SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI
- ORGANIZACJI POZYTKU PUBLICZNEGO
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12. 2009 ROK

FUNDACJA
ŚLĄSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI Z SIEDZIBĄ W PSZCZYNIE
43-200 PSZCZYNA
UL. SZYMANOWSKIEGO 12
Wpisu do KRS dokonano 04.03.2009 roku pod numerem KRS 0000324984
Nadania statusu organizacji pożytku publicznego dokonano 27.10 2009.poprzez dokonanie wpisu zmian
w Krajowym Rejestrze Sądowym
NIP:
REGON:

638-176-02-76
241 164 282

Zarząd Fundacji
Jolanta Giers
Prezes Zarządu Fundacji Śląskie Hospicjum dla Dzieci
40-833 Katowice
ul. Sławka 24/7,
Ewa Wójcik-Gil
V-ce Prezes Zarządu Fundacji Śląskie Hospicjum dla Dzieci
41-106 Siemianowice Śląskie
ul. Grunwaldzka 14a/27
Cele i działania Fundacji
Fundacja Śląskie Hospicjum dla Dzieci powstała w celu udzielania opieki medycznej dzieciom
terminalnie chorym. Swoje cele Fundacja zapisała w Statucie.
Zgodnie z punktem II § 5 Statutu - cele statutowe Fundacji to:
1) nieodpłatne wspieranie i świadczenie opieki paliatywnej nad dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi
ze schorzeniami ograniczającymi życie i ich rodzinami, rozumianej jako otoczenie opieką dzieci i
młodzieży ze schorzeniami ograniczającymi życie, poprzez aktywne i całościowe podejście obejmujące
fizyczne, emocjonalne, społeczne i duchowe elementy, podniesienie jakości życia dziecka, wspieranie
rodziny, leczenie nieprzyjemnych objawów, niesienie ulgi i wytchnienia rodzinie oraz opiekę w czasie
umierania
i w okresie żałoby,
2) nieodpłatne wspieranie i świadczenie opieki nad przewlekle chorymi dziećmi, młodzieżą i młodymi
dorosłymi,
3) nieodpłatne wsparcie w żałobie rodzin dzieci, młodzieży i młodych dorosłych, którzy zmarli
z powodu innych przyczyn niż schorzenia ograniczające życie,
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4)
wprowadzanie
modelu
domowej
opieki
i młodymi dorosłymi w Polsce i za granicą.

paliatywnej

nad

dziećmi,

nieodpłatne
rozwijanie
młodzieżą

i

W celu realizacji zapisów Statutu Fundacji podjęto niżej wymienione działania
1) nawiązanie współpracy z Warszawskim Hospicjum dla Dzieci zakończone podpisaniem umowy
w zakresie pomocy finansowej na pokrycie kosztów wynagrodzeń dla zespołu medycznego realizującego
opiekę medyczną nad dziećmi w dniu 01.09.2009r
2) utworzenie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej o nazwie Śląskie Hospicjum Domowe dla
Dzieci
w dniu 02.09.2009r w celu spełnienia wymogów prawnych dla udzielania świadczeń medycznych
Wpis do Rejestru Wojewody Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej –
Księga Rejestrowa nr 24 - 03219 z dnia 23.09.2009
3) podjęcie działań związanych z pozyskaniem kontraktu z Narodowego Funduszu Zdrowia dla
udzielnych świadczeń medycznych z zakresu długoterminowej opieki hospicyjnej

2)

6)
7)
8)
b)

10)

