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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 

FUNDACJI ZAPOBIEGANIA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 

I PROMOCJI ZDROWIA PRZY ODDZIALE REHABILITACJI

SZPITALA W EŁKU 

„REHA-VITAE” 

ZA ROK 2016

(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dn. 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego

zakresu sprawozdania z działalności fundacji, Dz. U. z dnia 22.05.2001 r.)
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Ełk, luty 2017 r

I. Dane o Fundacji:

1. Nazwa:  Fundacja  Zapobiegania  Niepełnosprawności  i  Promocji  Zdrowia  przy  Oddziale

Rehabilitacji Szpitala w Ełku  „REHA–VITAE”

2. Siedziba i adres: 19-300 Ełk, ul. Baranki 24

3. Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 06.01.2006 r. wpis do KRS

4.  Nr KRS:  0000247350

5. Nr REGON: 280083836 

6. Akt notarialny z dnia 04.11.2005 r. o ustanowieniu fundacji

7. NIP: 8481752567

8. Status organizacji pożytku publicznego: wpis z dnia 27.02.2007 r.

Zarząd Fundacji na dzień 31.12.2016  r. wg aktualnego wpisu w rejestrze sądowym:

Prezes Zarządu - Małgorzata Skolimowska (19-300 Ełk, ul. Kościuszki 4/4)

Zastępca Prezesa Zarządu - Agnieszka Wiśniewska (19-300 Ełk, ul. Kochanowskiego 13)

Sekretarz Zarządu – Merska Agnieszka (19-300 Ełk, ul. Leśna 2A) 

Członek Zarządu – Marek Kular (19-300 Elk, ul.Kilińskiego 21/38)

Członek Zarządu – Hubert Uytkański (19-300 Ełk, ul. Gdańska 12/51)

Zgodnie ze statutem Fundacja “REHA-VITAE” może prowadzić działalność na terenie

Rzeczypospolitej Polskiej.

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności publicznej i społecznie użytecznej, 

a w szczególności:

1. Pomoc osobom niepełnosprawnym;

2. Realizowanie  programów  profilaktycznych  i  zapobiegających  niepełnosprawności  oraz

pogłębianiu się izolacji społecznej osób niepełnosprawnych;

3. Prowadzenie edukacji zdrowotnej;

4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr medycznych zajmujących się rehabilitacją i opieką

nad osobami niepełnosprawnymi. 
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II. Zasady, formy i zakres działalności fundacji określa § 9 Statutu:

Formy działania Fundacji:

1. W zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym:

a) rehabilitacja  ofiar  wypadków  komunikacyjnych  i  osób  niepełnosprawnych  mająca  na  celu

zapobieganie powstawaniu i pogłębianiu się niepełnosprawności fizycznej i społecznej;

b) dofinansowywanie  zakupu  sprzętu  ortopedycznego  i  pomocniczego  zwłaszcza  ofiarom

wypadków komunikacyjnych oraz nauka efektywnego użytkowania pozyskanego sprzętu;

c) pomoc w doborze zaopatrzenia ortopedycznego oraz środków pomocniczych ofiarom 

wypadków komunikacyjnych i osobom niepełnosprawnym;

d) rehabilitacja w warunkach domowych - zwłaszcza ofiar wypadków komunikacyjnych;

e) stymulowanie  wyższych  funkcji  mózgu  u  pacjentów  po  urazie  głowy  poprzez  specjalne

programy terapeutyczne - w tym komputerowe specjalistyczne programy edukacyjne;

f) pomoc  w  przystosowaniu  dla  potrzeb  osób  niepełnosprawnych  budynków  użyteczności

publicznej;

g) pomoc przy wykonywaniu zabiegów pielęgnacyjnych;

h) wsparcie psychologiczne i terapeutyczne osób niepełnosprawnych i ich opiekunów;

i) udzielanie porad psychologicznych, logopedycznych, pielęgniarskich, fizjoterapeutycznych oraz

lekarskich ofiarom wypadków komunikacyjnych i osobom niepełnosprawnym.

j) rekrutacja pracowników i ich udostępnianie na potrzeby realizacji celów statutowych Fundacji

2. W zakresie  realizowania programów profilaktycznych  i  zapobiegających niepełnosprawności

oraz pogłębianiu się izolacji społecznej osób niepełnosprawnych:

a) badania przesiewowe noworodków i niemowląt;

b) badania przesiewowe dzieci i młodzieży w wieku szkolnym;

c) rehabilitacja dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych;

d) doradztwo w zakresie dostosowania lokali mieszkalnych i innych obiektów dla potrzeb osób

niepełnosprawnych;

e) pomoc w przystosowaniu stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, zwłaszcza ofiar 

wypadków komunikacyjnych; 

f) podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych;

g) organizowanie obozów aktywnego wypoczynku oraz prowadzenie zajęć sportowych dla osób

niepełnosprawnych.
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3. W zakresie edukacji zdrowotnej:

