SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
FUNDACJI „NASZE DZIECI” PRZY KLINICE ONKOLOGII W
INSTYTUTUCIE „POMNIK-CENTRUM ZDROWIA DZIECKA”
W ROKU 2009

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:
Monika Grabowska
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 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:
1





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 dniach 10-11 lutego 2009 roku Fundacja „Nasze Dzieci” przy Klinice
Onkologii w Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” podczas III
Konferencji z okazji Światowego Dnia Chorego zorganizowanej przez
Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej we współpracy z Zakonem
Posługującym Chorym Ojców Kamilianów otrzymała wyróżnienie im. Św.
Kamila w kategorii: Instytucje, stowarzyszenia i organizacje będące
wzorem opieki nad chorymi i ich rodzinami.

Fundacja
znalazła
się
finale
konkursu
Barwy
Wolontariatu
organizowanego przez Centrum Wolontariatu. W dniu 9 lutego 2009 roku
Fundacja otrzymała wyróżnienie podczas uroczystej gali, która odbyła się
w Teatrze Polskim i była transmitowana przez TVP 1.

W maju 2009 roku kolejna wolontariuszka fundacji Olga
Remiszewska
została
laureatką
konkursu
„Ośmiu
Wspaniałych”
zorganizowanego przez Fundację „Świat na Tak”.

W 2009 roku Fundacja zorganizowała 7 spotkań ze znanymi osobami
na terenie Kliniki Onkologii. Naszymi gośćmi byli:
2009 04 16 – Agata Kulesza
2009 05 05 – Cezary Żak
2009 05 25 – Marta Żmuda - Trzebiatowska
2009 06 17 – Tomasz Kot
2009 07 01 – Finaliści programu You Can Dance: Paweł Kulik, Jurij
Żurajew, Klaudia Koruba
2009 08 17 – Michał Piróg
2009 08 27 – Finaliści programu You Can Dance: Julia Żytko, Kuba Werel
Wszystkie wizyty zostały udokumentowane fotograficznie. Każde z dzieci
otrzymało pamiątkowe zdjęcie z autografem.
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W 2009 roku Fundacja zorganizowała 24 imprez okolicznościowych
dla pacjentów Kliniki Onkologii IPCZD:
2009 01 28 - Bal Karnawałowy
2009 03 11 – Gotowanie na Ekranie czyli „ W Kuchcikowie”
2009 03 15 – Dogoterapia
2009 03 22 – Gwiezdne Wojny – Star Wars Artistic Team
2009 03 23 - Dzień Wiosny
2009 04 07 – Spotkanie Wielkanocne
2009 04 19 – Poranek z Chopinem – zajęcia muzyczne
2009 04 26 – Capoeira – zajęcia muzyczne
2009 05 12 – Majówka
2009 05 26 – Dzień Matki
2009 05 31 – Poranek Japoński
2009 06 03 – Dzień Dziecka
2009 06 07 – Piernikowy Poranek
2009 06 23 – Dzień Ojca
2009 08 28 – Afrykania
2009 09 13 – Capoeria – zajęcia muzyczne
2009 09 24 – Żegnaj lato, witaj jesień.
2009 09 28 – Żyrafa Aldona
2009 10 08 – Zmiksowany Świat Muzyki
2009 11 26 – Kraina Stworków i Potworków
2009 11 30 – Andrzejkowe wróżby
2009 12 08 – Telemaniak Ekranowy
2009 12 21 – Spotkanie Wigilijne z Mikołajem
4

2009 12 24 – Kolacja Wigilijna

Wszystkie
imprezy
fotograficznie.

okolicznościowe

zostały

udokumentowane

W okresie sprawozdawczym wolontariusze Fundacji w ramach
projektu „Urodzinowa Niespodzianka” zorganizowali 42 uroczystości
urodzinowe dla dzieci, które w dniu swoich urodzin przebywały na
oddziale. Każde dziecko otrzymało tort i wymarzony prezent.
Zorganizowano również: 1 uroczystość z okazji I Komunii Świętej.

