SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM
„ZŁOTE SERCE”
ZA ROK 2017

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 2017r. Rada Fundacji podjęła następujące uchwały:


Uchwała Rady Fundacji z 30 czerwca 2017r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
merytorycznego za 2016r.
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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 2017 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 2017 Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy „Złote Serce”
przeprowadzał nabór do szkół. Od 01.09.2017r. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna
zmieniła nazwę na Branżową Szkołę I Stopnia Specjalną.
Na dzień 31 grudnia 2017r. do Ośrodka uczęszczało 129 dzieci, w tym 47 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.
Fundacja posiada własną stronę internetową oraz konto na portalu społecznościowym, gdzie
systematycznie umieszczane są ważniejsze wydarzenia z życia szkoły.
W roku 2017 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 2017r. w związku
z większą liczbą uczniów placówka musiała wynająć dodatkowy autobus, który zapewnił
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dzieciom bardziej komfortowe warunki jazdy. Na podstawie umów z 20 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 2017r. 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.
9 maja 2017r. na basenie „Delfinek” w Pińczowie Fundacja zorganizowała Wojewódzką
Specjalną Olimpiadę w pływaniu uczniów Szkół Specjalnych oraz Specjalnych Ośrodków
Szkolno-Wychowawczych z terenu województwa świętokrzyskiego. Celem imprezy była
integracja środowiska uczniów niepełnosprawnych intelektualnie z terenu województwa
świętokrzyskiego a przede wszystkim upowszechnianie pływania, jako najlepszej formy
usprawniania ruchowego osób niepełnosprawnych. Rywalizacja toczyła się w kilku kategoriach
wiekowych szkół podstawowych, gimnazjalnych, przysposabiających do pracy oraz zasadniczych
szkół zawodowych. Oprócz nagród rzeczowych za zajęcie trzech pierwszych miejsca, każdy
z uczestników otrzymał pamiątkowy medal oraz drobne upominki.
1 września 2017r. w związku ze zwiększoną liczbą uczniów Fundacja wynajęła nowy budynek
mieszczący się w Pińczowie przy ul. Pałęki 26. W w/w budynku powstały nowoczesne
i komfortowe sale dydaktyczne dla Specjalnego Punktu Przedszkolnego „Złote Serce” oraz
obszerne sale sypialne wraz ze świetlicą dla wychowanków Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego „Złote Serce”.
W 2017r. 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.
14.02.2017

WALENTYNKI

Z okazji tego święta w oddziale w Umianowicach
i w Punkcie Przedszkolnym przygotowano dyskoteki
walentynkowe,

na

których

uczniowie

zdobywali
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nagrody biorąc udział w wielu konkursach. Dyrekcja,
nauczyciele, wychowawcy oraz pracownicy szkoły
zostali

obdarowani

własnoręcznie

wykonanymi

walentynkami. Na uczestników zabawy czekał również
walentynkowy poczęstunek.
08.03.2017

MIĘDZYNARODOWY Uroczysty apel z okazji Dnia Kobiet odbył się 8 marca
DZIEŃ KOBIET

w Pińczowskim Samorządowym Centrum Kultury.
Na wysokości zadania stanęli wszyscy uczniowie, którzy
pod opieką nauczycieli przygotowali zabawną akademię.
Piosenki i skecze doskonale korespondowały z kobiecą
naturą, eksponując wyjątkowość i wrażliwość płci
pięknej. Uwieńczeniem tego wyjątkowego święta był
smaczny poczęstunek przygotowany przez uczniów klas
Przysposabiających do Pracy.

