


Sprawozdanie merytoryczne za rok 2009


1)
„Słoneczko” Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej 
Siedziba Stowarzyszenia: 20-533 Lublin, ul. Romantyczna 10/13
KRS: 0000282673 data wpisu:12.06.2007 r.
NIP 7123066218, Regon: 060255259

Członkowie organów:

Zarząd Stowarzyszenia:
Dorota Fornalska-prezes
Robert Bogudziński –wiceprezes
Anna Szymonowicz- członek zarządu

Komisja Rewizyjna:
Iwona Michalak - przewodnicząca
Elżbieta Czarnota
Małgorzata Wasilewicz 

2)
Cele statutowe Stowarzyszenia

Celem naszej działalności jest:
1. wszechstronna pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej, oraz rodzinom,
 opiekunom i specjalistom
2. organizowanie i prowadzenie różnych form lecznictwa, edukacji i rehabilitacji oraz opieki nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawnymi,
3. popularyzowanie problemów związanych z niepełnosprawnością,
4. prowadzenie działalności integracyjnej.
5. pomoc rodzinom zagrożonym różnym patologiom społecznym i przeciwdziałanie  im.

Realizacja zadań w roku  2009 

Nasze działania w 2009  roku objęły:
	„Rehabilitacja społeczna, fizyczna i psychiczna w wodzie"- zajęcia w SPA Nałęczów dla dzieci z gminy Markuszów dofinansowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie-IV.2009-XII.2009.6 uczniów niepełnosprawnych oraz 6 ich rodziców zostało objętych rehabilitacja w wodzie.6 rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym miało możliwość indywidualnych konsultacji ze specjalistami po każdych zajęciach. Przez 7 miesięcy zostało przeprowadzone 28 godzin rehabilitacji(społecznej, ruchowej, fizycznej)
	Program rehabilitacyjno- terapeutyczny dla dzieci z gminy Batorz -w ramach projektu specjalistycznymi zajęciami(logopedia, biofeedback, muzykoterapia, rewalidacja) były objęte dzieci niepełnosprawne z gminy Batorz, które wymagają specjalnych metod i form kształcenia, a które już uczestniczyły w projektach stowarzyszeni. Zajęcia odbywały  się od kwietnia  do czerwca 2009 dofinansowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.8 uczniów niepełnosprawnych z gminy Batorz  zostało objętych wielospecjalistyczną pomocą,8 rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym miało możliwość indywidualnych konsultacji ze specjalistami po każdych zajęciach ,zostało przeprowadzonych 96 jednostek specjalistycznych zajęć rehabilitacyjno- terapeutycznych                                   
	Dotacja z Fundacji im. Juliana Tuwima i Ireny Tuwim dla naszego stowarzyszenia działającego w gminach Markuszów, Sosnowica i Batorz – na                                       opłacenie  kosztów dojazdów do SPA Nałęczów oraz pomocy edukacyjnych dla 30  
	niepełnosprawnych dzieci -od I do XII.2009.30  uczniów niepełnosprawnych zostało objętych  wielospecjalistyczną pomocą.30 rodziców zostało objętych grupą wsparcia z 

psychologiem .Zostały zakupione specjalistyczne pomoce do prowadzenia zajęć, Przeprowadzono  28 jednostek w SPA Nałęczów 
	Grupa wsparcia dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi w gminach: Markuszów i Sosnowica dofinansowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.-od IX-XII.2009,24 rodziców dzieci niepełnosprawnych z gminy Markuszów i Sosnowica zostało objętych specjalistyczną pomocą, zostało przeprowadzonych 56 jednostek grupy wsparcia dla gminy Sosnowica oraz 96 godzin specjalistycznych zajęć dla dzieci z w/w gmin

Zajęcia rehabilitacyjno- terapeutyczne w gminie Markuszów i Sosnowica dofinansowywane ze środków gmin -Markuszów od I-III.2009-przeprowadzono 96 jednostek specjalistycznych zajęć ,Sosnowica-od I-VI.2009-przeprowadzono 192  jednostki  specjalistycznych zajęć,

