SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI „NASZE DZIECI” PRZY KLINICE ONKOLOGII W
INSTYTUTUCIE „POMNIK-CENTRUM ZDROWIA DZIECKA”
W ROKU 2008

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: 26.01.2006r.
Numer KRS: 0000249753.
Rada Fundacji:
Marta Grudzińska
Monika Grabowska
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 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:
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Organizowanie pomocy wolontaryjnej polegającej na:
o

regularnej obecności przedstawicieli fundacji w zakładach
ochrony zdrowia, realizujących leczenie onkologiczne dzieci, za
zgodą i przy współpracy personelu zakładów;

o

nawiązywaniu kontaktu z każdym nowo przyjętym dzieckiem i
jego rodziną oraz udzielaniu pomocy psychologiczno pedagogicznej dzieciom, ich zdrowemu rodzeństwu i rodzicom;

o

organizację pomocy psychologiczno – pedagogicznej i
duszpasterskiej dla rodziców i rodzeństwa chorych dzieci,
także dla rodziców będących w żałobie po śmierci dziecka;

o

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;

o

szkoleniu grup wolontariuszy, mających pracować z dziećmi i
ich rodzicami.

Organizowanie imprez okolicznościowych polegających na:
o

uroczystościach świątecznych,

o

wizytach znanych osób,

o

spełnianiu marzeń chorych dzieci,

o

organizacji wycieczek, kolonii i wszelkich form wypoczynku dla
dzieci tak w trakcie leczenia jak i po jego zakończeniu.



Utrzymywanie
leczenie.

kontaktu

z

rodzinami

dzieci,

które

zakończyły



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.
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W 2008 roku Fundacja zorganizowała 11 spotkań ze znanymi osobami
na terenie Kliniki Onkologii i Oddziału Chemioterapii Dziennej. Gośćmi
byli:
2008 02 28 – Piotr Zelt
2008 03 06 – Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel
2008 04 16 – Maciej Stuhr
2008 05 14 – Michał Milowicz
2008 05 29 – Rafał Królikowski
2008 06 03 – Małgorzata Kożuchowska
2008 06 12 – Robert Moskwa
2008 10 08 – Jan Wieczorkowski
2007 11 16 – Piotr Kupicha
2007 11 18 – Martyna Wojciechowska
2007 11 26 – Mieczysław Szcześniak
Wszystkie wizyty zostały udokumentowane fotograficznie. Każde z dzieci
otrzymało pamiątkowe zdjęcie z autografem.

W 2008r. Fundacja zorganizowała 12 imprez okolicznościowych dla
pacjentów Kliniki Onkologii IP-CZD:
2008 01 24 - Bal Karnawałowy
2008 02 14 - Walentynki
2008 03 08 - Dzień Kobiet
2008 03 18 – Spotkanie Wielkanocne
2008 04 24 – Święto Ziemi „Zdobywamy Dziki Zachód”
2008 05 27 - Dzień Matki
2008 06 03 - Dzień Dziecka
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2008 09 09 – Pocztówka z Wakacji
2008 10 30 – W Starym Kinie
2008 11 25 - Andrzejki
2008 12 18 – Spotkanie Świąteczne
2008 12 24 – Wieczór Wigilijny
Wszystkie
imprezy
fotograficznie.

okolicznościowe

zostały

udokumentowane

W okresie sprawozdawczym wolontariusze Fundacji zorganizowali 33
uroczystości urodzinowe dla dzieci, które w dniu swoich urodzin
przebywały na oddziale. Każde dziecko otrzymało tort i prezent.
Zorganizowano również: 2 uroczystości z okazji I Komunii Świętej, 1
z okazji Chrztu św. i 1 z okazji Bierzmowania.