26.05.2017

KOMUNIA ŚWIĘTA

26 maja dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-

I BIERZMOWANIE

Wychowawczego „Złote Serce” przystąpiły do Pierwszej
Komunii Świętej i Sakramentu w Sanktuarium Matki
Bożej Mirowskiej w Pińczowie. Dziewięciu uczniów
naszego Ośrodka –po raz pierwszy przyjęli Komunię Św.
a

ośmiu

uczniów

przystąpiło

do

Sakramentu

Bierzmowania. Po uroczystości uczniowie ze swoimi
rodzinami, Pan Dyrektor, wychowawcy oraz przybyli
goście zostali zaproszeni na uroczysty obiad.
01.06.2017

MIĘDZYNARODOWY 1 czerwca 2017r. odbył się piknik rodzinny z okazji
DZIEŃ DZIECKA

Międzynarodowego Dnia Dziecka organizowany przez
Fundację ,,Złote Serce”. Główną atrakcją festynu był
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, karuzele,
kolorowe zjeżdżalnie, trampoliny, gry i zabawy. Ponadto
dzięki

uprzejmości

Komendy

Powiatowej

Straży
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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.
08-09.06.2017

WYCIECZKA DO

W dniach 08.06.-09.06.2017r. odbyła się dwudniowa

WARSZAWY

wycieczka szkolna do Warszawy. W wycieczce wzięli
udział uczniowie Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i klas
Przysposabiającego

Specjalnego

Ośrodka

Szkolno-

Wychowawczego „Złote Serce” w Pińczowie wraz
z rodzicami i personelem szkolnym. W ciągu dwóch dni
zwiedzili wiele ciekawych miejsc a grill i dyskoteka
dostarczyły niezapomnianych wrażeń.
13.06.2017

WYCIECZKA DO

W dniu 13.06.2017r. odbyła się jednodniowa wycieczka

ZATORU

do Zatoru 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. Pierwszą
atrakcją było zwiedzanie Parku Dinozaurów w Zatorze.
Prehistoryczne zwierzęta zrobiły ogromne wrażenie na
uczestnikach wycieczki. Po obiedzie nastał czas wolny
i szaleństwo w wesołym miasteczku.
19-20.06.2017

WYCIECZKA
ZAMOŚĆ –
SZCZEBRZESZYN ZWIERZYNIEC

W dniach 19.06-20.06.2017r. odbyła się wycieczka
szkolna

do

Zamościa-Szczebrzeszyna-Zwierzyńca.

W wycieczce wzięli udział uczniowie Specjalnego
Ośrodka

Szkolno-

Wychowawczego

„Złote

Serce”

w Pińczowie wraz z rodzicami i personelem szkolnym.
W pierwszym dniu zwiedzano zabytki Zamościa, gdzie
główną atrakcją był wystrzał z armat. Nasi podopieczni
mieli okazję ładowania prochu do armaty, po czym
następował

głośny

wystrzał.

Uczniowie

dostali

pamiątkowe dyplomy z tego wydarzenia. Po pysznym
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obiedzie uczestnicy wycieczki udali si się do ZOO gdzie
mieli okazję podziwiać wiele niespotykanych gatunków
zwierząt. Wieczorem odbyła się kolacja w Zwierzyńcu
połączona z grillem i dyskoteką na świeżym powietrzu.
Następny dzień był podzielony na zwiedzanie zabytków
Zwierzyńca oraz Szczebrzeszyna.
23.06.2017
04.09.2017

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
UROCZYSTE

Na inauguracji nowego roku szkolnego 2017/2018

ROZPOCZĘCIE

oprócz uczniów grona pedagogicznego, dyrekcji szkoły

ROKU SZKOLNEGO

obecni byli również rodzice, dziadkowie, prawni
opiekunowie.

08.09.2017

OTWARCIE

8 września o godzinie 10.30 miało miejsce uroczyste

BUDYNKU DLA

poświęcenie

SPECJALNEGO

Przedszkolnego i Internatu SOSW „Złote Serce“

PUNKTU

na

i

ulicy

otwarcie

Pałęki

26

Specjalnego

w

Pińczowie.

Punktu
Jednym

PRZEDSZKOLNEGO

z najważniejszych momentów tejże uroczystości to

I INTERATU SOSW

poświęcenie budynku oraz krzyży przez Księdza
Krzysztofa z Parafii Św. Jana Ewangelisty z Pińczowa.
Oficjalne

otwarcie

budynku

nastąpiło

poprzez

symboliczne przecięcie wstęgi. W tym uroczystym dniu
nie zabrakło również atrakcji dla dzieci : karuzele,
trampoliny, dmuchane zjeżdżalnie, wata cukrowa oraz
pyszny deser.
29.09.2017

DYSKOTEKA Z

Dnia 29 września w szkole w Umianowicach i w

OKAZJI DNIA

Punkcie Przedszkolnym świętowaliśmy Dzień Chłopaka.