W ramach projektu „Artystyczne Soboty” odbyły się następujące
spotkania:
2009 01 10 – malowanie świeczek
2009 01 17 – ozdabianie ramek na zdjęcia
2009 01 24 – malowanie na szkle
2009 01 31 – ozdabianie drewnianych ramek na zdjęcia
2009 02 07 – biżuteria z koralików
2009 02 14 - kartki walentynkowe
2009 02 21 - orgiami płaskie z koła i kwadratu- zwierzęta
2009 02 28 – malowanie na szkle
2009 03 07 – zajęcia nie odbyły się (izolacja na oddziale)
2009 03 14 – kartki wiosenne (tech. scrapbooking)
2009 03 21 – malowanie figurek gipsowych – Marzanna
2009 03 28 – kartki Wielkanocne (tech. scrapbooking)
2009 04 04 – malowanie odlewów gipsowych - tematyka wielkanocna
2009 04 18 – ozdoby przestrzenne z koralików
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2009 04 25 – malowanie odlewów gipsowych - zwierzęta
2009 05 02 – malowanie na szkle
2009 05 09 – orgiami płaskie z koła
2009 05 16 – biżuteria z koralików drewnianych i plastikowych
2009 05 23 – malowanie i ozdabianie drewnianych ramek na zdjęcia
2009 05 30 – biżuteria z koralików drewnianych i plastikowych
2009 06 06 – malowanie odlewów gipsowych
2009 06 20 – kartki okolicznościowe
2009 06 24 – orgiami płaskie z koła i kwadratu (za 13 06 2009)
2009 06 27 – biżuteria i broszki z koralików
2009 07 04 – malowanie i ozdabianie odlewów gipsowych
2009 07 11 – malowanie na szkle
2009 07 18 – orgiami płaskie z koła i kwadratu
2009 07 25 – biżuteria z koralików drewnianych
2009 08 01 – malowanie na szkle motywów kwiatowych, zdobienie ramek
2009 08 08 – ozdabianie szklanych butelek
2009 08 15 – malowanie na szkle
2009 08 22 – malowanie i ozdabianie odlewów gipsowych
2009 08 29 – wakacyjne kolaże z gazet
2009 09 05 – malowanie na szkle
2009 09 12 – orgiami płaskie z koła i kwadratu
2009 09 19 – malowanie odlewów gipsowych
2009 09 26 – biżuteria z korali plastikowych
2009 10 03 – ozdabianie drewnianych ramek na zdjęcia
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2009 10 10 – malowanie i ozdabianie szklanych butelek
2009 10 17 – biżuteria z plastikowych i drewnianych korali
2009 10 24 – orgiami płaskie z kwadratów i trójkątów
2009 10 31 – zabawy Halloween (m.in. lampiony, dynie)
2009 11 07 – orgiami płaskie z koła i kwadratu
2009 11 14 – biżuteria z korali
2009 11 21 – ozdabianie drewnianych ramek na zdjęcia
2009 11 28 – ozdabianie i malowanie bożonarodzeniowych bombek
2009 12 05 – ozdabianie i malowanie bożonarodzeniowych bombek
2009 12 12 – ozdabianie i malowanie szklanych bombek, malowanie
świątecznych odlewów gipsowych
2009 12 19 – szopka betlejemska

W okresie sprawozdawczym kontynuowaliśmy 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 2009 roku przeprowadzono 12 takich warsztatów:
2009 02 06

„Walentynka” kwiatowe kompozycje florystyczne

2009 04 06

„Zając z kuchem” wielkanocne kompozycje florystyczne

2009 06 25

„Świętojańskie wianki” kwiatowe kompozycje florystyczne

2009 07 30

„Wakacyjna Alloha”

2009 08 23

”Dożynkowe koszyczki”

2009 08 24

„Dożynkowe koszyczki”
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2009 09 03

„Dary pól i lasów” jesienne kompozycje florystyczne

2009 09 04

„Frotaże”

2009 10 06

„Jesienne obrazy”

2009 11 09

„Szalone, odlotowe, przebojowe koktajle owocowe”

2009 11 10

„Kompozycje z liści”

2009 12 18

„Zimowe wieńce adwentowe”

W okresie sprawozdawczym Fundacja w ramach projektu „Wycieczka
ze szpitala” zorganizowała 24 wyjazdy dla dzieci w trakcie radioterapii:

