SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM
„ZŁOTE SERCE”
ZA ROK 2016

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. Michnicka Anna – 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 2016r. Rada Fundacji podjęła następujące uchwały:


Uchwała Rady Fundacji z 3 maja 2016r. w sprawie zmian w §6 statutu Fundacji,



Uchwała Rady Fundacji z 4 maja 2016r. w sprawie zmiany Prezesa Zarządu Fundacji,
Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „ Złote Serce”
ul. Batalionów Chłopskich 5, 28-400 Pińczów,
KRS: 0000406748, NIP: 6621817462, REGON: 260588948

1



Uchwała Rady Fundacji z 30 czerwca 2016r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
merytorycznego za 2015r.

Fundacja jako organ prowadzący Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy „Złote Serce”,
Specjalny Punkt Przedszkolny, Szkołę Podstawową Specjalną, Gimnazjum Specjalne, Szkołę
Przysposabiającą do Pracy oraz Zasadniczą Szkołę Zawodową Specjalną 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 2016 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 ciągu całego roku 2016 Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy „Złote Serce”
przeprowadzał nabór do szkół. Od 01.09.2016r. naukę w I klasie Zasadniczej Szkoły Zawodowej
Specjalnej rozpoczęli uczniowie kształcący się w zawodzie: kucharz. Praktyki zawodowe w/w
uczniów odbywają się na kuchni w siedzibie Fundacji.
Na dzień 31 grudnia 2016r. do Ośrodka uczęszczało 119 dzieci, w tym 40 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. W roku 2016 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 sierpniu 2016r.
w związku z większą liczbą uczniów placówka musiała wynająć dodatkowy samochód, który
zapewnił dzieciom bardziej komfortowe warunki jazdy. Na podstawie umów z 18 gminami,
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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.
Fundacja posiada własną stronę internetową oraz konto na portalu społecznościowym, gdzie
systematycznie umieszczane są ważniejsze wydarzenia z życia szkoły.
W 2016r. 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.
4 maja 2016r. podjęto uchwałę w sprawie zmian w zarządzie Fundacji, gdzie nowym Prezesem
Zarządu Fundacji została Pani Anna Michnicka.
1 września 2016r. w związku z małym zainteresowaniem na rynku konsumenckim Fundacja
zamknęła sklepik z dewocjonaliami.
W 2016r. 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.
12.02.2016

WALENTYNKI

Z okazji tego święta w oddziale w Umianowicach
przygotowano specjalną ,,Pocztę Walentynkową”, aby
można było przekazać życzenia najbliższym. Dyrekcja,
nauczyciele, wychowawcy oraz pracownicy szkoły zostali
obdarowani własnoręcznie wykonanymi walentynkami.
Zabawę

uświetniła

konkursy z

dyskoteka

nagrodami.

szkolna

Wybrano

miss

oraz

liczne

i

mistera

Walentynek. Na uczestników zabawy czekał również
walentynkowy poczęstunek
08.03.2016

MIĘDZYNARODOWY
DZIEŃ KOBIET
Dom Kultury

Z tej okazji 11 marca męska część szkolnego personelu
przygotowała
Samorządowym

uroczysty

akademię

Centrum

w

Pińczowskim

Kultury.

Tegoroczne
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przedstawienie pt. ,,Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był
sam” w zabawny sposób ukazał codzienne relacje damsko
– męskie.
16.05.2016

WYCIECZKA

W dniach 16.05.-17.05.2016r. odbyła się wycieczka

17.05.2016

ZAMOŚĆ-

szkolna do Zamościa- Szczebrzeszyna- Zwierzyńca.

STRZEBRZESZYNZWIERZYNIEC

W

wycieczce

wzięli

udział

uczniowie

Szkoły

Podstawowej, Gimnazjum i klas Szkoły Przysposabiającej
do Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego
„Złote Serce” w Pińczowie wraz z rodzicami i personelem
szkolnym. W ciągu dwóch dni zwiedzili wiele ciekawych
miejsc

a

ognisko

i

dyskoteka

dostarczyły

niezapomnianych wrażeń
20.05.2016

WYCIECZKA DO

W dniu 20.05.2016r. odbyła się jednodniowa wycieczka

KRAKOWA

do Krakowa z udziałem grupy głębokich, przedszkolaków
oraz klas 1-3, 4-6 Szkoły Podstawowej Specjalnego
Ośrodka

Szkolno-

Wychowawczego

„Złote

Serce”

w Pińczowie. Uczestnikami wycieczki byli nie tylko
uczniowie placówki, lecz także rodzice dzieci.
23.05.2016

KOMUNIA ŚWIĘTA

23 maja 2016 roku o godzinie 10:00 w Sanktuarium Matki

I BIERZMOWANIE

Bożej Mirowskiej w Pińczowie trzej uczniowie naszego
Ośrodka
a

–po

dziewięcioro

raz

pierwszy

uczniów

przyjęli

przystąpiło

Komunię
do

Św.

