
Sprawozdanie merytoryczne Zarządu 
z działalności Sądeckiej Fundacji Na Rzecz Wspierania Profilaktyki, Terapii i 

Rehabilitacji Zaburzeń Wieku Rozwojowego „O KAŻDE DZIECKO” 
z siedzibą w Nowym Sączu 

za rok 2012 
w układzie określonym w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 08.05.2011 r. w 
sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji 
 
 
I. Informacje ogólne: 
 

1. Sądecka Fundacja Na Rzecz Wspierania Profilaktyki, Terapii i Rehabilitacji Zaburzeń        
Wieku Rozwojowego „O KAŻDE DZIECKO” została wpisana do Krajowego Rejestru 
Sądowego w dniu 20.01.2011 r. pod nr 0000375906 

2. Siedziba Fundacji: Nowy Sącz 
3. Adres Fundacji: ul. Wiśniowieckiego 28, 33-300 Nowy Sącz 
4. W lutym 2011 r. Fundacja uzyskała nr REGON: 121447173 
5. W lutym 2011 r. Fundacja uzyskała Numer Identyfikacji Podatkowej: 7343479135 
6. W dniu 15 luty 2011 r. Fundacja zawarła umowę rachunku bankowego (Bank PKO 

S.A. nr konta: 38124047481111001038012715) 
7. Stworzono stronę internetową Fundacji: www.okazdedziecko.pl 
8. W skład Zarządu weszli: 

a) Tomasz Maślanka – Prezes; zam. ul. Zielona 19L, 33-395 Chełmiec 
b) Wojciech Dutka – Wiceprezes; zam. Al. Batorego 73B/10, 33-300 Nowy Sącz 
c) Barbara Giszterowicz – Wiceprezes, zam. ul. Wróblewskiego 14/2, 38-300 Gorlice 

9. Celem działania Fundacji jest działalność na rzecz ochrony zdrowia i pomocy 
społecznej, a w szczególności pomoc medyczna, wychowawcza, edukacyjna i 
społeczna dzieciom w wieku rozwojowym, wielorako psychoruchowo 
niepełnosprawnym, zagrożonym niepełnosprawnością, dotkniętym innymi 
zaburzeniami rozwojowymi oraz ich rodzinom. 

 
II. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów 
statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach 
finansowych 
 
1. Sposób realizacji celów statutowych organizacji: 
 

a) Powoływanie, prowadzenie i wspieranie finansowe oraz rzeczowe instytucji 
działających na rzecz terapii i rehabilitacji  dzieci niepełnosprawnych, zagrożonych 
niepełnosprawnością oraz dotkniętych innymi zaburzeniami rozwojowymi 

b) Powoływanie, prowadzenie i wspieranie finansowe oraz rzeczowe instytucji 
edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych  działających na rzecz dzieci 
niepełnosprawnych, zagrożonych niepełnosprawnością oraz dotkniętych innymi 
zaburzeniami rozwojowymi. 

c) Powoływanie, prowadzenie i wspieranie finansowe oraz rzeczowe instytucji 
udzielających pomocy prawnej i psychologicznej dzieciom niepełnosprawnym, 
zagrożonym niepełnosprawnością, dotkniętym innymi zaburzeniami rozwojowymi 
oraz ich rodzinom. 

d) Organizowanie, prowadzenie i finansowanie turnusów rehabilitacyjnych oraz 
wypoczynkowych dla  dzieci niepełnosprawnych, zagrożonych niepełnosprawnością 
oraz dotkniętych innymi zaburzeniami rozwojowymi. 

e) Organizowanie imprez kulturalnych i rekreacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych, 
zagrożonych niepełnosprawnością, dotkniętych innymi zaburzeniami rozwojowymi 
oraz ich rodzin. 



f) Organizowanie, prowadzenie i finansowanie szkoleń dla kadr medycznych oraz 
pedagogicznych dotyczących metod diagnostyki, terapii, rehabilitacji, a także edukacji 
dzieci niepełnosprawnych, zagrożonych niepełnosprawnością oraz dotkniętych 
innymi zaburzeniami rozwojowymi. 

g) Organizowanie, prowadzenie i finansowanie szkoleń dla rodziców i opiekunów, ze 
szczególnym uwzględnieniem tematyki związanej z niepełnosprawnością dziecka, a 
także innymi zaburzeniami rozwojowymi. 

