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Nazwa fundacji, jej siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer

KRS-u wraz ze statystycznym numerem identyfikacyjnym w systemie REGON, dane dotyczące

członków zarządu fundacji (imię i nazwisko według aktualnego wpisu w rejestrze sądowym i

adres zamieszkania) oraz określenie celów statutowych fundacji.

NazwaNazwaNazwaNazwa podmiotu:podmiotu:podmiotu:podmiotu: Fundacja Podkarpackie Hospicjum Dla Dzieci

SiedzibaSiedzibaSiedzibaSiedziba: 35-301 Rzeszów, ul. Lwowska 132

DataDataDataData wpisuwpisuwpisuwpisu dodododo KRS:KRS:KRS:KRS: 4 październik 2006 roku

NumerNumerNumerNumer wwwwKRS:KRS:KRS:KRS: 0000265120

REGONREGONREGONREGON: 180168889

e-mail: hospicjum@podkarpackie.pl

www.hospicjum-podkarpackie.pl

ZarzZarzZarzZarząąąądddd Fundacji:Fundacji:Fundacji:Fundacji:

Rafał Ciupiński – prezes Zarządu, adres zamieszkania: Sonina 433b

Czesław Matuła – członek Zarządu, adres zamieszkania: Boguchwała ul.Grunwaldzka 4

Janina Jaroń - członek Zarządu, adres zamieszkania Łańcut ul.Kopernika 9A

Anna Toczek - członek Zarządu, adres zamieszkania Rzeszów, ul.Solarza 23/50

RadaRadaRadaRada nadzorczanadzorczanadzorczanadzorcza ::::

Wojciech Mazur - przewodniczący Rady Fundacji

Agata Baj - członek Rady Fundacji

Łukasz Chudzik - członek Rady fundacji

OkreOkreOkreOkreśśśślenielenielenielenie celcelcelcelóóóówwww statutowychstatutowychstatutowychstatutowych fundacji:fundacji:fundacji:fundacji:

1) wspieranie i świadczenie opieki paliatywnej nad dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi

ze schorzeniami ograniczającymi życie i ich rodzinami;

2) wspieranie 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;

mailto:hospicjum@podkarpackie.pl?subject=Fundacja Hospicjum Podkarpackie dla Dzieci
http://www.hospicjum-podkarpackie.pl/
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4) wspieranie i świadczenie działalności rehabilitacyjnej i profilaktycznej na rzecz dzieci,

młodzieży i młodych dorosłych niepełnosprawnych;

5) prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie zgodnym z celami Fundacji.

Zasady, formy i zakres działalności statutowej, opis głównych zdarzeń prawnych w jej

działalności o skutkach finansowych:

DziaDziaDziaDziałłłłalnoalnoalnoalnośćśćśćść FundacjiFundacjiFundacjiFundacji wwww 2012201220122012 r.:r.:r.:r.:

MISJAMISJAMISJAMISJA FUNDACJI:FUNDACJI:FUNDACJI:FUNDACJI:

PodkarpackiePodkarpackiePodkarpackiePodkarpackie HospicjumHospicjumHospicjumHospicjum dladladladla DzieciDzieciDzieciDzieci jest, specjalistyczną organizacją działającą na terenie

województwa podkarpackiego. Zostało powołane, aby objąć opieką domową dzieci i

młodzież z chorobami nowotworowymi oraz innymi nieuleczalnymi i postępującymi

schorzeniami.

Domowa opieka paliatywna jest alternatywą wobec leczenia w szpitalu. Nadrzędnym celem

Podkarpackiego Hospicjum Dla Dzieci jest umożliwienie nieuleczalnie chorym dzieciom

pobytu we własnych domach.

NaNaNaNa czymczymczymczym polegapolegapolegapolega pracapracapracapraca hospicjum:hospicjum:hospicjum:hospicjum:

Celem pracy Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci jest poprawa jakości życia

Podopiecznych, poprzez otoczenie ich specjalistyczną i troskliwą opieką medyczną,

psychologiczną, pedagogiczną, duchową i socjalną. Dzięki tej opiece nasi Podopieczni mogą

spędzić ostatnie dni swego życia w domu, a nie w szpitalu.

Odciążamy rodziny chorych Dzieci i pomagamy im w prowadzeniu normalnego życia -

staramy się maksymalnie pomóc rodzicom w stworzeniu możliwości prowadzenia domowej

opieki nad ich dzieckiem.