Sakramentu

Bierzmowania. Po uroczystości uczniowie ze swoimi
rodzinami, Pan Dyrektor, wychowawcy oraz przybyli goście
zostali zaproszeni na uroczysty obiad.
01.06.2016

MIĘDZYNARODOWY

1 czerwca 2016r. odbył się piknik rodzinny z okazji

DZIEŃ DZIECKA

Międzynarodowego Dnia Dziecka organizowany przez
Fundację ,,Złote Serce”. Główną atrakcją tegorocznych
obchodów był nietypowy mecz piłki nożnej o puchar
prezesa Fundacji ,,Złote Serce” odbywający się na Hali
Widowiskowo – Sportowej w Pińczowie. Naprzeciw
siebie stanęli pracownicy ze szkoły w Umianowicach oraz
Pińczowie. Po zakończeniu rozgrywek na naszych
wychowanków czekała moc atrakcji: wesołe miasteczko,
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karuzele, kolorowe zjeżdżalnie, trampoliny, gry i zabawy.
Ponadto dzięki uprzejmości Komendy Powiatowej Straży
Pożarnej

w

Pińczowie

dzieci

uczestniczyły

w demonstracji wozów strażackich, jak również sprzętu
ratownictwa drogowego. Uczniowie dowiedzieli się
z jakimi trudami zmagają się strażacy podczas akcji
ratowniczo – gaśniczej oraz na czym polega tego rodzaju
praca.
24.06.2016
01.09.2016

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
UROCZYSTE

Na inauguracji nowego roku szkolnego 2016/2017 oprócz

ROZPOCZĘCIE ROKU uczniów grona pedagogicznego, dyrekcji szkoły obecni
SZKOLNEGO
30.09.2016

byli również rodzice, dziadkowie, prawni opiekunowie.

DYSKOTEKA Z

W naszej placówce odbyła się dyskoteka z okazji Dnia

OKAZJI DNIA

Chłopaka. W tym dniu chłopcy otrzymali moc gorących

CHŁOPAKA

życzeń, imprezę uświetniły konkursy z nagrodami.
Na chłopców czekały niespodzianki w postaci słodkich
nagród oraz tytuły „super chłopaka”. Przez całą imprezę
dopisywał dobry humor, wszyscy super się bawili przy
muzyce dyskotekowej.

13.10.2016

DZIEŃ EDUKACJI

W tym dniu wręczone zostały Akty Nadania Stopnia

NARODOWEJ

Awansu Zawodowego dla nauczycieli, którzy uzyskali
stopień nauczyciela kontraktowego.

28.10.2016

UROCZYSTOŚĆ

28.10.2016 w Fundacji ,,Złote Serce ” w Pińczowie miała

ŚLUBOWANIA

miejsce uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych.

UCZNIÓW I KLAS

Uroczystość miała bardzo podniosły, a zarazem radosny
charakter. W uroczystości uczestniczyli: Pan Dyrektor
oraz rodzice pierwszoklasistów. Pierwszoklasiści ubrani
w stroje galowe niecierpliwie oczekiwali na najważniejszy
moment uroczystości – pasowanie na ucznia. Najpierw
jednak

musieli

przygotowany

zaprezentować
pod

program

kierunkiem

artystyczny

wychowawców.

Po

zakończeniu części oficjalnej rozpoczął się poczęstunek
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dla uczniów i ich rodziców, rozmów i wspólnej zabawy
nie było końca
30.11.2016

ANDRZEJKI

W Ośrodku Szkolno – Wychowawczym „Złote Serce”
w Umianowicach 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.
06.12.2016

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.
22.12.2016

JASEŁKA

22 grudnia na Hali Widowiskowo Sportowej w Pińczowie
odbyły

się

Jasełka

Bożonarodzeniowe

Specjalnego

Ośrodka Szkolno – Wychowawczego „Złote Serce”.
Jasełka przybrały postać humorystyczną. W nastrojowo
udekorowanej sali, w scenografii bożonarodzeniowej
stajenki oraz przy brzmieniu pięknych polskich kolęd
aniołki, pastuszkowie oraz dostojni królowie przedstawili
jasełka. Widzowie z zachwytem słuchali ciekawych ról,
a melodie kolęd i pastorałek, wykonane przez uczniów
naszej szkoły. Po występie widzowie przedstawienia –
goście oraz rodzice dzieci, zaproszeni zostali na uroczystą
Wigilię, podczas której mieli okazję połamać się
opłatkiem

oraz

skosztować

dań

wigilijnych

przygotowanych przez uczniów klas Przysposabiających
do Pracy.

