Sprawozdanie merytoryczne
z działalności
Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
za rok 2010
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu
sprawozdania z działalności fundacji (Dz.U. Nr 50, poz. 529)

A. DANE REJESTROWE
Nazwa organizacji: Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
Siedziba: 01-685 Warszawa, ul. Łomiańska 5
Data utworzenia: 23.11.1998 r.
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 29.08.2001 r.
Numer KRS: 0000037904
Numer Regon: 014902795
Numer NIP: 118-14-28-385
Zarząd Fundacji:
Stanisław Kowalski – prezes Zarządu
Luiza Sadkowska– wiceprezes Zarządu
Małgorzata Altewęgier – członek Zarządu
Grażyna Grudowska – członek Zarządu

Rada Fundacji:
Beata Tyszkiewicz – Przewodnicząca Rady Fundacji
Anna Elżbieta Balcerkiewicz – Członek Rady Fundacji
Waldemar Lucjusz Pieńkos – Członek Rady Fundacji
Irena Piłatowska-Mądry – Członek Rady Fundacji

Okres sprawozdawczy
Okres sprawozdawczy obejmuje czas od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.

Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Zdrowia

B. CELE STATUTOWE FUNDACJI
Głównym celem Fundacji jest organizowanie i niesienie pomocy w ramach działalności
pożytku publicznego.
Celami Fundacji wynikającymi z działalności pożytku publicznego są: pomoc społeczna
umożliwiająca osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których
nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości;
działalność charytatywna; podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości
oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; działalność na rzecz
mniejszości narodowych; ochrona i promocja zdrowia; działania na rzecz osób
niepełnosprawnych, w tym rehabilitacja; promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa
osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; upowszechnianie
i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; nauka, edukacja,
oświata i wychowanie; krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży; kultura, sztuka,
ochrona dóbr kultury i tradycji; upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; ekologia
i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego; porządek i bezpieczeństwo
publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym; upowszechnianie i ochrona
wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające
rozwój demokracji; upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa;
ratownictwo i ochrona ludzkości; pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów
zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między
społeczeństwami; promocja i organizacja wolontariatu; działalność wspomagająca
technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe.
Realizacja celów statutowych Fundacji polega na organizowaniu i finansowaniu
następujących rodzajów przedsięwzięć:
a) naukowych, poprzez promowanie rozwoju wiedzy, czyli przekazywanie darowizn dla
ośrodków naukowych, programów badawczych i funduszy stypendialnych;
b) oświatowych, poprzez kształcenie i przekazywanie środków przeznaczonych na
upowszechnianie wykształcenia i kultury w społeczeństwie, przygotowujących je do życia
w warunkach wspólnoty europejskiej;
c) kulturalnych, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na rozwój dziedzictwa
kulturowego, czyli darowizn na prace konserwatorskie, dla muzeów, bibliotek, wystaw,
galerii oraz na stypendia artystyczne;
d) dobroczynności, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych dla osób i instytucji
zajmujących się wspieraniem osób będących w niedostatku i potrzebujących pomocy;
e) ochrony zdrowia, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych dla ośrodków
zdrowia, szpitali, zakładów rehabilitacyjnych, hospicjów, umożliwiających korzystanie
z opieki lekarskiej oraz zakup lekarstw;
f) pomocy społecznej, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na zaspokajanie
niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwiania im bytowania
w warunkach odpowiadających godności człowieka, doprowadzania do życiowego
usamodzielniania osób i rodzin na poziomie standardów europejskich;
g) rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, poprzez przekazywanie
środków przeznaczonych na zatrudnienie i rehabilitację osób niepełnosprawnych;
h) w zakresie ochrony środowiska, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na
cele wynikające z ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska;
i) kultu religijnego, poprzez przekazywanie środków dla kościołów, związków religijnych
i kościelnych osób prawnych;
j) w zakresie kultury fizycznej i sportu, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych
na podnoszenie i nabywanie sprawności fizycznej, czyli darowizny dla klubów sportowych,
stypendia sportowe, wspomaganie zawodów sportowych, w tym zawodów osób
niepełnosprawnych.
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C. DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, realizuje własny, ogólnokrajowy Program „Zdążyć
z Pomocą”. Została powołana do prowadzenia działalności charytatywno-opiekuńczej. Nadrzędnym
celem Fundacji jest pozyskiwanie środków finansowych z przeznaczeniem na ratowanie życia
i zdrowia dzieci, kosztowne operacje oraz długotrwałe leczenie. Na dzień 31.12.2010 r. liczba
podopiecznych Fundacji wynosiła 12.650 dzieci, na podstawie indywidualnych umów z ich
rodzicami.

