
                               

 

 

 

                                                                                                                      Warszawa, dnia 23.03.2012  

                    Sprawozdanie                                                                  

                       merytoryczne  

                        z działalności  

       Obywatelskiej Fundacji Pomocy  

          Dzieciom w Warszawie OPP 

                     KRS 0000140007 

                

                         za rok 2011 



 
 

INFORMACJE OGÓLNE: 

Obywatelska Fundacja Pomocy Dzieciom w Warszawie (OFPD) działa od 2002 r. Od 2009 r. jest 
organizacją pożytku publicznego w myśl ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 
Zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000140007.  

Fundację założyli rodzice, rodziny i przyjaciele  dzieci leczących się w Centrum Zdrowia Dziecka, w 
celu pomocy wzajemnej w powrocie do zdrowia. Początkowo prowadzona była przez wspomniane 
osoby społecznie, obok pracy zarobkowej.  Do tej pory Zarząd Fundacji oraz Rada Fundacji pracują 
społecznie. 

Od 2012 r. zatrudniamy jednak także płatnych, stałych pracowników. W lutym b.r. otworzyliśmy 
także biuro. Mieści się ono przy ul. Staniewickiej 14, lok. 302, w Warszawie. Czynne jest od 
poniedziałku do piątku w godzinach: 10.00-16.00. 

1) Bogusława Wielgat – Prezes Zarządu Fundacji 

2) Rafał Wielgat – v-ce Prezes Zarządu Fundacji 

Członkowie Zarządu pełnią tę funkcję społecznie. 

 Organem nadzorczym Fundacji jest Rada Fundacji powołana uchwałą Zgromadzenia Fundatorów w 

17 sierpnia 2009 roku (z późniejszą zmianą w składzie Rady Fundacji uchwała z 05 listopada 2011 

roku). 

 W skład Rady Fundacji wchodzą: 

 Marek CZAPLIŃSKI – przewodniczący RF 

 Joanna SZYMAŃSKA – sekretarz RF 

 Barbara DANIELEWSKA – członek RF  

 Norbert SZYMAŃSKI – członek RF.  

 

W lutym 2011 roku zmieniono Statut Fundacji zgodnie z wymogami ustawowymi (uchwała RF 

zatwierdzająca nowy statut z 25 lutego 2011 roku). Do marca 2011 roku sporządzono sprawozdania: 

finansowe i merytoryczne z działalności Fundacji, które po zatwierdzeniu przez Radę Fundacji 

(uchwała RF z 26 marca 2011 roku zostało przesłane do organów kontrolnych zgodnie z ustawowymi 

terminami). Sprawozdania wysłano do następujących instytucji: 

 1) Urząd Skarbowy Warszawa Targówek 

 2) Ministerstwo Zdrowia 

 3) Krajowego Rejestru Sądowego 

 4) Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 

 



 

 

MISJA I CELE STATUTOWE: 

Naszą misją jest pomoc chorym dzieciom i ich rodzinom, znajdującym się w trudnej sytuacji 
materialnej, w przejściu przez proces leczenia. 

Nasze główne cele statutowe przedstawiają się następująco: 

 promocja i ochrona zdrowia dzieci i młodzieży 

 ułatwianie dzieciom i młodzieży dostępu do wykwalifikowanej opieki zdrowotnej 

 popularyzacja profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób dziecięcych 

 świadczenie pomocy dzieciom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych 

 udzielanie pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, integracja społeczna 
chorych i niepełnosprawnych dzieci i młodzieży.  

Dotychczasowe obszary działań: 
 

 Pomoc podopiecznym fundacji 

 Współpraca z Centrum Zdrowia Dziecka (CZD) 

 Projekty dla dzieci z CZD 
 

Formy pomocy: 

Refundujemy koszty poniesione w związku z chorobą  dziecka w zakresie: 

 pokrycia kosztów diagnostyki lub/i leczenia dzieci nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym 
np.: dzieci obcokrajowców, 

 sfinansowania zakupów leków, sprzętu medycznego  lub rehabilitacyjnego do użytku 
domowego, w części nie refundowanej przez instytucje ubezpieczenia zdrowotnego lub 
PFRON, 

 pokrycia kosztów pobytu rodziców lub prawnych opiekunów w przyszpitalnym hotelu w 
przypadku, gdy pobyt ten będzie konieczny ze względów medycznych, 

 pokrycia kosztów: zakupu środków farmaceutycznych, środków i sprzętu medycznego, 
zabiegów leczniczych, pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych, specjalnego odżywiania, specjalnej 
odzieży lub specjalnego wyposażenia pomieszczenia, w którym przebywa chore dziecko oraz 
kosztów przejazdu dziecka i jego opiekuna na wizyty lekarskie i zabiegi rehabilitacyjne. 

