FUNDACJA
WSPARCIE NA STARCIE

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2015
(22.09.2015 – 31.12.2015)

Sprawozdanie sporządzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dn. 8 maja 2001 r.
w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50, poz. 529 ze zm.).
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1. DANE FUNDACJI
(§ 2, pkt. 1 rozporządzenia)
Nazwa:

„FUNDACJA WSPARCIE NA STARCIE”

Adres / siedziba:

ul. Indiry Gandhi 35/330
02-776 Warszawa

Data wpisu w Krajowym
Rejestrze Sądowym:

22.09.2015

Numer KRS:

0000576392

Numer REGON:

362544567
Prezes Zarządu
Maja Kłoda
zam. Zalesie Górne, ul. Droga Dzików 11, 05-540

Dane członków Zarządu:
Wiceprezes Zarządu
Maria Mossor-Kwit
zam. Legionowo, ul. Piaskowa 39/6, 05-119
Zgodnie z § 8 Statutu celami Fundacji są:
1) wszechstronna, interdyscyplinarna pomoc rodzinie małego
dziecka poprzez działalność z zakresu ochrony oraz promocji
zdrowia i pomocy społecznej,
2) wspieranie rodziców lub opiekunów w rozwijaniu
kompetencji wychowawczych,
3) wieloprofilowa stymulacja rozwoju dzieci, w szczególności
dzieci o zaburzonym rozwoju bądź zagrożonych
zaburzeniami rozwojowymi,
Cele statutowe:

4) integracja społeczna dzieci o zaburzonym rozwoju bądź
zagrożonych zaburzeniami rozwojowymi oraz integracja
społeczna i zawodowa członków ich rodzin,
5) promowanie wiedzy dotyczącej profilaktyki zaburzeń
rozwojowych, wczesnego wspomagania rozwoju i wczesnej
interwencji terapeutycznej,
6) prowadzenie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy
wobec dzieci oraz ochrony praw dzieci, w szczególności
dzieci z zaburzeniami rozwojowymi,
7) promocja i organizacja wolontariatu w zakresie objętym
wszystkimi wymienionymi wyżej celami.
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2. ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ
(§ 2, pkt. 2 rozporządzenia)
Zgodnie z § 9 Statutu Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) działalność rehabilitacyjną, terapeutyczną, edukacyjną oraz opiekuńczą na rzecz
dzieci o zaburzonym rozwoju bądź zagrożonych zaburzeniami rozwoju, które to
działalności będą miały charakter niedochodowy,
2) działalność konsultacyjno–szkoleniową na rzecz wspierania rodzin małych dzieci, w
szczególności dzieci o zaburzonym rozwoju lub zagrożonych zaburzeniami rozwoju,
która to działalność będzie miała charakter niedochodowy,
3) organizowanie i prowadzenie warsztatów, szkoleń, konferencji oraz kampanii
promocyjnych mających na celu upowszechnianie idei wczesnego wspomagania
rozwoju dziecka oraz wsparcia rodziny, w tym m.in. wiedzy dotyczącej profilaktyki
trudności rozwojowych, wczesnej interwencji terapeutycznej, metod i form
aktywizujących dziecko oraz rodziców, które to działalności będą miały charakter
niedochodowy,
4) organizowanie i prowadzenie zajęć stymulujących rozwój dla dzieci oraz ich rodzin,
które to działalności będą miały charakter niedochodowy,
5) promowanie wzorów rodzicielstwa oraz podnoszenie świadomości społecznej w
zakresie prawidłowej opieki nad małym dzieckiem; wspieranie rodziców lub
opiekunów w rozwijaniu kompetencji wychowawczych, propagowanie idei
zaangażowanego, odpowiedzialnego i aktywnego rodzicielstwa,
6) wprowadzanie, popieranie i upowszechnianie innowacyjnych, modelowych
rozwiązań na rzecz rozwoju i edukacji małych dzieci oraz wspierania rodziny,
7) powoływanie, prowadzenie i wspieranie finansowe oraz rzeczowe instytucji
działających na rzecz profilaktyki trudności rozwojowych, wspomagania rozwoju
małego dziecka oraz wczesnej interwencji terapeutycznej,
8) działalność naukowo–badawczą dotyczącą profilaktyki trudności rozwojowych,
wczesnego wspomagania rozwoju oraz wczesnej interwencji terapeutycznej, która
to działalność będzie miała charakter niedochodowy,
9) działalność wydawniczą dotyczącą profilaktyki trudności rozwojowych, wczesnego
wspomagania rozwoju oraz wczesnej interwencji terapeutycznej, która to
działalność będzie miała charakter niedochodowy,
10) udostępnianie, rozpowszechnianie i produkowanie materiałów stymulujących rozwój
małego dziecka, które to działalności będą miały charakter niedochodowy,
11) organizowanie i prowadzenie turnusów rehabilitacyjno–terapeutycznych dla dzieci z
zaburzeniami rozwojowymi bądź zagrożonych zaburzeniami rozwojowymi oraz ich
rodzin, które to działalności będą miały charakter niedochodowy,
12) współpracę z polskimi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi w zakresie
adekwatnym do celów Fundacji,
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13) współpracę z władzami rządowymi i samorządowymi w realizacji zadań publicznych
określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego zgodnych z celami
Fundacji,
14) szeroko pojęte działania informacyjne o podejmowanych działaniach i osiągnięciach
Fundacji w realizacji jej celów,
15) wspieranie działalności innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których
działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

