Roczne sprawozdanie z działalności fundacji
za rok 2021
➢ Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
➢ We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).
➢ W polach wyboru należy wstawić pojedynczy znak X

I. Dane fundacji
1. Nazwa fundacji

2. Adres siedziby i dane
kontaktowe

Fundacja ,,SPECJALIŚCI DZIECIOM”
Kraj:

Województwo:

Powiat:

Polska

Dolnośląskie

Wrocławski

Gmina:

Ulica:

Nr domu:

Wrocław

Chorwacka

16

Nr lokalu:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

32

Wrocław

51-107

Nr telefonu:

e-mail:

Nr faksu:

530 531 047

kontakt@lekarskimokiem.pl

Adres do korespondencji jeżeli jest inny niż adres siedziby:

3. REGON:

388670091

6. Dane członków zarządu
fundacji (wg aktualnego
wpisu w KRS)

4. Data wpisu w KRS:

14.04.2021

Imię i nazwisko
Agnieszka Browarska
Agnieszka Ptak
Bartosz Browarski

5. Nr KRS:

0000894364

Funkcja
Prezes
Członek Zarządu
Członek Zarządu

II. Charakterystyka działalności fundacji w okresie sprawozdawczym
1. Określenie celów statutowych fundacji (ze statutu)

Celem działania Fundacji jest pomoc medyczna, wychowawcza, edukacyjna i społeczna dzieciom w
wieku rozwojowym oraz ich rodzinom.------------------------------------------Działalność pożytku publicznego w następującym zakresie:--------------------------------1. Promocja i ochrona zdrowia.-------------------------------------------------------------2. Realizacja modeli zintegrowanych i kompleksowych działań w zakresie opieki nad dzieckiem
i jego rodziną poprzez aktywność w następujących obszarach:--• Wczesna diagnostyka-------------------------------------------------------------• Rehabilitacja-----------------------------------------------------------------------• Wczesne wspomaganie rozwoju------------------------------------------------• Opieka------------------------------------------------------------------------------• Edukacja---------------------------------------------------------------------------• Wsparcie dla rodziców i opiekunów--------------------------------------------• Kampanie społeczne--------------------------------------------------------------• Szkolenie i doskonalenie zawodowe specjalistów----------------------------• Badania naukowe-----------------------------------------------------------------• Budowanie partnerstwa publiczno-społecznego na rzecz dziecka i rodziny
• Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej-----------------------------• Promocji żywego żywienia (w tym karmienia piersią)----------------------3. Działalność charytatywna.---------------------------------------------------------------4. Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, a w szczególności:-----------------------------------------------------------------------------

5.
6.
7.
8.
9.

• działalność szkoleniowo – dydaktyczna,--------------------------------------• promocja i wspomaganie edukacji,---------------------------------------------• kształcenie zawodowe.-----------------------------------------------------------Szpitalnictwo, praktyka lekarska, stomatologiczna, pielęgniarska i położnicza.
Działalność fizjoterapeutyczna.---------------------------------------------------------Wynajem wolnych pomieszczeń na wykonywanie usług medycznych, edukacyjnych,
opiekuńczych.------------------------------------------------------------Działalność na rzecz integracji międzynarodowej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami.--------------------------------------------------Reklamowanie sponsorów i darczyńców Fundacji.------------------------------------

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych (opis rzeczywiście
prowadzonej działalności statutowej w roku sprawozdawczym)
Szkolenie praktyczne dla specjalistów – realizowany cel nr 4: Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe

formy kształcenia, a w szczególności: działalność szkoleniowo – dydaktyczna, promocja i
wspomaganie edukacji, kształcenie zawodowe; oraz cel nr 2 Realizacja modeli zintegrowanych i
kompleksowych działań w zakresie opieki nad dzieckiem i jego rodziną poprzez aktywność w
następujących obszarach: Wczesne wspomaganie rozwoju; Edukacja; Wsparcie dla rodziców i
opiekunów; Budowanie partnerstwa publiczno-społecznego na rzecz dziecka i rodziny; Promocji
żywego żywienia (w tym karmienia piersią); Szkolenie i doskonalenie zawodowe specjalistów;
RODZAJ AKCJI: Jednorazowa
CEL PROJEKTU: Nauka praktycznych umiejętności w pracy z dzieckiem i jego rodziną.
OPIS PROJEKTU
Zdobycie praktycznych umiejętności w pracy z dzieckiem i jego rodziną to podstawa dobrego wsparcia. W
trakcie tego szkolenia uczestnicy:
I. Nauczą się:
1. Oceniać rozwój dziecka w pierwszym roku życia.
2. Dobierać pozycję do karmienia piersią.
3. Dobierać pozycję do karmienia butelką.
II. Przećwiczą umiejętności związane z prawidłową pielęgnacją.
3. Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych

x
4. Informacja czy fundacja prowadziła działalność gospodarczą (zaznaczyć
odpowiednie)

