SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM
„ZŁOTE SERCE”
ZA ROK 2015

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 2015r. Rada Fundacji podjęła następujące uchwały:


Uchwała Rady Fundacji z 30 czerwca 2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
merytorycznego za 2014r.
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Uchwała Rady Fundacji z 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany statutu Fundacji zgłoszenie prowadzenie działalności gospodarczej.

Fundacja jako organ prowadzący Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy „Złote Serce”,
Specjalny Punkt Przedszkolny, 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 2015 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 fizycznym i psychicznymi.
W dniu 1 września 2015r. na podstawie wpisu do ewidencji z 20.07.2015r. swoją działalność
w Fundacji rozpoczęła Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna trzyletnia, dla uczniów
z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi.
Szkoła ta kształci uczniów w następujących zawodach: piekarz, kucharz, ogrodnik, sprzedawca,
murarz- tynkarz, kamieniarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
betoniarz- zbrojarz, cieśla.
Od 01.09.2015 Gimnazjum Specjalne zgodnie z decyzją Starosty Pińczowskiego z 16.07.2015r.
poszerzyło swoje uprawnienia prowadząc nabór dla uczniów z niepełnosprawnością umysłową
w stopniu lekkim oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi.
W ciągu całego roku 2015 Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy „Złote Serce”
przeprowadzał nabór do szkół. Od 20.07.2015r. nabór prowadziła również Zasadnicza Szkoła
Zawodowa Specjalna. W związku z brakiem chętnych uczniów na rok szkolny 2015/2016
nie została utworzona żadna klasa zawodowa.
Na dzień 31 grudnia 2015r. do Ośrodka uczęszczało 102 dzieci, w tym 31 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.
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5. Bezpłatną opiekę lekarską i stomatologiczną.

Ośrodek również realizuje indywidualne zajęcia dla uczniów z upośledzeniem głębokim
i sprzężonym. W roku 2015 wszyscy uczniowie uczęszczający do szkół przy Ośrodku „Złote
Serce”, byli objęci dowozem. Również wychowankowie internatu byli przywożeni i odwożeni
do domów rodzinnych samochodami wynajmowanymi przez Fundację. W kwietniu 2015r.
zgodnie z umową z dnia 13.01.2015r.. podpisanej ze Starostwem Powiatowym w sprawie
dofinansowania projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II”
Fundacja zakupiła nowy samochód 17- osobowy do przewozu uczniów częściowo refundowany
przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na podstawie umów z 17
gminami, Ośrodek realizował dowóz i odwóz uczniów. Uczniowie Ośrodka byli również
dowożeni 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.
W 2015r. liczba uczniów znacząco wzrosła i od 1 września Fundacja wynajęła dodatkowy
budynek na działalność oświatową w miejscowości Umianowice. Dzięki podziałowi uczniów
na dwa budynki zwiększył się komfort nauki uczniów niepełnosprawnych w klasach.
Począwszy od założenia Fundacji w 2012r. trwały prace nad otwarciem strony internetowej.
W 2015r. przebudowano stronę internetową Fundacji w kierunku jej większej funkcjonalności
oraz zarchiwizowania starszych wiadomości.
W 2015r. Fundacja posiadała status organizacji pożytku publicznego. W celu rozpowszechnienia
możliwości pomocy naszym uczniom poprzez oddanie 1% z podatku roznoszone były ulotki
w Pińczowie i okolicznych miejscowościach oraz ogłoszone na stronie internetowej Fundacji
i portalu społecznościowym.
Do 30 czerwca 2015r. Fundacja kontynuowała czynności związane z umową partnerską na rzecz
realizacji Projektu „Świętokrzyska Sieć Współpracy” realizowanego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4. Rozwój potencjału
trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego. Głównym zadaniem
projektu

