SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI „NASZE DZIECI” PRZY KLINICE
ONKOLOGII W INSTYTUTUCIE „POMNIK-CENTRUM
ZDROWIA DZIECKA”
W ROKU 2011

1. Fundacja „Nasze Dzieci” przy Klinice Onkologii
Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka.”

w

Adres siedziby: Al. Dzieci Polskich 20 lok. 120A, 04- 730
Warszawa.
Data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 26.01.2006r.
Numer KRS: 0000249753.

Rada Fundacji:
Monika Grabowska-Dziadak
Marta Grudzińska
Joanna Król
Zarząd Fundacji:
Ewa Gorzelak-Dziduch - prezes
Sylwia Hofman – wiceprezes
Bożena Zaborowska – wiceprezes

Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w
Warszawie XIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru
Sądowego z dnia 7 listopada 2007 roku Fundacja uzyskała status
organizacji pożytku publicznego.
Celem Fundacji jest działalność w zakresie ochrony zdrowia i
pomocy społecznej, realizowana przez świadczenie pomocy dzieciom
z chorobą nowotworową oraz ich rodzinom w procesie leczenia na
oddziałach onkologii dziecięcej zakładów opieki zdrowotnej i
placówkach szpitalnych.

2. Fundacja realizuje swój cel m. in. poprzez:
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 Organizowanie pomocy wolontaryjnej polegającej na:
 regularnej
obecności
przedstawicieli
fundacji
w
zakładach ochrony zdrowia realizujących leczenie
onkologiczne dzieci, za zgodą i przy współpracy
personelu zakładów;
 nawiązywaniu kontaktu z nowo przyjętym dzieckiem i
jego rodziną oraz udzielaniu pomocy psychologiczno pedagogicznej dzieciom oraz ich zdrowemu rodzeństwu i
rodzicom;
 organizację pomocy psychologiczno – pedagogicznej i
duszpasterskiej dla rodziców i rodzeństwa chorych
dzieci, także dla rodziców będących w żałobie po śmierci
dziecka;
 udzielaniu pomocy finansowej i rzeczowej ze środków
fundacji dla chorych dzieci oraz ich rodzin tak w trakcie
leczenia, jak i po jego zakończeniu oraz dla rodzin
będących w żałobie;
 szkoleniu grup wolontariuszy, mających pracować z
dziećmi i ich rodzicami.
 Organizowanie imprez okolicznościowych polegających na:
 uroczystościach świątecznych,
 wizytach znanych osób,
 spełnianiu marzeń chorych dzieci,
 organizacji wycieczek, kolonii i wszelkich form
wypoczynku dla dzieci tak w trakcie leczenia jak i po
jego zakończeniu.
 Utrzymywanie kontaktu z rodzinami dzieci, które zakończyły
leczenie.
 Upowszechnianie
wiedzy
o
dziecięcych
chorobach
nowotworowych wśród dorosłych, młodzieży szkolnej, dzieci
oraz podejmowanie działań mających na celu zapobieganie
dyskryminacji w środowiskach szkolnych dzieci z chorobą
nowotworową.
 Wspieranie rzeczowe i finansowe placówek realizujących
leczenie dzieci z chorobą nowotworową, realizowane w
szczególności poprzez zakup sprzętu, urządzeń i materiałów,
2

służących do realizacji celu Fundacji
przekazywanie ich placówkom i instytucjom.

i

nieodpłatne

 Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe budowy,
remontów i modernizacji hospicjów przeznaczonych dla dzieci
z chorobą nowotworową.