Ośrodek Rehabilitacji AMICUS
Od 2001 r. Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” prowadzi własny Ośrodek Rehabilitacji, który
świadczy bezpłatne usługi w zakresie rehabilitacji leczniczej, diagnostyki, terapii oraz poradnictwa
psychologiczno-pedagogicznego i logopedycznego dla podopiecznych z całej Polski. Dotychczas
rehabilitacja była prowadzona w ciasnych pomieszczeniach siedziby biura Zarządu przy
ul. Łomiańskiej 5 w Warszawie.

Zarząd i Rada Fundacji podjęły decyzję o rozbudowie Ośrodka, co było możliwe dzięki pozyskaniu
i wykorzystaniu 1% podatku oraz dzięki ogromnemu wsparciu ze strony Sponsorów. W maju 2010
Ośrodek został przeniesiony do nowej siedziby przy ul. Słowackiego 12 w Warszawie.
W nowoczesnych gabinetach Ośrodka AMICUS na powierzchni 450 m2 dzieci mogą korzystać
z terapii logopedycznej, psychologicznej, ruchowej i sensorycznej, z dogoterapii, terapii kręgosłupa,
wspomagania rozwoju i treningów techniką EEG Biofeedback. Mogą również korzystać z Sali
Doświadczania Świata oraz Sali Szkoleń e-Learningowych.
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Uroczyste Otwarcie Ośrodka Rehabilitacji AMICUS
12 maja 2010 r. odbyło się uroczyste otwarcie Ośrodka Rehabilitacji AMICUS.
Symboliczną wstęgę przecięli: Pan Marek Michalak – rzecznik Praw Dziecka, Pani Beata
Tyszkiewicz – przewodnicząca Rady Fundacji, Stanisław Kowalski – prezes Zarządu Fundacji oraz
Pani Urszula Bogobowicz – prezes Ośrodka Rehabilitacji AMICUS.

Uroczystość poprowadziła aktorka Daria Widawska. Byli z nami także przyjaciele Fundacji m.in.
Małgorzata Socha, Ewelina Flinta, Artur Chamski i Jan Kliment.

Ośrodek Rehabilitacji AMICUS powstał z myślą o podopiecznych Fundacji z terenu całej Polski.
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” opiekuje się osobami z porażeniem mózgowym, autyzmem,
zespołem Downa, retinopatią, dystrofią mięśniową, przepukliną oponowo-rdzeniową, epilepsją,
chorobami nowotworowymi. Dla chorych dzieci dostęp do nowoczesnych metod rehabilitacji jest
niezwykle ważny, bo oznacza możliwość nieco łatwiejszego życia i uzyskania większej sprawności.
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Program „Zdążyć z Pomocą” jest realizowany w następujących placówkach
afiliacyjnych Fundacji:
Placówki lecznicze
Busko Zdrój - Szpital „Górka”, Tomaszów Mazowiecki - Ośrodek Rehabilitacji Dzieci, Warszawa Centrum Pomocy i Rehabilitacji, Sosnowiec - Międzynarodowe Centrum Intensywnej Terapii Wad
Postawy i Rehabilitacji "Ren-Pol", Warszawa - Stołeczna Fundacja dla Dzieci z Cukrzycą
Placówki hospicyjne
Lipnica Wielka - Hospicjum Dziecięce „Górska Przystań”
Placówki opiekuńcze
Tomaszów Maz. - Fundacja „Dar Serc”, Prudnik - Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy, Zambrów Dom Dziecka, Białogard - Ośrodek Wspierania Rodziny „Dom pod Świerkiem”, Bielsko-Biała –
Rzymskokatolicka Parafia p. w. Św. Mikołaja, Gościeszyn – Dom Dziecka „Droga”, Koszalin - Parafia
Rzymskokatolicka pw. Św. Loyoli, Warszawa - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci „Wspólny Krąg”, Gostyń
Wielkopolski - Fundusz „Kawonek”, Augustów - Rodzinny Dom Dziecka, Jedwabno - Rodzinny Dom
Dziecka, Przybysławice - Dom Dziecka, Wężówka - Rodzinny Dom Dziecka, Krzydlina Mała Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Wiosna”, Legnica - Dom Dziecka Zgrom. Ss. Św. Elżbiety,
Malbork - Dom Dziecka „Na Skarpie”, Warszawa - „Dom Ojca Ignacego”, Rudnik n. Sanem - Nasz
Dom Dzieciątka Jezus
Placówki wychowawcze
Malbork - Spec. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Ignaców - Specjalny Ośrodek Wychowawczy,
Zabrze - Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży, Zamość – Centrum edukacji
i wychowania

