ROCZNE SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI
„ALMA SPEI" HOSPICJUM DLA DZIECI
za okres 01.01.2013 – 31.12.2013 r.

Kraków, dnia 7 marca 2014 r.
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1. DANE ORGANIZACJI:
Nazwa: „ALMA SPEI" Hospicjum dla Dzieci
Siedziba i adres: ul. Dożynkowa 88 A, 31-234 Kraków
Wpis do KRS: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego w Krakowie w dniu 13.07.2005 roku pod
numerem 0000237645
Numer REGON: 120074818
Numer NIP: 6772252176
Zarząd Fundacji:
Małgorzata Musiałowicz - prezes zarządu
Anna Niedbała – członek zarządu
Grzegorz Bobek - członek zarządu (do dnia 07.01.2013 r.)
2. CELE STATUTOWE FUNDACJI
1. Pomoc społeczna na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
ze szczególnym uwzględnieniem dzieci przewlekle i nieuleczalnie chorych.
2. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin w zakresie
integracji

środowiskowej,

niepełnosprawnych

i

w

tym

likwidacji

marginalizowanych

urządzeń

społecznie,

wobec
ze

osób

szczególnym

uwzględnieniem dzieci przewlekle i nieuleczalnie chorych,
3. ochrona zdrowia,
4. promocja i organizacja wolontariatu
3. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ
a) w zakresie pomocy społecznej osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom
w trudnej sytuacji życiowej oraz w wyrównywaniu szans tych rodzin i osób
poprzez:
- pomoc rzeczową i finansową na rzecz dzieci przewlekle i nieuleczalnie
chorych

oraz

ich

rodzin,

w

zakresie

podniesienia

jakości

ich

życia

- wspieranie i utrzymywanie kontaktu z rodzinami opiekującymi się dziećmi
przewlekle i nieuleczalnie chorymi oraz rodzinami w żałobie po stracie
dziecka
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- ułatwienie aktywności społecznej rodzin objętych pomocą Fundacji
- decyzję o przyznaniu pomocy społecznej podejmuje zarząd Fundacji lub
pełnomocnik zarządu

na wniosek rodziny lub prawnego opiekuna

nieuleczalnie chorego dziecka lub personelu medycznego sprawującego
opiekę nad nieuleczalnie chorym dzieckiem; przyznanie pomocy społecznej
rodzinom znajdującym się pod opieką Fundacji rozpatrywane jest w każdym
przypadku indywidualnie,
b) w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin
w aspekcie integracji środowiskowej, w tym likwidacji uprzedzeń wobec osób
niepełnosprawnych i marginalizowanych społecznie, poprzez:
-

organizowanie

wyjazdów

i

spotkań

rodzin

dzieci

chorych

- organizowanie spotkań i wyjazdów rodzin dzieci chorych i zdrowych
- pomoc rzeczową i finansową na rzecz rodzin, znajdujących się w trudnej
sytuacji życiowej,
c) w zakresie ochrony i promocji zdrowia poprzez:
- wspieranie hospicjum domowego dla dzieci
- opiekę wyręczającą dla rodzin z nieuleczalnie chorym dzieckiem – opieka
dzienna

nad

dzieckiem

chorym

i

jego

zdrowym

rodzeństwem

- opiekę wyręczającą dla rodziców samotnie wychowujących nieuleczalnie
chore dziecko – opieka dzienna nad dzieckiem chorym i jego zdrowym
rodzeństwem
-