Fundacja w 2011 roku przekazała m.in.: artykuły higieniczne
(pampersy), zabawki edukacyjne, artykuły i sprzęt medyczny (
pompa infuzyjna, biometryczne implanty gałki ocznej), wyposażenie
Zakładu Patologii IPCZD, kompleksowe wyposażenie pokoju
socjalnego dla rodziców pacjentów Kliniki Onkologii IPCZD oraz
Oddziału Dziennego Chemioterapii, wykonywała także bieżące
konserwacje i naprawy sprzętów.
Fundacja w roku sprawozdawczym nieodpłatnie użyczała
rodzicom/opiekunom sprzętu medycznego (m.in. koncentrator
tlenu, ssak, pulsoksymetr).
W ramach indywidualnej pomocy społecznej w okresie
sprawozdawczym Fundacja poniosła koszty związane z zakupem
m.in. leków, leków przeciwgrzybiczych i materiałów opatrunkowych
niezbędnych do pielęgnacji dojścia centralnego, badań i
hospitalizacji, noclegów rodziców w przyszpitalnym hotelu, noclegów
rodziców/opiekunów przy łóżku dziecka, odzieży, artykułów
spożywczych i higienicznych, wyżywienia oraz peruk.
W ramach multidyscyplinarnego programu szkoleniowego w
zakresie koordynacji opieki i leczenia nowotworów u dzieci w
krajach Europy Środkowo-Wschodniej pod patronatem Fundacji
Project HOPE Polska oraz inicjatywy Fundacji Bristol-Myers Squibb,
Fundacja „Nasze Dzieci” we współpracy z Kliniką Onkologii IPCZD
opracowała informator dla rodziców pacjentów Kliniki Onkologii
IPCZD.

W 2011 roku Fundacja zorganizowała 6 spotkań ze znanymi
osobami na terenie Kliniki Onkologii. Naszymi gośćmi byli:
2011 01 25 – Katarzyna Zielińska
2011 06 07 – Kacper Kuszewski
2011 06 20 – Mateusz Damięcki
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2011 09 19 – Magdalena Kumorek
2011 11 15 – Jolanta Fraszyńska
2011 12 12 – Wojciech Mecwaldowski
Wszystkie wizyty zostały udokumentowane fotograficznie. Każde z
dzieci otrzymało pamiątkowe zdjęcie z autografem.

W
2011
roku
Fundacja
zorganizowała
15
okolicznościowych dla pacjentów Kliniki Onkologii IPCZD:

imprez

2011 02 13 - Walentynkowe serca (Kawiarenka niedzielna)
2011 02 17 - Bal Karnawałowy
2011 03 20 - Magia Gwiezdnych Wojen (Kawiarenka niedzielna)
2011 03 24 - Dzień Wiosny
2011 04 10 - Motylkowe babeczki (Kawiarenka niedzielna)
2011 04 19 - Zabawy Wielkanocnego Zająca
2011 05 26 - Niedaleko pada jabłko od jabłoni
2011 06 09 - Dzień Dziecka na bis
2011 10 15 - Drużyna futbolu amerykańskiego Warsaw Spartans
(Kawiarenka niedzielna)
2011 10 27 - Wieczór czarów
2011 11 19 - Gwiezdne Wojny (Kawiarenka niedzielna)
2011 11 30 - Wieczór Andrzejkowy
2011 12 11 - Pierniczkowa niedziela (Kawiarenka niedzielna)
2011 12 20 - Spotkanie Bożonarodzeniowe z Mikołajem
2011 12 24 - Tradycyjna wieczerza wigilijna dla dzieci, opiekunów i
personelu medycznego przebywających w tym dniu na oddziale
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Imprezy okolicznościowe zostały udokumentowane fotograficznie.

W okresie sprawozdawczym wolontariusze Fundacji w ramach
projektu „Urodzinowa Niespodzianka” zorganizowali 39 uroczystości
urodzinowych dla dzieci, które w dniu swoich urodzin przebywały na
oddziale. Każde dziecko otrzymało tort i wymarzony prezent.

