Sprawozdanie z działalności Fundacji „Tęczowe Dzieciństwo”
im. Janusza Korczaka
W Chodzieży
za okres od 01. 01. 2012 r. do 31. 12. 2012 r.

Sporządzone w oparciu o podstawę prawną:
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 08. maja 2001r. w sprawie ramowego
zakresu sprawozdania z działalności Fundacji (ostatnia zmiana; Dz.U. z 2011r., Nr 217,
poz.1291).

Zgodnie z § 2 ww rozporządzenia treść sprawozdania jest nastepująca:
Dotyczy punktu 2.
- Nazwa Fundacji:

Fundacja „Tęczowe Dzieciństwo” im. Janusza Korczaka

- Siedziba i adres:

Chodzież 64 - 800, ul. Kościuszki 30

- Adres do korespondencji: j.w.
- Adres e-mail:

fundacja@teczowedziecinstwo.pl

- Data wpisu do KRS:

09.11.2009 r. i numer KRS 0000341280

- REGON:

301258990

Dotyczy punktu 3.
Dane członków Zarządu:


Andrzej Michalski

- Prezes Fundacji,



Andrzej Bryłowski

- v-ce Prezes Fundacji,



Dagmara Dulęba – Poluszyńska

- Członek Zarządu,



Magdalena Kukulska

- Członek Zarządu,



Marek Kołodziejczak

- Członek Zarządu.

Dotyczy punktu 4.
Określenie celów statutowych fundacji:


promowanie pozytywnych wzorców zachowań wśród dzieci i młodzieży na
przykładzie życiorysu Janusza Korczaka;



inspirowanie, wspieranie i promocja
artystycznych dzieci i młodzieży;



stymulacja prawidłowego rozwoju psychofizycznego i intelektualnego dzieci i
młodzieży (publikacja książek, czasopism, albumów, płyt, kaset oraz wydawnictw na
nośnikach elektronicznych tworzonych przez dzieci i młodzież);



wspieranie inicjatyw na rzecz pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej,
wzmocnienia więzi rodzinnych i zapobiegania patologiom;



zapobieganie poprzez kulturę fizyczną i wydarzenia kulturalne szerzeniu się przemocy,
narkomanii i innych patologii w środowisku młodzieżowym;



ustanowienie klubu żeglarskiego, narciarskiego i innych w miarę potrzeb i
zainteresowań oraz uczestnictwo w odpowiednich imprezach organizowanych na
terenie działania samorządów terytorialnych i poza nimi;

inicjatyw

kulturalnych,

sportowych

i



upowszechnianie zasad bezpieczeństwa na drodze, nad wodą i w górach;



kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w
realizacji zadań Fundacji;



opieka nad dziećmi osieroconymi;



propagowanie życia rodzinnego.

W roku 2012 miały miejsce niżej opisane przedsięwzięcia
Obóz turystyczno – rekreacyjno – sportowo – rehabilitacyjny w zakresie narciarstwa
biegowego, zjazdowego i snowboardu – Ferie Zimowe w Pecu pod Śnieżką
Od 12.02. do 19.02. 2012 r. Fundacja zorganizowała wypoczynek w ramach Szkoły
Narciarstwa i Snowboardu. dla 62 dzieci, młodzieży i ich rodzin w Pecu pod Śnieżką.
Miejsce to dało możliwość zorganizowania bardzo atrakcyjnego szkolenia ze względu na
zróżnicowane trasy zjazdowe dopasowane do indywidualnych potrzeb uczestników. Program
obozu obejmował szkolenie w zakresie narciarstwa i snowboardu, bezpieczeństwo w górach
w czasie zimy, program zdrowego odżywiania, gry i zabawy na śniegu realizowane wspólnie
z rodzicami. Baza noclegowa jest bardzo przyjazna do poszerzenia programu o różnego
rodzaju imprezy integracyjne dla rodzin pod nazwą „pogodne wieczory”. Wzorem
doświadczeń przedsięwzięcie zapewniło zdrowe i pożyteczne spędzenie czasu wolnego przez
wszystkich uczestników. Obóz kończył się egzaminem określającym zdobyte umiejętności w
zakresie narciarstwa i snowboardu, wręczeniem świadectw ukończenia szkolenia w różnych
stopniach zaawansowania.
Powyższe przedsięwzięcie pozwoliło następujące cele: promowanie pozytywnych
wzorców wśród dzieci i młodzieży, inspirowanie, wspieranie i promocja inicjatyw
kulturalnych i sportowych, ustanowienie klubu narciarskiego – Szkoły Narciarstwa i
Snowboardu, upowszechnianie zasad bezpieczeństwa w górach, propagowanie życia
rodzinnego, promocja zdrowia, stymulacja prawidłowego rozwoju psychofizycznego i
intelektualnego dzieci, wzmacnianie więzi rodzinnych i zapobieganie patologiom,
zapobieganie poprzez kulturę fizyczna i kierunkowaniem zainteresowań szerzeniu się
przemocy i innych patologii wśród dzieci i młodzieży.

