Sprawozdanie z działalności
Fundacji Laboratorium Marzeń
za rok 2018*

*zgodnie z §5 rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego
zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50, poz. 529, z późn. zm.) sprawozdanie
obejmuje okres roku kalendarzowego oraz składa się je każdego roku z działalności za rok ubiegły.

1.1

Dane fundacji.

Nazwa Fundacji
Siedziba i adres
Adres do korespondencji
E-mail
Telefon
Faks
REGON
Data wpisu w KRS
Nr KRS

1.2

Fundacja Laboratorium Marzeń
os. Przyjaźni 24, 61-686 Poznań
os. Przyjaźni 24, 61-686 Poznań
joanna@laboratoriummarzen.pl
696 049 502
380206129
11.05.2018r.
0000731288

Dane dotyczące członków zarządu fundacji.
(należy podać: imię i nazwisko, pełnioną funkcję)

1. Jolanta Uchman – Prezes Zarządu
2.Joanna Żółkiewska – Członek Zarządu
3.Marek Żółkiewski – Członek Zarządu
….

1.3

Cele statutowe fundacji.

2.1

Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji
celów statutowych.

Celem Fundacji jest całościowe systemowe wsparcie rodzin z dziećmi wymagającymi
szczególnego rodzaju opieki i pomocy w prawidłowym rozwoju.
Art. 4.
1.Fundacja realizuje swoje cele w szczególności przez:
1.
Wspieranie rodziców wcześniaków oraz dzieci ze szczególnymi potrzebami
rozwojowymi w momencie opuszczenia szpitala w zakresie opieki i pielęgnacji dziecka;
2.
Wspieranie merytoryczne rodziców poprzez opiekę specjalistów lub udostępnienie
sprawdzonych adresów specjalistów oraz informacji nowatorskich formach wsparcia i
pomocy dzieciom;
3.
Budowa i prowadzenie sieci wsparcia profesjonalnego i pozaprofesjonalnego dla
rodziców wcześniaków i dzieci ze szczególnymi potrzebami rozwojowymi;
4.
Wspieranie rodziców wcześniaków i dzieci ze szczególnymi potrzebami rozwojowymi w
uzyskiwaniu należnej im pomocy instytucjonalnej: prawnej, socjalnej, oświatowej;
5.
Umożliwianie rodzinom z wcześniakami oraz dziećmi o specjalnych potrzebach
rozwojowych dostępu do najnowszy, sprawdzonych oraz skutecznych metod leczenia i
rehabilitacji, również poprzez poszukiwanie źródeł finansowania;

6.
Konsolidowanie i budowanie poczucia wspólnoty w środowisku rodzin z wcześniakami
oraz dziećmi ze szczególnymi potrzebami rozwojowymi;
7.
Budowanie świadomości społecznej dotyczącej dzieci ze szczególnymi potrzebami
rozwojowymi, ich rodzin i ich potrzeb;
8.
Wspieranie oddziałów neonatologicznych i noworodkowych w kompleksowym
informowaniu rodziców o dostępnych środkach pomocy rodzinie;
9.
Upowszechnianie wiedzy na temat opieki nad dziećmi ze szczególnymi potrzebami
rozwojowymi w różnych podmiotach medycznych i oświatowych;
10. Upowszechnianie informacji o dodatkowych przywilejach przysługujących rodzicom
dzieci ze szczególnymi potrzebami rozwojowymi w środowisku medycznym ;
11. Stworzenie i rozpowszechnianie wzorcowego systemowego programu opieki nad
wcześniakiem oraz dzieckiem ze szczególnymi potrzebami rozwojowymi;
12. Monitorowanie najnowszych dostępnych metod pracy, rehabilitacji i wspierania rozwoju
wcześniaków oraz dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi poprzez testowanie
sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, śledzenie doniesień naukowych, nawiązywanie
współpracy z jednostkami prowadzącymi działania w oparciu o najnowsze doniesienia
naukowe;
13. Tworzenie publikacji naukowych, informatorów oraz pomocy dydaktycznych i
terapeutycznych dla rodzin z wcześniakami i dziećmi ze szczególnymi potrzebami
rozwojowymi oraz dla profesjonalistów;
14. Wspieranie
rodziców
dzieci
ze
specyficznymi
potrzebami
i
rzadkimi
zaburzeniami/chorobami w uzyskiwaniu kontaktów z zagranicznymi placówkami leczącymi w
przypadku braku właściwego rodzaju pomocy na terenie Polski oraz wsparcie w
pozyskiwaniu środków na takie leczenie;
15. Doskonalenie sposobów pracy z wcześniakami i dziećmi ze szczególnymi potrzebami
rozwojowymi i ich rodzinami;
16. Upowszechnianie wiedzy na temat opieki nad dzieckiem, szczególnie dzieckiem ze
specjalnymi potrzebami w zawodach opiekuńczych;
17. Prowadzenie i współudział w badaniach naukowych nad poszerzeniem spektrum
pomocy i pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami;
18. Stworzenie i prowadzenie wielkopolskiego centrum neonatologii i rodziny;
19. Stworzenie i upowszechnianie oferty edukacyjnej dedykowanej dzieciom ze
szczególnymi potrzebami rozwojowymi – placówki edukacyjne;
20. Umuzykalnianie dzieci i rodziców;
21. Propagowanie aktywnego słuchania muzyki w oparciu o metodę Batii Strauss dla
całych rodzin;
22. Zainteresowanie rodziców różnymi formami umuzykalniania dzieci opartymi przede
wszystkim na autorskich pomysłach oraz na metodzie: E. J. Dalcroze, Z. Kodaly’a, systemie
C. Orffa I teorii E. E. Gordona;
23. Prowadzenie audycji muzycznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami i ich rodzin;
24. Przygotowanie nagrań audio, również autorskich z repertuarem szczególnie polecanym
dla dzieci w zakresie stymulacji ich rozwoju;
25. Autorskie przygotowywanie i rozpowszechnianie nagrań audio, audio-video oraz
słuchowisk i widowisk multimedialnych dla dzieci i rodzin;
26. Upowszechnienie wyników badań dotyczących rehabilitacji i rozwoju z wykorzystaniem
muzyki i jej wpływu na rozwój człowieka;
27. Projektowanie modelu kształcenia w żłobkach, przedszkolach, szkołach oraz
placówkach kulturalnych oraz ośrodkach edukacyjnych wraz z prowadzeniem badań
potrzebnych do osiągnięcia tych celów;
28. Tworzenie zespołów wokalnych, instrumentalnych oraz wokalno-instrumentalnych
złożonych z uczestników wszystkich zajęć Fundacji;
29. Prowadzenie autorskich zajęć umuzykalniających dla Kobiet w ciąży;
30. Prowadzenie autorskich zajęć umuzykalniających dla niemowląt, dzieci i dorosłych
wykorzystując oraz projektując najnowsze technologie;

