SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI „NASZE DZIECI” PRZY KLINICE
ONKOLOGII W INSTYTUTUCIE „POMNIK-CENTRUM
ZDROWIA DZIECKA”
W ROKU 2012

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,
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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.

Dnia 7 marca 2012 roku odbyło się spotkanie Sygnatariuszy
Platformy Porozumienia Organizacji Rodziców Dzieci Chorych na
Nowotwory, powstałej z inicjatywy Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej
„Porozumienie bez barier” (należy do niej Fundacja „Nasze Dzieci”
przy Kl. Onk. w IPCZD) z Ministrem Zdrowia Bartoszem
Arłukowiczem. Zostały poruszone kwestie związane z opracowaniem
i wprowadzaniem w życie Europejskich Standardów Opieki nad
Dzieckiem z Chorobą Nowotworową oraz zasygnalizowane
najważniejsze potrzeby i oczekiwania m.in. wczesna diagnostyka
chorób nowotworowych u dzieci, rehabilitacja, ograniczony dostęp
do badań klinicznych.
Fundacja w 2012 roku przekazała m.in.: artykuły higieniczne
(pampersy, środki czystości i pielęgnacyjne), konserwacje i naprawy
sprzętów wyposażenia pokoju socjalnego dla rodziców pacjentów
Kliniki Onkologii IPCZD oraz Oddziału Dziennego Chemioterapii.
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, materiałów opatrunkowych niezbędnych do pielęgnacji
dojścia centralnego, badań i hospitalizacji, noclegów rodziców w
przyszpitalnym hotelu, noclegów rodziców/opiekunów przy łóżku
dziecka w Klinice Onkologii w IPCZD i w Oddziale Dziennym
Chemioterapii, odzieży, artykułów spożywczych i higienicznych oraz
wyżywienia.
Fundacja w okresie sprawozdawczym sprawowała opiekę nad
koordynacją przeglądów technicznych i prac porządkowych na placu
zabaw.
W 2012 roku Fundacja zorganizowała 5 spotkań ze znanymi
osobami na terenie Kliniki Onkologii. Naszymi gośćmi byli:
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2012 02 05 – drużyna futbolu amerykańskiego WARSAW SPARTANS
2012 03 28 – Hanna Lis
2012 09 12 – piłkarze POLONII WARSZAWA
2012 09 27 – Tomasz Majewski
2012 12 16 – drużyna futbolu amerykańskiego WARSAW EAGLES
Wszystkie wizyty zostały udokumentowane fotograficznie. Każde z
dzieci otrzymało pamiątkowe zdjęcie z autografem.

W
2012
roku
Fundacja
zorganizowała
17
okolicznościowych dla pacjentów Kliniki Onkologii IPCZD:

imprez

2012 01 24 - Bal Karnawałowy
2012 01 31 - Międzynarodowe kolędowanie z seminarzystami
Redemptoris Mater
2012 02 14 - Słodkie Walentynki
2012 03 08 - Dzień Kobiet
2012 03 21 - Wiosna w Półlandzie
2012 04 21 - Spektakl „Pożarcie Królewny Bluetki”
2012 05 19 - Piknik dla dzieci na terenie IPCZD pn.: Drugie
Urodziny Placu Zabaw „Nasze Dzieci” atrakcje to m.in.: spotkanie,
pokazy i zabawy ze Strażą Pożarną, spotkanie z bohaterami
Gwiezdnych Wojen, doświadczenia chemiczne dla dzieci prowadzone
przez studentów Wydziału Chemii UW, mecz i zabawy z
zawodnikami futbolu amerykańskiego Warsaw Spartans, zabawy i
zadania harcerskie, malowanie twarzy i inne.
2012 05 24 - Dzień Mamy
2012 06 26 - Dzień Taty
2012 09 25 - Dzień Chłopaka
2012 09 26 – Spotkanie z policją na terenie IPCZD m.in. pokaz
radiowozu, motocykla policyjnego, przedstawienie zadań policji,
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poznanie tajników kryminologii, zadania i pokaz umiejętności psa
policyjnego, możliwość przebrania się w mundur policyjny.
2012 10 30 - Pomarańczowy Dzień Pana Dyni
2012 11 14 – Gwiezdne Wojny na oddziale (SWAT)
2012 11 29 – Wróżby Andrzejkowe
2012 12 02 – Lukrowanie i ozdabianie świątecznych pierniczków
2012 12 20 - Spotkanie Bożonarodzeniowe z Mikołajem
2012 12 24 - Tradycyjna wieczerza wigilijna dla dzieci, opiekunów i
personelu medycznego przebywających w tym dniu na oddziale

Imprezy okolicznościowe zostały udokumentowane fotograficznie.

