SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ANIELSKA PRZYSTAŃ
ZA ROK KALENDARZOWY 2009
Z UZUPEŁNIENIEM INFORMACJI ZA OKRES STYCZEŃ 2010 R.
§1
DANE FUNDACJI
Nazwa: FUNDACJA ANIELSKA PRZYSTAŃ,
Adres siedziby: ul. Skaryszewska 12, 03-802 WARSZAWA
Data wpisu do KRS: 14.09.2009, NR KRS 0000336442,
REGON 142009873
Zarząd Fundacji:
Dobrzyński Paweł – Prezes, adres: Wytyczno 33 22- 234 Urszulin
Fedurek Aneta Iwona – Członek Zarządu, adres: ul. Odyniecka 15, 05 – 400 Otwock
Kozuba Jarosław Robert – Członek Zarządu, adres: ul. Nałkowskiej 4, 05 – 300 Mińsk
Mazowiecki
Określenie celów statutowych fundacji:
Statutowym głównym celem fundacji jest działalność w zakresie ochrony zdrowia i pomocy
społecznej, adresowana do dzieci chorych, skierowanych do opieki hospicyjnej po
przeprowadzonym leczeniu szpitalnym oraz udzielanie niezbędnej pomocy rodzinom dzieci,
objętych opieką hospicjum w duchu niesienia Wiary i Nadziei.
§2
ZASADY,
FORMY
I
ZAKRES
DZIAŁALNOŚCI
STATUTOWEJ
Z PODANIEM REALIZACJI CELÓW STATUTOWYCH, A TAKŻE OPIS
GŁÓWNYCH ZDARZEŃ PRAWNYCH W JEJ DZIAŁALNOŚCI O SKUTKACH
FINANSOWYCH,
Fundacja realizowała w następującym zakresie swoje cele statutowe:
a) Organizację hospicyjnej, niestacjonarnej, domowej pomocy lekarskiej,
pielęgniarskiej i socjalnej dla chorych dzieci, w tym z udziałem
wolontariatu;
Fundacja Anielska Przystań powołała NZOZ Domowe Hospicjum Dziecięce „Promyczek”,
zarejestrowany 4.11.2009 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, jako jednostka organizacyjna Fundacji.
NZOZ Domowe Hospicjum Dziecięce „Promyczek” został wpisany do Rejestru Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Mazowieckim Centrum Zdrowia Publicznego w Warszawie dnia
23.11.2009 r. NZOZ posiada obecnie 7 zdeklarowanych osób do pracy, które zostały
wytypowane przez Fundację.1
Fundacja zorganizowała biuro NZOZ w Otwocku przy ul. Żeromskiego 6 oraz gabinet
zabiegowy przy ul. Zamenhofa 22. Fundacja Anielska Przystań również zakupiła niezbędny
sprzęt do funkcjonowania NZOZ – u, co będzie wykazane w punkcje E.
1