organizowanie

grup

wsparcia

dla

rodziców

i

dzieci

- tworzenie warunków i prowadzenie ośrodka opieki stacjonarnej dla dzieci
nieuleczalnie chorych i ich rodzin
- kształcenie w kierunku sprawowania całościowej opieki nad nieuleczalnie
chorym dzieckiem i jego rodziną
- szerzenie idei hospicyjnej,
- rehabilitację osób niepełnosprawnych
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d) w zakresie promocji i organizacja wolontariatu poprzez:
- organizowanie wolontariatu na rzecz opieki wyręczającej i hospicyjnej oraz
działalności integracyjnej Fundacji
- organizowanie akcji wspierających wolontariat na rzecz opieki wyręczającej
i hospicyjnej , w tym w środkach masowego przekazu.
4. ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ Z PODANIEM
REALIZACJI CELÓW STATUTOWYCH, A TAKŻE OPIS GŁÓWNYCH ZDARZEŃ
PRAWNYCH W JEJ DZIAŁALNOŚCI O SKUTKACH FINANSOWYCH:
Z opieki Fundacji „Alma Spei” korzystało w 2013 roku 48 dzieci i ich rodziny.
Fundacja zapewnia kompleksową opiekę nad nieuleczalnie chorymi dziećmi i
ich rodzinami.
I . W zakresie pomocy społecznej osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom
w trudnej sytuacji życiowej oraz w wyrównywaniu szans tych rodzin i osób
poprzez:
Pomoc rzeczową na rzecz dzieci przewlekle i nieuleczalnie chorych oraz ich
rodzin, w zakresie podniesienia jakości ich życia:
Realizowano porozumienia z podopiecznymi fundacji (rodzicami i
opiekunami nieuleczalnie chorych dzieci), w ramach których wykorzystywano
darowizny celowane przez podopiecznych Fundacji. Pomoc społeczna
dotyczyła kosztów związanych z leczeniem, rehabilitacją i opieką nad chorym
dzieckiem.
Wspieranie i utrzymywanie kontaktu z rodzinami opiekującymi się dziećmi
przewlekle i nieuleczalnie chorymi oraz rodzinami w żałobie po stracie
dziecka:
Organizowano urodziny dla nieuleczalnie chorych dzieci.
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Zorganizowano akcję odwiedzin św. Mikołaja w domach dla dzieci
nieuleczalnie chorych, ich zdrowego rodzeństwa oraz rodzeństwa dzieci,
które zmarły.
Zorganizowano przedświąteczną pomoc socjalną dla rodzin w najtrudniejszej
sytuacji ekonomicznej.
Prowadzono grupę wsparcia dla rodziców w żałobie, zorganizowano
obchody Dnia Dziecka Utraconego
II. W zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin w
aspekcie integracji środowiskowej:
Zorganizowano spotkania i wyjazdy dla rodzin podopiecznych fundacji (ferie
w mieście, spotkanie opłatkowe w Zajeździe Celtyckim, Dzień Matki w Pałacu
Młodzieży w Krakowie przy u. Krupniczej połączony ze spotkaniem z p.
Robertem Makłowiczem, wycieczka do krakowskiego ZOO, warsztaty z
komunikacji

alternatywnej,

piknik

rodzinny

w

Chochołowym

Dworze,

organizacja wakacji dla podopiecznych i ich zdrowego rodzeństwa,
spotkanie z okazji 5-lecia Alma Spei.
III. W zakresie ochrony i promocji zdrowia poprzez:
Wspieranie hospicjum domowego dla dzieci NZOZ „Alma Spei”. Z opieki
korzystało w 2013 roku 48 dzieci. Wszystkie dzieci miały rozpoznane choroby
kwalifikujące do opieki paliatywno-hospicyjnej (choroby nowotworowe, wady
wrodzone,

postępujące

choroby

nerwowo-mięśniowe,

choroby

metaboliczne, uszkodzenia okołoporodowe i in.) 5 spośród nich zmarło.
Współfinansowano

(wspólnie

z

NFZ)

opiekę

lekarską,

pielęgniarską,

rehabilitacyjną, psychologiczną.
Zapewniono wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny (koncentratory tlenu,
ssaki, inhalatory, pulsoksymetry, asystory kaszlu, pompy infuzyjne, łóżka
rehabilitacyjne), materiały medyczne. Utrzymywano 6 samochodów, którymi
zespół hospicyjny dojeżdża do dzieci.
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Opiekę wyręczającą dla rodzin z nieuleczalnie chorym dzieckiem – opieka
dzienna nad dzieckiem chorym i jego zdrowym rodzeństwem sprawowana
przez pedagoga, pielęgniarkę, przeszkolonych opiekunów.
Kształcenie w kierunku sprawowania całościowej opieki nad nieuleczalnie
chorym dzieckiem i jego rodziną - sfinansowanie wykładu z racjonalnej
terapii zachowania oraz udziału w Konferencji Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej
„Żyć godnie do końca”.
Szerzenie idei hospicyjnej


Prowadzenie zbiórki publicznej do puszek po uzyskaniu zgody od
Ministra Spraw Wewnętrznych RP.



