Sygnatura sprawozdania (wypełnia MPiPS)

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego
Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

za rok 2011

 Formularz należy wypełnić w języku polskim, drukowanymi literami;
 Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
 We wszystkich pytaniach, w których istnieje możliwość wyboru odpowiedzi, należy zaznaczyć właściwe odpowiedzi znakiem
X;
 We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (-);

Miejsce na notatki MPiPS

Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego
1. Nazwa organizacji

Dzieci Które Kochacie-Fundacja ARCHON+

2. Adres siedziby i dane
kontaktowe

Kraj POLSKA

Województwo MAŁOPOLSKIE

Powiat MYŚLENICKI

Gmina MYŚLENICE

Ulica SŁOWACKIEGO

Nr domu 42

Nr lokalu 3E

Miejscowość MYŚLENICE

Kod pocztowy 32-400

Poczta MYŚLENICE

Nr telefonu 12 350 59 08

Nr faxu ---------------------------

E-mail biuro@rodzinazastepcza.org

Strona www.rodzinazastepcza.org

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku
publicznego
5. Numer REGON

26.04.2006 r.
08.01.2008 r.

120 250 184

6. Numer KRS

0000 255 774

Jerzy Kala –prezes zarządu
7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji
pełnionej
przez
poszczególnych
członków
organu
zarządzającego)

Elżbieta Sadzikowska – członek zarządu
Stanisława Mistarz – członek zarządu
----------------------------------------------------------------------------------------Barbara Mendel - Przewodnicząca Rady Fundacji

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub
nadzoru)

Kamila Mendel - Wiceprzewodnicząca Rady Fundacji
Katarzyna Mendel - Sekretarz Rady Fundacji
-----------------------------------------------------------------------------------------

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Cele statutowe Fundacji:
a. pomoc dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki
rodzicielskiej oraz dzieciom zagrożonym jej utratą,
b. pomoc rodzicom lub osobom samotnie wychowującym dzieci
zagrożonym utratą praw rodzicielskich,
c. pomoc rodzinom zastępczym i placówkom opiekuńczo –
wychowawczym,
d. pomoc wychowankom rodzin zastępczych, placówek rodzinnych i
innych placówek opiekuńczo-wychowawczych, którzy ukończyli
18 lat w usamodzielnieniu się oraz uzyskaniu zatrudnienia,
e. udzielanie pomocy rodzinie mającej trudności w wypełnianiu
swoich zadań oraz dzieciom i młodzieży z takich rodzin,
f. wspieranie opieki nad rodziną i dziećmi.

Fundacja realizuje cele statutowe poprzez:
1. działalność edukacyjną i upowszechniającą tworzenie rodzin
przysposabiających, zastępczych oraz placówek rodzinnych promowanie idei rodzicielstwa zastępczego (w tym prowadzenie
działalności informacyjnej i wydawniczej),
2. prowadzenie rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo –
wychowawczych wsparcia dziennego lub innych ośrodków
opiekuńczych i jednostek specjalistycznego poradnictwa,
3. organizowanie i prowadzenie szkoleń dla rodzin zastępczych
i rodzinnych domów dziecka,
4. organizowanie i prowadzenie pomocy psychologicznej,
poradnictwa pedagogicznego i prawnego dla rodzin zastępczych,
rodzinnych domów dziecka oraz innych placówek opiekuńczych,
5. zapewnienie pomocy organizacyjnej, rzeczowej i finansowej
osobom i instytucjom prowadzącym działalność w zakresie
opieki, edukacji i wychowania dzieci i młodzieży (w tym zwłaszcza
rodzinom zastępczym i placówkom opiekuńczo –
wychowawczym)
6. udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej oraz psychologiczno –
pedagogicznej dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo
opieki rodzicielskiej, dzieciom zagrożonym jej utratą oraz
10. Sposób realizacji celów statutowych
młodzieży, o której mowa w celach statutowych,
organizacji
7. finansowanie leczenia dzieci i młodzieży (w tym zakupu
(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji
specjalistycznego sprzętu medycznego i lekarstw dla ratowania
na podstawie statutu organizacji)
ich zdrowia i życia),
8. finansowanie turnusów rehabilitacyjnych oraz wypoczynku dzieci
i młodzieży, finansowanie edukacji oraz przyznawanie
stypendiów i nagród,
9. budowę lub remontowanie budynków z przeznaczeniem ich na
mieszkania chronione dla młodzieży z placówek opiekuńczo –
wychowawczych lub rodzin zastępczych,
10. współpracę z instytucjami państwowymi oraz organizacjami
pozarządowymi działającymi w sektorze pomocy społecznej,
11. prowadzenie działalności badawczej mającej na celu
diagnozowanie potrzeb dzieci, młodzieży, rodzin oraz placówek,
o których mowa w niniejszym paragrafie oraz rozpowszechnianie
tak uzyskanych informacji,
12. organizowanie i wspieranie imprez jak konkursy, aukcje, loterie
i zbiórki publiczne itp., z których dochód przeznacza się na cele
określone w statucie,
13. wspieranie lub organizowanie inicjatyw na polu kultury, edukacji,
sportu, turystyki i krajoznawstwa, których celem będzie
aktywizacja dzieci, młodzieży i innych osób, o których mowa w
statucie.