CHŁOPAKA

Odbyły

się

dyskoteki

dla

wszystkich

uczniów.

Uczniowie wspólnie bawili się przy muzyce śpiewanej
na żywo przez wychowanków ze Schroniska dla
Nieletnich w Gackach. W tym dniu chłopcy otrzymali
moc gorących życzeń , imprezę uświetniły liczne
konkursy

z

nagrodami.

Na

chłopców

czekały

niespodzianki w postaci słodkich nagród oraz tytuł
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„super chłopaka”. Przez całą imprezę dopisywał świetny
humor, wszyscy super się bawili przy muzyce
dyskotekowej. Nie obyło się bez pamiątkowych zdjęć.
13.10.2017

DZIEŃ EDUKACJI

13 października 2017r. w Pińczowskim Samorządowy

NARODOWEJ

Centrum Kultury odbył się apel z okazji Dnia Edukacji
Narodowej. Po przedstawieniu w wykonaniu uczniów
zostały wręczone zaświadczenia o uzyskaniu przez
nauczycieli wyższego stopnia awansu zawodowego. Na
zakończenie

uczniowie

szkoły

pięknie

zagrali

i odśpiewali tradycyjne sto lat i koncert muzyczny dla
wszystkich.
20.10.2017

UROCZYSTOŚĆ

W dniu 20.10.2017 r miało miejsce ważne wydarzenie

ŚLUBOWANIA

w życiu uczniów klas pierwszych. W tym dniu zostali

UCZNIÓW I KLAS

oni pełnoprawnymi uczniami naszej szkoły. W tej
ważnej dla nich uroczystości byli z nimi rodzice, pan
Dyrektor,

wychowawczynie,

opiekunowie

i

starsi

koledzy. Aby zostać uczniami naszej szkoły , nasze
pociechy musiały wykazać się wiedzą o Polsce,
wyrażoną
w

w

obecności

wierszach
wszystkich

i

piosenkach.
gości

Następnie

powtarzali

słowa

przysięgi. Po części oficjalnej był poczęstunek dla
wszystkich gości oraz gry i zabawy dla dzieci.
30.11.2017

ANDRZEJKI

30 listopada 2017 r. magiczna andrzejkowa atmosfera
zapanowała także w Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym Złote Serce. Tego dnia wróżbom
i tańcom nie było końca! O godzinie 9.00 w świetlicy
szkolnej w Umianowicach z głośników popłynęły
pierwsze dźwięki energetycznej muzyki. Dodatkową
atrakcją był występ młodych wokalistów ze Schroniska
dla Nieletnich w Gackach, Dzieciaki były zachwycone
niecodzienną aranżacją piosenek oraz możliwością
wspólnej zabawy z nowymi kolegami. O godzinie 10.00
w świetlicy pojawiły się wróżki z Zespołu Szkół
w Kijach. Nastał wyczekany czas wróżb, dzięki Wróżby
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przepaltane były wspólnym tańcem przy muzyce oraz
zabawami, podczas których uczniowie zapoznali się
z tradycjami i historią powstania święta.
06.12.2017

WIZYTA W
PRZYTULISKU DLA
ZWIERZĄT

Tego

dnia

nasi

uczniowie

odwiedzili

zwierzaki

z przytuliska w Białogonkowie. Zbiórka dla schroniska
zorganizowana

w

Fundacji

powodzeniem

zarówno

cieszyła

wśród

się

uczniów

dużym
jak

i pracowników oraz rodziców. Karma i rzeczy zebrane
podczas akcji bardzo ucieszyły zwierzęta i ich
opiekunów.
22.12.2017

