SPRAWOZDANIE ZARZĄDU FUNDACJI „ WSPÓLNOTA DOBREJ WOLI”
Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2017
W roku sprawozdawczym Zarząd i Komisja Rewizyjna pracowały w niezmienionych
składach osobowych. Zarząd - 7 osób i Komisja Rewizyjna - 4 osoby.
Sprawozdanie obejmuje działalność statutową zarządu Fundacji za rok 2017.
Przedstawiamy podejmowane ważniejsze zadania w roku sprawozdawczym oraz osiągnięte
wyniki finansowe.
Zarząd Fundacji w okresie sprawozdawczym odbył 6 posiedzeń Zarządu.
Tematem posiedzeń były następujące sprawy:
Omawiano przygotowanie do zebrania sprawozdawczego, wraz określeniem zadań Fundacji
na 2017 r.,
Przedstawiono stan finansowy Fundacji oraz zapoznano się z wnioskiem o pomoc finansową
dla chorego dziecka,
Zapoznano się z informacją złożoną przez dyrektora WORiT o wykorzystaniu środków ze
zbiórek publicznych,
Zastanawiano się nad rozpropagowaniem wśród mieszkańców idei wpłat 1 % podatku na
Fundację. Wyrażono zgodę na opublikowanie w gazecie,
Zapoznano się z materiałami sprawozdawczymi zarządu za rok 2016,
W miesiącu marcu zaproszono na posiedzenie emerytowanego Księdza Bernarda
Sodzawicznego, długoletniego Proboszcza w Rydułtowach,- uhonorowano Księdza jako
jednego z założycieli Fundacji, wręczając statuetkę i podziękowanie na piśmie
Wyrażono zgodę rodzicom chorego dziecka, aby z 1% wpływy zgodnie z wolą darczyńców
zostały przekazane dla dziecka.
Poinformowano, że 9 dzieci korzystających w pobycie dziennym w Ośrodku przystąpi do
I Komunii Świętej 1 Maja w kościele WNMP w Wodzisławiu Śl. Ustalono zakupić biblie dla
tych dzieci w formie prezentu,
Omówiono organizację Festynu Rodzinnego Integracyjnego,
Przedstawiono materiały dotyczące przygotowań do zbiórki w Dniu Wszystkich Świętych,
Omówiono prośbę rodziców o pomoc finansową dla dziecka na rehabilitację,
Zapoznano się z informacją z działalności Ośrodka złożoną przez Dyrektora,
Podejmowano uchwały o wydatkach na rzecz Ośrodka w tym; zakup sprzętu
rehabilitacyjnego i innych wydatków na wniosek Dyrektora WORiT,
Przedstawiono informację przez Dyrektora o ilości dzieci korzystających z Ośrodka
z podziałem na gminy, w tym ich udział w partycypacji,
Wyrażenie zgody na wydatki dla dzieci z okazji Dnia Dziecka,
Wyrażono zgodę do uczestnictwa przedstawicieli Fundacji wraz z innymi organizacjami
poza rządowymi w prezentacji Fundacji na Rynku w Wodzisławiu Śląskim (organizowane
przez Starostwo ),
Złożono informację o dotychczasowych wydatkach i o stanie konta bankowego,
Przedstawiono sposób przygotowania do zbiórki publicznej w Dniu Wszystkich Świętych,
Przedstawiono informację z odbytego Festynu Rodzinnego oraz o zaangażowaniu
się sponsorów w tej imprezie – przekazano darczyńcom podziękowanie,
Złożono na piśmie podziękowanie Panu Kazimierzowi Cichy Prezesowi Zarządu Tow.
Ziemi Wodzisławskiej wraz z wręczeniem statuetki,
Przyjęto informację o sytuacji finansowej Ośrodka oraz o stanie finansowym fundacji w tym
o wpłatach z 1 % podatku,

