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Wolimierz, 19.07.2019

Sprawozdanie z działalności Fundacji Ditero za rok 2018
Wprowadzenie
W roku 2018 Fundacja kontynuowała i rozwijała działania z lat 2016-2017. Istotną zmianą stało się
znaczące rozwinięcie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów
aktywnych w sferze publicznej, mających cele zbieżne celami Fundacji poprzez zainicjowanie
i powołanie sieci „Koalicja na rzecz rozwoju turystyki w gminie Leśna”.
W roku 2018 wyraźnie zarysowały się dwa filary działalności Fundacji:
1. Działania na rzecz dzieci, szczególnie z niepełnosprawnością (zajęcia terapeutyczne,
edukacja pozaszkolna), skupiona wokół pracowni terapeutycznej, pracowników
i wolontariuszy prowadzących zajęcia z dziećmi.
2. Działania na rzecz organizacji i innych podmiotów aktywnych w sferze publicznej
(szkolenia, doradztwo, działania sieciujące) zmierzające do utworzenia przy Fundacji think
tanku wspierającego rozwój i profesjonalizację organizacji społecznych w regionie
Pogórza Izerskiego.

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 2018 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.
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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.
6. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
7. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

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),

•

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, zainicjowanie i prowadzenie projektu sieciującego
organizacje społeczne z terenów gminy Leśna (koalicja).

Najważniejsze sfery działalności pożytku publicznego
1. Wspieranie osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
2. Działalność charytatywna, promocja i organizacja wolontariatu.
3. Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów aktywnych
w sferze publicznej, mających cele zbieżne celami Fundacji.

Opis działalności pożytku publicznego
1. Pracownia terapeutyczna

Fundacja prowadzi pracownię terapii integracji sensorycznej (SI) od 2016 r. W roku 2017 r. Zarząd
Fundacji podjął decyzję o rozbudowaniu pracowni SI o Salę Doświadczania Świata (Snoezelen).
W 2018 udało się ten plan zrealizować, we współpracy z podmiotami prywatnymi. Pracownia
została przeniesiona do nowego lokalu. Zwiększyła się liczba dzieci, zasięg terytorialny i oferta
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Pracowni – przede wszystkim o zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych (TUS), dedykowanemu
dzieciom ze spektrum autyzmu i terapię w Sali Doświadczania Świata.
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).

2. Działalność szkoleniowa i doradcza

Istotną rolę w działaniach Fundacji pełniły odpłatne i nieodpłatne usługi doradcze z zakresu
ekonomii społecznej dla organizacji pozarządowych i podmiotów administracji publicznej.
W 2018 r. zrealizowano usługi doradcze i prelekcje dla:
•

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego (Świdnica)

•

Stowarzyszenie Wolimierz (Wolimierz)

•

Fundacja Dziki Zachód

•

Fundacja na rzecz Wspierania Kultur Alternatywnych i Ekologicznych (Wolimierz)

•

Stowarzyszenie Grabiszyce (Grabiszyce)

Szkolenia i prelekcje realizowane były przez wolontariuszy i pracowników Fundacji.
3. Rozwój instytucjonalny

•

Fundacja nawiązała współpracę z firmami prywatnymi, dzięki której możliwe było
zorganizowanie nowych działań charytatywnych (Firmowa Liga Izerskiej Pomocy) oraz
rozbudowa usług terapeutycznych dla dzieci. Istotną rolę w rozwoju instytucjonalnym
miał też opisany niżej projekt „Koalicji na rzecz rozwoju turystyki wiejskiej”, który stał się
pierwszym krokiem dla Fundacji do przyjęcia roli lokalnego lidera sieciującego organizacje
pozarządowe i stanowiącego zaplecze organizacyjne (rola organizacji „parasolowej”).

•

Wolontariusze Fundacji wzięli udział w:
◦

szkoleniu „Wspieranie terapii dzieci z ASD” (Fundacja Prodeste)
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•

Pracownia Ditero uzyskała certyfikat Polskiego Towarzystwa Snoezelen – Sal
Doświadczania Świata.