a) prowadzenie szkoleń o tematyce zdrowotnej;

b) wydawanie i rozpowszechnianie materiałów promujących zdrowy tryb życia i informujących

o profilaktyce zdrowotnej oraz materiałów szkoleniowych dla  osób niepełnosprawnych i ich

opiekunów;

c) organizowanie konferencji, szkoleń o tematyce zgodnej z celami Fundacji;

d) udzielanie  instruktażu  w  zakresie  samodzielnego  wykonywania  ćwiczeń  osobom

niepełnosprawnym i ich opiekunom;

e) nauka prawidłowej pielęgnacji i samopielęgnacji; 

f) prowadzenie  grup  wsparcia  oraz  terapii  grupowej  pacjentów  niepełnosprawnych  i  ich

opiekunów.

4. W zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych kadry medycznej zajmującej się rehabilitacją

i opieką nad osobami niepełnosprawnymi: 

a) finansowanie częściowe lub całkowite szkoleń kadry medycznej zajmującej się rehabilitacją;

b) przyznawanie stypendiów naukowych kadrze medycznej  podnoszącej  swoje kwalifikacje  

w zakresie rehabilitacji;

c) finansowanie  uczestnictwa  kadry  medycznej  zajmującej  się  rehabilitacją  w  krajowych  

i zagranicznych konferencjach naukowych dotyczących rehabilitacji;

d) doposażanie w sprzęt specjalistyczny stanowisk pracy personelu medycznego zajmującego

się  rehabilitacją  w zakresie  umożliwiającym zwiększenie  skuteczności  i  poprawę jakości

leczenia usprawniającego.
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Realizacja celów statutowych z opisem głównych zdarzeń finansowych w 2016 r. 

Realizacja zadania publicznego z zakresu ochrona i promocja zdrowia 

„Dzieci naszą przyszłością”

Program jest  realizowany przy wsparciu  finansowym Gminy Miasta  Ełk,  i  jest  on kontynuacją

projektu z lat poprzednich „Profilaktyka wad postawy i otyłości” i  „Dzieci naszą przyszłością”.

Promocja Projektu odbyła się poprzez audycję radiową w „Radiu 5” oraz poprzez wystąpienie „na

żywo” w telewizji TVP Olsztyn, dzieki czemu dotarliśmy do szerokiego grona zainteresowanych.

W ramach w/w programu, w 2016r. na terenie „Pro-Medica” sp. z o.o. w Ełku odbyły się sesje

terapeutyczne,  ćwiczenia ogólnousprawniające indywidualne oraz konsultacje fizjoterapeutyczne.

W  ramach  w/w  zajęć  dzieci  zagrożone  wadami  postawy  i  otyłością  wraz  

z  rodzicami  zostały  przeszkolone  w zakresie  wykonywania  dobranych  indywidualnie  ćwiczeń  

oraz na temat prawidłowego odżywiania. 

      Sesje terapeutyczne czyli regularnie powtarzane zajęcia w małych grupach dzieci wpłynęły na

poprawę kontroli emocji, zmniejszenie lęku oraz nadpobudliwości psychoruchowej. 

Całkowity koszt Programu wyniósł 10 100,01 zł, z czego kwota 6000 zł stanowiła dofinansowanie 

z Urzędu Miasta Ełk.

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego:

Fundacja zakupiła  na kwotę 2236,00 zł  drobny sprzęt  rehabilitacyjny,  który w drodze umowy  

o  darowiznę  przekazano  do  Ośrodka  Rehabilitacji  Dziennego  dla  dzieci,  znajdującego  się  

w „Pro-Medica” sp. z o.o. w Ełku. W skład tego sprzętu wchodziły: klin, wałki rehabilitacyjne,

mata, tunel, kołdra obciążająca, piłeczki, trapezy.

Natomiast  w  formie  umowy  o  dzierżawę  wyposażono  Oddział  Rehabilitacji  Neurologicznej  

i Ogólnoustrojowej oraz Oddział  Rehabilitacji  Kardiologicznej „Pro-Medica” sp. z o.o. w Ełku  

w  sprzęt  do  ćwiczeń  (hantle,  ławka,  obciążenia  kompozytowe,  urządzenie  do  ćwiczeń  stawu

nadgarstkowego) o wartości 5026,84 zł. 

Bezpłatne  rozpowszechnianie  magazynu  „Integracja”  wśród  osób  niepełnosprawnych  

oraz  ich rodzin.

Fundacja  otrzymuje  bezpłatnie  w/w  magazyn,  opłaca  natomiast  koszt  jego  przesyłki.

Rozpowszechniamy go wśród pacjentów Szpitala „Pro-Medica” sp. z o.o. w Ełku.
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III. Fundacja “REHA-VITAE” nie prowadzi działalności gospodarczej.

IV. Kserokopie Uchwał Zarządu Fundacji.

-  w 2016 r. nie podjęto uchwał. 

