Sprawozdanie z działalności Fundacji za 2008
1. Dane rejestracyjne:
Nazwa: Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi
Adres: 60-558 Poznań, ul. Długosza 10/5
Data rejestracji w KRS 09.07.2001 r.
Nr rejestru: XVI NS REJ – F 2148/92
Data rejestracji przy zmianie Zarządu : 14.11.2008 r.
Nr rejestru :0000023852
REGON : 632238784
2. Zarząd Fundacji:
Prezes - Maria Witak , zam. Września ul. Kościuszki 56 m. 5
V-ce Prezes - Julita Gemza , zam. Poznań ul. Długosza 10/5
Sekretarz - Dorota Kurek, zam. Poznań ul. Kosińskiego 8/27
Członkowie - Małgorzata Frankiewicz, zam. Poznań, ul. Gen. Maczka 17/21
- Małgorzata Sommerfeld, zam. Poznań, ul. Hercena 1c/16
3. Celem fundacji jest organizowanie wszechstronnej pomocy dzieciom z chorobami nowotworowymi
a w szczególności:
1/ organizowanie pomocy finansowej dla specjalistycznego
leczenia dzieci,
2/ pomoc rodzinom dzieci dotkniętych chorobami nowotworowymi,
3/ promocja i organizacja wolontariatu,
4/ działanie na rzecz dzieci niepełnosprawnych,
5/ organizowanie wypoczynku rehabilitacyjno-leczniczego i
wakacyjnego,
6/ pomoc i wsparcie psychologiczne dla dzieci dotkniętych chorobą nowotworową oraz ich rodzin
7/ działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
4. Opis działalności statutowej:
1/ Organizowanie imprez świątecznych na oddziałach onkologicznych III i V (Walentynki, Zajączek
Wielkanocny, Pierwszy Dzień Wiosny, Dzień Dziecka, Halloween, Andrzejki, Mikołaj, Boże
Narodzenie).
2/ Zorganizowanie integracyjnego spotkania noworocznego dla chorych dzieci i ich rodzin (110 osób).
3/ Wycieczka do Paryża z okazji Dnia Dziecka – dla 45 dzieci.
4/ Zakup do Szpitala Dziennego Poradni Onkologicznej komputera z drukarką, jak również kołder i
poduszek, oraz zakup na bieżąco wody do dystrybutorów dla dzieci przebywających w Poradni
Rozrostowej.
5/ Zakup na oddział III kołder, poduszek i prześcieradeł.
6/ Zakup do fundacji komputera do celów organizacyjnych.
7/ Zakupy do „skrzyni ze skarbami” na oddział onkologiczny (drobne prezenty dla dziecka po zabiegu),
skrzynia jest na bieżąco uzupełniana.
8/ Wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego w Mariankowie – dla 30 dzieci.
9/ Udzielanie zapomóg rodzinom chorych dzieci (opłaty za lekarstwa, za dojazd do szpitala, za pobyt
rodziców w hostelu) oraz dary rzeczowe dla dzieci przebywających na oddziale.
10/ Wydatki administracyjne.
5. Opis głównych zdarzeń prawnych: brak6. Działalność gospodarcza – nie prowadzi.7. Uzyskane
przychody w 2008 roku:
spadek – nie otrzymaliśmy
zapis – nie otrzymaliśmy
darowizna – od osób fizycznych i instytucji
- z tyt. wpłat - 774.088,07
- z tyt. odsetek od stanu konta - 13.651,61
8. Główne źródło przychodów to dobrowolne darowizny od osób prywatnych.
- z budżetu państwa – nie otrzymaliśmy
- z budżetu gnimy - nie otrzymaliśmy
9. Uzyskane przychody z działalności gospodarczej – nie prowadzimy działalności gospodarczej. 10.
Informacja o wysokości kwot przekazanych:
- na realizację celów statutowych - 209.193,07
- na wydatki administracyjne - 15.890,05

- na działalność gospodarczą – nie prowadzimy.
11. Zatrudnienie w Fundacji:
Fundacja nie zatrudnia osób, wszyscy pracują charytatywnie. Fundatorzy oraz Zarząd nie pobierają
pensji, nie otrzymują nagród, premii i innych świadczeń materialnych.
12.Wynagrodzenie wypłacane w Fundacji, z wyodrębnieniem w działalności gospodarczej – brak.
13. Wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – brak.
14. Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia – 392,00.
15. Udzielone przez fundację pożyczki pieniężne – brak.
16. Lokaty bankowe fundacji – 600.000,00 na 90 dni.
17. Wartość nabytych obligacji przez fundację – brak.
18. Wielkość objętych udziałów w spółkach prawa handlowego – brak.
19. Wielkość nabytych akcji w spółkach prawa handlowego – brak.
20. Wskazanie spółek prawa handlowego, w których nabyto udziały / akcje – brak.
21. Nabycie nieruchomości – brak.
22. Nabycie pozostałych środków trwałych – 5.090,00
23. Wartość aktywów fundacji: 823.841,49
24. Wartość zobowiązań fundacji: 540,01
25. Przychody uzyskane z odpłatnych świadczeń realizowanych w ramach celów statutowych –
Fundacja nie realizuje odpłatnych świadczeń w ramach celów statutowych.
26. Działalność zlecona fundacji przez podmioty państwowe – brak.
27. Działalność zlecona fundacji przez podmioty samorządowe – brak.
28. Rozliczenie fundacji z tyt. ciążących zobowiązań podatkowych – brak.
29. Składane deklaracje podatkowe – zwolnienie.
30. Konto: Bank PKO S.A. IV O/Poznań
31. Informacja o przeprowadzonej w okresie sprawozdawczym kontroli i jej wyników – brak.
Dane o kwotach ulokowanych na rachunku bankowym: W ciągu roku założyliśmy jedną lokatę: kwota
600.000,00 na 90 dni.Stan rachunku bankowego na dzień 31 grudnia 2008 roku – 806.820,50 zł.

