Fundacja O To Chodzi
Edukacja Bez Granic
ul. Zygmunta Augusta 20
85-082 Bydgoszcz

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
z działalności FUNDACJI OTC
za 2017 rok

Bydgoszcz 2018 r.

Sprawozdanie Zarządu Fundacji OTC za rok 2017

Sprawozdanie z działalności Zarządu zostało opracowane zgodnie z § 18 ustęp 2 pkt b)
Statutu Fundacji O To Chodzi Edukacja Bez Granic i obejmuje:
I.

Informacje ogólne

II. Zdarzenia wpływające na działalność jednostki w 2017 roku.
III. Kwestie finansowe Fundacji w 2017 roku
IV. Przewidywany rozwój Fundacji i plan na 2018 rok.
V. Wnioski końcowe.
Ad. I
Fundacja O To Chodzi Edukacja Bez Granic została ustanowiona w dniu 19-12-2015 roku
na mocy aktu notarialnego Rep. A nr 5302/2015.
Fundacja prowadzi swoją działalność na podstawie następujących aktów normatywnych:
l - Statut Fundacji sporządzony w dniu 19 grudnia 2015 roku, ze zmianami z dnia
15 września 2017r.
lI- Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 08-03-2016 roku, nr KRS 0000602773
Postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy XIII Wydziału Gospodarczego Krajowego
Rejestru Sądowego, sygn. akt BY.XIII NS-REJ.KRS/8834/09/970.
lII - Ustawy o fundacjach z 6 kwietnia 1984 r. (tekst jednolity Dz. U. z 1991 r.
Nr 46 poz. 203 z pózn. zm.), ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
z 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 96 z 2003 r., poz. 873).
lV - Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON 363911766.
lV - Decyzja III Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy w sprawie nadania numeru identyfikacji
podatkowej NIP 554-293-65-22.
Władzami Fundacji jest Zarząd Fundacji w składzie:
prezes - Katarzyna Warchoł
vice prezes - Izabela Łukaszewicz
vice prezes - Lidia Kluszczyńska
sekretarz - Cezary Łukaszewicz
Zarząd wykonuje swoje obowiązki nieodpłatnie.
Do 31-12-2017 r. nie powołano Rady Programowej.

Członkowie zarządu w 2017 roku odbyli 1 zebranie w dn. 15-09-2017, na którym podjęto 3
uchwały:
Uchwała nr 1/2017 w sprawie przyjęcia nowego członka zarządu
Uchwała nr 2/2017 w sprawie zmiany adresu siedziby Fundacji
Uchwała nr 3/2017 w sprawie zmiany treści statutu organizacji
oraz kilkanaście krótkich spotkań, podczas których decydowano w sprawach bieżących.
Przedmiot działania Fundacji:
Na podstawie § 8 Statutu Fundacji podstawową misją Fundacji jest:
Upowszechnianie idei wolnego i demokratycznego środowiska edukacyjnego bez
przemocy, opartego o zdobycze naukowe z zakresu neurodydaktyki. Dostosowanego do
potrzeb rodziców i ich dzieci, przy wszechstronnej pomocy rodzinie poprzez działalność
oświatową, edukacyjną, kulturalną, artystyczną, sportową, ekologiczną, turystyczną,
charytatywną oraz działalność z zakresu ochrony oraz promocji zdrowia i pomocy
społecznej.
Ad. II
Z uwagi na fakt braku czynnych działań Fundacji do IX 2017 roku, wszelkie czynności
rozpoczęły się w połowie IX. Przez okres od 15-09-2017 do 31-12-2017 Fundacja
realizowała swoje cele statutowe poprzez:
· pozyskanie nowej siedziby Fundacji przy ul. Zygmunta Augusta 20 w Bydgoszczy,
· podpisanie umowy z GRUPĄ OTC na użyczenie pomieszczenia w budynku przy ul.
Z.Augusta 20 w Bydgoszczy,
· podpisanie umowy z P4 Sp. z o.o. na usługi telekomunikacyjne,
· podpisanie umowy na prowadzenie konta bankowego z mBank S.A.,
· zdobycie darowizny w postaci krzeseł, mebli, pomocy dydaktycznych, zabawek, sprzętu
komputerowego (laptopa),
· utworzenie znaku graficznego Fundacji, założenie strony internetowej www.fundacjaotc.pl;
adresu mailowego: fundacja@otcbezgranic.pl oraz konta na portalu społecznościowym FB
FundacjaOToChodzi,
· wydrukowanie i rozpropagowanie ulotek informacyjnych o działalności Fundacji,
· prowadzenie Grupy Wsparcia dla rodziców dzieci z zespołem Aspergera,
· prowadzenie punktu konsultacyjnego,
· ścisła współpraca z Centrum Terapii CENTS,