11. Najważniejsze sfery działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod względem wielkości
wydatkowanych środków, sfery działalności pożytku publicznego, o których
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), zaczynając od
najważniejszej)

1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w
trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych
rodzin i osób;
2. działalność charytatywna
3. krajoznawstwo i wypoczynek dzieci i młodzieży;

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1.Opis działalności pożytku publicznego

1. Opis głównych
działań podjętych
przez organizację

Zakres działalności statutowej
Realizacja celów statutowych Dzieci Które Kochacie – Fundacji ARCHON+ odbywała się poprzez działania
na rzecz:
• niesienia pomocy dzieciom wychowującym się w rodzinach zastępczych i ich prawnym opiekunom,
• rodzin biologicznych zagrożonych utratą praw rodzicielskich.
Zrealizowane działania:
Promocja idei rodzicielstwa zastępczego
Rodzina jest środowiskiem wychowawczym, które najlepiej służy dziecku ponieważ:
•
zapewnia mu prawidłowy rozwój psychofizyczny,
•
kształtuje jego osobowość,
•
przygotowuje do wypełniania ról społecznych,
•
realizuje jego podstawowe potrzeby.
W przypadku, gdy na skutek różnych zdarzeń losowych nie mogą tego czynić rodziny biologiczne, takim
środowiskiem staje się rodzina zastępcza. Zadania spoczywające na rodzicach zastępczych są bardzo
trudne i odpowiedzialne. Niestety osób chcących sprawować opiekę nad osamotnionymi dziećmi jest
zbyt mało. Świadomi tego faktu podejmujemy działania promujące rodzicielstwo zastępcze poprzez:
Dystrybucję bezpłatnego Poradnika Rodzicielstwa Zastępczego:
- rodzicom zastępczym,
- PCPR-om,
- kandydatom na rodziców zastępczych,
- osobom zainteresowanym tematyką.
Udzielanie porad drogą mailową i telefoniczną
Propagowanie rodzicielstwa zastępczego w prowadzonym przez Fundację serwisie internetowym:
www.rodzinazastepcza.org
Organizowanie konkursów ( konkurs plastyczny na kartkę świąteczną)
Współpracę z wolontariuszami ze szkół średnich, propagującymi ideę rodzicielstwa zastępczego
pośród rówieśników.
Systematyczna pomoc rodzicom zastępczym
Rodziny zastępcze spokrewnione, w których dziadkowie przejmują rolę rodziców, borykają się z
wieloma problemami. Różnica pokoleń, zmieniające się standardy wychowania sprawiają, że Rodzice
Zastępczy mają trudności w rozwiązywaniu codziennych problemów wychowawczych swoich wnuków.
Klub Rodziców Zastępczych
Systematycznie udzielamy pomocy w siedzibie fundacji.
Prowadzimy Klub Rodziców Zastępczych - spotkania połączone z prelekcjami specjalistów. Tematyka
wystąpień jest odpowiedzią na sugestie opiekunów zastępczych.
W 2011 roku odbyło się 5 warsztatów poruszających następujące tematy:
•Dzieci z zaburzeniem FAS w rodzinach zastępczych.
•Jak rozmawiać z dziećmi i nastolatkami, aby nas słuchały.
•Jak motywować dzieci i młodzież do nauki.
•Wakacyjne pułapki.
•Problemy dzieci i młodzieży na progu nowego roku szkolnego.
- Adaptacja dziecka do szkoły/przedszkola.
- Jak określać dziecku granice.
- Jak zachęcać dziecko do współpracy i samodzielności.
- Jak mądrze chwalić dzieci.
- Czy powinno się karać dzieci.
•Bunt młodzieńczy czyli problemy z nastolatkami:
- Cechy charakterystyczne życia emocjonalnego zbuntowanego nastolatka.
- Formy buntu.
- Jak postępować z nastolatkami. Koszt: 827.08 zł

