Sprawozdanie merytoryczno-finansowe z działalności
Fundacji Świadomi Rodzice za 2013r.
1. Nazwa Fundacji: Fundacja Świadomi Rodzice
2. Siedziba Fundacji: 42-612 Tarnowskie Góry, ul. Szwedzka 2 lok B5
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 1140 2017 0000 4402 1034 8177
8. Rada Fundacji:
- Rafał Hadera
- Rafael Krollik
9. Zarząd Fundacji:
Prezes Zarządu:
Agnieszka Hadera, zam. ul. Miedziana 2g, 42-612 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. Komisja Rewizyjna Fundacji
Członkowie Komisji Rewizyjnej:
Jolanta Kawa
Aneta Pyka–Kasperska
Joanna Motyl

11. 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;
5. wspieranie i prowadzenie inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz
charytatywnym.
12. Działalność gospodarcza
Fundacja w 2013 r. prowadziła działalność gospodarczą. Przedmiotem działalności
gospodarczej była terapia dzieci metodą integracji sensorycznej. Przychód z tej działalności
wyniosła 8.600,00 zł. Przychód z tytułu sprzedaży kalendarzy wyniósł 110,00 zł.
13. Uchwały Zarządu/Rady Fundacji
Uchwała 01/13 – o zatwierdzeniu sprawozdania merytoryczno–finansowego za rok 2012
Uchwała 02/13 – w sprawie zmian w statucie
Uchwała 03/13 – w sprawie zmiany siedziby i adresu Fundacji

14. Uzyskane przychody
Fundacja w roku 2013 osiągnęła przychody ze swojej działalności w kwocie 23.089,64 zł.
Na powyższą kwotę składają się darowizny otrzymane od osób fizycznych i podmiotów
gospodarczych w wysokości 10.625,12 zł, dotacja w wysokości 3.595,57 zł, odsetki bankowe
w wysokości 158,95 zł oraz przychody z działalności gospodarczej w wysokości 8.710,00 zł.

15. Poniesione wydatki i koszty
Koszty realizacji zadań statutowych: 44.140,28 zł
Koszty działalności operacyjnej (administracyjne): 5.793,00 zł
16. Członkowie Zarządu oraz innych organów Fundacji nie pobierali za swoją pracę
wynagrodzenia, premii ani innych świadczeń z Fundacji.
17. Stan środków na dzień 31.12.2013r
Na dzień 31.12.2013 r. Fundacja posiadała środki na rachunku bankowym w kwocie:
384,67 zł

18. Liczba zatrudnionych
W roku 2013 w Fundacji były zatrudnione 3 osoby na umowy zlecenie w ramach realizacji
zadania publicznego „Pierwsza pomoc dla każdego”.
19. Udzielone pożyczki
Fundacja nie udzieliła ani nie zaciągnęła pożyczek.
20. Fundacja nie nabyła obligacji ani nie objęła akcji lub udziałów w spółkach prawa
handlowego.
21. Wartość nabytych nieruchomości i środków trwałych, zobowiązań i rezerw na
zobowiązaniach
Fundacja nie posiada aktywów trwałych, wartość aktywów obrotowych na koniec 2012 r
wynosi:
- środki pieniężne na rachunku bankowym: 384,67 zł
- krótkoterminowe należności: 634,39 zł
Zobowiązania krótkoterminowe na koniec 2013 r wynoszą: 20.695,77 zł
Fundacja nie ma zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek.
22. Fundacja otrzymała dotację z Urzędu Miasta Tarnowskie Góry w wysokości 3.595,57zł na
realizację zadania publicznego „Pierwsza pomoc dla każdego”
23. Fundacja składała do Urzędu Skarbowego deklaracje PIT4 oraz CIT8 za rok 2013. Na
Fundacji nie ciążą żadne zobowiązania podatkowe.
24. W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzona kontrola Fundacji.
25. Fundacja nie prowadzi zbioru danych osobowych, nie jest administratorem danych.
26. Formy i zakres działalności statutowej
Strona internetowa www.fsr.org.pl
Został zmieniony adres strony internetowej na www.fsr.org.pl lecz ze starego adresu jest
przekierowanie i bez problemu można ją odszukać. Strona została odświeżona, ma nowy
interfejs i więcej udogodnień. 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. Fsr.org.pl służy również do
umieszczania nowinek, ciekawych artykułów i zaproszeń na wydarzenia organizowane przez
Fundację oraz przez naszych partnerów.
Prezentowanie felietonów na tematy wychowania pisanych przez naszych zaprzyjaźnionych
rodziców.
Nowością jest „pomoc prawna” gdzie prawnik – wolontariusz udziela porad prawnych online.
Prowadzenie profilu na portalu społecznościowym

