SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DOMOWE HOSPICJUM
DZIECIĘCE PROMYCZEK - ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

ZA ROK KALENDARZOWY 2014
DANE FUNDACJI
Nazwa: FUNDACJA DOMOWE HOSPICJUM DZIECIĘCE PROMYCZEK
Adres siedziby: ul. Żeromskiego 6, 05-400 Otwock
Data wpisu do KRS: 14.09.2009
NR KRS 0000336442
REGON 142009873
Adres korespondencyjny: ul. Żeromskiego 6, 05- 400 Otwock
Adres poczty elektronicznej: nzozpromyczek@gmail.com

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.

Fundacja, realizuje swoje cele statutowe poprzez:
organizację hospicyjnej, niestacjonarnej, domowej pomocy lekarskiej, pielęgniarskiej i socjalnej dla
chorych dzieci, w tym z udziałem wolontariatu;
organizację pomocy psychologiczno - pedagogicznej i duszpasterskiej dla rodzin chorych dzieci
oraz dla rodziców będących w żałobie po śmierci dziecka;
promocję i organizację wolontariatu oraz szkolenie wolontariuszy;
prowadzenie działalności informacyjno – edukacyjnej w zakresie opieki hospicyjnej;
wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe budowy, remontów i modernizacji hospicjów,
przeznaczonych dla dzieci nieuleczalnie chorych;
inne formy działalności, umożliwiające skuteczniejsze funkcjonowanie fundacji.

ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ Z
PODANIEM REALIZACJI CELÓW STATUTOWYCH, A TAKŻE OPIS
GŁÓWNYCH ZDARZEŃ PRAWNYCH W JEJ DZIAŁALNOŚCI O
SKUTKACH FINANSOWYCH
Organizacja

hospicyjnej,

niestacjonarnej,

domowej

pomocy

lekarskiej,

pielęgniarskiej i socjalnej dla chorych dzieci, w tym z udziałem wolontariatu
Fundacja otrzymała status organizacji pożytku publicznego oraz stosowny wpis do rejestru w
dniu 22 marca 2009 r.
Fundacja prowadzi NZOZ Domowe Hospicjum Dziecięce „Promyczek” oraz zatrudnia personel
hospicjum i pokrywa koszty zakupu sprzętu medycznego, przeglądu tegoż sprzętu oraz koszty
związane z dojazdem do pacjentów, utrzymaniem dobrego stanu technicznego samochodów,
ubezpiecza NZOZ, sprzęt medyczny oraz wszystkie samochody hospicjum,
zakupiła dwa samochody dla hospicjum: nowy Peugeot 208 oraz używany Opel Astra II,
podpisała umowę darowizny na sprzęt medyczny z Fundacją Dar Serca,
prowadziła staże dla pielęgniarek będących na specjalizacji z opieki paliatywnej,
wysyłała pracowników hospicjum na szkolenia z opieki paliatywnej w celu podniesienia poziomu
opieki nad dziećmi,
pozyskiwała środki finansowe na działanie hospicjum,
bezpłatnie wypożycza sprzęt medyczny podopiecznym hospicjum,

współpracowała z Urzędem Miasta w Otwocku realizując wspólne przedsięwzięcia promocyjne,
Udziela pomocy socjalnej dla podopiecznych hospicjum oraz ich rodziny- pomoc społeczna
przyznawana i przekazywana w formie pomocy pieniężnej oraz rzeczowej w zakresie:
artykułów higienicznych (pieluchy, pieluchomajtki, podkłady higieniczne, chusteczki
nawilżające)
artykułów pielęgnacyjnych dla dzieci
węgla
żywności i chemii gospodarczej
sprzętu medycznego
sprzętu AGD
wyprawek szkolnych
żywności specjalnego przeznaczenia żywieniowego

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej i duszpasterskiej dla
rodzin chorych dzieci oraz dla rodziców będących w żałobie po śmierci
dziecka

personel Fundacji pracujący w hospicjum bezpośrednio przygotowuje rodziny będące pod opieką
hospicjum do nadchodzącej śmierci dziecka
zapewnia opiekę medyczną, psychologiczną oraz duchową w samym momencie śmierci dziecka
personel pomaga przy pielęgnacji ciała dziecka po śmierci i towarzyszy do momentu przybycia
zakłady pogrzebowego
przedstawiciel Fundacji prowadził spotkania indywidualne z rodzicami po stracie dziecka
Fundacja wspólnie z Fundacją „Nasze Dzieci” prowadzi grupę wsparcia dla rodziców zmarłych
dzieci
Fundacja współorganizowała międzynarodowy dzień palenia świec w Warszawie poświęcony
zmarłym dzieciom