Projekt „Poza Ciszą i Ciemnością”
W 2010 roku audiodeskrypcję dla niewidomych i napisy dla
niesłyszących dodano do:
- 4 filmów prezentowanych w kinie Alchemia – styczeń-maj
2010 r.;
- 10 spektakli takich teatrów, jak Teatr Narodowy, Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera i Teatr
Rampa na Targówku w Warszawie, Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu, Teatr
Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku – styczeń – grudzień;
- wydania DVD filmu Popiełuszko. Wolność jest w nas – marzec 2010 r.;
- 4 filmów dokumentalnych Instytutu Pamięci Narodowej – Festiwal Filmowy ECHA KATYNIA 13-16
kwietnia 2010 r.
- ekspozycji Muzeum Powstania Warszawskiego dla osób niewidomych i niesłyszących – kwiecieńgrudzień. Oficjalne ogłoszenie otwarcia Muzeum Powstania Warszawskiego nastąpiło 22 grudnia
2010r. Na konferencję zostały zaproszone media, które licznie się stawiły i opublikowały notki
o projekcie.
W projektach w 2010 roku wzięło udział ponad 2000 osób z dysfunkcją wzroku, słuchu i osób
pełnosprawnych.
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Kino „Poza Ciszą i Ciemnością”
Współpraca z kinami warszawskimi: Alchemia, Muranów, Femina, Rejs.
Lista 21 opracowanych filmów z audiodeskrypcją dla niewidomych i napisami dla niesłyszących:
„Rewers”, „Enen”, „Afonia i pszczoły”, „Epidemia miłości”, „Dzieci Wehrmachtu”, „Tatarak”,
„Jeszcze nie wieczór”, „Gwiazda Kopernika”, „Janosik. Prawdziwa historia”, „Ostatnia akcja”,
„U Pana Boga w ogródku”, „Madagaskar 2”, „Wino truskawkowe”, „33 sceny z życia”, „Popiełuszko.
Wolność jest w nas”, „Parę osób, mały czas”, „U Pana Boga za piecem”, „Horton słyszy Ktosia”,
„Boisko bezdomnych”, „Wszystko będzie dobrze”, „Ogród Luizy”.

Teatr „Poza Ciszą i Ciemnością”
Dzięki projektowi Teatr „Poza Ciszą i Ciemnością” dla niewidomych i niesłyszących przygotowano
spektakle z audiodeskrypcją i napisami:
Teatr Narodowy w Warszawie:
Opowiadania dla dzieci Isaaca Bashevisa Singera, Iwanow Antona Czechowa, Tartuffe Moliera,
Umowa, czyli Łajdak ukarany Pierre’a de Marivaux, Balladyna Juliusza Słowackiego, Kazimierz
i Karolina Ödöna von Horvátha, Księżniczka na opak wywrócona Pedra Calderóna de la Barca,
Miłość na Krymie Sławomira Mrożka.
Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu:
Kwartet Ronalda Harwooda, Ożenek Nikołaja Gogola
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera w Warszawie:
Lot nad kukułczym gniazdem Kena Keseya
Teatr Rampa na Targówku w Warszawie:
Pińska szlachta Wincentego Dunin-Marcinkiewicza
Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku:
Opowieść wigilijna Charlesa Dickensa
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FILMY na DVD „Poza Ciszą i Ciemnością”
Filmy na DVD wydane z audiodeskrypcją dla niewidomych i napisami dla niesłyszących.
Wino truskawkowe Dariusza Jabłońskiego – współpraca z Gutek Film
Popiełuszko. Wolność jest w nas. Rafała Wieczyńskiego – współpraca z Focus Producers.