Działalność skierowana do dzieci z Rodzin Zastępczych i zagrożonych utratą domu
Bardzo ważną formą pomocy dzieciom z rodzin zastępczych i ubogich jest organizowanie wypoczynku w
czasie zimowych ferii szkolnych i wakacji. Rodziny te mają trudności w zapewnieniu swoim pociechom
wypoczynku ze względu na brak środków finansowych.
W programie rekreacyjno- wypoczynkowym Ferie Zimowe 2011 uczestniczyło 24 dzieci z ubogich rodzin
i 40 dzieci z rodzin zastępczych. (Rodziny zastępcze wraz z dziećmi uczestniczyły w zajęciach na basenie)
W ramach zimowiska zrealizowano program rekreacyjno-wypoczynkowy, na który składał się:
• Wyjazd do Muzeum w Podziemiach Rynku Głównego w Krakowie.
• Dwukrotne wyjście na basen (4 godziny pływania pod okiem instruktora).
• Wyjście do teatru w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu.
• Lekcje grafiki komputerowej.
• Turniej gier i zabaw na sali gimnastycznej oraz zabawy na śniegu
• Zajęcia plastyczne, muzyczne, gry planszowe.
• Bal karnawałowy.
Wydatkowano na ten cel 4968,61 (dotacja z Urzędu Miasta i Gminy wyniosła 3938.68 zł zł.)
Wakacje z Fundacją 2011
W wypoczynku wakacyjnym uczestniczyło 45 dzieci z rodzin biednych i zastępczych. Wakacje
zorganizowano w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym „Lubogoszcz” w Kasince Małej. Wyjazd,
poza wypoczynkiem i walorami zdrowotnymi, zakładał rozbudzenie ciekawości świata u dzieciaków,
upowszechnianie sportu i rekreacji, krajoznawstwa, ekologii. Istotnym założeniem było także
inicjowanie, wspieranie, promowanie i prezentacja dziecięcej twórczości artystycznej, budzenie nowych
i rozwijanie już istniejących zainteresowań i ambicji życiowych. Organizatorom zależało również na
integracji wychowanków, rozwijaniu umiejętności nawiązywania prawidłowych kontaktów w grupie,
kształtowaniu pozytywnych zachowań i postaw społecznych.
Program pobytu był zróżnicowany. Koloniści brali udział w zawodach sportowych, dyskotekach,
imprezach, podczas których dzieci wykazały się fantastyczną inicjatywą i pomysłowością. Odbywały się
także zajęcia plastyczne, muzyczne, spotkania z psychologiem. Kolonijny czas wypełniła także
autokarowa wycieczka do Aquaparku w Zakopanem. Dużo wrażeń dostarczył pobyt w Parku Linowym,
gdzie dzieci mogły sprawdzić swoje umiejętności i sprawność fizyczną.
Całość kosztów wyjazdu wyniosła 40 664,50 zł (dotacja z Urzędu Miasta i Gminy wyniosła 28 120 zł. w
tym wpłaty własne uczestników7231,50 zł)
Wyprawki szkolne 2011
Inną formą pomocy dzieciom z rodzin zastępczych i biednych jest finansowanie wyprawek szkolnych. Z
pomocy w ramach akcji „Wyprawki szkolne 2011” skorzystało:54 dzieci z 18 rodzin. Na ten cel wydano
5066, 62 zł.
Stypendia dla studentów z rodzin zastępczych
Przyznano stypendia 5-ciu wychowankom, pochodzącym z rodzin zastępczych, którzy rozpoczęli studia.
Miesięczna wysokość stypendium wynosiła 300zł i była przyznana na okres jednego roku akademickiego
2010/2011. Łączna wartość funduszu stypendialnego wyniosła 13 500 zł (w tym darowizna celowa od
osoby fizycznej w wysokości 12 500 zł.) Przez okres 6 miesięcy 2011 roku wartość wypłaconych
stypendiów wyniosła 9000 zł Przyznano także 3 stypendia uczniom klas maturalnych (2 uczennice z
rodzin ubogich i 1 z rodziny zastępczej) w wysokości 150 zł miesięcznie.
Za okres 3 miesięcy 2011 roku wypłacono stypendystkom 1350 zł. Stypendium ma ułatwić zdolnym ale
biednym maturzystom przygotowanie się do studiów wyższych. Zdobycie solidnego wykształcenia
pomoże im w poprawie warunków życia i będzie szansą na lepszą przyszłość.
Mikołajki
Do tradycji Fundacji należy organizowanie imprezy mikołajkowej. Fundacja przy udziale Myślenickiego
Ośrodka Kultury i Sportu zrealizowała dla rodzin zastępczych i biednych następujące atrakcje:
inscenizację 3 bajek teatralnych oraz imprezę integracyjną ze Św. Mikołajem, który obdarował wszystkie
dzieci słodkimi paczkami. Wartość paczek wyniosła 3163.06 zł.