Promocja i organizacja wolontariatu oraz szkolenie wolontariuszy
Fundacja prowadzi wolontariat, który włącza się w różne akcje prowadzone przez fundacje
promujące idę hospicjum,
Fundacja współpracowała ze szkolnymi kołami wolontariatu na terenie Otwocka oraz Warszawy
Fundacja na różnych szkoleniach i prelekcjach zachęcała do udziału w wolontariacie hospicyjnym,
przedstawiciel Fundacji przeprowadził spotkania z osobami chętnymi do pracy w wolontariacie
hospicyjnym
przedstawiciele Fundacji i Hospicjum głosili konferencje poświęcone tematyce opieki paliatywnej
w Fundacji w 2014 roku aktywnie uczestniczyło 32 wolontariuszy.
Wolontariuszami są osoby o różnym przekroju wiekowym od uczniów, studentów, osoby pracujące
do emerytów, pochodzący z Otwocka, Powiatu Otwockiego oraz z sąsiednich powiatów.
Wolontariusze uczestniczyli w cyklicznych spotkaniach mających na celu określenie planów
prowadzonych działań, integracje grupy wolontariatu, spotkania szkoleniowe, szerzenie idei
wolontariatu poprzez pozyskiwanie nowych członków.
W ramach promocji wolontariatu podczas wszystkich akcji na rzecz Fundacji wolontariusze nosili
koszulki z logo Hospicjum i napisem wolontariusz.
Przedstawiciel Fundacji reprezentuje działania wolontariatu w lokalnych mediach, samorządzie
oraz podczas spotkań z partnerami prowadzonych działań.
Przeprowadzono warsztaty artystyczne dla wolontraiuszy.

Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej w zakresie opieki
hospicyjnej
przedstawiciele Fundacji przeprowadzili zajęcia informacyjne- edukacyjne w Wyższej Szkole
Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie
w

ramach

prowadzenia

działalności

informacyjno-

edukacyjno-

promocyjnej

Fundacja

współpracowała z lokalnymi mediami: Tygodnik Regionalny, Linia Otwocka, Telewizją Pixel,
Gazeta Otwocka, Gazeta Samorządowa Powiatu Otwockiego, oraz
firmami: AMS, Bilbooard, Stroër. La Rivista,

Zorganizowała występy: Grupy Mocarta, Kabaretu Hrabi, La Che ,nawiązała współpracę z kinem
Luna, Falenica, zorganizowała kampanie 1% podatku z nagraniem spotu reklamowego,
przedstawiciel Fundacji wziął udział w audycji w radio Plus Warszawa,
Kampania 1 % podatku - kanał na You Tube
w raz ze Stowarzyszeniem „Kątowiaki” współorganizowała Festyn w Kątach
wydawanie biuletynu hospicjum „Promyczek”

Inne formy działalności, umożliwiające skuteczniejsze funkcjonowanie
Fundacji - współpraca z:

Fundacją „Nasze Dzieci” działającej przy Klinice Onkologii Instytutu-Pomnika „Centrum Zdrowia
Dziecka”
Związkiem Harcerstwa Polskiego, Hufiec Otwock - w organizacji koncertów charytatywnych i
spotkań informacyjno-edukacyjnych
Urzędem Miasta Otwocka
Starostwem Powiatowym w Otwocku
Gimnazjum nr 4 w Otwocku
Gimnazjum nr 2 w Otwocku
Firmą Willa Otwock
Otwockim Centrum Kultury
LO nr I im. K.I. Gałczyńskiego w Otwocku
Lokalną Prasą- Linia Otwocka, Tygodnik regionalny
Firmą Cafe Merano
Firmą Cafe lokomotywa
Otwockim Klubem Sportowym „Start”
Firmą Dr Kava
Magazynem La Rivista
Agencją Ochrony EKOTRADE
Firmą Restauracja Soplicówka

Agencją wydawniczo-reklamową Nowe Horyzonty
Firmą Makro Cash and Carry
Lasy Państwowe
Fundacją Dar Serca
Firmą Nivette Sp. z o.o.
Młodzieżowym Domem Kultury w Otwocku
Firmą POL- MOT Auto S.A.
Fundacją „Rozszczepowe Marzenia”
Fundacją Pogotowie Artystyczne
Stowarzyszeniem „Kątowiaki”
Zakonem Rycerzy Jana Pawła II