 

DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI W 2011 R.: 

Podopieczni fundacji 

Na koniec roku 2011 (31.12.2011) grono Fundacji liczyło 37 podopiecznych – dzieci do 18 roku życia, 
z całej Polski (a także z Armenii i Ukrainy). Pomoc podopiecznym polegała na realizacji 4 wyżej 
wymienionych zadań (formy pomocy).  

 



Liczba podopiecznych ulega zmianom. Wciąż wzrasta mimo iż część dzieci, ze względu na poprawę 

stanu zdrowia, rezygnuje z pomocy, część osiąga pełnoletniość, przez co również powoduje, iż 

opuszcza grupę naszych podopiecznych. Na bieżąco jednak zgłaszają się do nas rodziny z dziećmi 

potrzebującymi pomocy. Wzrasta zatem liczba podopiecznych oraz wydatki związane z 

zaspokajaniem ich potrzeb, co już teraz, na początku 2012 r. jest bardzo dobrze widoczne. 

 

Współpraca z Instytutem „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka” 

W roku poprzedzającym bieżący okres sprawozdawczy podpisaliśmy z CZD porozumienie, na mocy 

którego finansujemy nocne pobyty rodziców przy łóżkach dzieci, a także w hotelu szpitalnym, gdy 

zajdzie taka potrzeba. Pomoc skierowana jest do rodzin, których sytuacja materialna jest szczególnie 

ciężka.  

W listopadzie 2011 roku zacieśniliśmy współpracę z Instytutem „Pomnik CZD” (aneks do umowy z 10 

lipca 2010 podpisany 30 listopada 2011 dot. dodatkowego pokrywania przez fundacje uzasadnionego 

pobytu rodzica chorego dziecka w hotelu przy CZD). 

W 2011 r. wydatki związane z tą współpracą wyniosły 4 603,06 PLN. 

Kontakty z podmiotami zewnętrznymi 

Prowadzimy stronę internetową Fundacji: www.pomocdzieciom.eu, która na bieżąco jest 

aktualizowana. W grudniu 2011 r. miała miejsce gruntowna przebudowa strony, w celu uczynienia jej 

bardziej przejrzystą i przyjazną użytkownikowi. 

Pod koniec roku 2011 (listopad, grudzień) nawiązaliśmy kontakty z firmami oraz organizacjami 

pozarządowymi, czego efektem są podpisane już w 2012 roku umowy oraz realizacja jednego 

projektu („Bajki w szpitalu” – w Centrum Zdrowia Dziecka). 

Źródła finansowania działań Fundacji: 

Zbiórki publiczne 

31 marca 2011 zakończyliśmy Zbiórkę Publiczną przeprowadzona na terenie RP na podstawie 

zezwolenia MSWiA z 16 kwietnia 2010 roku. 

Zebrano 114307,33 zł PLN. Koszt przeprowadzenia zbiórki wyniósł 5885.81.  

W sierpniu 2011 na podstawie nowej decyzji MSWiA nr 196/2011 z dnia 19 .08. 2011 zaczęliśmy  

następną Zbiórkę Publiczna na terenie RP. Termin jej zakończenia przewidziany jest na 31 sierpnia 

2012. 

Wpływy z odpisu 1% podatku za rok rozliczeniowy 2010 

Z odpisów podatkowych za 2010 r. na konto Fundacji wpłynęła kwota 432.736.97 zł. 

 

 

http://www.pomocdzieciom.eu/


Nawiązki 

W 2011 odeszliśmy od możliwości pozyskiwania środków z nawiązek z powodu, iż koszty ich 

odzyskiwania naliczane przez komorników przekraczają kilkakrotnie wartości zobowiązań . 

 

Działania ukierunkowane na zwiększenie potencjału instytucjonalnego 

Na przełomie października i listopada 2011 r. sporządzono analizę mocnych i słabych stron Fundacji. 

Pozwoliła ona m.in. zdefiniować czynniki hamujące rozwój Fundacji. Były to: 

a) brak pracowników etatowych w fundacji 

b) brak lokalu fundacji. 

Początkiem zmian było poszukiwanie lokalu na biuro Fundacji. Wszystkie obowiązki z tym związane 

przejął Kierownik administracyjny . Do tego momentu nie zatrudnialiśmy płatnych pracowników. 

Podjęliśmy zatem działania (biuro działa od lutego 2012) ukierunkowane na rozwój instytucjonalny 

Fundacji, w celu zwiększenia jej potencjału, możliwości świadczenia pomocy większej niż dotychczas 

liczbie podopiecznych oraz innym potrzebującym pomocy związanej z chorobą. 

W 2011 w fundacji nie było przeprowadzanej kontroli. 

Wszelkie nasze poczynania są na bieżąco aktualizacje i są promowane na stronie fundacji : 

www.pomocdzieciom.eu . 

 

                                                                                                                           Zarząd fundacji  

 

http://www.pomocdzieciom.eu/

