Sprawozdanie merytoryczne za rok 2018.
Celami Fundacji są:
1) niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym,
2) kształcenie osób niepełnosprawnych,
3) udzielanie pomocy przy rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
4) udzielanie pomocy rodzicom osób niepełnosprawnych i chorych,
5) świadczenie pomocy finansowej i rzeczowej rodzinom osób niepełnosprawnych,
6) pozyskiwanie środków rzeczowych i finansowych na rozwój placówek służby zdrowia, instytucji
charytatywnych i opieki zdrowotnej oraz społecznej,
7) wszechstronna pomoc osobom dotkniętym niepełnosprawnością fizyczną lub intelektualną oraz ich
rodzinom, opiekunom i specjalistom,
8) organizowanie
i
prowadzenie
różnych
form
lecznictwa,
edukacji,
opieki,
pracy
i mieszkalnictwa osób niepełnosprawnych,
9) organizowanie banku danych na temat poszczególnych niepełnosprawności,
10) popularyzowanie problemu i działania na rzecz pomocy i wyrównywania szans osób
niepełnosprawnych,
11) przeciwdziałanie marginalizacji społecznej osób niepełnosprawnych poprzez ich integrację ze
społecznością osób z innymi niepełnosprawnościami jak i osób pełnosprawnych.
Fundacja realizuje swoje cele zgodnie ze statutem poprzez:
1) zakładanie i prowadzenie ośrodków, zakładów opieki zdrowotnej, poradni, grup terapeutycznych,
grup
przedszkolnych
i
szkolnych,
warsztatów
socjoterapeutycznych
i warsztatów terapii zawodowej, zakładów aktywizacji zawodowej, spółdzielni socjalnych, miejsc
pracy chronionej oraz mieszkalnictwa osób niepełnosprawnych,
2) organizowanie
i
realizowanie
szkoleń
i
konferencji
na
tematy
związane
z niepełnosprawnością,
3) zakładanie i prowadzenie szkół dla osób niepełnosprawnych,
4) prowadzenie szkoleń dla osób niepełnosprawnych,
5) wydawanie informatorów, poradników, ulotek na tematy związane z niepełnosprawnością,
6) współpracę z władzami, instytucjami, organizacjami pozarządowymi, środkami masowego
przekazu, instytucjami naukowymi i badawczymi, mającą na celu wyrównywanie szans dzieci
niepełnosprawnych oraz ich rodzin,
7) zbieranie funduszy na działalność statutową,
8) realizowanie programów:
- pomocowych i inwestycyjnych;
- stypendialnych i sponsorujących,
9) organizowanie oraz realizację:
- działalności edukacyjnej w zakresie edukacji, kursów i szkoleń;
- konferencji i sympozjów, spotkań i odczytów;
- zbiórek publicznych i niepublicznych;
-działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym znoszenie barier
komunikacyjnych;

architektonicznych i

- działalności niesienia pomocy humanitarnej, działalności charytatywnej, ochrony zdrowia i życia
działalności reklamowej i informacyjnej, badania rynku i opinii publicznej.
Fundacja Novum Spatium realizuje działalność odpłatną i nieodpłatną jako OPP zgodnie ze
statutem przez:
1. prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego w zakresie, zgodnie z Polską Klasyfikacją
Działalności (PKD):

1) Działalność wspomagająca edukację - PKD 85.60.Z;
2) Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych PKD 87.30.Z;
3) Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
PKD 88.99.Z;
4) Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem - PKD 87.90.Z;
5) Wychowanie przedszkolne –PKD 85.10.Z;
6) Chów i hodowla bydła mlecznego - PKD 01.41.Z;
2. prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w zakresie, zgodnie z Polską Klasyfikacją
Działalności (PKD):
1) Działalność fizjoterapeutyczna - PKD 86.90 A;
2) Szkoły podstawowe - PKD 85.20.Z;
3) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych - PKD 85.51.Z;
4) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 85.59.B
5) Gimnazja - PKD 85.31.A
6) Szkoły zawodowe, z wyłączeniem szkół policealnych - PKD 85.32. ;
7) Zasadnicze szkoły zawodowe - PKD 85.32.B;
8) Szkoły specjalne przysposabiające do pracy - PKD 85.32.C;
9) Działalność prawnicza - PKD 69.10.Z;
Rok 2018 był kolejnym rokiem prowadzenia przez Fundację dwóch szkół specjalnych:Niepublicznej Branżowej Szkoły
I Stopnia Specjalnej oraz Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy.Fundacji udało się uzyskać
jeszcze jedno dodatkowe piętro w budynku przy ul.Olchowej 2,co pozwoliło na dalszy rozwój szkół.Dzięki dodatkowym
pomieszczeniom zostały utworzone trzy nowe pracownie:krawiecka,hotelarska i biurowa.W szkołach fundacji
odbywały się liczne imprezy integracyjne:spotkania okolicznościowe dla rodziców i gości,wspólne grille,pokazy
umiejętności uczniów,imprezy sportowe.W listopadzie odbył się kolejny Turniej Squasha organizowany dla
podopiecznych Fundacji Novum Spatium pod patronatem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach.Podobnie
jak w latach poprzednich fundacja obejmowała pomocą podopiecznych z trudnych środowisk( zorganizowała dla nich
wyjazd wakacyjny w góry,wycieczki oraz pobyty weekendowe i świąteczne u zaprzyjaźnionych rodzin )Pod koniec
2018 r.fundacja podjęła starania o przyznanie jej mieszkania z zasobów Miasta Zabrze,które będzie pełniło funkcję
„mieszkania chronionego” oraz „mieszkania treningowego” ,starania te zakończyły się pomyślnie.

