwalczania. W 2019 roku wzięliśmy
udział w dwudniowych, wyjazdowych warsztatach kooperacyjnych, których celem było wyposażenie
uczestników w wiedzę i umiejętności z zakresu technik budowania zespołu, kreatywnego rozwiązywania
konfliktów, ustalania celów w zespole, budowania efektywnych struktur w zespole itp. oraz ukazanie
uczestnikom korzyści wynikających ze współpracy i pracy w zespołach multiprofesjonalnych. Zostały także
podpisane umowy o współpracy oraz powołane Zadaniowe Zespoły Kooperacyjne.
O wszystkich podejmowanych działaniach informowaliśmy na bieżąco na stronie internetowej oraz w
mediach społecznościowych, zamieszczaliśmy także relacje z prowadzonych zajęć oraz imprezach, w których
uczestniczyliśmy.
Fundacja Centrum Terapii i Rozwoju Skarb prowadzi permanentną zbiórkę nakrętek plastikowych dla swoich
podopiecznych. W roku 2019 przekazaliśmy 38 kg nakrętek dla 2 podopiecznych.

Braliśmy aktywny udział w cyklicznych imprezach miejskich jak Dzień Dziecka, Dzień Aktywności
Społecznej Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, Światowy Dzień Świadomości
Autyzmu.
3. Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych
Brak

4. Informacja czy fundacja prowadziła działalność gospodarczą (zaznaczyć
odpowiednie)

NIE

X

TAK

5. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS (należy podać
kody PKD działalności gospodarczej wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS wraz z ich opisem słownym oraz kody
i opis słowny faktycznie prowadzonej działalności gospodarczej)
Nie dotyczy

6. Odpisy uchwał zarządu fundacji (należy przekazać odpisy uchwał zarządu fundacji w formie np. kserokopii, podjętych
w okresie sprawozdawczym, którego dotyczy sprawozdanie, bądź wskazać, iż zarząd nie podejmował uchwał)

UCHWAŁA ZARZĄDU FUNDACJI CENTRUM TERAPII I ROZWOJU „SKARB”
Z DNIA 15.01.2019 O PRZYJĘCIU PLANU DZIAŁANIA I FINANSOWANIA NIEPUBLICZNEJ
PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ SKARB
UCHWAŁA ZARZĄDU FUNDACJI CENTRUM TERAPII I ROZWOJU „SKARB” Z DNIA 29.08.2019
O ZMIANIE PLANU FINANSOWANIA NIEPUBLICZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNOPEDAGOGICZNEJ SKARB
UCHWAŁA ZARZĄDU FUNDACJI CENTRUM ROZWOJU I TERAPII „SKARB”
Z DNIA 15.01.2019 O PRZYJĘCIU ROCZNEGO PLANU DZIAŁANIA I FINANSOWANIA
DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI
UCHWAŁA ZARZĄDU FUNDACJI CENTRUM TERAPII I ROZWOJU „SKARB” Z DNIA 15.01.2019 r
O USTALENIU WIELKOŚCI ZATRUDNIENIA I WYSOKOŚCI ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA
WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW
UCHWAŁA RADY FUNDACJI CENTRUM TERAPII I ROZWOJU„SKARB” Z DNIA 29.06.2019 r.
O UDZIELENIU ABSOLUTORIUM ZARZĄDOWI
UCHWAŁA RADY FUNDACJI CENTRUM TERAPII i ROZWOJU „SKARB” Z DNIA 29.06.2019 r.
O PRZYJĘCIU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
UCHWAŁA RADY FUNDACJI CENTRUM TERAPII I ROZWOJU „SKARB” Z DNIA 29.06.2019 r.
O PRZYJĘCIU SPRAWOZDANIA MERYTORYCZNEGO
III. Informacja o wysokości uzyskanych przychodach fundacji w okresie sprawozdawczym

1. Łączna kwota uzyskanych przychodów

Kwota (w podziale na formy płatności)
Przelew
Gotówka
382504,74
34330,00
355 565,97

34330,00

0,00

0,00

23938,77

0,00

a. Przychody z działalności odpłatnej w ramach celów statutowych

150 369,50

34330,00

b. Ze źródeł publicznych ogółem, w tym:

217822,05

0,00

a. Przychody z działalności statutowej
b. Przychody z działalności gospodarczej
c. Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe)
2. Informacja o źródłach przychodów

- Ze środków budżetu państwa

217822,05

0,00

- Ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

0,00

0,00

e. Ze spadków, zapisów

0,00

0.00

11584,42

0,00

2728,77

0,00

f. Z darowizn
g. Z innych źródeł (wskazać jakich)
3. Jeżeli prowadzona działalność gospodarcza

a. Wynik finansowy z prowadzonej działalności gospodarczej (tj. przychody minus koszty)

0,00

b. Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu 0,00
osiągniętego z pozostałych źródeł
IV. Informacja o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym
Kwota (w podziale na formy płatności)
Przelew
Gotówka
380431,68
13133,55
1. Koszty fundacji ogółem
a. Koszty realizacji celów statutowych
b. Koszty działalności gospodarczej

