SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU
FUNDACJI „WSPÓLNOTA DOBREJ WOLI” ZA 2015 ROK
Zarząd Fundacji w roku sprawozdawczym pracował
składzie:
Wiesława Kiermaszek-Lamla
Lech Litwora
Ks. Prałat Alfred Wloka
Ks. Prałat Bogusław Płonka
Ks. Kazimierz Kopeć
Ks. Janusz Badura
Anna Białek

w następującym

- prezes zarządu
- zastępca prezesa
- członek zarządu
- członek zarządu
- członek zarządu
- członek zarządu
- członek zarządu

Komisja Rewizyjna w składzie:
Ks. Daniel Ferek
Ks. Bogumił Mazurczyk
Ks. Janusz Jojko
Helena Osińska

- przewodniczący komisji rewizyjnej
- członek komisji rewizyjnej
- członek komisji rewizyjnej
- członek Komisji rewizyjnej

Księgowość Fundacji prowadzi księgowa pani Elżbieta Hibner.
Zarząd Fundacji w okresie sprawozdawczym odbył 6 posiedzeń Zarządu.
Tematem posiedzeń były następujące sprawy:
- informacja dyrektora WORiT o wykorzystaniu środków ze zbiórek publicznych
- przygotowanie zebrania sprawozdawczego Fundacji za 2014 rok oraz zapoznanie
się z materiałami sprawozdawczymi,
–
określenie zadań Fundacji na rok 2015,
–
podjęcie decyzji o złożeniu wniosku o dofinansowanie ze środków Fundacji do
projektu złożonego do PGNiG,
–
przygotowanie organizacji koncertu w okresie wielkanocnym wraz z określeniem
wydatków na ten cel,
–
rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespolu Placówek Szkolno-WychowawczoRewalidacyjnycho o wsparcie finansowe,
–
złożono wniosek do Starostwa Powiatowego o dofinasowanie projektu; sport,
turystyka i rekeakcja,
–
okresowe informacje z działalności Ośrodka składane przez Dyrektora,
–
podejmowanie uchwał o wydatkach na rzecz Ośrodka w tym;
sprzęt
rahabilitacyjny, żywienie dzieci z pobytu dziennego, każdorazowo na podstawie
wniosku Dyrektora WORiT,
–
przedstawiono program uroczystości z okazji I rocznicy kanonizacji Jana Pawła II.
–
przedstawienie wniosków rodziców o pomoc finansową dla chorych dzieci,
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informacja dyrekcji Ośrodka o ilości uczestniczących dzieci w rehabilitacji z
podziałem na poszczególne samorządy,
informacja z odbytego koncertu w kościele WNMP w Wodzisławiu Śl.,
przygotowanie do Dnia Dziecka - wraz z przyznaniem środków finansowych,
informacja o stanie finansowym Fundacji,
poinformowanie o terminowym przekazaniu wszystkich sprawozdań Fundacji do;
Urzędu Skarbowego, Sądu Rejonowego w Gliwicach, Urzędu Statystycznego oraz
do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,
wyrażenie zgody do uczestnictwa wraz z innymi organizacjami poza rządowymi w
prezentacji naszej Fundacji na Rynku w Wodzislawiu Śląskim,
informacja o dotychczasowych wydatkach i o stanie konta bankowego,
przygotowanie do zbiórki publicznej w Dniu Wszystkich Świętych,
informacje o aktualnej sytuacji finansowej Ośrodka,
informacja o stanie finansowym fundacji w tym o wpłatach z 1 % podatku,
wyrażenie zgody na przeznaczenie środków na zakup kwiatów i zniczy na groby
Księży,
wyjazd na groby zmarłych Księży Proboszczów przed Dniem Wszystkich
Świętych,
informacja o efektach zbiórki w Dniu Wszystkich Świętych,
przygotowanie spotkania opłatkowego zarządu Fundacji z dziećmi i rodzicami z
pobytu dziennego w okresie Bożego Narodzenia,
wysunięto propozycję uhonorowania dyrektorów placówek oświatowych za
pomoc w organizowaniu zbiórki charytatywnej na cmentarzach całego powiatu,

W okresie sprawozdawczym podjęto 9 uchwał, które dotyczyły;
- wydatków związanych z organizacją koncertu z okazji I rocznicy kanonizacji Jana
Pawła II,
- wyrażenia zgody na dofinansowanie wniosku złożonego do Fundacji PGNiG w
Warszawie,
- przeznaczenia środków finansowych dla WORiT,
- dofinansowanie projektu zajęć dla dzieci niepełnosprawnych,
- organizacji zbiórki publicznej w Dniu Wszystkich Świętych,
- przeznaczenie środków finansowych na groby zmarłych Księży,
- przeznaczenia środków na organizację spotkania opłatkowego w Ośrodku,
- podsumowanie zbiórki w Dniu Wszystkich Świętych,
- przeznaczenie srodków finansowych dla WORiT- na prezenty dla dzieci z okazji
Świętego Mikołaja.
Na posiedzeniach zarządu
brali udział członkowie komisji rewizyjnej
i kierownictwo Ośrodka. Pani Dyrektor Ośrodka przekazywała informacje o bieżącym
funkcjonowaniu Ośrodka oraz o ewentualnych problemach związanych z jego
utrzymaniem.
Wodzisław Śląski, dnia 25 luty 2016 r.