Do pracowników Hospicjum należą Ks. Paweł Dobrzyński SAC -Dyrektor NZOZ Domowe Hospicjum
Dziecięce „ Promyczek”, Dr Marek Karwacki - Kierownik Medyczny, Dr Anna Elżbieta Żochowska – lekarz
pediatra, Jadwiga Ewa Stefanowicz – pielęgniarka po kursie opieki paliatywnej, Małgorzata Anna Nosowska –
pielęgniarka dyplomowana, Marta Grudzińska – Psycholog po kursie z psychoonkologii, Iwona Żelazko –
Fizjoterapeuta.
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b) Organizację pomocy psychologiczno - pedagogicznej i duszpasterskiej dla
rodzin chorych dzieci oraz dla rodziców będących w żałobie po śmierci
dziecka;
Fundacja Anielska Przystań prowadziła stałą opieką psychologiczną i duszpasterską w
Warszawie i w Otwocku wobec czwórki rodziców. Były to spotkania indywidualne. Celem
spotkań było określenie poziomu żałoby i udzielenie pomocy w uporaniu się z rozpaczą po
śmierci dziecka oraz z trudnymi sytuacjami związanymi z przeżywaniem żałoby. Spotkania
miały charakter terapeutyczno – duchowy. Każdej z rodzin organizowane są trzy spotkania
indywidualne w miesiącu, a następnie rodziny organizowane są w Grupy Wsparcia w
Żałobie. W tej czwórce rodziców była żałoba związana ze śmiercią bardzo szybką np.
Michalinki na nowotwór, cała choroba trwała nie cały miesiąc oraz np. trzyletniej Oli gdzie
śmierć była niespodziewana gdyż zabił ją pijany kierowca. Fundacja Anielska Przystań
pomagała również tworzyć grupy wsparcia w żałobie w innych miastach. Ostatnio
pomagaliśmy tworzyć taką grupę w Łomży przy parafii Św. Andrzeja Boboli.
Pokazywaliśmy jak należy prowadzić taką grupę i na jakich zasadach jest oparta. Teraz
zostaliśmy zaproszeni do Białej Podlaskiej, gdzie jeden z rodziców, którego synek zmarł na
nowotwór chce, by grupa tam powstała.
c) Promocję i organizację wolontariatu oraz szkolenie wolontariuszy;
Fundacja w ramach wolontariatu współpracowała i współpracuje z doktor Zdzisławą
Szczepańską, specjalistą z pediatrii, kardiologii dziecięcej oraz pulmonologii, która realizuje
doraźną pomoc w działalności Fundacji i prowadzonego przez nią NZOZ Domowe
Hospicjum Dziecięce „Promyczek”. Inni wolontariusze Fundacji, zajmowali i zajmują się
następującymi kwestiami: Pan Wojciech Trybowski oraz Łukasz Majchrzak doradzają pod
kontem prawnym, Marysia Kowalska i Karolina Nosowska obsługują msze święte dla
rodziców w żałobie, pani Agnieszka Rosa zajmuję się księgowością, Anna Dorsz prowadzi i
sprawdza pisma wysyłane do urzędów i osób indywidualnych, Artur Wołoszynek zajmuje
się stroną graficzną ulotek, Adam Żurawski prowadzi stronę internetową Fundacji Anielska
Przystań.
d) Prowadzenie działalności informacyjno – edukacyjnej w zakresie opieki
hospicyjnej;
Na tym polu Fundacja zorganizowała następujące akcje:
Publikowanie informacji prasowych w prasie, radio i TV. W „Gościu Niedzielnym”
w uroczystość Wszystkich Świętych w dn. 1.11.2009 r. opublikowaliśmy artykuł „Małych
świętych obcowanie”. Mówił o śmierci dzieci oraz o tym, jak rodzice zachowują się gdy
umiera ich dziecko, o niezrozumieniu przez otoczenie ich sytuacji, o tym co czują w żałobie
po śmierci i że dzieci wiedzą, że umierają. Była mowa o tworzeniu przez fundację hospicjum
i towarzyszących temu trudnościach. Wskazano w treści artykułu, iż ludzie boją się
„pracować” z dziećmi umierającymi i ich rodzinami.
Były też informacje w gazecie „Kurier Południowy” 06.11.2009.
Mieliśmy wystąpienia z rodzicami w żałobie w Radio TOK-FM 28.10.2009 oraz w Radio
PLUS – Józef w dn. 04.12.2009. Główne tematy poruszane przez Fundację w audycjach to:
śmierć dziecka, żałoba i jej fazy, trudności w przeżywaniu żałoby, informacje o Fundacji
Anielska Przystań i tworzeniu przez nią hospicjum. Na końcu była podana informacja, że jeśli
ktoś potrzebuje fachowej pomocy to, może ją znaleźć dzwoniąc pod numer podany na stronie
fundacji. Przedstawiciel Fundacji wystąpił w TVP1 17.11.2009 w programie „MY- WYONI”. W wystąpieniu przedstawiciela fundacji była zawarta podobna tematyka, tj. śmierć
dziecka, rozmowa z dzieckiem o śmierci. W tym wymiarze już powstały nowe propozycje
współpracy, które będą miały charakter informacyjno – edukacyjny.
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e) Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe budowy, remontów i
modernizacji hospicjów, przeznaczonych dla dzieci nieuleczalnie chorych;
Fundacja Anielska Przystań wspierała NZOZ Dziecięce Hospicjum Domowe „Promyczek”
poprzez:
 Planowane finansowanie jego działalności
 Zakup i organizację sprzętu medycznego
 Organizację bazy gabinetowo – biurowej
 Szkolnie lekarzy i personelu
Ostatnie wsparcie polegało na zakupieniu sprzętu medycznego (dwie pompy infuzyjne, dwa
ssaki elektryczne, inhalator, koncentrator tlenu, torba ratownicza) na łączną kwotę 13700 zł
f) Inne formy działalności, umożliwiające skuteczniejsze funkcjonowanie
Fundacji.
W ramach innych form działalności umożliwiających skuteczniejsze działanie Fundacja
Anielska Przystań współpracowała z:





