Sprawozdanie za rok 2014 z działalności
Fundacji na rzecz wspomagania rehabilitacji i szerzenia wiedzy kynologicznej
„Mały Piesek Zuzi”
Nazwa: Fundacja na rzecz wspomagania rehabilitacji i szerzenia wiedzy kynologicznej „Mały Piesek
Zuzi”
Siedziba i adres:
ul. Jarochowskiego 44, 60- 239 Poznań
Data wpisu do rejestru KRS: 27.11.2006r.
Numer w rejestrze:
KRS 0000268184
REGON:
300478519
Dane dotyczące członków Zarządu Fundacji:
Prezes Zarządu Fundacji:
Joanna Nawrocka - Rohnka, ul. Gnieźnieńska 3/10 , 61-015 Poznań
V-ce Prezes Zarządu:
Sandra Napierała, ul. Sportowa 24c/1, 64-500 Szamotuły
Członek Zarządu:
Katarzyna Koralewska, ul. Królowej Jadwigi 32A/15, 61-871 Poznań
Określenie celów statutowych fundacji:
Celem Fundacji jest upowszechnianie i prowadzenie terapii kontaktowej z udziałem zwierząt, mającej na
celu propagowanie aktywności, pomoc i rehabilitację osób niepełnosprawnych, zwiększenie dostępności
do środowiska przyrodniczego osobom niepełnosprawnym, wykluczonym społecznie i przewlekle
chorym, a także szerzenie wiedzy kynologicznej, w tym w szczególności podnoszenie poziomu
świadomości społecznej w dziedzinie kultury kynologicznej.
Opis działalności prowadzonej w roku 2014:
W 2014 roku Fundacja realizowała założone cele poprzez realizację zajęć rehabilitacyjnoterapeutycznych, organizowanie imprez kulturalnych oraz uczestnictwo w imprezach okolicznościowych
organizowanych przez inne podmioty prawne, organizowanie szkoleń a także prowadzenie zajęć z edukacji
kynologicznej dla dzieci i młodzieży oraz dla dorosłych. W 2014 roku realizowano również program
pomocy dla poznańskiego schroniska dla zwierząt. Fundacja powołała do życia Niepubliczną Poradnię
Psychologiczno-Pedagogiczną „Mały Piesek Zuzi”, która została zarejestrowana 30 września 2014 roku.
Działalność Fundacji oparta była przede wszystkim o pracę wolontariuszy, działalność odpłatną,
a działalność nieodpłatną realizowano głównie w ramach dotowanych programów, a także środki z 1%
podatków.
Dogoterapia
Zajęcia dogoterapeutyczne
Przez cały rok wolontariusze Fundacji prowadzili zajęcia z terapii kontaktowej z udziałem psów
na terenie Ośrodka Fundacji oraz placówek kształcenia integracyjnego i specjalnego mieszczących
się na terenie Miasta Poznania i okolic.
W Ośrodku zrealizowano zajęcia dla 25 dzieci, które uczestniczyły w cyklicznych zajęciach
indywidualnych z udziałem psa. W roku 2014 Fundacja współpracowała na stałe z 2 placówkami
zewnętrznymi realizując łącznie zajęcia dla 60 podopiecznych.
Zrealizowano także 30 godzin zajęć dla dzieci sfinansowanych przez Komitet Społeczny Spartanie
Dzieciom.
We wrześniu wolontariusze Fundacji udali się również do Opola w celu realizacji zajęć z dogoterapii dla
30 podopiecznych Fundacji „Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym”.
Koszt realizacji zadania wyniósł 17 862,95 zł i został pokryty z 1% podatku w wysokości 14 862,95 zł
oraz w wysokości 3 000 zł z darowizny.
Edukacja kynologiczna
Imprezy okolicznościowe
Fundacja w 2014 roku wzięła udział w wielu festynach oraz imprezach plenerowych, sama także
organizując piknik „Rozkrzycz Autyzm”. Partnerami fundacji byli między innymi: Przedszkola, Szkoły
Podstawowe i Gimnazja, organizacje pozarządowe oraz jednostki samorządu terytorialnego. W trakcie
pokazów przekazywano ludziom wiedzę o prawidłowych zachowanych w kontakcie z psami,
odpowiedzialności, a także o dogoterapii, zwiększając tym samym wiedzę uczestników w obrębie tych
zagadnień.
Zajęcia dla dzieci i młodzieży
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W 2014 roku fundacja wzięła udział także w wielu zajęciach edukacyjnych na terenie szkół
podstawowych, przedszkoli na terenie miasta Poznania i okolic. Zajęcia, mające przede wszystkim na celu
nauczyć uczestników jak zachować się prawidłowo w kontakcie z psem, zazwyczaj miały formę
jednorazowego spotkania podczas którego uczestniczył odpowiednio przygotowany pies. Podczas spotkań
uczestnicy dowiadywali się także o tym, co to znaczy być odpowiedzialnym właścicielem psa. W tym
okresie udało się przeszkolić ponad 450 dzieci i młodzieży w 10 placówkach.
Koszt realizacji zadania wyniósł 7 719,60 i został pokryty z 1% podatku.