h) Prowadzenie i wspieranie finansowe oraz merytoryczne badań naukowych 
dotyczących metod i strategii diagnostyki, terapii, rehabilitacji, a także edukacji dzieci 
niepełnosprawnych, zagrożonych niepełnosprawnością oraz dotkniętych innymi 
zaburzeniami rozwojowymi. 

i) Wydawanie książek, czasopism, broszur oraz materiałów multimedialnych o tematyce 
medycznej, psychologicznej, a także edukacyjnej, w tym szczególnie dotyczącej 
niepełnosprawności dzieci i możliwościom jej przeciwdziałania oraz o tematyce 
dotyczącej problemów rozwojowych dzieci. 

j) Współpraca z innymi instytucjami krajowymi i zagranicznymi oraz osobami fizycznymi 
na rzecz ochrony zdrowia, edukacji i pomocy społecznej z szczególnym 
uwzględnieniem aspektów życia dzieci niepełnosprawnych, zagrożonych 
niepełnosprawnością, dotkniętych innymi zaburzeniami rozwojowymi, a także ich 
rodzin. 

k) Powoływanie, prowadzenie, wspieranie finansowe i rzeczowe instytucji zajmujących 
się leczeniem, rehabilitacją, edukacją, pomocą prawną oraz psychologiczną, 
wyrównywaniem szans życiowych innych osób niepełnosprawnych, a także 
wspieraniem ich rodzin. 

l) Wspieranie merytoryczne i finansowe wszelkich innych działań zapobiegających 
problemowi powstawania niepełnosprawności oraz minimalizujących jego skutki w 
społeczeństwie. 

m) Działania inwestycyjne, organizacyjne i finansowe na rzecz ochrony zdrowia i życia 
ludzkiego, w tym szczególnie zdrowia i życia dzieci. 

 
2. Zasięg terytorialny prowadzonej działalności w 2012 r. – miasto Nowy Sącz i powiat 
nowosądecki 
 
3. Główne zdarzenia prawne w działalności Fundacji, w tym o skutkach finansowych: 
 
 
W 2012 r. Fundacja zrealizowała dwa, zlecone jej przez Miasto Nowy Sącz, zadania 
publiczne, których szczegółowy opis znajduje się pod pkt XX niniejszego sprawozdania. 
Pierwszym z nich była druga edycja programu pn. „Rodzic terapeutą swojego dziecka”, 
realizowana w okresie od 3 września do 24 grudnia 2012 r. Fundacja uczestniczyła w 
kosztach realizacji programu w 7,90 %. 
Kolejnym, była realizacja programu pn. „Znaczenie prawidłowego funkcjonowania procesów 
integracji sensorycznej dla rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym”, realizowana 
w okresie od 1 września do 24 grudnia 2012 r. Fundacja uczestniczyła w kosztach realizacji 
programu w 8,1 %. 
 
Ponadto, sfinansowano udział dwóch fizjoterapeutów w szkoleniu podyplomowym pn. 
„Zaburzenia regulacji wieku wczesnodziecięcego”, organizowanym przez Fundację „Promyk 
Słońca” we Wrocławiu, wydatkując na ten cel kwotę ogółem 1500 zł oraz zakupiła dla 
współpracującego z Fundacją Centrum Rehabilitacji NEUROKINEZIS W Nowym Sączu – 
sprzęt wykorzystywany do metody integracji sensorycznej, w kwocie 1824 zł. 
 
W dniu 17 czerwca 2012 r. na terenie Miasteczka Rowerowego w Nowym Sączu została 
przeprowadzona przez Fundację – zbiórka publiczna (na podstawie zezwolenia nr 
WSO.5311.8.2012.WO wydanego przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza), dofinansowana 



przez Miasto Nowy Sącz.  W jej wyniku zebrano środki pieniężne w kwocie 2430,18 zł 
natomiast koszt jej zorganizowania wyniósł 82,00 zł (opłata skarbowa za wydanie zgody). 
Dochód ze zbiórki publicznej został w całości przeznaczony na wsparcie rehabilitacji 
wcześniaków, noworodków, niemowląt i dzieci zagrożonych niepełnosprawnością oraz tych, 
u których rozpoznano niepełnosprawność ruchową (tj. na cele statutowe). 
 