· rozpoczęto zbiórkę funduszy na realizację projektu „Muzyka bez granic”,
· zrealizowano następujące projekty:
IX 2017- zrealizowanie projektu w wymiarze miesięcznego cyklu zajęć integracyjnouspołeczniających dla dzieci i warsztatów dla rodziców. Koszt 800 zł został pokryty ze
środków Rady Osiedla Nowy Fordon przy Urzędzie Miasta Bydgoszczy. Z programu
skorzystało 10 dzieci i ich rodziców.
21 X 2017 - zrealizowanie projektu pn „Hulanie w rozmiarze XXL” skierowanego do
mieszkańców Bydgoszczy. Koszt 800 zł został pokryty ze środków Rady Osiedla Nowy
Fordon przy Urzędzie Miasta Bydgoszczy. Z programu skorzystało 10 osób
od X 2017 – rozpoczęcie realizacji projektu „Terapie pół na pół” - które dofinansowało
Centrum Terapii CENTS.
· uczestnictwo przedstawiciela Fundacji w zewnętrznym szkoleniu nt ochrony danych
osobowych w dn. 20-09-2017,
· rozpoczęcie przygotowań do realizacji dużego projektu pn.”Walentynkowe 4x4”, która
zaplanowana jest na dzień 10-02-2018 roku - to charytatywna impreza rodzinna, z której
fundusz zostanie przeznaczony za zakup instrumentu MusicOn wraz z cyklem zajęć
terapeutycznych dla przedszkoli (zebranie ekipy, przygotowanie tras, ustalenie szczegółów,
szukanie sponsorów itp)
·
Ad. III
· Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.
· Dochody w 2017 roku pozyskała głównie z darowizn.
· Nie zastosowano odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ramach celów
statutowych.
· Fundacja nie zawierała żadnych umów cywilno-prawnych.
· Nie było działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe.
· Nie odbyła się żadna kontrola zewnętrzna.
· Nie udzielono żadnej pożyczki pieniężnej, nie nabyto obligacji, nieruchomości ani środków
trwałych.
· Na koniec roku na koncie bankowym w mBanku była kwota 68,77 zł.
· Wartość aktywów wyniosły 41,55 zł.
Szczegółowe informacje zawarte zostały w sprawozdaniu finansowym.
Ad. IV
Po przeanalizowaniu rynku potrzebujących i planów działalności Fundacji Zarząd
planuje następujące działania w 2018 roku:

· realizacja projektu Walentynkowe 4x4,
· projekt muzyczny Muzyka bez granic,
· GW dla rodziców osób słabowidzących i niewidomych,
· GW dla rodziców osób niedosłyszących,
· GW dla rodziców osób z zespołem Aspergera,
· muzykoterapia dla seniorów,
· nawiązanie współpracy z Akademią Przyszłości oraz Kołem Naukowym Diagnozy
Klinicznej Instytutu Psychologii z UKW z Bydgoszczy,
· pozyskiwanie wolontariuszy,
· kontynuacja projektu „Terapie pół na pół”,
· aplikowanie o środki w ramach konkursów ofert,
· nawiązanie współpracy z różnymi specjalistami, ROPSami, ościennymi gminami,
· różne szkolenia dla poszczególnych grup odbiorców- nauczyciele, studenci, rodzice,
· działania terapeutyczne:
· - zajęcia integracyjne dla najmłodszych,
· - terapia metodą TUS dla dzieci w wieku szkolnym,
- terapia indywidualna, systemowa, logopedyczna, terapie integracji sensorycznej, terapia
ręki,
·

utrzymanie

siedziby,

zdobycie

kolejnych

pomocy

terapeutycznych,

uzupełnianie

wyposażenia,
· promocja Fundacji w Internecie i środkach masowego przekazu,
· poszukiwanie kolejnych źródeł finansowania działalności Fundacji,
· indywidualna pomoc dla osób potrzebujących wsparcia,
· rozwiązywanie bieżących problemów.
Ad. V
Wnioski końcowe
Sprawozdanie finansowe Fundacji za rok 2017 sporządzone zostało przez LUCRUM
kancelaria doradztwa podatkowego i biuro rachunkowe Monika Block-Malinowska
z Cekcyna (89-511) przy ul. Spokojnej 19.

