SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI NASZE DZIECI PRZY KLINICE ONKOLOGII W
INSTYTUTUCIE „POMNIK-CENTRUM ZDROWIA DZIECKA”
W ROKU 2007

1. Fundacja Nasze Dzieci przy Klinice Onkologii w Instytucie „Pomnik –
Centrum Zdrowia Dziecka.”
Adres siedziby: Al. Dzieci Polskich 20 lok. 120A
04- 730 Warszawa.
Data wpisu do Krajowego rejestru Sądowego: 26.01.2006.
Numer KRS: 0000249753.
Rada Fundacji:
Sylwia Hofman - prezes Rady Fundacji
Magdalena Glapińska - wiceprezes
Monika Czekała - wiceprezes
Bożena Zaborowska - sekretarz
Zarząd Fundacji:
Ewa Gorzelak- Dziduch - prezes
Marzena Baranowska – wiceprezes
W roku 2007 Fundacja została wpisana do rejestru Organizacji Pożytku
Publicznego.
Celem Fundacji jest działalność w zakresie ochrony zdrowia i pomocy
społecznej, realizowana przez świadczenie pomocy dzieciom chorym na
nowotwory oraz ich rodzinom w procesie leczenia choroby nowotworowej na
oddziałach onkologii dziecięcej zakładów opieki zdrowotnej i placówkach
szpitalnych.
2. Fundacja realizuje swój cel poprzez:
 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 każdym nowo przyjętym dzieckiem i jego
rodziną oraz udzielaniu pomocy psychologiczno - pedagogicznej
dzieciom, 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.
Utworzenie "Bazy Przypadków Pozytywnych" oraz utrzymywanie
kontaktu z rodzinami dzieci wyleczonych.
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, służących do realizacji celu Fundacji i
nieodpłatne przekazywanie ich placówkom i instytucjom.
Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe budowy, remontów i
modernizacji hospicjów przeznaczonych dla dzieci z chorobą
nowotworową.

W 2007 roku Fundacja zorganizowała 13 spotkań ze znanymi osobami na
terenie Kliniki Onkologii i Oddziału Chemioterapii Dziennej. Gośćmi byli:
2007 01 11 - Marcin Dorociński
2007 02 23 - Szymon Majewski
2007 04 17 - Kuba Wesołowski
2007 05 26 - Steffen Moller
2007 05 09 - Andrzej Piasek Piaseczny
2007 05 30
Maciej Zakościelny
2007 06 06 - Reprezentacja Olimpijska Sztangistek
2007 06 22 - Kaja Paschalska
2007 10 16 - Małgorzata Foremniak
2007 11 20 - Małgorzata Kożuchowska
2007 11 22 - Paweł Małaszyński
2007 12 14 - Agnieszka Dygant
2007 12 20 - Daniel Olbrychski
Wszystkie wizyty zostały udokumentowane fotograficznie. Każde z dzieci
dzieci otrzymało pamiątkowe zdjęcie z autografem.
W 2007r. Fundacja zorganizowała 14 imprez okolicznościowych dla
pacjentów Kliniki:
2007 01 30 - Bal Karnawałowy
2007 02 14 - Walentynki
2007 03 08 - Dzień Kobiet
2007 03 20 - Święto Wiosny
2007 04 05 - Spotkanie Wielkanocne
2007 05 17 - Majówka
2007 05 25 - Dzień Matki
2007 06 05 - Dzień Dziecka
2007 09 27 - Morska Wyprawa
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Dlaczego zwierzęta mają ogony?
Na Straganie
Andrzejki
Wigilia członków Fundacji
Wigilia na oddziale