W ramach projektu „Artystyczne soboty” odbyły się następujące
spotkania:
2008 01 05 – malowanie na szkle
2008 01 12 – orgiami płaskie z koła i kwadratu
2008 01 19- kartki dla babci i dziadka, techniki różne
2008 01 26 – biżuteria z kolorowych koralików
2008 02 02 - malowanie na szkle
2008 02 09 - kartki walentynkowe
2008 02 16 - malowanie na szkle, ozdabianie drewnianych ramek
2008 02 23 – kolaże z materiałów i kolorowych gazet, filufony
2008 03 01 – kartki wielkanocne
2008 03 15 – biżuteria z korali
2008 03 08 - pacynki
2008 04 05 – malowanie na szkle - tematyka wiosenna
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2008 04 12 - orgiami płaskie z koła i kwadratu- zwierzęta
2008 04 19 – kolaże z tkanin i wykonanie zamku królewskiego
2008 04 26 – stwory i potwory, materiały różne
2008 05 10 – biżuteria z koralików
2008 05 17 – malowanie na płótnie
2008 05 24 – biżuteria z korali drewnianych
2008 05 31 – orgiami płaskie z koła
2008 06 07 – kolorowe zoo, farby plakatowe
2008 06 14 - kolaże
2008 07 05 – wizytówki na łóżka
2008 07 12 – zoo z plasteliny
2008 07 19 - ozdabianie drewnianych ramek
2008 07 26 – biżuteria z drewnianych koralików
2008 08 02 – orgiami płaskie z kwadratu
2008 08 09 - malowanie na szkle tematyka wakacyjna
2008 08 23 – aloha – zajęcia florystyczne (wspólnie z projektem Zielone
Warsztaty)
2008 08 30 – pocztówka z wakacji (kredki świecowe, tusz, wydrapywanki)
2008 09 06 – malowanie na szkle- wakacyjne przygody
2008 09 13 – jesienne ramki na zdjęcia
2008 09 27 – orgiami płaskie
2008 10 04 – malowanie farbami
2008 10 11 – kompozycje jesienne, ludziki z kasztanów
2008 10 18 – biżuteria z kolorowych korali
2008 10 25 – wydzieranki z papieru
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2008 11 08 – orgiami płaskie z koła i kwadratu
2008 11 15 – malowanie na szkle
2008 11 22 – figurki z masy papierowej
2008 11 29 – malowanie ramek, rysunki na płótnie
2008 12 06 – ozdabianie bożonarodzeniowych bombek
2008 12 13 – ozdabianie świec
2008 12 20 – szopka betlejemska, materiały różne

W okresie sprawozdawczym rozpoczęto projekt Zielone Warsztaty –
jest to cykl zajęć prowadzonych przez Zofię Wojciechowską, animatorkę
działań społecznych o charakterze edukacyjno – ekologicznym. Zajęcia
edukacyjno – terapeutyczne wykorzystują wpływ przyrody jako formę
terapii i inspiracji do działania. Warsztaty oparte są na muzyce, poezji,
tradycyjnych przekazach, legendach.
W 2008r. przeprowadzono 7 takich warsztatów:
2008 01 16

Kwiatowe prezenty dla Babci i Dziadka

2008 03 12

„O czym śnią jeże zimą”. Wykonywanie prac na konkurs
„Być dla innych”

2008 03 17

Stroiki Wielkanocne

2008 07 28

Wakacyjna kompozycja florystyczna

2008 08 23

Aloha – zajęcia florystyczne
Artystycznymi Sobotami)

2008 10 07

„Dary Ziemi”

2008 12 08

Stroiki Bożonarodzeniowe

(w

połączeniu

z

W okresie sprawozdawczym Fundacja w ramach projektu „Wycieczka
ze szpitala” zorganizowała 8 wyjazdów dla dzieci w trakcie radioterapii:
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2008 01 30

Muzeum Etnograficzne

2008 03 05

Muzeum Ewolucji PAN

2008 04 17

Zwiedzanie Zamku Królewskiego w Warszawie

2008 04 23

Wycieczka do Multikina Ursynów na film „Horton słyszy
Ktosia”

2008 06 26

Wycieczka na Pola Mokotowskie na zajęcia dogoterapii
(współpraca z Fundacją
Terapeutyczną „Pies dla
Stasia”).

