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I. DANE O FUNDACJI: 
Nazwa fundacji, jej siedziba i adres 
„Dorotkowo” Fundacja na rzecz Doroty Targowskiej i Jej Przyjaciół, ul. Podmurna 93, 87–
100 Toruń 
 
 Data wpisu w Krajowy Rejestr Sądowy i numer KRS-u  
Data rejestracji: 21.12.2009 r., nr KRS 0000344871, data ostatniego wpisu: 21.12.2009 r. 
 
 REGON 340 689 290;  NIP 956 226 45 13 
 
II. WŁADZE I PRACOWNICY FUNDACJI 
1) Zarząd fundacji (imię i nazwisko według aktualnego wpisu w rejestrze sądowym i adres 
zamieszkania) 
Katarzyna Minczykowska-Targowska, Prezes (Gutowo, ul. Miedziana 12, 87–134 Zławieś 
Wielka), praca społeczna 
Michał Targowski, Wiceprezes (Gutowo, ul. Miedziana 12, 87–134 Zławieś Wielka), praca 
społeczna 
Dorota Kromp, sekretarz  (Miesiączkowo), praca społeczna 
 
2) Komisja Rewizyjna Fundacji:   
Sylwia Grochowina (ul. Świętopełka, 87–100 Toruń), praca społeczna 
Małgorzata Koc-Dąbrowska (Osiek n./Wisłą), praca społeczna 
Jan Sziling (ul. Wiązowa, 87–100 Toruń), praca społeczna 
 
3) Pracownicy  
Anita Kuczyńska-Boszek, pedagog, logopeda (um. o dzieło) 
Marta Krawczyk, pedagog (um. o dzieło) 
Agnieszka Machałowska , pedagog (um. o dzieło) 
Barbara Nadolska, pedagog (um. o dzieło) 
Justyna Słupkowska, pedagog, logopeda  (um. o dzieło) 
 
4) Wolontariusze 
Anna Mazurkiewicz (V rok Pedagogiki UMK) 
Natalia Czapiewska (V rok Pedagogiki UMK) 
 



III. CELE I ZASADY DZIAŁANIA 
 
1) Celem Fundacji jest: 

• Wspieranie leczenia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w szczególności 
obciążonych trisomią 21 (zespołem Downa) 

• Wspomaganie funkcjonowania osób niepełnosprawnych, w szczególności 
obciążonych trisomią 21, w społeczeństwie 

• Wspieranie rodzin osób niepełnosprawnych, w szczególności obciążonych trisomią 21 
 

2) Swoje cele Fundacja realizuje poprzez: 
 

• inicjowanie, organizowanie, dotowanie leczenia i rehabilitacji 
• prowadzenie działalności wydawniczej, ekspozycyjnej, popularyzatorskiej, 

szkoleniowej 
• pozyskiwanie środków na inicjowanie, organizowanie, dotowanie leczenia i 

rehabilitacji, prowadzenie działalności szkoleniowej, ekspozycyjnej, 
popularyzatorskiej i wydawniczej 

• inne przedsięwzięcia zmierzające do realizacji celów statutowych 
 

 
3) Dla realizacji powyższych celów Fundacja: 

• gromadzi środki finansowe i materialne na swoje potrzeby, 
• organizuje i wspiera rehabilitację osób niepełnosprawnych, w szczególności 

obciążonych trisomią 21 
• popiera działalność wydawniczą dotyczącą ochrony zdrowia osób niepełnosprawnych, 

w szczególności osób obciążonych zespołem Downa  
• organizuje konferencje naukowe, sympozja, seminaria, wystawy itp. o problematyce 

zdrowotnej 
• współpracuje z innymi instytucjami, mogącymi wesprzeć ją w realizacji jej celów 

statutowych 
• inicjuje inne formy działalności 

   
 
IV. REALIZACJA CELÓW STATUTOWYCH  
 
W roku sprawozdawczym 2010 cele swe Fundacja zrealizowała następujące projekty: 
 
1. Spotkania „Na Przekór”, tj. spotkania rodzin dzieci z ZD organizowane raz na dwa 
miesiące w celu integracji społecznej oraz wymiany doświadczeń. W roku sprawozdawczym 
odbyły się 4 spotkania. 
 