Opieka sprawowana przez Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci, obejmuje również

wspomaganie całej rodziny w ostatnim okresie życia dziecka oraz w czasie żałoby - tak długo

jak rodzina sobie tego życzy i potrzebuje.

Dyżur Hospicjum trwa 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. W każdej chwili zespół

medyczny gotowy jest służyć pomocą.

Hospicjum bezpłatnie wypożycza specjalistyczny sprzęt medyczny (m. in.: koncentrator

tlenu, pulsoksymetr, pompy infuzyjne, ssaki, inhalatory, itp.)
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Opieka sprawowana przez Fundację Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci jest bezpłatna.

DomowaDomowaDomowaDomowa OpiekaOpiekaOpiekaOpieka HospicyjnaHospicyjnaHospicyjnaHospicyjna realizowanarealizowanarealizowanarealizowana przezprzezprzezprzez FundacjeFundacjeFundacjeFundacje PodkarpackiePodkarpackiePodkarpackiePodkarpackie
HospicjumHospicjumHospicjumHospicjum dladladladla DzieciDzieciDzieciDzieci wwww 2012201220122012 r.r.r.r.

DomowaDomowaDomowaDomowa OpiekaOpiekaOpiekaOpieka HospicyjnaHospicyjnaHospicyjnaHospicyjna realizowanarealizowanarealizowanarealizowana przezprzezprzezprzez FundacjFundacjFundacjFundacjęęęę PodkarpackiePodkarpackiePodkarpackiePodkarpackie HospicjumHospicjumHospicjumHospicjum dladladladla

DzieciDzieciDzieciDzieci wwww 2011201120112011 r.r.r.r.
Liczba pacjentów leczonych w ciągu roku: 82 dziecidziecidziecidzieci

Liczba zgonów w ciągu roku: 11111111 dziecidziecidziecidzieci

Łączna liczba dni opieki nad chorymi dziećmi: 14141414 384384384384 dnidnidnidni

Łączna liczba wizyt do pacjentów hospicjum w ramach realizacji wizyt lekarskich, pielęgniarskich,

rehabilitacyjnych, psychologa: 7777 567567567567 wizytwizytwizytwizyt

Łączna liczba przejechanych kilometrów do pacjentów hospicjum w ramach realizacji wizyt

lekarskich, pielęgniarskich, rehabilitacyjnych, socjalnych, psychologa, kapelana, wolontariuszy:

285285285285 498498498498 kmkmkmkm

PediatrycznaPediatrycznaPediatrycznaPediatryczna stacjonarnastacjonarnastacjonarnastacjonarna opiekaopiekaopiekaopieka hospicyjnahospicyjnahospicyjnahospicyjna ---- ogogogogóóóólnopolskilnopolskilnopolskilnopolski zasizasizasizasięęęęgggg dziadziadziadziałłłłaniaaniaaniaania

DomDomDomDom HospicyjnyHospicyjnyHospicyjnyHospicyjny dladladladla DzieciDzieciDzieciDzieci wwww RzeszowieRzeszowieRzeszowieRzeszowie, działający przy Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla
Dzieci, obejmuje działaniem hospicjum stacjonarne dla dzieci, gabinet stomatologii dziecięcej oraz
poradnie: chirurgiczną, urologiczną i pulmonologiczną dla dzieci.
HospicjumHospicjumHospicjumHospicjum StacjonarneStacjonarneStacjonarneStacjonarne dladladladla DzieciDzieciDzieciDzieci (Dom(Dom(Dom(Dom Hospicyjny)Hospicyjny)Hospicyjny)Hospicyjny) obejmujeobejmujeobejmujeobejmuje opiekopiekopiekopiekąąąą::::
-Dzieci przewlekle i terminalnie chore w okresach zaostrzeń choroby lub wymagających leczenia
szpitalnego,
-W okresie wypalenia rodziców, potrzeby wyjazdu ze zdrowym rodzeństwem w różnych
okolicznościach lub w czasie własnej choroby rodziców,
-Dzieci z chorobą przewlekłą bez opiekunów.