Muzeum „Poza Ciszą i Ciemnością”
Współpraca z Muzeum Powstania Warszawskiego – marzec – grudzień 2010 r.
Całkowicie nową odsłoną projektu „Poza Ciszą i Ciemnością” jest przystosowanie części ekspozycji
Muzeum Powstania Warszawskiego dla osób z dysfunkcją słuchu i wzroku.
Zwiedzający Muzeum Powstania Warszawskiego otrzymali książkę reliefową z opisami brajlowskimi
zawierającą symbole związane z II Wojną Światową i Powstaniem Warszawskim. Do dyspozycji są
także ilustracje reliefowe m.in. krzyża harcerskiego, bagnetu, pistoletu czy granatu również
opatrzone komentarzem. Nowością projektu są tzw. pocztówki dźwiękowe, także dostępne
w Muzeum. Znajdują się na nich specjalnego rodzaju pliki dźwiękowe w formacie WAV, zawierające
nagrania wybranych miejsc i tras. Dzięki nim wiernie zapisywany jest dźwięk, jaki odbierałby
słuchacz znajdując się w miejscu, w którym nagranie było dokonywane.
W sprawnym poruszaniu się po Muzeum pomagają zwiedzającym specjalnie opracowane także
przez Fundację i jej partnerów audio przewodniki. Dzięki profesjonalnemu opisowi przygotowanemu
zgodnie z zasadą „od ogółu do szczegółu”, osoba niewidząca może wyobrazić sobie konkretny
przedmiot lub eksponat. Materiał zawiera opis 23 stacji spośród wszystkich dostępnych w Muzeum
Powstania. Do materiałów filmowych, które są dostępne w Muzeum, a które zawierają komentarz
lektora, zostały dołączone napisy przygotowane z myślą o osobach z dysfunkcją słuchu. Dodatkowo
grupom osób niesłyszących zwiedzającym Muzeum i korzystającym z pomocy przewodnika
towarzyszył tłumacz języka migowego.

Taniec i śpiew „Poza Ciszą i Ciemnością”
Wydanie na DVD występów Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze z audiodeskrypcją dla
niewidomych i napisami dla niesłyszących.
Audiodeskrypcja, czyli opis ruchów, kroków, układów tanecznych, artystów w kolorowych,
regionalnych strojach sprawia, że nawet osoby widzące po zamknięciu oczu potrafią wyobrazić
sobie pary tańczące na ekranie. Osoby niepełnosprawne dzięki temu wydaniu mają okazję
zobaczyć i usłyszeć taniec i śpiew.
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Kampania społeczna „Stuprocentowy Rodzic. Stuprocentowy Pracownik”
Od początku października 2010 r. Fundacja
rozpoczęła realizację projektu współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego zatytułowanego „Po pierwsze
rodzic, po drugie pracownik, po trzecie najlepszy” na
podstawie Umowy o dofinansowanie projektu
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nr:
UDA-POKL.07.02.01-14-185/09-00 z dnia 16
września 2010 r. zawartej pomiędzy Województwem
Mazowieckiem reprezentowanym przez Mazowiecką
Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą
w Warszawie
a Fundacją
Dzieciom
„Zdążyć
z Pomocą”.
Głównym celem projektu jest przeprowadzenie
kampanii społecznej pokazującej rodziców dzieci
niepełnosprawnych
jako
zaradnych,
samowystarczalnych i wartościowych pracowników, których
warto zatrudnić. Realizując naszą kampanię chcemy
zmienić nastawienie pracodawców oraz poprawić
negatywne nastawienie środowisk pracowniczych do
współpracy z rodzicami osób niepełnosprawnych. Badania
i raporty GUS wykazują, że w Polsce jest prawie pół miliona
rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi, w których
opiekunowie nie pracują. Jest to zatem znaczący problem
społeczny.
Kampania była prowadzona w wybranych miejscach na
terenie województwa mazowieckiego. Kampanię medialną
(radio, prasa, outdoor) przeprowadziliśmy na przełomie
listopada i grudnia 2010 r., a cały projekt został
podsumowany na konferencji w lutym 2011 r.
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Imprezy Mikołajkowe dla podopiecznych Fundacji
8 grudnia 2010 r. Święty Mikołaj odwiedził dzieci w Ośrodku Rehabilitacji AMICUS
Był to dzień, który pozostanie w pamięci maluchów na długi,
długi czas… Podczas spotkania wszystkim towarzyszyły
ogromne emocje. Wielki uśmiech na twarzach dzieci zagościł
gdy do sali wszedł sam Mikołaj, który wręczył każdemu
dziecku prezent.
Został także rozstrzygnięty konkurs na najciekawszy list do
Mikołaja, najlepsi zostali nagrodzeni paczkami łakoci.
W imieniu dzieci serdecznie dziękujemy za dobroć, oddanie
i wielkie serce wszystkim pracownikom Firmy Hortex
zaangażowanym w akcję.

