SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI
ZA ROK 2006

NAZWA: Fundacja Domowe Hospicjum dla Dzieci w Opolu
SIEDZIBA : 45369 Opole ul. Mickiewicza 24
WPIS KRS : wpis do Rejestru Stowarzyszeń i innych Organizacji Społecznych, Zawodowych,
Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w dniu 22.11.2005 r. pod numerem
0000245423
REGON 160050577
NIP 7542836945
ZARZĄD FUNDACJI:
Prezes : Said Abdul Rahim
Rada Fundacji :
1. BorczTutka Ewa
2. Wencel Ewa
3. Ozimek Katarzyna
4. Sieradzki Andrzej

CELE STATUTOWE FUNDACJI:
1. Wspieranie i świadczenie opieki paliatywnej nad dziećmi, młodzieżą i młodymi
dorosłymi ze schorzeniami ograniczającymi życie i ich rodzinami.
2. Wsparcie w żałobie rodzin dzieci, młodzieży i młodych dorosłych, którzy zmarli z
powodu innych przyczyn niż schorzenia ograniczające życie
3. Rozwijanie i wprowadzanie modelu domowej opieki paliatywnej nad dziećmi,
młodzieżą i młodymi dorosłymi w Polsce i za granicą..
REALIZACJA CELÓW STATUTOWYCH W ROKU 2006:
1. organizowanie opieki paliatywnej nad dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi ze
schorzeniami ograniczającymi życie i ich rodzinami w ich domach na terenie Opole iw
promieniu 100 km
 w roku 2006 DHD objęło opieką 28 pacjentów ( 11 z nich zmarło w trakcie trwania
opieki)

2. 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,
3. organizowanie i finansowanie programu wsparcia w żałobie dla dorosłych i dzieci
(obejmującego zarówno rodziny pacjentów DHD, 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 i duchownych oraz innych specjalistów, a także obejmującego
organizowanie i finansowanie wycieczek, obozów wakacyjnych, pielgrzymek lub innych
form terapii,
 7 spotkań grupy wsparcia dla rodziców, rodzeństwa zmarłych dzieci w tym : 6 spotkań w
siedzibie Hospicjum, 1 wyjazd jednodniowy
4. organizowanie i finansowanie naboru i szkolenia wolontariuszy dla potrzeb opieki
paliatywnej
 grupa wolontariuszy w roku 2006 liczyła 10 osób (oczekujących 20 osób)
GŁÓWNE ZDARZENIA PRAWNE O SKUTKACH FINANSOWYCH:
1. Podpisanie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia – umowa nr
08R/20391/06/OPH/06/1
o udzielenie świadczeń zdrowotnych – opieka
długoterminowa
2. Podpisanie Aneksu z NFZ do umowy dot. wzrostu kosztów świadczeń zdrowotnych z
tyt. ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych
świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń w rodzaju opd opieka paliatywna,
hospicyjna.
3. Umowa o udzielenie dotacji zew środków Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci w
Warszawie (umowa zawarta w dniu 31.01.2006 r)
PRZYCHODY FUNDACJI:
Darowizny rzeczowe i gotówkowe: 122.651,89 zł
Narodowy Fundusz Zdrowia:
270.922,98 zł
Warszawskie Hospicjum dla Dzieci: 319.680,79 zł
Pozostałe:
10,06 zł
Przychody ogółem:

713.265,72 zł

Fundacja nie prowadzi odpłatnych świadczeń realizowanych w ramach celów statutowych.
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
KOSZTY FUNDACJI:
Realizacja celów statutowych: 315.152,44 zł
Administracja:
193.539,03 zł
Pozostałe koszty :
10,63 zł
Koszty NSKUP:
204,78 zł
Razem koszty:
508.906,88 zł

PRACOWNICY ZATRUDNIENI W FUNDACJI:

Prezes zarządu Fundacji nie pobiera wynagrodzenia z tytułu kierowania działalnością
zarządu.
Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę:
Pielęgniarki: 4
Osoby zatrudnione na podstawie umów o świadczenie usług medycznych:
Lekarze 4
Rehabilitanci 3
Osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia:
Sprzątaczka 1
WYNAGRODZENIA:
Łączna kwota wynagrodzeń brutto wyniosła 152.853,72 zł w tym :
1. wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 136.104,65 zł
2. wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia 16.749,07 zł
POŻYCZKI PIENIĘŻNE:
W roku 2006 Fundacja Domowe Hospicjum dla Dzieci nie udzielała żadnych pożyczek
finansowych.
ŚRODKI ULOKOWANE NA RACHUNKACH BANKOWYCH I W KASIE:
Łączna kwota ulokowana na rachunkach bankowych wyniosła : 194.612,70 zł
Bank Pekao SA
Nr rku 82 1240 3103 1111 0010 0877 9561 Kwota
36.715,83 zł
Nr rku 71 1240 3103 1978 0010 0877 9574 Kwota
782,91 zł
Nr rku 79 1240 3103 1111 0010 0917 8091 Kwota 152.350,03 zł
Kasa:
Kwota
4.763,93 zł

NABYTE ŚRODKI TRWAŁE:
1. program komputerowy Panda Internet 199,00 zł
2. zestaw komputerowy 3855,00 zł

DZIAŁANOŚĆ ZLECONA PRZEZ POMIOTY PAŃSTWOWE I SAMORZADOWE:
1. Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia – umowa nr 08R/20391/06/OPH/06/1 o
udzielenie świadczeń zdrowotnych – opieka długoterminowa na kwotę : 175.200,00 zł
2. Umowa o udzielenie dotacji ze środków Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci, umowa z
dnia 31.01.2006 r. na kwotę 112.203,00 zł
3. Aneks do umowy z NFZ dot. wzrostu kosztów świadczeń zdrowotnych z tyt. ustawy z
dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na
wzrost wynagrodzeń w rodzaju opd opieka paliatywna, hospicyjna, aneks nr 5 na kwotę
53.660,00 zł
W roku 2006 Fundacja Domowe hospicjum dla Dzieci nie nabyła obligacji, akcji spółek
prawa handlowego.
W roku 2006 Fundacja Domowe Hospicjum dla Dzieci nie nabyła żadnych nieruchomości.
ROZLICZENIA FUNDACJI Z TYTUŁU ZOBOWIAZAŃ PODATKOWYCH:
Fundacja Domowe Hospicjum dla Dzieci płaci podatek dochodowy od wynagrodzeń.
Zobowiązania podatkowe w grudniu 2006 roku wynosiły 1491,48 zł, ZUS 6799,02 zł
W roku 2006 fundacja składała deklaracje podatkowe PIT4.
KONTROLE FUNDACJI:
1. Kontrola z Narodowego Funduszu Zdrowia dotycząca prawidłowości sporządzania
dokumentacji medycznej
2. Kontrola Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci dotycząca organizacji i prawidłowości
wykonywania zadań statutowych Fundacji DHD.

