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FUNDACJI NA RZACZ DOROTY TARGOWSKIEJ I JEJ PRZYJACI ÓŁ 
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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); od 6.12.2012 r. Anna Wankiewicz-Lewandowska. 
 
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  
Łukasz Bernat, lek. med. (um.o dzieło) 
Iwona Bernat, nauczyciel wspomagający (um. o dzieło; współpraca do czerwca 2012)  
Natalia Czapiewska, pedagog (um.o dzieło) 
Katarzyna Dylewska (księgowość, faktura) 
Dorota Kromp, nauczyciel wspomagający (um.o dzieło, współpraca do stycznia 2012) 
Anna Mazurkiewicz, pedagog (um.o dzieło) 
Justyna Słupkowska, pedagog, logopeda  (um. o dzieło) 
Anna Wankiewicz-Lewandowska, administracja (um.o dzieło) 
 
4) Wolontariusze 
Ewelina Domańska, studentka pedagogiki  
Anna Popowska  



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 2011 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. Poradnia logopedyczna. W ramach poradni Fundacja objęła opieką logopedyczną 15  
dzieci. Zajęcia odbywały się codziennie od poniedziałku do piątku. Łącznie odbyło się  927 
godzin zajęć logopedycznych, w tym 457 dla 8 dzieci przeprowadzono w ramach projektu: 
„Społeczna poradnia logopedyczno-pedagogiczna”, finansowanych ze środków Gminy Miasta 
Toruń, Fundacji Dzieciom (Warszawa) i Fundacji „Dorotkowo”.58 godzin zajęć 
przeprowadzono społecznie.  
 
3. Klubik Integracyjny Dorotkowa, czyli integracyjne zajęcia edukacyjne dla dzieci 
obciążonych anomaliami genetycznymi i ich rodzeństwa. Łącznie przeprowadzono około 680 
godzin klubikowych zajęć (w tym 300 w ramach projektu: „Po lekcjach…”. Integracyjna zajęcia 
dla dzieci obciążonych zespołem Downa”), w których wzięło udział 16 dzieci. Zajęcia były 
finansowane ze środków Gminy Miasta Toruń, Fundacji dzieciom, Fundacji „Dorotkowo” oraz 
środków własnych rodziców podopiecznych. 
  



 
4. Wesołe wakacje z „Dorotkowem”, czyli integracyjne zajęcia edukacyjne dla dzieci 
niepełnosprawnych i ich rodzeństwa, lipiec 2012. W codziennych zajęciach wzięło udział 6 
dzieci, w tym 5 niepełnosprawnych. 
 
5. Z Dorotkowem nad Morze, integracyjny wyjazd nad Morze, Gdańsk Oliwa, 6–
12.08.2012 wraz z integracyjnym ogniskiem dla zaprzyjaźnionych z „Dorotkowem” rodzin z 
Trójmiasta. W wyjeździe wzięło udział czworo dzieci i trzech opiekunów (dwoje pracowało 
społecznie); w ognisku integracyjnym wzięło udział siedem rodzin, w tym 4 z dziećmi 
niepełnosprawnymi. 
 
6. V Święto Dorotkowa, Toruń (Plac zabaw „Piernikowe Miasteczko”), 23 VI 2013 r. 
Doroczna impreza integracyjna zorganizowana wspólnie z Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej „Dom 
Harcerza” i Zespołem Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu. Gościliśmy 
też „Grupę ZET” pod kierownictwem p. Macieja Pasternaka (zajęcia grupy są finansowane przez 
Młodziezowy Dom Kultury i „Dorotkowo”).  

W imprezie uczestniczyły całe rodziny dzieci z ZD oraz rodziny dzieci zdrowych. Wśród 
wielu atrakcji dla dzieci było m.in. malowanie, rodzinne przeciąganie liny, zabawy metodą 
terapii Veroniki Sherborn, dogoterapia, malowanie po twarzy i rękach, bańki mydlane oraz 
zjeżdżalnia dmuchana i trampolina. Był tez koncert muzyki jazzowej, a po nim oglądanie 
instrumentów przez dzieci. Łącznie w imprezie wzięło udział kilkadziesiąt osób. 
 