W okresie sprawozdawczym wolontariusze Fundacji w ramach
projektu „Urodzinowa Niespodzianka” zorganizowali 47 uroczystości
urodzinowych dla dzieci, które w dniu swoich urodzin przebywały na
oddziale. Każde dziecko otrzymało tort i wymarzony prezent.
Zorganizowano również 1 uroczystość Komunii Świętej oraz 1
uroczystość Bierzmowania.

W ramach projektu
następujące spotkania:

„Artystyczne

Soboty”

odbyły

się

2012 01 07 - malowanie odlewów gipsowych
2012 01 14 - origami płaskie z koła i kwadratu
2012 01 21 - drzewka szczęścia oraz papierowe szkatułki dla babci i
dziadka
2012 01 28 - zajęcia odwołane (zakaz wejść na oddział)
2012 02 04 - malowanie na szkle
2012 02 11 - malowanie odlewów gipsowych
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2012 02 18 - origami płaskie z koła i kwadratu
2012 02 25 - biżuteria z korali
2012 03 03 - laurki i kwiaty z papieru
2012 03 10 - malowanie na szkle
2012 03 17 - kartki wielkanocne z ozdobami z filcu, piór i cekinów
2012 03 24 - kartki wielkanocne z ozdobami z filcu, piór i cekinów
2012 03 31 -malowanie i ozdabianie styropianowych jajek i
zajączków
2012 04 07 - zajęcia odwołane (Święta Wielkanocne)
2012 04 14 - malowanie odlewów gipsowych
2012 04 21 - malowanie na szkle
2012 04 28 - malowanie szklanych butelek
2012 05 05 - zajęcia odwołane
2012 05 12 - biżuteria z korali
2012 05 19 - biżuteria z korali (breloczki z korali)
2012 05 25 - malowanie wzorów ze sklejki na dzień mamy;
malowanie szklanych butelek
2012 06 02 - origami płaskie z koła i kwadratu
2012 06 09 - piłka nożna na papierze
2012 06 16 - malowanie szklanych butelek i odlewów gipsowych
2012 06 23 - origami płaskie z koła i kwadratu na dzień taty
2012 06 30 - biżuteria z korali
2012 07 07 - alloha z kwiatów
2012 07 14 - malowanie odlewów gipsowych
2012 07 21 - malowanie odlewów gipsowych
2012 07 28 - malowanie szklanych wazoników
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2012 08 04 - origami płaskie z koła
2012 08 11 - alloha z kwiatów
2012 08 18 - malowanie odlewów gipsowych
2012 08 25 - biżuteria z korali
2012 09 01 - malowanie szklanych wazoników
2012 09 08 - malowanie odlewów gipsowych
2012 09 15 - malowanie odlewów gipsowych
2012 09 22 - kolaże z gazet
2012 09 29 - postacie z kasztanów i żołędzi
2012 10 06 - malowanie szklanych butelek
2012 10 13 - malowanie odlewów gipsowych
2012 10 20 - origami płaskie z koła
2012 10 27 - malowanie jesiennych odlewów gipsowych
2012 11 03 - biżuteria z korali
2012 11 10 - malowanie breloków i kolczyków ze sklejki
2012 11 17 - origami płaskie z koła
2012 11 24 - pingwiny z butelek
2012 12 01 - malowanie bombek i świątecznych odlewów gipsowych
2012 12 08 - malowanie bombek i świątecznych odlewów gipsowych
2012 12 15 - wspólne wykonanie szopki betlejemskiej
2012 12 22 - malowanie świątecznych odlewów gipsowych
2012 12 29 - zajęcia odwołane (przerwa świąteczna)

