SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH
„NADZIEJA” Z SIEDZIBĄ W SŁUPSKU
ZA ROK 2020

1. Dane rejestracyjne Fundacji:
Fundacja dla Dzieci Niepełnosprawnych „Nadzieja” z siedzibą w Słupsku przy ul. Kaszubskiej
50 ustanowiona została przez fundatorów w dniu 22 listopada 1991 roku i zarejestrowana 7 lutego
1992 w XVI Wydziale Sądu Rejonowego dla miasta Warszawy pod numerem 2101. Od dnia
03.09.2001, Fundacja posiada nowy numer wpisu w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Numer: 0000034670
Regon: 770 530 380
Zarząd Fundacji:
Marzena Łęcka

p.o. Prezesa Zarządu Wiceprezes Zarządu ul. Jaśminowa 3, 76-200 Siemianice

Wioletta Tchórzko-Hałabura Wiceprezes Zarządu

ul. Banacha 1/101, 76-200 Słupsk

Joanna Kowalska

Członek Zarządu

ul. Prusa 12/10, 76-200 Słupsk

Maria Mazur

Członek Zarządu

ul. Braci Gierymskich 4A/6, 76-200 Słupsk

Brygida Katarzyna Prokop

Członek Zarządu

ul. Górna 5/44, 76-200 Słupsk

Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej 1 raz w miesiącu. Natomiast spotkania Komitetu
Fundatorów przynajmniej 1 raz w roku. W roku 2020 z uwagi na stan zagrożenia epidemiologicznego
i zakaz zgromadzeń posiedzenie Komitetu Fundatorów odbyło się za pośrednictwem mediów
elektronicznych w dniach 18.03.-1.04.2020 r.
Działalność:
Celem statutowym Fundacji jest: niesienie pomocy dzieciom z różnego rodzaju
niepełnosprawnościami i poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych w zakresie ich
rehabilitacji, znajdującym się w trudnych sytuacjach rodzinnych i życiowych - w brzmieniu
ustalonym Uchwałą nr 2 podjętą przez Komitet Fundatorów w dniu 16 listopada 2017 r.
2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych
Działalność, jaką prowadzi Fundacja, która wynika ze statutu, polega na prowadzeniu
i finansowaniu Ośrodka Hipoterapii, położonego w Słupsku przy ul. Kaszubskiej 50. W Ośrodku
prowadzona jest codzienna, systematyczna rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
Pomoc Fundacji skierowana jest do dzieci i młodzieży w wieku od 1 do 18 lat, z każdym
rodzajem niepełnosprawności, a w szczególności z mózgowym porażeniem dziecięcym, autyzmem,
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epilepsją, Zespołem Downa, ADHD, a także do dzieci, których niepełnosprawność jest wynikiem
urazów doznanych w wypadkach komunikacyjnych. Podopieczni Fundacji pochodzą przede
wszystkim z terenu miasta i powiatu słupskiego, ale również z terenu całej Polski. Większość
podopiecznych pochodzi z rodzin niezamożnych, dlatego udzielana pomoc jest bezpłatna.
Działalność Fundacji, czyli organizacja bloków zajęć rehabilitacyjnych prowadzona jest
w oparciu o własną bazę – Ośrodek Hipoterapii, na terenie którego znajdują się zabudowania
gospodarcze, kryta ujeżdżalnia (umożliwia prowadzenie hipoterapii w każdych warunkach
pogodowych), budynek z bazą terapeutyczną, w którym prowadzona jest pozostała rehabilitacja.
W budynku znajdują się sale wyposażone w specjalistyczny sprzęt, gabinety specjalistów, szatnie,
toalety. Do prowadzenia hipoterapii wykorzystuje się 5 własnych koni. Prowadzimy również naukę
jazdy konnej.
a. Działalność rehabilitacyjna
W 2020 roku zorganizowano 24 dwutygodniowe bloki zajęć rehabilitacyjnych. Łącznie
z pomocy Fundacji skorzystało 123 niepełnosprawnych dzieci, które co najmniej pięciokrotnie wzięły
udział w blokach zajęć. W trakcie zajęć dziecko codziennie (od poniedziałku do piątku) przez dwa
tygodnie uczestniczyło w zajęciach rehabilitacyjnych: hipoterapii, zajęciach w sali rehabilitacyjnej,
masażu oraz terapii w Sali Doświadczania Świata z terapią indywidualną. W związku z ogłoszeniem
pandemii część zajęć odbywała się za pomocą mediów elektronicznych (zdalnie).
W 2020 roku udzielono:
- hipoterapii – 2.098,5
- zajęć rehabilitacyjnych – 2.502
- terapii w Sali Doświadczania Świata z Terapią indyw idualną – 1.311,50
- masażu – 1.952,50
- dodatkowych zajęć rehabilitacyjnych – 1.368,5
- konsultacji logopedycznych – 108
- konsultacji psychologicznych – 50,5
Średnio na dziecko przypadło 76 godzin bezpłatnej rehabilitacji.