W ramach projektu
następujące spotkania:

„Artystyczne

Soboty”

odbyły

się

2011 01 08 - malowanie na szkle
2011 01 15 - zajęcia odwołane z powodu zamknięcia oddziału
onkologii dla odwiedzających
2011 01 22 - zajęcia odwołane z powodu zamknięcia oddziału
onkologii dla odwiedzających
2011 01 29 - biżuteria z korali
2011 02 05 - malowanie na szkle
2011 02 12 - malowanie odlewów gipsowych
2011 02 19 - biżuteria z korali
2011 02 26 - malowanie na szkle
2011 03 05 - malowanie ramek na zdjęcia i kwiatów ze sklejki
2011 03 12 - biżuteria z korali
2011 03 19 - origami płaskie
2011 03 26 - biżuteria z korali
2011 04 02 - origami płaskie z koła
2011 04 09 - ozdabianie plastikowych doniczek i tworzenie
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kompozycji florystycznych
2011 04 16 - malowanie odlewów gipsowych i sklejek z motywami
wielkanocnymi
2011 04 23 - zajęcia odwołane - święta
2011 04 30 - zajęcia odwołane - święta
2011 05 07 - biżuteria i zwierzątka z korali
2011 05 14 - malowanie na szkle
2011 05 21 - origami płaskie z koła i kwadratu
2011 05 28 - malowanie szklanych butelek
2011 06 04 - origami z koła i kwadratu
2011 06 11 - malowanie ramek na zdjęcia
2011 06 18 - alloha z kwiatów
2011 06 25 - biżuteria z korali
2011 07 02 - malowanie ramek na zdjęcia
2011 07 09 - origami płaskie
2011 07 16 - biżuteria z korali
2011 07 23 - malowanie odlewów gipsowych „misie na księżycu”
2011 07 30 - malowanie i ozdabianie drewnianych ramek na zdjęcia
2011 08 06 - wakacyjne kolaże z gazet
2011 08 13 - malowanie na szkle
2011 08 20 - origami z koła
2011 08 27 - malowanie szklanych butelek
2011 09 03 - malowanie na szkle
2011 09 10 - malowanie szklanych butelek
2011 09 17 - malowanie odlewów gipsowych - zwierzęta
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2011 09 24 - bukiety i kwiaty z liści, ludziki z kasztanów
2011 10 01 - malowanie i ozdabianie ramek na zdjęcia
2011 10 08 - malowanie i ozdabianie pudełek metodą decoupage
2011 10 15 - malowanie odlewów gipsowych
2011 10 22 - biżuteria z korali
2011 10 29 - malowanie ramek na zdjęcia
2011 11 05 - malowanie odlewów gipsowych (pierott)
2011 11 12 - malowanie na szkle
2011 11 19 - origami płaskie
2011 11 26 - malowanie odlewów gipsowych
2011 12 03 - malowanie bombek choinkowych
2011 12 10 - malowanie bombek choinkowych i świątecznych
odlewów gipsowych
2011 12 17 - wykonanie oddziałowej szopki betlejemskiej

W okresie sprawozdawczym Fundacja w ramach projektu
„Wycieczka ze szpitala” zorganizowała 22 wyjazdy dla dzieci w
trakcie radioterapii:

2011 02 02 - Cinema City Promenada film animowany „Megamocny”
2011 03 03 - Bal Karnawałowy w Pałacu Prezydenckim
2011 03 20 - Teatr Narodowy spektakl pt.: „Balladyna”
2011 04 06 - Muzeum Ewolucji PKiN i zwiedzanie Starówki
2011 04 13 - Cinema City Promenada film animowany „Rio”
2011 04 17 - Koncert dla dzieci w Sali Koncertowej Polskiego Radia
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2011 05 11 - Ogród Zoologiczny
2011 05 18 - Cinema City Promenada film animowany „Gnomeo i
Julia”
2011 06 01 - Impreza z okazji Dnia Dziecka w Pałacu Prezydenckim
2011 06 03 - Impreza z okazji Dnia Dziecka w Ogrodzie
Zoologicznym
2011 06 16 - Cinema City Promenada film animowany „Kung Fu
Panda 2”
2011 07 21 - Łazienki Królewskie- lekcja muzealna „Francja
elegancja”, pływnie gondolami.
2011 08 02 - 23 Baza Lotnictwa Taktycznego w Barczącej k/Mińska
Mazowieckiego
2011 08 24 - Cinema City Promenada film „Smerfy”
2011 09 20 - Zabawy kulinarne i przygotowywanie pizzy z
kucharzem Giancarlo Rosso w restauracji Trattoria Giancarlo
2011 09 28 - 23 Baza Lotnictwa Taktycznego, wejście do hangaru z
samolotami, spotkanie z sokolnikiem
2011 10 12 - Muzeum Ewolucji PKiN
2011 10 20 - Cinema City Promenada film animowany „Heca w
ZOO”
2011 11 03 - Zwiedzanie Teatru Narodowego, zajęcia z dramy
prowadzone przez aktorów Teatru Narodowego na scenie Sali
Bogusławskiego
2011 11 17 - Multikino Ursynów film familijny „Przygody Tintina”
2011 11 26 - Teart Roma – premiera przedstawienia pt.: Alladyn
2011 12 08 - Multikino Ursynów
Gwiazdkę”