4 i 7 grudnia 2010 roku odbyły się Świąteczne Spotkania z Mikołajem w teatrze Lalka
Uroczyste eventy zostały zorganizowane dla naszych
podopiecznych, a także ich rodziców, dzięki dofinansowaniu
Państwowego
Funduszu
Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych.
Dzieci zostały zaproszone na spektakl „Na Arce
o ósmej”. Jest to współczesna sztuka, która opowiada o
biblijnej historii Noego, jego Arce i trzech pingwinach
uratowanych z potopu. Atmosfera, która zapanowała w
murach teatru była niezwykle świąteczna. Pod koniec występu
na scenie pojawił się Mikołaj, który obdarował wszystkie dzieci prezentami.
6 grudnia 2010r. w Puławskim Ośrodku Kultury Dom Chemika w Puławach odbyła się impreza
mikołajkowa pt. „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem”.
Dla dzieci zaplanowano wiele atrakcji, począwszy od spektaklu baśni muzycznej pt. "Kopciuszek" w wykonaniu aktorów Teatru
Muzycznego w Lublinie, poprzez zabawy ze Świętym Mikołajem i
jego elfami w harcerskich mundurkach po świąteczne paczki z
prezentami.
Z ramienia Fundacji w imprezie wzięło udział 20 podopiecznych
wraz z rodzicami i opiekunami.

11 grudnia 2010 r. Mikołaj odwiedził podopiecznych z Poznania i okolic. Spotkanie pn. „Mikołaju
nie zapomnij o nas” odbyło się w Teatrze Animacji.
Nasz event rozpoczął się przedstawieniem „Pastorałka dla
Woła i Osła”. Sztuka ta opowiada o możliwościach
dokonywania wyborów i grana jest przez wspaniałych aktorów
z Teatru Animacji.
Na ten dzień przygotowaliśmy wiele atrakcji. Pojawili się
członkowie zespołu Audiofeels, którzy złożyli dzieciom
świąteczne życzenia i pozowali wspólnie do zdjęć.
Nie mogło zabraknąć dobrego humoru czy uśmiechu na
twarzy podczas tańca, zabaw i konkursów z nagrodami.
Imprezę uświetnił występ zespołu tanecznego „PROMYK”,
który swoją sambą przeniósł nas do Rio de Janeiro. Pod koniec imprezy pojawił się Święty Mikołaj,
który wręczył wszystkim dzieciom prezenty.
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D. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, działając – jako jedna z niewielu w kraju – na tak szeroką
skalę, nie pobiera żadnej prowizji ani od darczyńców, ani od rodziców podopiecznych. W celu
pozyskania środków na swoją działalność oraz na pomoc dla dzieci wydajemy pięknie opracowane
książki i kalendarze. Naszymi autorami i ilustratorami są wyłącznie polscy twórcy.
W roku 2010 Fundacja wydała trzy nowe książeczki dla dzieci:
JAK SYNEK WALENTYNEK SZUKAŁ RODZICÓW
Autor: Stanisław Kowalski
Ilustracje: Izabela Kowalska-Wieczorek
książka + płyta CD, czyta Jacek Fedorowicz
Jest to opowiadanie o przygodach małego, zielonego stworzonka
o wdzięcznym imieniu Walentynek. Walentynek próbuje odszukać
swoich rodziców. Spotyka przy tym wiele sympatycznych postaci,
z którymi się zaprzyjaźnia i przeżywa ciekawe przygody.
Razem ze Smokiem-Cmokiem walczy z zanieczyszczeniami
powietrza, czarną chmurą nad miastem Rututu i górą śmieci, a my
dowiadujemy się jak ważna jest ochrona środowiska. W trakcie
swoich poszukiwań trafia do lasu, gdzie ma okazję do wykazania się
dobrocią, wrażliwością i chęcią pomocy. Jemu niestety nikt nie potrafił pomóc, ale za to on, zawsze
gdy mógł, niósł wsparcie innym. To książka o tęsknocie za rodziną, rodzicielskim ciepłem i miłością.