W okresie sprawozdawczym wolontariusze Fundacji zorganizowali 18
uroczystości urodzinowych dla dzieci, które w dniu swoich urodzin przebywały
na oddziale, oraz 1 uroczystość z okazji bierzmowania. Każde dziecko
otrzymało tort i prezent .
W ramach
spotkania:
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projektu
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się

następujące

laurki na Dzień Babci i Dziadka
malowanie ramek na zdjęcia
malowanie na szkle i ozdabianie ramek
ozdabianie ramek na zdjęcia
malowanie na szkle
kartki okolicznościowe na Dzień Matki
malowanie na szkle
biżuteria z koralików drewnianych i wyrabianych z modeliny
malowanie i ozdabianie ramek na zdjęcia
malowanie na szkle i ozdabianie ramek suszonymi kwiatami
malowanie na szkle i ozdabianie ramek
origami płaskie z koła i kwadratu
biżuteria z koralików
malowanie na szkle
origami płaskie i przestrzenne z koła i trójkąta
ozdabianie świec
malowanie na szkle
wyklejanki z plasteliny
kartki okolicznościowe na Dzień Chłopaka
ozdabianie ramek
kartki okolicznościowe na Dzień Nauczyciela
koraliki z modeliny
origami płaskie i przestrzenne z koła i trójkąta
malowanie i ozdabianie ramek
malowanie na szkle
ozdabianie świec i drewnianych ramek
malowanie szklanych bombek
malowanie bombek choinkowych
malowanie bombek i ozdabianie świec
szopka bożonarodzeniowa

W okresie sprawozdawczym Fundacja w ramach projektu „wycieczka ze
szpitala” zorganizowała 10 wyjazdów dla dzieci w trakcie radioterapii:
2007 01 31

- wycieczka do Radia „Zet”
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sala zabaw
wyjazd na nagranie programu „Szymon Majewski Show”
piknik w Łazienkach Królewskich
piknik w ZOO
piknik rodzinny w Parku im. Sowińskiego
wizyta na planie serialu „Na Wspólnej”
wyjazd na wystawę „Zabawy z Einsteinem” do Pałacu
Kultury i Nauki
- wycieczka na projekcję filmu „Ratatuj”
- wizyta na planie seriali „M- jak Miłość”

W 2007 roku Fundacja zorganizowała 6 spotkań Grupy Wsparcia dla
rodzin w żałobie po stracie dzieci. Spotkania Grupy odbyły się w domu
rekolekcyjnym oo. Pallotynów w Otwocku. W spotkaniu uczestniczyło :
marzec- 22 osoby
kwiecień - 12 osób
czerwiec - 17 osób
wrzesień -21osób
listopad- 20 osób
grudzień – 8osób
Spotkania prowadzone było przez grupę 4 wolontariuszy fundacji, przy
wsparciu psychologa z podobnej grupy wsparcie działającej przy hospicjum
dziecięcym w Łodzi.
Wolontariusze Fundacji prowadzili dyżury na Oddziale w każdy wtorek i
czwartek. Dyżury prowadziła rotacyjnie grupa 4 wolontariuszy. Ponad to
odbyły się 3 spotkania dla wolontariuszy prowadzone przez Marzenę
Baranowską i psycholog Justynę Korzeniewską.
W dniach 14 -28 lipca 2007r w Mikoszewie odbył się organizowany przez
Fundację obóz „Wakacyjna Kropla Szczęścia” dla dzieci w trakcie i po leczeniu
onkologicznym. W obozie uczestniczyło 42 dzieci, pod opieką przeszkolonej
kadry wolontariuszy. Kierownikiem obozu była Katarzyna Sierpatowska. Opiekę
medyczną nad dziećmi sprawował lekarz Kliniki Onkologii IP-CZD Monika
Drogosiewicz , oraz pielęgniarka Kliniki Onkologii IP-CZD Marzena Dulas.
Fundacja przekazała
w 2007r na rzecz Kliniki Onkologii następujące
darowizny:
marzec: serwis kuchenny do pokoju socjalnego,
maj: wyposażenie pokoju dziennego, wyposażenie kącika zabaw,
czerwiec: wyposażenie do kącika zabaw, kuchenka mikrofalowa.
lipiec: projektor do sali dla dzieci, podgrzewacze do kuchni,
sierpień: pralka automatyczne do użytku na oddziale, sprzęt do pokoju
rodziców,
grudzień: leżaki dla rodziców nocujących na oddziale przy dzieciach,
W ramach działalności statutowej zakupiono trzykrotnie

