Sprawozdanie z działalności
Fundacji Wspierania Rozwoju Małego Dziecka "Cali Mali"
za rok 2015

1.Nazwa Fundacji: Fundacja Wspierania Rozwoju Małego Dziecka "Cali Mali"
2.Siedziba: Poznań
3.Adres: ul. Sławomira 43, 61-063 Poznań (adres do korespondencji taki sam)
4.adres poczty elektronicznej: biuro@calimali.pl
5.Nr KRS i data wpisu do Rejestru: 0000574586, data: 09.09.2015
6.REGON: 362445150
7.Zarząd Fundacji:

Agata Kalina- Prezes Zarządu
Maria Szyfter- Członek Zarządu

8.Cele statutowe Fundacji:
Celem Fundacji jest działalność z zakresu wczesnej interwencji terapeutycznej oraz wczesnego
wspomagania rozwoju dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnością, szczególnie w zakresie terapii
logopedycznej i pedagogicznej, współpraca z innymi specjalistami, takimi jak: lekarze różnych
specjalności, położna, psycholog, fizjoterapeuta, terapeuta Integracji Sensorycznej, oferowanie
holistycznej diagnozy i pomocy rodzicom i dzieciom, które wykazują zaburzenia w rozwoju,
wspieranie ich w procesie terapii, tworzenie transdyscyplinarnych zespołów terapeutycznych,
propagowanie profilaktyki logopedycznej, edukacja rodziców, nauczycieli, logopedów i lekarzy z
zakresu wczesnej diagnozy i interwencji logopedycznej, terapia zaburzeń karmienia i pobierania
pokarmów.
9.Zakres działalności:
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Odpłatną i nieodpłatną wieloprofilową terapię dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnością w
zakresie usprawniania ich funkcjonowania;
2. Odpłatną i nieodpłatną terapię logopedyczną;
3. Odpłatną i nieodpłatną terapię pedagogiczną;
4. Odpłatną i nieodpłatną diagnozę dziecka oraz pomoc rodzinie dziecka zagrożonego
nieprawidłowym rozwojem lub niepełnosprawnością (w tym pomoc dzieciom przedwcześnie
urodzonym);
5. Odpłatne i nieodpłatne zajęcia z zakresu usprawniania procesu nauczania i wychowania
dziecka;

6. Odpłatne i nieodpłatne zajęcia z zakresu profilaktyki logopedycznej oraz zapobiegania
występowaniu lub pogłębianiu się nieprawidłowości rozwojowych;
7. Odpłatną i nieodpłatną terapię kontaktową z udziałem psów;
8. Odpłatną i nieodpłatną pracę z dziećmi, w tym dziećmi niepełnosprawnością;
9. Organizowanie imprez kulturalno- edukacyjnych i sportowych oraz konkursów i zabaw;
10. Organizowanie odpłatnych i nieodpłatnych szkoleń dla wolontariuszy, logopedów,
pedagogów, psychologów, nauczycieli, wychowawców, lekarzy, fizjoterapeutów i studentów
na tematy związane z działalnością Fundacji;
11. Odpłatne i nieodpłatne organizowanie spotkań, warsztatów, konferencji, imprez kulturalnoedukacyjnych;
12. Propagowanie i upowszechnianie wiedzy na temat profilaktyki logopedycznej, diagnozy i
terapii logopedycznej oraz pedagogicznej;
13. Odpłatną i nieodpłatną współpracę z placówkami oświatowymi (żłobkami, przedszkolami,
szkołami i uczelniami wyższymi), wychowawczymi, terapeutycznymi oraz szkoleniowymi;
14. Organizowanie odpłatnych i nieodpłatnych wyjazdów i spotkań dla dzieci, w tym dzieci z
niepełnosprawnością oraz ich rodzin;
15. Zbieranie wiedzy naukowej na tematy związane z działalnością Fundacji;
16. Propagowanie działalności Fundacji poprzez radio, telewizję, prasę, Internet;
17. Zbiórkę i pozyskiwanie funduszy na cele statutowe, zgodnie z ustawą o finansach
publicznych;
18. Współpracę z innymi fundacjami i stowarzyszeniami, instytucjami i firmami o podobnych
celach działania;
19. Sprzedaż materiałów reklamowych promujących Fundację;
20. Zawieranie umów z producentami materiałów reklamowych promujących Fundację;
21. Odpłatne i nieodpłatne prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej, informacyjnej,
internetowej, wydawniczej, promocyjnej i reklamowej;
22. Wykup lub dzierżawę terenów celem założenia i prowadzenia ośrodków wczesnej interwencji
oraz wczesnego wspomagania, poradni psychologiczno- pedagogicznej;
23. Współpraca z organizacjami, instytucjami, spółkami i osobami w kraju i za granicą, a także z
władzami samorządowymi, rządowymi i służbami mundurowymi w zakresie wymienionym w
celach działania Fundacji;
24. Odpłatne i nieodpłatne prowadzenie działalności wydawniczej, w szczególności w zakresie
materiałów szkoleniowych, biuletynów i innych wydawnictw służących celom statutowym;
25. Uczestnictwo w odpłatnych i nieodpłatnych szkoleniach, warsztatach, seminariach,
konferencjach podnoszących kwalifikacje wolontariuszy i pracowników Fundacji.

W działalności Fundacji w 2015 roku nie wystąpiły zdarzenia prawne o skutkach finansowych.

10.Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
11.Podjęte uchwały: w 2015 roku nie zostały podjęte żadne uchwały zarządu.
12.Fundacja nie uzyskała żadnych przychodów w roku 2015, ani nie realizowała odpłatnych
świadczeń w ramach celów statutowych.

13.Fundacja w 2015 roku nie poniosła żadnych kosztów na realizację celów statutowych, ani
kosztów administracyjnych, ani innego rodzaju kosztów.
14.Fundacja nie zatrudniała w 2015 roku żadnych pracowników, ani współpracowników. Fundacja
w 2015 roku nie udzielała pożyczek, nie posiadała środków na rachunkach bankowych, nie
nabywała obligacji, ani udziałów, ani akcji w innych podmiotach, nie nabywała nieruchomości, ani
innych środków trwałych. Fundacja nie posiadała w 2015 roku zobowiązań podlegających ujęciu w
sprawozdaniu finansowym, a wartość jej aktywów wynosiła 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc
złotych 00/100).
15.Fundacja nie podejmowała w roku 2015 działalności zleconej przez podmioty państwowe i
samorządowe.
16.Wobec braku zobowiązań podatkowych Fundacja w 2015 roku nie dokonywała rozliczeń z tytułu
zobowiązań podatkowych. Fundacja złożyła za 2015 rok sprawozdanie finansowe oraz CIT-8 w
wyznaczonym do tego terminie.
17.W okresie sprawozdawczym, tj. w roku 2015 w Fundacji nie była prowadzona kontrola.

Prezes Fundacji

Członek Zarządu

Agata Kalina

Maria Szyfter