W nawiązaniu do powyższego Fundacja podjęła w roku 2015 następujące działania:
A. Współorganizacja konferencji naukowo-szkoleniowej „Małe dziecko – dużo
pomysłów”, której celem było propagowanie wiedzy dot. wspomagania rozwoju
małego dziecka oraz wspierania jego rodziny. Konferencja odbyła się 29 września
2015 r. w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Wzięło w niej udział 358
osób z całej Polski (terapeutów, nauczycieli, rodziców). Podczas konferencji
Przedstawiciele Fundacji przeprowadzili następujące wykłady i warsztaty
edukacyjne dla uczestników:
 Wczesna interwencja – wspomaganie rozwoju – interdyscyplinarne wsparcie
dziecka i rodziny
 Co i jak chcesz mi powiedzieć – komunikacja z perspektywy behawioralnej
 O wspomaganiu ruchowym małego dziecka – znacznie pielęgnacji i stymulacji
psychoruchowej
 Dzieci mają głos! Wspieranie umiejętności komunikacyjnych u dzieci z
zaburzeniami rozwoju mowy
 Kangury są w śród nas, czyli o stomii u dzieci
 Zabawy sensoryczne – uczenie przez doświadczenie
 Masy, zabawy, zabaweczki

B. Wystąpienia na konferencjach, seminariach i szkoleniach poświęconych tematyce
niepełnosprawności, wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży, wspierania rodziny:


wrzesień 2015 – wystąpienie przedstawicielki Fundacji na konferencji prasowej
Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej „STOMAlife. Odkryj stomię” w Warszawie



2-3 października 2015 – udział w szkoleniu informacyjno-warsztatowym „Trzy
światy – autyzm, ZA, ADHD” organizowanym przez Stowarzyszenie Karuzela w
Radomiu. Przedstawiciele Fundacji poprowadzili wykłady oraz warsztaty:
 Wczesna interwencja – wczesne wspomaganie – model zintegrowanego
wsparcia dziecka i rodziny
 Komunikacja alternatywna i wspomagająca – metody pomocy w pracy z
dziećmi z zaburzeniami w zachowaniu

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji WSPARCIE NA STARCIE za rok 2015

Strona 5 z 10

C. Prowadzenie spotkań informacyjno-edukacyjnych dot. wczesnych
nieprawidłowości rozwojowych dla rodziców i opiekunów dzieci do lat 3:

sygnałów

 19 listopada 2015 - Klub dla Mam i Tatusiów „Mamy czas” w Warszawie, w
spotkaniu wzięło udział 12 osób