b. Przedszkole Terapeutyczne
Przy Fundacji funkcjonuje Przedszkole Terapeutyczne o charakterze specjalnym, które działa
na podstawie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych nr 25.08.2015-E-XI.4430.32.2015
zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty. Dotychczasową część noclegową głównego budynku
zmodernizowano zgodnie z wymogami sanitarnymi i ppoż. przygotowując miejsce dla dzieci, które
z uwagi na stopień niepełnosprawności nie byłyby przyjmowane do innych przedszkoli. Dodatkowo
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na terenie skrzydła przedszkolnego przekształcono gabinet w pomieszczenie, w którym rozdziela się
i wydaje posiłki.
Przedszkole Terapeutyczne zapewnia nieodpłatną opiekę i kompleksową rehabilitację
dzieciom z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną. Jednocześnie realizowane jest kształcenie
specjalne. W 2020 r. z Przedszkola korzystało 25 dzieci w trzech grupach. W 2020 r. w Przedszkolu
Terapeutycznym zatrudnionych było 5 nauczycieli, 4 pomoce nauczycieli oraz 3 woźne oddziałowe.

c. Imprezy Integracyjne i inne
W 2020 roku w związku z ogłoszeniem pandemii organizacja imprez, spotkań i zbiórek była
ograniczona lub zakazana. Mimo to udało się przeprowadzić w dniach 28-30.08.2020 r. zbiórkę
artykułów szkolnych w AUCHAN w Kobylnicy. W październiku 2020 roku Fundacja podpisała
umowę z Miastem Słupsk w sprawie przekazania dwóch serc na nakrętki na rzecz Fundacji.
Natomiast w grudniu 2020 roku zostały przeprowadzone licytacje ozdób świątecznych, z których
środki zostały przekazane Fundacji, jedna licytacja została zorganizowana przez Szkołę Podstawową
w Kwakowie, natomiast druga za pośrednictwem Facebooka Fundacji.
3. Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności Fundacji o skutkach finansowych:
W 2020 r. uzyskano dofinansowanie na remont dachu budynku głównego Fundacji ze środków
PFRON za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku. Całkowity koszt remontu to
150.183 zł, z czego 75.000 zł to kwota dofinansowania.
4. Odpis uchwał zarządu fundacji:
- załącznik nr 1 5. Informacje o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek,
zapis, darowizna, środki ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy).
- darowizny – 52.485,18
- dotacje – 585.578,80
- subwencja oświatowa – 1.375.424,09
- wpłaty od osób fizycznych z tyt. 1 % podatku dochodowego – 88.078,30
- nawiązki – 4.758,54
- przychody z prac społecznych – 0,00
- przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego – 60,00
- zbiórki publiczne – 6.733,92
- dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – 75.000,00
- pozostałe przychody – 166.714,40
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- przychody finansowe – 126,78
Łącznie przychody: 2.354.960,01
6. Informacje o odpłatnych świadczeniach realizowanych przez fundację w ramach celów
statutowych z uwzględnieniem kosztów świadczeń.
W roku 2020 Fundacja nie prowadziła odpłatnej działalności pożytku publicznego.
7. Działalność gospodarcza
W okresie sprawozdawczym Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.
8. Informacje o poniesionych kosztach:
a) realizacja celów statutowych – 1.747.548,38
b) administracja – 399.250,38
c) działalność gospodarcza – nie dotyczy
d) pozostałe koszty – 82.493,83
e) koszty finansowe – 2.571,24
Łącznie koszty: 2.231.863,83
9. Dane o zatrudnieniu w Fundacji:
a) łączna liczba zatrudnionych w Fundacji:
Na dzień 31.12.2020 r. Fundacja zatrudniała:
- na umowy o pracę - 34 osoby;
- na umowę zlecenie - 4 osoby;
b) liczba osób zatrudnionych w Fundacji z podziałem na zajmowane stanowiska:
Na umowę o pracę zatrudniony był: dyrektor Fundacji wraz z Przedszkolem
Terapeutycznym, wicedyrektor ds. pedagogicznych (na 0,5 etatu), specjalista ds. ekonomicznoadministracyjnych, pracownik biurowy, 7 fizjoterapeutów (w tym 3 na cały etat; 4 na 0,75 etatu),
5 hipoterapeutów (w tym 3 na cały etat; 1 na 0,75 etatu; 1 na 0,5 etatu), 3 terapeutów (1 na cały
etat, 1 na 0,75 etatu; 1 na 0,625 etatu), 1 pracownik gospodarczy-kierowca, 2 pracowników
gospodarczych (cały etat), 3 woźne, 5 nauczycieli, 4 pomoce nauczyciela.
Na umowę zlecenie zatrudnieni byli: 1 asystent hipoterapeuty, 1 logopeda, 1 tyflopedagog
oraz 1 psycholog.
c) liczba osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej
Nie prowadzono działalności gospodarczej, w związku z czym nikt nie był przy niej
zatrudniony.

