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Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego
za rok 2021

Formularz należy wypełnić w języku polskim;
Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania

I. Dane organizacji pożytku publicznego
1. Nazwa organizacji
2. Adres siedziby i dane
kontaktowe

ALMA SPEI HOSPICJUM DLA DZIECI
Kraj POLSKA

Województwo

Gmina M.KRAKÓW

Ulica DOŻYNKOWA

Nr domu 88

Miejscowość KRAKÓW

Kod pocztowy 31-234

Poczta KRAKÓW

Nr faksu 12

E-mail hospicjum@almaspei.pl

Strona www

44 66 594

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku
publicznego
5. Numer REGON

120074818

MAŁOPOLSKIE

P Powiat M.

A

Nr lokalu -

Nr telefonu 12

www.almaspei.pl

13.07.2005
11.02.2009
6. Numer KRS

1

KRAKÓW

0000237645

44 66 476

Imię i nazwisko
7. Skład organu zarządzającego
organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje
o funkcji pełnionej przez poszczególnych członków
organu zarządzającego)

Funkcja

Wpisany do KRS

Małgorzata
Musiałowicz

Prezes zarządu

X tak

Anna Niedbała

Członek
zarządu

X tak

-

Imię i nazwisko

Funkcja

Wpisany do KRS

Tomasz Kowal
8. Skład organu kontroli lub nadzoru
organizacji

Przewodnicząc
y

X tak

Ewa Dudek

Sekretarz

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje
o funkcji pełnionej przez poszczególnych członków
organu kontroli lub nadzoru)

X tak

Tomasz Druzgała

Członek

X tak

Krystyna Komnata

Członek

Konrad Tarański

Członek

X tak

X tak
a) pomoc społeczna na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin, ze
szczególnym uwzględnieniem dzieci przewlekle i nieuleczalnie chorych,

9. Cele statutowe organizacji
(Należy opisać cele na podstawie statutu
organizacji)

b) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin w zakresie
integracji środowiskowej, w tym likwidacji uprzedzeń wobec osób
niepełnosprawnych i marginalizowanych społecznie, ze szczególnym
uwzględnieniem dzieci przewlekle i nieuleczalnie chorych,
c) ochrona i promocja zdrowia,
d) promocja i organizacja wolontariatu,
e) edukacja w kierunku sprawowania całościowej opieki nad nieuleczalnie
chorym dzieckiem i jego rodziną.
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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
- ułatwienie aktywności społecznej rodzin objętych pomocą fundacji
- decyzję o przyznaniu pomocy społecznej podejmuje zarząd fundacji lub
pełnomocnik zarządu na wniosek rodzica 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,

10. Sposób realizacji celów statutowych
(Należy opisać sposób realizacji celów
statutowych organizacji na podstawie statutu
organizacji)

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.
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.
e) organizowanie konferencji, seminariów lub szkoleń z zakresu sprawowania
całościowej opieki nad nieuleczalnie chorym dzieckiem i jego rodziną
(działalność odpłatna i nieodpłatna).