Liczba pacjentów przyjętych w ciągu roku: 44444444 dziecidziecidziecidzieci
Liczba zgonów w ciągu roku 6666 dziecidziecidziecidzieci
Łączna liczba dni opieki nad chorymi : 4237423742374237 dnidnidnidni
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GrupaGrupaGrupaGrupa WsparciaWsparciaWsparciaWsparcia dladladladla RodzicRodzicRodzicRodzicóóóówwww iiii dladladladla RodzeRodzeRodzeRodzeńńńństwastwastwastwa wwww żżżżaaaałłłłobieobieobieobie

Grupa Wsparcia dla Rodziców w Żałobie, działająca przy Podkarpackim Hospicjum dla Dzieci,
powstała w 2007 roku. Celem powołania Grupy Wsparcia jest pomoc psychologiczna rodzicom,
doświadczającym śmierci dziecka – niezależnie od jego wieku oraz tego, czy rodzina wraz z
dzieckiem pozostawała pod opieką Domowego Hospicjum dla Dzieci czy nie. Grupę prowadzą
kapelan i psycholog wspierając własną pracą uczestników grupy w kierunku ich lepszego
przystosowania i funkcjonowania na co dzień w rolach społecznych, wynikających z wieku, płci,
zajmowanej w rodzinie pozycji, statusu zawodowego. Rola psychologa koncentruje się na udzielaniu
pomocy w trudnościach emocjonalnych, modyfikowaniu niezdrowych dla uzyskania lepszego
samopoczucia przekonań. Interwencje kapelana mają na celu wspieranie członków grupy w
rozwiązywaniu dylematów natury religijnej, przezwyciężaniu kryzysów wiary, które mogą i często
pojawiają się jako efekt straty ukochanej osoby.
Spotkania rodziców odbywają się od 7 grudnia 2007 roku. W 2012 roku Grupa zaczęła się regularnie
spotykać co 3 tygodnie, z uwagi na powiększającą się liczbę uczestników.
Odpowiedzialnymi za działalność grupy są: mgr lic. Agnieszka Jankowska – Rachel (psycholog
kliniczny) i ks. mgr Czesław Matuła.
W spotkaniu uczestniczy od 15 do 30 osób dorosłych oraz ok. 5 dzieci i 2 wolontariuszy do opieki.
Z uwagi na wzrastającą liczbę rodziców zostanie utworzona od stycznia 2012 roku druga grupa
wsparcia.

WWWW 2012201220122012 rokurokurokuroku odbyodbyodbyodbyłłłłoooo sisisisięęęę::::

- 14 spotkań Grupy w siedzibie Fundacji, 2 wyjazdy i 1 kolonia dla dzieci i rodziców.
Terminy spotkań :
- w siedzibie Fundacji ;14 stycznia, 28 stycznia 04 luty, 18 luty, 25 luty, 03 marca, 24 marca, 31 marca,
19 maja, 23 czerwca 14 lipca, ,11 sierpnia, 08 września,06 października.

- 2 wspólne wyjazdy Grupy Rodziców i Rodzeństwa połączone ze spotkaniami:

1 wyjazd :od 20-22 kwietnia – wyjazd do Biecza, na Folusz, Dębowiec, Szymbark.
2 wyjazd : 17 listopada – Kalwaria Pacławska.

- kolonia dla dzieci i rodziców – od 03-09 sierpnia w Rymanowie.

Ponadto 16.12.2012 została zorganizowana Wigilia Grupy Wsparcia w Szkole Podstawowej Nr 24
w Rzeszowie, połączona ze Mszą Świętą, jasełkami wystawionymi przez dzieci z Grupy Wsparcia,
kolędowaniem, i ozdabianiem wspólnym choinki.

W 2012 roku prowadzący Grupę Wsparcia towarzyszyli pacjentom i rodzinom przy umieraniu – na
oddziale Domu Hospicyjnego dla dzieci lub w domach rodzinnych, udzielając wsparcia
psychologicznego i duchowego rodzinom.
Uczestniczyli także w pogrzebach i prowadzili rozmowy z rodzinami lub indywidualnie z
poszczególnymi osobami.

Od 2012 roku funkcjonuje także grupa wsparcia dla pracowników i wolontariuszy – po śmierci
pacjentów . Odbyło się 3 spotkania poświęcone etyce i warsztaty.
Pracownicy mają możliwość także uzyskania pomocy psychologa i księdza w osobistych sprawach.