Prowadzenie kampanii społecznej 1% „By śmiały się do końca” (w
czasie informowania o hospicjum w parafiach, materiały informacyjne
w prasie, radio, plakaty, wyświetlacze led).



Propagowanie akcji “Ślub z Sercem”, która jest propozycją dla par
przygotowujących się do ślubu, by zamiast kwiatów poprosiły gości
weselnych o datki na chore dzieci.



Uczestnictwo w rajdzie „Przez Polskę dla polskich hospicjów” i
kontynuacja współpracy z Fundacją Babci Aliny działającą na terenie
Wielkiej Brytanii i Polski.



Zorganizowanie

obchodów

XXI

Światowego

Dnia

Chorego

w

sanktuarium Ecce Homo w Krakowie.


udział w audycji Radia Kraków w dniu uroczystości Wszystkich Świętych.

IV. W zakresie promocji i organizacja wolontariatu poprzez:


przeprowadzenie

cyklicznych

szkoleń

dla

wolontariuszy,

które

przygotowują ich do kontaktu z nieuleczalnie chorymi dziećmi.


czynny udział wolontariuszy we wszystkich działaniach prowadzonych
przez Fundację Alma Spei Hospicjum dla Dzieci.



stałe spotkania wolontariuszy z koordynatorem wolontariatu oraz z
pedagogami, duszpasterzem i psychologiem.



Organizacja Dnia Wolontariusza.
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Stała współpraca w zakresie promocji wolontariatu ze szkołami
krakowskimi, w tym: Prywatne Akademickie Centrum Kształcenia, II
Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego, Gimnazjum i
Liceum

Ogólnokształcące

Sióstr

Prezentek,

Zespół

Szkół

Gastronomicznych nr 1, Szkoła Podstawowa nr 160 Zgromadzenia Sióstr
Augustianek, IX Liceum Ogólnokształcące, Liceum Ogólnokształcące
Zakonu Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego, Szkoła Podstawowa
Sióstr Nazaretanek, Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi
Królowej, Szkoła Podstawowa nr 159 Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej,
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Wincentego Pallottiego, Szkoła
Podstawowa nr 45 Sióstr Pijarek, Prywatna Szkoła Podstawowa im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego, XIII Liceum Ogólnokształcące im.
Bohaterów Westerplatte, młodzież gimnazjalna z Parafii pw. Pana
Jezusa Dobrego Pasterza w Krakowie oraz Zespół Szkolno - Przedszkolny
w

Witkowicach,

Gimnazjum

im.

Księdza

Kardynała

Stefana

Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Tokarnii.


Realizacja projektu edukacyjnego „Sprzedawca czasu” dla uczniów
szkół podstawowych z terenu miasta Krakowa, współfinansowanego
przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.



W 2013 r. Fundacja „Alma Spei” Hospicjum dla Dzieci kolejny raz
otrzymała certyfikat organizacji przyjaznej wolontariuszom.

W 2013 r. z fundacją współpracowało 177 wolontariuszy.
Fundacja zatrudniała w 2013 r.: 2 pedagogów, 2 koordynatorów
wolontariatu, 2 duszpasterzy, psychologa, logopedę, koordynatora
marketingu, pracownika biurowego, informatyka, 2 grafików, operatora
filmowego, dziennikarza.
5. ODPISY UCHWAŁ ZARZĄDU FUNDACJI
 Uchwała Zarządu z dnia 10.01.2013 r. w sprawie przyjęcia Procedury
przyznawania pomocy społecznej,
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 Uchwała Zarządu z dnia 18.04.2013 r. w sprawie rozliczenia z NZOZ
„Alma Spei” za świadczenia w hospicjum domowym dla dzieci,
 Uchwała Zarządu z dnia 25.04.2013 r. w sprawie zasad obejmowania
opieką fundacyjną,
 Uchwała Zarządu z dnia 02.07.2013 r. w sprawie powołania Roberta
Rajcę na pełnomocnika czasowego ds. koordynacji wolontariatu,
 Uchwała Zarządu z dnia 20.12.2013 r. w sprawie rozliczenia subkont
podopiecznych fundacji.
6.

