Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji w roku 2011
sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości
z dnia 08 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania
z działalności fundacji.
1.
Nazwa fundacji:
Fundacja na Rzecz Osób Potrzebujących „Zapałka”
Siedziba i adres:
Wyźrał 58a, 34-103 Witanowice, oddział os. Pod Skarpą 26/27, 34-100
Wadowice
Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS-u wraz ze statystycznym
numerem identyfikacyjny w systemie REGON:
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, data wpisu – 20.07.2010r,
NR KRS 0000358679. REGON – 121283990.
Dane członków zarządu:
Prezes zarządu – Magdalena Książek zam. Wyźrał 58A, 34-103 Witanowice,
Członkowie zarządu - Damian Książek zam. Wyźrał 58A, 34-103 Witanowice,
Kamil Kipiel zam. ul. Lipska 51/73, 30-721 Kraków.
Cele statutowe:
Zgodnie z § 3 statutu:
Głównym celem Fundacji jest pomoc społeczna umożliwiająca osobom i
rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w
stanie pokonać, czyli:
1. ochrona i promocja zdrowia,
2. nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
3. organizowanie zajęć rehabilitacyjnych i edukacyjnych dla dzieci i osób
dorosłych,
4. działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
5. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
6. organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, upowszechnianie kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
7. propagowanie i wspieranie działań mających na celu dbanie o porządek
i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom
społecznym,
8. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez
pracy,

9. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój małej
i średniej przedsiębiorczości,
10.działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub
finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w
art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie,
11. promocja i organizacja wolontariatu,
12. działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnych,
13. wspomaganie lokalnych inicjatyw społecznych i samorządowych,
14.działania polegające na promowaniu ekologii oraz odnawialnych źródeł
energii,
15.upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
16.działania na rzecz ochrony praw i swobód obywatelskich, równych praw
kobiet i mniejszości, dostępu obywateli do informacji, pomocy prawnej i
wymiaru sprawiedliwości oraz propagowanie postaw obywatelskiej
aktywności i odpowiedzialności,
17. działalność charytatywna.
2.
Zasady, formy i zakres działania:
Fundacja na Rzecz Osób Potrzebujących „Zapałka” zajmuję się głównie
świadczeniem pomocy osobom chorym, znajdującym się w trudnej sytuacji
życiowej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i osób niepełnosprawnych
z terenu Województwa Małopolskiego poprzez świadczenie różnego rodzaju
form rehabilitacji oraz terapii zajęciowej. Fundacja zajmuje się również
świadczeniem pomocy prawnej, księgowej oraz merytorycznej organizacjom
pozarządowym z terenu Województwa Małopolskiego poprzez prowadzenie
m.in. doradztwa i szkoleń.
1. Cele określone w §3, Fundacja realizuje poprzez:
organizowanie i niesienie pomocy finansowej i rzeczowej osobom
i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej,
2. organizowanie i prowadzenie terapii zajęciowej indywidualnej
i grupowej,
3. prowadzenie działalności edukacyjnej, wychowawczej oraz szkoleniowej,
4. organizowanie form zbiorowego wypoczynku, takich jak: wycieczki,
imprezy integracyjne, kolonie i półkolonie, turnusy rehabilitacyjne,
spektakle, koncerty, spotkania informacyjne,
5. promowanie idei wolontariatu, współpraca w tym zakresie z placówkami
oświatowymi, instytucjami kościelnymi, organizacjami młodzieżowymi
oraz młodzieżą nie zrzeszoną,
6. edukowanie społeczeństwa w kierunku zapobiegania patologiom
społecznym, propagowanie zdrowego trybu życia, wskazanie na

alternatywne, społecznie akceptowane, formy spędzania wolnego czasu i
jego organizacja,
7. ukazywanie piękna naszego regionu, pielęgnowanie jego kultury i
tradycji poprzez:
- organizowanie: wycieczek, spotkań integracyjnych, konkursów, zabaw,
wystaw, koncertów,
- działalność artystyczną,
8. wydawanie publikacji, poradników, informatorów, czasopism itd.,
9. merytoryczne i finansowe wspieranie obywatelskich inicjatyw
pozarządowych,
10. współpracę ze środkami masowego przekazu,
11. współpracę z międzynarodowymi i zagranicznymi organizacjami,
instytucjami i fundacjami,
12. wspieranie rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości,
13.prowadzenie kampanii, szkoleń, spotkań promujących ekologię oraz
odnawialne źródła energii.