KRÓWKA MLEKÓWKA I INNYCH RYMÓW STÓWKA
Autor: Agnieszka Frączek
Ilustracje: Renata Krześniak
książka + płyta CD, wiersze czyta Małgorzata Socha
Bezpretensjonalne, pełne humoru wiersze. Autorka świetnie się
czuje w świecie dziecięcej fantazji, gdzie pod schodami mieszka
licho, taborety chodzą na spacery, czapki kłócą się z szalikami,
a pierogi nie chcą być leniwe i wolą pomagać w kuchni. Wspaniała,
zabawna lektura na jesienne i zimowe wieczory.

SZKLANKA PEŁNA ŚMIECHU
Autor: Agnieszka Frączek
Ilustracje: Renata Krześniak
książka + płyta CD, wiersze czyta Justyna Steczkowska
Zabawne wierszyki, bawiące zarówno dzieci, jak i czytających im
rodziców. O kocie w worku, sznurówce, która ucieka z buta, bo chce
sama chodzić na spacery, o zmarzniętej kołdrze przykrywającej się
drugą kołdrą. Niezrównane pomysły poetyckie Agnieszki Frączek
rozwijają dziecięcą wyobraźnię i uczą uważnie postrzegać świat.
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E. WYRÓŻNIENIA FUNDACJI
W roku 2010 do długiej listy osób wyróżnionych i obdarowanych przez Radę i Zarząd Fundacji
dołączyli donatorzy, którzy wnieśli największy wkład w rozwój Programu „Zdążyć z Pomocą”.

Statuetkę SUMMA BONITAS w roku 2010 otrzymali:
Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego
Telewizja Polska SA, Akcja „Reklama Dzieciom”
Pani Jolanta Zwolińska
Fundacja UPS
Kompania Piwowarska SA, Inicjatywa społeczna „WARTO BYĆ ZA”
Pan Antoni Bara
Fundacja BRE Banku
Stowarzyszenie SHOM Spouses of Heads of the Mission

Statuetkę Dobro-Prawda-Piękno w roku 2010 otrzymali:
Chór Soul Connection Gospel Group
ELGROM Firma Handlowa – Produkcyjna – Usługowa
Grupa Polskie Składy Budowlane SA
Prof. Jacek Majchrowski, Prezydent Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa
Zakład Zielarski „KAWON-HURT” Nowak Sp. j.
dr n med. Marek Szymański. Szpital im. St. Żeromskiego w Krakowie

Tablet z inskrypcją „Czyniącym Dobro” w roku 2010 otrzymali:
COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group
OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa z o.o.
Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
HDI-Gerling Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Firma WAND, Wojciech Gil
Pan inż. Piotr Lewandowski
Pan inż. Ryszard Woźniak
Pan inż. Waldemar Pieńkos
Pani Małgorzata Altewęgier
Pan Sławomir Nowak, dyrektor Hotelu IBIS Muranowska
Pan Marcin Procajło, dyrektor Hotelu IBIS Ostrobramska
Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych
Firma DZ BANK Polska SA
Pan Zbigniew Waśkiewicz
Pan Tomasz Sikora
Pan Bogusław Mec
Zarząd Firmy Volkswagen Poznań Sp. z o.o.
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F. ŁĄCZNA POMOC STATUTOWA W ROKU 2010
WYNIOSŁA: 63.370.376,25 zł
KOSZTY STATUTOWE OGÓŁEM: 68.318.610,36 zł.
► w tym na refundację kosztów z faktur i rachunków dla 12.650 podopiecznych Fundacji
za wykonanie operacji w kraju i zagranicą, długotrwałe leczenie i rehabilitację, zakup
sprzętu medycznego, lekarstw itp. 56.633.874,69 zł
Dane o zatrudnieniu w fundacji:
a) Liczba etatów: - 16,50 etatów (dane na dzień 31 grudnia 2010 r.)
b) 17 osób zatrudnionych z następującym podziałem na zajmowane stanowiska:
1) prezes Kliniki Zdrowia Ośrodek Rehabilitacji „AMICUS”: 1 osoba
2) specjalista ds. obsługi kont dzieci: 3 osoby
3) główna księgowa: 1 osoba
4) kontroler wewnętrzny: 1 osoba
5) zastępca głównej księgowej: 1 osoba
6) fizjoterapeuta: 1 osoba
7) główny kasjer: 1 osoba
8) prezes Zarządu: 1 osoba
9) specjalista ds. handlowych: 1 osoba
10) kierownik działu baz danych: 1 osoba
11) kierownik Centrum Charytatywnego „KONICZYNKA”: 1 osoba
12) kierownik działu zatrudnienia i płac: 1 osoba
13) rehabilitant: 1 osoba
14) dyrektor wydawnictw: 1 osoba
15) dyrektor ds. logistyki i informatyki: 1 osoba

