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I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     PODKARPACKIE

Gmina M. RZESZÓW

Powiat M. RZESZÓW

Ulica LWOWSKA Nr domu 132 Nr lokalu 

Miejscowość RZESZÓW Kod pocztowy 35-301 Poczta RZESZÓW Nr telefonu 17-8534818

Nr faksu 17-8534818 E-mail fundacja@hospicjum-
podkrpackie.pl

Strona www 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2007-01-23

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 18016888900000 6. Numer KRS 0000265120

7. Skład organu zarządzającego organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

RAFAŁ CIUPIŃSKI PREZES FUNDACJI TAK

JANINA JAROŃ CZŁONEK FUNDACJI TAK

ANNA TOCZEK CZŁONEK FUNDACJI TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

WOJCIECH MAZUR PRZEWODNICZĄCY 
RADY NADZORCZEJ

TAK

AGATA BAJ CZŁONEK RADY 
NADZORCZEJ FUNDACJI

TAK

ŁUKASZ CHUDZIK CZŁONEK RADY 
NADZORCZEJ FUNDACJI

TAK

FUNDACJA PODKARPACKIE HOSPICJUM DLA DZIECI
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Głównym celem działalności Fundacji jest zapewnienie opieki hospicyjnej 
dla nieuleczalnie chorych dzieci z województwa podkarpackiego oraz z 
innych regionów Polski oraz działalność na rzecz rodziny i instytucjonalnej 
pieczy zastępczej. 
Celami Fundacji są: 
1) wspieranie i świadczenie opieki paliatywnej nad dziećmi, młodzieżą i 
dorosłymi ze         schorzeniami ograniczającymi życie i ich rodzinami;
2) wspieranie w żałobie rodzin dzieci, młodzieży i dorosłych, którzy zmarli 
z powodu innych przyczyn niż schorzenia ograniczające życie;
3) rozwijanie i wprowadzanie modelu domowej opieki paliatywnej nad 
dziećmi, młodzieżą
 i dorosłymi w Polsce i za granicą;
4) rozwijanie i prowadzenie stacjonarnej opieki paliatywnej nad dziećmi, 
młodzieżą i dorosłymi w Polsce i za granicą;
5) wspieranie i świadczenie opieki na rzecz osób starszych w formie 
domowej i stacjonarnej.
6) wspieranie i świadczenie działalności rehabilitacyjnej, terapeutycznej i 
profilaktycznej na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych;
7) pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji socjalnej, życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
8) prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie zgodnym z celami 
Fundacji.
9) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechniania i ochrony praw dziecka; 
10) współpraca z Polonią oraz instytucjami polonijnymi w zakresie 
zgodnym z celami Fundacji.
11)  prowadzenie działalność w zakresie: wspierania rodziny, pieczy 
zastępczej i pomocy społecznej;
12