Fundacja prowadzi tylko działalność nieodpłatną.
Fundacja „Zapałka” jest organizacją młodą, ale osoby zaangażowane
w prowadzenie jej spraw i zasiadające w jej organach posiadają wieloletnie
doświadczenie w działalności na rzecz podmiotów sektora NGO w Polsce.
Warto choćby zauważyć, iż Prezesem Zarządu jest Magdalena Książek, która
przez 4 lata z sukcesami kierowała dużą organizacją pozarządową
w Wadowicach. Członkiem Zarządu jest Kamil Kipiel -Prezes Zarządu
Centrum Transferu Technologii Medycznych Sp. z o.o. Kamil Kipiel jest
specjalistą w dziedzinie Funduszy Europejskich. Za sprawy finansowoksięgowe odpowiadać będzie w zarządzie Fundacji Damian Książek, mgr
rachunkowości, który prowadzi własne biuro rachunkowo-księgowe.
W okresie sprawozdawczym – w 2011 r. Fundacja udzielała bezpłatnej pomocy
dla organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Wadowice w formie
konsultacji księgowo-prawnych oraz z zakresu aplikowania o fundusze. Do
beneficjentów należą m.in.: Stowarzyszenie Absolwentów L.O. im M.
Wadowity w Wadowicach, Świetlica Sióstr Nazaretanek w Wadowicach,
Towarzystwo Miłośników Ziemi Wadowickiej. Ponadto Fundacja prowadziła
zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej Na powyższe
działania fundacja zdobyła fundusz z darowizn członków zarządu i
prywatnych osób oraz dotacji.
3. Fundacja nie prowadziła w 2011 roku działalności gospodarczej i nie
posiada wpisu do rejestru przedsiębiorców.
4. Kserokopie uchwał potwierdzone za zgodność z oryginałem są w załączeniu.
5. Informacje wysokości uzyskanych przychodów:
Wyszczególnienie przychodów patrz: poz. A, E załączonego Rachunku wyników

Przychody z działalności statutowej : 64 950,00 zł
- darowizny od osób fizycznych– 14950,00 zł
-dotacje-50.000,00 zł
Wynik na działalności statutowej- -20 895,92 zł
Pozostałe Przychody : 29 387,06 zł
Fundacja nie prowadziła działalności odpłatnej oraz gospodarczej.
6. Informacje o poniesionych kosztach
Wyszczególnienie kosztów patrz: poz. B,D,H załączonego Rachunku wyników
Koszty realizacji zadań statutowych : 85 845,92 zł
Koszty administracyjne : 2 618,02 zł
Działalność gospodarcza : 0,00 zł
Pozostałe koszty: 0,04 zł
7. Pozostałe informacje o fundacji:
a) Fundacja zatrudniała 2 pracowników na pełny stanowisku pracownika
administracyjnego i koordynatora
b) Fundacja wypłaciła wynagrodzenia na łączną kwotę 28 020,91 zł w tym
2826,25 zł premii.
c) Członkowie Zarządu Fundacji nie pobierali żadnego wynagrodzenia z tytułu
sprawowania swojej funkcji.
d) Fundacja wypłaciła wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych
( zlecenie, dzieło) na łączną kwotę 43 160,00 zł
e) Fundacja nie udzieliła żadnych pożyczek.
f) Na 31.12.2011 r., Fundacja posiada 429,61 zł na rachunku bankowym
w Alior Banku o/Wadowice.
g) Fundacja nie nabywała obligacji, nie obejmowała udziałów ani nie nabywała
akcji w spółkach.
h) Fundacja nie nabywała nieruchomości.
i) Fundacja posiada środki trwałe na kwotę 8370,00 zł-jest sprzęt do terapii
zajęciowej.
j) Informacje o aktywach i pasywach fundacji zawiera załączony Bilans oraz
Informacja dodatkowa.