film familijny „Artur ratuje

W 2011 roku Fundacja we współpracy z Fundacją Anielska
Przystań prowadziła spotkania Grupy Wsparcia dla rodzin w żałobie
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po stracie dzieci. Spotkania grupy odbywały się w domu
rekolekcyjnym oo. Pallotynów w Otwocku. Spotkania prowadzone
były przez psychologa, kapelana fundacji.

Ponadto w dniu 11 grudnia 2011 roku Fundacja w
porozumieniu ze Stowarzyszeniem na rzecz dzieci z chorobą
nowotworową KOLIBER i The Compassionate Friends, Inc. po raz
kolejny zorganizowała uroczystość „Dzień Palenia Świec” – dzień
pamięci o dzieciach, które zmarły. Uroczystość odbyła się w
Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży przy ul. Gwintowej
3 w Warszawie. Po uroczystej Mszy Św. przy akompaniamencie
muzycznym wyczytano imiona i nazwiska zmarłych dzieci i zapalano
świece, jako znak pamięci i wyraz solidarności z osieroconymi
rodzinami. W uroczystości uczestniczyło ok. 200 osób. Po
zakończonej uroczystości odbyło się spotkanie dla rodzin w świetlicy
przy Sanktuarium.

Dnia 29 listopada 2011 roku we współpracy z Fundacją Urszuli
Jaworskiej zostały przeprowadzone Warsztaty wspierające dla
rodziców. Odbyły się one w świetlicy Kliniki Onkologii w IPCZD.
Warsztaty prowadziła pani Mariola Kosowicz psychoonkolog i
terapeuta. W tym czasie wolontariusze fundacji przygotowali zajęcia
plastyczne dla dzieci, których rodzice uczestniczyli w spotkaniu.

W 2011 roku odbyło się 7 spotkań dla wolontariuszy.
Prowadzone były przez koordynatora wolontariatu - Marzenę
Baranowską i psychologa dr Justynę Korzeniewską oraz dwudniowe
szkolenie.
W roku sprawozdawczym wolontariusze Fundacji samodzielnie
przygotowali spektakl dla dzieci przebywających w szpitalu pt.:
„Pożarcie Królewny Bluetki”, który wystawiany był na oddziałach
szpitalnych w IPCZD oraz dla dzieci z Parafii NMP Matki Kościoła w
Warszawie.