Prowadzenie 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 psychologa, pedagoga na tematy wychowania oraz terapeuty SI na temat
rozwoju fizycznego dzieci.
Została utworzona nowa grupa wsparcia dla opiekunów dzieci z autyzmem.
EFCNI – European Foundation for the Care of New Baby Infants
Fundacja Świadomi Rodzice współpracuje z europejską fundacją działającą na rzecz
wcześniaków EFCNI z siedzibą w Niemczech.
Współpraca z Prywatnym Przedszkolem „Mali Bystry Maluszek”
Współpraca w ramach wczesnego wspomagania rozwoju oraz w współtworzeniu warsztatów
dla rodziców.

Partnerstwo
Stała współpraca z Urzędem Miasta Tarnowskie Góry.
Nawiązanie współpracy z mediami lokalnymi tj. Gwarek, Dziennik Zachodni. Również z
innymi instytucjami publicznymi jak i komercyjnymi.
Warsztaty dla Rodziców i dzieci
Organizowanie warsztatów edukacyjnych dla rodziców oraz warsztatów plastycznych dla
dzieci.
Cykliczne spotkania klubu Przywiązani
Klub i spotykający się w nim Rodzice promują ideę noszenia dzieci w chustach. Na
spotkaniach pokazują innym metody używania chusty, dają szansę poćwiczyć prawidłowe i
bezpieczne sposoby jej wiązania, a także przybliżają tradycje noszenia dzieci w chustach w
Polsce i na świecie.
W Klubie bardziej doświadczeni Rodzice doradzą tym dopiero zaczynającym swoją przygodę
z dzieckiem i chustą. Niezdecydowani zyskają szansę przymierzenia siebie i dziecka do
chusty, obejrzenia rozmaitych rodzajów chust i nosideł (miękkich i ergonomicznych).
Wszyscy mogą porozmawiać na interesujące tematy, a nasze dzieci zyskają szansę na
pierwsze towarzyskie kontakty z rówieśnikami.

Organizacja kursów z pierwszej pomocy przedmedycznej dla rodziców małych dzieci
Nasze szkolenia prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów, ratowników
medycznych, uczą udzielać pomocy dzieciom i niemowlętom w przypadku większości
sytuacji zagrażających życiu.
Uczestnicząc w nim nauczysz się m.in.:
-zasad bezpieczeństwa związanych z niesieniem pomocy dzieciom
-postępowania podczas utraty przytomności- pozycja boczna
-podstawowych zabiegów ratujących życie – Algorytm postępowania BLS
-resuscytacji krążeniowo-oddechowej dzieci i niemowląt ,
-postępowania w przypadku wstrząsu (anafilaktycznego),
-postępowanie w przypadku krwotoków
-postępowania w urazach kończyn
-postępowania w oparzeniach termicznych,
-zatrucia
-postępowania w zadławieniach,
- postępowania w porażeniu prądem
Panele dyskusyjne
Organizowanie paneli dyskusyjnych wraz z naszym partnerem Tarnogórskim Centrum
Kultury na temat świadomego rodzicielstwa, autyzmu, relacji rodzinnych.
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. W tym dniu
zorganizowaliśmy dzień otwarty dla rodziców, gdzie w naszej siedzibie do Państwa
dyspozycji byli nasi specjaliści, którzy podzielili się z Państwem swoim doświadczeniem i
wiedzą.
Spotkanie z Mikołajem
Podopiecznych naszej fundacji odwiedził św. Mikołaj z prezentami.
Terapia
W Fundacji całorocznie prowadzona jest diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami integracji
sensorycznej.
Kalendarz
Zaprojektowanie i stworzenie kalendarza promującego działalność fundacji oraz ideę
zbierania 1% od podatku na cele statutowe fundacji.
Tarnowskie Góry, dn. 27.06.2014r