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Fundacja realizuje cele określone w statucie przez prowadzenie 
działalności w zakresie: 
1) świadczenie opieki paliatywnej, opieki hospicyjnej w warunkach 
stacjonarnych dla dzieci oraz dla dorosłych - PKD 86,10 Z;
2) świadczenie opieki paliatywnej, opieki hospicyjnej w warunkach 
domowych dla dzieci oraz dla dorosłych- PKD 86,90 E;
3) świadczenie rehabilitacji, terapii zajęciowej, terapii logopedycznej, 
terapii psychologicznej, działalność w zakresie profilaktyki i promocji 
zdrowia- PKD: 86,90,E;
4) pomoc rzeczową i finansową dla rodzin żyjących pacjentów, 
umożliwiającą im sprawowanie opieki w domu oraz pomoc finansową dla 
potrzebujących rodzin w okresie żałoby- PKD  88,99 Z;
5) działalność artystyczna i rozrywkowa na rzecz dzieci i dorosłych w 
postaci organizowania dla Nich czasu wolnego poprzez różne formy – 
indywidualne zajęcia z chorym w Jego domu, organizowanie spotkań, 
różnego rodzaju imprez z pacjentami- PKD 93,29;
6) prowadzenie i finansowanie programu wsparcia w żałobie dla dzieci i 
dorosłych (obejmującego zarówno rodziny pacjentów Podkarpackiego 
Hospicjum dla Dzieci, jak również rodziny dzieci, młodzieży i dorosłych 
zmarłych w innych okolicznościach, np. w szpitalu, w wypadku 
samochodowym) - polegającego na pomocy w rozwiązywaniu problemów 
psychologicznych, duchowych i prawnych świadczonej przez psychologów, 
lekarzy, prawników, pedagogów oraz innych specjalistów -PKD  85,60 Z;
7) organizowanie i finansowanie wycieczek, obozów wakacyjnych, 
pielgrzymek lub innych form terapii dla pacjentów oraz Ich rodzin - PKD 
88,99 ;  
8) organizowanie, prowadzenie i finansowanie przychodni i poradni 
specjalistycznych PKD 86,90;   
9) organizowanie i prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie 
przygotowywania i dystrybucji materiałów szkoleniowych, edukacyjnych i 
naukowych dotyczących opieki paliatywnej oraz rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych- PKD 58,14 Z;
10) prowadzenie i finansowanie badań naukowych z zakresu opieki 
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paliatywnej, rehabilitacji i leczenia bólu- PKD 72,19 Z;
11) współpracę w celu rozwoju opieki paliatywnej oraz w zakresie 
rehabilitacji osób niepełnosprawnych-  PKD 94,99 Z; 
12) organizowanie i finansowanie konferencji naukowych, kursów i staży 
indywidualnych jako form kształcenia w dziedzinie opieki paliatywnej oraz 
rehabilitacji dla personelu medycznego, pracowników opieki społecznej, 
nauczycieli, hospicjów oraz innych osób zainteresowanych zagadnieniami 
opieki paliatywnej i rehabilitacji; PKD 85,59;
13) promocja i organizacja wolontariatu oraz finansowanie naboru i 
szkolenia wolontariuszy dla potrzeb prowadzonej przez Fundację 
działalności statutowej - PKD 94,99 Z;
14) organizowanie i finansowanie szkoleń rodziców, kadry oświatowej, 
kadry opieki społecznej i medycznej w zakresie zgodnym z celami 
statutowymi Fundacji - PKD 85,59B;
15) organizowanie i prowadzenie kwest, zbiórek publicznych i innych 
przedsięwzięć 
o podobnym charakterze-  PKD 94,99 Z;
16) prowadzenie wypożyczalni i finansowanie wypożyczania sprzętu 
medycznego 
i rehabilitacyjnego dla dzieci i osób starszych ze schorzeniami 
ograniczającymi życie leczonych w domu oraz w formie stacjonarnej - PKD 
77,3 ;
17) Działalność w zakresie pomocy Polonii i Polakom przebywającym poza 
granicami Polski- PKD 94,99 Z;
18) Wprowadzanie i promocja innowacyjnych rozwiązań w zakresie 
ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia-  PKD 86,90 E;
19) organizowanie, prowadzenie i finansowanie opieki z 
zakwaterowaniem dla dzieci niepełnosprawnych, wymagających 
specjalistycznej opieki medycznej, w szczególności poprzez prowadzenie 
regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej oraz interwencyjnego 
ośrodka preadopcyjnego   PKD 87,90;

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

W ramach realizacji celów statutowych pożytku publicznego określonych wyżej fundacja podejmuje konkretne działania 
prowadząc: hospicjum domowe dla dzieci, hospicjum stacjonarne dla dzieci, hospicjum perinatalne, grupę wsparcia dla 
rodziców i rodzeństwa w żałobie, centrum wolontariatu hospicyjnego, Regionalna Placówka Opiekuńczo Terapeutyczna 
„Tęczowy Domek”, Dzienny Ośrodek Rehabilitacji dla dzieci i młodzieży. Ponadto przy Fundacji działają poradnie specjalistyczne, 
w tym: poradnia stomatologiczna w znieczuleniu ogólnym, poradnia chirurgii dzieci, poradnia pulmonologiczna. Z poradni 
korzystają dzieci znajdujące się m.in. pod opieką hospicjum oraz podopieczni RPOT.