było

wzmocnienie

potencjału

organizacji

pozarządowych

z

województwa
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świętokrzyskiego zajmujących się pomocą społeczną oraz edukacją i wychowaniem poprzez
ich integrację, usieciowanie i podniesienie profesjonalizacji działań.
Od 1 lipca do 31 października 2015r. Fundacja zgodnie z umową realizowała zadanie publiczne
pt.:,,Program Son – Rise – wszechstronna edukacja i terapia osób z autyzmem i innymi
wyzwaniami rozwojowymi”. W szkoleniu wzięło udział 60 osób, pracowników Fundacji Złote
Serce. Uczestnicy poznali PROGRAM SON-RISE system terapii i edukacji dla osób z autyzmem
i innymi wyzwaniami rozwojowymi. Ww. szkolenie pozwoliło osiągnąć takie cele jak:
zapoznanie uczestników z niedyrektywnymi metodami pracy z dziećmi, poszerzenie repertuaru
technik edukacyjno-terapeutycznych jakimi dysponują pedagodzy i opiekunowie Fundacji Złote
Serce, podniesienie świadomości i wzbogacenie wiedzy na temat indywidualnego podejścia
do dzieci autystycznych i z innymi problemami rozwojowymi.
1 grudnia 2015r. Fundacja otworzyła sklepik z dewocjonaliami, sztucznymi kwiatami, wyrobami
hand-made oraz usługami pakowania prezentów. Cały zysk ze sprzedaży przeznaczony jest
na działania statutowe.
W 2015r. Fundacja była organizatorem wielu uroczystości. Brali w nich udział uczniowie
Ośrodka, rodzice naszych Wychowanków, przedstawiciele lokalnych władz oraz uczniowie
zaprzyjaźnionych z Fundacją Złote Serce szkół i placówek.
21.01.2015

DZIEŃ BABCI ,

Apel z ww. okazji odbył się w przedszkolu Fundacji.

DZIEŃ DZIADKA

O godzinie 10:00 babcie i dziadkowie przedszkolaków obejrzeli

Przedszkole

przedstawienie przygotowane przez swoich wnuków i wnuczki.
Nie zabrakło własnoręcznie zrobionych upominków i słodkiego
poczęstunku.

04.02.2015

WYJAZD NA MECZ

Tego dnia nasi podopieczni wraz z opiekunami pojechali Kielc

PIŁKI SIATKOWEJ

na mecz siatkówki, gdzie rywalizowały ze sobą dwie drużyny
Effector Kielce z Jastrzębskim Węglem. Na koniec na ręce
wychowanków

oficjalnie

wręczono

koszulkę

i

piłkę

z autografami wszystkich zawodników z drużyny Effector
Kielce.
13.02.2015

WALENTYNKI

Z okazji tego święta nauczyciele Ośrodka przygotowali
specjalną ,,Pocztę Walentynkową”, aby można było przekazać
życzenia najbliższym. Dyrekcja, nauczyciele, wychowawcy
oraz pracownicy szkoły zostali obdarowani własnoręcznie
wykonanymi

walentynkami.

Dzień

Świętego

Walentego
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zakończył się dyskoteką.
06.03.2015

MIĘDZYNARODOWY

W

tym

dniu

odbył

się

uroczysty

apel

z

okazji

DZIEŃ KOBIET

Międzynarodowego Dnia Kobiet. Podczas występu, w którym

Dom Kultury

uczestniczyli uczniowie Placówki, wyrecytowali wiersze
opiewające zalety kobiet i dziewczynek.

23.04.2015

WIZYTA W
OBSERWATORIUM

Wychowankowie

internatu

Fundacji

„Złote

Serce”

uczestniczyli w wycieczce do obserwatorium mieszczącym się
w kopule przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Pińczowie.
Dzieci zapoznały się z tematyką astronomii oraz poznały
przyrządy do obserwacji ciał niebieskich.

