Załącznik nr 2
Gdańsk, dnia 12.02.2010r.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji
„Serce” im. Janusza Korczaka od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.
na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie
ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji ( Dz. U. Nr 50 poz. 529) oraz na
podstawie art.23 ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności poŜytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póź. zm)
I. Dane Fundacji
1. Nazwa Fundacji: Fundacja „Serce” im. Janusza Korczaka
2. Siedzibą i adres : Gdańsk 80-307 , ul. Abrahama 56
3. Data wpisu do KRS : 31.03.2008r.
4. Nr KRS: 0000301475
5. REGON: 220589382
6. Dane członków Zarządu:
Prezes- Anna Rozalewicz , zam. Lublewo 83-050 , ul. Brzozowa 8
Określenie celów statutowych fundacji
- Celem Fundacji jest ochrona zdrowia, edukacja, opieka i pomoc społeczna dla dzieci
i rodzin, w szczególności związanych z Domem im. J. Korczaka Regionalną Placówką
Opiekuńczą –Wychowawczą w Gdańsku-Oliwie.

II . Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów
statutowych, a takŜe opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach
finansowych
Fundacja w 2009 roku zorganizowała koncert charytatywny wraz ze zbiórka publiczną, z
których dochód zostanie przeznaczony na dofinansowanie do remontów gabinetów
terapeutycznych zakupu wyposaŜenia do gabinetów terapeutycznych, oraz urządzeń
rehabilitacyjnych dla dzieci z Domu im. J. Korczaka Regionalnej Placówce OpiekuńczoWychowawczej w Gdańsku w kwocie 8003,20 zł ( w tym 6.600,00 zł ze sprzedaŜy cegiełek,
natomiast 1.403,20 zł zebrano jako datki do puszek). Koncert odbył się 13 czerwca 2009r. w
Sopocie w Sali Koncertowej Polskiej Filharmonii Kameralnej. Na rzecz dzieci zagrała

orkiestra Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot pod

kierownictwem Pana Wojciecha

Rajskiego.
Fundacja przekazała kwotę wysokości 5.000,00 zł jako darowiznę na dofinansowanie do
remontów ciągów komunikacyjnych nowo powstałych pomieszczeń w Domu im. J. Korczaka
Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej, oraz dofinansowania do wyposaŜenia do
Sali Integracji Sensorycznej na kwotę 842,00 zł.
Fundacja realizowała dwa projekty, które skierowane były do dzieci przebywających
w Domu im. J. Korczaka pt: „Dzieci z kontaktem” oraz „Wspólnie odkrywamy świat”.
W projekcie „Dzieci z kontaktem” została przeprowadzona terapia logopedyczna,
rehabilitacja i fizjoterapia dzieci.
Terapii logopedycznej podano wszystkie dzieci przebywające w Domu. KaŜde dziecko przed
rozpoczęciem terapii zostało indywidualnie zdiagnozowane. Określono zaburzenia mowy,
przyczyny i objawy zaburzeń komunikacji oraz wytyczono kierunek działań profilaktycznych.
Aktualny poziom rozwoju dziecka i jego wcześniejsze etapy rozwoju mowy ocenianie były
we wszystkich aspektach. Do najistotniejszych naleŜały percepcja wzrokowa, bezpieczeństwo
grawitacyjne, napięcie mięśniowe, ruch i równowaga, koordynacja ruchowa, przetwarzanie
wzrokowo-przestrzenne, przetwarzanie językowe, bezpieczeństwo emocjonalne, stabilność
emocjonalna, funkcjonowanie społeczne.
W pracy terapeutycznej podjęto się :
•

Kontroli i wspomagania aktywności spontanicznej dziecka w zaleŜności od etapu
dojrzewania oraz parametrów klinicznych

•

Kontroli i wspomagania rozwoju umiejętności prelingwalnych (prawidłowa
koordynacja czynności ssania, połykania, oddychania)

•

Wczesnej stymulacji sensorycznej, tj. stymulacji przedsionkowej (wpływanie na
modyfikację rozkładu napięcia mięśniowego), stymulacji czuciowej, dotykowej

•

Adaptacji warunków panujących w pomieszczeniach gdzie przebywa dziecko

•

Specjalistycznej terapii wynikającej z charakterystyki i konsekwencji zaburzeń.

Rehabilitacji i fizykoterapii poddano dodatkowo 6 dzieci. KaŜde z nich rehabilitowane było
raz w tygodniu przez jedną godzinę. Dla kaŜdego dziecka został określony cel oraz sposób
jego rehabilitacji. Poprzez swoją pracę rehabilitant i fizykoterapeuta dąŜyli do:
•

Poprawy symetrii ciała

•

Stymulacji do pełzania i obrotów

•

Przyzwyczajenia i nauczania dziecka leŜenia przodem oraz podporu w leŜeniu

•

Rozluźnienia oraz usprawnienia kończyn dolnych

•

Poprawy stabilności w siadzie, na piłce, wałku

•

Treningu równowagi

•

Doskonalenia pionizacji w pionizatorze oraz podtrzymując piłkę

•

ObniŜenia napięcia mięśniowego,

•

Uzyskania rozluźnienia mięsni i zmian pozycji ciała

•

Korekcji nauki chodu przy balkoniku

•

Nauki utrzymania pozycji stojącej

•

Korekcji ustawiania stóp.