lek Noxafil i

jednokrotnie lek Vfeld na
przeciwgrzybiczne w domu.
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kontynuujących

leczenie

3. Fundacja Nasze Dzieci nie prowadzi działalności gospodarczej.
4. Odpisy uchwał Rady Fundacji i Zarządu Fundacji w załączniku.
5.Dochody w okresie sprawozdawczym wyniosły 369 643,92 zł w tym:
 darowizny od osób fizycznych:
72 546,89
 darowizny od osób prawnych:
73 100,26
 darowizny dla chorych dzieci (konta celowe):
135 552,62
 darowizny i wpłaty na działalność statutową odpłatną:
8 802,00

zł
zł
zł
zł

6. Koszty działalności statutowej w 2007r wyniosły 227 753,56zł w tym:
 organizacja zajęć i spotkań:
78 122,80
 wydatki z kont celowych:
61 536,44
 pomoc socjalna, leki, przekazany sprzęt
26 825,68
 koszty działalności działań statutowych odpłatnych:
61 268,00

zł
zł
zł
zł

Koszty administracyjne w 2007r:
 zużycie materiałów i energii:
 usługi obce:
 podatki i opłaty

8 132,63 zł
19 512,66 zł
798,00 zł

7.
a) Fundacja zatrudnia jedną osobę z tytułu umowy o pracę.
b) W okresie sprawozdawczym Fundacja poniosła obciążenia z tytułu
wynagrodzeń: 8 520 zł – wynagrodzenie brutto, 1755.98 zł – składki
ZUS.
c) Członkowie Rady Fundacji i Zarządu Fundacji nie pobierają wynagrodzeń.
d) Fundacja nie poniosła w okresie sprawozdawczym obciążeń z tytułu
wynagrodzeń za umowy – zlecenie.
e) W okresie sprawozdawczym Fundacja nie udzielała pożyczek.
f) Saldo końcowe na dzień 31. 12. 2206r na rachunku bieżącym w banku
PKO SA 143 231,15 zł.
g) Nie nabyto żadnych akcji i obligacji.
h) Nie nabyto żadnych nieruchomości.
i) Fundacja na dzień 31.12.2007r. Posiada samochód osobowy
wykorzystywany do celów przejazdów na spotkania z rodzicami dzieci w
miejscu ich zamieszkania. Stan aktywów trwałych wynosi 16 260,01 zł,
amortyzacja 2 168,00 zł.
j) Fundusz statutowy wynosi na dzień 31.12.2007 roku 1000,00 zł.
Wynik finansowy Fundacji za rok 2006 zamknął się zyskiem w wysokości
122 753,10 zł. Fundacja na dzień 31.12.2007 roku posiada zobowiązania
krótkoterminowe w wysokości 23 749,22 zł. Składają się na nie:
 1500,00 zł – za wykonaną w grudniu 2007r. usługę transportową,
 2 201,41zł – zobowiązania publiczno- prawne (pdof, zus),
 1 360,00zł – rozliczenia z wolontariuszami za zakupy na cele



statutowej,
18 687,81zł – pobrane przez rodziców i opiekunów zaliczki na zakupy
ze środków zgromadzonych na kontach dzieci,

8. W okresie sprawozdawczym organy państwowe i samorządowe nie zlecały
Fundacji żadnych zadań.
9.W okresie sprawozdawczym Fundacja nie ponosiła zobowiązań z tytułu
podatków. Fundacja składa jedynie deklarację CIT – 8.
W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzana kontrola.