Od jesieni 2012 psycholog Agnieszka Jankowska-Rachel prowadzi także spotkania dla rodzeństwa
Pacjentów i rodzeństwa w żałobie. Spotkania te odbywają się w soboty lub w niedziele, raz w miesiącu.
Są okazje do rozmów, odkrywania talentów zdobywania pewności siebie i innych
umiejętności. W ramach tych spotkań odbyły się wyjścia :

- Auchan (zwiedzanie zaplecza i poznawanie pracy wielkiego hipermarketu),
- Teatr im. Wandy Siemaszkowej (praca teatru od kulis, rozmowy z artystami),
- zwiedzanie Trasy Podziemnej w Rzeszowie i Muzeum Dobranocek.
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Psycholog i ksiądz wielokrotnie popularyzowali działalność Grupy wsparcia w lokalnej prasie
Na stronie internetowej hospicjum oraz w audycjach Radia Rzeszów i Katolickiego Radia Via.

DziaDziaDziaDziałłłłalnoalnoalnoalnośćśćśćść WolontariatuWolontariatuWolontariatuWolontariatu HospicyjnegoHospicyjnegoHospicyjnegoHospicyjnego

Rok 2012 obfitował w wiele akcji charytatywnych. Rozpoczęliśmy Koncertem Kolęd pt."Obudź w sobie
Mikołaja w Boguchwale. Przez okres od stycznia do końca kwietnia trwała Akcja 1% podatku, gdzie
wolontariusze jeździli po całym województwie podkarpackim i rozdawali ulotki informujące o
przekazaniu I % podatku. Wolontariusze odwiedzili głównie Urzędy Skarbowe, większe instytucje,
markety, dotarli wszędzie tam gdzie codziennie przewija się najwięcej ludzi. Wolontariusze w biurze
szukali kontaktów do biur rachunkowych w całym województwie i wysyłali do nich ulotki jak i również
wiadomości z rozliczeniem 1% podatku. W Filharmonii Podkarpackiej wolontariusze mieli możliwość
przez cały okres Akcji 1% rozdawali ulotki przed największymi spektaklami. W miesiącu lutym
wolontariusze rozdawali ulotki również przed odjazdem busów Neobus na trasie Rzeszów - Warszawa.
W marcu odbyła się I dniowa Akcja rozdawania ulotek 1% w Centrum Handlowym Millenium Hali.
Uwieńczeniem Akcji 1% była a Wielka Gala Charytatywna z udziałem Ambasadorki Hospicjum
Justyny Steczkowskiej, na której było zaangażowanych bardzo dużo wolontariuszy.
W okresie przedświątecznym Wielkanocy zaangażowało się wiele szkół, przedszkoli, którzy
organizowali kiermasze z ozdobami świątecznymi, przesyłali do nas kartki z życzeniami i listy do
chorego podopiecznego. Byliśmy z wolontariuszami podczas takich Akcji jak Dni Paniagi, Carpathia
Festiwal, Koncert Anny Dymnej w Krakowie, Europejski Stadion Kultury, Motoserce na Kalwarii
Pacławskiej, Makro na Rzeszowskim Rynku, Wolontariusze pomagali przy organizacji Pikniku z Okazji
Dnia Dziecka, który odbył się po raz drugi przy siedzibie Hospicjum dla Dzieci, jak i również
uczestniczyli w tym wielkim charytatywnym przedsięwzięciu, ten dzień nie mógłby się odbyc bez
wolontariuszy.
Wciągu całego roku kontaktowały się z nami Pary, które zawierały związek małżeński i przy tej okazji
zamiast kwiatów zbierali wolne datki do puszek, kosmetyki dla dzieci, przybory szkolne, zabawki i
maskotki.
Z udziałem wolontariuszy odbyła się na wakacjach pierwsza kolonia hospicyjna dla dzieci z grupy
wsparcia, podopiecznych hospicjum i ich rodzeństwa. Po koloni regularnie co miesiąc odbywały się
spotkania
z teatroterapii, na których dzieci wraz z wolontariuszami przygotowywali Jasełka i odwiedzali miejsca
kultury rzeszowskiej.
W październiku odbyła się już po raz V Wielka Aukcja Charytatywna Obrazów w Teatrze im. Wandy
Siemaszkowej.
W miesiącu grudniu przybył do naszych podopiecznych i rodzeństwa Mikołaj wraz z paczkami - które
zost1y stworzone dzieci pomocnicom i pomocnikom Mikołaja- Ludzi dobrego Serca. Odbyło się wiele
Akcji związanych z Mikołajem jak i również przed Świętami Bożego Narodzenia:
- po raz IV Akcja I Ty możesz mieć czerwona czapkę organizowana wspólnie z VI Liceum
Ogólnokształcącym,
- wolontariusze z Uniwersytetu Rzeszowskiego przygotowali dla nas kalendarz
a rok 2Ol3
zbiórka charytatywna w Sądach w Rzeszowie prowadzona co roku przez
-Jasełka pt „Świąteczne przedstawienie w Zgłobniu,
- Koncert Kolęd pt „Ponad Podziałami organizowany przez Rzeszowska Grupę Artystów,
- odbyła się Wigilia Hospicyjna
- kiermasz z ozdobami choinkowymi,
-„Germaniści dzieciom akcja na Uniwersytecie Rzeszowskim,
- rozpoczęliśmy Akcję Nakręć się na Pomaganie, zbierania plastikowych
- i wiele innych akcji „ w które zaangażowało się wiele Ludzi Dobrego Serca, Szkół, Przedszkoli.
Wciągu roku odbywały się cykliczne spotkania z wolontariuszami. Bardzo często i licznie angażowali
się oprócz Akcji Charytatywnych w pomoc biurową hospicjum, telefonowanie, wysyłanie @ kartek
pocztowych, listów, podziękowań.
Wolontariusze uczestniczyli również w wyjazdach urodzinowych u naszych podopiecznych.