4. Pozaszkolne zajęcia edukacyjne

W 2018 r kontynuowano 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 50 dzieci.

•

Realizowano zajęcia z animacją muzyczną i kulturalną dla dzieci, spotkania i zabawy
okolicznościowe w ramach własnej działalności i na zlecenia innych lokalnych organizacji.

5. Firmowa Liga Izerskiej Pomocy (FLIP)
Z inicjatywy wolontariuszy Fundacji zorganizowano charytatywny turniej halowej piłki nożnej dla
drużyn wystawianych przez lokalne firmy. Każda zgłoszona drużyna opłacała wpisowe, które zostały w
całości wykorzystane na potrzeby dziewczęcej drużyny sportowej SKS i umożliwiły dzieciom udział w
zawodach Lajkonik Cup w Krakowie. Turniej odbył się 17 lutego 2018 r., na hali sportowej szkoły

podstawowej w Mirsku, udostępnionej bezpłatnie przez dyrekcję szkoły i burmistrza Mirska.
Łączny budżet zadania wyniósł 6251,11 zł, w całości pozyskane ze środków prywatnych.
6. Projekt „Koalicja na rzecz rozwoju turystyki wiejskiej w gminie Leśna”

Dwuletni projekt dofinansowany ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich,
którego celem jest utworzenie partnerstwa (koalicji) – sieci organizacji oraz inicjatyw
obywatelskich, działających na rzecz rozwoju turystyki wiejskiej w gminie Leśna wraz
z opracowaniem trwałych procedur organizacyjnych i mechanizmów samofinansowania.
Projekt realizowany w ramach priorytetu: „Silne organizacje pozarządowe”, kierunek działania
„Wspieranie działań o charakterze systemowym”.
Koalicja ma stanowić siłę lobbingową i partnera do dialogu z władzami samorządowymi. Ma także
stworzyć mechanizmy dystrybucji wiedzy i wymiany pomysłów, zaplecze szkoleniowe
i merytoryczne dla organizacji członkowskich.
Celem dodatkowym jest animacja i aktywizacja mieszkańców gminy Leśna. Powołanie sieci /
koalicji (docelowo federacji) organizacji z terenu gminy obejmuje zasięgiem wszystkie sołectwa.
Koalicja inicjuje i koordynuje działania dotyczące rozwoju turystyki na terenach wiejskich
(produkt lokalny, sieć agroturystyk, warsztaty wykorzystujące potencjał mieszkańców i miejsca
itd.). W 2018 r. zostały przygotowane mechanizmy działania sieci, ustalono procedury i zasady
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działania. Deklarację współpracy podpisało 12 stowarzyszeń i fundacji z terenu Gminy Leśna.
Działania projektowe są kontynuowane w roku 2019.
Projekt zrealizowany we współpracy z gminą Leśna, organizacjami społecznymi i lokalnymi
firmami (głównie z branży turystycznej).
•

Całkowita wartość projektu: 152.603 zł (50.721,20 zł na rok 2018)

•

Kwota dotacji: 121.803 zł

•

Wkład osobowy i wkład rzeczowy: 30.800 zł

•

Data rozpoczęcia projektu: 2018.05.01

•

Data zakończenia projektu: 2019.12.31

7. Projekt „RealTUS, życiowy sprawdzian dla dzieci ze spektrum autyzmu”

Projekt finansowany ze środków Fundacji PZU w ramach programu „Młodzi niepełnosprawni sprawni z Fundacją PZU”. Celem projektu było wprowadzenie nowych form opieki i integracji
społecznej do codziennej „rutyny terapeutycznej” podopiecznych Fundacji Ditero. Do zajęć
bazujących na koncepcji TUS (Treningu Umiejętności Społecznych) wprowadzono innowacyjny
element „RealTUS” czyli sprawdzian nabytych umiejętności poza gabinetem („w terenie”).
Równolegle poprowadzono warsztaty dla rodziców w celu zbudowania wokół Fundacji
społeczności rodzin wspierającej się na zasadach samopomocy.
Bezpośrednie cele projektu to:
•

Zwiększenie samodzielności, sprawności i aktywności społecznej podopiecznych fundacji,
szczególnie w zakresie codziennych zachowań jak wyjście do sklepu, restauracji, kina, na
spacer.