NIE

TAK

X

5. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS (należy podać
kody PKD działalności gospodarczej wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS wraz z ich opisem słownym oraz kody
i opis słowny faktycznie prowadzonej działalności gospodarczej)

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w następującym zakresie:------------------1. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD
47.91.Z),----------------------------------------------------------------------------2. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
(PKD 47.99.Z), -----------------------------------------------------------3. Pozostałą sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD
47.19.Z),----------------------------------------------------------------------------4. Sprzedaż detaliczna książek prowadzona z wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.16.Z),-----------------------------------------------------------------------------------5. Wydawanie książek (PKD 58.11.Z),----------------------------------------------------6. Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z),------------------------------------------------------7. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),----------------8. Produkcja gier i zabawek (32.40.Z),---------------------------------------------------9. Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),--------------------------------10. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD
86.90.E),-----------------------------------------------------11. Pozostała działalność wydawnicza(PKD 58.19.Z),-----------------------------------12. Reklama (PKD 73),-----------------------------------------------------------------------13. Praktyka lekarska (PKD 86.21.Z),------------------------------------------------------14. Praktyka stomatologiczna (PDK 86.22.Z),---------------------------------------------15. Praktyka pielęgniarek i położnych (PKD 86.90.C),----------------------------------16. Działalność fizjoterapeutyczna (PKD 86.90.A),--------------------------------------17. Działalność paramedyczna (PKD 86.90.D),-------------------------------------------18. Działalność organizacji profesjonalnych (PKD94.12.Z),----------------------------19. Dzienna opieka nad dziećmi (PKD 88.91.Z),------------------------------------------20. Wychowanie przedszkolne (PKD 85.10.Z),-------------------------------------------21. Szkoły podstawowe (PKD 85.20.Z),----------------------------------------------------22. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowanie (PKD 85.59.B),-----------------------------------------------------------------------------------23. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (88.99Z),------------------------------------------------------------24. Pozostałą działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
(PKD 74.90.Z),-----------------------------------------------------25. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD
72.20.Z),-------------------------------------------------------26. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i
technicznych (PKD 72.19.Z),---------------------------------------27. Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz
pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych (PKD 84.12.Z),------------------------------------------------------------28. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
(PKD 62.09.Z),--------------------------------------------------------29. Działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z),---------------------------------------------30. Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD
59.13.Z),-----------------------------------------------------------31. Działalność związane z zakresu nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z),-----------------------------------------------------------------------------------32. Działalność portali internetowych (PKD63.12.Z),------------------------------------33. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
(PKD63.11.Z),---------------------------------------------------------------34. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
(PKD 73.12.C),---------------------------------------------

35. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
(PKD73.12.B),-----------------------------------------------------------------------------36. Pośrednictwo w sprzedaży na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD73.12.D),---------------------------------------------------------------------------37. Zakłady kształcenie nauczycieli i kolegia pracowników służb specjalnych (PKD 85.42.A),-----------------------------------------------------------------------------------38. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD68.20.Z),----------------------------------------------------------------------------39. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z)
40. Działalność rozrywkowa i rekreacyjna, w tym organizacja imprez (eventów) o charakterze
rozrywkowym i rekreacyjnym (PKD 93.29.Z).-------------------------Faktycznie przeprowadzona działalność gospodarcza w roku 2021: nie dotyczy.
6. Odpisy uchwał zarządu fundacji (należy przekazać odpisy uchwał zarządu fundacji w formie np. kserokopii, podjętych
w okresie sprawozdawczym, którego dotyczy sprawozdanie, bądź wskazać, iż zarząd nie podejmował uchwał)

Uchwałą Zarządu Fundacji Nr 01/01/2021 - w sprawie przyjęcia porządku obrad Posiedzenia nr 1/2021
Uchwałą Zarządu Fundacji Nr 01/02/2021 - w sprawie przyjęcia porządku obrad Posiedzenia nr 2/2021
Uchwała Zarządu Fundacji Nr 02/02/2021- Dotyczy: przyjęcia protokołu z posiedzenia Zarządu Fundacji z Nr
01/2021
Uchwała Zarządu Fundacji Nr 03/02/2021- Dotyczy: przyjęcia uchwały o pokryciu kosztów z wiązanych z
działalności Fundacji z funduszu statutowego.
Uchwałą Zarządu Fundacji Nr 01/03/2021 - w sprawie przyjęcia porządku obrad Posiedzenia nr 3/2021
Uchwała Zarządu Fundacji Nr 02/03/2021 - Dotyczy: przyjęcia protokołu z posiedzenia Zarządu Fundacji z Nr
02/2021

