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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (--–).

Data zamieszczenia sprawozdania

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     POMORSKIE

Gmina GDAŃSK

Powiat GDAŃSK

Ulica UL. BUDOWLANYCH Nr domu 23 Nr lokalu 

Miejscowość GDAŃSK Kod pocztowy 80-298 Poczta GDAŃSK Nr telefonu 

Nr faksu E-mail fundacja@olicon.com.pl Strona www fizjoterapiadzieci.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2017-02-28

2019-12-04

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 36666632700000 6. Numer KRS 0000665780

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Sabina Lach-Ruszkowska Prezes Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Joanna Marczak W-ce Przewodnicząca TAK

Krzysztof Michał Bruski Członek Rady TAK

Adam Starzyński Członek Rady TAK

FUNDACJA NA RZECZ DZIECI CHORYCH, NIEPEŁNOSPRAWNYCH I POTRZEBUJĄCYCH POMOCY 
WYSPA SKARBÓW

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

Fundacja Wyspa Skarbów jest organizacją pożytku publicznego,która działa na terenie województwa pomorskiego. 
Zajmujemy się niepełnosprawnymi dziećmi oraz ich rodzinami. Opłacamy im cykl specjalistycznej terapii, turnusy 
rehabilitacyjne, zakup potrzebnego sprzętu medycznego a rodzinom potrzebne artykuły codziennego użytku. Swoje 
cele realizujemy poprzez: 
•pomoc osobom chorym i niepełnosprawnym,szczególnie dzieciom i młodzieży z różnego rodzaju wadami 
rozwojowymi, z deficytami psychofizycznymi i trudno uleczalnymi chorobami,
•pomoc Rodzinom w ciężkiej sytuacji życiowej spowodowanej chorobą dziecka, •finansowanie operacji i leczenia, 
zabiegów rehabilitacyjnych i medycznych,
•zakup niezbędnego sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego oraz leków. 
Fundacja Wyspa Skarbów zorganizowała projekt„Grupa Wsparcia dla Rodzin/Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych- 
Czas Super Bohaterów”. Projekt został zrealizowany częściowo z otrzymanej dotacji MOPR w ramach zadania 
publicznego zgodnie z przepisami art.19a na podstawie art.16 ustawy z dnia 24.04.2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020poz.1057). 
Celem projektu było stworzenie takiej przestrzeni dla rodziców/opiekunów w której będą mogli wymieniać się swoimi 
doświadczeniami na temat rodzicielstwa, problemów czy rozwoju swoich dzieci.
To była swoista „opieka wytchnieniowa dla rodzica” polegająca na relaksacji, rozmowie ze specjalistami, uzyskaniu 
wparcia dla dziecka w postaci rehabilitacji, sprzętu medycznego czy konsultacji, pozyskania dofinansowania, a także 
zaspokojenia potrzeb akceptacji, bezpieczeństwa oraz samorealizacji. Ponadto w grupie każdy członek miał 
faktyczną możliwość komunikowania się z innymi nie pośrednio, przy pomocy innych ludzi, lecz bezpośrednio, 
„twarzą w twarz”. 
Rodzice i dzieci uczestniczyli w następujących spotkaniach:
1.Wykłady na temat rozwoju poznawczego dziecka z niepełnosprawnością poprzez wszystkie etapy edukacyjne,oraz 
na temat domowej fizjoterapii.
Wykłady zostały przeprowadzone przez specjalistów - psychologa, pedagoga i fizjoterapeutów.
2.Warsztaty psychologiczno-pedagogiczne dla rodziców i dzieci - zostały poprowadzone przez psychologa i 
pedagoga specjalnego. 
W związku z sytuacją pandemii,wykłady były zorganizowane on-line, a warsztaty w małych 5 osobowych grupach. 
Członkowie poszczególnych grup warsztatowych, mieli możliwość uświadomienia sobie i zrealizowania ważnych 
potrzeb społeczno-emocjonalanych - nawiązania i podtrzymywania bliskich relacji i więzi, zbudowanych ze względu 
na podobieństwa doświadczeń życiowych, sytuacji zdrowotnej  i psychofizycznej swoich dzieci.
Kolejnym zrealizowanym celem było zintegrowanie rodziców oraz zinternalizowanie przez nich podstawowych 
umiejętności takich jak: kształtowanie samoświadomości, autorefleksji i radzenia sobie z trudnymi  emocjami 
własnymi i dzieci. Realizowane warsztaty dla dzieci niepełnosprawnych były miejscem spotkań dzieci i rodziców, 
wspólną, radosną, przestrzenią do zabawy oraz konsultacji z pedagogiem specjalnym. Dzieci były zachwycone z 
przebywania z rówieśnikami, uczyły się bycia ze sobą, wspólnej zabawy i zajęć, co było ogromnym wyzwaniem, ze 
względu na ich niepełnosprawności. Jednak przy pomocy doświadczonego pedagoga minimalizowały czy nawet 
przełamywały swoje lęki i obawy.
Fundacja Wyspa Skarbów razem z Centrum Terapii Wyspa zorganizowała bal karnawałowy dla podopiecznych 
Fundacji oraz pacjentów Centrum Terapii Wyspa, w czasie którego przeprowadziła zamkniętą zbiórkę pieniędzy i 
licytację, na rzecz podopiecznych Fundacji.
Fundacja wystąpiła do firmy Dr Oetker Polska Sp. z o.o. o dary rzeczowe w postaci produktów spożywczych, które z 
okazji Świąt Bożego Narodzenia zostały przekazane Rodzinom nie tylko objętych wsparciem Fundacji, ale również 
potrzebującym Rodzinom dzieci uczęszczających na terapię do Centrum Terapii Wyspa.
Fundacja pozyskała pieniądze z darowizn od osób prawnych i fizycznych.