2009 01 15

Cinema City Arkadia – film pt. „Opowieści na dobranoc”

2009 01 27

Wspólne kolędowanie z zespołem młodzieżowym Mali
Skrzypnianie i Skrzypnianki w Ośrodku Kultury na Woli

2009 02 04

Wycieczka na plan serialu „Na Wspólnej” oraz spotkanie
z aktorami z serialu

2009 02 18

Multikino Ursynów - film pt. „Cziłała z Beverly Hills”

2009 03 04

Wystawa „Mumia – tajemnice starożytnego Egiptu”

2009 03 06

Wieczór autorski i premiera tomiku poezji pacjenta
Macieja Lachewicza

2009 03 18

Multikino Ursynów - film pt. „Hotel dla psów”

2009 05 02

Wycieczka do Łazienek Królewskich na piknik Fundacji
Anny Dymnej „Mimo Wszystko”

2009 05 06

Multikino Ursynów - film pt. „Hannah Montana”

2009 05 21

Wycieczka do ZOO

2009 06 18

Multikino Ursynów - film pt. „Potwory kontra Obcy”

2009 06 25

Muzeum Papiernictwa

2009 07 16

Multikino Ursynów - film pt. „Epoka Lodowcowa 3”
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2009 07 29

Wycieczka do ZOO

2009 08 12

Multikino Ursynów - film pt. „Prawdziwa historia Kota w
Butach”

2009 08 26

Wycieczka do Łazienek Królewskich

2009 09 03

Wycieczka do ZOO

2009 09 17

Multikino Ursynów - film pt. „Załoga G”

2009 10 01

Muzeum Kolejnictwa

2009 10 22

Multikino Ursynów - film pt. „Klopsiki i inne zjawiska
pogodowe”

2009 11 05

Muzeum Bajek, Baśni i Opowieści

2009 11 18

Multikino Ursynów - film pt. „Odlot”

2009 12 10

Muzeum Ewolucji PKiN

2009 12 16

Multikino Ursynów - film pt. „Renifer Niko ratuje święta”

W 2009 roku Fundacja zorganizowała 11 spotkań Grupy Wsparcia
dla rodzin w żałobie po stracie dzieci. Spotkania grupy odbyły się w domu
rekolekcyjnym oo. Pallotynów w Otwocku.
W spotkaniu uczestniczyło :
Styczeń

- 6 osób

Luty

- 16 osób

Marzec

- 13 osób

Kwiecień

- 18 osób

Maj

- 11 osób

Czerwiec

- 22 osób

Sierpień

- 11 osób
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Wrzesień

- 10 osób

Październik - 9 osób
Listopad

- 15 osób

Grudzień

- 18 osób

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

Ponadto w dniu 13 grudnia 2009 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. 250 osób. Po
zakończonej uroczystości odbyło się spotkanie dla rodzin w świetlicy przy
Sanktuarium.

W pierwszą sobotę miesiąca odbywały się spotkania dla
wolontariuszy. Odbyło się 11 takich spotkań. Prowadzone były przez
koordynatora wolontariatu - Marzenę Baranowską i psychologa dr Justynę
Korzeniewską. Jedno spotkanie przeprowadziła samodzielnie Marzena
Baranowska.

W dniach 20 – 22 listopada 2009r. w ośrodku Stowarzyszenie
„Akademia Łucznica” wolontariusze fundacji przebywali na wyjeździe
szkoleniowo - integracyjnym. Uczestniczyło w nim 28 wolontariuszy
fundacji. Szkolenie przeprowadzili: lekarz i psycholog pracujący w Klinice
Onkologii IPCZD oraz koordynator wolontariatu Marzena Baranowska.
W dniach 04 - 18 lipca 2009r. 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 47 dzieci, pod
opieką przeszkolonej kadry trzynastu wolontariuszy. Kierownikiem kolonii
była Katarzyna Sierpotowska. Opiekę medyczną nad dziećmi sprawował
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lekarz Kliniki Onkologii IPCZD Monika Drogosiewicz oraz pielęgniarz Kliniki
Onkologii IPCZD Grzegorz Bącik.

