Sprawozdanie z działalności
Fundacji Rozwoju Pomocy Dzieciom Kajtek
za 2014 r.
Fundacja Rozwoju Pomocy Dzieciom powołana została przez Fundatora aktem notarialnym
ustanawiającym Fundację z dnia 26 czerwca 2014 roku, sporządzonym w Kancelarii
Notarialnej Mirosława Kupisa w Warszawie, repertorium A nr 3565/2014
Główne cele statutowe Fundacji:
1. Wyrównywanie szans dostępu do edukacji, rehabilitacji, wypoczynku, dostępu do
fachowej diagnozy, opieki medycznej i terapeutycznej dla:
a) dzieci i dorosłych chorych przewlekle, w tym na choroby neuropsychiatryczne
i neurorozwojowe takie jak autyzm
b) dzieci i dorosłych niepełnosprawnych, dzieci adoptowanych, z domów
zastępczych i domów dziecka
c) osób samotnie je wychowujących, zagrożonych marginalizacją społeczną i
wyłączeniem
d) dzieci i dorosłych zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym; osób
starszych i niedołężnych.
2. Organizowanie i uczestnictwo w imprezach propagujących idee pełnoprawnego
udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym
3. Świadczenie dzieciom i młodzieży, zwłaszcza niepełnosprawnym, autystycznym,
pomocy finansowej, rzeczowej i organizacyjnej, naukowej, oświatowej i
wychowawczej w formie organizowania lub dofinansowania szkoleń, sympozjów,
zebrań naukowych z udziałem przedstawicieli środowiska nauki, kultury i oświaty,
poświęconych tematyce osób niepełnosprawnych.
4. Stwarzanie szans na rozwój edukacyjny i zawodowy dla w/w osób

Zarząd w składzie:
1. Anna Dunajska – Prezes Zarządu
2. Joanna Domańska- Członek Zarządu
3. Karolina Pruk – Członek Zarządu
4. Anna Maciejczuk – Członek Zarządu
podjął następujące uchwały:
1. Uchwała nr 1/2014 r. w sprawie podjęcia przez Fundację działań w celu monitoringu
szeroko rozumianej sytuacji rodzin dzieci z problemami neurorozwojowymi
2. Uchwała nr 2 /2014 w sprawie podjęcia współpracy z wolontariuszami
3. Uchwała nr 3/2014 w sprawie objęcia pomocą psychologiczną rodzin dzieci
z dysfunkcjami
4. Uchwała nr 4/2014 w sprawie przyjęcia Regulaminu rozpatrywania
wniosków o pomoc udzielaną przez Fundację Rozwoju Pomocy Dzieciom Kajtek

Wykonanie podjętych ustaw powierzone zostało członkiniom Zarządu : p. Joannie
Domańskiej oraz p. Annie Maciejczuk. Postanowienia uchwał zostały wykonane w
terminie

W 2014 r. Fundacja Rozwoju Pomocy Dzieciom Kajtek prowadziła działalność
nieodpłatną w postaci organizacji zajęć terapii psychologicznej dla rodzin dzieci z
dysfunkcjami. Zajęcia prowadzili wolontariusze. Pomocą zostało objętych 9 rodzin,
łącznie 29 osób.

W roku 2014 Fundacja nie wygenerowała przychodów i dochodów. Obowiązek złożenia
sprawozdania finansowego za 2014 r. został przeniesiony na rok 2105 zgodnie z art 3 pkt
19 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591

W imieniu Zarządu

