Sprawozdanie za rok 2015 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:
Sandra Napierała, ul. Sportowa 24c/1, 64-500 Szamotuły
V-ce Prezes Zarządu:
Katarzyna Koralewska, ul. Królowej Jadwigi 32A/15, 61-871 Poznań
Członek Zarządu:
Joanna Nawrocka - Rohnka, ul. Stokrotkowa 12, 62-005 Miękowo
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 2015:
W 2015 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. W 2015 roku realizowano również
program pomocy dla poznańskiego schroniska dla zwierząt. Fundacja prowadziła Niepubliczną
Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną „Mały Piesek Zuzi”, w ramach której organizowane jest
Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka. 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 spotkania dla 11 dzieci, które uczestniczyły w cyklicznych zajęciach
indywidualnych z udziałem psa. W roku 2015 Fundacja współpracowała na stałe z 1 placówką
zewnętrzną realizując łącznie zajęcia dla 24 podopiecznych, natomiast w okresie od stycznia do
czerwca odbywała się także współpraca z dwoma innymi placówkami, gdzie odbiorcami było łącznie
50 dzieci.
W maju 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 8 150,57 zł i został pokryty z 1% podatku.
Edukacja kynologiczna
Imprezy okolicznościowe
Fundacja w 2015 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
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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
W 2015 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 180 dzieci i młodzieży w 4 placówkach.
Koszt realizacji zadania wyniósł 2 665,64 i został pokryty z 1% podatku.
Szkolenia i zajęcia rehabilitacyjne
Fundacja w 2015 realizowała szkolenie z zakresu Masażu Dzieci metodą Shantala.
Kursy o tematyce kynologicznej
Fundacja w 2015 roku realizowała trzy rodzaje kursów z zakresu wiedzy kynologicznej: Kurs
dokształcający z zakresu dogoterapii (1 edycję zakończono, 1 edycję rozpoczęto), kurs dla animatorów
zajęć z udziałem psa (1 edycja zakończona, 1 edycja rozpoczęta) oraz kurs masażu relaksacyjnego dla
psów GaSa. Łącznie w zajęciach brało udział 49 osób.
Koszt realizacji zadania wyniósł 7 243,20 zł i został w całości pokryty z 1% podatku.
Stawiska
W lipcu 2015 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.
Koszt realizacji zadania wyniósł 8 473,00 i został w całości pokryty z 1% podatku.
Pomoc dla Schroniska
W 2015 roku Fundacja realizowała program pomocy dla poznańskiego schroniska dla bezdomnych
zwierząt. W ramach tej pomocy zakupiono karmę dla zwierząt, sfinansowano budy, naprawiono dach,
zregenerowano narzędzia, zakupiono klatki oraz czytnik na mikrochipy.
Koszt realizacji zadania wyniósł 18 117,44 zł i w całości został pokryty ze środków z 1% podatku.
Dotacja Poradnia
Celem tego zadania było zrealizowanie zajęć z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
dla dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Do końca 2015 roku
zajęciami tymi objętych zostało 32 dzieci.
Koszt zadania wyniósł 66 932,79 i w całości został pokryty z dotacji z Wydziału Oświaty Urzędu
Miasta Poznania.
Projekt ROPS
Fundacja realizowała projekt pt. „Kompleksowe wsparcie Dzieci z niepełnosprawnością z
Województwa Wielkopolskiego”. Głównym celem zadania publicznego było wyrównywanie szans
Dzieci niepełnosprawnych z województwa wielkopolskiego (w szczególności powiatu poznańskiego,
szamotulskiego, obornickiego oraz m. Poznania) w zakresie dostępności do kompleksowej terapii
poprzez realizację łącznie 600 godzin zajęć rehabilitacyjno-terapeutycznych dla 30 Dzieci z
niepełnosprawnościami.
Koszt realizacji zadania wyniósł 50 461,96zł. i w wysokości 50 000 zł sfinansowany był z dotacji,
pozostałą część sfinansowano z wkładu osobowego oraz środków własnych Fundacji (461,96 zł).
Projekt z Urzędu Miasta „Darmowa terapia szansą dla Twojego dziecka III”
Głównym celem zadania publicznego pt. „Darmowa terapia szansą dla twojego dziecka III” było
wspieranie procesu rehabilitacji dwanaściorga dzieci niepełnosprawnych. Łącznie zrealizowano III
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cykle dla 12 dzieci, w okresie od lutego do grudnia 2015 roku. Projekt został przyznany przez Wydział
Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania.
Koszt realizacji zadania wyniósł 22 952,00zł.i w wysokości 20 000 zł sfinansowany był z dotacji,
pozostałą część sfinansowano z wkładu osobowego oraz środków własnych Fundacji (2 952 zł).