Wyjazd na groby zmarłych Księży Proboszczów przed Dniem Wszystkich Świętych,
Informacja o efektach zbiórki w Dniu Wszystkich Świętych,
Przygotowanie spotkania opłatkowego z dziećmi i rodzicami z pobytu dziennego oraz
Pracownikami Ośrodka
W okresie sprawozdawczym podjęto 6 uchwał, które dotyczyły:
Organizacji zbiórki publicznej w Dniu Wszystkich Świętych,
Przeznaczenia środków na zakup kwiatów,
Podsumowanie zbiórki w Dniu Wszystkich Świętych,
Organizacja Świętego Mikołaja dla dzieci WORiT
Spotkanie opłatkowe z dziećmi i rodzicami, pracownikami WORiT
Dopłata do szkoleń rehabilitacyjnych pracowników WORiT,
Na posiedzeniach zarządu
brali udział członkowie komisji rewizyjnej
i kierownictwo Ośrodka. Pani Dyrektor Ośrodka przekazywała informację o bieżącym
funkcjonowaniu Ośrodka oraz o poniesionych wydatkach finansowanych przekazanych przez
Fundację.
Zarząd przekazał sprawozdania do Ministerstwa, Sądu Rejonowego, Urzędu
Skarbowego i Urzędu Statystycznego
zgodnie z wyznaczonymi terminami drogą
elektroniczną i na piśmie.
W roku sprawozdawczym łączna liczba dzieci korzystających ze świadczeń
zdrowotnych w Ośrodku wynosiła przeciętnie miesięcznie 650 osób, w tym w dziale
fizjoterapii korzysta 348 dzieci i w zakresie wczesnej interwencji 285 dzieci.
Ośrodek realizuje w pobycie dziennym rehabilitację dla 17 dzieci, zatrudniając;
4 etaty oligofrenopedagogów, 3 fizjoterapeutów, 1 pielęgniarkę 1/2 etatu psychologa
i 1/2 etatu logopedy.
Świadczenia te Ośrodek realizuje dla dzieci i młodzieży z Powiatu Wodzisławskiego
od urodzenia do 25 roku życia.
W ubiegłym roku nie wszystkie samorządy gminne Powiatu Wodzisławskiego
podpisały umowy z Dyrekcją Ośrodka na częściowe sfinansowanie pobytu dzieci ze swojego
terenu. Dotyczy to Marklowic, Mszany Lubomi i Pszowa.
Świadczenia zdrowotne były także realizowane w Ośrodku dla dzieci spoza powiatu
wodzisławskiego,
zgodnie
z
życzeniem
rodziców
tych
dzieci.
Gminy te chętnie partycypują w kosztach leczenia dzieci z ich terenu. Jest to dowodem, że
Ośrodek jest dobrze postrzegany przez rodziców.
We wrześniu Fundacja, Urząd Miejski i pracownicy Ośrodka zorganizowali Festyn Rodzinny
Integracyjny na Trzech Wzgórzach. Było to możliwe za zgodą i dużym wsparciem Pana
Prezydenta Mieczysława Kiecy. Była to wspaniała zabawa i wypoczynek dla dzieci
i rodziców. Dużą pomoc uzyskaliśmy od sponsorów w gotówce
i w towarach
żywnościowych. Ogółem dochód w gotówce wyniósł około 7.000.- zł oraz darowane
produkty żywnościowe( kołacz, pączki i kiełbasy).
Zorganizowano w Ośrodku dla dzieci Dzień Dziecka, Dzień Matki i Ojca oraz Świętego
Mikołaja, Fundacja na ten cel przeznaczyła środki finansowe.
Prezentowaliśmy wraz z innymi organizacjami poza rządowymi działalność Fundacji
w maju (plansze, zdjęcia i kronika). Otrzymaliśmy na piśmie za udział ze Starostwa
Powiatowego podziękowanie.
Przed Dniem Wszystkich Świętych odwiedzono groby zmarłych Księży zasłużonych
dla Fundacji. Na grobach zapalono znicze, złożono kwiaty i odmówiono modlitwę.

Po raz 22 w Dniu Wszystkich Świętych przeprowadzono zbiórkę charytatywną na 45
cmentarzach powiatu. W zbiórce uczestniczyło ponad 1000 młodzieży- wolontariuszy.
W czasie zbiórki zebrano do skarbonek 64.183,86 zł w tym z wymiany waluty 70,00 zł
wpłacono w roku 2018.
Z podatku 1% za rok 2017 wpłynęło na konto Fundacji 14.505,10 zł z pozostałych
darowizn 11,697,10 zł.
Ogółem dochody fundacji w roku ubiegłym wyniosły 90.376,06 zł.
Stan konta na koniec roku w banku wyniósł 75.669,24 zł, Szczegółowy wykaz
dochodów i wydatków załączono do sprawozdania.
Znaczące dochody naszej Fundacji były możliwe dzięki ofiarności i życzliwości wielu
osób. Zarząd wyraża słowa uznania i podziękowania wszystkim, którzy wspierają finansowo
Fundację, a przez to wspomagają utrzymanie Wodzisławskiego Ośrodka Rehabilitacji
i Terapii Dzieci i Młodzieży.

Wodzisław Śląski 12 kwietnia 2018r,