Głównym celem działalności Fundacji jest zapewnienie opieki hospicyjnej dla nieuleczalnie chorych dzieci z województwa 
podkarpackiego oraz z innych regionów Polski. Z punktu widzenia dobra dziecka hospicyjna opieka powinna być zapewniona w 
rodzinnym domu, ta forma opieki jest najbardziej korzystną i pożądaną dla dziecka i jego rodziny. Obejmujemy opieką  zarówno 
chore Dziecko, jak i całą rodzinę. Opieka hospicyjna ma wymiar opieki holistycznej i kompleksowej. W skład zespołu 
hospicyjnego wchodzą: Lekarze, pielęgniarki, rehabilitanci, kapelan, psycholog, pracownik socjalny oraz wolontariusze.

Dla dzieci, które z różnych przyczyn nie mogą przebywać w swoich rodzinnych domach Fundacja zapewnia opiekę hospicyjną w 
warunkach stacjonarnych. Hospicjum stacjonarne pełni również rolę hospicyjnej opieki wyręczającej w okresie wypalenia 
rodziców, potrzeby wyjazdu ze zdrowym rodzeństwem, w różnych innych okolicznościach lub w czasie własnej choroby 
rodziców.
Wszelkie działania w ramach opieki hospicyjnej są oferowane bezpłatnie.

Dane z działalności hospicjum:

Hospicjum domowe dla dzieci: 
Liczba dzieci objętych opieką hospicyjną: 71
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Liczba dzieci z chorobami nowotworowymi: 10
Liczba zgonów: 8

Hospicjum stacjonarne dla dzieci:
Liczba dzieci objętych opieką hospicyjną:45
Liczba dzieci z chorobami nowotworowymi: 3
Liczba zgonów: 4

W ramach opieki hospicyjnej Fundacja prowadzi wypożyczalnie sprzętu medycznego. Sprzęt medyczny jest udostępniany 
bezpłatnie dla podopiecznych hospicjum, na dzień 31.12.2018 r. Fundacja dysponowała 258 sztukami różnego rodzaju sprzętu, 
min: koncentratory tlenu, ssaki, inhalatory, materace rehabilitacyjne, pulsoksymetry, pompy infuzyjne, agregaty prądotwórcze, 
asystory kaszlu i inne. Fundacja zapewnia również zakup leków i środków medycznych niezbędnych do sprawowania opieki 
hospicyjnej.

Hospicjum perinatalne:

Opieka perinatalna to całościowy, wieloaspektowy rodzaj opieki nad rodzicami, którzy oczekują na narodziny ciężko chorego 
dziecka, u którego stwierdzono wadę rozwojową lub jakiś rodzaj niedyspozycji zdrowotnej na etapie prenatalnym, czyli gdy 
matka jest w ciąży. Hospicyjna opieka perinatalna w Podkarpackim Hospicjum dla Dzieci prowadzona jest  przez psychologa we 
współpracy z lekarzem pediatrą i lekarzem położnikiem. Z pomocy mogą korzystać kobiety w ciąży kierowane tu przez lekarzy 
specjalistów w momencie, gdy pojawiają się duże trudności z dzieckiem. Trudności te z jednej strony mogą skutkować trwałą 
wadą, a z drugiej - dziecko może przyjść na świat martwe lub umrzeć tuż po narodzinach. Zadaniem hospicjum perinatalnego 
jest możliwie jak najlepsze przygotowanie rodziców na różne życiowe wydarzenia. Celem opieki perinatalnej jest wsparcie 
rodziców w momencie utraty marzeń o zdrowym dziecku, które ma się lub miało się pojawić na świecie. Ma też zredukować lub 
zniwelować skutki wysokiego poziomu stresu związanego z szokiem, jaki rodzice przeżywają na wiadomość o ciężkiej wadzie 
dziecka.  Ta pomoc ma też podtrzymywać nadzieję, że są jakieś mechanizmy radzenia sobie w takiej sytuacji i dawać 
zapewnienie, że ci rodzice nie zostaną sami. Rodzice muszą też poinformować rodzinę, że wyczekiwane dziecko przyjdzie na 
świat chore albo nie przeżyje porodu. Przygotowujemy też rodziców na spotkania z dzieckiem, które za chwilę może odejść, aby 
te spotkania były możliwie jak najpełniejsze. 
Dane w ramach działalności hospicjum perinatalnego :
Liczba rodzin objętych opieką: 18 rodzin
Występujące rozpoznania chorobowe nienarodzonego dziecka: Wady rozwojowe, zniekształcenia i aberracje chromosomowe, 
w tym m.in. Zespół Downa: 2Zespół Edwardsa: Zespól Patou, Bezczaszkowie, Bezmózgowie, Wielowadzie, Bezwodzie, Brak 
powłok brzusznych, Wodogłowie wrodzone, Wytrzewienie.
Liczba konsultacji poszczególnych specjalistów: 
Konsultacje psychologa : 45
Konsultacje neonatologa: 5
Konsultacje lekarza położnika: 10
Konsultacje położnej: 18

