
Sprawozdanie merytoryczne z działalności 

Fundacji „Tęczowy Parasol”

za 2012 rok

I. DANE FUNDACJI

Nazwa, adres fundacji.
1. Organizacja nosi nazwę: Fundacja „Tęczowy Parasol”.
2. Siedzibą organizacji jest Częstochowa, 42-202, ul. Korkowa 117.
3. Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 08.08.2011.
4. Numer KRS: 0000393013.
5. REGON: 242625853.

Aktualne dane dotyczące członków zarządu fundacji.
1. Sebastian Moździoch, prezes zarządu fundacji, zam. ul. Korkowa 117, 42-202 

Częstochowa, PESEL: 76031302376,
2. Katarzyna Jaworska, wiceprezes zarządu fundacji, zam. ul. Leśna 198, 42-200 

Częstochowa, PESEL: 73053001304,
3. Małgorzata Moździoch, wiceprezes zarządu fundacji, zam. ul. Korkowa 117, 42-202 

Częstochowa, PESEL: 74091311943.

II. Cele statutowe organizacji i sposoby ich realizacji:
Celami Fundacji są:

1)  inicjowanie  i  realizowanie  różnych  form  pomocy  osobom  niepełnosprawnym,  z
autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi oraz ich rodzinom,

2) prowadzenie różnych działań na rzecz polepszenia warunków kształcenia, rozwoju i
wypoczynku dzieci i młodzieży.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1)  prowadzenie  różnych  form  terapii,  edukacji  i  przygotowania  do  pracy  osób
niepełnosprawnych, z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi,
2)  organizowanie  imprez  o  charakterze  sportowym,  rekreacyjnym,  kulturalnym,
okolicznościowym,
3) wyjazdowe formy rehabilitacji i rekreacji (turnusy, kolonie, obozy, wycieczki),
4) zakup pomocy dydaktycznych, publikacji i sprzętu sportowego, wyposażenia gabinetów
terapeutycznych,
5) finansowanie uczestnictwa w warsztatach, szkoleniach i konferencjach,
6) podejmowanie różnorodnych form działalności związanej z popularyzowaniem wiedzy
dotyczącej  edukacji  i  terapii  osób  niepełnosprawnych,  z  autyzmem  i  zaburzeniami



pokrewnymi,  poprzez  organizowanie  warsztatów,  szkoleń,  konferencji,  opracowanie
publikacji, tworzenie stron i portali internetowych,
7)  prowadzenie  punktu  konsultacyjnego  i  diagnostycznego  dla  rodziców,  opiekunów  i
nauczycieli osób niepełnosprawnych, z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi, 
8)  udzielanie  pomocy  organizacyjnej  i  majątkowej  osobom  fizycznym  oraz  
osobom  prawnym  i  innym  jednostkom  organizacyjnym  realizującym  cele  
Fundacji, 
9) udzielanie pomocy materialnej osobom niepełnosprawnym, z autyzmem i zaburzeniami
pokrewnymi,  w  zakresie  podejmowanych  przez  nich  przedsięwzięć  rehabilitacyjnych  i
przystosowawczych do normalnego funkcjonowania,
10) wspomaganie procesu kształcenia, rozwoju i wypoczynku dzieci i młodzieży,
11) dofinansowywanie wypoczynku dzieci i młodzieży,
12) udział w budowaniu nowoczesnego warsztatu dydaktycznego i metodologicznego w 
szkołach,
13) wspomaganie szkół w zakresie utrzymania i modernizacji ich obiektów,
14) kształtowanie warunków związanych z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży,
15) kształtowanie systemu motywacyjnego dla dzieci i młodzieży,
16) wspomaganie rodziców poprzez różnego rodzaju poradnictwo,
17)  propagowanie  zdrowego  trybu  życia  i  pomoc  w  organizacji  pozalekcyjnych  zajęć
sportowych,
18)  propagowanie  działań  na  rzecz  likwidacji  barier  utrudniających  edukację  i
funkcjonowanie osób niepełnosprawnych,
19) wspieranie działań integracyjnych wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
20)  propagowanie  wszelkich  działań  na  rzecz  ochrony  środowiska  ze  szczególnym
uwzględnieniem edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży,
21) wspieranie działań polegających na przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu dzieci i
młodzieży zaniedbanych środowiskowo.

III. Charakterystyka działalności fundacji
Główne działania prowadzone przez Fundację „Tęczowy Parasol” w okresie 
sprawozdawczym:

1. Terapia behawioralna i edukacja dzieci autystycznych
Fundacja prowadziła w roku 2012 zajęcia terapii behawioralnej i zajęcia edukacyjne dla 
dzieci z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami rozwoju. Zajęcia te są prowadzone w 
ramach odpłatnej działalności statutowej Fundacji. W zajęciach tych  w 2012 roku wzięło 
udział kilkanaścioro dzieci dotkniętych zaburzeniami rozwoju. Zajęcia prowadzone są przez 
doświadczonego pedagoga specjalnego, zatrudnionego w Fundacji na podstawie umowy 
zlecenia.