Szkolenia i zajęcia rehabilitacyjne
Fundacja w 2014 realizowała szkolenia z zakresu Masażu Dzieci metodą Shantala oraz prowadziła zajęcia
o charakterze rehabilitacyjnym i terapeutycznym w ramach tego samego zadania. Szkolenie to adresowane
było do pracowników Domu Pomocy Społecznej a finansowane było przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych Uśmiech Nadziei w Łopiennie, których dzieci wymagały wsparcia rozwoju. Rodzice
dowiadywali się w jaki sposób mogą samodzielnie ćwiczyć w domu z dziećmi, a także asystowali podczas
zajęć prowadzonych przez terapeutów Fundacji. W tym czasie przeszkolono 17 osób. Łącznie zajęciami
rehabilitacyjnymi objęto 9 podopiecznych.
Kursy o tematyce kynologicznej
Fundacja w 2014 roku realizowała trzy rodzaje kursów z zakresu wiedzy kynologicznej: Kurs
dokształcający z zakresu dogoterapii (1 edycję zakończono, 1 edycję rozpoczęto) oraz kurs masażu
relaksacyjnego dla psów GaSa. Łącznie w zajęciach brało udział 36 osób.
Koszt realizacji zadania wyniósł 14 027,50 zł i został w całości pokryty z działalności statutowej odpłatnej.
Stawiska
W lipcu 2014 roku Fundacja wyjechała na dwa tygodnie do miejscowości Stawiska, gdzie odbywały się
zajęcia szkoleniowe oraz integracyjne dla wolontariuszy. Mieli oni również możliwość odbycia praktyk
prowadząc zajęcia z dziećmi z niepełnosprawnością, które umożliwiły im samodzielne prowadzenie zajęć
od nowego roku szkolonego.
Łączny koszt obozu wyniósł 5 837,08 zł i został pokryty ze środków z 1% podatku w wysokości 2 365,25
oraz środków z działalności statutowej nieodpłatnej w wysokości 3 471,83 zł.
Pomoc dla Schroniska
W 2014 roku Fundacja realizowała program pomocy dla poznańskiego schroniska dla bezdomnych
zwierząt. W ramach tej pomocy zakupiono karmę dla zwierząt oraz zestaw narzędzi chirurgicznych do
wykonywania operacji, wymieniono budy, w których mieszkają zwierzęta.
Koszt realizacji zadania wyniósł 9 884,23 zł i w całości został pokryty ze środków z 1% podatku.
Projekt ROPS
Fundacja realizowała projekt pt. „Świadomy opiekun – aktywne i szczęśliwe dziecko”. Projekt był
realizowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących
w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Głównym celem projektu było wspieranie
rodziców/opiekunów osób niepełnosprawnych przez zapobieganie marginalizacji tych rodzin, poprzez
wskazanie rodzicom/opiekunom na wewnętrzne zasoby, wzmocnienie wizerunku, zwiększenie ich wiary
w moc kreowania swojej rzeczywistości oraz wzajemną integracje. Zrealizowano warsztaty dla
wolontariuszy oraz rodziców, a także opiekę dla dzieci i wydano 500 sztuk publikacji „Drogi wsparcia
rodziców i opiekunów dziecka z niepełnosprawnością”. Projekt realizowany był w okresie od sierpnia do
listopada 2014 roku.
Koszt realizacji zadania wyniósł 31 265,63zł i w wysokości 25 000 zł sfinansowany był z dotacji, pozostałą
część sfinansowano z wkładu osobowego oraz środków własnych Fundacji (885,63 zł).
Projekt z Urzędu Miasta „Darmowa terapia szansą dla Twojego dziecka II”
Celem zadania publicznego pt. „Darmowa terapia szansą dla twojego dziecka II” było wspieranie procesu
rehabilitacji 12 dzieci niepełnosprawnych. Łącznie zrealizowano 240 zajęć dla dzieci. Każde dziecko
niepełnosprawne brało udział w 20 godzinach zajęć rehabilitacyjno-terapeutycznych odbyło Zajęcia
odbywały się w okresie od stycznia do października 2014 roku. Projekt został przyznany przez Wydział
Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania.
Koszt realizacji zadania wyniósł 28 286zł i w wysokości 20 000 zł sfinansowany był z dotacji, pozostałą
część sfinansowano z wkładu osobowego oraz środków własnych Fundacji (2 706 zł).
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Informacja na temat prowadzenia działalności gospodarczej:
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
Odpisy uchwał - w załączeniu:
- uchwały Zarządu Fundacji
- uchwały Rady Fundacji
Informacja o wysokości uzyskanych przychodów:
W 2014 r. przychody fundacji wynosiły: 158 140,85 zł, w tym:
 darowizny: 12 293,30 zł
 przychody z tytułu 1% podatku: 41 862,55 zł
 dotacje i subwencje: 45 000 zł
 świadczenia odpłatne: 58 985,00 zł
 pozostałe przychody: 0 zł