Regionalna Placówka Opiekuńczo – terapeutyczna „Tęczowy Domek”:
Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna ,,Tęczowy Domek” działa  w strukturze Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla 
Dzieci w Rzeszowie. Jest specjalistyczną placówką, wpisującą się w nowoczesny model instytucjonalnej pieczy zastępczej. 
Przeznaczona jest ona dla dzieci, które ze względu na stan zdrowia wymagają specjalistycznej opieki i rehabilitacji, a nie mogą z 
różnych przyczyn życiowych pozostawać pod opieką swoich rodziców bądź opiekunów jak również nie mogą być umieszczone w 
rodzinnej pieczy zastępczej lub placówce opiekuńczo – wychowawczej. 
W 2018 r. w ,,Tęczowym Domku” mieszkało 15 dzieci w wieku od 3 m. ż. do 18 r.ż., którym placówka zapewniała specjalistyczną 
opiekę, dbała o wychowanie, podejmowała działania w kierunku poprawy ich stanu zdrowia, prowadziła niezbędną 
rehabilitację, oraz oddziaływała terapeutycznie. Jedno z przebywających w placówce dzieci dzięki prowadzonej pracy z rodziną, 
powróciło pod opiekę swoich rodziców. Pełnoletni wychowanek placówki bierze udział w procesie usamodzielnienia. 
Placówka podejmowała również szereg działań gwarantujących zaspokojenie potrzeb każdego dziecka, realizację marzeń i 
szczęśliwe dzieciństwo, a stworzone odpowiednie warunki przyczyniają się do nauki samodzielnego w miarę ich możliwości 
funkcjonowania w społeczeństwie.
Grupa pracowników, oprócz administracji placówki, jak wychowawcy dziecięcy, opiekunowie dziecięcy, specjaliści: psycholog, 
pedagog, fizjoterapeuta, neurologopeda czy pielęgniarka, pomagają kompleksowo przebywającym w ,,Tęczowym Domku” 
dzieciom, działając i wciąż się rozwijając dostosowując się indywidualnie do potrzeb każdego dziecka. 

Ośrodek rehabilitacji dzieci  powstał na bazie 10-letniego doświadczenia fundacji w zakresie prowadzenia programów 
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terapeutycznych służących poprawie jakości życia dzieci. W ramach działalności ośrodka rehabilitacji oferujemy wieloprofilową, 
kompleksową rehabilitację, rzetelność, profesjonalizm, indywidualne podejście do dziecka.

