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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI 

FUNDACJI POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM 

„ZŁOTE SERCE” 

ZA ROK 2012 

 
  

I. Dane Fundacji:  

Nazwa:   Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Złote Serce” 

Adres:    28-400 Pińczów, ul. Batalionów Chłopskich 5 

Strona www:   www.fundacjazloteserce.com.pl  

AKTUALNA: www.fundacjazloteserce.pl 

E-mail:   fundacjazloteserce@wp.pl 

AKTUALNY: sekretariat@fundacjazloteserce.pl 

Tel.    0-41 376-60-05 

Data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego:  09.02.2012r.;   

KRS:    0000406748;  

REGON:   260588948;  

NIP:    6621817462. 

 

Zarząd Fundacji:  

1. Michnicki Mirosław – Prezes Fundacji 

Rada Fundacji: 

1. Zielonka Paweł 

2.  Baran Elżbieta 

3. Ufniarska Małgorzata 

 

II. Cele statutowe fundacji:  

Celem Fundacji jest działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;  

Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których 

działalność jest zbieżna z celami Fundacji;  

W 2012r. zarząd nie podejmował żadnych uchwał. 

 

http://www.fundacjazloteserce.com.pl/
mailto:fundacjazloteserce@wp.pl
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Fundacja jako organ prowadzący Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy „Złote Serce”, 

Szkołę Podstawową Specjalną, Gimnazjum Specjalne oraz Szkołę Przysposabiającą do Pracy 

realizuje swoje cele poprzez:  

1. Prowadzi przedsięwzięcia dydaktyczne, profilaktyczno-wychowawcze, rehabilitacyjne      

i rewalidacyjne w Ośrodku i środowisku lokalnym.  

2. Realizuje indywidualne programy edukacyjne zawierające podstawy programowe 

kształcenia ogólnego dostosowane do potrzeb i możliwości intelektualnych                      

i psychofizycznych uczniów. 

3. Realizuje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania ustalone przez Ministra 

Edukacji Narodowej. 

4. Umożliwia zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa na 

każdym etapie kształcenia i samodzielnego funkcjonowania w środowisku. 

5. Udziela uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rewalidacyjnej, 

rehabilitacyjnej i socjalnej przygotowując ich do samodzielności w życiu społecznym. 

6. Obejmuje opieką, zapewnia bezpieczeństwo i optymalne warunki dla prawidłowego 

rozwoju wychowanków. 

7. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami 

oraz integruje ze środowiskiem. 

8. Współdziała z rodzicami i wspomaga ich w pełnieniu funkcji wychowawczych                

i edukacyjnych w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci i młodzież. 

9. Organizuje dostępne formy wypoczynku i rehabilitacji w okresie nauki i ferii szkolnych. 

10. Umożliwia rozwijanie kreatywności uczniów, ich uzdolnień i zainteresowań 

poznawczych, społecznych, artystycznych i sportowych przez organizację zajęć 

pozalekcyjnych i nadobowiązkowych, które są prowadzone w miarę posiadanych 

środków. 

11. Udziela rodzicom rzetelnej informacji na temat ich dzieci. Wspomaga przez 

organizowanie i prowadzenie konsultacji, zajęć specjalistycznych, warsztatów 

umiejętności i grup wsparcia. 

12. Zadania wychowawcze realizowane są w oparciu o szkolny program wychowawczy         

i szkolny program profilaktyki. 
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III. Główne działania Fundacji w 2012 roku:  

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Złote Serce” została zarejestrowana decyzją 

Sądu Rejonowego w Kielcach w dniu 09.02.2012 r. Celem Działalności Fundacji jest szeroko 

pojęta pomoc osobom niepełnosprawnym , z niepełnosprawnościami fizycznymi                         

i psychicznymi. Od dnia 19.06.2012 r. Fundacja uzyskała wpis do ewidencji dla poszczególnych 

szkół na prowadzenie działalności oświatowej dla dzieci z upośledzeniem umiarkowanym          

i znacznym oraz autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi. Z dniem 21.08.2012r. 

decyzją Starosty Powiatu Pińczowskiego -  Szkoła Podstawowa Specjalna i Gimnazjum 

Specjalne uzyskały uprawnienia szkoły publicznej, natomiast Szkoła Specjalna 

Przysposabiająca do Pracy uzyskała uprawnienia szkoły publicznej w dniu 27.09.2012 r. 

Od dnia 01.09.2012 r. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy „Złote Serce” 

przeprowadził nabór i prowadzi działalność, w którym obecnie mieści się: Szkoła Podstawowa 

Specjalna , Gimnazjum Specjalne i Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy. 