Aktywa :
1. Środki pieniężne w kasie- 4,25 zł
2. Środki pieniężne na rachunku bankowym-429,61 zł
3. Pozostałe należności krótkoterminowe( należna refund. wynagrodzenia
pracow. niepełnosprawnego z Pfron-2 105,52 zł

Pasywa :
1. Wynik finansowy za 2011 rok-5 873,08 zł
2. Zobowiązania publicznoprawne-665,14 zł
3. Pożyczki -1100 zł
8. Fundacja realizowała w 2011 roku następujące zadania zlecone.
- „BLIŻEJ SIEBIE – integracja i rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych”.
Projekt współfinansowany ze środków Gminy Wadowice na podstawie umowy
nr OR.6/Z/2011 zawartej w dniu 15.02.2011 r. pomiędzy GMINĄ
WADOWICE a Fundacją „Zapałka”.
Odbiorcami projektu było 20 dzieci niepełnosprawnych, które pochodziły z
rodzin o niskim statusie materialnym w wieku od roku do 15 lat, dotkniętych
różnymi schorzeniami, zamieszkujący tereny gminy Wadowice. Głównym
celem projektu było podniesienie sprawności fizycznej i psychicznej 20 dzieci
niepełnosprawnych w wieku od roku do 15 lat poprzez organizację zajęć
terapeutycznych rehabilitacyjnych oraz pedagogicznych. Dla beneficjentów
zadania, w ramach zadania zorganizowane zostały zajęcia grupowe z
pedagogiem prowadzone Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
indywidualne z pedagogiem z Metody Dobrego Startu oraz indywidualne
zajęcia rehabilitacyjne. W zajęciach grupowych uczestniczyli również
wolontariusze, co wpłynęło pozytywnie na integrację z uczestnikami projektu.
Poprzez włączenie w realizację zadania wolontariuszy, zmobilizowaliśmy
nieaktywne młode osoby od wzięcia udziału w zajęciach, jednocześnie
umożliwiając ci możliwość niesienia bezinteresownej pomocy. Realizacji
zadania również: rozpowszechniła wiedzę o nowatorskich metodach rozwoju
niepełnosprawnych dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem integracji i
aktywizacji społecznej; zwiększyła się otwartość osób niepełnosprawnych na
otaczający świat oraz nastąpił rozwój motoryki oraz umiejętności manualnych
i ruchowych beneficjentów.
- „POCZUĆ, ZOBACZYĆ, NAUCZYĆ – zajęcia integracyjne dla dzieci z
terenów wiejskich w Sali Doświadczenia Świata”. Projekt był realizowany od
01.05.2011 do dnia 30.09.2011 r., zgodnie z podpisaną umową o udzielenie
grantu nr 201/366/VI/2011 z dniem 18 kwietnia 2011 r. z Fundacją Europejski
Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. W ramach projektu opieką zostało objętych 26
dzieci w wieku od pierwszych miesięcy życia do 18 lat, zamieszkujące tereny
powiatu wadowickiego. Głównym celem zadania było poznanie i doświadczenia
świata poprzez zmysły, praca nad aktywnością percepcji. Natomiast cele

szczegółowe to: oswojenie z różnymi bodźcami w kontrolowanym nasileniu i
środowisku, likwidowanie zaburzeń sensorycznych, osiąganie stanu relaksacji,
lepsze rozumienie otoczenia, motywowanie do podejmowania aktywności,
rozwijanie spostrzegawczości, uwagi i pamięci sensorycznej, nabieranie
świadomości istnienie, poprawa orientacji w schemacie ciała oraz przestrzeni,
zwiększenie chęci do nawiązywania kontaktu, wywoływanie zadowolenia i
poczucia bezpieczeństwa, redukowanie stresu i napięcia, rozwój wyższych
funkcji emocjonalnych, społecznych, komunikacyjnych, ruchowych i
poznawczych. Zadanie również umożliwiło stworzenie Sali Doświadczenia
Świata, w której realizowane były zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych.
Zakupiono sprzęt tj.: Kula lustrzana, Panel świetlny- tunel, Kolumna wodna
wys. 150 cm, Lustro akrylowe – nietłukące, Mały zestaw światłowodowy 150
cm. Dla uczestników projektu zorganizowano zajęcia grupowe oraz
indywidualne w Sali Doświadczenia Świata prowadzone Metodą Snoezelena.