W marcu 2012 r. fundacja przygotowała ofertę na prowadzenie niepublicznego przedszkola
w Chodzieży przy ul. Łąkowej 2 i przystąpiła do ogłoszonego przez Burmistrza Miasta
Chodzież konkursu ofert.

Akcja na rzecz pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej - zbiórka żywności dla dzieci i
ich rodzin- „Podaruj Dzieciom Święta”
Fundacja „Tęczowe Dzieciństwo” im. Janusza Korczaka w Chodzieży, Hufiec ZHP Chodzież wraz ze
współorganizatorami w dniach od 23. marca do 4. kwietnia przeprowadzili akcję „Podaruj Dzieciom
Święta”. W przedsięwzięciu wzięło udział 51 wolontariuszy, którzy zbierali dary w 8 sklepach
Chodzieży. Dzięki hojności mieszkańców obdarowaliśmy 386 dzieci i przygotowaliśmy 101 paczek
rodzinnych i kosze słodyczy, do których trafiło blisko 2,5 tony produktów. W Wielki Piątek
świąteczne dary trafiły do domów dzieci.

Projekcja filmu „Korczak” Andrzeja Wajdy z okazji Roku Korczakowskiego.
W dniach 16- 18. kwietnia fundacja we współpracy z Chodzieskim Domem Kultury
zorganizowała 9 projekcji filmu „Korczak” Andrzeja Wajdy dla dzieci i młodzieży szkół
miasta Chodzież i powiatu chodzieskiego. Film obejrzało 1883 widzów.

Udział w 17. Chodzieskich Targach Gospodarczych PROMOCJE 2012
2. czerwca 2012 r. Fundacja wystawiła swoje stoisko na 17. Chodzieskich Targach
Gospodarczych PROMOCJE 2012, które miały miejsce na obiektach Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Chodzieży. Fundacja zaprezentowała się na wystawie pt. „Działalność
fundacji Tęczowe Dzieciństwo im. Janusza Korczaka w obiektywie”. Promowała letni
wypoczynek rozdając ulotki i płyty CD z ubiegłorocznej półkolonii „ Z Nami Radość i
Harmonia”.
LETNIA PÓŁKOLONIA “ Z Nami Radość i Harmonia”
Od 02. lipca do 10. sierpnia 2012 r. zorganizowaliśmy w naszym mieście trzecią edycję
letniej półkolonii „Z Nami Radość i Harmonia” w trzech turnusach. Ramowy program w
oparciu o zeszłoroczne doświadczenia został powielony i poszerzony o dodatkowe atrakcje.
Przedstawiał się następująco: Zdrowie i bezpieczeństwo: „ Nie bójmy się pomóc” – podstawy
udzielania pierwszej pomocy; „ Bądź bezpieczny nad wodą” –plażowanie, wodne kąpiele
połączone z instruktarzem; „Czy wiesz co jesz?” – realizacja zasad zdrowego odżywiania.
Wiedza i umiejętności: „Wiem, co w trawie piszczy” – poznawanie przyrody na chodzieskich
szlakach turystycznych; „Orientuję się w terenie” – marsze turystyczno – krajoznawcze z
wykorzystaniem azymutu, mapy i znaków; „ Rowerowy zawrót głowy” – pomniki przyrody
w rejonie, poznajemy miejsca pamięci narodowej; „Mały żeglarz i kajakarz” – poznanie
podstaw żeglarstwa i kajakarstwa. Rozrywka i rekreacja: „Śpiewaj i tańcz” – nauka piosenki
dziecięcej; „Z piłką za pan brat” – międzygrupowe rozrywki i zabawy sportowe; „ Zdrowo i
przyjemnie” – Aqua Park; ognisko i noc pełna wrażeń.
Wypoczynek dzieci mógł być bezpieczny i atrakcyjny dzięki przychylności i zaangażowaniu
wielu osób, urzędów i instytucji. Dyrekcji I Liceum Ogólnokształcącego im. św. Barbary w
Chodzieży, Urzędowi Miasta Chodzież, Burmistrzowi Miasta Chodzież, Prezesowi Przystani