Działalność w ramach centrum wolontariatu prowadzonego przy Fundacji :
Styczeń - kwiecień - Akcja 1% podatku, podczas której wolontariusze jeździli po całym województwie podkarpackim, rozdawali 
ulotki informujące o tej formie przekazania darowizny na rzecz Fundacji. Wolontariusze odwiedzali głównie Urzędy Skarbowe, 
większe instytucje, markety. 
W biurze Hospicjum wolontariusze szukali kontaktów do biur rachunkowych w całym województwie podkarpackim i wysyłali do 
nich ulotki rozliczeniem 1% podatku. 
W Centrum handlowym PLAZA byliśmy na akcji rozdawania ulotek 1% podatku.
Wysyłaliśmy ulotki do Urzędów Skarbowych m.in. w województwie świętokrzyskim, opolskim, śląskim, lubelskim, dolnośląskim, 
lubuskim, małopolskim, łódzkim, lubelskim, wielkopolskim, mazowieckim, kujawsko pomorskim. Rozdawaliśmy ulotki podczas 
Podkarpackich Targów Ślubnych oraz Targów Budowlanych. 
 W lutym odbyły się 2 bale Charytatywne:
- Bal Myśliwski
- Bal Samorządowców
Uczestniczyliśmy i wspieraliśmy z wolontariuszami takie akcje jak: 
- „Kapele Serc” – Filharmonia Podkarpacka
- „Rzeszów Carpathia Festiwal 2018”, 
- Piknik Rodzinny dla Pracowników Firmy Borg Warner w Leśnej Woli 
- Koncert Charytatywny w Willi Bolestraszyce
- „Zbiórka z Pompą” - po raz pierwszy biliśmy rekord polski  w robieniu pompek
- „TheBESTofRRS” w Ropczycach,
- Koncert „Piosenka w Prezencie” organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji oraz Wydział Muzyki URz,i wiele innych 
spotkań, podczas których mogliśmy przedstawić dotychczasową działalność hospicjum, rozdać ulotki i foldery.
Siódmy raz organizowaliśmy, dzięki pomocy wolontariuszy i Ludzi Dobrego Serca Wielki Charytatywny Piknik z Okazji Dnia 
Dziecka przy siedzibie Hospicjum dla Dzieci. Wolontariusze pomagali przy organizacji, jak i również uczestniczyli w tym 
wydarzeniu. Co roku włącza się coraz więcej instytucji, firm, darczyńców w przygotowania i organizację tego wydarzenia.
Akcja „Zamiast kwiatów… cieszyła się dużym zainteresowaniem. W ciągu całego roku kontaktowały się z nami Pary Młode, 
które zawierając związek małżeński, przy tej okazji zamiast kwiatów, zbierały wolne datki do puszek, kosmetyki dla dzieci, 
przybory szkolne, zabawki i maskotki.
Z wolontariuszami, spotykaliśmy się na warsztatach plastycznych, tworząc rękodzieła techniką decupage. Przed największymi 
świętami w roku: Wielkanocą, Świętem Zmarłych oraz okresem Bożonarodzeniowym odbyły się kiermasze, na których 
sprzedawaliśmy swoje dzieła wykonywane m.in. tą techniką, oraz rękodzieła podarowane na te okazje przez Przyjaciół 
Hospicjum. Podczas wielu Akcji Charytatywnych, koncertów, eventów również towarzyszyły nam cieszące się ogromnym 
zainteresowaniem nasze rękodzieła. Współpracujemy z kilkoma instytucjami Zakładu Karnego, który wykonuje w ramach 
działań resocjalizacyjnych prace, rękodzieła i przekazuje je  na akcje organizowane przez Fundacje.
W ciągu roku odbyło się wiele  Akcji Charytatywnych organizowanych  w Szkołach  m.in.:
- Akcja „ Żonkil” – zorganizowana przez Szkolne Koło Caritas przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ustrzykach Dolnych
- Akcja ”Żonkil” organizowana przez I Liceum Ogólnokształcące  w Łańcucie
Akcja Żonkil” – rozdawanie kwiatów żonkila w zamian za wolne datki do puszek przy Parafiach w Rzeszowie – organizowana 
przez Gimnazjum Nr 2  w Rzeszowie
- „Między nami jaskiniowcami” zorganizowana przez Zespół Szkół Publicznych i Koło Wolontariatu w Baszni Dolnej.
- Piknik Rodzinny – zorganizowany przez Zespół Szkolno - Przedszkolny  w Krasnem
- IV edycja biegu „Biegniemy dla Hospicjum” – organizowanym przez Zespól Szkół nr 1 i nr 2 w Nienadówce
- w Akcje włączyło się wielu uczniów, którzy nie tylko w Hospicjum ale  i w swoich placówkach organizowali zbiórki na rzecz 
Podopiecznych Hospicjum. 
W październiku odbyła się po raz XI Wielka Aukcja Charytatywna Obrazów w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej, w 
przygotowanie której zaangażowanych jest kilkudziesięciu wolontariuszy.
Apel Mikołajowy rozpoczęliśmy w październiku -  do Ludzi Dobrego Serca i Pomocników Mikołaja, aby pomogli przygotować 
nam prezenty z okazji Dnia Świętego Mikołaja. W Akcje włączyło się wiele firm, instytucji i wspaniałych ludzi, nie tylko z naszego 
województwa, ale z całej Polski i z zagranicy. Otrzymaliśmy  paczki z USA, Norwegii, Londynu. Mikołaj, wraz ze wspaniałymi 
prezentami przygotowanymi przez wolontariuszy, wyruszył indywidualnie do każdego Podopiecznego i jego rodzeństwa na 
pełne radości i wzruszeń spotkanie.
W miesiącu grudniu odbyło się wiele Akcji związanych z Mikołajem, jak  i również przed Świętami Bożego Narodzenia z 
udziałem licznej grupy wolontariuszy hospicjum:
- Akcja „I Ty możesz mieć czerwona czapkę” organizowana wspólnie z VI Liceum Ogólnokształcącym,
- zbiorka charytatywna w Sądach w Rzeszowie, Tarnobrzegu, Łańcucie, Leżajsku, Strzyżowie, Krośnie, Ropczycach, Dębicy, 
Przemyślu, jak i również w całym województwie podkarpackim, 
- Wigilia Hospicyjna
- Akcja „Podziel się Posiłkiem”, dzięki uprzejmości Podkarpackiego Banku Żywności, mogliśmy zbierać żywność w 4 marketach w 
Rzeszowie. Zebrane dary otrzymały Rodziny naszych Podopiecznych przed Świętami Bożego Narodzenia i wiele innych akcji, w 
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