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego
W ramach obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, 30 maja zorganizowano dla rodzin zastępczych
powiatu myślenickiego Rodzinny Piknik. W ramach święta zorganizowano następujące atrakcje i
konkursy:
1.
2.
3.
4.
5.

„Piosenka jest dobra na wszystko’ (dla dzieci i rodziców).
Konkurs na deklamację wiersza, którego dziecko nauczyło się w szkole.
„Tańczymy aż do bólu”- konkurs tańca dla dzieci i dorosłych.
Quiz dla dzieci i dorosłych ( 10 pytań).
„Malujemy wakacyjne marzenia” konkurs plastyczny technika- kredki świecowe oraz bloki
rysunkowe.
6. Moda gazetowa dla całych rodzin- projekty strojów wykonane z gazet (klej i dużo gazet
7. Rzuty do celu.
8. Konkurs Bezpieczny Rowerzysta w kategorii dzieci do lat 9. Zagadki na temat bezpieczeństwa w
ruchu drogowym.
9. Bezpieczny i rozważny rowerzysta w kategorii dzieci powyżej lat 10 oraz podstawowe pytania
zawierające przepisy o ruchu drogowym – pytania z karty rowerowej.
a) rodzina – rower – bezpieczeństwo, jazda na rowerze, kalambury, puzzle ze znakami ruchu
drogowego.
W zabawie uczestniczyli wolontariusze i funkcjonariusz prewencji Myślenickiej Policji. Atrakcją dla
dzieciaków były przejażdżki na kucykach i loteria fantowa, a potrawy z grilla cieszyły się dużym
powodzeniem. Koszt: 3821.70 zł
Kraina Inspiracji
„Kraina Inspiracji” to klub, który objął pomocą 20 dzieci z rodzin niepełnych, borykających się z
trudnościami materialnymi oraz zagrożonych utratą praw rodzicielskich. „Kraina Inspiracji” rozpoczęła
działalność 6 kwietnia 2011 roku. Spotkania odbywały się trzy razy w tygodniu w godzinach od 14 do 18.
Dzieci z klubu miały zapewniony posiłek oraz opiekę i pomoc w odrabianiu lekcji. Prowadzony był szereg
zajęć aktywizujących: wspólne gry, zabawy, konkursy oraz ćwiczenia socjoterapeutyczne, plastyczne,
teatralne, filmowe, sportowe i ogólnorozwojowe. Zajęcia przyczyniły się do wzrostu poczucia własnej
wartości oraz lepszego komunikowania i współpracy z innymi, a także do rozwijania własnych
zainteresowań i możliwie jak najlepszego wykorzystania czasu wolnego. W ramach zajęć sportowych
dzieci korzystały z boiska sportowego, basenu oraz krainy zabaw dziecięcych.
Dzieci uczestniczyły również w warsztatach teatralnych, a przygotowane pod okiem instruktora/aktora
przedstawienie „Księżniczka na ziarenku grochu” zostało zaprezentowane publiczności podczas imprezy
mikołajkowej zorganizowanej przez Fundację.W ramach „KI” odbywały się również zabawy z językiem
angielskim, prowadzone przez nauczycielkę języka angielskiego.
Fundusze na prowadzenie „Krainy Inspiracji” wyniosły 7336.37 zł.
Szkolenie specjalistów pracujących na co dzień z dziećmi rodzin zastępczych
Od kilku lat Fundacja stara się pomagać rodzinom zastępczym poprzez edukację pedagogów szkolnych.
Współpracują oni na co dzień z rodzicami i dziećmi w rozwiązywaniu trudności wychowawczych i
szkolnych. Tematyka Forum Wymiany Zawodowej Pedagogów Szkolnych zrealizowana w roku