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1.Opis działalności pożytku publicznego
1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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Z opieki Fundacji Alma Spei Hospicjum dla Dzieci korzystało w 2021 roku 58 nieuleczalnie chorych dzieci i ich rodziny,
którym Fundacja zapewniła kompleksową opiekę.
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:
Pomoc dotyczyła zapewnienia materiałów medycznych, artykułów higienicznych i żywnościowych, sprzętu gospodarstwa
domowego (AGD), prezentów urodzinowych, mikołajkowych, paczek świątecznych, paczek z okazji Dnia Dziecka.
Wspieranie i utrzymywanie kontaktu z rodzinami opiekującymi się dziećmi przewlekle i nieuleczalnie chorymi oraz
rodzinami w żałobie po stracie dziecka:
Zorganizowano imprezy urodzinowe dla 41 podopiecznych hospicjum indywidualnie wyreżyserowane i dostosowane do
ich potrzeb i możliwości.
W ramach akcji „Pieluszka na Zajączka” dostarczyliśmy do domów Podopiecznych 46 paczek zawierających pampersy i
kosmetyki do pielęgnacji.
W ramach akcji „Czas życia” przeprowadzono 4 profesjonalne sesji zdjęciowych, z których przygotowano albumy
pamiątkowe dla rodzin.
Z okazji Dnia Matki do Mam naszych Podopiecznych trafiły bukiety wiecznych róż oraz zindywidualizowane laurki z
życzeniami i podziękowaniami.
Z okazji Dnia Ojca zostały wykonane dla Ojców naszych Podopiecznych zindywidualizowane grafiki przedstawiające pasje
każdego z ojców, które mógłby realizować ze swoim dzieckiem.
Z okazji Dnia Dziecka do Podopiecznych i ich Rodzeństwa trafiły pieluszki i środki pielęgnacyjne, dodatkowo każde
Dziecko otrzymało kolorowy balonik na hel i spersonalizowany prezent.
W ramach obchodów „Dnia Dziecka Utraconego”, w dniu 16 października 2021 zorganizowano w Klasztorze Karmelitów
Bosych w Czernej mszę oraz spotkanie dla rodziców po stracie dziecka. Odwiedziliśmy groby Ś.P. Podopiecznych
zapalając na nich symboliczny znicz.
W czasie akcji „ Mikołajowej”, domy Podopiecznych odwiedził orszak złożony z Mikołaja i Aniołków, który dostarczył
prezenty do domów dla Podopiecznych i ich Rodzeństwa. W 2021 roku przygotowano 76 paczek Mikołajkowych. Akcję
wsparła Pierwsza Dama RP.
W ramach akcji Paczuszka od Aniołka zostały przygotowane 42 paczki przedświąteczne dla całych Rodzin.
W ramach projektu Almarzenia spełniliśmy ostatnie marzenia podopiecznej Hani: wizyta w siedzibie TOPR, przelot
samolotem CASA przy wsparciu 8 Bazy Lotnictwa Transportowego oraz marzenie Leosia: przejażdżkę Fordem
Mustangiem po specjalnym torze.
II. W zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin w aspekcie integracji środowiskowej:
W czerwcu podopieczni hospicjum, wraz z rodzicami i rodzeństwem, wzięli udział w „Wieczorze marzeń” organizowanym
przez Fundację Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie. Rodzinom podopiecznych towarzyszyli wolontariusze i
pracownicy fundacji.
W ramach projektu AlmaGrant, dedykowanemu rodzeństwu podopiecznych, zrealizowano wyjazdy na obozy letnie (10
dzieci).
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III. W zakresie ochrony i promocji zdrowia poprzez:
Wspieranie opieki medycznej nieuleczalnie chorych dzieci świadczonej przez hospicjum domowe dla dzieci NZOZ
„Alma Spei”.
Z opieki korzystało w 2021 roku 58 chorych 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.), dziesięcioro spośród nich zmarło.
Współfinansowano (wspólnie z NFZ) opiekę lekarską, pielęgniarską, fizjoterapeutyczną i psychologiczną.
Prowadzenie Hospicjum Perinatalnego – jeśli u dziecka mającego przyjść na świat rozpoznano wadę letalną to już w
czasie ciąży rodzice mają zapewnione wsparcie psychologiczne oraz kontakt z lekarzem pediatrą, który obejmie dziecko
opieką po urodzeniu.
W 2021 r. udzielono wsparcia 1 rodzinie w czasie ciąży.
Prowadzono wsparcie w żałobie po stracie dziecka – udzielono wsparcia 9 rodzinom.
Nabyto: 3 asystory kaszlu, 5 koncentratorów tlenu, 1 materac przeciwodleżynowy, 5 ssaków, 11 pulsoksymetrów, 5
inhalatorów, 3 pompy infuzyjne.
Utrzymywano 12 samochodów, którymi zespół hospicyjny dojeżdżał do dzieci.
Szerzenie idei hospicyjnej
Prowadzenie kampanii społecznej „Bo w domu najlepiej” (informowanie o działalności hospicjum w parafiach, materiały
informacyjne w prasie, na portalach internetowych, w mediach społecznościowych, na stronie internetowej hospicjum;
plakaty umieszczono na słupach informacyjnych w Krakowie oraz w zaprzyjaźnionych firmach; rozdawanie ulotek w
trakcie kwest). Emisja krótkiego filmiku pt. „Bo w domu najlepiej” w mediach społecznościowych, TV Kraków, TV Polonia,
Stopklatce. Emisja krótkiego spotu radiowego promującego ideę hospicyjną w Radio Kraków i Radio Plus.
Dodatkowo, w ramach bezpłatnej kampanii, na różnych kanałach TVP, emitowano spot filmowy „Bo w domu najlepiej”
w kwietniu 2021 r. W Polskim Radio emitowano spot radiowy w ramach bezpłatnej kampanii społecznej w okresie od
początku stycznia do marca 2021 r.
Propagowanie akcji “Ślub z Sercem” (portale ślubne, strona internetowa hospicjum, media społecznościowe, parafie),
która jest propozycją dla par przygotowujących się do ślubu, aby zrezygnowały z kwiatów i zamiast tego poprosiły gości