2008 10 29

Wycieczka do Multikina Ursynów na film „Wyspa Nim”

2008 12 03

Muzeum Etnograficzne

2008 12 08

Wyjazd do Sali Kongresowej na koncert zespołu „Feel”

W okresie sprawozdawczym Fundacja podjęła starania o rozpoczęcie
w Klinice Onkologii zajęć z dogoterapii. Pierwsze takie spotkanie odbyło się
na oddziale dnia 26. 09. 2008r. Kolejne spotkania miały miejsce
14.12.2008r. i 28.12. 2008r. Zajęcia zostały przeprowadzone dzięki
współpracy z wolontariuszami ze Stowarzyszenia Zwierzęta Ludziom.

W 2008 roku Fundacja zorganizowała 7 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

-13 osób

Kwiecień

-17 osób

Czerwiec

-27 osób

Wrzesień

-27 osób

Październik -17 osób
Listopad

-10 osób

Grudzień

-29 osób
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Spotkania prowadzone było przez osoby współpracujące z fundacją
(psychoonkolodzy ,kapelan fundacji, wolontariusze).

Ponadto w dniu 14 grudnia Fundacja w porozumieniu ze
Stowarzyszeniem na rzecz dzieci z chorobę nowotworową KOLIBER i The
Compassionate Friends, Inc. 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. 180 osób. Po zakończonej uroczystości odbyło się
spotkanie dla rodzin w świetlicy przy Sanktuarium.

W pierwszą sobotę miesiąca odbywały się spotkania dla
wolontariuszy. Odbyło się osiem takich spotkań. Prowadzone były przez
koordynatora wolontariatu - Marzenę Baranowską i psychologa dr Justynę
Korzeniewską. Jedno spotkanie przeprowadziła samodzielnie Marzena
Baranowska.

13.04.2008 r. Fundacja zorganizowała szkolenie dla wolontariuszy:
”Choroba nowotworowa w życiu człowieka”.
Szkolenie przeprowadzili: lekarz i psycholog pracujący w Klinice Onkologii
IP-CZD, kapelan Oddziału Onkologii oraz grupa Liderzy z Fundacji Pomocy
Dzieciom z Chorobą Nowotworową w Warszawie.

28.05.2008 roku wolontariuszka fundacji Dominika Dombrat została
laureatką konkursu „Ośmiu Wspaniałych” zorganizowanego przez Fundację
„Świat na Tak”.

W dniach 02-16 sierpnia 2008r w Zawoi odbył się kolejny
zorganizowany przez Fundację obóz „Wakacyjna Kropla Szczęścia” dla
dzieci w trakcie i po leczeniu onkologicznym. W obozie uczestniczyło 42
dzieci, pod opieką przeszkolonej kadry dwunastu wolontariuszy.
Kierownikiem obozu była Katarzyna Sierpotowska. Opiekę medyczną nad
dziećmi sprawował lekarz Kliniki Onkologii IP-CZD Monika Drogosiewicz ,
oraz pielęgniarka Kliniki Onkologii IP-CZD Marzena Dulas.
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W dniach 26-28.09.2008r. odbył się wyjazd podsumowujący
Wakacyjną Kroplę Szczęścia. Wolontariusze wraz z zarządem Fundacji
dokonali podsumowania i analizy projektu oraz omówiono plany realizacji
WKS w 2009r.

Fundacja wspierała organizacyjnie projekt Fundacji Urszuli
Jaworskiej - Grupa Wsparcia dla Rodziców Dzieci z Guzami Mózgu.
Spotkania grupy wsparcia odbyły się 26. 09. 2008r. i 21.11.2008r. w
świetlicy Oddziału Onkologii.

Z inicjatywy Fundacji Urszuli Jaworskiej w dniu 20 października 2008
roku w Warszawie odbyła się konferencja prasowa inaugurująca
MIEDZYNARODOWY TYDZIEŃ ŚWIADOMOŚCI NOWOTWORÓW MÓZGU.
Fundacja była partnerem tej akcji.