LOK, Prezesowi WOPR , Komendzie Powiatowej Policji w Chodzieży, Pracownikom Sadu
Rejonowego w Chodzieży, Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
Ratownictwu Medycznemu „FALCK” w Chodzieży, Starostwu Powiatowemu w Chodzieży,
Właścicielom Łazienek Chodzieskich, Nadleśnictwu Podanin- Leśniczemu Leśnictwa
Margonin , Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile, Centrum Rekreacji Wodnej
AQUA- PARK w Pile, Muzeum Kultury Ludowej w Osieku n/Notecią, Miejskiemu
Ośrodkowi Sporu i Rekreacji w Chodzieży, Państwowej Komunikacji Samochodowej
Oddział w Chodzieży, Dyrekcji Miejskiej Biblioteki w Chodzieży, Jadłodajni „Bartolini”.
Festiwal Rodzinny „POŻEGNANIE LATA”
01. września 2012 r. na zakończenie lata fundacja wraz z Powiatowym Wodnym
Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym zorganizowała Festiwal Rodzinny na terenie
przystani Chodzieskiego Klubu Żeglarskiego Ligi Obrony Kraju w Chodzieży oraz obiektach
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Podczas festiwalu dzieci z rodzinami rywalizowały
w następujących konkurencjach: wyścigi kajaków, przeciąganie liny, tor przeszkód itp. Chętni
mogli skorzystać z przejażdżki konnej lub sprawdzić się w strzelaniu z broni sportowej.
Dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko z łakociami, gdzie można było napić się kawy,
herbaty do słodkich wypieków i lodów. Ponadto dzieci rozegrały mecz piłki nożnej na boisku
ORLIK, brały udział w konkursie plastycznym, odwiedziły „salon piękności”.
Na zakończenie podczas apelu zostały rozdane zdobyte przez dzieci „sprawności”.
Akcja na rzecz pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej - zbiórka żywności dla dzieci i
ich rodzin, trzecia edycja akcji „Podaruj Dzieciom Święta”
Od 02. listopada fundacja nawiązała kontakt z wolontariuszami i ustaliła kalendarz
przedsięwzięcia „Podaruj dzieciom Święta”. Do akcji zostały zaproszone samorządy szkół
miasta Chodzieży oraz samorząd szkolny Gimnazjum Publicznego w Margoninie. 22. i 23.
grudnia 2012 r. dary w formie świątecznych paczek zostały dostarczone do najbardziej
potrzebujących rodzin gminy Margonin i miasta Chodzieży. W akcji wzięło udział 109
wolontariuszy, którzy dyżurowali w 12 sklepach; przygotowano 107 paczek. Dary trafiły do
92 rodzin.
W grudniu 2012 r. fundacja rozpropagowała organizację zimowiska dla dzieci i młodzieży
oraz powołała zajęcia w hali sportowej PWSZ zajęcia ogólnorozwojowe: fitness, siłownia,
piłka nożna , teren etc. przygotowujące uczestników zimowiska do spotkań narciarskich na
stokach w Pecu w Republice Czeskiej.

Powyższe przedsięwzięcie pozwoliło zrealizować następujące cele:
Promowanie pozytywnych wzorców wśród dzieci i młodzieży, pomoc rodzinom w trudnej
sytuacji życiowej, wzmacnianie więzi rodzinnej i zapobieganie patologiom, propagowanie
działalności charytatywnej.
Obóz turystyczno – rekreacyjno – sportowy w zakresie narciarstwa biegowego, zjazdowego i
snowboardu, zajęcia aktywności ruchowej – Ferie Zimowe w Pecu pod Śnieżką
Na przełomie października i listopada 2011 r. fundacja zajęła się przygotowaniem bazy i
ofertą ferii zimowych 2012 w Pecu pod Śnieżką Program zimowego wypoczynku został
wzbogacony przez powołanie Przedszkola Narciarskiego czyli nauki jazdy na nartach dzieci
od 3. do 6. roku życia. Ponadto fundacja zaprosiła uczestników obozu do udziału w zajęciach
ogólnorozwojowych i kondycyjnych przed feriami zimowymi przygotowującymi do szkoły
narciarstwa i snowboardu realizowanymi w hali sportowej Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Pile.
Dotyczy punktu 6.
Opis głównych zdarzeń prawnych o skutkach finansowych
Do głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji należy zaliczyć:
Umowę nr PR/24/CR/140/2011 zawartą w dniu 10. czerwca 2011 r. pomiędzy fundacją a
Gminą Miejską w Chodzieży, dotyczącą realizacji zadania publicznego z zakresu
wypoczynku dzieci i młodzieży pod nazwą Organizacja Wypoczynku letniego dla dzieci i
młodzieży z miasta Chodzież pozostających w mieście w terminie z dnia 27. czerwca 2011 r.
do 22. lipca 2011 r. Dofinansowanie przeznaczono na witaminizowane napoje, owoce, soki
warzywne oraz sfinansowanie relaksującego pobytu na basenie. Zgodnie z wdrożonym
programem racjonalnego żywienia i zdrowego wypoczynku.
Dofinansowanie zostało rozliczone sprawozdaniem końcowym i przyjętym przez Urząd
Miasta w Chodzieży w dniu 15. września 2011 r.
Dotyczy pkt. 3.
W dotychczasowej działalności fundacja nie prowadziła żadnej działalności gospodarczej
według wpisu do rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru sądowego. W związku z tym,
że nie planuje się prowadzenia działalności postanowiono uchwałą Zarządu i zgodą Rady
Fundacji wykreślić z rejestru przedsiębiorców prowadzonej działalności i w tym zakresie
zmienić statut.

Dotyczy pkt. 4.
W okresie sprawozdawczym Rada Fundacji podjęła następujące uchwały:


dnia 30. czerwca 2011 r. w sprawie podziału zysku za rok 2010r.;



dnia 30.czerwca 2011r. Uchwała Zarządu Fundacji o zatwierdzeniu i przyjęciu
sprawozdania finansowego za rok 2010