24.04.2015

PRZEKAZANIE

W dniu 16 kwietnia 2015 roku do naszego Ośrodka trafił

SAMOCHODU

kolejny pojazd do przewozu naszych uczniów. Uroczyste
poświęcenie i przekazanie pojazdu odbyło się dnia 24 kwietnia
o godzinie 11:30. Uroczystość uświetnili goście z ważnych
instytucji

samorządowych.

Poświęcenia

dokonał

Ojciec Gwardian Wojciech Madej proboszcz lokalnej parafii.
29.04.2015

WYJAZD NA MECZ
PIŁKI NOŻNEJ

14.05.2015
22.05.2015

Wychowankowie internatu wraz z Dyrektorem i nauczycielami
wybrali się na mecz Korony Kielce z Lechią Gdańsk.

WYCIECZKA DO

Uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum i PU wybrali się na

SANDOMIERZA

wycieczkę historyczno- krajoznawczą do Sandomierza.

DZIEŃ MATKI

W naszym przedszkolu z tej okazji dzieci przygotowały piękne

Przedszkole

występy dla swoich kochanych mam. Wszyscy przeżywali
tą uroczystość już od samego rana. Poprzez wiersze i piosenki
dzieci

starały

się

wyrazić

swoją

wdzięczność za

trud

wychowania, codzienną troskę i miłość, a ich wysiłek doceniony
został

brawami

i

uśmiechem

ze

strony

zaproszonych,

najważniejszych dla naszych serc Gości.
25.05.2015

WYCIECZKA DO

W tym dniu przedszkolaki udały się do pobliskiej jednostki

KOMENDY STRAŻY

Straży Pożarnej aby zapoznać się z pracą strażaka. Uczniowie

POŻARNEJ W

z entuzjazmem brali udział w pokazie gaszenia pożaru oraz

PIŃCZOWIE

oglądali sprzęt strażacki .

Przedszkole
29.05.2015

DZIECI DZIECIOM

W dniu 29.05 w Szkole Podstawowej nr 1 w Pińczowie, miała
miejsce akcja charytatywna „Dzieci Dzieciom” zorganizowana
w celu zebrania środków dla podopiecznych Domu Dziecka
w

Pacanowie.

W

akcji

uczestniczyły

dzieci,

rodzice,
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nauczyciele oraz zaproszeni goście. Akcję połączono z zabawą
i grami oraz z występami dzieci i kiermaszem.
01.06.2015

MIĘDZYNARODOWY

W nowo oddanej do użytku szkole w Umianowicach uroczyste

DZIEŃ DZIECKA

obchody Międzynarodowego Dnia Dziecka, na które zostali
zaproszeni

rodzice

wychowanków

i

szanowni

goście.

Dmuchane zamki i zjeżdżalnie, karuzele i wiele innych atrakcji
sprawiły, że dzień ten został na długo zapamiętany.
24.06.2015

WIZYTA

Tego dnia Przedszkolaki wraz z nauczycielkami pojechały na

PRZEDSZKOLAKÓW

wycieczkę do Kielc. Odwiedziły „Świat Słodyczy', gdzie

W ŚWIECIE

własnoręcznie robiły słodkości oraz Bajkoland, gdzie mogły

SŁODYCZY I

wybawić się za wszystkie czasy.

BAJKOLANDII
26.06.2015
01.09.2015

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
UROCZYSTE
ROZPOCZĘCIE ROKU
SZKOLNEGO

Uroczystość odbyła się w nowo otwartej placówce naszego
Ośrodka

w

Umianowicach.

Oprócz

Wychowanków

uczestniczyli w niej uczniowie, rodzice i przedstawiciele
lokalnych władz. W tym dniu wręczone zostały Akty

Nadania Stopnia Awansu Zawodowego dla nauczycieli,
którzy uzyskali stopień nauczyciela mianowanego.
30.09.2015

DYSKOTEKA Z

W naszej placówce odbyła się dyskoteka z okazji Dnia

OKAZJI DNIA

Chłopaka. Tego dnia świętowały wszystkie dzieci z klas

CHŁOPAKA

młodszych i starszych. Klasy Przysposabiające do Pracy
przygotowały

poczęstunek.