W roku 2012 odbył się po raz trzeci Kurs na Wolontariusza Medycznego, a po raz pierwszy na
wolontariusza na oddział stacjonarny Domu Hospicyjnego dla Dzieci, łącznie przeszkolono 28
wolontariuszy.
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WypoWypoWypoWypożżżżyczalniayczalniayczalniayczalnia sprzsprzsprzsprzęęęętutututu medycznegomedycznegomedycznegomedycznego dladladladla pacjentpacjentpacjentpacjentóóóówwww hospicjumhospicjumhospicjumhospicjum

Hospicjum bezpłatnie wypożycza specjalistyczny sprzęt medyczny, który na co dzień
funkcjonuje w oddziale hospicjum stacjonarnego oraz w domach Pacjentów i bez których powyższa
opieka byłaby niemożliwa. Do głównego wypożyczanego sprzętu należą ssaki medyczne i
koncentratory tlenu.

DofinansowanieDofinansowanieDofinansowanieDofinansowanie dodododo leklekleklekóóóówwww iiii śśśśrodkrodkrodkrodkóóóówwww medycznychmedycznychmedycznychmedycznych dladladladla pacjentpacjentpacjentpacjentóóóówwww hospicjumhospicjumhospicjumhospicjum

Rodziny podopiecznych hospicjum znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji. Pracę może podjąć
jedno z rodziców, drugie opiekuję się chorym dzieckiem, opieka ta z kolei wymaga dużych nakładów
finansowych – leki, specjalistyczny sprzęt medyczny, ortopedyczny, rehabilitacyjny, środki
pielęgnacyjne. Część z rodzin, którymi opiekuje się hospicjum przeszło już ogromnie trudną i
długotrwałą walkę z chorobą nowotworową, co poważnie nadszarpnęło budżet rodzinny – wyjazdy do
klinik, noclegi rodziców podczas wielomiesięcznych pobytów dziecka w klinice, konsultacje lekarskie
itp.
Dzieciom, którymi opiekuje się hospicjum potrzebne są przede wszystkim leki, środki pielęgnacyjne,
drobny sprzęt medyczny, który musi być często wymieniany, np. cewniki do odsysania, sondy do
karmienia, poduszki przeciwodleżynowe, pampersy, gaziki, itp.
Obecnie pod opieką hospicjum domowego znajduje się 82 pacjentów i hospicjum stacjonarnego – 44
pacjentów. Każdy z nich wymaga regularnego zaopatrzenia w środki medyczne oraz leki. Z naszych
wyliczeń wynika, że średnio miesięcznie dla wszystkich pacjentów hospicjum potrzeba
dofinansowania w wysokości ponad 20 tys. zł miesięcznie na leki oraz środki pielęgnacyjne i
medyczne. Potrzeby te są zróżnicowane, ze względu na trudny stan zdrowia dzieci, który ulega
zmianie z dnia na dzień oraz różne choroby, na które cierpią. ,Hospicjum stara się pomagać rodzinom
w sprawach socjalnych – dowozimy specjalistyczny sprzęt medyczny, ubrania, żywność, zabawki,
organizujemy wycieczki dla rodzeństwa podopiecznych, urodziny dla pacjentów.