Dane o wynagrodzeniach:
Wysokości rocznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu z tyt. pełnionej funkcji:
- wynagrodzenia: =89.550,00= zł / rocznie
- premie: =16.300,00= zł
- inne świadczenia: =732,00= zł
Łączne roczne wynagrodzenie wypłacone osobom zatrudnionym w działalności gospodarczej:
- etaty =59.094,53= zł
- zlecenia =28.578,00= zł
- łącznie =87.672,53= zł
Dane o wysokości rocznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom, innych niż zarząd
organów fundacji, z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia;
Rada Fundacji pracuje bez wynagrodzenia i innych świadczeń.

Przychody z wyodrębnieniem ich źródeł:
a) darowizny na cele statutowe: =22.062.782,96= zł
b) Nawiązki sądowe: =104.130,20= zł
c) Przychody niefinansowe z działalności statutowej: =1.020.310,22= zł
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d) Odsetki od lokat: =3.617.927,79= zł
e) Wpłaty 1% podatku: =68.742.816,15= zł
f) Środki pochodzące ze źródeł publicznych:
- dotacje: =723.251,23= zł
g) Inne przychody finansowe: =482,15= zł
h) Inne przychody: =117.416,00= zł
i) Przychody z działalności gospodarczej: =506.820,47= zł
Informacja o wysokości kwot przeznaczonych na:
a)
b)
c)
d)
e)

Realizację celów statutowych fundacji: =68.318.610,36= zł
Wydatki administracyjne: =2.240.189,76= zł
Działalność gospodarczą: =287.115,88= zł
Koszty finansowe: =11.354,96=. zł
Pozostałe koszty operacyjne: =225.264,99= zł

Dane o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych: - nie dotyczy
Lokaty bankowe:
- łączna wysokość ulokowanych kwot: =79.339.994,51= zł
- banki w którym dokonano lokaty: PEKAO SA, POLBANK, BANK MILLENIUM
Wartość nabytych obligacji oraz wielkości nabytych akcji w spółkach prawa handlowego: - nie
dotyczy
Wielkości objętych udziałów w spółkach prawa handlowego: - nie dotyczy
Dane o nabytych nieruchomościach:
- przeznaczenie nabytych nieruchomości: Cele statutowe
- wysokość kwot wydatkowanych na nabycie nieruchomości: =7.647.959,60= zł
Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych (w tym wartość środkach trwałych w budowie):
=300.582,87= zł
Dane o wartości aktywów fundacji: =110.920.467,37= zł
Dane o wartości zobowiązań fundacji: =535.548,24= zł
Dane o przychodach uzyskane z odpłatnych świadczeń realizowanych w ramach celów statutowych
z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń: - nie dotyczy
Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe oraz wyniku
finansowym tej działalności: - nie dotyczy
Informacje o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących
a także informacje o składanych deklaracjach podatkowych:

zobowiązań

podatkowych,

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” w wyniku złożonego odwołania od Dyrektora Izby Skarbowej
w Warszawie otrzymała postanowienie o uchyleniu decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego
Warszawa-Bielany z dnia 13 maja 2010 roku określającej wysokość zobowiązania podatku
dochodowego od osób prawnych za 2007 rok na kwotę =132.060,00= zł i przekazaniu sprawy do
ponownego rozpatrzenia.
Fundacja nie posiada innych zaległych zobowiązań podatkowych oraz obciążeń publiczno
prawnych.
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Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w wyznaczonych terminach zostały złożone
deklaracje: CIT-8, PIT-4R, VAT 7-K.
Informacja o przeprowadzonej w okresie sprawozdawczym kontroli w fundacji i jej wynik:
W roku 2010 nie została przeprowadzona żadna kontrola. Zgodnie z Art. 64 Ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 ze zm.) zostało przeprowadzane
badanie sprawozdania finansowego za rok 2009 (audyt), które zakończyło się wynikiem
pozytywnym. Sprawozdanie wraz z wynikami badania zostało ogłoszone zgodnie z obowiązującym
stanem prawnym.

Warszawa, dnia 5 maja 2011 r.
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