szkolnym 2010/2011 była następująca:
Narkomania. Co powinniśmy wiedzieć o narkotykach, dopalaczach, etnobotanice. Pojęcia,
uwarunkowania prawne, postępowanie.
Organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej w świetle nowych regulacji
prawnych zawartych w rozporządzeniach MEN.
Model pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu, szkole
podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej- poznanie, planowanie, wspieranie, diagnoza,
program, praktyka.
Terapia pedagogiczna-praca korekcyjno-kompensacyjna z dziećmi w młodszym wieku szkolnym.
Model pracy z uczniem niedostosowanym społecznie lub zagrożonym niedostosowaniem
społecznym.
Proces socjoterapeutyczny w warunkach szkolnych.

Rozwiązywanie konfliktów szkolnych poprzez mediacje
Warsztaty szkoleniowe „Rozwiązywanie konfliktów szkolnych poprzez mediacje” miały na celu pomóc
pedagogom, dyrektorom szkół w zdobyciu umiejętności mediacji w sytuacjach konfliktowych na terenie
placówek oświatowych. Główny nacisk został położony na łagodzenie konfliktów na linii wychowawcawychowanek, nauczyciel-uczeń oraz uczeń-uczeń. Szkolenie składało się z 4 spotkań. Fundacja otrzymała
na ten cel kwotę w wysokości 2900 zł.(działalność gospodarcza – szkolenia realizowane ze środków
Urzędu Miasta i Gminy Myślenice).
Fundacja w swoich działaniach współpracuje ze wszystkimi instytucjami wspomagającymi rodziny,
szkołami, firmami gotowymi nieść pomoc pokrzywdzonym przez los dzieciom.
Projekty domów ARCHON+ dla rodzin zastępczych
Fundacja przekazała darowizny rzeczowe w postaci 4 gotowych projektów domów ARCHON+ dla rodzin
zastępczych. Wartość darowizn: 10 469.90 zł.
Darowizny celowe dla rodzin ubogich, zagrożonych utratą praw rodzicielskich oraz innych beneficjentów
Fundacji:15 599.47 zł.
Darowizna rzeczowa dla Rodzinnego Domu Dziecka – 2000 zł.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez
organizację działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”,
„cały kraj”, „zagranica”)

Cały kraj

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie sprawozdawczym
1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom
tak
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra
integracji społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze  nie
określone w przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w
przepisach o systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

----------------------------------------------------------------------

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1
Lp

Nazwa placówki

Miejscowość/ci, w której/ych
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań placówki w
okresie sprawozdawczym

1

---------------------------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------------

2

---------------------------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------------

3

---------------------------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------------