Fundacja realizuje cele przez:
1) organizowanie i finansowanie ośrodków opieki paliatywnej nad dziećmi, młodzieżą i młodymi
dorosłymi
w Polsce i innych krajach,
prowadzenie leczenia w zakresie hospicjum stacjonarnego,
3) pomoc rzeczową i finansową dla rodzin żyjących pacjentów, umożliwiającą im sprawowanie opieki
w domu oraz pomoc finansową dla rodzin w okresie żałoby — na sfinansowanie kosztów pogrzebu,
4) organizowanie i finansowanie programu wsparcia w żałobie dla dorosłych i dzieci (obejmującego
zarówno rodziny pacjentów Śląskiego Hospicjum dla Dzieci, jak również rodziny dzieci, młodzieży i
młodych dorosłych zmarłych w innych okolicznościach, np. w szpitalu) - polegającego na pomocy w
rozwiązywaniu problemów psychologicznych i duchowych; świadczonej przez psychologów, lekarzy,
pedagogów
i duchownych oraz innych specjalistów, a także obejmującego organizowanie i finansowanie wycieczek,
obozów wakacyjnych, pielgrzymek lub innych form terapii,
5) organizowanie i finansowanie działalności wydawniczej w zakresie materiałów szkoleniowych
i naukowych z zakresu opieki paliatywnej,
prowadzenie i finansowanie badań naukowych z zakresu opieki paliatywnej i leczenia bólu,
prowadzenie biblioteki naukowej w dziedzinie opieki paliatywnej, pediatrii, anestezjologii i leczenia bólu,
współpracę w celu rozwoju opieki paliatywnej:
a)
z organizacjami pozarządowymi, hospicjami, instytucjami naukowymi i innymi organizacjami
działającymi na rzecz nieuleczalnie chorych dzieci i ich rodzin w kraju i za granicą,
z instytucjami państwowymi i samorządowymi,
9) organizowanie i finansowanie konferencji naukowych, kursów i staży indywidualnych jako form
kształcenia w dziedzinie opieki paliatywnej dla personelu medycznego, pracowników hospicjów oraz
innych osób zainteresowanych zagadnieniami opieki paliatywnej,
organizowanie i finansowanie nadzoru i szkolenia wolontariuszy dla potrzeb opieki paliatywnej,
11) prowadzenie wypożyczalni i finansowanie wypożyczania sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla
dzieci, młodzieży i młodych dorosłych ze schorzeniami ograniczającymi życie leczonych w domu oraz dla
innych hospicjów.
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Fundacja
zapisami
Statutu może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą.
Dochody z jej prowadzenia będą przeznaczone na realizację celów statutowych Fundacji.

zgodnie
z
punktu V § 19

Zakres działalności gospodarczej zgodnej z zapisami w KRS przedstawia się następująco:
1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

11)
12)
13)
14)
15)

16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)

28)
29)

30)
31)
32)
33)

34)
35)
36)

37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)

sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach — PKD 47.61.Z,
sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach –
PKD 47.63.Z,
sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach — PKD 47.89.Z,
sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet — PKD 47.91.Z,
pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową straganami i targowiskami — PKD 47.99.Z,
pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany — PKD 49.39.Z,
transport drogowy towarów — PKD 49.41.Z
działalność wspomagająca edukację — PKD 85 .60.Z,
działalność szpitali – PKD 86.10.Z,
praktyka lekarska ogólna — PKD 86.21 .Z,
praktyka lekarska specjalistyczna — PKD 86.22.Z,
praktyka lekarska dentystyczna — PKD 86.23 .Z,
działalność fizjoterapeutyczna — PKD 86.90.A,
praktyka pielęgniarek i położnych — PKD 86.90.C,
działalność paramedyczna — PKD 86.90.D,
pozostałą działalność w zakresie opieki zdrowotnej gdzie indziej niesklasyfikowana — PKD 86.90.E,
pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską — PKD 87.10.Z,
pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych — PKD 87.30.Z,
pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem — PKD 87.90.Z,
wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi — PKD 68.20.Z,
produkcja artykułów piśmiennych — PKD 17.23.Z,
pozostałe drukowanie — PKD 18.12.Z,
pozostała działalność wydawnicza — PKD 58.19.Z,
działalność związana z tłumaczeniami — PKD 74.30.Z,
działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura — PKD 82.11.Z,
26) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca
prowadzenie biura — PKD 82.19.Z,
27) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana — PKD
82.99.Z,
działalność agenci i reklamowych — PKD 73.11 .Z,
działalności fotograficznej — PKD 74.20.Z,
działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych — PKD 90.02.Z,
działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku — PKD 18.13.Z,
produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana — PKD 32.99.Z
wydawanie książek – PKD 58.11 .Z,
wydawanie czasopism i pozostałych periodyków — PKD 58.14. Z
roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i nie mieszkalnych – PKD 41.20.Z,
badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych – 72.19.Z,
działalność wspomagająca edukację — PKD 85.60.Z,
pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane — PKD 85.59.B,
restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne — PKB 56.10.A,
ruchome placówki gastronomiczne — PKD 56.10.B,
przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) — PKB 56.21.Z,
przygotowywanie i podawanie napojów — PKD 56.30.Z,
pozostałe zakwaterowanie — PKD 55.90 Z.
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Jednocześnie z
uwagi na
fakt, że rok
2009 rok był początkowym okresem działalności Fundacji, to wg stanu na dzień 31.12.2009r Fundacja nie
prowadziła działalności gospodarczej w żadnym z w/w zakresów.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
o)
p)
q)

Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego realizując cele poprzez prowadzenie
działalności w niżej wymienionym zakresie:
Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn i urządzeń oraz materiałów gdzie indziej niesklasyfikowane
Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenie gdzie indziej niesklasyfikowane
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowana
Pozostała działalność wydawnicza
Działalność bibliotek
Pozostałe zakwaterowanie
Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania
Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej gdzie indziej niesklasyfikowana
Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską
n)
Wykonywanie fotokopii przygotowanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca
prowadzenie biura
Działalność wspomagająca wystawiane przedstawień artystycznych
Działalność wspomagająca edukację
Przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
Działalność Zarządu
W 2009r Zarząd zgodnie z zapisami statutu działał jednoosobowo. Jednakże kluczowe decyzje
podejmowane były w trzyosobowym składzie:
- Przewodniczący Rady Fundatorów Fundacji - Janusz Świetliński
- Prezes Zarządu Fundacji
- Jolanta Giers
- Kierownik NZOZ-u
- Ewa Wójcik-Gil
Z uwagi na podpisaną umowę o współpracy pomiędzy fundacjami nie podejmowano decyzji
o wysokości wynagrodzeń dla zespołu medycznego realizującego cele statutowe Fundacji, gdyż regulowały je
zapisy umowy, ustaleniu podlegały jedynie terminy szkoleń personelu medycznego w Warszawskim
Hospicjum.
Wyboru siedziby dla NZOZ-u dokonano na wyjazdowym posiedzeniu Rady Fundatorów
w przyszłej siedzibie NZOZ-u. Pozostała działalność Zarządu w 2009r polegała na działaniach związanych
z rejestracją NZOZ-u, ubieganiem się o przyznanie kontraktu z NFZ.
Przychody i koszty działalności
W celu pozyskania środków finansowych na porycie kosztów działalności statutowej podpisano umowę
z Warszawskim Hospicjum dla Dzieci, ponadto uzyskano darowizny zarówno od osób prawnych jak
i fizycznych. Poniższe tabelaryczne zestawienie przedstawia kształtowanie się poszczególnych rodzajów
przychodów i ich wartość:
PRZYCHODY 2009
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tytuł
przychodów

razem

Fundusz załozycielski
dotacja WHD
darowizna firma

2 101,00 zł

1,10%

147 664,20 zł

77,65%

35 200,00 zł

18,51%

4 955,00 zł

2,61%

239,45 zł

0,13%

190 159,65 zł

100,00%

darowizna osoba fizyczna
przychody fiansowe (odsetki)
RAZEM

udział %

Ponieważ Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej to nie może podać jej wyniku finansowego
z tej działalności.
Jednocześnie koszty z prowadzonej działalności zarówno statutowej Fundacji jak i udzielanych świadczeń
medycznych przedstawiały się następująco:
•

na realizację celów statutowych,
z uwagi na fakt, że Fundacja udziela świadczeń zdrowotnych w domu pacjenta oraz uzyskuje
informacje o stanie zdrowia pacjentów poprzez wywiad telefoniczny to koszty rozmów
telefonicznych i koszty paliwa stanowią koszty związane z realizacją celów statutowych
KOSZTY 2009
tytuł kosztów

razem
134 890,00 zł
7 950,00 zł
1 600,00 zł
3 600,00 zł
4 400,00 zł

wynagrodzenia
składki zus
podatek PIT 4
telefony komórkowe
paliwo i koszty przejazdu

udział %
w kosztach ogółem
73,75%
4,35%
0,87%
1,97%
2,41%
152 440,00 zł

RAZEM

•

administrację (czynsze, opłaty telefoniczne),
KOSZTY 2009
udział %
tytuł kosztów

razem

media
czynsz za lokal
telefony stacjonarne

w kosztach ogółem

2 900,00 zł
14 300,00 zł
1 360,00 zł

1,59%
7,82%
0,74%
18 560,00 zł

RAZEM

•

na działalność gospodarczą nie poniesiono żadnych kosztów, gdyż na przełomie miesięcy listopada
i grudnia 2009r nie była ona prowadzona



pozostałe koszty( w tym opłaty pocztowe)
tytuł kosztów

KOSZTY 2009
razem

udział %
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w kosztach ogółem
pozostałe koszty
11 900,00 zł