Dziewczynki

wybierały

najsympatyczniejszego chłopaka w szkole.
14.10.2015
23.10.2015

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
UROCZYSTOŚĆ

W naszej szkole miało miejsce niezwykłe wydarzenie –

ŚLUBOWANIA

ślubowanie klas pierwszych. W tym roku szkolnym składały je

UCZNIÓW I KLAS

trzy pierwsze klasy. W uroczystości brali udział rodzice
ślubowanych dzieci oraz dyrekcja. Na pierwszoklasistów
czekało uroczyste ślubowanie na sztandar i tradycyjne
pasowanie na ucznia symbolicznym wielkim ołówkiem przez
Dyrektora.

Ślubowanie

pierwszoklasistów.

Wszyscy

złożyli

również

pierwszoklasiści

rodzice
otrzymali

pamiątkowe dyplomy, prezent niespodziankę oraz kubki
z własnym imieniem i logiem szkoły.
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30.11.2015

ANDRZEJKI

Aby przybliżyć dzieciom tradycje andrzejkowe Ośrodku
Szkolno – Wychowawczym „Złote Serce” odbyły się Andrzejki.
Wprowadzeniem w magiczną atmosferę była opowieść
o

zwyczajach

i

tradycjach

andrzejkowych.

Następnie

rozpoczęła się dyskoteka, podczas której przy znanych
i lubianych przebojach muzycznych wszyscy bawili się
wyśmienicie. Na uczniów i wychowanków naszego ośrodka
czekała specjalna niespodzianka. Przybył oto orszak wróżek
i czarownic z pobliskiego gimnazjum w Kijach.
04.12.2015

MIKOŁAJKI

Tego dnia naszych wychowanków odwiedził św. Mikołaj
z workiem pełnym prezentów. Jak co roku spotkanie odbyło się
w Klasztorze Franciszkanów w Pińczowie. Entuzjastycznie,
w

towarzystwie

śnieżynek,

osobiście

wręczał

prezenty

wszystkim dzieciom.
07.12.2015

MIKOŁAJKI

W ramach integracji dzieci niepełnosprawnych i zdrowych,

Umianowice

grupa uczniów z Gimnazjum w Kijach pod opieką nauczycielek
zawitała w naszej placówce w Umianowicach. W przebraniu
Świętego Mikołaja oraz Śnieżynek wędrowali korytarzem
szkoły z workiem pełnym prezentów, pukali do drzwi każdej
klasy, zaproszeni wchodzili i rozdawali upominki.

18.12.2015

JASEŁKA,

W Pińczowskim Samorządowym Centrum Kultury zebrali się

UROCZYSTE

uczniowie naszej szkoły, pracownicy, rodzice dzieci. Swą

SPOTKANIE Z OKAZJI

obecnością Jasełka uświetnili również znamienici goście

ŚWIĄT BOŻEGO

z instytucji i placówek wspierających Fundację Złote Serce.

NARODZENIA

Przedstawienie pt. „Kolędować Małemu…” przygotowane

Dom Kultury

zostało przez uczniów. Część artystyczna podzielona była na
dwa odrębne scenariusze. W tym roku Jasełka przybrały formę
„na wesoło”.