4

---------------------------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------------

3. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
Liczba odbiorców działań organizacji
(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby
fizyczne

250

Osoby
prawne

1

4. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje
działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3
kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności)

1. Prowadzenie Krainy Inspiracji - klubu, który objął pomocą 20 dzieci z
rodzin niepełnych, borykających się z trudnościami materialnymi oraz
zagrożonych utratą praw rodzicielskich.
2. Prowadzenie Klubu Rodziców Zastępczych - spotkania połączone z
prelekcjami specjalistów.
3. Organizacja programu rekreacyjno- wypoczynkowego Ferie Zimowe
2011- uczestniczyło w nim 24 dzieci z ubogich rodzin i 40 dzieci z rodzin
zastępczych.
4. Finansowanie akcji „Wyprawki szkolne 2011”. Z pomocy w ramach
akcji skorzystało: 54 dzieci z 18 rodzin.
5. W ramach obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, 30 maja
zorganizowano dla rodzin zastępczych powiatu myślenickiego Rodzinny
Piknik
6. Organizacja imprezy mikołajowej dal dzieci z Rodzin Zastępczych
7. Stypendia dla studentów i maturzystów z rodzin zastępczych
8. Promocja idei rodzicielstwa zastępczego poprzez dystrybucję
poradnika rodzicielstwa zastępczego, udzielanie porad telefonicznie i
mailowo, prowadzenie portalu informacyjnego
www.rodzinazastepcza.org
Działalność pozostałych organizacji
członkowskich gdzie indziej
niesklasyfikowana poprzez udzielanie
pomocy finansowej, rzeczowej oraz
Kod PKD: 94.99.Z
psychologiczno – pedagogicznej dzieciom
pozbawionym całkowicie lub częściowo
opieki rodzicielskiej, dzieciom zagrożonym
jej utratą oraz młodzieży, o której mowa w
celach statutowych
Działalność pozostałych organizacji
członkowskich gdzie indziej
niesklasyfikowana poprzez zapewnienie
pomocy organizacyjnej, rzeczowej i
finansowej osobom i instytucjom
Kod PKD: 94.99.Z
prowadzącym działalność w zakresie
opieki, edukacji i wychowania dzieci i
młodzieży (w tym zwłaszcza rodzinom
zastępczym i placówkom opiekuńczo –
wychowawczym)

Kod PKD: 94.99.Z

Działalność pozostałych organizacji
członkowskich gdzie indziej
niesklasyfikowana poprzez działalność
edukacyjną i upowszechniającą tworzenie
rodzin przysposabiających, zastępczych
oraz placówek rodzinnych - promowanie
idei rodzicielstwa zastępczego (w tym
prowadzenie działalności informacyjnej i
wydawniczej),

2.Zasięg
terytorialny
prowadzonej
przez
organizację nieodpłatnej działalności pożytku
publicznego
Cały kraj
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały
kraj”, „zagranica”)

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji pożytku
publicznego w okresie sprawozdawczym

 tak
1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
nie

Wypoczynek dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i zastępczych
2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku
publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje
działalności odpłatnej, należy podać informację na temat trzech
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3
kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności)

3. Zasięg
organizację
publicznego

W wypoczynku wakacyjnym uczestniczyło 45 dzieci z rodzin biednych i
zastępczych. Wakacje zorganizowano w Ośrodku Szkoleniowo –
Wypoczynkowym „Lubogoszcz” w Kasince Małej. Całość kosztów wyjazdu
wyniosła 40 664.50 zł (dotacja z Urzędu Miasta i Gminy wyniosła 28 120
zł. w tym wpłaty własne uczestników: 7231,50 zł)

Kod PKD:94,99,Z

Działalność pozostałych organizacji
członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowana,
poprzez finansowanie wypoczynku dzieci i
młodzieży z rodzin ubogich i rodzin zastępczych

Kod PKD:------------

-----------------------------------------------------------

Kod PKD:------------

-----------------------------------------------------------

terytorialny prowadzonej przez
odpłatnej działalności pożytku
powiat

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały
kraj”, „zagranica”)

 tak
4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą
nie

5.Opis przedmiotu działalności gospodarczej
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności
gospodarczej prowadzonej przez organizację w okresie
sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem kodu/ów PKD 2007
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja
prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej wg
klasyfikacji PKD, należy podać informację na temat trzech
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3
kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności)

W 2011 roku Fundacja w celu uzyskania środków finansowych na
działalność pożytku publicznego zajmowała się sprzedażą książek,
dzienników budowy oraz organizacją szkoleń dla pedagogów szkolnych.