D. Prowadzenie szkoleń, warsztatów dla specjalistów i placówek zajmujących się
wspieraniem dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, wczesnym
wspomaganiem rozwoju, pracą z rodziną:


13 listopada 2015 – szkolenie „AAC w autyzmie”, Zespół Szkół nr 99 w
Warszawie; w szkoleniu udział wzięli nauczyciele (15 osób)



18 listopada 2015 – szkolenie „AAC w autyzmie”, Niepubliczne Przedszkole
Specjalistyczne „Mądra Sówka” w Pruszkowie, w szkoleniu udział wzięli
terapeuci i rodzice dzieci z autyzmem (15 osób)



21 grudnia 2015 - konsultacje szkoleniowe dot. powołania i organizacji zespołu
WWRD, Niepubliczne Przedszkole Specjalistyczne „Mądra Sówka” w
Pruszkowie; w konsultacjach udział wzięła dyrekcja placówki oraz terapeuci (5
osób)

E. Prowadzenie konsultacji specjalistycznych:


październik 2015 – konsultacje w ramach Międzynarodowego Miesiąca AAC
(łącznie 10 godzin); z konsultacji skorzystały 4 rodziny z terenu Warszawy



30 października – 31 grudnia 2015 – świadczenie konsultacji terapeutycznych
(łącznie 8 godzin); z konsultacji skorzystała jedna rodzina.

F. Uruchomienie Telefonu Informacyjnego.
Z początkiem grudnia 2015 Fundacja uruchomiła Telefon Informacyjny dla rodzin,
nauczycieli, terapeutów dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością. Konsultacji
telefonicznych udzielają Wolontariuszki Fundacji – Mamy dzieci z
niepełnosprawnością. Zakres porad obejmuje zagadnienia związane ze
wspieraniem dzieci i młodzieży z autyzmem, zespołem Aspergera, stomią, chorobą
Hirschsprunga oraz zespołem Downa, a także pomoc ich rodzinom.
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3. INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
(§ 2, pkt. 3 rozporządzenia)
Zgodnie z § 15 Statutu:
Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji – z zastrzeżeniem określonym w § 3
ust. 4 Statutu - może być (w kolejności kodów określonych w Polskiej Klasyfikacji
Działalności):
1) 18.12.Z Pozostałe drukowanie,
2) 32.40.Z Produkcja gier i zabawek,
3) 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
4) 47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach,
5) 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach,
6) 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i
targowiskach,
7) 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową,
straganami i targowiskami,
8) 73.10 Reklama,
9) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
10) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
11) 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych,
12) 88.99.Z Pozostała
niesklasyfikowana.

pomoc

społeczna

bez

zakwaterowania,

gdzie

indziej

W roku 2015 Fundacja nie prowadziła żadnych działań w ramach działalności
gospodarczej.

4. ODPISY UCHWAŁ ZARZĄDU FUNDACJI
(§ 2, pkt. 4 rozporządzenia)
W roku 2016 Zarząd Fundacji nie podejmował decyzji w formie uchwał.
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5. INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYCH PRZYCHODÓW
(§ 2, pkt. 5 rozporządzenia)
W roku 2015 Fundacja nie uzyskała przychodów z tytułu spadków, zapisów, darowizn,
środków pochodzących ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu
gminy.
Przychody uzyskane z tytułu realizacji odpłatnych świadczeń pożytku publicznego w
ramach celów statutowych wyniosły 1 970 zł.

6. INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH
(§ 2, pkt. 6 rozporządzenia)

Koszty działalności statutowej przedstawia poniższa tabela (w zł.)
Koszty bezpośrednie działalności statutowej związane z realizacją
celów statutowych

1 719,52

Koszty administracyjne działalności statutowej
(w tym):