Uczniowie Fundacji w 2015r. wzięli udział w wielu konkursach, na których zdobyli liczne
dyplomy i nagrody:
1) III Gminny Przegląd Jasełkowy
2) Gminny konkurs plastyczny „Czarownice małe i duże”
Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „ Złote Serce”
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3) Konkurs plastyczny „Wielkanocny zajączek”
4) XXIV Festiwal Piosenki „ Skarżysko 2015”
IV. Przychody Fundacji:
Ogółem przychody w 2015r. wyniosły:

4 429 531,58 zł

w tym:
a) darowizny

24 888,21 zł

b) z budżetu gminy
c) ze Starostwa Powiatowego
d) Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
e) z projektów unijnych
f) odpłatne świadczenia realizowane przez
fundację w ramach celów statutowych
z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń
(nadwyżka nad kosztami)
g) pozostałe przychody

554 567,26 zł
3 519 520,69 zł
5 960,00 zł
165 748,23 zł
125,00 zł

158 722,19 zł

V. Koszty Fundacji:
Fundacja prowadzi działalność gospodarczą.
Wszystkie ponoszone koszty związane są z realizacją celów statutowych.
Poniesiono koszty na:
- realizację celów statutowych

4 181 557,00 zł

w tym:
a) zużycie materiałów i energii
b) wynagrodzenia

1 958 553,50 zł

c) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
d) podatki i opłaty
e) usługi obce
f) amortyzacja

372 200,16 zł

330 554,58 zł
1 392,57 zł
1 390 396,99 zł
111 484,12 zł
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g) pozostałe koszty

16 975,08 zł

VI. Dane o zatrudnieniu, wynagrodzeniu i sytuacji finansowej:
1. Na dzień 31.12.2015r. Fundacja zatrudniała 105 pracowników na podstawie Umowy
o pracę 80 oraz 25 osób na podstawie Umowy Zlecenia.
2. Fundacja wypłaciła w 2015r. wynagrodzenie za pracę w kwocie 1.625.967,23 zł
i wynagrodzenia z tytułu umów zleceń w kwocie 332.586,27 zł
3. Zarząd nie otrzymywał wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji.
4. Fundacja nie udzielała żadnych pożyczek.
5. Fundacja posiada rachunki bankowe w banku ING Bank Śląski S.A.
6. Stan środków na rachunkach bankowych Fundacji na dzień 31 grudnia 2015r. wynosił
17.756,04 zł
7. Fundacja na dzień 31 grudnia 2015r. nie posiadała lokat bankowych.
8. Sprawozdanie finansowe Fundacji wykazuje aktywa w kwocie 319.097,86 zł
oraz zobowiązania krótkoterminowe wynoszące 133.508,46 zł
9. Fundacja nie wykonywała
i samorządowe.

działalności

zleconej

przez

podmioty

państwowe

10. Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości.
11. Fundacja zakupiła 1 samochód osobowy OPEL Movano Bus 2.3 Turbo Diesel o wartości
168.900,00 zł w części refundowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.
12. Fundacja nie nabyła obligacji, udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego.
13. Księgowość prowadziło biuro rachunkowe BDP Sp. Z o.o. Spółka Doradztwa
Podatkowego z Kielc.

VII. Informacja o rozliczeniach Fundacji.
Fundacja z tytułu ciążących na niej zobowiązaniach podatkowych wywiązuje się terminowozgodnie z obowiązkami w roku 2015 Fundacja nie składała deklaracji podatkowych ale miała
obowiązek wpłaty zaliczek na podatki z tyt. PIT-4. Za rok 2015 Fundacja składa Deklarację
roczną o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od pracowników (PIT-4R),
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której termin złożenia jest do 31 stycznia 2016r. oraz Deklarację na podatek dochodowy
od osób prawnych (CIT-8), której termin złożenia jest do 31 marca 2016 r.

W roku 2015 w Fundacji przeprowadzono następujące kontrole:
- 09.04.2015 - Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Busku Zdroju.
- 28.04.2015 - Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Busku Zdroju
- 17.09.2015 - Starostwo Powiatowe w Pińczowie
- 19.10.2015 - Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Busku Zdroju.
- 24.09 - 25.09.2015 - Kuratorium Oświaty w Kielcach
Wszystkie kontrole zakończyły się wynikiem pozytywnym – bez zastrzeżeń.

Pińczów, dn.30.06.2015r.

Sprawozdanie zatwierdził Prezes Fundacji - Mirosław Michnicki
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