600

20

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

które zaangażowało się wielu wolontariuszy, bezinteresownych ludzi, szkół, przedszkoli.
W okresach przedświątecznych: wielkanocnym i bożonarodzeniowym, do pomocy zgłosiło się wiele szkół, przedszkoli, którzy 
organizowali kiermasze z ozdobami świątecznymi, przesyłali do nas kartki z życzeniami  i listy do  podopiecznych Fundacji.
W ciągu roku odbywały się wyjazdy i spotkania - prelekcje dla uczniów w szkołach podstawowych, liceach na terenie 
województwa podkarpackiego na temat idei opieki hospicyjnej i pozyskania nowych wolontariuszy akcyjnych oraz zachęcając 
przy okazji do zbiórki plastikowych nakrętek.
W dalszym ciągu trwała Akcja pt.: „ NAKRĘĆ się na pomaganie”– akcja zbierania nakrętek, w którą „wkręciło” się wiele 
instytucji, firm, szkół, przedszkoli i osób prywatnych.
Uczestniczyliśmy w konferencjach:
- Konferencja „Wyjdź przed szereg Rzeszów- Życie to droga”,
- Konferencja ZUS na rzecz osób niepełnosprawnych
- Konferencja Hospicjum- Alma-Spei - Kraków
W listopadzie byliśmy organizatorami konferencji pt. „Wolontariat- społeczne zaangażowanie na rzecz dzieci, w której  wzięło 
udział 80 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z Rzeszowa. Konferencja była finansowana przez Urząd Miasta Rzeszowa.
W ciągu roku odbywały się cykliczne spotkania z wolontariuszami. Bardzo często i licznie angażowali się oni nie tylko w Akcje 
Charytatywne ale i w pomoc biurową hospicjum, telefonowanie, wysyłanie @, kartek pocztowych, listów, podziękowań, 
składanie teczek, przygotowaniach puszek i koszulek na akcje charytatywne.
Wolontariusze uczestniczyli również w wyjazdach urodzinowych do naszych podopiecznych.

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
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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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 ochrona i promocja zdrowia

Hospicjum domowe dla dzieci. W ramach 
wsparcia hospicjum domowe zapewnia pomoc 
lekarską, pielęgniarska, rehabilitacja, pomoc 
socjalna w tym bezpłatne dostarczenie sprzętu 
medycznego i leków
Hospicjum stacjonarne dla dzieci,
Hospicjum perinatalne - forma wsparcia dla 
przyszłych rodziców spodziewających się ciężko 
chorego dziecka. W ramach wsparcia hospicjum 
perinatalnego zapewniamy wsparcie 
psychologiczne, lekarskie oraz koordynację 
działań postępowania już na etapie 
prenatalnym.
Grupa wsparcia dla rodziców i rodzeństwa po 
stracie dziecka,
Dzienny ośrodek rehabilitacji dla dzieci i 
młodzieży.