INFORMACJA

O

WYSOKOŚCI

UZYSKANYCH

PRZYCHODÓW,

Z

WYODRĘBNIENIEM ICH ŹRÓDEŁ (NP. SPADEK, ZAPIS, DAROWIZNA, ŚRODKI
POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ PUBLICZNYCH W TYM BUDŻETU PAŃSTWA I BUDŻETU
GMINY), ODPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE
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

W ramach działalności statutowej nieodpłatnej Fundacja

„Alma Spei"

OSIĄGNIĘTEGO Z POZOSTAŁYCH ŹRÓDEŁ.

Hospicjum dla Dzieci uzyskała ogółem przychody za 2013 r. w kwocie
703 918,53 zł.
Składają się na nie:
 otrzymane darowizny rzeczowe

43 548,90 zł

 otrzymane darowizny pieniężne

428 342,25 zł

 darowizny 1% w ramach ulgi pdof 194 512,33 zł
 otrzymane nawiązki sądowe

823,34 zł

 dotacje

4 000,00 zł

 zbiórki publiczne

32 691,71 zł

Ponadto Fundacja uzyskała:
Przychody finansowe w kwocie 6 619,04 zł
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Pozostałe przychody w kwocie 441 880,79 zł, na które składa się wynik
finansowy z roku 2012 w kwocie 441 580,79 zł oraz pozostałe przychodyw
kwocie 300,00 zł.
Ogółem przychody Fundacji w 2013 r. wyniosły 1 152 418,36 zł.
Fundacja w 2013 r. nie prowadziła działalności gospodarczej.
7.INFORMACJA

O

PONIESIONYCH

KOSZTACH

NA:

REALIZACJE

CELÓW

STATUTOWYCH, ADMINISTRACJĘ (CZYNSZE, OPŁATY TELEFONICZNE, POCZTOWE
ITP.), DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, POZOSTAŁYCH KOSZTACH:

Koszty działalności statutowej 704 106,80 zł
Koszty administracyjne

119 658,29 zł

w tym:
• Zużycie materiałów i energii 3 335,15 zł
• Usługi obce

101 925,64 zł

• Podatki i opłaty

24,50 zł

• Wynagrodzenia wraz z narzutami

14 173,00 zł

• Pozostałe koszty (poza koszt. dział. oper.) 200,00 zł
Koszty finansowe

27,71 zł

Koszty pozostałe

0,19 zł

Razem koszty fundacji w 2013 r. wyniosły 823 792,99 zł.
8. DANE O:
A. LICZBIE OSÓB ZATRUDNIONYCH W FUNDACJI Z PODZIAŁEM WEDŁUG
ZAJMOWANYCH STANOWISK I Z WYODRĘBNIENIEM OSÓB ZATRUDNIONYCH
WYŁĄCZNIE W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:
W 2013 r. Fundacja
wolontariatu,

2

zatrudniała: 2 pedagogów, 2 koordynatorów

duszpasterzy,

psychologa,

logopedę,

koordynatora

marketingu, pracownika biurowego, informatyka, 2 grafików, operatora
filmowego, dziennikarza.
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Fundacja w 2013 roku nie prowadziła działalności gospodarczej.
B. ŁĄCZNEJ KWOCIE WYNAGRODZEŃ WYPŁACONYCH PRZEZ FUNDACJĘ Z
PODZIAŁEM NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY, PREMIE I INNE ŚWIADCZENIA, Z
WYODRĘBNIENIEM CAŁOŚCI TYCH WYNAGRODZEŃ OSÓB ZATRUDNIONYCH
WYŁĄCZNIE W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:
W 2013 r. Fundacja

wypłaciła wynagrodzenia z tytułu umów o pracę w

kwocie 67 881,71 zł brutto, w tym:
• wynagrodzenia zasadnicze 63 631,71 zł
• premie 4 250,00 zł
Fundacja w 2013 roku nie prowadziła działalności gospodarczej.

C.