347918,49

8250,00

0,00

0,00

c. Koszty administracyjne (czynsze, opłaty pocztowe, telefoniczne 28541,73
itp.)
3971,46
d. Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

4883,55
0,00

V. Informacja o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
8
1. Liczba osób w fundacji zatrudniona na podstawie stosunku pracy
(wg zajmowanego stanowiska)

a. Liczba osób zatrudniona wyłącznie w działalności gospodarczej

Nie dotyczy

3. Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez fundację 260049,23
w okresie sprawozdawczym (wraz z pochodnymi od wynagrodzeń)
a. Z tytułu umów o pracę (z podziałem na wynagrodzenia, nagrody,
Wynagrodzenia z narzutami bez premii
premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych
156070,56
wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności
Premie 4250,00
gospodarczej)
b. Z tytułu umów zlecenie

99728,67

c. Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych
organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością
gospodarczą (z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie
i inne świadczenia)

Wynagrodzenie roczne brutto wypłacone
członkom zarządu 46934,40 ( dotyczy wyłącznie
świadczenia pracy w ramach Niepublicznej
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej)

d. Wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego Nie dotyczy
wynagrodzenia wypłaconego osobom kierującym wyłącznie
działalnością gospodarczą (z podziałem na wynagrodzenia,
nagrody, premie i inne świadczenia)
VI. Informacja o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

1. Fundacja udzielała pożyczek pieniężnych (zaznaczyć odpowiednie)

NIE

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych

Nie dotyczy

3. Wskazanie pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek

Nie dotyczy

4. Statutowa podstawa udzielenia pożyczek pieniężnych

Nie dotyczy

X

TAK

VII. Środki fundacji
1. Kwoty zgromadzone na rachunkach płatniczych, ze wskazaniem banku w przypadku rachunku bankowego lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (należy podać dane na koniec roku sprawozdawczego)
Mikołowski Bank Spółdzielczy 6419,91

2. Wysokość środków zgromadzonych w gotówce (należy podać dane na koniec roku 1587,78
sprawozdawczego)
3. Wartość nabytych obligacji oraz 4. Dane o nabytych nieruchomościach, ich 5. Nabyte pozostałe środki
wielkość objętych udziałów lub przeznaczeniu
oraz
wysokości
kwot trwałe
nabytych akcji w spółkach prawa wydatkowanych na to nabycie
handlowego ze wskazaniem tych
spółek
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy

6. Dane o wartościach aktywów i zobowiązań fundacji
ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych 24131,20
sporządzanych dla celów statystycznych

Aktywa

Zobowiązania
90208,21

VIII. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania
zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności)
W roku 2019 Fundacja świadczyła usługi dla:
1. Gminy Mikołów wartość usług 6825 PLN ( zakres: terapia oligofrenopedagogiczna, pedagogiczna,
psychologiczna, psychopedagogiczna, szkolenie dla nauczycieli : trudności w nauce i zachowaniu dzieci z
zaburzeniami SI) )
2. Gmina Tychy wartość usług 8607,50 PLN ( zakres: dogoterapia)
3. Gmina Wyry wartość usług 788PLN ( zakres: zajęcia profilaktyczne z pedagogiem)
4. Gmina Gierałtowice 1050PLN (szkolenie dla nauczycieli: trudności w nauce i zachowaniu dzieci z zaburzeniami
SI, terapia ręki i zaburzeń motoryki)
5. Miasto Ruda Śląska 200PLN ( terapia ręki)
Ponadto Fundacja otrzymała subwencję oświatową na prowadzenie Niepublicznej Poradni PsychologicznoPedagogicznej o wartości 193612,05 PLN

IX. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informacja w sprawie
składanych deklaracji podatkowych

W roku 2019 Fundacja złożyła następujące deklaracje podatkowe :
1. CIT 8 za 2018
2. PIT 4 R za 2018
Na koniec roku 2019 Fundacja posiadała następujące nieprzeterminowane zobowiązania podatkowe:
1. Z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 776 PLN
2. Z tytułu składek ZUS 4753,07
X. Informacja, czy fundacja jest instytucją obowiązaną w rozumieniu
ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
NIE
X
TAK
finansowaniu terroryzmu (Dz.U. poz. 723, 1075, 1499 i 2215)
XI. Informacja o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej
równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka
operacji, które wydają się ze sobą powiązane, wraz ze wskazaniem daty i kwoty operacji
Nie dotyczy

XII. Informacja o przeprowadzanych kontrolach w fundacji
1. Informacja, czy w fundacji była przeprowadzona kontrola (zaznaczyć
odpowiednie)

NIE

X

TAK

2. Wyniki przeprowadzonej kontroli w fundacji (jeśli taka była)
Nie dotyczy

Mikołów, 29.06.2020
podpis członka zarządu fundacji

Mikołów, 29.06.2020

podpis członka zarządu fundacji
Mikołów, 29.06.2020

podpis członka zarządu fundacji