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby fizyczne

Osoby prawne

20

0
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności pożytku publicznego, o których mowa 
w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1., na 
rzecz których działała 
organizacja 
(Np. zwierzęta, zabytki)

nie dotyczy

3. Informacja dotycząca przedmiotu działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie
sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty poniesione 
z 1% podatku dochodowego 
od osób fizycznych w ramach 

sfery

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Finansowanie rehabilitacji i terapii dzieci 
niepełnosprawnych.
Fundacja Wyspa Skarbów w roku 2020 przekazała część 
zebranych funduszy na rehabilitację i terapię dzieci.
W specjalistycznym Centrum Terapii Wyspa w Gdańsku 
przy ul. Kartuskiej 214, podopieczni Fundacji 
otrzymywali następującą pomoc:
- w zakresie rehabilitacji ruchowej - metodą NDT 
Bobath, MEDEKA, FITS,PNF,Kinesiotaping
- terapię neurologopedyczną
- terapię psychologiczną i pedagogiczną
- terapię integracji sensorycznej
- terapię widzenia
- terapię ręki
Terapie odbywały się w salach wyposażonych w 
specjalistyczny sprzęt i były prowadzone przez dobrze 
wykwalifikowanych specjalistów.
Fundacja zorganizowała również akcję zbiórki pieniędzy 
dla naszego podpieczonego na przeprowadzenie 
skomplikowanej i kosztownej  operacji w Niemczech. 
Dzięki tej operacji chłopiec z mózgowym porażeniem 
dziecięcym będzie miał szansę na poruszanie stopą i 
lepsze funkcjonowanie w codziennym życiu.

0,00 zł
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5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

2 pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom 
i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i osób

Badania w przestrzeni publicznej pokazały, że w 
Gdańsku nie ma grup wsparcia dla rodziców dzieci 
niepełnosprawnych, a jest to przez nich wyczekiwane. 
Rodzic jest pozostawiony samemu sobie kiedy 
dowiaduje się, że jego upragnione dziecko jest 
niepełnosprawne. Już od samego początku sam szuka 
specjalistów, sam szuka informacji co dalej i sam zmaga 
się z procesem żałoby. Jest to tak duże obciążenie dla 
organizmu rodzica, który często traci swoją tożsamość i 
plany oraz ulega marazmowi czy ukrytej depresji.
Fundacja Wyspa Skarbów zorganizowała projekt „Grupa 
Wsparcia dla Rodzin /Opiekunów Dzieci 
Niepełnosprawnych - Czas Super Bohaterów” .
W ramach projektu zostały zorganizowane
- warsztaty dla rodziców i dzieci niepełnosprawnych
- pomoc psychologiczna dla Rodziców dzieci 
niepełnosprawnych
Członkowie poszczególnych grup warsztatowych, mieli 
możliwość uświadomienia sobie i zrealizowania ważnych 
potrzeb społeczno-emocjonalanych - nawiązania i 
podtrzymywania bliskich relacji i więzi, zbudowanych ze 
względu na podobieństwa doświadczeń życiowych, 
sytuacji zdrowotnej i psychofizycznej swoich dzieci. 
Kolejnym zrealizowanym celem było zintegrowanie 
rodziców oraz zinternalizowanie przez nich 
podstawowych umiejętności takich jak: kształtowanie 
samoświadomości, autorefleksji i radzenia sobie z 
trudnymi emocjami własnymi i dzieci.
Rodzinom zostały również przekazane paczki 
żywnościowe.

0,00 zł

3 ochrona i promocja zdrowia W ramach promocji i ochrony zdrowia, rodzice i dzieci 
uczestniczyli w następujących spotkaniach: 
1. ze względu na pandemię zostały zorganizowane 
wykłady on-line - na temat rozwoju poznawczego 
dziecka z niepełnosprawnością poprzez wszystkie etapy 
edukacyjne, oraz na temat domowej fizjoterapii. 
Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się wykłady na 
temat zdrowego żywienia.
Wykłady zostały przeprowadzone przez specjalistów - 
psychologa, pedagoga, dietetyka i fizjoterapeutów. 
2. Warsztaty psychologiczno-pedagogiczne dla rodziców 
i dzieci  - zostały poprowadzone przez psychologa i 
pedagoga specjalnego. Były one miejscem spotkań 
dzieci i rodziców, wspólną radosną przestrzenią do 
zabawy oraz konsultacji z pedagogiem specjalnym. 
Został przedstawiony sposób na zdrowy styl życia, 
pomimo obciążeń jakie niesie codzienne życie z 
dzieckiem niepełnoprawnym.

0,00 zł

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności pożytku publicznego, o których mowa 
w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery 
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 35 093,03 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 30 093,03 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 5 000,00 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 25 993,03 zł

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o poniesionych kosztach z tych 
środków 

4.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 0,00 zł

4.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty  ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
w okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz kwoty przeznaczone na te działania

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty administracyjne

e) pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

16 712,67 zł

0,00 zł

0,00 zł

13 178,00 zł

0,00 zł

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej wg klasyfikacji PKD, 
należy podać informację na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 4 100,00 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 29 890,67 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 5 202,36 zł
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2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

4 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0 osób fizycznych

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. 
W przypadku zwolnienia z podatku dochodowego od osób 
prawnych - dodatkowo podać kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

1 678,36 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała
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2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego
0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby niezwiązane z 
organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele 
władz organizacji)

5 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 3 000,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 3 000,00 zł

2. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę pracowników)

62,50 zł

3. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, 
oraz osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

750,00 zł

VII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

VIII. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym
Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

IX. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 7



Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Sabina Lach-Ruszkowska Data wypełnienia sprawozdania
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