W okresie sprawozdawczym Fundacja w ramach projektu
„Wycieczka ze szpitala” zorganizowała 19 wyjazdy dla dzieci w
trakcie radioterapii:
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2012 01 11 - wycieczka do kina na film familijny pt.: „Happy Feet 2”
2012 02 11 - wycieczka na koncert Polskiego Radia pt.: „Kasia i Pipi
na tropie”
2012 05 17 - wycieczka do kina na film familijny pt.: „Lorax”
2012 06 01 - wycieczka na imprezę zorganizowaną przez Fundację
Dziecięca Fantazja „Dzień Dziecka w ZOO”
2012 06 20 - wycieczka na zajęcia muzealne w Muzeum
Papiernictwa (Konstancin Jeziorna)
2012 07 05 - wycieczka do Łazienek Królewskich na lekcję
muzealną „Francja elegancja”, rejs gondolami, spacer po parku
2012 07 18 - wycieczka do Muzeum Wojska Polskiego, zwiedzanie z
przewodnikiem
2012 08 02 - wycieczka do Manufaktury Cukierków na słodkie
warsztaty
2012 08 14 - wycieczka do kina na film familijny pt.: „Madagaskar
3”
2012 09 15 - wycieczka na mecz na stadionie Polonii, spotkanie z
piłkarzami
2012 09 20 - wycieczka do kina na film familijny pt.: „Merida
Waleczna”
2012 09 22 - wycieczka do cyrku KORONA
2012 10 06 - wycieczka na koncert Polskiego Radia pt.: „Kasia i Pipi
na tropie”
2012 10 10 - wycieczka do Muzeum Wojska Polskiego, zwiedzanie z
przewodnikiem
2012 10 18 - wycieczka do kina na film familijny pt.: „Felix, Net i
Nika oraz teoretycznie możliwa katastrofa”
2012 11 15 - wycieczka do Manufaktury Cukierków na słodkie
warsztaty
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2012 11 21 – wycieczka do Muzeum Ewolucji PKiN
2012 12 05 - wycieczka na Koncert Świąteczny w Sali Kolumnowej
Pałacu Prezydenckiego i spotkanie z Parą Prezydencką
2012 12 12 - wycieczka do kina na film familijny pt.: „Renifer Niko
ratuje brata”

W 2012 roku Fundacja we współpracy z Fundacją Anielska
Przystań prowadziła spotkania Grupy Wsparcia dla rodzin w żałobie
po stracie dzieci. Spotkania grupy odbywały się w domu
rekolekcyjnym oo. Pallotynów w Otwocku. Spotkania prowadzone
były przez psychologa, kapelana fundacji.

Ponadto w dniu 9 grudnia 2012 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.

W 2012 roku odbyło się 14 spotkań dla wolontariuszy.
Prowadzone były przez koordynatora wolontariatu - Marzenę
Baranowską i psychologa dr Justynę Korzeniewską.

W roku sprawozdawczym wolontariusze Fundacji wystawiali
samodzielnie przygotowany spektakl dla dzieci pt.: „Pożarcie
Królewny Bluetki (2011):
2012 02 19 - Parafia NMP Matki Kościoła w Warszawie
2012 04 21 - Oddział Onkologii i inni pacjenci IPCZD
2012 06 23 - Wspólny spektakl z aktorami Teatru Syrena podczas
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imprezy „Nasze Dzieci - Naszym Dzieciom” (promocja fundacji)
2012 06 03 - Dom Kultury w Piasecznie; akcja „Rynek godzina
15:00”; zabawy i zajęcia dla dzieci

W dniach 14-28 lipca 2012r. 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 45 dzieci, pod opieką przeszkolonej kadry 12
wolontariuszy. Kierownikiem kolonii była Katarzyna Sierpotowska.
Opiekę medyczną nad dziećmi sprawował lekarz Kliniki Onkologii
IPCZD dr n. med. 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 45
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
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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 i inne rozrywki uprzyjemniające im 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 lub w terminalnej jej fazie. 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 dniu 3 grudnia 2012 roku zostały spełnione marzenia 4
podopiecznych Fundacji, pacjentek Kliniki Onkologii IPCZD, które
były uczestniczkami profesjonalnej sesji zdjęciowej. Odbyła się ona
w Hotelu Le Meridien Bristol w Warszawie i została zorganizowana
przez Fundację.

W dniach 01-04 lipca 2012 roku obył się rejs dla dzieci
organizowany przez biuro integracji zorganizowanej Adivar z
Węgorzewa. Z ramienia Fundacji wzięło w nim udział 30
uczestników - podopieczni Fundacji - dzieci po zakończonym
leczeniu onkologicznym będące pod opieką Poradni Onkologicznej
IPCZD wraz z rodzeństwem, ich opiekunowie oraz 2 wolontariuszy
fundacji.

Dnia 27 sierpnia 2012 roku odbył się spływ kajakowy dla
dzieci POPŁYŃMY KU NASZYM MARZENIOM zorganizowany przez
Moto Guzzi i Gaspol. Wzięło w nim udział 21 osób (6 rodzin).
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W roku sprawozdawczym w dniach 19-23 sierpnia na
zaproszenie Fundacji Pani Ani – Psychoteraputyczna Rehabilitacja
Dzieci Chorych Onkologicznie sześcioro podopiecznych fundacji
wzięło udział w warsztatach fotograficznych „Kreatywne warsztaty –
konie i aparaty” o profilu fotografia, jako sposób widzenia świata.