Polskim Czerwonym Krzyżem w Otwocku,
Niemiecki Czerwonym Krzyżem,
Fundacją „Nasze Dzieci” przy klinice onkologii Centrum Zdrowia Dziecka,
szkołami znajdującymi się na teranie Otwocka: Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. K.I.
Gałczyńskiego, Szkoły Podstawowej nr 12, Gimnazjum nr 4. Szkoły te organizowały
zbiórki oraz koncert na Fundacje Anielska Przystań.
 Związkiem Harcerstwa Polskiego Hufiec Otwock w organizacji koncertów
charytatywnych i informacyjno – edukacyjnych
§3
INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WEDŁUG
WPISU DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO,
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ODPISY UCHWAL ZARZĄDU FUNDACJI,
- zgodnie z załącznikiem
§5
INFORMACJA
O
WYSOKOŚCI
UZYSKANYCH
PRZYCHODÓW,
Z
WYODRĘBNIENIEM
ICH
ŹRÓDEŁ,
ODPŁATNYCH
ŚWIADCZEŃ
REALIZOWANYCH PRZEZ FUNDACJĘ W RAMACH CELÓW STATUTOWYCH
Z UWZGLĘDNIENIEM KOSZTÓW TYCH ŚWIADCZEŃ; JEŻELI PROWADZONO
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, WYNIK FINANSOWY TEJ DZIAŁALNOŚCI
ORAZ
PROCENTOWY
STOSUNEK
PRZYCHODU
OSIĄGNIĘTEGO
Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DO PRZYCHODU OSIĄGNIĘTEGO
Z POZOSTAŁYCH ŹRÓDEŁ
Przychody ogółem

171.113,00 PLN w tym:

darowizny od os .fizycznych
darowizny od os. prawnych
darowizny rzeczowe od os. fizycznych