FIRMY I OSOBY PRYWATNE WSPIERAJĄCE FUNDACJĘ
Lista osób, firm i instytucji wspierających Fundacje Domowe Hospicjum
Dziecięce Promyczek i Domowe Hospicjum Dziecięce „Promyczek” jest na
stronie www.hospicjumpromyczek.pl w zakładce ofiarodawcy
ODPISY UCHWAL ZARZĄDU FUNDACJI,
- zgodnie z załącznikiem
INFORMACJE O WYSOKOŚCI UZYSKANYCH PRZYCHODÓW, Z
WYODRĘBNIENIEM ICH ŹRÓDEŁ (NP. SPADEK, ZAPIS, DAROWIZNA, ŚRODKI
POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ PUBLICZNYCH, W TYM Z BUDŻETU PAŃSTWA I
BUDŻETU GMINY)

Informacja o źródłach przychodów organizacji
2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

323.959,88

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem:
a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach
publicznych

350.900,00
0,00

b) ze środków budżetu państwa
w tym:

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego
d) ze środków państwowych funduszy celowych

343.440,00
7.460,00
0,00

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem:

426.454,80

a) ze składek członkowskich

w tym:

0,00

b) z darowizn od osób fizycznych

267.054,04

c) z darowizn od osób prawnych

82.526,56

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

76.874,20

e) ze spadków, zapisów

0,00

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaż lub wynajem
składników majątkowych)
2.4. Inne źródła:
a) Wynik Finansowy za rok 2013

0,00
1.173.583,87
1.162.546,02

b) Pozostałe

11.037,85

Razem:

2.274.898,55

INFORMACJE O WYSOKOŚCI ODPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ REALIZOWANYCH
PRZEZ FUNDACJĘ W RAMACH CELÓW STATUTOWYCH Z UWZGLĘDNIENIEM
KOSZTÓW TYCH ŚWIADCZEŃ

W 2014 roku Fundacja nie realizowała odpłatnych świadczeń w ramach działań statutowych,
nie poniosła z tego tytułu żadnych kosztów.
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ,
a) informacje, czy fundacja prowadziła działalność gospodarczą,

Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.

b) wynik finansowy z prowadzonej działalności gospodarczej,
c) procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu
osiągniętego z pozostałych źródeł

INFORMACJE O PONIESIONYCH KOSZTACH NA:
a) realizację celów statutowych,
Koszty działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego

949.356,52

1.Koszty działalności informacyjnej i promocyjnej Fundacji

135.596,67

2.Pomoc społeczna – darowizny rzeczowe, zasiłki pieniężne

37.961,37

3.Koszty działalności NZOZ DHD PROMYCZEK

775.798,48

b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.),
Koszty administracyjne

38.771,00

1.Zużycie materiałów

5.834,65

2.Zakup paliwa i części do samochodu

3.470,00

3.Usługi obce
4.Podatki i opłaty
5.Amortyzacja

18.946,03
333,00
10.187,32

c) działalność gospodarczą – 0,00 zł.
d) pozostałe koszty – 0,09 zł
DANE O ZATRUDNIENIU W FUNDACJI
.
a) łączna liczba osób zatrudnionych w fundacji na koniec 2014 roku: ·1 osoba
zatrudniona na podstawie powołania, 9 osoby na podstawie umów zleceń
i 8 na podstawie kontraktów

b) liczba osób zatrudnionych w fundacji z podziałem na zajmowane stanowiska:
Dyrektor NZOZ-u – 1 os (etat)
Specjalista ds. rozliczeń z NFZ – 1 os.
Pracownik socjalny – 1 os.
Fizjoterapeuta – 2 os.
Psycholog – 1 os.
Lekarze – 4 os.
Pielęgniarki – 6 os.
Specjalista ds. marketingu – 1 os.
c) liczba osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej – 0 os.

DANE O WYNAGRODZENIACH WYPŁACANYCH W FUNDACJI

a)

wynagrodzenia – 84.000,00 zł

b)

nagrody – 0,00 zł

c)

premie – 1.500,00 zł

d)

inne świadczenia – 0,00 zł

e)

wynagrodzenia osób zatrudnionych w działalności gospodarczej – 0,00 zł.