86.90 E 1 120 000,00 zł

2
działalność na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynek dzieci 
i młodzieży

Regionalna Placówka opiekuńczo terapeutyczna 
„Tęczowy Domek”. w PLACÓWCE MOGĄ 
PRZEBYWAĆ DZIECI KTÓRE Z RÓŻNYCH 
PRZYCZYN ZDROWOTNYCH NIE MOGĄ BYĆ 
UMIESZCZONE W INNYCH PLACÓWKA 
OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH.  Placówka 
działa w systemie instytucjonalnej pieczy 
zastępczej, Jest to forma wsparcia dla dzieci 
niepełnosprawnych i chorych które nie mają 
domu rodzinnego i rodzice nie są w stanie, nie 
chcą zapewnić opieki dla tych dzieci. Placówka 
jest przystosowana do objęcia opieka 20 dzieci.  
Dzieci w placówce mają zapewnioną 
profesjonalną opiekę medyczną i wychowawczo 
opiekuńczą.

87.90 z 150 000,00 zł

3 działalność charytatywnej

W ramach działalności charytatywnej zostało 
prowadzonych szereg akcji na przestrzeni całego 
roku z udziałem wolontariuszy, opisanych w pkt 
1. Wolontariat z roku na rok cieszy się coraz 
większym zainteresowaniem w szczególności 
wśród szkół, firm prywatnych i instytucji 
publicznych, w ramach prowadzenia centrum 
wolontariatu staramy się aby działania były jak 
najlepiej skoordynowane i wykonywane. 
Wolontariat jest podzielony na wolontariuszy 
akcyjnych oraz wolontariuszy medycznych . 
Wolontariuszem medycznym może zostać osoba 
płenoletnia po uprzednim przeszkoleniu.

88.99 Z 40 000,00 zł
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 10 808 112,33 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 9 123 186,10 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 59 793,50 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 153 660,00 zł

d) przychody finansowe 29 775,33 zł

e) pozostałe przychody 1 441 697,40 zł

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 46.90 Z

Sprzedaż darowanych obrazów, grafik, fotografii. Sprzedaż rękodzieł wykonanych i 
przekazanych przez darczyńców. Sprzedaż używanych samochodów użytkowanych przez 
hospicjum domowe. sprzedaż biletów na bal charytatywny współorganizowany przez 
Fundację.Dochód z działalności jest w całości przeznaczony na realizację celów statutowych 
fundacji. Działalność gospodarcza ma charakter pomocniczy, sprzedaż samochodów wiąże się 
z koniecznością wymiany taboru samochodowego służącego do świadczenia wizyt domowych 
w ramach hospicjum domowego dla dzieci.

2 86.90 e

usługi medyczne w tym gabinet chirurgii dzieci , jak również stomatologia w znieczuleniu 
ogólnym przede wszystkim dla dzieci i młodzieży oraz dla osób dorosłych. Fundacja poszukuje 
różnych form finansowania działalności statutowej, jedna z tych form jest świadczenie usług 
medycznych komercyjnych za odpłatnością. Dochód z tej działalności jest przeznaczony na 
realizacje celów statutowych Fundacji a wszczególności dla funkcjonowania hospicjum 
domowego dla dzieci oraz hospicjum stacjonarnego dla dzieci.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 1 690 946,30 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 6 548 240,95 zł
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 1 705 786,83 zł

2.4. Z innych źródeł 863 138,25 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 156 905,90 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 1 690 946,30 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

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 8 879 253,34 zł 1 690 946,30 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

1 opieka paliatywna w hospicjum domowym i stacjonarnym, poradniach ,pulmunologicznej, i 
stomatologicznej - zakup leków ,środków medycznych, zakup paliwa na dojazdy dio 
podopiecznych w hospicjum domowym, zużycie gazu i energii w hospicjum stacjonarnym, 
wyżywienie w hospicjum stacjonarnym, usługi medyczne, pielęgniarskie i opiekuńcze. usługi 
medyczne, pielęgniarskie i opiekuńcze.

1 621 105,30 zł

2 zakup samochodów - 2 szt na dojazdy do pacjentów hospicjum domowego 69 841,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

6 457 848,75 zł

90 392,20 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

0,00 zł

1 460 732,81 zł

47 992,01 zł

38 302,01 zł

0,00 zł

5 100,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

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

153 660,00 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 698 971,86 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 59 793,50 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

8 424 214,24 zł 1 690 946,30 zł

0,00 zł 0,00 zł

128 515,06 zł

196,32 zł

261 494,98 zł

64 832,74 zł 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 61 719,08 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

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 dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

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.
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1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(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)

82 osób

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)

82,00 etatów

24 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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)

0 osób
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 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 3 190 544,40 zł

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

3 190 544,40 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną przez 
organizację działalnością gospodarczą 

0,00 zł

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)

6 940,45 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4) 

0,00 zł

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
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

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
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

82 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) 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6
 miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

0 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

82 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

2 750 067,53 zł

2 518 020,04 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

217 170,00 zł

- inne świadczenia 14 877,49 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 440 476,87 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 3 190 544,40 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

10 000,00 zł

9. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i 
inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 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)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 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 Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 'Przez aktywność do 
zdrowia" Umowa 20/2018 z 
09-03-2018r.

