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Wolimierz, 20.06.2017

Sprawozdanie z działalności Fundacji Ditero za rok 2016
Wprowadzenie
Fundacja została powołana aktem notarialnym w dniu 3 lutego 2016 r. W Krajowym Rejestrze
Sądowym została zarejestrowana w dniu 12 maja 2016 r. Aktywną działalność rozpoczęto w lipcu
2016 poprzez uruchomienie pracowni terapeutycznej i punktu doradczego (Pracownia Ditero) dla
rodzin z dziećmi z różnymi formami niepełnosprawności intelektualnej i dysfunkcjami rozwoju.
Od 30 kwietnia 2016 r, Fundacja prowadzi stronę www w adresie http://ditero.pl oraz profil na
portalu Facebook.

Władze
Zarząd:

Agnieszka Surmacz (Prezes)

Rada Fundacji:

Danuta Łopuch, Wiktoria Wiktorczyk

Rada Nadzorcza:

Kaja Pachulska, Aneta Mykietyszyn

Cele statutowe organizacji
Cele Fundacji zostały szczegółowo opisane w rozdziale II statutu Fundacji. Najważniejsze cele
realizowane w 2016 r to:
1. Wspieranie osób niepełnosprawnych i ich rodzin poprzez świadczenie usług
diagnostycznych i terapeutycznych,
2. Upowszechnianie i ochrona praw dziecka, praca z osobami mającymi kontakt z dziećmi
z niepełnosprawnościami i dysfunkcjami rozwojowymi,
3. Działalność charytatywna, promocja i organizacja wolontariatu na rzecz rodzin z dziećmi
z niepełnosprawnościami.

Sposób realizacji celów statutowych organizacji
Fundacja realizowała swoje cele przede wszystkim poprzez:
•

uruchomienie i prowadzenie pracowni terapeutycznej, dostosowanej do możliwości
prowadzenia rehabilitacji i terapii metodą integracji sensorycznej,

•

realizację usług terapeutycznych,

•

doradztwo dla rodzin dzieci z niepełnosprawnościami,
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•

rozwijanie dobroczynności i wolontariatu poprzez pozyskiwanie darczyńców
wspierających działania Fundacji finansowo, darowiznami rzeczowymi oraz w formie
pracy wolontariackiej.

Najważniejsze sfery działalności pożytku publicznego
1. Wspieranie osób niepełnosprawnych i ich rodzin;
2. Upowszechnianie i ochrona praw dziecka;
3. Działalność charytatywna, promocja i organizacja wolontariatu.

Opis działalności pożytku publicznego
Głównym zadaniem w roku 2016 było uruchomienie pracowni terapeutycznej i zgromadzenie
wyposażenia specjalistycznego do prowadzenia zajęć integracji sensorycznej. Pracownia została
uruchomiona w pomieszczeniu wynajętym od Uzdrowiska Świeradów-Czerniawa-Zdrój (umowa
najmu z dnia 4.07.2016 r.) pod adresem: u. Zdrojowa 2, 59-850 Świeradów Zdrój (budynek
„Szarotka” – dawna przychodnia lekarska).
Działalność odpłatna

Fundacja świadczyła usługi odpłatne w ramach działalności odpłatnej pożytku publicznego:
•

Integracja Sensoryczna (PKD 86.90.E)

•

Terapia autyzmu (PKD 86.90.E)

•

Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze (PKD 86.90.E)

Działalność nieodpłatna

Uruchomienie i wyposażenie pracowni było związane z pozyskaniem wyposażenia w formie
darowizn rzeczowych i użyczenia od osób prywatnych oraz z wykonaniem szeregu prac
porządkowych i remontowych, które zostały wykonane w ramach wolontariatu (rozwijanie
wolontariatu i działalności dobroczynnej).
Fundacja prowadziła nieodpłatne porady dla rodziców swoich podopiecznych w zakresie:
•

analizy orzeczeń, diagnoz i doradztwa w zakresie prowadzenia terapii,

•

sposobu postępowania i prowadzenia działań wspomagających terapię w domu dziecka,

•

przysługujących praw i instytucji realizujących świadczenia wspomagające rodziny dzieci
z niepełnosprawnością,
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•

możliwości finansowania terapii i pozyskiwania środków z budżetu Państwa, prywatnych
fundacji, zbiórek od osób prywatnych,

•

doradztwa w zakresie znajdujących się w regionie firm, instytucji i organizacji
świadczących usługi istotne dla dzieci z niepełnosprawnością (terapia, doradztwo, pomoc
społeczna).

Wolontariusze Fundacji wzięli udział w szkoleniu „Jak radzić sobie z zachowaniami trudnymi
dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera”.
Fundacja nie prowadziła wyodrębnionych organizacyjnie i finansowo placówek.

Zasięg terytorialny
Z usług Fundacji korzystali mieszkańcy powiatów lubańskiego i lwóweckiego z miejscowości
Mirsk, Świeradów-Zdrój, Świecie, Leśna.

Liczba odbiorców działań organizacji
Osoby fizyczne: 20 (dzieci + rodzice)
Osoby prawne: 2

Informacja dot. działalności gospodarczej
Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej w roku 2016.

Informacja o działalności zleconej przez administrację publiczną
Fundacja w roku 2016 w ramach działalności odpłatnej pożytku publicznego, realizowała
Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze na zlecenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Leśnej (łącznie 100 godzin zajęć) – umowa wyłoniona w konkursie ofert.

Przychody i koszty w okresie sprawozdawczym
•

Przychody podstawowej działalności operacyjnej za rok 2016 wyniosły 10.255 zł

•

Koszty podstawowej działalności operacyjnej za rok 2016 wyniosły 10.472 zł

Pracownicy i wolontariusze
•

Fundacja zatrudniała 1 pracownika na umowę cywilno-prawną.

•

Działania Fundacji wspierało 6 wolontariuszy
Opracowanie sprawozdania:

Agnieszka Surmacz