2. Popularyzowanie wiedzy dotyczącej terapii i edukacji dzieci 
autystycznych 

Fundacja upowszechnia wiedzę na temat terapii i edukacji dzieci z autyzmem i pokrewnymi
zaburzeniami rozwoju poprzez portal internetowy z informacjami na temat autyzmu i 
zaburzeń pokrewnych pod adresem http://teczowyparasol.pl, dodatkowo Fundacja w 2012



roku kontynuowała wydawanie Newslettera, który  dociera regularnie co miesiąc drogą 
elektroniczną do kilkuset osób w całym kraju.
Program jest realizowany w ramach działalności nieodpłatnej Fundacji. 

3. Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla rodziców i opiekunów osób z
autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi 

Fundacja prowadzi punkt konsultacyjny dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych
z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi. Fundacja pomogła w roku 2012 około 60 takim
osobom. 
Dzięki  tym  bezpłatnym  poradom  opiekunowie  osób  z  zaburzeniami  rozwoju  zostają
wyposażeni  w  wiedzę  i  umiejętności  umożliwiające  zapewnienie  właściwej  opieki  oraz
prowadzenie codziennej rehabilitacji swoich dzieci z zaburzeniami rozwoju.

Punkt konsultacyjny działa w ramach działalności nieodpłatnej Fundacji.

Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej
W roku 2012 działalność gospodarcza nie została podjęta przez Fundację.

Uchwały Zarządu Fundacji
W roku 2012 zarząd fundacji podjął jedną uchwałę:

Przedmiot uchwały data
Uchwała  zarządu  Fundacji  "Tęczowy  Parasol"  w  sprawie  zatwierdzenia
sprawozdania finansowego za 2011 rok

20.06.2012

IV. Przychody i koszty Fundacji w okresie sprawozdawczym

Przychody fundacji w 2012 r.: 5760 zł

w tym:

 działalność statutowa odpłatna: 5160 zł

koszty działalności statutowej odpłatnej: 5220 zł

 darowizny na działalność statutową: 600 zł

Koszty w 2012 r.: 5299,50 zł

w tym:

 koszty działalności statutowej odpłatnej: 5220 zł



V. Personel Fundacji
Fundacja w roku 2012 zatrudniała pedagoga specjalnego na podstawie umowy zlecenia do realizacji
projektu terapii behawioralnej i edukacji dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i pokrewnymi 
zaburzeniami rozwoju. Projekt ten jest realizowany w ramach odpłatnej działalności statutowej 
Fundacji.

Pozostałe projekty i inne niezbędne prace realizowane były przez członków zarządu. Członkowie 
zarządu pracę na rzecz Fundacji wykonywali społecznie.

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym
W okresie sprawozdawczym Fundacja zatrudniała wyłącznie jedną osobą na podstawie umowy 
zlecenia do realizacji odpłatnej działalności statutowej, łączna kwota wynagrodzeń brutto z tego 
tytułu wyniosła 5220 zł.

VII. Majątek Fundacji

1. Udzielone przez Fundację pożyczki pieniężne:

Fundacja w 2012 r. nie udzielała żadnych pożyczek.

2. Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych:

Według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku Fundacja posiadała środki finansowe w 
wysokości 141,21 zł na rachunku bankowym w Alior Bank SA, numer rachunku 59 2490 
0005 0000 4500 2822 8353.

3. Wartość nabytych obligacji oraz udziałów w spółkach:

Fundacja nie posiada obligacji ani akcji w spółkach prawa handlowego.

4. Nabyte nieruchomości:

Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości w okresie sprawozdawczym.

5. Nabyte pozostałe środki trwałe:

Fundacja nie nabywała pozostałych środków trwałych w okresie sprawozdawczym.

6. Wartość aktywów i zobowiązań:

Informacje w sprawozdaniu finansowym.

VIII. Działalność zlecona przez podmioty państwowe i 
samorządowe

W roku sprawozdawczym nie było zleceń ze strony samorządu i innych podmiotów państwowych.



IX. Informacje o rozliczeniach Fundacji z tytułu ciążących 
zobowiązań podatkowych oraz w sprawie składanych 
deklaracji podatkowych

Fundacja nie posiada zaległości z tytułu zobowiązań podatkowych. Podatek regulowany jest w 
Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Częstochowie. Fundacja składa roczną deklarację PIT-4R 
dotyczącą pobranych zaliczek na podatek dochodowy. Deklaracja CIT-8 została złożona w terminie.

X. Przeprowadzone kontrole
W okresie sprawozdawczym w Fundacji nie przeprowadzono żadnych kontroli.

Załączniki:
1. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.

2. Regon.

3. Kopia jednej uchwały zarządu.

4. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2012.

5. Rachunek wyników sporządzony na dzień 31.12.2012.

6. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2012.

7. Uchwała Rady Fundacji zatwierdzająca sprawozdanie finansowe za rok 2012.

Podpisy członków zarządu

Sebastian Moździoch

Katarzyna Jaworska

Małgorzata Moździoch