Informacja o poniesionych kosztach:
W 2014 r. Fundacja poniosła koszty w łącznej kwocie: 157 948,29 zł, w tym:
a) koszty działalności statutowej w kwocie: 103 922,99 zł
b) koszty działalności administracyjnej w kwocie: 54 025,30 zł (pokryte z działalności statutowej
odpłatnej i darowizn)
c) działalność gospodarcza – nie dotyczy
d) pozostałe koszty – 0 zł

Informacja o zatrudnieniu i wynagrodzeniach:
W 2014 roku:
a) fundacja nie zatrudniała pracowników na podstawie umowy o pracę,
b) nie wypłacano wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę
c) członkowie zarządu nie pobierali wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji,
d) wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło: 21 290,00 zł,
e) fundacja nie udzielała pożyczek
f) fundacja nie posiadała lokat na rachunku bankowym
g) fundacja nie posiada obligacji i akcji
h) fundacja nie posiada nieruchomości
i) fundacja posiada majątek trwały w postaci sprzętu do metody EEG-Biofeedback (ProComp2)
o wartości: 8 607,06 zł
j) wartość aktywów: 54 087,72 zł
k) środki pieniężne: 30 395,02 zł
l) wartość zobowiązań fundacji 11 139,77 zł
Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe:
W 2014r. Fundacja otrzymała dotacje:
- Urząd Miasta Poznania: 20 000zł
- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej: 25 000,00zł
Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych:
Fundacja odprowadza podatek dochodowy od osób fizycznych.
Fundacja składa deklaracje roczne PIT-4R oraz CIT 8, 8/0
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Informacja o przeprowadzonych kontrolach:
W 2014 roku w Ośrodku wynajmowanym przez Fundację przeprowadzono kontrolę przeciwpożarową
i sanitrno-epidemiologiczną – obie zakończyły się wydaniem pozytywnej opinii, co umożliwiło powołanie
do życia Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
Poznań, dnia 30.03.2015 r.
Sporządzono przez Zarząd w dniu 30.03.2015r.:

Sprawdzono przez Komisję Rewizyjną w dniu……………………………:

Marcin Reszka

Rafał Wiliński

Żaneta Wolniak

Zatwierdzono przez Radę Fundacji w dniu…………………….………..:

Natalia Pieczyńska

Zuzanna Klupsch