Kod PKD: 52.47.A
Kod PKD: 80.42.B
Kod PKD: ---------

6.Zasięg terytorialny prowadzonej przez
organizację działalności gospodarczej

Sprzedaż detaliczna książek
Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe
formy kształcenia
------------------------------------------------------------

Powiat

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały
kraj”, „zagranica”)

III.Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1. Informacja o przychodach organizacji
1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków i strat)
167 970,79 zł
2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
1.Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego
2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego
3. Przychody z działalności gospodarczej
4. Przychody z działalności finansowej

81094,15 zł
7231,50 zł
47 580,80 zł
2,88 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

47 971,86 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem:

32 058,68 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych
w
tym:

b) ze środków budżetu państwa

--------------------zł
--------------------zł

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego
d) z dotacji z funduszy celowych

32 058,68 zł
------------------- zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem:

33 222,29 zł

a) ze składek członkowskich

--------------------zł

b) z darowizn od osób fizycznych

32 642,37 zł

c) z darowizn od osób prawnych
w
tym:

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)
e) ze spadków, zapisów

579,92 zł
--------------------zł
--------------------zł

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaż lub wynajem składników majątkowych)
g) z nawiązek sądowych

--------------------zł
--------------------zł

h) ze świadczeń pieniężnych

------------------- zł

8. Z innych źródeł

2,78 zł
2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku publicznego w okresie
sprawozdawczym
1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego

- 5 313,00 zł

2. Wynik działalności gospodarczej

32 778,10 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową

34 500,00 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych niewydatkowanej w
poprzednich okresach sprawozdawczych
2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w okresie
sprawozdawczym ogółem

10 000,00 zł

44 141,53 z

3.Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1) oraz kwoty przeznaczone na te działania

1
2
3

Działalność „Krainy Inspiracji” :
Wypoczynek zimowy i letni dla dzieci z rodzin zastępczych i biednych
Zakup wyprawek szkolnych dla dzieci z rodzin zastępczych i ubogich

7 336.37 zł
6 342.93 zł
5 066.62 zł

4

Prezenty mikołajowe oraz organizacja imprezy świątecznej

3 163.06 zł

Organizacja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

5

3 821.70 zł

6

Fundusz stypendialny

5 050.00 zł

7

Grupa wsparcia dla rodziców zastępczych

827.08 zł

8

Koszt kampanii informacyjnej 1% podatku

3 299,00 zł

4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą
1

Rodzina Zastępcza 3299,00

817,80 zł

2

-------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------

----------------- zł

3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------- zł

4

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------- zł

163 833,63 zł

W tym:
wysokość
kosztów
finansowana z
1% podatku
dochodowego
od osób
fizycznych
44 141,53 zł

a)koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

93 194.46 zł

27 711,56 zł

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

40 664,50 zł

5 313,00 zł

c)koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

14 389,11 zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty ogółem:

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem:

w
tym :

d)koszty administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi obce,
podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne świadczenia,
amortyzacja
e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1%
podatku dochodowego od osób fizycznych

15 585,06 zł

5 117,97 zł

3 299,00 zł

3 299,00 zł

f)pozostałe koszty ogółem:

0,50 zł

--------------- zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących
zwolnień

 z podatku dochodowego od osób prawnych
z podatku od nieruchomości
z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej
z opłat sądowych
z innych zwolnień

-> jakich?____________________________
tak.