Informuję, że zarząd przesłał w terminie wszystkie sprawozdania wraz
z uchwałami za w Gliwicach, Urzędu Statystycznego w Krakowie oraz do
Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej drogą elektroniczną.
W roku sprawozdawczym łączna liczba dzieci korzystających ze świadczeń
zdrowotnych w Ośrodku wynosiła przeciętnie miesięcznie od 46o do 490 osób.
Usługi medyczne świadczono; ambulatoryjne 250 dzieci, wczesnej interwencji 170
dzieci, w pobycie dziennym- 14 dzieci oraz 22 dochodzących na rehabilitację, zaś w
poradni logopedycznej- 30 dzieci.
Świadczenia te Ośrodek realizuje dla dzieci i młodzieży od urodzenia do 26 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 i Lubomi.
Świadczenia zdrowotne były także realizowane w Ośrodku dla dzieci spoza
powiatu wodzisławskiego, zgodnie z życzeniem rodziców tych dzieci. Były to gminy
Krzyżanowice, Pietrowice, Krzanowice. Gminy chętnie partycypują w kosztach
leczenia dzieci z ich terenu. Jest to dowodem, że nasz Ośrodek jest dobrze postrzegany
przez rodziców.
Fundacja współpracowała z z komisją ds. pożytku publicznego przy Starostwie
Powiatowym. Zgodnie z podjętą uchwałą zarządu złożono wniosek do Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w sprawie hipoterapii dla dzieci. Wniosek ten był
przygotowany na życzenie dzieci i rodziców.
Niestety wniosek ten nie został za
akceptowany przez komisję przy Starostwie Powiatowym.
W ciągu roku przygotowano w Ośrodku pomieszczenia do integracji
sensorycznej oraz terapii pedagogicznej. Terapia ta prowadzona dla 15 dzieci z pobytu
dziennego. Zorganizowano Dzień Dziecka w Ośrodku Fundacja na ten cel
przeznaczyła środki finansowe.
Prezentowaliśmy wraz z innymi organizacjami poza rządowymi działalność
naszą w dniu 18.05.2013 r. na „Balatonie” {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 osiemnasty w Dniu Wszystkich Świętych przeprowadzono zbiórkę
charytatywną na 37 cmentarzach powiatu. W zbiórce uczestniczyło ponad 900
młodzieży, która zebrała do skarbonek 61.921,41 zł. W Dzień Zaduszny również
przeprowadzono zbiórkę, na cmentarzach w Wodzisławiu i tylko na jednym
cmentarzu w Biertułtowach. W drugim dniu zbiórki zebrano 4.184,37 zł, co wyniosło
razem 66.105,78 zł.
- 3 Z podatku 1% za rok 2013 wpłynęło na konto Fundacji zł, zaś 20.228,60 zł
z pozostałych darowizn 5.300,61 zł.
Ogółem dochody fundacji w roku ubiegłym wyniosły 204.056,84 zł.

Stan konta na koniec roku w banku wyniósł 42.303,67 zł, zaś lokaty w banku
wynoszą 173.112,75 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.
Szczególne słowa podziękowania kierujemy do Księży Proboszczów za pomoc i
zaangażowanie w zbiórce publicznej na cmentarzach w Dniu Wszystkich
Świętych.Dużą wdzięczność wyrażamy młodzieży, która chętnie uczestniczy
w zbiórce.
Przed zbiórką w październiku 2010 r. zorganizowano w Wodzisławskim Centrum
Kultury koncert nieodpłatny w wykonaniu młodzieży ze szkól ponadgimnazjalnych,
dla wolontariuszy uczestniczących w zbiórce. Zainteresowanie młodzieży koncertem
było bardzo duże.
- 3 Wielką przychylność w czasie organizacji zbiórki zauważamy ze strony dyrekcji
szkół, nauczycieli i katechetów. Za to składamy im słowa uznania, również w
formie pisemnych podziękowań wysyłanych corocznie po zbiórce.
Z dużą satysfakcją obserwujemy bardzo dobrą i profesjonalną pracę
pracowników i rehabilitantów Ośrodka. Pomimo że wynagrodzenie za ich pracę
jest nie najwyższe, z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem wykonują pracę na
rzecz chorych dzieci. Na ręce Pani Doroty Jaromin Dyrektora Ośrodka
przekazujemy serdeczne podziękowanie.
Kończąc sprawozdanie, Zarząd Fundacji dziękuje wszystkim, którzy swoją
życzliwością wspierają Fundację, a przez to wspomagają Wodzisławski Ośrodek
Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży, pozwalając mu bezpiecznie
funkcjonować.
Podziękowania składamy samorządom gminnym, w tym szczególnie Miastu
Wodzisław Śląski, który ma największy wkład finansowy w utrzymanie Ośrodka.

Wodzisław Śląski 04 marca 2014 r.

