Sprawozdanie merytoryczne
Fundacji „Żółty Latawiec”
za rok 2015

1. Dane rejestracyjne:
Fundacja „Żółty Latawiec” z siedzibą w Siedlcach,
adres: ul. Ignacego Daszyńskiego 119/22, 08-110 Siedlce
adres do korespondencji: ul. Warszawska 133, 08-110 Siedlce
adres elektroniczny: fundacja@zoltylatawiec.pl
Fundacja została wpisana w dniu 04.11.2013 do Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem 0000484014.
Numer statystyczny REGON: 146953617
Numer identyfikacji podatkowej NIP: 821-263-97-51

Organy Fundacji:
Zarząd Fundacji w składzie:
1) Barbara Sienkiewicz – Prezes Zarządu
2) Dariusz Sienkiewicz – Członek Zarządu
3) Agnieszka Zabielska – Członek Zarządu
Rada Fundacji w składzie:
1) Monika Częstochowska – Przewodnicząca Rady Fundacji
2) Aneta Olszak – Wiceprzewodnicząca Rady Fundacji
3) Renata Grot – Członek Rady Fundacji
2. Działalność statutowa Fundacji:
Misją Fundacji „Żółty Latawiec” jest wspieranie rozwoju dziecka i jego rodziny poprzez profesjonalną
terapię, rzecznictwo ich praw, edukację najbliższego otoczenia. Wierzymy, że kompleksowa pomoc
rodzinom dotkniętym autyzmem, szacunek dla ich potrzeb, rzetelność i uczciwość prowadzonego
wsparcia jest szansą na aktywne ich uczestnictwo w przyjaznym społeczeństwie.
Statutowe cele działalności organizacji to przede wszystkim: niesienie pomocy dzieciom i osobom
dorosłym z autyzmem, zespołem Aspergera i innymi zaburzeniami rozwojowymi, promocja problemu
autyzmu i potrzeb osób nim dotkniętych, przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, rzecznictwo
interesów i praw osób z autyzmem oraz udzielanie wsparcia ich rodzinom, terapeutom, pedagogom,
osobom pracującym z osobami z autyzmem i wszelkie działania na rzecz rodziny, macierzyństwa,
rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka oraz działania mające na celu promocję
i profilaktykę zdrowia lokalnej społeczności, prowadzenie kompleksowej terapii i edukacji, rehabilitacji
medycznej, fizycznej, psychicznej, społecznej i zawodowej, zgodnej z najnowszymi standardami
krajowymi i międzynarodowymi, także promocja i organizacja wolontariatu.
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Działania Fundacji w 2015 roku, realizowane projekty, w tym realizacja zadań publicznych:
1) NA PRZEKÓR WYKLUCZENIU – ODWIEDZAMY MIEJSCA PRZYJAZNE DZIECIOM Z
AUTYZMEM – zadanie Prezydenta Miasta Siedlce publiczne z zakresu działalności na rzecz
osób niepełnosprawnych w dziedzinie kultury, sportu i rekreacji w okresie od 02.03.2015 do
30.06.2015. Głównym celem projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci z
zaburzeniami rozwojowymi, poprzez zorganizowanie dla nich wycieczek do Wioski Indiańskiej w
Grali oraz Teatru Baj w Warszawie. Cele szczegółowe to przede wszystkim stworzenie możliwości
aktywnego korzystania przez dzieci z autyzmem z imprez kulturalnych i rekreacyjnych na równi ze
zdrowymi rówieśnikami – dzieci miały możliwość obcowania z rówieśnikami, wspólnej zabawy z
dziećmi bez zaburzeń oraz uczestniczenia w spektaklu razem z przypadkowymi widzami. W
wycieczce do Wioski Indiańskiej uczestniczyło 20 dzieci wraz z opiekunami, do Teatru Baj 17
dzieci wraz z opiekunami. Kwota przyznanej dotacji – 2.000,00 zł, terminowo rozliczona.

2) OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA WIEDZY NA TEMAT AUTYZMU – zadanie publiczne
Prezydenta Miasta Siedlce z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i
wychowania: organizacja przedsięwzięć o charakterze wychowawczym, w terminie od 02.04.2015
do 10.04.2015. Przeprowadzono zajęcia warsztatowe (kulinarne, plastyczne, taneczno-

ruchowe) dla dzieci z autyzmem, ich rodzeństwa i kolegów (uczestniczyło 42 dzieci). Odbyło
się spotkanie szkoleniowe dla rodziców/opiekunów oraz dla nauczycieli (prezentacja i
pogadanka). Przez cały dzień 09.04.2015 drzwi fundacji były otwarte dla wszystkich, którzy
dostrzegając problemy rozwojowe swojego dziecka potrzebowali konsultacji z logopedą,
pedagogiem, terapeutą integracji sensorycznej, psychologiem, rehabilitantem. Z konsultacji
skorzystało 30 rodzin. Rezultaty rozstały osiągnięte. Kwota przyznanej dotacji – 1.000,00 zł,
terminowo rozliczona.

3) DIAGNOZA NOZOLOGICZNA I PROGRAM TERAPEUTYCZNY DLA DZIECI Z AUTYZMEM zadanie publiczne Prezydenta Miasta Siedlce z zakresu ochrony i promocji zdrowia: realizacja
programów promocji zdrowia oraz programów edukacyjnych w zakresie zdrowego stylu życia i
oświaty zdrowotnej, w terminie od 02.02.2015 do 31.12.2015. W ramach tego projektu
fundacja przeprowadziła 12 diagnoz nozologicznych pod kątem autyzmu i zespołu Aspergera
dla dzieci z miasta Siedlce, opracowane zostały programy terapeutyczne dla każdego dziecka
oraz przekaze rodzicom na piśmie. Kwota przyznanej dotacji – 4.000,00 zł, terminowo
rozliczona.
4) Od 18 listopada 2014 roku (do końca maja 2015 roku) fundacja realizowała projekt ROZKŁAD
JAZDY DLA AUTYSTY, finansowany przez Krajową Radę Notariatu z Funduszu Społecznego
Notariatu. Projektem objętych zostało 10 dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera oraz ich
rodziny i nauczyciele. Podstawowym celem projektu było osiągnięcie w pracy z dzieckiem z
autyzmem i zespołem Aspergera takich norm jego zachowania, które poprawią jego
funkcjonowanie w środowisku domowym, szkolnym/przedszkolnym oraz stworzą szansę
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uczestniczenia w pełni w życiu społecznym. Praca z dziećmi na zajęciach i podczas wyjść do
miejsc publicznych w ramach treningu umiejętności społecznych (TUS) polegała głównie na
wyuczeniu podstawowych czynności dotyczących samoobsługi oraz na opanowaniu
podstawowych zasad, które obowiązują każdego człowieka i są akceptowane przez
społeczeństwo. Kwota przyznanej dotacji – 30.000,00 zł, terminowo rozliczona.
5) DZIECI Z AUTYZMEM – WYJŚCIE Z SIEDLCEKIEGO CIENIA WYKLUCZENIA – projekt
realizowany od marca 2015 do marca 2016 roku w ramach programu Obywatele dla
Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG. Podstawowy cel projektu to obrona praw dzieci
z zaburzeniami rozwojowymi oraz przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu. W ramach
projektu powstał BEZPŁATNY PUNKT KONSULTACYJNY, w którym w 2015 roku
przeprowadzono: 18 godzin konsultacji logopedycznych (28 w całym projekcie), 19 godzin
spotkań z terapeutą integracji sensorycznej (28 w projekcie), 10 godzin konsultacji
pedagogicznych (25 w projekcie), 15 godzin wsparcia psychologicznego (24 w projekcie) oraz
58

godzin

konsultacji

socjalno-prawnych

(85

w

projekcie).

Łącznie

z

konsultacji

specjalistycznych w 2015 roku skorzystało koło 100 osób (146 w całym projekcie). Rodzice
dzieci

niepełnosprawnych

uczestniczyli

w

grupowych

spotkaniach

wzmacniających.