•

Zmiana postawy rodziców, budowanie akceptacji niepełnosprawności i więzi z dzieckiem,
zrozumienie potrzeb, określenie roli rodzica w wychowaniu dziecka oraz zaangażowanie
w terapię, co pomoże w codziennych sytuacjach.

•

Wzmocnienie i motywacja do aktywnego udziału w życiu społecznym rodzin dzieci z ASD.

Projekt zrealizowany we współpracy z gminą Leśna, miastem Świeradów-Zdrój, Nadleśnictwem
Świeradów, organizacjami społecznymi i lokalnymi firmami. Działania projektowe są
kontynuowane w roku 2019.
•

Całkowity finansowy koszt projektu: 33.370,00 zł

•

Kwota dotacji: 28.330,00 zł

•

Data rozpoczęcia projektu: 2018.09.10

•

Data zakończenia projektu: 2019.03.10
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8. Pomoc pogorzelcom

W dniach 24.07.2018 – 31.08.2018 została przeprowadzona zbiórka środków pieniężnych, której
celem była pomoc pogorzelcom z ul. Kochanowskiego w Leśnej. Pieniądze zbierane były
wyłącznie przelewami na konto Fundacji DITERO. Wpłynęły 33 przelewy na łączną kwotę
5386,28 zł. Od dwóch przelewów zagranicznych bank pobrał opłatę w wysokości 20 zł (razem
40 zł). Łączna zebrana kwota, po odjęciu prowizji bankowej wyniosła: 5346,28 zł.
Zgodnie z ustaleniami z koordynatorką zbiórki oraz osobami wspieranymi, cała kwota została
przekazana poszkodowanym przelewami na konta osobiste.
9. Festiwal Izerbejdżan

We współpracy z Fundacją na rzecz Wspierania Kultur Alternatywnych i Ekologicznych oraz
wolontariuszami z Pobiednej i Leśnej zorganizowano drugą edycję festiwalu muzycznego
Izebejdżan Punk-Eko Fest na Stacji Wolimierz. W festiwalu wzięło udział około 400 uczestników.
10. Działania promocyjne

Główna działalność promocyjna to profil na Facebooku, artykuły w prasie lokalnej i działania
związana z realizacją projektów.
11. Działalność odpłatna

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

Trening umiejętności społecznych, 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, lwóweckiego,
jeleniogórskiego z gmin Mirsk, Świeradów-Zdrój, Leśna, Gryfów Śląski, Jelenia Góra.
Działalność szkoleniowa i doradcza realizowana była dla na terenie województwa dolnośląskiego.

Liczba odbiorców działań organizacji
Osoby fizyczne razem ponad 600 osób:
•

Pracownia terapeutyczna: 50 (dzieci + rodzice)

•

Festiwal Izerbejdżan: około 400
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•

Odbiorcy działań „Koalicji na rzecz rozwoju turystyki…”: około 100

•

Uczestnicy zajęć pływackich: 50

Osoby prawne: 18

Informacja dot. działalności gospodarczej
Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej w roku 2018.

Informacja o działalności zleconej przez administrację publiczną
Fundacja w roku 2018 w ramach działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego,
realizowała:
•

Wykład „Wiejskie usługi opiekuńcze - formy organizacyjne i prawne oraz źródła finansowania”
dla Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

Przychody i koszty w okresie sprawozdawczym
•

Przychody z działalności statutowej za rok 2018 wyniosły 119 659,14 zł

•

Koszty podstawowej działalności operacyjnej za rok 2018 wyniosły:
◦ Koszty działalności statutowej 94 346,25 zł
◦ Koszty ogólnego zarządu (administracyjne) 9 095,24 zł
◦ Pozostałe koszty operacyjne 6 056,28 zł

Pracownicy i wolontariusze
•

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

•

Działania Fundacji wspierało 40 wolontariuszy

Opracowanie sprawozdania:

Agnieszka Surmacz