Na bieżąco kontynuowana jest podjęta na podstawie umów zawartych w 2011 r. - 
współpraca z Ośrodkiem Adopcyjno-Opiekuńczym w Nowym Sączu, NZOZ Centrum 
Rehabilitacji „NEUROKINEZIS” w Nowym Sączu, a także Szpitalem Specjalistycznym im. J. 
Śniadeckiego w Nowym Sączu, polegająca m. in.  na wspólnym organizowaniu i 
prowadzeniu przedsięwzięć związanych z wczesną diagnostyką i terapią zaburzeń rozwoju 
psychoruchowego u niemowląt, prowadzeniu wspólnych działań na rzecz propagowania idei 
zdrowego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, w tym szkoleń dla rodziców i opiekunów ze 
szczególnym uwzględnieniem tematyki związanej z niepełnosprawnością dziecka, 
konferencji, imprez kulturalnych, wystąpień w mediach itp. Natomiast, w oparciu o zawartą w 
pierwszym półroczu 2012 r. umowę z Ośrodkiem Wsparcia i Terapii Rodzin w Nowym Sączu, 
Fundacja organizuje spotkania i konsultacje w zakresie edukacji rodziców adopcyjnych i 
rodzin zastępczych, dotyczącej problematyki zaburzeń rozwoju ruchowego, w szczególności 
u niemowląt i małych dzieci. 
We współpracy z Pałacem Młodzieży w Nowym Sączu przeprowadzono konkurs plastyczny 
dla dzieci w wieku od 0-7 lat pn. „Jak dziecko raczkuje” oraz dla rodziców takich dzieci – 
konkurs fotograficzny pn. „Co takiego super potrafi Twoje dziecko”. Finał wraz z rozdaniem 
nagród i wernisażem, odbył się dnia 01.12.2012 r. w Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu. 
W dniu 7 września 2012 r. Fundacja wzięła udział w ogólnopolskiej akcji „Sobota z 
fizjoterapią”, poprzez zorganizowanie bezpłatnych konsultacji z zakresu fizjoterapii dla 
mieszkańców Nowego Sącza i okolic. Skonsultowano pięćdziesięciu pacjentów w wieku od 
kilku miesięcy do 75 roku życia. 
W 2012 r. w dalszym ciągu odbywały się uruchomione w 2011 r. comiesięczne spotkania pn. 
„Grupa Wsparcia” dla rodziców dzieci wymagających terapii z udziałem pedagoga, mające 
na celu wzajemne wsparcie, możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy rodzicami, 
podnoszenie świadomości rodziców w zakresie profilaktyki, terapii i rehabilitacji zaburzeń 
wieku rozwojowego, a także wzajemną pomoc w przejściu przez proces rehabilitacji. 
 
 
III. Posiedzenia Organów Fundacji 
 

1. W roku 2012 odbyło się osiem posiedzeń Zarządu: 
 

a) 3 stycznia 2012 r. – przedmiotem obrad była organizacja szkolenia pt. „Wczesna 
diagnostyka neurozwojowa uszkodzeń układu nerwowego niemowląt wg Vojty” 

b) 15 lutego 2012 r. – przedmiotem obrad było sfinansowanie specjalistom stosującym 
w terapii metodę Vojty - szkolenia podyplomowego pt. „Zaburzenia regulacji wieku 
wczesnodziecięcego” 

c) 27 marca 2012 r. – przedmiotem obrad było przyjęcie sprawozdania finansowego i 
merytorycznego Fundacji za okres 2011 r. 

d) 20 kwietnia 2012 r. – przedmiotem obrad była organizacja plenerowej imprezy 
charytatywnej pn. „Każde dziecko o tym wie, że już lato zbliża się” 

e) 28 lipca 2012 r. – przedmiotem obrad była organizacja i metody realizacji programu 
terapeutycznego pn. „Znaczenie prawidłowego funkcjonowania procesów integracji 
sensorycznej dla rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym” 

f) 4 sierpnia 2012 r. – przedmiotem obrad była organizacja i realizacja programu 
diagnostyczno-terapeutycznego „Rodzic terapeutą swojego dziecka” 

g) 13 sierpnia 2012 r. – przedmiotem obrad był udział Fundacji w ogólnopolskiej akcji 
pn. „Sobota z fizjoterapią” poprzez uruchomienie nieodpłatnych konsultacji z zakresu 
fizjoterapii 



h) 20 września 2012 r. – uchwała dotyczy zakupu sprzętu umożliwiającego 
zastosowanie w terapii metody integracji sensorycznej 

 
2. W roku 2012 r. odbyło się jedno posiedzenie Rady Fundacji, w dniu 09.04.2012r. w 

sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i merytorycznego Fundacji za 
okres 2011 r. 