7. Bieg Świętych Mikołajów, Toruń, 5 XII 2011 r. Akcja promująca działalność fundacji, 
zainicjowana przez Klub Maratoński UMK, którego członkowie pobiegli w toruńskim 
półmaratonie „Bieg Świętych Mikołajów” w koszulkach promujących „Dorotkowo”. 
 
8. 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. UCHWAŁY ZARZ ĄDU FUNDACJI 
W roku sprawozdawczym Zarząd nie podejmował żadnych uchwał. Komisja Rewizyjna podjęła 
sześć uchwał: Uchwała nr 1/2012 z dnia 06.02.2012 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 5 z dnia 
15 marca 2010 roku; Uchwała nr 2/2012 z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian 
w Statucie Fundacji; Uchwała nr 3/2012 z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia 
zmian w Statucie Fundacji; Uchwała nr 4/2012 z dnia 30.06.2012 r. w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania merytorycznego i finansowego zarządu z działalności Fundacji za rok 2011 oraz 
udzieleniu absolutorium Zarządowi; Uchwała nr 5/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie 
wprowadzenia zmian w Statucie Fundacji; Uchwała nr 6/2012 z dnia 6 grudnia 2012 r. w 
sprawie przyjęcia rezygnacji z pracy w Zarządzie sekretarza oraz zatwierdzenie na stanowisko 
sekretarza nowej osoby. Wszystkie uchwały Komisji Rewizyjnej, dotyczące zmian w statucie 
miały na celu dostosowanie statutu do zmian w ustawie o organizacjach pozarządowych i 
wolontariacie. 
.  
 
  



VI. INFORMACJE FINANSOWE  
 
1. Działalność statutowa fundacji Dorotkowo za rok obrotowy 2012 zamknęła się nadwyżką 
przychodów nad kosztami kwotą 150,48 zł 
 
2. Środki pieniężne na początek roku obrotowego: 532,79 zł, na koniec roku obrotowego 541,52 
zł. 
 
3. Przychody: 
a) darowizny od osób fizycznych: 15 267,47 
b) dotacje z Gminy Miasta Toruń: 15 935,00 (Program: Po lekcjach…; Społeczna Poradnia 
Logopedyczno-Pedagogiczna) 
c) świadczenia rehabilitacyjne podopiecznych Fundacji „Dorotkowo” opłacone z 1% podatku 
przez Fundację Dzieciom: 53 456,28 
 
4. Koszty: 
a) Realizacja celów statutowych 
– zajęcia specjalistyczne: 69 205,00 
–  Pomoce dydaktyczne: 6555,13 
b) Administracja 
– opłaty bankowe: 305,00 
– opłaty (czynsz, media): 7413,14 
– opłaty sądowe: 1.030,00 
c) Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym  

– wynagrodzenia z tytułu umów o pracę: 00 zł (fundacja nie zatrudnia osób z tytułu 
umowy o pracę) 
– wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych (u. o dzieło): 69 205,00 
– wysokość przeciętnego i najwyższego wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych 
450,00 zł brutto, najwyższe: 4 400,00 brutto 
– wysokość przeciętnego i najwyższego wynagrodzenia wypłacona członkom zarządu: 
prezes: 00,00, wiceprezes: 00,00; sekretarz zarządu: 00,00 
– wysokość przeciętnego i najwyższego wynagrodzenia wypłacona członkom organu 
nadzoru: 00 zł [organ nadzorujący pracę Fundacji pracuje społecznie] 

 
 
 
VII. DZIAŁALNO ŚĆ GOSPODARCZA 
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 
 
 
 

Za Zarząd 
 

  
Wiceprezes Zarządu             Prezes Zarządu 
 
 
Dr Michał Targowski     mgr Katarzyna Minczykowska-Targowska 

 
 

 