WYSOKOŚCI ROCZNEGO LUB PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO
WYNAGRODZENIA
a) wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji, z podziałem na
wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia.

Fundacja nie wypłacała wynagrodzenia członkom Zarządu i Rady Fundacji.

b) wypłaconego osobom kierującym działalnością gospodarczą z podziałem na
wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia.

Fundacja nie wypłacała wynagrodzeń kierującym działalnością gospodarczą

DANE O WYDATKACH NA WYNAGRODZENIA Z UMÓW ZLECENIE
Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – 139.665,61 zł.

DANE O UDZIELONYCH PRZEZ FUNDACJE POŻYCZKACH PIENIŻENYCH, Z
PODZIAŁEM WEDŁUG ICH WYSOKOŚCI
W 2014 roku Fundacja nie udzieliła pożyczek.
a) ze wskazaniem pożyczkobiorców
b) ze wskazaniem warunków przyznania pożyczek
c) podaniem podstawy statutowej udzielania pożyczek:
DANE O KWOTACH ULOKOWANYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH ZE
WSKAZANIEM BANKU
Bank PEKAO S.A. – kwota 1.022.683,17 zł oraz 5.907,00 EUR

DANE WIELKOŚCI OBJĘTYCH UDZIAŁÓW LUB NABYTYCH AKCJI W SPÓŁKACH
PRAWA HANDLOWEGO ZE WSKAZANIEM TYCH SPÓŁEK
NIE NABYTO

DANE O NABYTYCH OBLIGACJACH

NIE NABYTO
DANE O NABYTYCH NIERUCHOMOŚCIACH
1. wysokość kwot wydatkowanych na nabycie nieruchomości – 0, 00 zł
2. Fundacja poniosła wydatki na inwestycję w obcym środku trwałym – koszt adaptacji
wynajętego biura w wysokości 19.335,60 zł.
DANE O NABYTYCH POZOSTAŁYCH ŚRODKACH TRWAŁYCH
1.Fundacja zakupiła dwa samochody osobowe - jeden o wartości 47.180,50 zł, drugi o wartości
20.080,50 zł.
2.Fundacja nabyła sprzęt medyczny o wartości 17.033,37 zł oraz dwa komputery o łącznej wartości
3.172,00 zł.
DANE O WARTOŚCI AKTYWÓW I ZOBOWIĄZAŃ FUNDACJI UJĘTYCH WE
WŁAŚCIWYCH SPRAWOZDANIACH FINANSOWYCH SPORZĄDZANYCH DLA
CELÓW STATYSTYCZNYCH
1.

AKTYWA TRWAŁE – 228.942,84 zł

Rzeczowe aktywa trwałe – 228.942,84 zł
2.

AKTYWA OBROTOWE – 1.073.004,79 zł

Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych - 29.899,74 zł
Należności krótkoterminowe – 24.840,00 zł
Środki pieniężne – 1.048.164,79 zł
3.

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE – 5.735,16 zł

4.

FUNDUSZE WŁASNE – 1.289.270,94 zł

5.

ZOBOWIĄZANIA – 48.311,59 zł

Zobowiązania krótkoterminowe wobec dostawców – 2.466,99 zł
Zobowiązania z tyt. należności budżetowych – 10.542,16 zł
Rozliczenia międzyokresowe przychodów – 35.302,44 zł

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ FUNDACJI PRZEZ PODMIOTY
PAŃSTWOWE I SAMORZĄDOWE ORAZ O WYNIKU FINANSOWYM TEJ
DZIAŁALNOŚCI
NIE DOTYCZY
INFORMACJA O ROZLICZENIACH
ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH

FUNDACJI

Z

TYTUŁU

CIĄŻĄCYCH

Fundacja płaci podatek dochodowy od wypłacanych wynagrodzeń i umów zleceń. Kwota
wpłaconych zaliczek na podatek za rok 2014 wyniosła 16.327,00 zł.

INFORMACJĘ W SPRAWIE SKŁADANYCH DEKLARACJI PODATKOWYCH.
Fundacja złożyła deklarację roczną o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za rok 2014 PIT-4R oraz zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu przez podatnika podatku dochodowego
od osób prawnych za rok podatkowy 2014 – CIT 8 z załącznikami.

INFORMACJA, CZY W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM BYŁA PRZEPROWADZONA
W FUNDACJI KONTROLA, A JEŚLI BYŁA - TO JEJ WYNIKI.
Nie było kontroli