weselnych o datki na chore dzieci. W 2021 roku w akcji wzięły udział 13 par.
Współpraca z mediami poprzez publikację artykułów i materiałów audio-video wspierających ideę hospicyjną,
poruszających temat działań prowadzonych przez Alma Spei (TV Trwam, Gazeta Krakowska, Interia.pl , Głos Tygodnik
Nowohucki, Kurier Olkuski).
W promowanie idei hospicyjnej zaangażowali się wspólnie z fundacją m.in.: się Fundacja C&A, pracownicy Euroclear
Bank, Solarwinds, Mota Engil, Croda, Woodward.
Przeprowadzono 30 spotkań profilaktycznych z uczniami szkół podstawowych i ponad podstawowych w ramach IV Edycji
konkursu „Szkoła z pasja pomagania”.
Nawiązano współpracę z 11. Małopolską Brygadą Obrony Terytorialnej, w ramach której żołnierze 112 batalionu OT
uczestniczyli w Akcji Mikołajowej i dostarczyli prezenty Podopiecznym fundacji.
Wdrożono do eksploatacji nową stronę internetową hospicjum.
IV. W zakresie promocji i organizacji wolontariatu poprzez:
Zaangażowano wolontariuszy w działania wolontariatu indywidualnego ukierunkowanego na wsparcie działań Alma Spei
Hospicjum dla Dzieci. W 2021 r. z fundacją współpracowało ogółem 64 wolontariuszy, którzy przepracowali łącznie 731
godzin i byli zaangażowani w następujące działania:
 przygotowanie i dostarczanie paczek w ramach pomocy socjalnej do rodzin podopiecznych,
 kwestowanie w kościołach Archidiecezji krakowskiej; udział w zbiórkach publicznych związanych z
pozyskiwaniem środków na działania fundacji (w ramach akcji „Ślub z sercem”, w trakcie pogrzebów itp.);
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 udział zabezpieczeniu imprezy integracyjnej dla podopiecznych i ich rodzin („Wieczór marzeń” w krakowskim
ZOO), spotkania okolicznościowego z okazji „Dnia Dziecka Utraconego”, „Akcji Mikołajowej” i „Akcji
Aniołkowej” (odwiedziny podopiecznych w ich domach rodzinnych, dostawa pomocy socjalnej);
 prace plastyczne (przygotowanie bukietów z okazji „Dnia Mamy”, przygotowanie ozdób świątecznych,
przygotowanie zniczy z okazji „Dnia Dziecka Utraconego” i Święta Zmarłych);
 prace biurowe (tłumaczenia językowe, przygotowanie materiałów na potrzeby korespondencji, kopertowanie
kartek świątecznych);
 prace porządkowe (sortowanie produktów do paczek socjalnych, sortowanie pieluszek, montaż mebli).
W dniu 07.12.2021r., z okazji „Dnia Wolontariusza” zorganizowano spotkanie integracyjne wolontariuszy Alma Spei
Hospicjum dla Dzieci, w ramach którego podsumowano działania wolontariatu, wyróżniono najbardziej zaangażowanego
w działania wolontariusza oraz przeprowadzono warsztaty integracyjne. Pani Aleksandra Śliwińska została wyróżniona
dyplomem za zaangażowanie i aktywne uczestnictwo w Wolontariacie Alma Spei.
Zaangażowanie młodzieży szkolnej w działania wolontariatu szkolnego poprzez udział w programie „Szkoła z pasja
pomagania”. W 2021 roku zakończono III edycję konkursu (w miesiącu czerwcu) oraz rozpoczęto IV edycję konkursu (w
miesiącu październiku).
W III edycji konkursu „Szkoła z pasja pomagania” było zaangażowanych 30 szkół, w tym 26 szkół podstawowych i 4
szkoły ponadpodstawowe. Instytucje biorące udział w konkursie, po spełnieniu określonych w regulaminie warunków,
otrzymały certyfikat „Szkoły z pasja pomagania”. Prowadzenie działań w ramach programu w znacznym stopniu
ograniczyła epidemia koronawirusa.
W ramach konkursu w 2021 roku przeprowadzono następujące akcje:
 Pomoc socjalna dla rodzin podopiecznych Hospicjum (etap II) – zbiórka produktów na potrzeby paczki socjalnej;
 „Pieluszka od zajączka” - zbiórka pieluszek i materiałów higienicznych, którymi zostały obdarowane rodziny
podopiecznych fundacji.
W miesiącu październiku 2021 rozpoczęto IV edycję konkursu „Szkoła z pasja pomagania”, do którego zgłosiło się 51
szkół, w tym 44 szkoły podstawowe i 7 szkół ponadpodstawowych. W ramach konkursu przeprowadzono następujące
akcje:
 Spotkania profilaktyczne z pracownikiem Hospicjum – 30 spotkań;
 Akcja Mikołajowa – polegająca na realizacji listów do św. Mikołaja napisanych przez chore dzieci i ich rodzeństwo;
 Pomoc socjalna dla rodzin podopiecznych Hospicjum (etap I) – zbiórka produktów na potrzeby paczki socjalnej;
 Udział w kwestach w kościołach Archidiecezji krakowskiej.
Nawiązano współpracę, w ramach IV edycji konkursu „Szkoła z pasją pomagania”, z Zespołem Placówek Resocjalizacyjno
– Socjoterapeutycznych w Krakowie. W ramach integracji środowiskowej podopieczni ZPR-S zostali zaangażowani w
dodatkowe działania na rzecz fundacji, tj. sortowanie i przygotowanie produktów do paczek socjalnych dla rodzin
podopiecznych, kopertowanie kartek świątecznych.
Zaangażowanie pracowników firm poprzez działania wolontariatu pracowniczego w ramach społecznej
odpowiedzialności biznesu. W działania wolontariatu pracowniczego zaangażowały się następujące firmy: Pegasystems,
Croda Poland, SolarWinds Poland sp. z o.o., Euroclear Bank, których pracownicy wsparli działanie fundacji poprzez:
 zakup prezentów dla podopiecznych hospicjum z okazji „Dnia Dziecka” i Akcji Mikołajowej oraz odwiedziny
podopiecznych w ich domach rodzinnych w ramach tych akcji.
 zakup sprzętu medycznego.
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)
gmina