Informacje o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Fundacja prowadziła działalność gospodarczą w zakresie: sprzedaży darowanych obrazów na

aukcjach charytatywnych, oraz usług sponsoringu i uzyskała przychody – 48.800,00 zł..

Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek,

zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i

budżetu gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację 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 osiągniętego z pozostałych źródeł.

ŹŹŹŹrrrróóóóddddłłłłaaaa finansowaniafinansowaniafinansowaniafinansowania dziadziadziadziałłłłalnoalnoalnoalnośśśścicicici hospicjum:hospicjum:hospicjum:hospicjum:
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1. Narodowy Fundusz Zdrowia: 2.503.637,80

2. Wpłaty z tytułu 1 % podatku dochodowego:::: 1.706.409,15

3. Darowizny pieniężne: 456.039,49

4. Darowizny rzeczowe: 211.257,76

5. Dotacje : 388.244,60

6.Nawiązki sądowe : 32.281,60

7. Zbiórki publiczne : 2.327,19

8. Pozostałe przychody : 38.970,45

9. Przychody finansowe : 42.057,53

12.Przychody z działalności gospodarczej 131.472,83

Ogółem przychody 5.512.698,405.512.698,405.512.698,405.512.698,40 PLNPLNPLNPLN

Fundacja nie prowadzi odpłatnych świadczeń realizowanych w ramach celów statutowych.

InformacjaInformacjaInformacjaInformacja oooo poniesionychponiesionychponiesionychponiesionych kosztachkosztachkosztachkosztach na:na:na:na:

1.Realizację celów statutowych :::: 3.971.041,28

2. Administrację działalności

Statutowej : 547.068,74

3. Działalność gospodarczą : 76.303,94

4. Koszty finansowe : 306,19

4. Pozostałe koszty : 4.415,25

---------------------------

RazemRazemRazemRazem kosztykosztykosztykoszty :::: 4.599.135,404.599.135,404.599.135,404.599.135,40

Dochód za 2012r. wynosi - 913.563,00913.563,00913.563,00913.563,00 PLN i całości przeznaczony jest

na realizacje zadań statutowych.
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a) Dane o liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych

stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności

gospodarczej:

PracownicyPracownicyPracownicyPracownicy Fundacji:Fundacji:Fundacji:Fundacji:

PracownicyPracownicyPracownicyPracownicy zatrudnienizatrudnienizatrudnienizatrudnieni nananana podstawiepodstawiepodstawiepodstawie umowyumowyumowyumowy oooo pracpracpracpracęęęę –––– 36363636 ososososóóóóbbbb -35,75-35,75-35,75-35,75 etatetatetatetatóóóówwww ::::

1 osoba – Prezes Zarządu

1 osoba – menager ds. promocji

12 osób – pielęgniarki,/ 8- dom hospicyjny, 5 – hospicjum domowe/

3 osoby - fizjoterapeuci,

1 osoba – specjalista ds. administracyjno księgowych.

1 osoba – pracownik socjalny koordynator wolontariatu,

1 osoba - kapelan hospicjum

1 osoba – księgowa,

3 osoby – pracownik gospodarczy

1 osoba – rejestratorka medyczna

8 osób – opiekun medyczny

1 osoba – pomoc stomatologiczna

1 osoba – urlop macierzyński

1 osoba -psycholog

OsobyOsobyOsobyOsoby zatrudnionezatrudnionezatrudnionezatrudnione nananana podstawiepodstawiepodstawiepodstawie umumumumóóóówwww oooo śśśświadczeniewiadczeniewiadczeniewiadczenie ususususłłłługugugug medycznych:medycznych:medycznych:medycznych:

14osób - lekarze hospicjum,

2 osoby – pielęgniarka.