Przeprowadzono w 2015 roku 9 szkoleń (z 11 zaplanowanych do marca 2016) dla nauczycieli
przedszkoli i szkół podstawowych ogólnodostępnych na temat metod pracy z dziećmi z
autyzmem i zespołem Aspergera, w których uczestniczyły 204 osoby (łącznie 244 osoby w
projekcie) z powiatu siedleckiego i okolicznych powiatów. W szkoleniach dla lekarzy i
pielęgniarek na temat wczesnych oznak autyzmu wzięło udział 29 osób (z 47 ogółem),
odpowiedzialnych za wczesną diagnostykę dzieci. Wszystkie zainteresowane tematem osoby
wyposażone zostały w broszurę informacyjną, stanowiącą drogowskaz postępowania w
przypadku zauważenia nieprawidłowości rozwojowych u dziecka. Działania realizowane w
ramach rozwoju instytucjonalnego czyli przygotowanie i organizacja biura oraz szkolenie
kadry zarządzającej, przyczyniły się do rozwoju fundacji jako profesjonalnej instytucji,
o uporządkowanej strukturze organizacyjnej, świadczącej usługi na wysokim poziomie, która
w każdym swoim zadaniu realizuje założone w statucie cele i misję. Kwota przyznanej dotacji
– 66.500,00 zł. terminowo rozliczona.
6) Angażowanie wolontariuszy do pracy na rzecz dzieci z zaburzeniami rozwojowymi i ich rodzin.
Łącznie w 2015 roku podpisano 23 porozumienia z wolontariuszami, którymi byli: specjaliści
(logopedzi, oligofrenopedagodzy, pedagodzy specjalni, terapeuci behawioralni, terapeuci
integracji sensorycznej), studenci pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz inne osoby
włączające się w działania fundacji.
7) W dniach od 26 listopada 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku w siedzibie Fundacji „Żółty
Latawiec” ul. Warszawska 133 w Siedlcach oraz w Niepublicznym Przedszkolu „Żółty
Latawiec” ul. Korczaka 11 w Siedlcach, odbył się Kiermasz Świąteczny, na którym
sprzedawane były dekoracje bożonarodzeniowe przekazane przez Niepubliczne Przedszkole
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„Żółty Latawiec” w formie darowizny dla Fundacji. Dochód ze sprzedaży przedmiotów
darowizny wyniósł 1 966,00 zł, zgodnie z poniższym zestawieniem. Dochód ten przeznaczony
zostanie na dofinansowanie wycieczki dla dzieci – podopiecznych fundacji, zorganizowanej w
sezonie wiosennym 2016 roku.

Fundacja prowadzi działalność odpłatną, w ramach której w 2015 roku realizowane były
następujące terapie i zajęcia dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi:
1) Terapia psychologiczna – 59/h
2) Terapia pedagogiczna i pedagogiczna z elementami AAC – 104/h
3) Terapia integracji sensorycznej i fizjoterapia – 161/h
4) Terapia Trening Słuchowy Johansena – 12 konsultacji
5) Dogoterapia – 24/h
6) Arteterapia – 10/h
7) Trening Umiejętności Społecznych (TUS) /zajęcia grupowe – 21/h
oraz przeprowadzane były diagnozy:
1) Diagnoza funkcjonalna – profil psychoedukacyjny PEP-R – 1 osoba
2) Diagnoza integracji sensorycznej – 2 osoby
3) Diagnoza nozologiczna pod kątem autyzmu – 7 osób (oraz 12 osób w ramach projektu )
Łącznie w 2015 roku zajęcia terapeutyczne i diagnostyczne prowadzone były dla 70 dzieci z
zaburzeniami rozwoju z terenu miasta Siedlce, powiatu siedleckiego i okolicznych powiatów.
3. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
4. Uchwały Zarządu Fundacji w 2015 roku:
1. Uchwała nr 1/2015 z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie zmiany planu kont.
2. Uchwała nr 2/2015 z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie zmiany obsługi księgowej.
3. Uchwała nr 3/2015 z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego
za 2014 rok.
4. Uchwała nr 4/2015 z dnia 1 października 2015 roku w sprawie aktualizacji wyceny pracy
terapeutów i wolontariuszy.
5. Uchwała nr 5/2015 z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania
merytorycznego za 2014 rok.
6. Uchwała nr 6/2015 z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie strategii działania na 2016 rok.
7. Uchwała nr 7/2015 z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia planu budżetu na 2016
rok.
8. Uchwała nr 8/2015 z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie wydatkowania środków zebranych
podczas loterii fantowej w dniu 2 kwietnia 2014 roku.
9. Uchwała nr 9/2015 z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia przedmiotów darowizny.
10. Uchwała nr 10/2015 z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie wprowadzenia stałej opłaty
miesięcznej za grupową terapię TUS w ramach działalności odpłatnej.
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5. Przychody Fundacji w 2015 roku wyniosły 161 098,53 zł. w tym:
- przychody z działalności statutowej nieodpłatnej