170.918,00 PLN,
195,00 PLN (od PCK)
10.650,00 PLN
§6

INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH
a) realizację celów statutowych: 8.675,00 zł (szkolenie 350,00 zł, sprzęt medyczny – 8.325,00 w
tym zakupiony za 1.230,00zł )
b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.): 4.805,95 zł (w tym sprzęt biurowy
otrzymany o wart. 3.750,00 zł)
c) działalność gospodarczą:
d) pozostałe koszty:
§7
INFORMACJA O ZATRUDNIENIU I WYNAGRODZENIACH
a) liczba osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z
wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: Fundacja nie
zatrudniała pracowników.
b) łączna kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na wynagrodzenia,
nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób
zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: Fundacja nie zatrudniała
pracowników.
c) wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie
członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie
działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne
świadczenia: Fundacja nie zatrudniała pracowników.
d) wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia: Fundacja nie zatrudniała pracowników.
Wydatków nie poniesiono
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e) udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze
wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy
statutowej udzielania takich pożyczek: Nie udzielono
f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku:
146.789,35 PLN w Banku Pekao S.A.
g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach
prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek: Nie nabyto
h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to
nabycie: Nie nabyto
i) nabytych pozostałych środkach trwałych: sprzęt medyczny - 14.000,00 zł (zakupiono za
11.500,00 – darowizny 2.500,00 zł)
j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych
sporządzanych dla celów statystycznych: aktywa trwałe 14000,00 PLN, aktywa obrotowe
148632,35 PLN, zobowiązań finansowych brak
§8
INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ FUNDACJI PRZEZ PODMIOTY
PAŃSTWOWE I SAMORZĄDOWE ORAZ O WYNIKU FINANSOWYM TEJ
DZIAŁALNOŚCI
Nie dotyczy
§9
INFORMACJA O ROZLICZENIACH FUNDACJI Z TYTUŁU CIĄŻĄCYCH
ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH, A TAKŻE INFORMACJĘ W SPRAWIE
SKŁADANYCH DEKLARACJI PODATKOWYCH.
Zobowiązania nie powstały, deklaracji nie składano
§ 10
INFORMACJA,
CZY
W
OKRESIE
SPRAWOZDAWCZYM
BYŁA
PRZEPROWADZONA W FUNDACJI KONTROLA, A JEŚLI BYŁA - TO JEJ
WYNIKI.
Kontrola nie była prowadzona

Warszawa, dn. 26 stycznia 2010 r.
Paweł Dobrzyński
Aneta Fedurek
Jarosław Kozuba
Prezes, Członkowie Zarządu
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Protokół
z Posiedzenia Fundacji Anielska Przystań z siedzibą w Warszawie
w dniu 26.03.2010r
Posiedzenie Rady Fundacji Anielska Przystań odbyło się w biurze Fundacji przy ul.
Skaryszewskiej 12, 03- 802 Warszawa.
W Posiedzeniu wzięli udział członkowie Rady Fundacji: Piotr Banach, Dariusz Walasek,
Piotr Karp. Zarząd Fundacji reprezentował prezes Paweł Dobrzyński.
Posiedzenie otworzył Piotr Karp i zaproponował wybór Przewodniczącego Rady Fundacji.
Na Przewodniczącego Rady Fundacji został wybrany Piotr Banach, na Sekretarza Rady
Fundacji Dariusz Walasek a na Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji Piotr Karp
Prezes Zarządu Paweł Dobrzyński przedstawił sprawozdanie z działalności Fundacji Anielska
Przystań za 2009 rok.
Po dyskusji Rada Fundacji podjęła uchwały w następujących sprawach:
- uchwała nr 1 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Fundacji i sprawozdania
finansowego za rok 2009.
- uchwała nr 2 – w sprawie absolutorium dla zarządu,
Przewodniczący zamknął obrady Rady Fundacji.

Sekretarz Rady Fundacji

Przewodniczący Rady Fundacji
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UCHWAŁA nr 1
Rada Fundacji
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26.03. 2010r.

w sprawie: oceny sprawozdań

Rada Fundacji Anielska Przystań, działająca na podstawie §22 ust. 1 lit. g. Statutu Fundacji,
po zbadaniu zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym ocenia
pozytywnie:
1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Fundacji w roku 2009.
2. Sprawozdanie finansowe za rok 2009.
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, głosami: „za” 3, „przeciw -0, „wstrzymał się” –0

Protokolant

Przewodniczący
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UCHWAŁA nr 2
Rada Fundacji
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26.03. 2010r.

w sprawie: udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok
2009

Rada Fundacji Anielska Przystań, działająca na podstawie §22 Statutu Fundacji, udziela
członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009.
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, głosami: „za” -3, „przeciw -0, „wstrzymał się” –0

Protokolant

Przewodniczący
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