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „ Złote Serce”
ul. Batalionów Chłopskich 5, 28-400 Pińczów,
KRS: 0000406748, NIP: 6621817462, REGON: 260588948

7

21 kwietnia Fundację „Złote Serce” w Pińczowie odwiedziła bardzo wyrośnięta Mróweczka.
Z koszem pełnym smakołyków zaglądała do każdej z klas, gdzie uczniowie szkół prowadzonych
przez Fundację mogli bliżej zaznajomić się z maskotką sieci sklepów PSB Mrówka.
Uczniowie Fundacji w 2016r. wzięli udział w wielu konkursach, na których zdobyli liczne
dyplomy i nagrody:
1) XXV Festiwal Piosenki „ Skarżysko 2016”
2) Niepełnosprawny Sportowiec roku
3) II Wojewódzki Turniej w Boccia i Łucznictwie
IV. Przychody Fundacji:
Ogółem przychody w 2016r. wyniosły:

4 974 032,72 zł

w tym:
a) darowizny

2 100,00 zł

b) z budżetu gminy
c) ze Starostwa Powiatowego
d) odpłatne świadczenia realizowane przez
fundację w ramach celów statutowych
z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń
(nadwyżka nad kosztami)
e) pozostałe przychody

700 205,87 zł
4 040 872,52 zł
2 463,30 zł

228 391,03 zł

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

4 992 079,47 zł

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

392 491,61 zł
2 424 219,44 zł
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c) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

433 258,34 zł

d) podatki i opłaty

1 568,04 zł

e) usługi obce

1 573 403,17 zł

f) amortyzacja

158 176,58 zł

g) pozostałe koszty

8 962,29 zł

VI. Dane o zatrudnieniu, wynagrodzeniu i sytuacji finansowej:
1. Na dzień 31.12.2016r. Fundacja zatrudniała 120 pracowników na podstawie Umowy
o pracę 100 oraz 20 osób na podstawie Umowy Zlecenia.
2. Fundacja wypłaciła w 2016r. wynagrodzenie za pracę w kwocie 2.157.573,91 zł
i wynagrodzenia z tytułu umów zleceń w kwocie 266.645,53 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 2016r. wynosił
10.980,57 zł
7. Fundacja na dzień 31 grudnia 2016r. nie posiadała lokat bankowych.
8. Sprawozdanie finansowe Fundacji wykazuje aktywa w kwocie 247.000,01 zł
oraz zobowiązania krótkoterminowe wynoszące 100.968,99 zł
9. Fundacja nie wykonywała
i samorządowe.

działalności

zleconej

przez

podmioty

państwowe

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.

VII. Informacja o rozliczeniach Fundacji.
Fundacja z tytułu ciążących na niej zobowiązaniach podatkowych wywiązuje się terminowozgodnie z obowiązkami w roku 2016 Fundacja nie składała deklaracji podatkowych ale miała
obowiązek wpłaty zaliczek na podatki z tyt. PIT-4. Za rok 2016 Fundacja składa Deklarację
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roczną o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od pracowników (PIT-4R),
której termin złożenia jest do 31 stycznia 2017r. oraz Deklarację na podatek dochodowy
od osób prawnych (CIT-8), której termin złożenia jest do 31 marca 2017 r.

W roku 2016 w Fundacji przeprowadzono następujące kontrole:
- 05.10.2016 – Starostwo Powiatowe w Pińczowie
- 14.10.2016 – Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Busku – Zdroju.
- 01.12.2016 - Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Busku – Zdroju.
- 08.12.2016 - Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Busku – Zdroju.
Wszystkie kontrole zakończyły się wynikiem pozytywnym – bez zastrzeżeń.

Pińczów, dn.30.06.2016r.

Sprawozdanie zatwierdził Prezes Fundacji - Anna Michnicka

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „ Złote Serce”
ul. Batalionów Chłopskich 5, 28-400 Pińczów,
KRS: 0000406748, NIP: 6621817462, REGON: 260588948
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