Projekt Grupa Wsparcia
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.
Koszt realizacji zadania wyniósł 21 166,47zł. i w wysokości 20 000zł sfinansowany był z dotacji,
pozostałą część sfinansowano z wkładu osobowego oraz środków własnych Fundacji (1 166,47 zł).
Projekt FIO
Celem głównym było przeprowadzenie bezpłatnych diagnoz logopedycznych dla 25 dzieci oraz
zwiększenie wiedzy rodziców na temat wczesnej interwencji logopedycznej oraz znaczenia
profilaktyki logopedycznej w prawidłowym rozwoju mowy dziecka.
Koszt realizacji zadania wyniósł 4 884,79zł. i został pokryty z dotacji i wkładu osobowego (500,00
zł).
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 2015 r. przychody fundacji wynosiły: 279 979,86 zł, w tym:
darowizny: 23 678,20 zł
przychody z tytułu 1% podatku: 30 338,89 zł
dotacje i subwencje: 167 877,30 zł
świadczenia odpłatne: 58 085,47 zł
pozostałe przychody: 0 zł

c)
d)

Informacja o poniesionych kosztach:
W 2015 r. Fundacja poniosła koszty w łącznej kwocie: 278 660,84 zł, w tym:
koszty działalności statutowej w kwocie: 211 047,36 zł
koszty działalności administracyjnej w kwocie: 67 613,48 zł (pokryte z działalności statutowej
odpłatnej i darowizn)
działalność gospodarcza – nie dotyczy
pozostałe koszty – 0 zł

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Informacja o zatrudnieniu i wynagrodzeniach:
W 2015 roku:
fundacja nie zatrudniała pracowników na podstawie umowy o pracę,
nie wypłacano wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę
członkowie zarządu nie pobierali wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji,
wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło: 122 153,00 zł,
fundacja nie udzielała pożyczek
fundacja nie posiadała lokat na rachunku bankowym

a)
b)
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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: 6 361,74 zł
j) wartość aktywów: 46 543,17 zł
k) środki pieniężne: 20 633,37 zł
l) wartość zobowiązań fundacji 2 276,20 zł
Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe:
W 2015r. Fundacja otrzymała dotacje:
- Urząd Miasta Poznania Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych: 40 000,00 zł
- Urząd Miasta Poznania Wydział Oświaty: 72 882,80 zł
- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej: 50 000,00 zł
- Fundusz Inicjatyw Obywatelskich: 4 994,5 zł
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

Informacja o przeprowadzonych kontrolach:
W lipcu 2015 roku w Fundacji odbyła się kontrola przeprowadzona przez Kuratorium Oświaty, która
dotyczyła prowadzonych półkolonii letnich. W październiku natomiast odbyła się kontrola
z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej – dotyczyła ona realizowanego projektu pt.
”Kompleksowe wsparcie Dzieci z niepełnosprawnością z Województwa Wielkopolskiego”. Obie
zakończyły się wydaniem pozytywnej opinii.
Poznań, dnia 30.03.2016 r.
Sporządzono przez Zarząd w dniu 30.03.2016r.:

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

Marcin Reszka

Rafał Wiliński

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

Żaneta Wolniak
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Natalia Hampelska

Zuzanna Klupsch