1 939,96



amortyzacja



zużycie materiałów i energii

482,00



usługi obce

785,96



podatki i opłaty

600,00



wynagrodzenia

0,00



ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

0,00



pozostałe koszty rodzajowe

0,00

72,00

W roku 2015 Fundacja nie poniosła żadnych kosztów z tytułu prowadzenia działalności
gospodarczej.
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7. DANE O ZATRUDNIENIU, WYNAGRODZENIACH, POŻYCZKACH ORAZ
RACHUNKACH BANKOWYCH
(§ 2, pkt. 7 rozporządzenia)
a) Liczba osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i
z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej
W roku 2015 Fundacja nie zatrudniała osób na umowy o pracę, a także nie zawierała
umów o dzieło.
Fundacja zawarła umowę zlecenia z Biurem Księgowym na prowadzenie ksiąg
rachunkowych.
W okresie sprawozdawczym Fundacja zawierała również umowy zlecenia z dwoma
osobami na wykonanie usług szkoleniowych oraz konsultacyjnych w ramach
prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego.

b) Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundację z podziałem na
wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych
wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej
Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację w roku 2015 wyniosła
1 206 zł.
Fundacja wypłaciła wyłącznie wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia (patrz pkt. d).
Fundacja nie wypłacała wynagrodzeń, nagród premii i innych świadczeń z tytułu
umów o pracę bądź umów o dzieło.

c) Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego
łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym
wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody,
premie i inne świadczenia
W roku 2015 Fundacja nie wypłacała wynagrodzeń członkom zarządu czy innych
organów fundacji ani osobom kierującym działalnością gospodarczą.

d) Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia
Łączne wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia w roku 2015 wyniosły 1 206 zł.
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e) Udzielone przez fundację pożyczki pieniężne, z podziałem według ich wysokości, ze
wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem
podstawy statutowej udzielania takich pożyczek
W roku 2015 Fundacja nie udzielała pożyczek pieniężnych.

f) Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku
Kwota na rachunku bankowym – stan na dzień 31 grudnia 2015 r.: 6 799,36 zł.
Volkswagen Bank Polska S.A.
Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa

g) Wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub nabytych akcji w
spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek
h) Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokość kwot wydatkowanych na to
nabycie
i) Nabyte pozostałe środki trwałe
W roku 2015 Fundacja nie nabyła obligacji, nie objęła udziałów ani nie nabyła
aktywów w spółkach prawa handlowego; nie nabyła nieruchomości lub innych
środków trwałych.

j) Wartość aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych
Wartość aktywów: 7 756,52 zł
Wartość zobowiązań: 246,00 zł

8. DANE O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ FUNDACJI PRZEZ PODMIOTY PAŃSTWOWE
I SAMORZĄDOWE
(§ 2, pkt. 8 rozporządzenia)
W roku 2015 Fundacji nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty państwowe i
samorządowe.
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9. INFORMACJA O ROZLICZENIACH FUNDACJI Z TYTUŁU CIĄŻĄCYCH
ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH
(§ 2, pkt. 8 rozporządzenia)
Wszystkie dochody Fundacji podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego zgodnie z
art. 17 ust. 1 pkt. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 1992 nr
21 poz. 86 ze zm.), a także zwolnieniu z podatku VAT zgodnie z art. 113 ust. 1 i 9
Ustawy o VAT (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 ze zm.).
Zeznanie CIT-8 zostało złożone terminowo w roku 2016 za pierwszy rok obrotowy
obejmujący okres wrzesień 2015 – grudzień 2016, zgodnie z § 14 Statutu Fundacji (pkt.
2 i 3):
2. Za rok obrotowy oraz sprawozdawczy w Fundacji przyjmuje się – za wyjątkiem
określonym w ust. 3 poniżej - rok kalendarzowy.
3. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31.12.2016 r.
Fundacja dokonuje rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.
Deklaracje dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych składane były w
obowiązujących terminach do właściwych urzędów skarbowych i gmin. Podatki były
regulowane terminowo i z tego tytułu nie występują zaległości.

10. KONTROLA DZIAŁANOŚCI FUNDACJI
(§ 3 rozporządzenia)
W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzana w Fundacji kontrola zewnętrzna.

Warszawa, dn. 4.05.2017
Sprawozdanie zatwierdził Zarząd Fundacji:
Prezes Zarządu
Maja Kłoda

Wiceprezes Zarządu
Maria Mossor-Kwit
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