1 osoba - rehabilitant

OsobyOsobyOsobyOsoby wykonujwykonujwykonujwykonująąąącececece pracpracpracpracęęęę nananana podstawiepodstawiepodstawiepodstawie umowyumowyumowyumowy cywilnoprawnejcywilnoprawnejcywilnoprawnejcywilnoprawnej (((( umowyumowyumowyumowy oooo dziedziedziedziełłłłoooo iiii

zleceniazleceniazleceniazlecenia ususususłłłług)ug)ug)ug) –––– 19191919 ososososóóóóbbbb

1 osoba - koordynator projektów,

1 osoba – informatyk,

3 osoby – lekarze

5 osób – pielęgniarki

9 osób – rehabilitanci
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b) Dane o łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na

wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych

wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej:

Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje wyniosła:

Wynagrodzenia :

-umowy o pracę

- umowy cywilno-prawne

w tym premie

1.653.329,161.653.329,161.653.329,161.653.329,16

1.416.967,86

236.361,40

64.540,00

Inne świadczenia: 304.039,56304.039,56304.039,56304.039,56

a) składki ZUS pracodawcy

b/ekwiwalent za odzież i badania lekarskie

c/ koszty szkoleń

a) 294.573,76

b/ 4.251,39

c/ 5.214,40

RAZEM 1.957.368,721.957.368,721.957.368,721.957.368,72

Wszystkie powyższe wynagrodzenia dotyczą działalności statutowej.

c) Dane o wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie

członkom zarządu i rady fundacji z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i

inne świadczenia:

Podane wynagrodzenia dotyczą łącznie 6 osób ( 3 członków zarządu fundacji oraz 3

członków rady fundacji) wykonujących pracę w ramach działalności statutowej

fundacji. Członkowie organów pobierający wynagrodzenie są jednocześnie

pracownikami lub świadczą określone usługi w ramach umów cywilnoprawnych.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto

wypłacone łącznie członkom organów 3,000,00

Inne świadczenia:

a/ przeciętny miesięczny ryczałt za używanie

samochodów do celów służbowych

RAZEM 3,000,00
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d) Dane o udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich

wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z

podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek:

Fundacja nie udzielała pożyczek.

e) Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku:

Kredyt Bank S.A I Oddział w Rzeszowie. Stan wszystkich środków na 31.12.2012 r. :

1. Kasa 3.450,09 PLN

2. Bank 2.054.113,46 PLN

---------------------------------

RazemRazemRazemRazem 2.057.563,552.057.563,552.057.563,552.057.563,55 PLNPLNPLNPLN

FW 2012r. zostały przeprowadzone kontrole :

- w dniu 21.07.2012 przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszów.

Zakres kontroli : Prawidłowość obliczania składek na ubezpieczenia społeczne i innych
Składek, do których zobowiązany jest zakład.

- w dniu 27.11.2012 przez Państwową Inspekcję Sanitarną w Rzeszowie.

Zakres kontroli : kontrola kompleksowa.

- w dniu 06.12.2012r. – kontrola przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski woj.
podkarpackiego .

Zakres kontroli : zakończenie projektu „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku
na potrzeby Podkarpackiego Hospicjum Dla Dzieci”

Wyniki kontroli – pozytywne.

-

g) Dane o wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych

akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek:

Fundacja nie posiada obligacji oraz nie posiada akcji
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h) Dane o nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot

wydatkowanych na to nabycie::::

W 2012r. - zakupów nieruchomości – brak.

i) Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych::::

ŁąŁąŁąŁącznacznacznaczna kwotakwotakwotakwota nabytychnabytychnabytychnabytych śśśśrodkrodkrodkrodkóóóówwww trwatrwatrwatrwałłłłychychychych wynioswynioswynioswyniosłłłła:a:a:a:

ŚŚŚŚRODKIRODKIRODKIRODKI TRWATRWATRWATRWAŁŁŁŁEEEE

sprzęt medyczny 14.000,00

Środki transportu -

pozostałe 22.778,00

RAZEM 36.778,0036.778,0036.778,0036.778,00

j/ wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach

finansowych sporządzanych dla celów statystycznych:

- wartość aktywów 8.362.321,238.362.321,238.362.321,238.362.321,23 PLNPLNPLNPLN

- wartość zobowiązań: 464.367,50464.367,50464.367,50464.367,50 PLNPLNPLNPLN

Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także

informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych:

Nie było zobowiązań z tytułu pdop. Fundacja prowadzi działalności gospodarczej a cały

uzyskany dochód przeznacza na realizację celów statutowych. Od początku istnienia fundacji

nie było przeznaczenia dochodu na inne cele. W związku z tym nie było obowiązku składania

deklaracji CIT 2, tylko deklaracje roczną CIT 8.

Sporządzono :28.02.2013


