Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Fundacji Świadomi Rodzice za 201 Or.

1. Nazwa Fundacji: Fundacja Świadomi Rodzice
2. Siedziba Fundacji: 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Wyspiańskiego 17
3. Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS: 07.08.2009r,
KRS 0000334655
4. REGON: 241276735
5. NIP: 6452490661
6. Fundacja posiada rachunek bankowy w Multibanku
7. Nr konta: 24 114020170000440210348177
8. Rada Fundacji:
- Rafał Hadera
- Rafael Krollik
9. Zarząd Fundacji:
Prezes Zarządu:
.Agnieszka Hadera, zam. ul. Żwirowa 20, 42-609 Tarnowskie Góry
Wiceprezes Zarządu:
Aleksandra Biela, zam. ul. Doniecka 5b/10, 42-612 Tarnowskie Góry
Doradca ds. prawnych:
Marek Musielak, zam. ul. Staropolska 4/3, 42-600 Tarnowskie Góry
10. Cele Fundacji:
1. wspieranie rodziców wcześniaków tj. dzieci urodzonych przed 36 tygodniem ciąży,
bliźniąt oraz wieloraczków;
2. udzielanie informacji o wcześniakach i wieloraczkach kobietom w ciąży, rodzicom
wcześniaków i bliźniaków lub innym osobom zainteresowanym tą tematyką;

3. wspieranie działań zmierzających do propagowania wiedzy o wcześniakach i
wieloraczkach;
4. tworzenie platformy służącej wymianie informacji pomiędzy rodzicami wcześniaków
oraz wieloraczków;
11. Formy i zakres działalności statutowej
Strona internetowa www.fundacjaswiadomirodzice.pl
Strona internetowa jest na bieżąco prowadzona, umieszczane są na niej treści związane z
pielęgnacją, opieką, wychowaniem i rozwojem dzieci. Można tam znaleźć adresy poradni i
szpitali przyjaznych wcześniakom, opisane są różne rodzaje terapii. Jest bazą informacji dla
rodziców wcześniaków i bliźniąt. Strona www umożliwia wzajemny kontakt pomiędzy
rodzicami oraz wymianę doświadczeń. Fundacjaswiadomirodzice.pl służy również do
umieszczania nowinek, ciekawych artykułów i zaproszeń na wydarzenia organizowane przez
Fundację.
Założenie promu na portalu społecznościowvm
7 maja 2010r założenie profilu Fundacji na facebooku pod adresem
www.facebook.com/FundacjaSwiadomiRodzice
gdzie propagujemy nasze cele statutowe,
informujemy o organizowanych akcjach, wydarzeniach.

Ulotki i plakaty
Fundacja zredagowała i wydrukowała ulotki oraz plakaty promujące działalność Fundacji i
informacje na temat Integracji Sensorycznej, jednej z terapii dla potrzebujących dzieci.
Grupy wsparcia dla Rodziców
Cykl spotkań dla Rodziców wcześniaków i bliźniąt, gdzie mogli wymieniać swoje
doświadczenia, podzielić się swoją wiedzą z pożądanej dziedziny. Rodzice mogli również
skorzystać z porad pedagoga na tematy wychowania oraz terapeuty SI na temat rozwoju
fizycznego dzieci.
EFCNI - European Foundation for the Care of New Baby Infants
Fundacja Świadomi Rodzice nawiązała współpracę z europejską fundacją działającą na rzecz
wcześniaków EFCNI z siedzibą w Niemczech.
Nowa siedziba Fundacji
1 października Fundacja zmieniła swoją siedzibę, gdzie utworzono salę rehabilitacyjną, salę
do warsztatów dla rodziców oraz kącik do zabaw dla dzieci.
Rehabilitacja i terapia
W siedzibie Fundacji dwa razy w tygodniu dzieci z różnymi dysfunkcjami mogą skorzystać z
rehabilitacji metodą NDT Bobath oraz z diagnozy i terapii SI.
W pełni wyposażona w sprzęt sala została udostępniona do użytku w listopadzie 201Or.
W 201 Or z bezpłatnej terapii skorzystało 6 dzieci, które korzystały z zajęć dwa razy w
tygodniu.
Figle migle
To nie warsztaty, lecz czas, w którym oddawana była do dyspozycji rodziców przestrzeń
Fundacji. Można w niej wspólnie i bezpiecznie trenować pełzanie, turlanie, raczkowanie,