750,00 zł

- przychody z działalności statutowej odpłatnej

36 971,50 zł

- przychody ze sprzedaży darowizn

80,00 zł
36 600,00 zł

- darowizny
- dotacje (Urząd Miasta Siedlce, Fundusze EOG, Krajowa Rada Notariatu)

86 012,31 zł

- zbiórka publiczna

401,00 zł

- pozostałe przychody

283,72 zł

Nadwyżka przychodów nad kosztami w 2015 roku wyniosła 2 283,39 zł.
6. Koszty Fundacji w 2015 roku wyniosły 158 815,14 zł. w tym:
- koszty działalności statutowej nieodpłatnej

35 430,33 zł

- koszty działalności statutowej odpłatnej

36 971,50 zł

- koszty związane z dotacją

86 012,31 zł

- koszty związane ze zbiórką publiczną

401,00 zł

7. Zatrudnienie w fundacji w 2015 roku obejmowało: 1 osoba na umowę o pracę cały etat od
1 sierpnia 2015 (Dyrektor biura fundacji) oraz 25 osób na umowy zlecenia do realizacji zadań
publicznych, działań statutowych odpłatnych i nieodpłatnych. Koszt wynagrodzeń, ubezpieczeń
społecznych i innych świadczeń związanych z zatrudnieniem wyniósł - 110 768,80 zł.
W realizację zadań statutowych odpłatnych i nieodpłatnych oprócz Członków Zarządu Fundacji
i specjalistów na umowę zlecenie angażowani byli wolontariusze. W 2015 roku podpisano 37
porozumień z wolontariuszami.
Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych (według stanu na dzień 31.12.2015r.):
- Alior Bank 48 2490 0005 0000 4530 7828 4329 – 2 833,91 PLN
- Alior Bank 83 2490 0005 0000 4600 9758 2193 – 10 319,33 PLN
- Alior Bank 31 2490 0005 0000 4600 9905 0836 –

0,00 PLN

- Alior Bank 17 2490 0005 0000 4600 1365 0348 –

0,00 PLN

Fundacja w 2015 roku nie udzielała pożyczek.
Fundacja w 2015 roku nie nabywała ani nie posiadała obligacji, udziałów ani akcji w spółkach
prawa handlowego.
W 2015 roku Fundacja nie nabywała nieruchomości.
W 2015 roku Fundacja nie nabywała środków trwałych.
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Wartość aktywów Fundacji na koniec 2015 roku zgodnie ze sprawozdaniem finansowym wynosiła
19 131,43 zł. Na aktywa obrotowe składają się środki pieniężne w banku na rachunku bieżącym
2 833,91 zł, rachunku dotacji 10 319,33 zł, należności krótkoterminowe 5 963,56 zł i środki
pieniężne w kasie 14,63 zł.
Wartość zobowiązań Fundacji na koniec 2015 roku zgodnie ze sprawozdaniem finansowym
wynosiła 15 390,08 zł. Zobowiązania krótkoterminowe wyniosły 5 469,75, a przychody przyszłych
okresów – 9 920,33 zł.
Fundacja osiągnęła za 2015 rok zysk w wysokości 2 283,39 zł. przeznaczony na realizację zadań
statutowych.

8. Fundacja w 2015 roku rozliczała terminowo wszystkie zobowiązania wobec Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego.
W Fundacji w 2015 roku nie było kontroli.
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