6,51%

Struktura zatrudnienia
Na koniec 2009 w Fundacji zatrudnionych było 10 osób.
Skład Zespołu Medycznego NZOZ-u realizującego cele statutowe Fundacji składał się z:
 2 lekarzy (w tym jeden z zatrudnionych lekarzy pełni również funkcję Kierownika NZOZ-u),
 4 pielęgniarki,
 1 rehabilitant,
 1 psycholog,
 1 pracownik socjalny.
Jednocześnie informujemy, że Fundacja w 2009r nie zatrudniała osób zajmujących się prowadzeniem
działalności gospodarczej.
Struktura wynagrodzeń
Zgodnie z wcześniejszymi informacjami Fundacja nie prowadziła w okresie sprawozdawczym działalności
gospodarczej wobec czego nie może podać:
 łącznej wartość wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na wynagrodzenia brutto,
nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych
wyłącznie w działalności gospodarczej dla osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę,
 danych o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia dla osób kierujących
wyłącznie działalnością gospodarczą.
Ponadto informujemy, że Prezesowi Zarządu Fundacji Śląskie Hospicjum dla Dzieci jednorazowo wypłacono
wynagrodzenie w wysokości 2000,00 zł.
Majątek Fundacji
Środki finansowe przelewane były na rachunek bankowy założony w Banku Zachodnim WBK Stan środków
pieniężnych wg stanu na 31.12.2009r wynosił 21 693,96zł
Z uwagi na fakt, że środki finansowe wykorzystywane były na bieżąco nie ulokowano na lokatach terminowych
żadnych środków. Nie nabyto także obligacji oraz udziałów czy akcji w spółkach prawa handlowego.
W okresie sprawozdawczym nie dokonano zakupu nieruchomości, a stan nabytych pozostałych środkach
trwałych przedstawiono poniżej
W 2009 roku, Fundacja nie dokonała zakupu środków trwałych. Wszystkie środki trwałe, stanowiące własność
Fundacji nabyte zostały w drodze darowizny.
Poniżej zestawiono tabelarycznie otrzymaną darowiznę do Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
środki trwałe
Lp.

Nazwa

Ilość

Cena jedn.

Wartość

1
2
3
4

Materac przeciwodleżynowy Nimbus
Asystor kaszlu Cough Assist
Respirator typ: PV 403 PEEP
Inhalator typ: Pari Junior Boy S

1
3
5
2

24 479,46
21 588,78
34 133,00
3 540,00

24 479,46
64 766,34
170 665,00
7 080,00

5

Pompa strzykawkowa typ: Agilia

2

3 745,00

7 490,00
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4
6

Pulsoksymetr Palco 400

1

4 848,28
razem wartość

848,28
279 329,08

niskocenne składniki majątku
Lp.

Nazwa

Ilość

Cena jedn.

Wartość

1 Koncentrator tlenu
2 Materac przeciwodleżynowy Alpha Trancell

2
18

2 850,00
2 456,72

5 700,00
44 220,96

Łóżko rehabilitacyjne z materacem typ EWN
3 ORION

10

2 856,90

28 569,00

4 Ciśnieniomierz zegarowy typ: Heine G 7
5 Statyw mobilny ze stali nierdz
6 Ssak Vacuaide typ 7305P-IS

2
1
11

1 000,00
963,00
1 080,00

2 000,00
963,00
11 880,00zł

razem wartość

93 332,96

środki transportu
Lp.
1

Nazwa
Samochód osobowy Renault Kangoo Helios 1,5
dCi

Ilość
2

Cena jedn.

Wartość

68 272,33

136 544,66

razem wartość

136 544,66

Ponadto, Fundacja otrzymała od Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci wyposażenie, które pozwoliło Fundacji
rozpocząć działalność zarówno medyczną jak i administracyjną. W skład otrzymanego wyposażenia wchodzą
między innymi: zestawy komputerowe, łóżko HG SCHAUB, pulsometr, pompę GRASEBY masażery ręczne
oraz koncentratory tlenu. Za przysłowiową złotówkę we wrześniu 2009 roku Fundacja nabyła pozostałe
wyposażenie biurowe (biurka, szafy, regały). W tym samym miesiącu Fundacja nabyła telefax i drukarkę za
kwotę 1328,01 zł.
Pozostałe działania Fundacji
Z uwagi na fakt, że rok 2009 był początkiem działalności Fundacji, to nie został utworzony fundusz
pożyczkowy ani też opracowane zasadny ich udzielania. Na chwile obecną nie przewidują tego tez zapisu
statutu Fundacji.
Fundacja w 2009r nie wykonywała działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi,
państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne).
W Fundacji w 2009r nie przeprowadzono kontroli.

Fundacja Śląskie Hospicjum dla Dzieci, 43-200 Pszczyna, ul. Szymanowskiego 12
tel./fax (032) 447 40 18
e-mail: fundacja@hospicjumdladzieci-slask.org.pl
www.hospicjumdladzieci-slask.org.pl
NZOZ Śląskie Hospicjum Domowe dla Dzieci, 43-200 Pszczyna, ul. Katowicka 6
tel./fax (032) 447 36 84
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Za
ze stanem

zgodność zapisów
faktycznym

Jolanta Giers
Prezes Zarządu Fundacji

Ewa Wójcik-Gil
V-ce Prezes Zarządu Fundacji
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