       Realizacja zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecone     przez Samorząd Województwa Lubelskiego ze środków PFRON: 
	Zajęcia rehabilitacyjne w Batorzu i Markuszowie: od maja do listopada 2009.Realizowanie projektu: "Program rehabilitacyjno -terapeutyczny dla dzieci niepełnosprawnych z gminy Batorz i Markuszów", 20 uczniów niepełnosprawnych zostało objętych wielospecjalistyczną pomocą. Przez 5 miesięcy zostało przeprowadzonych 256 jednostek specjalistycznych zajęć rehabilitacyjno-terapeutycznych,20 rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym miało możliwość indywidualnych konsultacji ze specjalistami po każdych zajęciach.,10 rodzin z gminy Markuszów uczestniczyło w prowadzonej w sposób profesjonalny grupie wsparcia z psychologiem (40 jednostki).W okresie od V-XI.2009 odbyło się: 64 jednostki terapii biofeedback, 64 jednostki muzykoterapii, 64 jednostki rewalidacji oraz 64 jednostki logo terapii. Zakupiono specjalistyczny program komputerowy do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi firmy Young Digital Planet „Z Tosią przez  pory roku(dzięki pozyskanej dotacji z Fundacji im. I i J.Tuwim),który był wykorzystywany na zajęciach w Batorzu i Markuszowie
	Pomoc w komunikacji” -bezpłatne zajęcia( logopedia, dogoterapia, terapia W. Scherborne -zajęcia z psychologiem, muzykoterapia) dla dzieci niepełnosprawnych z terenu województwa lubelskiego. Zajęcia były prowadzone dla 8 dzieci z upośledzeniem umysłowym, przez okres od 01.06.2009 roku do 30.11.2009.W ramach każdej rehabilitacji odbyło się 100 sesji :

	100 sesji logopedii

100 sesji muzykoterapii
100 sesji dogoterapii
100 sesji terapii W.Scherborne
Razem terapeuci wykonali 400 jednostek zajęć.
	
	Program rehabilitacyjny "Uczę się przez sztukę i doświadczanie"- zajęcia z artterapii i rewalidacji realizowane od X-XII.2009.Zajęcia były prowadzone dla 16 dzieci z niepełnosprawnością umysłową, przez okres od 1.10.2009 roku do 20.12.2009 roku (12 tygodni). Zajęcia odbywały się w poniedziałki i wtorki w godz. 16.00 – 19.00. W ramach projektu zostało pzreprowadzonych:192 jednostek zajęć specjalistycznych dla 16 dzieci niepełnosprawnych z  terenu województwa lubelskiego.





Zadania dofinansowane ze środków z MOPR w Lublinie (w wyniku konkursu Prezydenta Miasta):

	Przez sztukę do umiejętności- zajęcia z artterapii oraz kinezjologii Dennisona Zajęcia  prowadzone dla 8 dzieci z niepełnosprawnością umysłową, przez okres od 7.05.2009 roku do 30.09.2009 roku (12  tygodni) .Razem terapeuci wykonali 192  jednostki zajęć.
	„Terapia neurobiofeedback”- zajęcia stymulacji mózgu. W okresie V-XII.2009 odbyło się 211 godzin terapii neurobiofeedback,10 osób niepełnosprawnych do 18 r.ż. zostało objętych systematyczną pomocą terapeutyczną

„Czworonożni przyjaciele”- zajęcia z psem(dogoterapia) i koniem(hipoterapia).W okresie V- XI.2009  zrealizowano: 144 jednostki dogoterapii, 147  jednostek hipoterapii, razem 291 jednostek rehabilitacji.
	„Kurs :Dziecko niepełnosprawne w szkole ogólnodostępnej” - szkolenia dla nauczycieli prowadzone przez 2 specjalistów: psychologa oraz pedagoga specjalnego w okresie:IX-XI.2009Przeszkolono 60 nauczycieli pracujących z dziećmi niepełnosprawnym, 

w szkołach ogólnodostępnych  na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjalnej.Podniesiono                                      ich kwalifikacje zawodowe, Przeprowadzono 3 szkolenia po 9 jednostek każde. Wzbogacono            
            nauczycieli o pakiet stosowanych metod pracy terapeutyczno- korekcyjnej z osobami   
     niepełnosprawnymi poprzez rozdane materiały szkoleniowe


Realizacja zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych   zlecone  przez Prezydenta Miasta Lublin ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: 

	"Rehabilitacja w wodzie- SPA Nałęczów"- projekt adresowany był do 12 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz 12  ich rodziców z miasta Lublina. 1W okresie VI-XII.2009,12 rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym  miało możliwość indywidualnych konsultacji ze specjalistami po każdych zajęciach. Przez 5 miesięcy zostało przeprowadzonych 60 godzin rehabilitacji(społecznej, ruchowej, fizycznej) w SPA Nałęczów.


Inne działania:
	Prowadzenie w ZSO nr 5 w Lublinie  bezpłatnych konsultacji dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym ( w każdy wtorek i czwartek  od 16.45-18.45)

Stała bieżąca pomoc w indywidualnych problemach rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne.
Udział w Konkursie Plastycznym "Urokliwe Zakątki Lublina" organizowanym przez LFOON - prace zostały wykonane na zajęciach z artterapii i przekazane do organizatora.
Organizacja 1 czerwca - Dzień Dziecka w Restauracji Frascatti dla podopiecznych Stowarzyszenia "Słoneczko".. Restauracja zaprosiła dzieci na słodki poczęstunek z okazji ich święta. Podczas spotkania dzieci otrzymały prezenty (pozyskane dzięki sponsorom).