2. „Po lekcjach…”. Zajęcia interaktywne dla dzieci obciążonych zespołem Downa. 
Zajęcia odbywały się na terenie Zespołu Szkół nr 6 w Toruniu, uczestniczyło w nich 6 dzieci 
obciążonych ZD, łącznie odbyło się 241 godzin profesjonalnych zajęć. 
 
3. Poradnia logopedyczna. W ramach poradni Fundacja objęła opieką logopedyczną 6  
dzieci. Zajęcia odbywały się codziennie od poniedziałku do piątku. Łącznie odbyło się 444 
godziny zajęć logopedycznych, w tym 36  przeprowadzono społecznie.  
 
4. Wystawa „Nasze dzieci–nasza radość”. Wystawa przedstawia radosne chwile z 
codziennego życia dzieci z zespołem Downa. Zdjęcia zostały nadesłane przez rodziny dzieci z 



ZD, kuratorem wystawy była Katarzyna Minczykowska, opracowanie plastyczne społecznie 
przygotował Tomasz Pietrzyk, artysta z Wydziału Sztuk Pięknych UMK. Wystawa była 
prezentowana na ulicy Podmurnej w Toruniu przez 2,5 miesiąca. Szacuje się, że wystawę 
obejrzało min. kilka tysięcy osób – mieszkańców Torunia i turystów odwiedzających miasto. 
 
5. III Święto Dorotkowa, Toruń (Plac zabaw „Piernikowe Miasteczko”), 12.06.2010 r. 
Impreza integracyjna zorganizowana wspólnie z Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej „Dom 
Harcerza”. W spotkaniu uczestniczyły całe rodziny dzieci z ZD oraz rodziny dzieci zdrowych. 
Wśród wielu atrakcji dla dzieci było m.in. malowanie sznurkami, rodzinne przeciąganie liny, 
zabawy metodą terapii Veroniki Sherborn, dogoterapia, malowanie po twarzy i rękach, bański 
mydlane oraz zjeżdzalnia dmuchana i trampolina. Był tez koncert muzyki jazzowej, a po nim 
oglądanie instrumentów przez dzieci. 
 
6. Konferencja naukowa: „Gdy urodzi się dziecko z zespołem Downa”. Konferencja 
odbyła się 09.10.2010 r. w budynku Zespołu Szkół Muzycznych w Toruniu. Wśród 
prelegentów byli: dr n. med. Magdalena Pasińska (lekarz ginekolog, genetyk, Katedra 
i Zakład Genetyki Klinicznej Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy) – Jak przekazać 
informację przyszłym rodzicom o tym, że ich dziecko będzie obciążone genetycznie?;  
Prof. dr hab. n. med. Olga Haus (lekarz genetyk kliniczny, Katedra i Zakład Genetyki 
Klinicznej Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy) – Jak rozmawiać z rodzicem dziecka 
z zespołem Downa? Dr n. med. Magdalena Żbikowska-Bojko (specjalista chorób dziecięcych, 
endokrynolog, Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Bydgoszczy) – Co z tymi hormonami, czyli 
dlaczego należy kontrolować poziom hormonów tarczycy u osób z ZD? Mgr Jan Młynarczyk 
(tata Malwinki z ZD, Fundacja "Arkadia", Toruń) – Kończę szkołę i co dalej? - czyli jakie 
alternatywy ma człowiek z ZD po ukończeniu edukacji? Mgr Jolanta Liczkowska-Czakyrowa 
(pedagog specjalny, logopeda, psychoterapeuta psychoanalityczny, Zespół Szkół Nr 6, 
Ośrodek Terapii Psychoanalitycznej, Toruń) – Dbając o siebie - dbasz również o swoje 
dziecko. Mgr Tomasz Graczyk (fizjoterapeuta, Centrum Stymulacji Rozwoju, Toruń) - Kiedy 
powinniśmy zacząć ćwiczyć, czyli o rehabilitacji ruchowej dziecka z ZD. Mgr Anita 
Kuczyńska-Boszek (logopeda, SP nr 26, Toruń) – Masażyki i nie tylko, czyli co powinien 
wiedzieć na temat terapii logopedycznej "świeżoupieczony" rodzic dziecka z ZD? Mgr 
Justyna Słupkowska (pedagog, logopeda, Fundacja "Dorotkowo", Toruń) – Przemyślane 
zabawy - czyli nieco o rehabilitacji intelektualnej dziecka z ZD?  
 