Na dzień 31 grudnia 2012r. do Ośrodka uczęszczało 35 dzieci, w tym 17 wychowanków 

mieszkało w internacie. Zgodnie z ofertą edukacyjną oraz pełnionej opieki nad uczniami            

w Ośrodku, placówka zapewnia wszystkim swoim wychowankom : 

1. Bezpłatną edukację związaną z planami nauczania wynikającymi z rozporządzenia MEN  

2. Bezpłatne dodatkowe zajęcia rewalidacyjno  - wychowawcze w postaci : hipoterapii, 

dogoterapii, hydroterapii, rehabilitacji, rewalidacji, logopedii  i zajęć nauki gry na 

instrumentach 

3. Bezpłatny przywóz i odwóz do domów rodzinnych, również dla wychowanków 

przebywających w internacie Ośrodka 

4. Bezpłatne, całodobowe wyżywienie  

5. Bezpłatną opiekę lekarską i stomatologiczną. 

Ośrodek również realizuje indywidualne zajęcia dla uczniów z upośledzeniem głębokim              

i sprzężonym. Od 03.09.2012 r. wszyscy uczniowie uczęszczają do szkół przy Ośrodku „Złote 

Serce”, są objęci dowozem. Również wychowankowie internatu przywożeni są i odwożeni do 

domów rodzinnych samochodami wynajmowanymi przez Fundację. Na podstawie umów z 11 
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gminami, Ośrodek realizuje dowóz i odwóz uczniów. Uczniowie Ośrodka dowożeni są również 

na zajęcia rewalidacyjne: 

- do stadniny koni, gdzie prowadzona jest hipoterapia 

- na basen, gdzie prowadzona jest hydroterapia i realizowane są zajęcia z wychowania 

fizycznego dla wszystkich uczniów na każdym etapie edukacyjnym.  

Dnia 6 grudnia 2012r. uczniowie z naszej placówki wzięli udział w X Przeglądzie Twórczości 

Artystycznej dla Dzieci i Młodzieży z Innymi Potrzebami Edukacyjnymi „W krainie Uśmiechu” 

w Jędrzejowie, gdzie zaprezentowali swoje umiejętnościami na dużej scenie przed szerszą 

publicznością. 

20 grudnia 2012r. Fundacja zorganizowała dla swoich uczniów wycieczkę do Sejmu RP.           

W czasie jej trwania dzieci i młodzież dowiedziały się wiele ciekawych rzeczy o polskim 

parlamencie i jego pracy. 

 

IV. Przychody Fundacji: 

w tym: 

a) darowizny          4 100,00 zł 

b) z budżetu gminy                24 204,03 zł 

c) pozostałe przychody         7 210,00 zł 

 

V. Koszty Fundacji:  

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 

Wszystkie ponoszone koszty związane są z realizacją celów statutowych. 

Poniesiono koszty na: 

-  realizację celów statutowych        418 052,37 zł 

   w tym: 

a) zużycie materiałów i energii                 36 948,41 zł 
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b) wynagrodzenia                     287 848,46 zł 

c) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                 57 229,81 zł 

d) podatki i opłaty           1 090,00 zł      

e) usługi obce          30 408,61 zł 

f) amortyzacja                       4 499,00 zł 

g) pozostałe koszty                28,08 zł 

 

VI. Dane o zatrudnieniu, wynagrodzeniu i sytuacji finansowej:   

1. W 2012r. Fundacja zatrudniała 32 pracowników na podstawie Umowy o pracę oraz  

7 osób na  podstawie Umowy Zlecenia. 

2. Fundacja wypłaciła w 2012r. wynagrodzenie za pracę w kwocie 250 865,46 zł                 

i wynagrodzenia z tytułu umów zleceń w kwocie 36 983,00 zł. 

3. Zarząd nie otrzymywał wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji. 

4. Fundacja nie udzielała żadnych pożyczek. 

5. Fundacja posiada rachunek bankowy w Banku BPH Spółka Akcyjna. 

6. Stan środków na rachunku bankowym Fundacji na dzień 31 grudnia 2012r. wynosił 

7 861,12 zł. 

7. Fundacja na dzień 31 grudnia 2012r. nie posiadała lokat bankowych. 

8. Sprawozdanie finansowe Fundacji wykazuje aktywa w kwocie 16 899,82 zł oraz 

zobowiązania krótkoterminowe wynoszące 37 295,68 zł 

9. Fundacja nie wykonywała działalności zleconej przez podmioty państwowe                     

i samorządowe. 

10. Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości. 

11. Fundacja nie nabyła obligacji, udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego. 

12. Księgowość prowadziło biuro rachunkowe BDP Sp. Z o.o. Spółka Doradztwa 

Podatkowego z Kielc. 
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VII. Informacja o rozliczeniach Fundacji. 

Fundacja z tytułu ciążących na niej zobowiązaniach podatkowych wywiązuje się terminowo- 

zgodnie z obowiązkami w roku 2012 Fundacja nie składała deklaracji podatkowych i nie miała 

obowiązku wpłaty podatków. 

Fundacja złożyła do Urzędu Skarbowego roczne rozliczenie finansowe CIT-8 za rok 2012.  

W roku 2012 w Fundacji nie była przeprowadzona kontrola.  

 

 

Pińczów, dn.30.06.2013r.  

 

 

Sprawozdanie zatwierdził Prezes Fundacji -  Mirosław Michnicki  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