Z inicjatywy prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, we
współpracy z Fundacją Urszuli Jaworskiej w terminie 11 – 17 lipca 2009r.
fundacja współorganizowała letni rodzinny wypoczynek dla dzieci z
chorobą nowotworową i ich rodzin, który odbył się w Centralnym Ośrodku
Szkoleniowym ZUS w Osuchowie. W wyjeździe brało udział 28 rodzin (85
osób w tym 50 dzieci).

Dnia 06 lutego 2009 roku prezes fundacji Ewa Gorzelak – Dziduch
uczestniczyła w konferencji „Co wiem o sobie? Co wiem o Tobie? Chcemy
wygrać z rakiem.” zorganizowanej przez Biuro Inicjatyw Społecznych
Kancelarii Prezydenta RP podczas której przedstawiła podstawowe
problemy, z którymi borykają się rodzice dzieci chorych na nowotwory.
Dnia 06 lutego 2009 roku Marzena Baranowska zaprezentowała
fundację na spotkaniu dotyczącym działalności na rzecz dzieci w IPCZD
organizowanym przez szpital dla młodzieży z Trelaze (Francja).
Podczas I Konferencji Studenckiego Biura Wolontariatu Akademii
Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, która
odbyła się 24 kwietnia 2009 roku na sesji plenarnej Marzena Baranowska
zaprezentowała wykład na temat: „Wolontariat w szpitalu w oparciu o
doświadczenia Fundacji „Nasze Dzieci.””
Dnia 29 maja 2009 roku fundacja prezentowała swoją działalność
oraz prowadziła warsztaty dotyczące pracy wolontarystycznej w szpitalu
podczas zajęć dla studentów III roku pielęgniarstwa Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
zorganizowanych przez dział Promocji Zdrowia IPCZD.
W dniu 19 czerwca 2009 roku fundacja brała udział w festynie
zdrowotnym zorganizowanym przez IPCZD oraz w konferencji „Jak się robi
PR w ochronie zdrowia”.
Dnia 14 października 2009 roku przedstawiciele fundacji
uczestniczyli w sympozjum dotyczącym Europejskich Standardów opieki
nad dzieckiem z chorobą nowotworową zorganizowanym przez Fundację
Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie bez barier”.
Dnia 20 października 2009 roku fundacja brała udział w konferencji
prasowej inaugurującej kampanię społeczną „Mama Reaktywacja”.
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Fundacja Urszuli Jaworskiej w dniu 4 listopada 2009 roku w
Warszawie
zorganizowała
konferencję
prasową
inaugurującą
II
MIEDZYNARODOWY TYDZIEŃ ŚWIADOMOŚCI NOWOTWORÓW MÓZGU.
Fundacja była partnerem tej akcji.
W dniu 4 grudnia 2009 roku fundacja brała udział w konferencji
„Razem” zorganizowanej przez IPCZD.

W 2009 roku Fundacja wzięła udział m.in. w następujących
imprezach:


Koncert charytatywny w Braniewie



Impreza charytatywna podczas oficjalnego otwarcia Klubu Live
& Lounge



Koncert i aukcja charytatywna Stowarzyszenia K40

Fundacja w 2009 roku m.in. wyremontowała i wyposażyła w sprzęt
AGD pomieszczenie socjalne dla rodziców pacjentów Kliniki Onkologii
Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” , stołówkę, kącik
wypoczynkowy, biblioteczkę oraz oddziałową świetlicę (m.in. sprzęt
multimedialny oraz zabawki).

W kwietniu 2009 roku nastąpiło ostateczne rozliczenie środków ze
zbiórki publicznej.

W październiku 2009 roku Fundacja w porozumieniu z Dyrekcją
IPCZD rozpoczęła budowę placu zabaw na terenie szpitala.