Na konferencję przybyło ok. 80 osób. Rodzice, którzy przybyli na konferencję z dziećmi 
mogli je zostawić w świetlicy szkolnej pod opieką pedagogów i wolontariuszy. Podczas 
konferencji prezentowano także wystawę: „Nasze dzieci–nasza radość”. Konferencja została 
w 100% zorganizowana społecznie. 
 
7. Bieg Świętych Mikołajów, Toruń, 4 grudnia 2010 r. Akcja promująca działalność 
fundacji, zainicjowana przez Klub Maratoński UMK, którego członkowie pobiegli 
w toruńskim półmaratonie „Bieg Świętych Mikołajów” w koszulkach promujących 
„Dorotkowo”. 
 
8. Dalsze wspieranie rodzin dzieci z zespołem Downa poprzez odnalezienie się w nowej 
sytuacji, jaką było dla nich pojawienie się w rodzinie dziecka z zespołem Downa. Wsparcie to 
polegało na korespondencji dotyczącej działań jakie powinni podjąć by: 1) poradzić sobie 
psychicznie z tym, że zostali rodzicami dziecka z ZD, 2) by jak najlepiej zorganizować 
rehabilitację nowonarodzonego dziecka oraz organizacji spotkań 
 
 



V. ODPISY UCHWAŁ ZARZ ĄDU FUNDACJI 
 
W roku sprawozdawczym Zarząd nie podejmował żadnych uchwał, a odpisy uchwał Komisji 
Rewizyjnej Fundacji stanowią załącznik do niniejszego sprawozdania. 
 
VI. INFORMACJE FINANSOWE 
 
1. Działalność statutowa fundacji Dorotkowo za rok obrotowy 2010 zamknęła się nadwyżką 
przychodów nad kosztami kwotą 347,60 zł 
 
2. Środki pieniężne na początek roku obrotowego: 2850,00 zł, na koniec roku obrotowego 
3868,60 zł. 
 
3. Przychody 
a) darowizny od osób fizycznych: 1513,20 
b) dotacje z Gminy Miasta Toruń: 6000,00 i 1180,00 (Program: Po lekcjach…; wystawa 
„Moje dziecko–moja radość (tytuł roboczy)) 
c) świadczenia rehabilitacyjne podopiecznych Fundacji „Dorotkowo” opłacone z 1% podatku 
przez Fundację Dzieciom: 26 343,00 
 
4. Koszta 
a) Realizacja celów statutowych 
– zajęcia specjalistyczne: 29 972,00 
–  Pomoce dydaktyczne: 2713,00 
b) Administracja 
– opłaty bankowe: 163,00 
– opłaty (czynsz, media): 1310,00 
– opłaty sądowe: 530,00 
 
5. Na koniec roku obrotowego Fundacja nie posiadała żadnych zaległych zobowiązań z tytułu 
dostaw, usług i ubezpieczeń społecznych.  
 
VII. DZIAŁALNO ŚĆ GOSPODARCZA 
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 
 
VIII. ROZLICZENIA PODATKOWE FUNDACJI  
Na dzień 31.12.2010 r. Fundacja posiadała zobowiązanie podatkowe w wysokości 671 zł, co 
wynikało z przekazania należności podatkowych do niewłaściwych terytorialnie Urzędów 
Skarbowych (Chojnice, Lipno) w kwocie 430 zł i błędnego wyliczenia kwoty podatku.  
 
 

Za Zarząd 
 
 

Dorota Kromp      Katarzyna Minczykowska-Targowska 
   Sekretarz Zarządu        Prezes Zarządu 
 
 
 
 
Toruń, 30.03.2011 r.  