Dzięki współpracy z Fundacją Spełnionych Marzeń podopieczni
fundacji
mieli
okazję
przebywać
na
turnusie
rehabilitacyjnowypoczynkowym w Domu Spełnionych Marzeń.

W ramach współpracy z Fundacją Domin podopieczni fundacji
uczestniczyli w rodzinnych obozach rehabilitacyjnych (wspinaczka
skałkowa, zajęcia linowe, hipoterapia).

Fundacja współorganizowała konferencję „Wolontariat dla zdrowia”,
która odbyła się 05.12.2008r w IP- CZD. W ramach konferencji można
było obejrzeć wystawę fotograficzną zdjęć Katarzyny Małej zatytułowaną
„Nasze Dzieci”. Fundacja przeprowadziła warsztaty dla uczestników
konferencji na temat „Jak współpracować z pacjentem i jego rodziną.”

Fundacja została wyróżniona przez Bogdę Różycką - samodzielne
stanowisko ds. promocji zdrowia IP-CZD i wytypowana z grupy organizacji
działających na terenie Instytutu do prezentacji działania wolontariatu w
szpitalu. Fundacja gościła wolontariuszy z Armenii w ramach projektu
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Polskiej Fundacji
17.07.2008r.

im.

Roberta

Schumana.

Spotkanie

odbyło

się

Na zaproszenie Stowarzyszenia JP II Fundacja dnia 31.05.2008r.
wzięła udział w projekcie „Miasto Miłosierdzia”, który miał na celu
prezentacje organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta
Stołecznego Warszawy.

Na zaproszenie Forum Inicjatyw Obywatelskich Fundacja dnia
20.09.2008r. wzięła udział w Pikniku Organizacji Pozarządowych, który
miał na celu prezentacje organizacji działających na terenie całej Polski.

W 2008 roku Fundacja wzięła udział m.in. w następujących
imprezach:


Koncert i aukcja charytatywna Stowarzyszenia K40



„Noc zakupów” w Galerii Centrum



„Kupcy - Dzieciom”



Koncert charytatywny w Braniewie

W dniu 09.02.2008r. odbyło się szkolenie „PRos dla NGOs.”
-szkolenie komunikacji i PR zorganizowane przez Centrum Wolontariatu.
Z ramienia Fundacji uczestniczyła w nim Marzena Baranowska.

Fundacja przekazała w 2008 roku na rzecz Kliniki Onkologii i
Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” następujące darowizny:



Monitor Belinea 1925 S1W



konsola Sony PS2 Slim+ Fifa2008



Wyposażenie kuchni dla rodziców
chemioterapii w naczynia i sztućce

na

oddziale

dziennym
10



Piekarnik/ mini kuchnia MPM KT-H34T



Odnowienie stołówki na oddziale onkologii. Dziecięce, kolorowe
dekoracje ścian



Sprzęt rehabilitacyjny:
Artromot E2 Compact – szyna do ciągłej biernej mobilizacji stawu
łokciowego
Optilfex III Knee CPM – szyna do ćwiczeń biernych kończyny dolnej



Zabawka Ekorre Łoś



Drukarka HP Color Laser Jet 1515N



5 szt. drukarek HP Laser Jet 1505



Monitor LCD X224W Hyundai



3 szt. komputer FS Esprimo E3510 Fujitsu Siemens



2 szt. kabel USB A-B



75 szt. Fotel Brighton Plus



Konwerter VGA HD Game Box Geniatech

Sprzęt przekazany dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej:


2 szt. Monitor medyczny Totoku CCL 252i2(G)



Komputer PC Wraz z kartą „dwumonitorową” (NVS290- x16)+HD
Samsung 1 TB S- ATA II nr fabryczny : CZC8391NMT



Karta grafiki GC 290 NVSx16



Oprogramowanie e-film



Konfiguracja stacji roboczej



Kalibrator CAL 010

W ramach działalności statutowej zakupiono leki przeciwgrzybicze:
dwukrotnie lek Noxafil i pięciokrotnie lek Vfend na potrzeby pacjentów
kontynuujących leczenie w domu.
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Dnia 05 grudnia 2008 roku Fundacja otrzymała rekomendację od
Dyrektora Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” dr n. med.
Macieja Piróga.