Zajęcia trwały 4 miesiące: od czerwca do września. W zajęciach grupowych
uczestniczyło 16 osób: 2 grupy po 8 os. W zajęciach indywidualnych
uczestniczyło 10 dzieci.
- „WSPÓLNYMI SIŁAMI” – dwa filary specjalistycznej terapii dla dzieci
niepełnosprawnych z Powiatu Wadowickiego”. Projekt zrealizowany w okresie
od 11.04.2011 r. do 15.12.2011 r. na podstawie umowy nr SON.032.240.2011
zawartej w dniu 16.05.2011 r. pomiędzy Powiatem Wadowickim a Fundacją
„Zapałka”. Głównym celem projektu było objęcie systematyczną,
specjalistyczną terapią rewalidacyjną i rehabilitacyjną dzieci
niepełnosprawnych zamieszkujących powiat wadowicki. Podstawowym
zadaniem było zapewnienie dzieciom niepełnosprawnym kompleksowej opieki
terapeutycznej już od pierwszych miesięcy życia, co pozwoliło zapobiec
pogłębianiu się powstałych deficytów rozwojowych oraz umożliwiło aktywną
stymulację rozwoju umysłowego, fizycznego i społecznego dziecka. W ramach
projektu opieką objęto 15 dzieci niepełnosprawnych od pierwszych miesięcy
życia do 18 lat z rodzin o niskim statusie materialnym, dotkniętych różnymi
schorzeniami. Cały projekt składał się z dwóch filarów: pierwszy filar „Zajęcia pedagogiczne – indywidualne metodą Dobrego Startu” przeznaczony
był dla 10 dzieci niepełnosprawnych, natomiast drugi filar „Indywidualna
terapia rehabilitacyjna” skupił drugą grupę 5 dzieci.
- „OCZAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH”. Projekt zrealizowany w
okresie od 01.08.2011 do 09.12.2011 za podstawie umowy nr
VIII/353/PS/1394/11 zawartej w dniu 30.06.2011 r. z Województwem

Małopolskim (Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w
Krakowie). Głównym celem zrealizowanego projektu było usprawnienie i
wspieranie funkcjonowania dzieci z autyzmem i z niepełnosprawnością
intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach poprzez
organizację zajęć grupowych i indywidualnych z pedagogiem specjalnym dla
dzieci autystycznych i dla starszych dzieci dotkniętych niepełnosprawnością
intelektualną.
Projekt był adresowany do 20 dzieci niepełnosprawnych: 10 dzieci
autystycznych oraz 10 dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, które
zamieszkują tereny powiatu wadowickiego i oświęcimskiego, pochodziły z
rodzin o niskim statusie materialnym. Dzieci autystyczne były w wieku od 3 do
15 lat, natomiast dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w wieku od 8 do 18
lat. W ramach zadania zorganizowano zajęcia grupowe i indywidualne dla
dzieci z autyzmem oraz grupowe (bazujące na kontaktach z otoczeniem) dla
dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.
Realizacja projektu pozwoliła również na zakup wyposażenia Sali
Doświadczenia Świata: Dywan świetlny Led oraz wyspa Światłowodowa.
Niniejszy sprzęt jest niezbędny do prowadzenia zajęć terapią Snoezelena – Sala
Doświadczenia Świata.
- „TĘCZOWY PARASOL” – Projekt realizowany był w okresie od 01.09.2011
r. do 15.12.2011 r. zgodnie z umową nr SON.032.432.2011 zawartą w dniu
12.09.2011 r. z Powiatem Wadowice. Niniejszy projekt pozwolił na objęcie
opieką 12 dzieci niepełnosprawnych, zamieszkujące teren powiatu
wadowickiego.
Głównym celem zadanie było zwiększenie dostępności i poprawa jakości usług
terapeutyczno-rehabilitacyjnych świadczonych przez Fundację „ZAPAŁKA”
dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Powiatu Wadowickiego. W
ramach „TĘCZOWEGO PARASOLU” przeprowadzono następujące zajęcia:
•
Zajęcia w Sali Doświadczenia Świata – Głównym celem terapii było
m.in. poznanie i doświadczenie świata poprzez zmysły; stymulacja wszystkich
zmysłów; praca nad aktywnością percepcji; oswojenie z różnymi bodźcami w
kontrolowanym nasileniu i środowisku; likwidowanie zaburzeń sensorycznych
itp.