III. Informacja o wysokości uzyskanych przychodach fundacji w okresie sprawozdawczym

1. Łączna kwota uzyskanych przychodów

Kwota (w podziale na formy płatności)
Przelew
Gotówka
12 000
0

a. Przychody z działalności statutowej

2 000

0

b. Przychody z działalności gospodarczej

0

0

c. Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe)

10000

0

b. Ze źródeł publicznych ogółem, w tym:

10 000

0

- Ze środków budżetu państwa

0

0

- Ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

10 000

0

e. Ze spadków, zapisów

0

0

f. Z darowizn

0

0

g. Z innych źródeł (wskazać jakich)

0

0

2. Informacja o źródłach przychodów
a. Przychody z działalności odpłatnej w ramach celów statutowych

3. Jeżeli prowadzona działalność gospodarcza
a. Wynik finansowy z prowadzonej działalności gospodarczej (tj. przychody minus koszty)

0

b. Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu
osiągniętego z pozostałych źródeł

0

IV. Informacja o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Koszty fundacji ogółem

Kwota (w podziale na formy płatności)
Przelew
Gotówka
12 849,34
0

a. Koszty realizacji celów statutowych

10 849,34

0

b. Koszty działalności gospodarczej

0

0

c. Koszty administracyjne (czynsze, opłaty pocztowe, telefoniczne
itp.)

o

0

d. Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

0

0

V. Informacja o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
0
1. Liczba osób w fundacji zatrudniona na podstawie stosunku pracy
(wg zajmowanego stanowiska)

a. Liczba osób zatrudniona wyłącznie w działalności gospodarczej

0

3. Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez fundację
w okresie sprawozdawczym (wraz z pochodnymi od wynagrodzeń)

0

a. Z tytułu umów o pracę (z podziałem na wynagrodzenia, nagrody,
premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych
wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności
gospodarczej)

0

b. Z tytułu umów zlecenie

0

c. Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego 0
wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych
organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością
gospodarczą (z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie
i inne świadczenia)
d. Wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia wypłaconego osobom kierującym wyłącznie
działalnością gospodarczą (z podziałem na wynagrodzenia,
nagrody, premie i inne świadczenia)

0

VI. Informacja o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym
1. Fundacja udzielała pożyczek pieniężnych (zaznaczyć odpowiednie)

NIE

X

TAK

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych

x

3. Wskazanie pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek

x

4. Statutowa podstawa udzielenia pożyczek pieniężnych

x

VII. Środki fundacji
1. Kwoty zgromadzone na rachunkach płatniczych, ze wskazaniem banku w przypadku rachunku bankowego lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (należy podać dane na koniec roku sprawozdawczego)
Nie dotyczy

2. Wysokość środków zgromadzonych w gotówce (należy podać dane na koniec roku 0
sprawozdawczego)
3. Wartość nabytych obligacji oraz 4. Dane o nabytych nieruchomościach, ich 5. Nabyte pozostałe środki
wielkość objętych udziałów lub przeznaczeniu
oraz
wysokości
kwot trwałe
nabytych akcji w spółkach prawa wydatkowanych na to nabycie
handlowego ze wskazaniem tych
spółek
0
0
0

6. Dane o wartościach aktywów i zobowiązań fundacji
ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych
sporządzanych dla celów statystycznych

Aktywa
0

Zobowiązania
0

VIII. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania
zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności)

Warsztaty Edukacyjne dla Rodzin – realizowany cel nr 2: Realizacja modeli zintegrowanych i

kompleksowych działań w zakresie opieki nad dzieckiem i jego rodziną poprzez aktywność w
następujących obszarach: Wczesne wspomaganie rozwoju; Edukacja; Wsparcie dla rodziców i
opiekunów; Budowanie partnerstwa publiczno-społecznego na rzecz dziecka i rodziny; Promocji
żywego żywienia (w tym karmienia piersią);
RODZAJ ACJI: Cykliczna, 10 spotkań po 2h
CEL PROJEKTU:
- Upowszechnienie wiedzy opartej na faktach naukowych dotyczącej pielęgnacji i rozwoju niemowlęcia w pierwszych sześciu
miesiącach życia.
- Obalanie mitów dotyczących budowania bliskości z dzieckiem.
- Obalanie mitów dotyczących karmienia piersią.
- Upowszechnienie wiedzy opartej na faktach naukowych dotyczącej pielęgnacji i rozwoju niemowlęcia w pierwszych sześciu
miesiącach życia.
- Obalanie mitów dotyczących budowania bliskości z dzieckiem.
- Obalanie mitów dotyczących karmienia piersią.

