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                     SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI 

CELÓW STATUTOWYCH  FUNDACJI ZA ROK 2016 

W 2016 roku Fundacja  „Fundacja Kochaj Mnie… Po Prostu” realizując swoje cele statutowe skupiła 

uwagę na następujące działania na promocję i szkolenia: 

 Fundacja wielokrotnie  pojawiała się w mediach. Wystąpiliśmy w następujących programach: 

TVP3 Kielce, TVP 2 „Ekspres reporterów”, 

 Były liczne artykuły w prasie: „Echo dnia”, „Gazeta Wyborcza Kielce”, „ Zwierciadło”, 

„Pielgrzym” , 

 Prowadziliśmy grupy wsparcia dla wcześniaków oraz dzieci z Zespołem Downa, 

 Przez cały 2016 rok raz w miesiącu odbywały się grupy wsparcia dla rodziców wcześniaków , 

 21 styczeń 2016 braliśmy udział w porannym programie "Dobry dzień z TVP3 Kielce" , 

 21 marca 2016 odbył się Konkurs z okazji Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa. Do 

wygrania były 3 bluzy,. 

  29 marca 2016 ukazał się artykuł w "Pani Domu", 

  5 kwietnia 2016 braliśmy udział w uroczystej inauguracji Biznes Klub Malowany Szminką oraz 

prezentacji katalogu "ONE" podczas której odbyła się zbiórka pieniędzy na rzecz fundacji. 

Zebrałyśmy 6340 zł,  
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 18 maj 2016 braliśmy udział w "II Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej- Pedagogika 

Zdrowia"  

 Czerwiec 2016 braliśmy  udział w ogólnopolskiej kampanii "Pomagam bo lubię". Podczas 

kampanii odbyła się sprzedaż koszulek zebraliśmy 698,01 zł  

 18 czerwca 2016 odbył się  II Wielki Charytatywny Maraton Zumby Zebrałyśmy 4990 zł , 

 sierpień 2016 zakupiliśmy  włóczki i wsparliśmy ogólnopolską akcję "Ośmiorniczki dla 

Wcześniaków" przekazałyśmy 1893,83 zł  

 25 wrzesień 2016 odbyła się sesja zdjęciowa do nowych plakatów promujących Fundację,  

 6 październik odbył się Konkurs z okazji Światowego Dnia Osób z Mózgowym Porażeniem 

Dziecięcym do wygrania 3 bluzy, 

  16 październik odbyło się  nakręcenie teledysku promującego Fundację w Ośrodku 

Rehabilitacyjnym Polanika, 

  17 listopad 2016 odbył się Światowy Dzień Wcześniaka w Bawialni Sowa  

 14 grudnia  odbył się kiermasz świąteczny organizowany przez Centrum Edukacji PRO Civitas 

pieniądze zebrane z kiermaszu przekazane na cele statutowe naszej Fundacji 643,50 zł  

 przez cały rok Fundacja brała udział w projekcie " Dziecko w wieku przedszkolnym wybrane 

problemy zdrowotne w wieku do 3 lat"  

Członkowie Rady Fundacji i Zarządu Fundacji pełnią inne obowiązki wynikające z ich pracy 

zawodowej,  a praca w Fundacji jest misją jaką postawił sobie  Zarząd do spełnienia wobec dzieci 

niepełnosprawnych, które wymagają specjalnej opieki i troski, z którą nie mogą sobie poradzić 

rodzice nie posiadający wiedzy jak wykonywać czynności pielęgnacyjne, wychowawcze i szkoleniowe, 

aby ograniczyć do minimum niepełnosprawność dziecka i dostosować go do życia w społeczeństwie. 

Zadaniem członków fundacji jest też rozpropagowanie istniejącego w naszym społeczeństwie  

problemu nietolerancji i niewiedzy o dzieciach niepełnosprawnych i izolacja tych dzieci od reszty 

społeczeństwa  .  Praca członków fundacji jest społeczna i nikt z tego tytułu nie pobiera żadnych 

gratyfikacji. Fundacja nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej i nie zatrudnia żadnych 

pracowników  .  Fundacja nie jest zarejestrowana jako podmiot działalności pożytku publicznego w 

myśl art.20 ustawy o działalności pożytku publicznego ( Dz.U.Nr 96,poz.873 z póź.zm.). Fundacja nie 

prowadzi zbiorów danych osobowych podlegających obowiązkowi zgłoszenia do rejestracji w GIODO 

(Dz.U. z 2002 r Nr 101 z póź. Zm.) oraz nie prowadzi przetwarzania danych osobowych. Fundacja nie 

prowadzi żadnych transakcji majątkowych i finansowych. W 2016 roku Rada Fundacji podjęła jedna 

uchwałę Nr 1/2016 z dnia 28.01.2016 r., zatwierdzając  sprawozdanie  finansowe  za 2015 rok. 

 

 

 

 


