Załącznik nr 2
Gdańsk, dnia 07.03.2011

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji
„Serce” im. Janusza Korczaka od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.
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 2010 roku zorganizowała dwa koncerty charytatywne 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 15.791,95 zł ( w tym 12.860,00 zł ze sprzedaŜy
cegiełek, natomiast 2.931,95 zł zebrano jako datki do puszek). Koncerty odbyły się 18
stycznia 2010 roku w Teatrze Miejskim im. Witolda Gombrowicza w Gdyni oraz 10 grudnia
2010r. w Sopocie w Sali Koncertowej Polskiej Filharmonii Kameralnej. Na rzecz dzieci

zagrała orkiestra Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot pod kierownictwem Pana Wojciecha
Rajskiego.
Fundacja wykonała remont części elewacji wraz z dociepleniem budynku Domu im. J.
Korczaka R.PO.W w Gdańsku na kwotę 20.500,00 zł
Fundacja realizowała projekt, który skierowany był do dzieci przebywających w
Domu im. J. Korczaka pt: „Siła i Talent”
Została przeprowadzona terapia zajęciowa. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu po 1,5
godziny. W zajęciach udział wzięło 16 dzieci. Terapeuta pracował z dziećmi indywidualnie,
dostosowując do kaŜdego dziecka i jego moŜliwości ruchowych odpowiednie techniki
plastyczne. Dzieci pracowały przy sztalugach co powodowało, Ŝe czuły się jak prawdziwi
artyści. Malowały i tworzyły uŜywając całych dłoni, stóp, paluszków, pędzli, wałków , a
takŜe plam.
Dzieci poprzez rysunek uzewnętrzniały siebie i swoje potrzeby, emocje, wyraŜały to , czego
nie mogą powiedzieć i co jest trudne do opisywania słowami. Wykonane przez nich pracę
zostały oprawione w ramki, powstała galeria prac, którą wszyscy mogli podziwiać, co w
pozytywny sposób wpłynęło na podniesienie wiary w swoje

siły i umiejętności i dało

dzieciom poczucie radości i satysfakcji z wykonanej pracy. Poczuły się waŜne i docenione.
Poprzez zajęcia plastyczne rozwijały sprawność manualną, koordynację wzrokowo -ruchową,
zmysł dotyku i czucia głębokiego.

Zajęcia z terapii dźwiękiem według metody Petera Hessa odbywały się dwa razy w tygodniu
po 1,5 godziny kaŜde z zajęć. W zajęciach uczestniczyło 12 dzieci. KaŜde dziecko
uczestniczyło w 15 minutowej terapii. Zajęcia przeprowadzane były w Sali Doświadczania
Świata w Domu im. J. Korczaka Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w
Gdańsku na łóŜku wodnym. Misy układane były na wybranych częściach ciała u dzieci(dłoń,
stopa), po czym terapeuta lekko w nie uderzał odpowiednimi pałeczkami. Delikatne i
harmonijne dźwięki odbierane były nie tylko przez zmysł słuchu, ale takŜe przewodnictwo
kostne i wibracje, które przenoszone były na całe ciało dziecka powodując stan głębokiego
odpręŜenia-

„masaŜu”.

Podczas

masaŜu

dźwiękiem

powstaje

atmosfera

zaufania,

bezpieczeństwa co pozytywnie wpływa na ogólne samopoczucia dziecka.
Dzieci doświadczały całej gamy zróŜnicowanych wysokich, niskich, harmonijnych i
naturalnych dźwięków mis i dzwoneczków. Terapia ta wspierała i poprawiła świadomość
własnego ciała dziecka.

Do tej terapii zostały wybrane dzieci ze sprzęŜoną niepełnosprawnością, które bardzo Ŝywo
reagowały na dźwięki mis, śmiały się, podnosiły rączki, wydawały odgłosy naśladując
dźwięki. Były bardzo oŜywione i szczęśliwe.

Dogoterpia odbywała się raz w tygodniu przez 1,5 godz. z wykorzystaniem dwóch psów
terapeutów. W trakcie spontanicznej zabawy z psem, która dostarczała dzieciom duŜo radości
i pozwoliła na przyzwyczajenie się do kontaktu z psem. Dzieci głaskały psy, dotykały,
przytulały się, wydawały proste polecenia. Kontakt z psem przyczynił się do przełamywania
leków, nabieranie wiary we własne siły. Pozytywnie wpłynął takŜe na rozwój zmysłów
wzroku, słuchu, dotyku , węchu i koncentracji uwagi.
Fundacja sfinansowała roboty remontowe budowlane w budynku Domu im. J. Korczaka
Regionalnej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Gdańsku w formie docieplenia i
malowania elewacji III grupy w wysokości 20.500,00 zł.
Fundacja aktywnie uczestniczyła w pozyskiwaniu wolontariuszy na rzecz dzieci
z Domu im. J. Korczaka Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Gdańsku..
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 2 rodziny zaprzyjaźnione dla dzieci z Domu im. J. Korczaka.
W grudniu w ramach promocji Fundacja wydała kalendarze na 2011 rok w ilości 300
sztuk
III. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu d rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Nie dotyczy

IV. Odpisy uchwał zarządu Fundacji
Zarząd Fundacji podjął uchwałę dotycząca przyznania honorowych medali.

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 – 30 298,00 zł
- zbiórka publiczna – 15 791,95 zł
-odpis podatkowy 1% - 34 929,80 zł

-zadania publiczne – realizacja projektu „Siła i Talent” – 8 000,00 zł

VI. Informacja o poniesionych kosztach
a) realizacja celów statutowych : 39 617,33 zł
b) koszty administracyjne:
•
•
•

zuŜycie materiałów i energii (zakup kwiatów, druk folderów) - 556,00 .zł
usługi obce (telefony, ogłoszenia w prasie) - 3 677,47 zł
pozostałe – 120,00 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 7 500,00 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 2010 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.