•
Zajęcia rewalidacyjno-dydaktyczne z pedagogiem – Klucz do Uczenia Się
KDU – to program zajęć indywidualnych; najważniejszym założeniem
programu było dostarczenie dziecku narzędzi, które będą mu niezbędne w
procesie poznawania świata.

•
Indywidualne zajęcia rehabilitacyjne – Głównym zamierzeniem
zorganizowanych zajęć rehabilitacyjnych było wypracowanie powstałych wad
postawy. Terapia rehabilitacyjny była prowadzona metodami NDT Bobatha
oraz PNF.
Dwa pierwsze działania: Zajęcia w Sali doświadczenia Świata – Terapia
Snoezelena oraz Zajęcia rewalidacyjno-dydaktyczne z pedagogiem – Klucz do
Uczenia Się KDU przeznaczone były dla 6 dzieci niepełnosprawnych.
Natomiast Indywidualne zajęcia rehabilitacyjne przeznaczone będą dla drugiej
6-cio osobowej grupy beneficjentów ostatecznych. Wszystkie zajęcia odbywały
się w formie indywidualnej.
Wszystkie fundusze zostały wydane. Wynik Finansowy wyniósł 0,00 zł.
9.Fundacja w okresie sprawozdawczym zapłaciła podatek z tytułu umowy o
prace w wysokości-2005 zł i umów cywilnoprawnych w wyskości-3123 zł oraz
złożyła PIT11 i PIT4R oraz deklarację CIT/8, CIT8/0 CIT/D. Fundacja nie
płaciła w danym okresie sprawozdawczym żadnych innych podatków.
10. W okresie sprawozdawczym w Fundacji były 2 kontrole.
Kontrola projektu „Wspólnymi siłami – dwa filary specjalistycznej terapii dla
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z Powiatu Wadowickiego”
współfinansowanego ze środków Starostwa Powiatowego w Wadowicach
przeprowadzona została w dniach od 27.09.2011 r. do 30.09.2011 r. przez p. W.
Grabowskiego – Z-ca dyrektora PCPR w Wadowicach oraz p. K. Dąbrowską –
starszy referent PCPR w Wadowicach. Zakres kontroli obejmował realizację
zadania publicznego: prowadzenie zajęć rewalidacyjnych i rehabilitacyjnych
dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Powiatu Wadowickiego pn.
„Wspólnymi siłami – dwa filary specjalistycznej terapii dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej z Powiatu Wadowickiego”. Kontrolą objęto okres od dnia
16.05.2011 r. do dnia 30.09.2011 r. Na podstawie kontrolowanych dokumentów
stwierdzono, że w/w zadanie jest realizowane zgodnie z zawartą umową nr
SON.032.240.2011 z dnia 15.05.2011 na realizację projektu oraz nie wystąpiły
odstępstwa od harmonogramu oraz wniosku.
Kontrola projektu „Bliżej siebie – integracja i rehabilitacja dzieci
niepełnosprawnych” współfinansowanego ze środków Gminy Wadowice
przeprowadzona została w dniu 18.11.2011 r. przez przedstawiciela Urzędu
Miejskiego w Wadowicach p. Ireneusza Pogockiego. Kontrolą objęto okres od
dnia 15.02.2011 r. do dnia 28.10.2011 r. zgodnie z przedstawionym końcowym

sprawozdaniem z realizacji zadania (dotacja w wysokości 5.000 zł). Badane w
toku kontroli zagadnienia ujęto w następujące punkty:
- prawidłowość dowodów księgowych stanowiących podstawę rozliczenia
dotacji;
- zgodność poniesionych wydatków z ustaleniami umowy;
- udokumentowanie udziału finansowego przy realizacji zadania;
- prawidłowość sporządzenia końcowego sprawozdania z wykorzystania
dotacji.
Na podstawie przedłożonej dokumentacji nie stwierdzono uchybień w realizacji
powyższego zadania publicznego.