3. Fundacja Nasze Dzieci nie prowadzi działalności gospodarczej.

4. Odpisy uchwał Rady Fundacji i Zarządu Fundacji w załączniku.

5. Dochody w okresie sprawozdawczym wyniosły 1 153 689,40 zł w tym:


darowizny od osób fizycznych: 166 433,28 zł



darowizny od osób prawnych: 93 629,10 zł



darowizny dla chorych dzieci (konta celowe): 278 594,25 zł



wpłaty z 1% podatku: 492 297,67 zł



nadwyżka przychodów nad kosztami z 2007r: 122 735,10 zł

6. Koszty działalności statutowej w 2008r wyniosły 533 699,24 zł w tym:


organizacja zajęć i spotkań: 96 680,46 zł



wydatki dla dzieci z kont celowych: 198 489,44 zł



pomoc socjalna, leki, przekazany sprzęt: 151 513,77 zł



koszty organizacji kolonii letnich dla dzieci: 87 015,57 zł

Koszty administracyjne w 2008r wyniosły 68 477,07 zł:


zużycie materiałów i energii: 13 723,30 zł



usługi obce: 20 566,26 zł



podatki i opłaty: 0,00 zł



wynagrodzenia i inne świadczenia 34 187,51 zł



amortyzacja: 0,00 zł



pozostałe koszty: 0,00 zł
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7.
1. Fundacja zatrudnia jedną osobę z tytułu umowy o pracę na
stanowisku V-ce prezesa Fundacji.
2. W okresie sprawozdawczym Fundacja poniosła obciążenia z tytułu
wynagrodzeń: 29 011,28 zł – wynagrodzenie brutto pracownika,
5 176,23 zł – składki ZUS płacone przez pracodawcę. Ponieważ
osoba zatrudniona w Fundacji posiada orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności Fundacja otrzymała z PFRON zwrot składek w
wysokości 9 909,80 zł.
3. W 2008r. wypłacono kwotę 34 187,51zł dla osoby wchodzącej w
skład zarządu Fundacji.
4. Fundacja nie poniosła w okresie sprawozdawczym obciążeń z tytułu
wynagrodzeń za umowy – zlecenie.
5. W okresie sprawozdawczym Fundacja nie udzielała pożyczek.
6. Saldo końcowe na dzień 31. 12. 2008r. na rachunku bieżącym w
banku PKO SA 712 643,47 zł.
7. Nie nabyto żadnych akcji i obligacji.
8. Nie nabyto żadnych nieruchomości.
9. Fundacja na dzień 31.12.2008r. Posiada samochód osobowy
wykorzystywany do celów statutowych. Stan aktywów trwałych na
koniec 2008 roku wynosi 7 588,01 zł.
10. Fundusz statutowy wynosi na dzień 31.12.2008 roku 1 000,00 zł.
Wynik finansowy Fundacji za rok 2008 zamknął się zyskiem w
wysokości 561 532,60 zł. Fundacja na dzień 31.12.2008 roku
posiada zobowiązania krótkoterminowe w wysokości 99 413,77 zł.
Składają się na nie:


63 734,74 zł – zobowiązania wobec dostawców,



1 738,19 zł – zobowiązania publiczno- prawne (pdof, zus),



4 238,66 zł – rozliczenia z wolontariuszami za zakupy na cele
działalności statutowej,



29 702,18zł – rozliczenia wydatków dzieci do wypłaty ze środków
zgromadzonych na kontach dzieci.

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

W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzana kontrola.
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