JASEŁKA

Dnia 22 grudnia 2017r. na Hali Widowiskowo
Sportowej w Pińczowie uczniowie i nauczyciele
zorganizowali Jasełka Bożonarodzeniowe. Jako pierwsi
na scenie wystąpiły przedszkolaki, przedstawiając
cztery pory roku. Po ich pięknym występie przyszła
pora na starszych podopiecznych Naszego Ośrodka.
Aktorzy

wiernie

odtworzyli

swoje

role

ubrani

w przepiękne stroje przygotowane specjalnie na tę
okazję. Piękna scenografia wprowadzała zgromadzoną
publiczność w świąteczny nastrój miłości

i ciepła. Po

występach na podopiecznych Ośrodka czekał święty
Mikołaj, który przybył prosto z Laponii mając ze sobą
wielki wór wypchany po brzegi pięknymi prezentami. W
świątecznych nastrojach zaproszeni goście oraz rodzice
udali się na spotkanie Wigilijne, podczas którego
połamali

się

opłatkiem,

życząc

sobie

nawzajem

wszystkiego co najlepsze.
Uczniowie Fundacji w 2017r. wzięli udział w wielu konkursach, na których zdobyli liczne
dyplomy i nagrody:
1) Konkurs „ Miej wpływ na to czym oddychasz”
2) XXVI Festiwal Piosenki „ Skarżysko 2017”
3) III Wojewódzki Turniej w Boccia i Łucznictwie
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IV. Przychody Fundacji:
Ogółem przychody w 2017r. wyniosły:

6 068 948,08 zł

w tym:
a) darowizny

30 172,68 zł

w tym wpływ z 1%
b) z budżetu gminy
c) ze Starostwa Powiatowego w Pińczowie

25 607,70 zł
892 702,98 zł
4 899 567,52 zł

d) ze Starostwa Powiatowego Busko – Zdrój

4031,31 zł

e) z Powiatowego Urzędu Pracy Busko – Zdrój

2 506,86 zł

f) pozostałe przychody

239 966,73 zł

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

6 261 384,44 zł

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

561 771,93 zł
3 179 662,08 zł

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

496 194,92 zł
2 038,46 zł
1 859 858,97 zł

f) amortyzacja

125 641,63 zł

g) pozostałe koszty

36 216,45 zł
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VI. Dane o zatrudnieniu, wynagrodzeniu i sytuacji finansowej:
1. Na dzień 31.12.2017r. Fundacja zatrudniała 134 pracowników: na podstawie Umowy
o pracę - 110 osób oraz 24 osoby na podstawie Umowy Zlecenia.
2. Fundacja wypłaciła w 2017r. wynagrodzenie za pracę w kwocie 2.886.190,52 zł
i wynagrodzenia z tytułu umów zleceń w kwocie 293.471,56 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 2017r. wynosił
29.821,46 zł
7. Fundacja na dzień 31 grudnia 2017r. nie posiadała lokat bankowych.
8. Sprawozdanie finansowe Fundacji wykazuje aktywa w kwocie 168.639,64 zł
oraz zobowiązania krótkoterminowe wynoszące 214.998,80 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 2017 Fundacja nie składała deklaracji podatkowych ale miała
obowiązek wpłaty zaliczek na podatki z tyt. PIT-4. Za rok 2017 Fundacja składa Deklarację
roczną o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od pracowników (PIT-4R),
której termin złożenia jest do 31 stycznia 2018r. oraz Deklarację na podatek dochodowy
od osób prawnych (CIT-8), której termin złożenia jest do 31 marca 2018 r.
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W roku 2017 w Fundacji przeprowadzono następujące kontrole:
1. 14.02 – 10.03.2017 – Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Wydział Kontroli Płatników
Składek w Kielcach
2. 25.04.2017 – Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Busku – Zdroju.
3. 04.12.2017 - Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Busku – Zdroju.

Wszystkie kontrole zakończyły się wynikiem pozytywnym – bez większych zastrzeżeń.

Pińczów, dn.11.06.2017r.

Sprawozdanie zatwierdził Prezes Fundacji - Anna Michnicka
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