31. Nauczanie gry na wybranych instrumentach oraz prowadzenie zajęć z emisji i higieny
głosu;
32. Nieformalna forma edukacji muzycznej dzieci i rodziców;
33. Zwiększanie dostępności oferty kulturalnej Fundacji poprzez organizację i prowadzenie
koncertów, eventów, warsztatów, pokazów, konkursów, targów, szkoleń, spotkań;
34. Prowadzenie działalności wydawniczej i edukacyjnej propagującej szeroko rozumianą
edukację muzyczną w społeczeństwie;
2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji
zbieżną z jej celami.
3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, a osiągane w ten sposób zyski w
całości przeznacza na realizację celów Fundacji.
Art. 5.
1. Fundacja może używać oznak i pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę.
2. Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z
wyróżnieniami, osobom fizycznym, prawnym zasłużonym dla celów realizowanych przez
Fundację lub dla samej Fundacji.

2.2

Opis głównych zdarzeń prawnych o skutkach finansowych.

Zebranie środków (w postaci darowizn) i przeznaczenie ich na rehabilitacje dzieci.

3.

Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej wg wpisu do
rejestru przedsiębiorców KRS.

Nie dotyczy

4.

Odpisy uchwał zarządu fundacji (w załączeniu).

Załącznik 1 - Uchwała zatwierdzająca sprawozdanie finansowe.

5.

Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich
źródeł.

Przychody ogółem: 127 042,13 zł
W tym:
a) ze spadku:
b) z zapisu:
c) z darowizn: 116 418,43 zł
d) ze środków publicznych, w tym:
- z budżetu państwa:
- z budżetu gminy:
e) z innych źródeł: 10 623,70 zł

f) z odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ramach celów
statutowych (z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń):
g) w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, wynik finansowy tej
działalności oraz procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności
gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł:

6.

Informacja o poniesionych kosztach.

Koszty ogółem: 129 245,71 zł
W tym:
a) na realizację celów statutowych: 129 161,19 zł
b) na administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.):
c) na działalność gospodarczą:
d) pozostałe koszty (wskazać jakie): ( prowizje bankowe) 84,52 zł
7.
7.1

Dane w następującym zakresie:
Zatrudnienie w fundacji.

Liczba osób zatrudnionych ogółem:
Nie dotyczy
W tym:
a) wg zajmowanych stanowisk:
-

b) osoby zatrudnione wyłącznie w działalności gospodarczej:
-

7.2.

Wynagrodzenia.
Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundację.
(z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia,
7.2.1
z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie
w działalności gospodarczej)
Nie dotyczy

Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz
7.2.2
osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą.
(z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia)
Nie dotyczy

7.2.3 Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia.
4 955,00 zł

7.3

Udzielone przez fundację pożyczki pieniężne.
(z podziałem wg ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców,
warunków przyznania pożyczek wraz z podaniem podstawy statutowej ich
udzielenia)

Nie dotyczy

7.4

Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku.

Nie dotyczy

7.5

Wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub
nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych
spółek.

Nie dotyczy

7.6

Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokość kwot
wydatkowanych na to nabycie.

Nie dotyczy

7.7

Nabyte pozostałe środki trwałe.

Nie dotyczy

7.8

Wartość aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych
sprawozdaniach
finansowych
sporządzanych
dla
celów
statystycznych.

1 487,00 zł z Bilansu na dzień 31.12.2018r. (załącznik do sprawozdania)

8.

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

Nie dotyczy

9.

Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań
podatkowych, a także informacja w sprawie składanych deklaracji
podatkowych.

Nie dotyczy

10.

Informacja, czy w okresie sprawozdawczym była przeprowadzana
kontrola oraz jej wyniki.

Nie dotyczy

Załączniki:
Załącznik nr 1: Bilans na dzień 31.12.2018r.
Załącznik nr 2: Rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2018r.

…………………………………

…………………………………

podpis członka zarządu fundacji*

podpis członka zarządu fundacji*

…………………………………
miejscowość, data

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