W dniach 10-24 lipca 2011r. w Hotelu „Przedwiośnie” w
Mąchocicach Kapitulnych odbyły się kolejne zorganizowane przez
fundację letnie kolonie wypoczynkowe „Wakacyjna Kropla
Szczęścia” dla dzieci w trakcie i po leczeniu onkologicznym. Na
wakacje pojechało 63 dzieci, pod opieką przeszkolonej kadry 13
wolontariuszy. Kierownikiem kolonii była Katarzyna Sierpotowska.
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Opiekę medyczną nad dziećmi sprawował lekarz Kliniki Onkologii
IPCZD Monika Drogosiewicz, pielęgniarka Kliniki Onkologii IPCZD
Marta Kożan-Kalicka.
Idea koloni wypoczynkowych jest skierowana do dzieci i młodzieży
leczonych z powodu choroby nowotworowej, którzy z uwagi na
poważny charakter swojej choroby oraz specyfikę jej leczenia są
bardzo specyficzną grupą
społeczną, na co dzień otoczeni
nadopiekuńczą opieką rodziców, w większości przypadków uczący
się w domu według programów indywidualnych, mają zazwyczaj
bardzo ograniczony kontakt z rówieśnikami. Przyczyna takiego
stanu jest też często spowodowana chorobą, zwłaszcza w przypadku
dzieci chorujących na nowotwory OUN, niepełnosprawność, a co za
tym idzie inność i brak akceptacji ze strony rówieśników. Z uwagi na
stan zdrowia, większość dzieci nie może uczestniczyć w zwykłych
formach wypoczynku.
Tegoroczne kolonie ,,Wakacyjnej Kropli Szczęścia” pozwoliły 63
dzieciom spędzić dwa tygodnie poza domem, w towarzystwie
rówieśników z podobnymi problemami, przy jednoczesnym
zapewnieniu im bezpieczeństwa, profesjonalnej opieki medycznej
oraz pedagogicznej. Dla znacznej części dzieci był to pierwszy tego
rodzaju wyjazd bez rodziców. Pobyt na koloniach pozwolił dzieciom
nawiązać nowe znajomości, a nawet przyjaźnie. Przebywanie w
środowisku dzieci z podobnymi problemami pozwoliło dzieciom
niepełnosprawnym na zrozumienie, że nie są w swojej chorobie
osamotnione, dzieciom sprawniejszym na rozwijanie poczucia
odpowiedzialności i konieczności pomocy słabszym kolegom.
Urozmaicone i dostosowane do możliwości wszystkich uczestników
kolonii zajęcia pozwoliły dzieciom spędzić aktywnie dwa tygodnie,
rozwijając ich zdolności plastyczne, wokalne, teatralne, taneczne i
inne. Zajęcia te, w tym także zajęcia sportowe np. kolonijna
olimpiada sportowa, zajęcia
na basenie, zajęcia na sztucznej ścianie wspinaczkowej, poligon
Paintball, zajęcia sportowo-rekreacyjne pozwoliły dzieciom, bez
względu na ich stopień niepełnosprawności, na pokonanie własnych
słabości i uwierzenie we własne możliwości. Propagowana w trakcie
kolonii aktywność ruchowa (zajęcia rekreacyjne na pływalni, zajęcia
sportowo-rekreacyjne) pozwoliła niektórym dzieciom po raz
pierwszy zetknąć się ze sportem (pacjenci onkologiczni zwalniani są
zazwyczaj ze szkolnych zajęć wychowania fizycznego).
Organizowane wycieczki pozwoliły dzieciom spędzającym większość
czasu
w szpitalu lub w domu na poszerzenie horyzontów, zapoznanie się z
historią regionu - Krzemionki Opatowskie, Ćmielów, Szklana Huta,
Święta Katarzyna, Łysica oraz i inne rozrywki uprzyjemniające im
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bardzo uciążliwe leczenie choroby. Pokonanie swoich słabości
podczas pobytu np. na poligonie w Kameleon Paintball. Codziennym
zajęciom na basenie towarzyszyła zabawa, radość oraz rehabilitacja.
Pobyt na koloniach szczególne znaczenie miał dla kilkorga dzieci ze
wznową choroby nowotworowej. Czas spędzany wśród rówieśników,
różnorodność zajęć i oferowanych rozrywek, pozwoliły dzieciom
oderwać się od ich smutnej rzeczywistości i bardzo korzystnie
wpłynęły na ich stan psychiczny pozwalając nabrać sił do dalszej
walki z chorobą.

W dniach 20-24 sierpnia 2011 roku obył się rejs dla dzieci
organizowany przez biuro integracji zorganizowanej Adivar z
Węgorzewa. Z ramienia Fundacji wzięło w nim udział 28
uczestników - podopieczni Fundacji - dzieci po zakończonym
leczeniu onkologicznym będące pod opieką Poradni Onkologicznej
IPCZD, ich opiekunowie oraz 2 wolontariuszy fundacji.