3) Informacja ´ o prowadzonej działalności gospodarczej
według wpisu do rejestru przedsiębiorców-nie dotyczy

4) odpisy uchwał zarządu fundacji-nie podejmowano uchwał

5) Informacja o wysokości uzyskanych przychodów,
z wyodrębnieniem ich źródeł

Przychody z działalności statutowej ogółem:111588,29
Dotacje i zdania zlecone:94336,74
Pozostałe:17245,64
Darowizny od osób fizycznych:1965,64
Przychody finansowe:5091

6) Informacja´ o poniesionych kosztach na:

Koszty poniesione na realizację celów statutowych : 108386,63
Działalność gospodarczą: nie dotyczy

7) Dane o:
a) liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i 
z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie
w działalności gospodarczej-nie dotyczy
b) Łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na wynagrodzenia, nagrody ,premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych
wyłącznie w działalności gospodarczej- nie dotyczy
c) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia wypłaconego łącznieczłonkom zarządu i innych organów fundacji
oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia,
nagrody, premie i inne świadczenia- nie dotyczy
d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia-74453,00
e) udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze
wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania
pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek- nie dotyczy
f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku-568,38,
Lukas Bank, ul. Narutowicza 61
g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach
prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek- nie dotyczy
h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu
oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie- nie dotyczy
i) nabytych pozostałych środkach trwałych,- nie dotyczy
j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych
sporządzanych dla celów statystycznych, nie dotyczy











8) dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności,
	Rehabilitacja społeczna, fizyczna i psychiczna w wodzie"- zajęcia w SPA Nałęczów dla dzieci z gminy Markuszów dofinansowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie. Kwota: 3304 zł

Program rehabilitacyjno- terapeutyczny dla dzieci z gminy Batorz - dofinansowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie. Kwota: 3360 zł
	Grupa wsparcia dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi w gminach: Markuszów i Sosnowica dofinansowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie. Kwota: 4320 zł

         
  Realizacja zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecone przez Samorząd Województwa Lubelskiego ze środków PFRON: 
	Zajęcia rehabilitacyjne w Batorzu i Markuszowie .Kwota:10210 zł 

Pomoc w komunikacji”.Kwota:12200 zł
Program rehabilitacyjny "Uczę się przez sztukę i doświadczanie"- zajęcia z artterapii i rewalidacji.Kwota:7520 zł
Zadania dofinansowane ze środków z MOPR w Lublinie (w wyniku konkursu Prezydenta Miasta):
	Przez sztukę do umiejętności-kwota 7340 zł

„Terapia neurobiofeedback”- kwota 8190 zł
„Czworonożni przyjaciele” -kwota 8200 zł
 „Kurs : Dziecko niepełnosprawne w szkole ogólnodostępnej”-kwota:4250 zł
                   Realizacja zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecone przez Prezydenta Miasta Lublin ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: 
	"Rehabilitacja w wodzie- SPA Nałęczów" -kwota 8200 zł 

Wszystkie dotacje przyznane na realizacje wyzej wymienionych zadan zostały wykorzystane zgodnie z umową.

9) Informacje o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań  podatkowych, a także informacji w sprawie składanych deklaracji podatkowych.

Deklaracje miesięczne: ZUS DRA, ZUS RCX
Deklaracje roczne: PIT-4R  , CIT 8


11) Informacja o kontrolach

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie:

a.” Rehabilitacja społeczna, fizyczna i psychiczna w wodzie"
b. „Program rehabilitacyjno- terapeutyczny dla dzieci z gminy Batorz”

Nieprawidłowości nie stwierdzono. Wyniki kontroli pozytywne.





 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie-PFRON

	Zajęcia rehabilitacyjne w Batorzu i Markuszowie . 

Pomoc w komunikacji.
Program rehabilitacyjny "Uczę się przez sztukę i doświadczanie"
Nieprawidlowości nie stwierdzono.Wyniki kontroli pozytywne.
MOPR w Lublinie-PFRON
	Rehabilitacja w wodzie- SPA Nałęczów”

Nieprawidłowości nie stwierdzono. Wyniki kontroli pozytywne.
12) Informacje dodatkowe:
	Członkostwo w  LFOON- Sejmik Wojewódzki, Fundacja Wspólna Droga 

Współpraca z lokalnymi mediami(propagowanie problematyki rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym)
            Radio Lublin
            Kurier Lubelski
            Moje Miasto Lublin
	Kontynuowanie współpracy  z:

     - Ośrodkiem Psychoterapii i Psychoedukacji „Psychologika” w Lublinie,
     - Katolicką Poradnią Rodzinną przy Parafii Wieczerzy Pańskiej w Lublinie.
     -ZSO nr 5 w Lublinie,
    - Zespołem Szkół w  Batorzu, Markuszowie i Sosnowicy,
       Przedszkolem w  Markuszowie