V. Informacja o uzyskanych w 2016r. przychodach ze wskazaniem źródeł.

Kwota  uzyskanych  w  2016  r.  przychodów  wyniosła  41  321,93  zł,  na  którą  

składają się:

a) Przychody z działalności statutowej w wysokości   41 233,89 zł w tym:

 spadków i zapisów  0 zł,

 nawiązki sądowe  500,00 zł,

 pozostałe wyroki sądowe 6407,89 zł,

 darowizny pieniężne od osób fizycznych  27 326,00 zł, w tym:

* wpływy z 1% podatku  26 826,00 zł;

* darowizny 500,00 zł;

 darowizny pieniężne od osób prawnych 0,00 zł,

 dotacja Urzędu Miasta 6 000,00 zł,

 odpłatne  świadczenia  realizowane  przez  fundację  w  ramach  celów  statutowych  (dzierżawa

sprzętu rehabilitacyjnego) 1 000,00 zł.

b) Pozostałe przychody – 0,00 zł,

c) Przychody finansowe – 88,04  zł:

 – odsetki bankowe –   88,04 zł.

W załączeniu Rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa .

VI. Informacja o poniesionych w 2016r. kosztach.

W  roku  2016  Fundacja  “REHA-VITAE”  poniosła  koszty  w  wysokości  37  488,46  zł  

a) Na realizację celów statutowych 22 664,86 zł

b) Koszty administracyjne w wysokości  14 823,60 zł w tym:

 zużycie materiałów i energii 190,80 zł,

 usługi obce 6000,00 zł,

 wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 7 000,00  zł,

 pozostałe  1 632,80 zł,

c) pozostałe koszty 0,00 zł,
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VII. Zatrudnienie w Fundacji “REHA-VITAE”.

a) Fundacja “REHA-VITAE” nie ma zatrudnionych osób. 

b) Łączna kwota wynagrodzeń w 2016 r. “nie miała miejsca”

c)  Dane  o  wysokości  rocznego  lub  przeciętnego  miesięcznego  wynagrodzenia  wypłaconego

członkom innych niż zarząd organów fundacji, z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie  

i inne świadczenia.

Członkowie organów Fundacji nie otrzymywali żadnych wynagrodzeń.

d)  W 2016 r.  wypłacono wynagrodzenia  z  tytułu  umów o dzieło   1  000,00 zł,  z tytułu  umów

zlecenia – 15 900,00 zł.

e) Pożyczki pieniężne udzielone przez Fundację - “nie miało miejsca”.

f)  Na  dzień  31.12.2016r.  Fundacja  posiadała  ulokowaną  na  rachunku  bankowym  

BPH SA O/Ełk, nr rachunku: 10 1060 0076 0000 3200 0131 6815 kwotę  18 062,45zł,

BPH SA O/Ełk, nr rachunku: 45 1060 0076 0000 3290 0001 2393 kwotę  20 575,15 zł 

g) Fundacja w 2016r. nie nabywała obligacji, udziałów czy akcji.

h) Fundacja w 2016r. nie nabyła nieruchomości.

i) Nabyte pozostałe środki trwałe  3 700,00  zł.

j) Wartości aktywów i zobowiązań Fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych

sporządzanych dla celów statystycznych. 

Wartość aktywów wynosi 50 223,68 zł, natomiast wartość zobowiązań 20,00  zł.

Zgodnie z  bilansem.

VIII.  Dane  o  działalności  zleconej  Fundacji  przez  podmioty  państwowe  i  samorządowe

(usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej

działalności.

Gmina Miasta Ełk zleciła do realizacji zadanie publiczne z zakresu ochrona i promocja zdrowia

„Dzieci  naszą  przyszłością”.  Program został  opisany w punkcie:  realizacja  celów statutowych  

i został zrealizowany zgodnie z umową  PS.5.524.74.2016, zawartą w dniu 12.02.2016r i Aneksem

Nr  1  z  dnia  02.05.2016r.  W  ramach  w/w  projektu  zostały  przyznane  środki  finansowe  

w kwocie 6 000 zł, całkowity koszt zadania  10100,01 zł.

IX. Informacja o rozliczeniach Fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych.
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Fundacja  “REHA-VITAE”  na  dzień  31.12.2016  r.  nie  posiada  zobowiązań

podatkowych. Składana była deklaracja PIT 4 R – odprowadzono 144,00 zł podatku z tytułu  umów

o dzieło,  z tytułu umów zlecenia 1056,00 zł.

Fundacja  „REHA-VITAE”  dokonuje  wszelkich  rozliczeń  w  zakresie  udzielanego

wsparcia  za  pomocą  faktur  i  rachunków,  w  związku  z  powyższym  nie  jest  zobowiązana  

do zgłaszania zbiorów danych osobowych do GIIF.

X. W okresie  sprawozdawczym, w Fundacji  “REHA-VITAE”  nie  była  przeprowadzona  

kontrola. 
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