Dnia 19 maja 2011 roku przedstawiciel Fundacji wziął udział w
konferencji „Cierpienie chorego dziecka w perspektywie medycznej,
psychologicznej i teologicznej” zorganizowanej przez Polsko
Amerykański
Instytut
Pediatrii
Wydziału
Lekarskiego
UJ
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy z Krakowie , XXI sesja naukowa z
cyklu „Etyka w medycynie”.
Dnia 27 października 2011 roku przedstawiciele Fundacji
wzięli udział w konferencji prasowej pt. „Neuroradiologia w leczeniu
guzów mózgu – dziś i jutro” w ramach IV MIĘDZYNARODOWEGO
TYGODNIA ŚWIADOMOŚCI NOWOTWORÓW MÓZGU zorganizowanej
przez Fundację Urszuli Jaworskiej oraz Klinikę Neuroradiologii
Allenort.

Dnia 25 listopada 2011 roku w hotelu Marriott w Warszawie
odbył się Turniej Gwiazd w grze Rummikub. Impreza odbyła się
podczas Mistrzostw Polski Rummikub 2011. W czterech drużynach
reprezentujących organizacje działające
charytatywnie grali
przedstawiciele fundacji, dziennikarze oraz chore dzieci. Fundację
reprezentowała prezes Ewa Gorzelak - Dziduch, pacjent Wojciech
Klepin oraz Magda Margulewicz, Karina Kumkiewicz. Grupa Fundacji
zajęła 4 miejsce.
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Dnia 28 listopada 2011roku odbyła się uroczysta Wielka Gala
Pereł z okazji Jubileuszu 15 lat Polish Market w Teatrze Wielkim w
Warszawie. Podczas gali zostały wręczone statuetki dla najlepszych
podmiotów gospodarczych. Specjalną Perłę uhonorowano prof.
Jerzego Buzka, przewodniczącego Parlamentu Europejskiego.
Fundację reprezentowała Marzena Baranowska oraz wolontariusze.

W dniu 3 grudnia 2011 roku w Radisson Blu Sobieski w
Warszawie odbyła się uroczysta gala kalendarza „Kropla Szczęścia
2012”. W projekcie wzięły udział znane, polskie aktorki: Małgorzata
Socha, Marta Żmuda-Trzebiatowska, Małgorzata Kumorek, Olga
Frycz, Małgorzata Kożuchowska, Ewa Gorzelak-Dziduch, Izabela
Kuna, Jolanta Fraszyńska, Edyta Olszówka, Agata Buzek, Magdalena
Lamparska oraz Tamara Arciuch.

W 2011 roku Fundacja wzięła udział m.in. w następujących
imprezach:

 II Bal Charytatywny „Gwiazdy Dobroczynności” ( 22 01
2011)
 IV Koncert charytatywny w Braniewie (19 03 2011)
 Wizyta prezes fundacji Ewy Gorzelak-Dziduch i Doroty
Naruszewicz na oddziale onkologii i hematologii
Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku –
pierwsze urodziny Fundacji Bajkowa Fabryka Nadziei (28
03 2011)
 Prowadzenie Międzynarodowej Konferencji Naukowej
„Człowiek i pies – partnerzy w działaniu” (10-12 06
2011)
 Sercjańskie Dni Młodych - Pliszyn. „Po co czynić dobro” rozmowa z Ewą Gorzelak-Dziduch i Zbigniewem Dziduch
(22 06 2011)
 Wystąpienie podczas II Forum marketingu i PR w
ochronie
zdrowia
–
prezentacja
Fundacji,
jej
doświadczeń i współpracy z personelem medycznym
(22-23 09 2011)
 Spotkanie mające na celu wypracowanie wspólnego
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stanowiska organizacji rodzicielskich – stworzenie
Platformy Porozumienia Organizacji Rodziców Dzieci
Chorych na Nowotwory zorganizowane przez Fundację
Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier” (12 10
2011)
 Polsat - rozmowa z Ewą Gorzelak – Dziduch (08 11
2011)