W projekcie „Wspólnie odkrywamy świat” dzieci z Domu im. J. Korczaka wzięły udział w
dwóch imprezach kulturalno-sportowo – rekreacyjnych. Do dzieci dołączyły rodziny
zaprzyjaźnione, kandydaci na te rodziny, wolontariusze oraz kadra. Wspólne zabawy
plenerowe zintegrowały wszystkich uczestników. Dzieci miały okazję nauczyć się nowych
umiejętności min: w czasie wyprawy do Warzenka: poznawały leśną przyrodę, uczyły się
rozpoznawać po liściach i igłach nazwy drzew, w trakcie zabawy w lesie poprzez rzucanie
szyszek, łamanie leŜących patyków i podrzucaniu liści dawały ujście swoim emocjom.
Podczas zajęć plastycznych wykonały prace, które dały im poczucie sukcesu. Dzieci cieszyły
się i wzajemnie podziwiały swoje prace. Dzięki temu wzmocniła się ich wiara we własne
umiejętności. Natomiast zdobywanie i poszukiwanie skarbów sprawił im wiele radości.
Udział dorosłych w tym projekcie pokazał dzieciom jak wspólnie moŜna aktywnie spędzić
czas wolny.
Fundacja zorganizowała równieŜ wycieczkę do Lubania, gdzie dzieci miały okazję
pozwiedzać stajnię, pojeździć konno, pohasać po małpim gaju-czyli powspinać się na linie,
przejść tor przeszkód, pobujać się w hamaku. Na zakończenie imprezy kaŜde z dzieci w
ramionach swego opiekuna lub wolontariusza przejechało się wojskowym gazikiem.
Fundacja aktywnie uczestniczyła w pozyskiwaniu wolontariuszy na rzecz dzieci
z Domu im. J. Korczaka Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Gdańsku.
Efektem tych działań było podpisanie 20 porozumień. Przedstawiciele fundacji wraz
z wolontariuszami brali udział w pozyskiwaniu kandydatów na rodziny zaprzyjaźnione oraz
zawodowe niespokrewnione z dzieckiem

rodziny zastępcze. W wyniku tych starań

pozyskano 3 rodziny zaprzyjaźnione dla dzieci z Domu im. J. Korczaka.
W grudniu w ramach promocji Fundacja wydała kalendarze na 2010 rok w ilości 300
sztuk oraz foldery promujące 1 % .

III. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu d rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Nie dotyczy

IV. Odpisy uchwał zarządu Fundacji
Zarząd Fundacji nie podjął Ŝadnej uchwały.

V. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł ( np.
spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych w tym z budŜetu
państwa i budŜetu gminy) , odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację
w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń:
-darowizny pienięŜne – 13.546,60 zł
- zbiórka publiczna – 8003,20 zł
-odpis podatkowy 1% - 19.322,80 zł
-zadania publiczne – realizacja dwóch projektów „Wspólnie odkrywamy świat” oraz „Dzieci
z kontaktem”. – 25.990,88 zł

VI. Informacja o poniesionych kosztach
a) realizacja celów statutowych : 33.644,74 zł
b) koszty administracyjne:
•
•
•

zuŜycie materiałów i energii (zakup kwiatów, druk folderów) - 521,18 zł
usługi obce (telefony, ogłoszenia w prasie) - 5.133,77 zł
pozostałe – 180,00 zł

VII. Dane o
a) liczbie zatrudnionych: Fundacja nie posiada pracowników zatrudnionych na etacie
b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje: nie wypłacono Ŝadnych
wynagrodzeń
c) Wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłacanego
łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym
wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie
i inne świadczenia; 0,00 zł
d) Wydatki na wynagrodzenia na umowy zlecenia: w ramach realizowanych
projektów 20.405,00 zł

e) Udzielona prze fundacje poŜyczki pienięŜne : 0,00 zł
f) Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku; 0,00 zł
g) Wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub nabytych akcji w
spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek; 0,00 zł
h)

Nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot
wydatkowanych na to nabycie: nie nabyto

i) Nabytych pozostałych środków trwałych: nie nabyto
j) Wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych – nie dotyczy

VIII. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe
oraz o wyniku finansowym tej działalności.
W 2009 roku Fundacja nie prowadziła zleconej działalności.

IX. Informacje o rozliczeniach fundacji z tytułu ciąŜących zobowiązań podatkowych, a
takŜe informacje w sprawie składanych deklaracji podatkowych.
Nie dotyczy
X. W okresie sprawozdawczym nie było przeprowadzonej kontroli w fundacji.