4

10. Dane o wynagrodzeniach wypłacanych w Fundacji:
ogółem: 1.359.523,18 zł w tym:
a) wynagrodzenia – 1.336.791,78 zł
b) nagrody – 0,00 zł
c) premie – 19.821,31 zł
d) inne świadczenia (ryczałt) – 2.910,09 zł
e) wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej – 0,00
11. Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia:
a) wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów Fundacji, z podziałem na
wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia:
Członkowie Zarządu oraz Komitetu Fundatorów pełnią swoje funkcje społecznie i z tego tytułu
nie otrzymują żadnych świadczeń.
b) wypłaconego osobom kierującym działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia,
nagrody, premie i inne świadczenia:
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, zatem nikt nie był zatrudniony przy
wykonywaniu tego typu działalności, ani nią nie kierował.
12. Dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia:
W roku 2020 wypłacono wynagrodzenia z tyt. umów zleceń w kwocie 130.666,02 zł.
13. Dane o udzielonych przez Fundację pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich
wysokości:
a) ze wskazaniem pożyczkobiorców
b) ze wskazaniem warunków przyznania pożyczek
c) podanie podstawy statutowej udzielonych pożyczek
- FUNDACJA NIE UDZIELA POŻYCZEK
14. Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku:
rachunek bieżący PeKaO SA I/O Słupsk – 542.162,07 zł
15. Dane o nabytych obligacjach
 NIE

POSIADA

16. Dane o wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze
wskazaniem tych spółek
- NIE POSIADA
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17. Dane o nabytych nieruchomościach
a) wysokość kwot wydatkowanych na nabycie nieruchomości
b) przeznaczenie nabytych nieruchomości
– NIE POSIADA
18. Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych:
Koń

12.585,00 zł

Kolorowa ściana – panel

2.945,00 zł

Laptop LENOVO IDEAPAD

3.350,00 zł

Laptop LENOVO IDEAPAD

3.350,00 zł

LIGHTAIDE – tablica świetlna

5.246,00 zł

Monitory interaktywne

22.328,00 zł

Platforma GALILEO MED 35

26.500,00 zł

Platforma GALILEO MED 35

26.500,00 zł

Siedzisko rehabilitacyjne

6.375,00 zł

Siedzisko rehabilitacyjne

7.925,00 zł

SMARTFLOOR MOBILE AUDIO

12.950,00 zł

Stół rehabilitacyjny

3.573,00 zł

Urządzenie wielofunkcyjne

2.380,00 zł

Pianino cyfrowe YAMAHA P-45B

2.000,00 zł

19. Dane o wartości aktywów Fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych
sporządzanych dla celów statystycznych
Wartość aktywów: 1.430.126,90 zł
20. Dane o wartości zobowiązań Fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych
sporządzanych dla celów statystycznych
Wartość zobowiązań: 14.460,45 zł
21. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe:
Lp

Umowa

Z dnia

1

ZZO/000302/11/
D, aneks nr 2

17.02.2020

2

ZZO/000302/11/
D, aneks nr 2

17.02.2020

Zawarta z
Państwowy
Fundusz
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
z siedzibą
Warszawie
Państwowy
Fundusz
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
z siedzibą
Warszawie

tytuł

Kwota
przyznana

Kwota
rozliczona

Kwota
zwrócona

„Z NADZIEJĄ
będę mistrzem”

498.830,28

438.978,22

59.852,06

„Z NADZIEJĄ
będę mistrzem”

575.750,80

354.070,73

0,00

6

22. Informacja o rozliczeniu fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych:
Fundacja nie posiadała żadnych zaległości w Urzędzie Skarbowym oraz ZUS.
23. Informacja o składanych deklaracjach podatkowych
W roku 2020 złożono deklarację CIT – 8.

24. Informacja o przeprowadzonych kontrolach:
W 2020 r. nie były przeprowadzane kontrole.

ZARZĄD FUNDACJI:
p.o. PREZESA ZARZĄDU WICEPREZES ZARZĄDU
Marzena Łęcka
WICEPREZES ZARZĄDU
Wioletta Tchórzko-Hałabura
CZŁONEK ZARZĄDU
Maria Mazur
CZŁONEK ZARZĄDU
Joanna Kowalska
CZŁONEK ZARZĄDU
Brygida Katarzyna Prokop
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