województwo

1.2. Zasięg terytorialny faktycznie
prowadzonej przez organizację działalności
pożytku publicznego

kilka gmin

kilka województw

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

powiat

cały kraj

kilka powiatów

poza granicami kraju

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji
(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

2.2. Informacje na temat
odbiorców innych, niż
wymienieni w pkt 2.1., na
rzecz których działała
organizacja

Osoby fizyczne

800 00
0

Osoby
prawne

-

-

(Np. zwierzęta, zabytki)

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym
X tak
3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

nie

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y)
działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
a także kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy
podać informację na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

Lp.

Sfera działalności
pożytku publicznego

Przedmiot działalności

numer
Kodu
(PKD)

1.

Ochrona i promocja
zdrowia

wspieranie działań obejmujących ochronę
zdrowia przez pomoc dla hospicjum domowego
dla dzieci polegającą na zapewnieniu
dodatkowej opieki lekarskiej

86.22.Z

2.

promocja i organizacja
wolontariatu

szerzenie idei hospicyjnej i promocja
wolontariatu

73.11.Z

3.

pomoc społeczna, w
tym pomoc rodzinom i
osobom w trudnej
sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans
tych rodzin i osób

wspieranie rodzin znajdujących się w trudnej
sytuacji życiowej (choroba dziecka) przez
gromadzenie środków do prawidłowej opieki
nad nieuleczalnie chorym dzieckiem w
warunkach domowych

88.99.Z

Szacunkowe koszty
poniesione w ramach
sfery z 1% podatku
dochodowego od
osób fizycznych
662 271,98 zł

78 247,00

zł

75 483,19 zł

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

X nie

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y)
działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
a także kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy
podać informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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Lp.