3. Fundacja „Nasze Dzieci” przy Klinice Onkologii w IPCZD
prowadzi działalności gospodarczej.

nie

4. Odpisy uchwał Rady i Zarządu Fundacji w załączniku.

5. Przychody Fundacji
1 413 077,50zł w tym:

w

okresie

sprawozdawczym

wyniosły

 nadwyżka przychodów nad kosztami z 2010r: 601 026,75 zł
 darowizny od osób fizycznych: 36 092,85 zł
 darowizny od osób prawnych: 240 725,01 zł
 darowizny dla chorych dzieci (konta celowe): 100 683,54 zł
 wpłaty z 1% podatku: 434 549,35 zł
 przychody ze zbiórek publicznych: 0,00

6. Koszty działalności statutowej w 2011r. wyniosły 646 280,00 zł w
tym:
 organizacja zajęć, imprez, wycieczek i spotkań: 293 029,46 zł
 wydatki dla dzieci z kont celowych: 151 561,80 zł
 pomoc społeczna/socjalna: 132 626,36 zł
 darowizny rzeczowe: 69 062,38 zł
Koszty administracyjne w 2011r. wyniosły: 105 817,56 zł:
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 zużycie materiałów i energii: 3 654,83 zł
 usługi obce: 37 125,12 zł
 podatki i opłaty: 0,00 zł
 wynagrodzenia
oraz
ubezpieczenia
świadczenia: 60 069,24 zł

społeczne

i

inne

 amortyzacja: 3 515,01 zł
 pozostałe koszty: 1 453,36 zł

7.
 Fundacja zatrudnia trzy osoby z tytułu umowy o pracę:
stanowisko: wiceprezes fundacji, psycholog; stanowisko:
kierownik biura, koordynator programów; stanowisko:
koordynator wolontariatu.
 W okresie sprawozdawczym Fundacja wypłaciła łączną kwotę
wynagrodzeń w wysokości 131 785,68 zł brutto. Kwota
wynagrodzeń została pomniejszona o kwotę otrzymanego w
2011 roku dofinansowania z PFRON w wysokości 11 254,32 zł.
 W 2011r. wypłacono łączną kwotę 29 880 zł brutto członkom
zarządu.
 W okresie sprawozdawczym Fundacja poniosła wydatki z tytułu
umów – zleceń w wysokości 4 868,00 zł brutto.
 W okresie sprawozdawczym Fundacja nie udzielała pożyczek.
 Saldo końcowe na dzień 31. 12. 2011r. na rachunkach w
banku PKO SA wyniosło 737 460,11 zł.
 Nie nabyto żadnych akcji i obligacji.
 Nie nabyto żadnych nieruchomości.
 W okresie sprawozdawczym Fundacja nabyła środki trwałe o
łącznej wartości 3 515,01 zł.
 Fundusz statutowy wynosi na dzień 31.12.2011 roku 1 000,00
zł.
Wynik finansowy Fundacji za rok 2011 zamknął się zyskiem w
wysokości 684 027,44 zł. Fundacja na dzień 31.12.2011 roku
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posiadała zobowiązania krótkoterminowe
52 835,50 zł. Składają się na nie:

w

wysokości

 14 527,78 zł – zobowiązania z tytułu dostaw i usług,
 6 200,56 zł – zobowiązania publiczno - prawne,
 8 504,05 zł – zobowiązania z tytułu wynagrodzeń
 23 603,11zł – rozliczenia wydatków dzieci do wypłaty ze
środków zgromadzonych na kontach dzieci.

8.
W
okresie
sprawozdawczym
organy
samorządowe nie zlecały Fundacji żadnych zadań.

państwowe

i

9.
Dochód Fundacji w całości korzysta ze zwolnienia z podatku
dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 4 i pkt 6c Ustawy o
podatku dochodowym od osób prawnych. Fundacja składa
deklarację CIT – 8 z załącznikami oraz deklarację PIT-4R.

W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzana
kontrola.
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