WYSOKOŚCI

ROCZNEGO

LUB

PRZECIĘTNEGO

MIESIĘCZNEGO

WYNAGRODZENIA WYPŁACONEGO ŁĄCZNIE CZŁONKOM ZARZĄDU I INNYCH
ORGANÓW

FUNDACJI

DZIAŁALNOŚCIĄ

ORAZ

OSOBOM

GOSPODARCZĄ

Z

KIERUJĄCYM

PODZIAŁEM

NA

WYŁĄCZNIE

WYNAGRODZENIA,

NAGRODY, PREMIE I INNE ŚWIADCZENIA:
Członkowie władz Fundacji (Zarządu i Rady Fundacji) wykonują swoje funkcje
społecznie nie pobierając z tego tytułu żadnego wynagrodzenia.
Fundacja w 2013 roku nie prowadziła działalności gospodarczej.
D. WYDATKI NA WYNAGRODZENIA Z UMÓW ZLECENIA:
W 2013 r. Fundacja

wypłaciła wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-

prawnych w kwocie 77 222,00 zł brutto.
E. UDZIELONYCH PRZEZ FUNDACJĘ POŻYCZKACH PIENIĘŻNYCH, Z PODZIAŁEM
WEDŁUG ICH WYSOKOŚCI, ZE WSKAZANIEM POŻYCZKOBIORCÓW I WARUNKÓW
PRZYZNANIA

POŻYCZEK

ORAZ

U DZIAŁANIA TAKICH POŻYCZEK:

Z

PODANIEM

PODSTAWY

STATUTOWEJ
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Fundacja nie zawierała umów o udzielenie osobom trzecim pożyczek
pieniężnych.

F.

KWOTACH

ULOKOWANYCH

NA

RACHUNKACH

BANKOWYCH

ZE WSKAZANIEM BANKU:
BGŻ S.A 08203000451110000001550700

4 850,81 zł

BGŻ S.A 72203000451110000001594750

0,00 zł

BGŻ S.A rachunki lokat bankowych w łącznej kwocie 220 000,00 zł.

G. WARTOŚĆ NABYTYCH OBLIGACJACH ORAZ WIELKOŚĆ OBJĘTYCH UDZIAŁÓW
LUB NABYTYCH AKCJI W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO ZE WSKAZANIEM
TYCH SPÓŁEK:
Fundacja w 2013 r. nie nabywała obligacji, akcji, udziałów.

H. NABYTYCH NIERUCHOMOŚCIACH, ICH PRZEZNACZENIU ORAZ WYSOKOŚCI
KWOT WYDATKOWANYCH NA TO NABYCIE:
Fundacja w 2013 r. nie nabywała nieruchomości.

I. NABYTYCH POZOSTAŁYCH ŚRODKACH TRWAŁYCH:
Fundacja w 2013 r. nabyła w formie darowizny następujące środki trwałe.
3 Podnośniki ATLAS dla os.niepełnosprawnej o wartości początkowej
6 800,00zł każdy,
1 pompę infuzyją AP 14 o wartości początkowej 2 611,68 zł.
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J. WARTOSCI AKTYWÓW I ZOBOWIĄZAŃ FUNDACJI UJĘTYCH WE WŁAŚCIWYCH
SPRAWOZDANIACH

FINANSOWYCH

SPORZĄDZONYCH

DLA

CELÓW

STATYSTYCZNYCH:
Aktywa fundacji na 31.12.2013 wynoszą 390 130,59 zł.
Zobowiązania fundacji na dzień 31.12. 2013 wynoszą 60 642,40 zł.

K. DANE O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ FUNDACJI PRZEZ PODMIOTY PAŃSTWOWE
I SAMORZADOWE (USŁUGI, PAŃSTWOWE ZADANIA ZLECONE I ZAMÓWIENIA
PUBLICZNE) ORAZ O WYNIKU FINANSOWYM TEJ DZIAŁALNOŚĆI:
Fundacja zrealizowała zlecone zadanie publiczne: „Sprzedawca czasu” w
dniach 01.07.13 – 10.12.13 w kwocie 4.000,00 zł, w ramach którego Urząd
Marszałkowski Województwa Małopolskiego współfinansował edukacyjne
warsztaty teatralne dla uczniów szkół podstawowych z terenu miasta
Krakowa.

L.

INFORMACJA

ZOBOWIĄZAŃ

O

ROZLICZENIACH

PODATKOWYCH,

A

FUNDACJI
TAKŻE

Z

TYTUŁU

INFORMACJE

CIĄŻĄCYCH
W

SPRAWIE

SKŁADANYCH DEKLARACJI PODATKOWYCH:
Fundacja zobowiązana jest do złożenia deklaracji CIT-8 za 2013 rok.
W okresie sprawozdawczym w fundacji nie była przeprowadzana kontrola.

Zarząd Fundacji „Alma Spei”:
Małgorzata Musiałowicz ……………………………………..
Anna Niedbała

……………………………………..