 
Odpisy uchwał Zarządu stanowią załącznik do niniejszego sprawozdania  
 
IV. Informacje o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł: 
 
Przychód ogółem: 70 501,04 zł 
W tym z tytułu: 
- darowizn: 12 050,00 zł 
- dofinansowania z dotacji Miasta Nowy Sącz do zadań publicznych: 56 200,00 zł 
- dofinansowania ze środków Miasta Nowy Sącz do zorganizowanej przez Fundację zbiórki 
publicznej: 1 950,00 zł 
 - odsetek od środków na rachunku bankowym: 301,04 zł 
 
V. Informacje o odpłatnych świadczeniach realizowanych przez Fundację w ramach 
celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń:  
 
W 2012 r. Fundacja m. in. we współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Vojty, 
zorganizowała i przeprowadziła szkolenie pt. „Wczesna diagnostyka neurozwojowa 
uszkodzeń układu nerwowego niemowląt wg Vojty”, które odbyło się styczniu 2012 r. 
W/w odpłatna działalność wyniosła 2 430,18 zł  
Koszty odpłatnej działalności 2 522,00 zł 
 
VI. Działalność gospodarcza:  
 
W 2012 r. Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej 
 
VII. Informacje o poniesionych kosztach na: 
a) realizację celów statutowych: 75 422,15 zł 
b) realizację celów statutowych w formie odpłatnej: 2 522,00 zł  
c) administrację: 253,82 zł 
d) działalność gospodarczą: 0 zł (w 2012 r. Fundacja nie prowadziła działalności 

gospodarczej) 
e) pozostałe koszty: 503,00 zł  
 
VIII. Dane o zatrudnieniu w Fundacji 
 
W 2012 r. Fundacja nie zatrudniała pracowników i nie prowadziła działalności gospodarczej. 
 
IX. Dane o wynagrodzeniach wypłacanych w Fundacji:  
 
W 2012 r. Fundacja nie zatrudniała pracowników i nie wypłacała wynagrodzeń z tytułu umów 
o pracę oraz nagród, premii i innych świadczeń. Nie prowadziła również działalności 
gospodarczej. 
 
X. Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia: 

a) wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów Fundacji, z podziałem na 
wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia:  

 



Członkowie organów Fundacji (Zarządu i Rady Fundacji) wykonują swoje funkcje 
społecznie, skutkiem czego Fundacja nie wypłacała w 2012 r.  członkom jej organów 
wynagrodzeń lub innych świadczeń 
 
b) wypłaconego osobom kierującym działalnością gospodarczą z podziałem na 

wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia:  
 
W 2012 r. Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej 

 
XI. Dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenie:  
 
W 2012 r. Fundacja nie zawierała umów zleceń, natomiast z tytułu realizacji umów o 
dzieło wypłacono 63 225,00 zł  
 

      XII. Dane o udzielonych przez Fundację pożyczkach pieniężnych:  
 
W 2012 r. Fundacja nie udzielała pożyczek pieniężnych 
 
XIII. Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem 
banku:  
 
W 2012 r. Fundacja nie posiadała lokat na rachunkach bankowych; wskazana w pkt III 
niniejszego sprawozdania kwota 301,04 zł stanowi odsetki od środków na bieżącym 
rachunku bankowym Fundacji prowadzonym przez Bank PKO S.A. w Nowym Sączu (nr 
rachunku: 38124047481111001038012715).  
 
XIV. Dane o nabytych obligacjach:  
 
W 2012 r. Fundacja nie nabyła obligacji 
 
XV. Dane o wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa 
handlowego ze wskazaniem tych spółek:  
 
W 2012 r. Fundacja nie objęła udziałów jak również nie nabyła akcji w spółkach prawa 
handlowego 
 
XVI. Dane o nabytych nieruchomościach:  
 
W 2012 r. Fundacja nie nabyła nieruchomości 
 
XVII. Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych: 
 
W 2012 r. Fundacja nie nabyła środków trwałych 
 
XVIII. Dane o wartości aktywów Fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach 
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych:  
 
Wartość aktywów obrotowych w 2012 r. wyniosła – 3 083,55 zł. Aktywów trwałych 
Fundacja nie posiada.  
 