- korekcja wad postawy
- poprawa funkcjonowania 
psychosomatycznego
-łagodzenie skutków wad 
postawy
-edukacja rodziców w zakresie 
roli aktywności ruchowej w 
rozwoju dziecka

GMINA MIASTO RZESZÓW 15 000,00 zł

2 "WOLONTARIAT SPOŁECZNE 
ZAANGAŻOWANIE NA RZECZ 
DZIECI" UMOWA 92/18 Z 21-
03-2018 R.

-integracja osób i środowisk 
wspierających rozwój dzieci 
oraz wolontariat na rzecz dzieci,
- ograniczenie wykluczenia 
społecznego dzieci

GMINA MIASTO RZESZÓW 3 000,00 zł

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

0,00 zł

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

0,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

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)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

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) 

3 "NIE JESTEŚ SAM" UMOWA 
93/2018 Z 27-03/2018 R.

- ograniczenie skutków 
zaburzeń rozwojowych,
- poprawa stanu zdrowia oraz 
poziomu funkcjonowania,
- poprawa funkcjonowania 
systemu nerwowego dzieci,
- zapobieganie upośledzeniom 
narządu ruchu o charakterze 
wtórnym,
- poprawa społecznego 
funkcjoonowania dzieci

GMINA MIASTO RZESZÓW 15 000,00 zł

4 "LEPSZA JAKOŚĆ ŻYCIA" 
UMOWA Z 8  Z 11-04-2018 
R.

- ograniczenie skutków 
zaburzeń rozwojowych
-poprawa stanu zdrowia oraz 
poziomu funkcjonowania dzieci
- poprawa społecznego 
funkcjonowania dzieci

GMINA MIASTO RZESZÓW 33 000,00 zł

5 "LEPSZA JAKOŚĆ ŻYCIA 
UMOWA 90/18 Z 14-05-
2018 R.

- doposażenie w sprzęt 
medyczny fundacji.

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI 
SPOŁECZNEJ W RZESZOWIE

15 392,20 zł

6 "PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO 
ZDROWIA" UMOWA 
164/2018 Z 07-08-2018 R.

- korekcja wad postawy
- poprawa funkcjonowania 
psychosomatycznego
-łagodzenie skutków wad 
postawy

GMINA MIASTO RZESZÓW 9 000,00 zł

7 Prowadzenie Regionalnej 
Placówki Opiekuńczo – 
Terapeutycznej  w latach 
2018-2022”334/2017

Prowadzenie Regionalnej 
Placówki Opiekuńczo 
Terapeutycznej (okres umowy 5 
lat)

Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Rzeszowie

751 829,06 zł

8 Przebudowa wyposażenie 
pomieszczeń w budynku 
Hospicjum dla dzieci na 
potrzeby Regionalnej 
Placówki Opiekuńczo-
Terapeutycznej w Rzeszowie

przebudowa i adaptacja 
poddasza na cele działalności 
placówki dla dzieci oraz jewj 
wyposażenie

Województwo podkarpackie 
Instytucja Zarządzająca Regionalnym 
Programem Operacyjnym Umowa 
RPPK.06.02.03-180042/16-00

430 104,70 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

1 Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna w Rzeszowie 
jako dostawca profesjonalnych usług społecznych dla dzieci i 
młódziezy z woj.podkarpackiego

Wojewódzki Urząd Pracy w 
Rzeszowie Umowa RPPK.08.03.00-18
-0004/16-00

450 781,91 zł

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 USŁUGI MEDYCZNE DOPŁATA NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA 4 669 401,03 zł
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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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

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 

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

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

organizacji

RAFAŁ CIUPIŃSKI Data wypełnienia sprawozdania

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

1 FUNDACJA COR ET VITA w 1/3 części

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2019-12-06
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