W dniach 24-28 sierpnia na zaproszenie Fundacji Urszuli Smok
„Podaruj Życie” 5 chorych dzieci z rodzeństwem, opiekunami i
wolontariuszką fundacji (łącznie 13 osób) wzięło udział w projekcie
„Wakacyjne Wytchnienie” - wypoczynek w Krakowie i Małopolsce.

W 2012 roku Fundacja wzięła udział m.in. w następujących
wydarzeniach:
 Szkolenie „Fundraising i współpraca z biznesem”
zorganizowane przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego (26 01 2012)
 Konferencja
VI
Ogólnopolskiego
Forum
Liderów
Organizacji Pacjentów zorganizowana przez Instytut
Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej (10-11 02 2012)
 CH ARKADIA 5 - lecie Stowarzyszenia SWAT Gwiezdne
Wojny (28 02 2012)
 V Koncert charytatywny w Braniewie (17 03 2012)
 Stoisko Fundacji na Festiwalu Dobroczynności „Miasto
Miłosierdzia 2012” zorganizowane przez Centrum Myśli
Jana Pawła II (30 09 2012)
 Aukcja Charytatywna Obrazów Uczniów Społecznej
Szkoły Podstawowej nr 12 im. Emanuela Bułhaka w
Wesołej, spełnienie marzenia podopiecznego fundacji
przez uczniów i rodziców szkoły (13 12 2012)

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

4. Odpisy uchwał Rady i Zarządu Fundacji w załączniku.

5. Przychody Fundacji
1 335 587,75zł w tym:

w

okresie

sprawozdawczym

wyniosły

 nadwyżka przychodów nad kosztami z 2011r: 684 027,44 zł
 darowizny od osób fizycznych: 37 683,87 zł
 darowizny od osób prawnych: 102 271,15 zł
 darowizny dla chorych dzieci (konta celowe): 117 050,35 zł
 wpłaty z 1% podatku: 344 519,59 zł
 przychody ze zbiórek publicznych: 44 035,35 zł
 dotacje: 6 000,00 zł

6. Koszty działalności statutowej w 2012r. wyniosły 557 420,53 zł w
tym:
 organizacja zajęć, imprez, wycieczek i spotkań: 260 564,79 zł
 wydatki dla dzieci z kont celowych: 167 505,90 zł
 pomoc społeczna/socjalna: 100 761,92 zł
 darowizny rzeczowe: 28 587,92 zł
Koszty administracyjne w 2012r. wyniosły 58 172,89 zł:
 zużycie materiałów i energii: 1532,83 zł
 usługi obce: 11 190,11 zł
 podatki i opłaty: 90,00 zł
 wynagrodzenia
oraz
ubezpieczenia
świadczenia: 44 028,95 zł
 amortyzacja: 0,00 zł
 pozostałe koszty: 1 331 zł
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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 115 041,83 zł brutto. Kwota
wynagrodzeń została pomniejszona o kwotę otrzymanego w
2012 roku dofinansowania z PFRON w wysokości 11 342,10 zł.
 W 2012r. wypłacono
członkom zarządu.

łączną

kwotę

15 934,64

zł brutto

 W okresie sprawozdawczym Fundacja poniosła wydatki z tytułu
umów – zleceń w wysokości 4 418,00 zł brutto.
 W okresie sprawozdawczym Fundacja nie udzielała pożyczek.
 Saldo końcowe na dzień 31. 12. 2012r. na rachunkach w
banku PKO SA wyniosło 798 588,79 zł.
 Nie nabyto żadnych akcji i obligacji.
 Nie nabyto żadnych nieruchomości.
 W okresie sprawozdawczym Fundacja nie nabyła środków
trwałych.
 Fundusz statutowy wynosi na dzień 31.12.2012 roku 1 000,00
zł.
Wynik finansowy Fundacji za rok 2012 zamknął się zyskiem w
wysokości 730 622,71 zł. Fundacja na dzień 31.12.2012 roku
posiadała zobowiązania krótkoterminowe w wysokości
75 365,71 zł. Składają się na nie:
 19 735,42 zł – zobowiązania z tytułu dostaw i usług,
 6 106,16 zł – zobowiązania publiczno - prawne,
 8 504,05 zł – zobowiązania z tytułu wynagrodzeń
 41 020,08 zł – rozliczenia wydatków dzieci do wypłaty ze
środków zgromadzonych na kontach dzieci.

8.

W

okresie

sprawozdawczym
14

organy

państwowe

i

samorządowe nie zlecały Fundacji żadnych zadań.

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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