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Sprawozdanie z działalności Fundacji Ditero za rok 2017

Wprowadzenie
Fundacja została powołana aktem notarialnym w dniu 3 lutego 2016 r. W Krajowym Rejestrze 

Sądowym została zarejestrowana w dniu 12 maja 2016 r. W lipcu 2016 została uruchomiona 

pracownia terapeutyczna, działająca w ramach podstawowej działalności Fundacji. 

W roku 2017 działania Fundacji rozwinęły się na nowe obszary związane z pozaszkolnymi formami

edukacji oraz kulturą i sportem.  

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 2017 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.

4. Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów aktywnych 

w sferze publicznej, mających cele zbieżne celami Fundacji.

5. Realizacja zadań z zakresu kultury, edukacji sportowej dzieci i młodzieży;

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

• realizację usług terapeutycznych (prowadzenie pracowni terapeutycznej, dostosowanej 

do możliwości prowadzenia rehabilitacji i terapii metodą integracji sensorycznej),
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• doradztwo dla rodzin dzieci z niepełnosprawnościami,

• organizację imprez kulturalnych o charakterze charytatywnym,

• rozwijanie dobroczynności i wolontariatu poprzez pozyskiwanie darczyńców 

wspierających działania Fundacji finansowo, darowiznami rzeczowymi oraz w formie 

pracy wolontariackiej,

• realizowanie usług doradczych i edukacyjnych dla organizacji pozarządowych 

i podmiotów ekonomii społecznej.

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

1. Pracownia terapeutyczna

W roku 2017 podstawową działalnością Fundacji była kontynuacja prowadzenia pracowni 

terapeutycznej dla dzieci z niepełnosprawnościami. Z usług pracowni zaczęły korzystać kolejne 

rodziny z okolicznych miejscowości, zwiększył się zasięg terytorialny i rozpoznawalność Fundacji. 

Oprócz zajęć terapeutycznych dla dzieci, 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, 

• 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). 
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2. Działalność szkoleniowa i doradcza

Istotną rolę w działaniach Fundacji pełniły odpłatne i nieodpłatne usługi doradcze z zakresu 

ekonomii społecznej dla organizacji pozarządowych. W 2017 r. zrealizowano usługi doradcze 

i prelekcje dla: 

• Stowarzyszenie Animacji Lokalnej Arkona (Byczyna)

• Stowarzyszenie Awantura (Gryfów Śląski)

• Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych „Mocni” (Gryfów Śląski)

• Stowarzyszenie Wolimierz (Wolimierz)

• Fundacja Wspomagająca Rozwój Wsi Dolnośląskiej „Izerskie Skarby” (Nagórze)

• Fundacja na rzecz Wspierania Kultur Alternatywnych i Ekologicznych (Wolimierz)

Szkolenia i prelekcje realizowane były przez wolontariuszy i pracownika Fundacji.

3. Rozwój instytucjonalny

• Fundacja uzyskała dofinansowanie na rozwój instytucjonalny ze środków Funduszu 

Inicjatyw Obywatelskich w ramach programu „zDolny Śląsk lokalnie” na projekt pt. 

„Kompetencje wolontariuszy i nowoczesne metody pracy – wsparcie rozwoju Fundacji 

Ditero”.  Celem projektu był rozwój fundacji Ditero i zwiększenie możliwości świadczenia 

wsparcia dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną oraz autyzmem. W ramach 

projektu zwiększono kompetencje wolontariuszek fundacji poprzez udział w szkoleniach, 

zakupiono sprzętu do rejestracji audio/video oraz specjalistyczne książki i pomoce 

dydaktyczne służące wolontariuszom, pracownikom, rodzicom dzieci oraz nauczycielom 

współpracujących z Ditero.

Czas trwania projektu: 1.10.2017 – 4.12.2017

Kwota dotacji: 3000 zł. 

• Wolontariusze Fundacji wzięli udział w:

◦ konferencji naukowej „Snoezelen – Sala Doświadczania Świata” (Polskie Towarzystwo 

Snoezelen – Sal Doświadczania Świata).

◦ Szkoleniu „Wykorzystanie metody ADOS-2 (Autism Diagnostic Observation Schedule) 

w diagnostyce klinicznej” (Izabela Chojnacka, Wydział Psychologi Uniwersytetu 

Warszawskiego).