XIX. Dane o wartości zobowiązań Fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach 
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych:  
 
W 2012 r. Fundacja nie posiadała zobowiązań o takim charakterze 
 



XX. Dane o działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe i 
samorządowe oraz wynik finansowy tej działalności: 
 
W 2012 r. Fundacja zrealizowała dwa zadania publiczne 
 
1) Zadanie publiczne pn. „Znaczenie prawidłowego funkcjonowania procesów integracji 
sensorycznej dla rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym”, na które środki 
finansowe w wysokości 85,45 % kosztów zadania Fundacja pozyskała z dotacji Miasta 
Nowy Sącz. W ramach wspomnianego przedsięwzięcia w okresie od 01.09.2012 r. do 
24.12.2012 r. – 24 dzieci wymagających interwencji terapeutycznej oraz ich rodziny 
objęto terapią oraz wsparciem pedagogicznym. W zakresie diagnozy umożliwiono 
ustalenie przyczyn nieprawidłowego rozwoju dziecka oraz stworzono  Indywidualne 
Programy Terapii. Terapię, której celem było m. in.  kompensowanie u dzieci braków 
rozwojowych oraz eliminowanie zachowań trudnych, powstałych wskutek uszkodzeń 
układu nerwowego, prowadzono w warunkach gabinetowych, wprowadzając 
równocześnie elementy szkolenia dla rodziców/opiekunów celem prowadzenia terapii w 
miejscu zamieszkania dziecka. Łącznie wykonano 336 wizyt terapeutyczno-
szkoleniowych, prowadzonych przez specjalistów: lekarzy, fizjoterapeutów oraz 
pedagogów w oparciu o zawarte z nimi umowy o dzieło. 
 
Wyniki finansowe: koszt całkowity przedsięwzięcia: 27 150,00 zł  
W tym:  
a) koszty merytoryczne: 
-  akcja promocyjna: 200,00 zł 
-  wizyty kwalifikujące: 1 680,00 zł  
-  wizyty terapeutyczno-szkoleniowe: 23 520,00 zł 
-  praca wolontariuszy: 1 750,00 zł 
 
Koszty pokryte: 
- z dotacji: 23 200,00 zł 
- ze środków finansowych własnych: 2 200 zł 
- z wkładu osobowego (świadczeń wolontariuszy): 1 750,00 zł 
 
Program został rozliczony i wysoko oceniony przez Zleceniodawcę.  
 

      2) Zadanie publiczne pn. „Rodzic terapeutą swojego dziecka” (druga edycja, pierwsza 
odbyła się w 2011 r.), na które środki finansowe w wysokości 85,74 % kosztów zadania 
Fundacja pozyskała z dotacji Miasta Nowy Sącz. W tej edycji, którą przeprowadzono w 
okresie od 03.09.2012 r. do 30.11.2012 r. adresatami programu, podobnie jak w roku 
ubiegłym, byli rodzice/opiekunowie dzieci, u których zdiagnozowano niepełnosprawność 
ruchową oraz dzieci zagrożone wystąpieniem takiego problemu. Program przeprowadzono 
zgodnie ze schematem przyjętym w 2011 r. W sumie programem terapeutyczno-
szkoleniowym objęto ponad dwukrotnie większą liczbę dzieci niż w roku 2011 (tj. 34 dzieci). 
Łącznie wykonano 510 wizyt. 
 

Wyniki finansowe: koszt całkowity przedsięwzięcia: 38 490,00 zł  
W tym:  
a) koszty merytoryczne: 
-  wizyty kwalifikujące: 2 720,00 zł  
-  wizyty terapeutyczno-szkoleniowe: 33 320,00 zł 
-  praca wolontariuszy: 2 450,00 zł 
 
Koszty pokryte: 
- z dotacji: 33 000,00 zł 
- ze środków finansowych własnych: 3 040 zł 



- z wkładu osobowego (świadczeń wolontariuszy): 2 450,00 zł 
 
Program został rozliczony i wysoko oceniony przez Zleceniodawcę.  
 

XXI. Informacja o rozliczeniu Fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych:  
 
Fundacja rozlicza swoje zobowiązania z tytułu podatków terminowo i nie posiada zaległości 
w tym zakresie. 
 
XXII. Informacja o składanych deklaracjach podatkowych:  
 
Składane są deklaracje dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych (PIT-8) oraz 
podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-4R). 
 
 
XXIII. Kontrole  
 
W 2012 r. w Fundacji przeprowadzona była przez Miasto Nowy Sącz dwie kontrole w 
zakresie wykonania zleconych zadań publicznych: „Rodzic terapeutą swojego dziecka” i 
„Znaczenie prawidłowego funkcjonowania procesów integracji sensorycznej dla rozwoju 
dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym”. Kontrola zakończyły się pozytywną opinią co do 
realizacji wszystkich zakładanych celów. Kontrolerzy nie wnieśli żadnych uwag. 
 
Podpisy: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
- uchwały zarządu Fundacji za rok 2012; 