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez
jednostki publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności
pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia
1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226)

nie

własność
najem

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych
zasadach prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu
terytorialnego, lub zawarła umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości
następujące prawo:

użytkowanie
użyczenie
d zi e rżaw a



nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w
organizacji)

1 osób

2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na pełne
etaty
0,5 etatów

(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w poszczególnych
miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w przypadku osoby zatrudnionej na
pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik wpisać z dokładnością do 1 miejsca po
przecinku)

3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy
cywilnoprawnej

21 osób

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

tak
1. Organizacja ma członków

2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku
obrotowego

nie

osób fizycznych
osób prawnych
organizacja pozyskała……………członków

3. Zmiana członkostwa w organizacji
organizacja straciła……………….członków
3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym
1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
wolontariuszami są osoby wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego,
czy są to osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy
cywilnoprawnej czy przedstawiciele władz organizacji)

 tak
nie

2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w okresie
sprawozdawczym i czasu pracy)

w
tym:

20 osób

a) członkowie organizacji

--------------- osób

b) pracownicy organizacji

--------------- osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
d)członkowie organu zarządzającego
e) inne osoby

--------------- osób
--------------- osób
20 osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 30 dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w okresie
sprawozdawczym)

w
tym:

4..osób

a) członkowie organizacji

-------------- osób

b) pracownicy organizacji

-------------- osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

--------------..osób

d) członkowie organu zarządzającego
e) inne osoby

2..osób
2 osób

VI.Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym
1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie
sprawozdawczym

a) z tytułu umów o pracę
wynagrodzenie zasadnicze
w
tym:

21 312,32 zł
21 312,32 zł

nagrody

------------------- zł

premie

------------------- zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód)

------------------- zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych
2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom świadczącym
usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością pożytku publicznego

w
tym:

32 584,32 zł

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego
b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom świadczącym
usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą
organizacji

11 272,00 zł
28 784,32 zł
-------------------- zł
28 784,32 zł

3800,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz -------------------- zł
umowy cywilnoprawne
5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych organów
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy -------------------- zł
cywilnoprawne
6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom organizacji,
wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym
987,40 zł
usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
7. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu
zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy -------------------- zł
cywilnoprawne

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych organów
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy -------------------- zł
cywilnoprawne
9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom organizacji,
wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym
1 700,00 zł
usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
10. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami
dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji
wówczas należy wpisać te uwagi w przygotowane pole)

-----------------------------------------------------------------------------------

VII.Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

tak
1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

nie

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych

--------------------------------------------------zł

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

--------------------------------------------------

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną w okresie
sprawozdawczym

 tak
1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu
terytorialnego

nie

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

Lp

Nazwa zadania

Kwota

1

Ferie 2011

2

Wakacje 2011

3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------,

zł

4

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------,

zł

5

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------,

zł

3938,68 zł
28120,00 zł

tak
3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez
organy administracji rządowej

nie

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

Lp

Nazwa zadania

Kwota

1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------, zł

2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------, zł

3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------, zł

4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------, zł

5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------, zł

IX.Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień publicznych w okresie
sprawozdawczym
tak
1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne
nie

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

Lp

Nazwa zamówienia

Kwota

1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------, zł

2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------, zł

3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------, zł

4

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------, zł

5

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------, zł

X.Informacje uzupełniające
1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej
20% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

% udziałów
lub akcji w
kapitale

% udziału w ogólnej
liczbie głosów

Lp

Nazwa spółki

Siedziba spółki

1

---------------------------------------------

---------------------------------------------

------------%

--------------------------%

2

---------------------------------------------

---------------------------------------------

------------%

--------------------------%

3

--------------------------------------------

---------------------------------------------

------------%

--------------------------%

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

1

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym
Lp

Przedmiot kontroli

Organ kontrolujący

Data zakończenia
kontroli

1

--------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------

-------------------------

2

--------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------

-------------------------

3

-------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------

-------------------------

4

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z
dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

tak

nie

5. Dodatkowe informacje
(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Sporządził/a
Imię i nazwisko
Funkcja

Podpis

Data wypełnienia
sprawozdania

Miejsce na pieczęć organizacji o ile organizacja
posiada pieczęć

