Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Fundacji „Tęczowy Parasol”
za 2016 rok

I. DANE FUNDACJI

Nazwa, adres fundacji.
1.
2.
3.
4.
5.

Organizacja nosi nazwę: Fundacja „Tęczowy Parasol”.
Siedzibą organizacji jest Częstochowa, 42-229, ul. Gajowa 31.
Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 08.08.2011.
Numer KRS: 0000393013.
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, 42-271
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,
3) działalność wspomagająca organizacyjnie, technicznie, szkoleniowo, informacyjnie i
finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w
zakresie określonym w art. 4 ust.1 ustawy pkt 1-32,
4) działalność charytatywna,
5) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
6) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce
gospodarczej.

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,
22) organizacyjnie, technicznie, szkoleniowe, informacyjnie i finansowe wspomaganie
organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym
w art. 4 ust.1 ustawy pkt 1-32, w tym udzielanie wsparcia informatycznego i
marketingowego w zakresie pozyskiwania funduszy na działalność statutową, doradztwo w
zakresie informatyki,
23) działalność charytatywną,
24) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
25) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
26) dostarczanie przedsiębiorcom oprogramowania wpierającego prowadzenie działalności
gospodarczej,
27) oprócz realizacji własnych przedsięwzięć, Fundacja może współdziałać z innymi
instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi oraz prawnymi, zarówno w kraju jak i
zagranicą, dla osiągnięcia celów statutowych; współdziałanie to może mieć charakter
wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo
pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

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

1. Terapia behawioralna i edukacja dzieci autystycznych
W roku 2016 Fundacja prowadziła zajęcia edukacyjne, zajęcia z zakresu terapii
behawioralnej oraz terapii zachowań dla dzieci z: upośledzeniem, autyzmem oraz
pokrewnymi zaburzeniami. Zajęcia te są prowadzone w ramach odpłatnej
działalności statutowej Fundacji. Terapią zostało objętych kilkanaścioro dzieci
dotkniętych zaburzeniami rozwoju. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonego
pedagoga specjalnego, zatrudnionego w Fundacji na podstawie umowy zlecenia.
Działalność wspierająca rozwój dzieci, zarówno pod względem edukacyjnym, jak i
terapii zachowań daje wymierne efekty w postaci znacznej poprawy w zakresie
funkcjonowania podopiecznych Fundacji, świadczy o tym coraz większe
zainteresowanie rodziców tą formą działalności Fundacji.
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://ftpa.pl.
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.

4. Bezpośrednie wsparcie osób niepełnosprawnych, z autyzmem i
zaburzeniami ze spektrum autyzmu
W 2016 roku Fundacja dofinansowywała leczenie i rehabilitację osób niepełnosprawnych, z
autyzmem i zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

5. Program informatycznego i marketingowego wsparcia organizacji
pozarządowych
W 2016 roku Fundacja realizowała program informatycznego i marketingowego
wsparcia innych organizacji pozarządowych „1% dla Organizacji non-profit”.
Większość mniejszych organizacji pozarządowych nie posiada odpowiednich
zasobów oraz wiedzy by wykorzystywać nowoczesne technologie do pozyskiwania
funduszy na działalność statutową. W związku z tym zaproponowaliśmy
organizacjom pomoc w następujących obszarach:
- tworzenie witryn internetowych używanych do pozyskiwania funduszy z 1%
podatku dochodowego dla organizacji,
- tworzenie programów do rozliczeń PIT dedykowanych organizacji,
- rejestracja organizacji w programie Google dla organizacji non-profit, rejestracja
w programie Google Ad Grants oraz administracja kontem Ad Grants w celu
pozyskiwania funduszy dla organizacji.
Organizacje pozarządowe rejestrują się w programie na naszej stronie internetowej
http://opp.ftpa.pl. Mają tam możliwość bezpłatnego wygenerowania dedykowanego

programu do PIT do wykorzystania na własnych stronach internetowych, a także
mogą zgłosić się do programu „1% dla Organizacji non-profit”, w ramach którego
pomagamy im pozyskiwać fundusze na działalność statutową wykorzystując
programy Google dla non-profit, Google Ad Grants, program TaxMachine PITy
2016/2017.
Program realizowany jest w ramach nieodpłatnej działalności statutowej Fundacji.
W roku 2016 w projekcie wzięło udział około 40 Organizacji Pożytku Publicznego.
Jednocześnie organizacje pozarządowe bezpłatnie wygenerowały ponad 300
instalatorów dedykowanego programu TaxMachine PITy 2016/2017, które
wykorzystywały podczas prowadzenia kampanii marketingowych mających na celu
pozyskiwanie 1% podatku dochodowego.
W pierwszych czterech miesiącach roku 2016, odnotowaliśmy prawie 90 tysięcy
pobrań dedykowanych programów PIT, co niewątpliwie przyczyni się do pozyskania
znacznej wartości funduszy dla organizacji pozarządowych biorących udział w
projekcie.
6. Program wspomagający rozwój przedsiębiorczości
W 2016 roku prowadziliśmy program wspomagania polskiej przedsiębiorczości
poprzez udostępnianie bezpłatnej aplikacji do prowadzenia firm. Aplikacja
udostępnia bezpłatnie większość funkcji potrzebnych w typowej małej firmie, w tym
księgi podatkowe (tak zwana mała księgowość), fakturowanie, płace, aktywne
formularze, w tym e-deklaracje, środki trwałe, rozliczanie PIT, VAT i wiele innych.
Jesteśmy przekonani, że program przyczyni się do rozwoju przedsiębiorczości,
dzięki niemu wielu przedsiębiorców będzie mogło bezpłatnie skorzystać z
nowoczesnych rozwiązań technicznych w swoich firmach.
Program jest realizowany w ramach nieodpłatnej działalności statutowej Fundacji.
Z programu skorzystało w roku 2016 około 10000 przedsiębiorców.

Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej
W roku 2016 działalność gospodarcza nie została podjęta przez Fundację.

Uchwały Zarządu Fundacji
W roku 2016 zarząd fundacji podjął 4 uchwały:
•

uchwała nr 1 z dnia 2016-01-01 w sprawie wynagrodzenia członka zarządu,

•

uchwała nr 2 z dnia 2016-01-01 w sprawie wynagrodzenia członka zarządu,

•

uchwała nr 3 z dnia 2016-01-01 w sprawie wynagrodzenia członka zarządu,

•

uchwała z dnia 2016-03-30 w sprawie ustanowienia statutu Fundacji w nowym
brzmieniu.

IV. Przychody i koszty Fundacji w okresie sprawozdawczym

Przychody ogółem wynoszą
w tym:
- przychody z 1% podatku dochodowego
- przychody z działalności statutowej odpłatnej
- przychody z darowizn
- przychody finansowe
- dodatni wynik finansowy za rok 2015

2 172 735,93 zł
655 700,42 zł
10 152,00 zł
200,00 zł
50 388,52 zł
1 506 683,51 zł

Koszty realizacji zadań statutowych wyniosły 530167,84 zł, w tym koszty działalności
statutowej odpłatnej 11448,00 zł, koszty działalności statutowej nieodpłatnej: 511408,95
zł, koszty administracyjne: 6928,09 zł, koszty finansowe: 382,80 zł.
Struktura kosztów nieodpłatnej działalności pożytku publicznego:
- zużycie materiałów i energii: 4759,20 zł,
- usługi obce: 173 136,01 zł,
- podatki i opłaty: 54 360,00 zł,
- wynagrodzenia: 251 640,00 zł
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 0 zł,
- amortyzacja: 4499,00 zł,
- pozostałe koszty: 23014,74 zł.
Struktura kosztów odpłatnej działalności pożytku publicznego:
- zużycie materiałów i energii: 0 zł,
- usługi obce: 0 zł,
- podatki i opłaty: 761,00 zł,
- wynagrodzenia: 9656,68 zł,
- ubezpieczenia społeczne: 1030,32 zł.
Struktura kosztów administracyjnych:
- zużycie materiałów i energii: 0,00 zł,
- usługi obce: 0,00 zł,
- pozostałe koszty: 6928,09,00 zł.

V. Personel Fundacji
Fundacja w roku 2016 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.

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym
W okresie sprawozdawczym Fundacja zatrudniała jedną osobą na podstawie umowy
zlecenia do realizacji odpłatnej działalności statutowej, łączna kwota wynagrodzeń brutto z
tego tytułu wyniosła 11448 zł.
W okresie Fundacja wypłacała wynagrodzenia członkom zarządu Fundacji z tytułu
pełnienia Funkcji na podstawie powołania, łączna kwota wynagrodzeń brutto wszystkich
członków zarządu z tego tytułu wyniosła 306000 zł.

VII. Majątek Fundacji
1. Udzielone przez Fundację pożyczki pieniężne:
Fundacja w 2016 r. nie udzielała żadnych pożyczek.
2. Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych:
Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku Fundacja posiadała środki finansowe w
wysokości 1 179 375,98 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 na dzień bilansowy posiadała obligacje spółek prawa handlowego o wartości
521928,36 zł zdeponowane na rachunku brokerskim 02 2490 1015 0000 0000 0010 0850
w Alior Bank SA.
4. Nabyte nieruchomości:
Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości w okresie sprawozdawczym.
5. Nabyte pozostałe środki trwałe:
Fundacja nabyła w okresie sprawozdawczym środki trwałe o wartości 4499,00 zł.
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. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2016.
4. Rachunek wyników sporządzony na dzień 31.12.2016.
5. Informacje uzupełniające do bilansu za rok 2016.
6. Uchwała Rady Fundacji zatwierdzająca sprawozdanie finansowe za rok 2016.
Podpisy członków zarządu

Sebastian Moździoch

Katarzyna Jaworska

Małgorzata Moździoch