◦ Szkoleniu „Nice person, wrong planet” (Fundacja Autika).

◦ Szkoleniu: „Terapia w Salach Doświadczania Świata” (Fundacja Sensoria). 

• Fundacja Ditero przystąpiła w maju 2017 do ogólnopolskiej sieci pracowni 

terapeutycznych Polskiego Towarzystwa Snoezelen – Sal Doświadczania Świata.

• Utworzono miejsce pracy (umowa o pracę) dla pracownika biurowo-organizacyjnego. 
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4. Pozaszkolne zajęcia edukacyjne

W 2017 r podjęto nowe działania z zakresu animacji kulturalnej i prowadzenia pozaszkolnych 

zajęć edukacyjnych.

• Zorganizowano pozaszkolne zajęcia pływackie we współpracy z firmą Interferie Aqua 

Park Sport Hotel Malachit w Świeradowie-Zdrój. Z zajęć realizowanych w ramach 

odpłatnej działalności pożytku publicznego skorzystało 51 dzieci. 

• Realizowano zajęcia z animacją muzyczną i kulturalną dla dzieci, spotkania i zabawy 

okolicznościowe (Mikołajki).

5. Festiwal Izerbejdżan

• We współpracy z Fundacją na rzecz Wspierania Kultur Alternatywnych i Ekologicznych 

oraz wolontariuszami z Pobiednej i Leśnej zorganizowano pierwszą edycję festiwalu 

muzycznego Izebejdżan Punk-Eko Fest na Stacji Wolimierz. W festiwalu wzięło udział 

około 200 uczestników. 

6. Działania promocyjne

W rozwijaniu rozpoznawalności pomogły zarówno działania promocyjne (profil na Facebooku, 

artykuły w prasie lokalnej), jak i podjęcie nowych inicjatyw inicjowanych i koordynowanych przez 

wolontariuszy Fundacji (festiwal, zajęcia edukacyjne).

Fundacja zleciła wykonanie profesjonalnej identyfikacji wizualnej, materiałów promocyjnych oraz 

strony www. 

7. Działalność odpłatna 

Fundacja świadczyła usługi odpłatne w ramach działalności odpłatnej pożytku publicznego:

• Integracja Sensoryczna, terapia, diagnozowanie (PKD 86.90.E)

• Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania dla 

podmiotów ekonomii społecznej (PKD 70.22.Z)

• Pozostałe pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.59.B)

Fundacja nie prowadziła wyodrębnionych organizacyjnie i finansowo placówek. 

Zasięg terytorialny 
Z podstawowych usług Fundacji korzystali mieszkańcy powiatów lubańskiego i lwóweckiego z 

gmin Mirsk, Świeradów-Zdrój, Leśna, Gryfów Śląski.

Działalność szkoleniowa i doradcza realizowana była dla na terenie województwa dolnośląskiego 

i opolskiego (wszystkie powiaty województwa opolskiego)
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Liczba odbiorców działań organizacji 
Osoby fizyczne razem ponad 400 osób: 

• Pracownia terapeutyczna: 30 (dzieci + rodzice)

• Festiwal Izerbejdżan: około 200 

• Odbiorcy prelekcji i zajęć dla podmiotów ekonomii społecznej: około 150

• Uczestnicy zajęć pływackich: 51

Osoby prawne: 12

Informacja dot. działalności gospodarczej 
Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej w roku 2017.

Informacja o działalności zleconej przez administrację publiczną
Fundacja w roku 2017 w ramach działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego, 

realizowała:

• Zajęcia pozaszkolne, usługi animacji kulturalnej dla Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej

Przychody i koszty w okresie sprawozdawczym
• Przychody z działalności statutowej za rok 2017 wyniosły 33.595 zł 

• Koszty podstawowej działalności operacyjnej za rok 2017 wyniosły:

◦ Koszty działalności statutowej 29.935,91 zł 

◦ Koszty ogólnego zarządu (administracyjne) 4.262,62 zł 

Pracownicy i wolontariusze
• Fundacja zatrudniała 1 pracownika na umowę o pracę i 1 na umowę cywilno-prawną

• Działania Fundacji wspierało 35 wolontariuszy

Opracowanie sprawozdania:

Agnieszka Surmacz
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