Sfera działalności
pożytku publicznego

Przedmiot działalności

numer
Kodu
(PKD)

Szacunkowe koszty
poniesione w ramach
sfery z 1% podatku
dochodowego od
osób fizycznych

1.

-

-

-

-

2.

-

-

-

-

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

X nie

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a
także kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy
podać informację na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

Lp.

numer kodu (PKD)

Przedmiot i opis działalności

1.

-

-

2.

-

-

3.

-

-

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1. Informacja o przychodach organizacji

1.1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i
strat)

2 247 555,76 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego

2 243 124,34 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego

0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej

0,00 zł

d) przychody finansowe

372,40 zł

e) pozostałe przychody

4 059,02 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
2.2. Ze źródeł publicznych ogółem:
w
ty
m:

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych
b) ze środków budżetu państwa
c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego
d) ze środków państwowych funduszy celowych

865 042,12 zł
0,00
0,00
0,00
0,00

zł
zł
zł
zł

0,00 zł
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem:

1 382 513,64 zł

a) ze składek członkowskich

0,00 zł

b) z darowizn od osób fizycznych

787 155,04 zł

c) z darowizn od osób prawnych
w
ty
m:

572 063,88 zł

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

15 344,39 zł

e) ze spadków, zapisów

0,00 zł

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników
majątkowych)

0,00 zł

g) z działalności gospodarczej

0,00 zł

2.4. Z innych źródeł

7 950,33 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym
3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na
pierwszy dzień roku sprawozdawczego

316 802,50 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób
fizycznych w okresie sprawozdawczym ogółem

865 042,12 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób
fizycznych w okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na
te działania
1

Ochrona zdrowia poprzez wsparcie hospicjum domowego dla dzieci

662 271,98 zł

2

Szerzenie idei hospicyjnej i promocja wolontariatu

78 247,00

zł

3

Pomoc społeczna na rzecz nieuleczalnie chorych dzieci i ich rodzin

75 483,19

zł

4

Wspieranie integracji środowiskowej

49 039,95

zł

5

-

0,00

zł

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze
środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów
1

-

0,00 zł

2

-

0,00

zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty ogółem:

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem:

2 300 552,48 zł

W tym:
wysokość
kosztów
finansowana z
1% podatku
dochodowego
od osób
fizycznych
865 042,12 zł

1 945 117,81 zł

865 042,12 zł

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
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b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

0,00 zł

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

0,00 zł

d) koszty finansowe

48,35 zł

e) koszty administracyjne

0,00 zł

345 400,48 zł

0,00

zł

9 985,84 zł

0,00

zł

f) pozostałe koszty ogółem

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1%
103 758,92 zł
0,00 zł
podatku dochodowego od osób fizycznych
5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku
publicznego w okresie sprawozdawczym
5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego

298 006,53 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego

0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej

0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym
X z podatku dochodowego od osób prawnych ….zł

z podatku od nieruchomości
1. Organizacja korzystała z
następujących zwolnień
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji.
W przypadku zwolnienia z podatku
dochodowego od osób prawnych podać dodatkowo kwotę)

z podatku od czynności cywilnoprawnych
z podatku od towarów i usług

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień
-> jakich? ________________________
X nie korzystała
2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki
publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku
publicznego, zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i
telewizji.

X

tak
nie
własność

użytkowanie wieczyste

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach prawa
własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu Skarbu
Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, lub zawarła na preferencyjnych
warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości następujące prawo:

najem

użytkowanie

użyczenie

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

dzierżawa

X nie korzystała
V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej
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X

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku
pracy

5 osób

(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy
(etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już
zatrudnione w organizacji)

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w
przeliczeniu na pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie
stosunku pracy w poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami
odpowiadającymi części etatu, np. 0,50 w przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie
sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik wpisać z dokładnością do 2 miejsca po
przecinku)

3,83 etaty

1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy
cywilnoprawnej

6 osób

(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być
policzona tylko raz)

