SPRAWOZDANIE ZARZĄDU FUNDACJI „ WSPÓLNOTA DOBREJ WOLI”
Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2018
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 2018.
Przedstawiamy podejmowane ważniejsze zadania w roku sprawozdawczym oraz osiągnięte
wyniki finansowe.
Zarząd Fundacji w okresie sprawozdawczym odbył 6 posiedzeń Zarządu,
w większości posiedzeń przy 100 % obecności członków zarządu.
Tematem posiedzeń były następujące sprawy:
Omawiano przygotowanie do zebrania sprawozdawczego, wraz określeniem zadań Fundacji
na 2018 r.,
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 2018,
Wstępnie omówiono organizację Jubileuszu 25 lecia Fundacji
Wyrażono zgodę rodzicom chorego dziecka, aby z 1% wpływy zgodnie z wolą darczyńców
zostały przekazane dla dziecka.
Dokonano pozytywnej oceny Jubileuszu 25 Fundacji i 20 lecia WORiT
Przedstawiono materiały dotyczące przygotowań do zbiórki w Dniu Wszystkich Świętych,
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,
Złożono informację o dotychczasowych wydatkach i o stanie konta bankowego,
Przedstawiono sposób przygotowania do zbiórki publicznej w Dniu Wszystkich Świętych,
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:
wyrażenie zgody na na zlecenie wykonania biuletynu i innych materiałów na Jubileusz 25
lecia Fundacji i 20 lecia Ośrodka
Organizacji zbiórki publicznej w Dniu Wszystkich Świętych,
Upoważnienie osób do składania podpisów w imieniu Zarządu Fundacji
Podsumowanie zbiórki w Dniu Wszystkich Świętych,
Spotkanie opłatkowe z dziećmi i rodzicami, pracownikami WORiT
Dopłata do szkoleń rehabilitacyjnych pracowników WORiT,
Wyrażenie zgody dla dziecka Artur Sobaszek – wpłaty 1% z podatku

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.
Początkiem roku na posiedzeniu zarządu podjęto decyzję o rozpoczęciu przygotowań
do obchodów 25 lecia powołania fundacji (10.12.1992) i 20 lecia rozpoczęcia działalności
WORiT ( 01.06.1998 r) Ustalono program obchodów.
Uroczysty Jubileusz odbył się 23 maja ubiegłego roku rozpoczęciem mszy świętej w
kościele WNMP w Wodzisławiu Śląskim. W koncelebrze uczestniczyło 14 Księży w tym
Pastor Daniel Ferek. Homilię wygłosił miejscowy Proboszcz ks prałat Bogusław Płonka.
W czasie mszy świętej ks Prałat odczytał życzenia przekazane dla Fundacji i Ośrodka od ks
Arcybiskupa Wiktora Skworca.
Następnie odbyły się dalsze obchody Jubileuszu w WCK, w których uczestniczyły
osoby zaproszone. Miedzy innymi Pan Mieczysław Kieca Prezydent Miasta, który objął
patronat na obchodami Jubileuszowymi, Pan Jan Grabowiecki przewodniczący Rady
Miejskiej, przedstawiciele zarządu Starostwa Powiatowego, Burmistrzowie Miast, Wójtowie
Gmin, Księża Proboszczowie, Dyrektorzy Szkół, Kierownicy Instytucji Miejskich, młodzież a
przede wszystkim rodzice i dzieci korzystające z Ośrodka i wiele innych osób. Prowadzenie
uroczystości objęła Pani Anna Szweda Piguła rzecznik prasowy Urzędu Miasta, która bardzo
sprawnie prowadziła uroczystość.
W części oficjalnej przekazano podziękowania dla założycieli Fundacji, po czym
wystąpili Goście. Pokazano film w wersji laserowej obrazujące 25 lecie Fundacji i 20 lecie
WORiT. W dalszej części pokazano występy dzieci – piękne tańce ze Szkoły Podstawowej
nr.16 w Zawadzie.
W czasie uroczystości przekazano wiele innych życzeń od Instytucji, przedsiębiorstw,
samorządów i osób prywatnych.
W roku sprawozdawczym łączna liczba dzieci korzystających ze świadczeń
zdrowotnych w Ośrodku wynosiła około miesięcznie 700 osób.
Ośrodek realizuje w pobycie dziennym rehabilitację dla 17 dzieci, zatrudniając ;
oligofrenopedagogów, fizjoterapeutów,
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.
Świadczenia zdrowotne były także realizowane w Ośrodku dla dzieci spoza powiatu
wodzisławskiego, zgodnie z życzeniem rodziców tych dzieci.
Gminy spoza Powiatu chętnie partycypują w kosztach leczenia tych dzieci. Jest to
dowodem, że rehabilitanci są dobrze oceniani przez rodziców.
Wszystkie sprawozdania obligatoryjne fundację wysłano w terminie do; Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej,
Urzędu Skarbowego i Urzędu Statystycznego.
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 77.914,05 zł. Ponad 11 tys. więcej niż w roku
ubiegłym. Z podatku 1% za rok 2018 wpłynęło na konto Fundacji 10.473,60 zł oraz

dodatkowo 968,30 zł przekazanych dziecku Arturowi Sobaszek. Ponadto wpłynęły
darowizny od osób prywatnych w wysokości 1.870,00 zł.
Ogółem dochody fundacji w roku ubiegłym wyniosły 90.306,64 zł.
Stan konta na koniec roku w banku wyniósł 94.982,98 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.
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