fikołki, wywrotki i pokonywanie schodków. Można też samemu tworzyć tory przeszkód oraz
konstrukcje z kształtek i przyborów rehabilitacyjnych.
Koalicja na rzecz Prof"daktyki Krzywdzenia Małych Dzieci
25.03.2010 nasza fundacja przystąpiła do Koalicji na rzecz Krzywdzenia Małych Dzieci z
Fundacją Dzieci Niczyje w ramach programu "Dobry Rodzic - Dobry Start"
Koalicja została powołana przez Fundację Dzieci Niczyje, jej głównym celem jest ochrona
dzieci przed krzywdzeniem, poprzez wczesną profilaktykę i pracę z rodzicami małych dzieci.
Cele koalicji:
1.Podniesienie świadomości społecznej na temat problemu krzywdzenia małych dzieci,
2.Propagowanie idei profilaktyki krzywdzenia małych dzieci.
Indywidualne konsultacje i zajęcia logopedyczne
Międzynarodowy Dzień Świadomości Wcześniactwa
17 listopada został ustanowiony jako międzynarodowy dzień świadomości wcześniactwa
przez EFCNI. Nasza Fundacja co roku włącza się w obchody tego dnia poprzez
propagowanie tego dnia, poszerzania wiedzy na temat wcześniactwa wśród ludzi.
Nawiązanie współpracy z Prywatnym Przedszkolem "Mali Odkrywcy"
W spółpraca w ramach wczesnego wspomagania rozwoju oraz w współtworzeniu warsztatów
dla rodziców.
Warsztaty dla Rodziców
Współorganizowanie wraz z Przedszkolem "Mali Odkrywcy" bezpłatnych warsztatów dla
rodziców: Od złości do radości, czyli jak zrozumieć świat dziecięcych emocji
Warsztat przeznaczony dla rodziców, którzy chcą:
- poznać rolę emocji w życiu dziecka,
- dowiedzieć się, w jaki sposób skutecznie wspierać dziecko w rozwoju emocjonalnym,
- zdobyć skuteczne sposoby radzenia sobie z emocjami dziecka,
Warsztaty wspierają rodziców w procesie radzenia sobie z burzliwymi i niejednokrotnie
niepohamowanymi emocjami swojego dziecka. Warsztaty są skierowane w szczególny
sposób do rodziców dzieci w wieku przedszkolnym, stanowiącym burzliwy okres rozwoju
emocjonalnego.

12. Działalność gospodarcza
Fundacja w 20lOr. nie prowadziła działalności gospodarczej
13. Uchwały ZarządulRady Fundacji
Uchwała 01110 - W SPRAWIE ZMIANY SIEDZmy I ADRESU FUNDACJI
Uchwała 02/1 O - W SPRA WIE ZMIAN W STATUCIE
Uchwała 03/10 - W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDAŃ ZA 2009r
Kserokopie w/w uchwał stanowią załącznik tego sprawozdania.

14. Uzyskane przychody
Fundacja w roku 2010 osiągnęła przychody z działalności statutowej w kwocie 11.514,67zł.
Na powyższą kwotę składają się darowizny otrzymane od osób fizycznych i podmiotów
gospodarczych.
W 201Or. Fundacja nie realizowała odpłatnych świadczeń w ramach celów statuowych.
15. Poniesione wydatki i koszty
Koszty
a)
b)
c)
d)
e)
t)

działalności statutowej: 17.156,90 zł
wyposażenie i sprzęt rehabilitacyjny: 6.440,43 zł
zużycie wody, energii itp.: 993,33 zł
czynsze: 6.882,62 zł
pozostałe usługi obce: 526,07 zł
wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia: 771,42 zł
strata z roku 2009: 1.543,03

Koszty
a)
b)
c)
d)
e)

administracyjne: 5.338,36 zł
zużycie materiałów: 14,95 zł
usługi obce: 3.487,30 zł
podatki i opłaty: 680 zł
wynagrodzenia: 1.020 zł
pozostałe koszty: 136,11 zł

Członkowie Zarządu oraz innych organów Fundacji nie pobierają za swoją pracę
wynagrodzenia, premii ani innych świadczeń z Fundacji.
16. Stan środków na dzień 31.12.2010r.
Na dzień 31.12.201 Or. Fundacja posiadała środki na rachunku bankowym w kwocie:
2.479, 13 zł
17. Liczba zatrudnionych
1 - umowa zlecenie (terapeuta integracji sensorycznej)
1 - umowa o dzieło (wykonawca strony internetowej)
Wydatki z tytułu umów zlecenia: 771,42 zł
Wydatki z tytułu umowy o dzieło: 1.020 zł
18. Udzielone pożyczki
Fundacja nie udzieliła ani nie zaciągnęła pożyczek.
19. Fundacja nie nabyła obligacji ani nie objęła akcji lub udziałów w spółkach prawa
handlowego.
20. Wartość nabytych nieruchomości i środków trwałych, zobowiązań i rezerw na
zobowiązaniach
Fundacja nie posiada aktywów trwałych, wartość aktywów obrotowych na koniec 2010r
wynosi:

,---------------------------------------

- środki pieniężne: 2.479,13 zł
- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 470,27 zł
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania na koniec 2010r wynoszą: 6.929,99 zł
Fundacja nie ma zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek.
21. Fundacja nie otrzymała zleceń przez podmioty Państwowe i Samorządowe
22. Fundacja składała do Urzędu Skarbowego deklaracje PIT4 oraz CIT8 za rok 2010. Na
Fundacji nie ciążą żadne zobowiązania podatkowe.
23. W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzona kontrola Fundacji.
24. Fundacja nie prowadzi zbioru danych osobowych, nie jest administratorem danych.

Prezes Fundacji

Doradca ds.prawnych