2. Członkowie
2.1. Organizacja posiada członków

X nie
0 osób fizycznych

2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego
0 osób prawnych
3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym
3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
wolontariuszami są osoby fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz
organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy,
osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele władz organizacji)

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres
krótszy niż 30 dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz
organizacji w okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w
ty
m:

0 osób

0 osób

b) inne osoby

0 osób

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz
organizacji w okresie sprawozdawczym)

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na
podstawie umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego
b) inne osoby

18 osób

0 osób
18 osób

3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres
dłuższy niż 6 miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz
organizacji w okresie sprawozdawczym)

w
ty
m:

nie

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na
podstawie umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres
od 30 dni do 6 miesięcy
w
ty
m:

X tak

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na
podstawie umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego
b) inne osoby

46 osób

0 osób
46 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym
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1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie
sprawozdawczym
a) z tytułu umów o pracę

287 803,59 zł

– wynagrodzenie zasadnicze
w
ty
m:

242 882,30 zł

– nagrody

0,00 zł

– premie

17 500,00 zł

– inne świadczenia

27 421,29 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych

145 953,00 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz
osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z
prowadzoną działalnością pożytku publicznego
w
ty
m:

433 756,59 zł

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego
b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz
osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z
prowadzoną przez organizację działalnością gospodarczą
4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego
członkom organu zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze,
nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń
wypłacone w ciągu roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę przez 12 (miesięcy) 3. podzielić
przez liczbę członków zarządu)

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego
członkom organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze,
nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

433 756,59 zł
0,00 zł
433 756,59 zł
0,00 zł

4 750,00 zł

0,00 zł

(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego
członkom innych, niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego
pracownikom organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt
4-6, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz
osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2 350,43 zł

(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)

8. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto)
wypłaconego członkowi organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
9. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto)
wypłaconego członkowi organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto)
wypłaconego członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru,
organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto)
wypłaconego pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o
których mowa w pkt 8-10, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i
inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego osobie świadczącej usługi na
podstawie umowy cywilnoprawnej
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5 000,00 zł

0, zł

0, zł

13 000,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące
wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o
których
mowa
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się
z opinią publiczną)

-

VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie
sprawozdawczym
1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

X nie

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych
3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

0,

zł

0,

zł

0,

zł

-

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej
w okresie sprawozdawczym
tak
1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu
x nie
terytorialnego
2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

Lp.

Nazwa zadania

1

-

-

2

-

-

Nazwa organu
udzielającego dotacji

Cel(-e) zadania

Kwota dotacji

-

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez
organy administracji rządowej lub państwowe fundusze celowe

X nie

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

Lp.

Nazwa zadania

1

-

Nazwa organu
udzielającego dotacji

Cel(-e) zadania
-

Kwota dotacji
0, zł

-

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz
te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 14 000 euro)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

X nie

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

Lp.

Przedmiot zamówienia

Nazwa
organu

1

-
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Kwota
0, zł

X. Informacje uzupełniające
1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co
najmniej 20% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki
Lp.

Nazwa spółki

REGON

Siedziba spółki

1

-

-

-

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem
1

%
udziałó
w lub
akcji w
kapital%
e

% udziału w ogólnej
liczbie głosów
%

-

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie
sprawozdawczym
Lp.
Organ kontrolujący
Liczba kontroli
1

-

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań
finansowych organizacji pożytku publicznego

tak

X nie

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Wpływy z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w r. 2021 wyniosły 802 175,79 zł. Stan środków z 1%
niewydatkowany na koniec r.2020 wyniósł 316 802,50 zł, co dało sumę 1 118 978,29 zł do wydania w 2021 r.
Wydatki środków pochodzących z 1% podatku w r. 2021 wyniosły 865 042,12 zł.
Pozostała na 31.12.2021 r. kwota niewydatkowana 253 936,17 zł, została ujęta w pasywach bilansu jako rozliczenia
międzyokresowe przychodów, do wykorzystania w roku następnym.

Imię i nazwisko osoby
upoważnionej lub imiona i
nazwiska osób
upoważnionych do
składania oświadczeń woli
w imieniu organizacji

Data wypełnienia sprawozdania

Małgorzata Musiałowicz
Anna Niedbała

07.03.2022
(dd.mm.rrrr)
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