3. Fundacja „Nasze Dzieci” przy Kl. Onk. w IPCZD
działalności gospodarczej.

nie prowadzi

4. Odpisy uchwał Rady i Zarządu Fundacji w załączniku.
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5. Przychody z działalności statutowej w okresie sprawozdawczym
wyniosły 2 060 532,49 zł w tym:


nadwyżka przychodów nad kosztami z 2008r: 561 532,60 zł



darowizny od osób fizycznych: 44 828,04 zł



darowizny od osób prawnych: 189 914,91 zł



darowizny dla chorych dzieci (konta celowe): 287 497,32 zł



wpłaty z 1% podatku: 838 567,99 zł



dotacje – PO FIO: 113 450,00 zł



zbiórki publiczne: 24 741,63 zł

6. Koszty działalności statutowej w 2009r. wyniosły 943 291,24 zł w tym:


organizacja zajęć, imprez, wycieczek i spotkań: 527 207,24 zł



wydatki dla dzieci z kont celowych: 258 188,97 zł



pomoc socjalna: 14 758,91 zł



darowizny rzeczowe: 30 898,86 zł



rozliczenie dotacji FIO: 106 327,38 zł

Koszty administracyjne w 2009r. wyniosły: 180 242,41 zł:


zużycie materiałów i energii: 12 237,74 zł



usługi obce: 44 221,94 zł



podatki i opłaty: 0,00 zł



wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:
119 039,30 zł



amortyzacja: 0,00 zł



pozostałe koszty: 4 743,43 zł
Kwota wynagrodzeń została pomniejszona o kwotę otrzymanego w
2009 roku dofinansowania z PFRON w wysokości 17 184,64 zł.

7.
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a) Fundacja zatrudnia trzy osoby z tytułu umowy o pracę: stanowisko:
wiceprezes fundacji, psycholog; stanowisko: kierownik biura,
koordynator programów; stanowisko: koordynator wolontariatu.
b) W okresie sprawozdawczym Fundacja wypłaciła łączną kwotę
wynagrodzeń w wysokości 119 039,30 zł (razem z kosztami ZUS
obciążającymi fundację). Kwota wynagrodzeń została pomniejszona
o kwotę otrzymanego w 2009 roku dofinansowania z PFRON w
wysokości 17 184,64 zł.
c) W 2009r. wypłacono łączną kwotę 28 250 zł brutto członkom
zarządu.
d) W okresie sprawozdawczym Fundacja poniosła wydatki z tytułu
umów – zlecenia w wysokości 9 520,00 zł. brutto.
e) W okresie sprawozdawczym Fundacja nie udzielała pożyczek.
f) Saldo końcowe na dzień 31. 12. 2009r. na rachunkach w banku PKO
SA wyniosło 1 023 138,01 zł.
g) Nie nabyto żadnych akcji i obligacji.
h) Nie nabyto żadnych nieruchomości.
i) Fundacja na dzień 31.12.2009r. Posiada samochód osobowy oraz
sprzęt medyczny wykorzystywany do celów statutowych. Stan
aktywów trwałych netto na koniec 2009 roku wynosi 5 073,13 zł.
j) Fundusz statutowy wynosi na dzień 31.12.2009 roku 1 000,00 zł.
Wynik finansowy Fundacji za rok 2009 zamknął się zyskiem w
wysokości 959 555,33 zł. Fundacja na dzień 31.12.2009 roku
posiada zobowiązania krótkoterminowe w wysokości 70 422,14 zł.
Składają się na nie:


4 438,92 zł – zobowiązania wobec dostawców,



5 288,00 zł – zobowiązania publiczno- prawne,



4 181,47 zł – inne zobowiązania



56 513,75 zł – rozliczenia wydatków dzieci do wypłaty ze środków
zgromadzonych na kontach dzieci.

8.
W okresie sprawozdawczym Fundacja w terminie od 15 maja do 31
grudnia 2009 realizowała zadanie publiczne dofinansowane z PO FIO 2009
zlecone przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
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Beneficjentami projektu o nazwie PODARUJ DZIECIOM UŚMIECH byli:
pacjenci Kliniki Onkologii IPCZD (w trakcie i po leczeniu), ich rodzice bądź
opiekunowie oraz wolontariusze.
Projekt obejmował następujące zadania:


artystyczne soboty



zielone warsztaty



urodzinowa niespodzianka



imprezy na oddziale



wycieczki ze szpitala



kolonie wypoczynkowe WKS



wsparcie rodziców



wolontariat

Sprawozdanie końcowe (merytoryczne i finansowe) z wykonania zadania
publicznego dofinansowanego z PO FIO zostało złożone w wymaganym
terminie.

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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