OPIS PROJEKTU:
Celem działań realizowanych przez naszą Fundację jest wspieranie dzieci, aby zdrowo i prawidłowo rosły i rozwijały się. Chcemy
otaczać rodziny merytorycznym i kompleksowym wsparciem. Dawać wskazówki, aby mogli świadomie podejmować najlepsze w
danym momencie życia decyzje dla ich dziecka i całej rodziny. Wszystko co tworzymy, jest zgodne z aktualną wiedzą. Projekt
przeznaczony jest dla rodzin, które oczekują nowego członka lub właśnie pojawił się on na świecie.
Fundacja Specjaliści Dzieciom proponuje wspólną dyskusję wielopokoleniową, która w sposób przystępny, ale oparty na faktach
naukowych rozwieje wątpliwości i usystematyzuje wiedzę. W ramach przedstawionego projektu oferujemy seminaria i zajęcia
praktyczne o następującej tematyce :

1.

o podstawowych zagadnieniach, jakie trapią rodziców i dziadków w pierwszych 6. miesiącach życia maluszka tj.:

Jak nosić, pielęgnować, karmić? Kogo słuchać, gdzie szukać informacji? Czy moje emocje i intuicja są dobre?
Jak poszczególni członkowie rodziny mogą budować wspólną wspierającą się wioskę? Jak pomagać, by nie przeszkadzać?
Jednocześnie w trakcie projektu przedstawimy prawidłowe, fizjologiczne zachowania niemowląt. Pokażemy co jest normą, a kiedy
warto szukać pomocy. Podpowiemy jak w prosty ale efektywny sposób tworzyć przestrzeń przyjazną dla rozwoju dziecka i relacji
wielopokoleniowej.
1. Rozszerzanie diety i rozwój maluszka po szóstym miesiącu życia budzi wiele emocji i dyskusji. W głowie rodziców, ale
również i dziadków pojawia się wiele pytań tj.:
Kiedy rozpocząć rozszerzenie diety?
W jaki sposób rozszerzać dietę dziecku?
W jakiej pozycji je karmić - przecież nie siedzi, czy je posadzić?
Jak zbudować wspierającą atmosferę przy wspólnym rodzinnym stole?
Od takich pytań uginają się fora internetowe. Liczba poradników dotyczących tego tematu wydawanych w postaci cyfrowej ale
również papierowej na rynku jest olbrzymia. Ilość informacji jakie ze sobą niosą jest trudna do przyswojenia, a czasem wręcz
dezorganizująca. Wiele z pytań pozostaje bez odpowiedzi lub odpowiedzi są niewystarczające.
Zajęcia były prowadzone w formie seminarium i zajęć praktycznych. Część teoretyczna będzie obejmowała główne zagadnienia
dotyczące wspierania rozwoju maluszka w drugiej połowie pierwszego roku życia poprzez zabawy, aktywności dnia codziennego

IX. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informacja w sprawie
składanych deklaracji podatkowych
Sprawozdanie finansowe za okres od 14.04.2022 do 31.12.2022

Uchwała Zarządu Fundacji Nr 03/02/2022 dotycząca przyjęcia jednogłośnie Sprawozdania Finansowego za
okres 14.04.2021 do 31.12.2021

X. Informacja, czy fundacja jest instytucją obowiązaną w rozumieniu
ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
NIE
TAK
x
finansowaniu terroryzmu (Dz.U. poz. 723, 1075, 1499 i 2215)
XI. Informacja o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej
równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka
operacji, które wydają się ze sobą powiązane, wraz ze wskazaniem daty i kwoty operacji

x
XII. Informacja o przeprowadzanych kontrolach w fundacji
1. Informacja, czy w fundacji była przeprowadzona kontrola (zaznaczyć
odpowiednie)

NIE

X

TAK

2. Wyniki przeprowadzonej kontroli w fundacji (jeśli taka była)

x
…………………………………………
podpis członka zarządu fundacji*

………………………………………
podpis członka zarządu fundacji*

…………………………………
miejscowość, data

*Podpisy co najmniej dwóch członków zarządu fundacji, jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej.

