Wrocław 25.03.08

Sprawozdanie finansowe z działalności prowadzonej w roku 2007
Fundacja" Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci"
(obejmuje okres od dnia: 10.09.2007- data wpisu Fundacji do Krajowego Rejestru
Sądowego do dnia 31.12.2007)
sporządzona zgodnie z rozporządzeniem

Ministra Finansów z 151istopada 2001 roku.

Dane Fundacji:
Nazwa: Fundacja "Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci"
Siedziba: Miasto Wrocław
Adres: ul. Karmelkowa 66, 52-319 Wrocław
Data wpisu do KRS: 10.09.2007
Numer wpisu do KRS: 0000287982
data otrzymania statusu Organizacji Pożytku Publicznego: 29.10.2007
REGON: 020598370
NIP: 894-29-23-364
Zarząd Fundacji:
1. Magdalena Naleśniak- Prezes Fundrcji
Adres: ul. Holenderska 9 a, 54-403 IWrocław

Zasady. formy i zakres działalności statutowej:
Cele statutowe Fundacji:

I

I

l) Wspieranie i świadczenie opieki paliatywnej nad dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi
ze schorzeniami ograniczającymi życie i ich rodzinami. Opieka paliatywna nad dziećmi i
młodzieżą ze schorzeniami ograniczającymi życie jest aktywnym i całościowym podejściem
obejmującym fizyczne, emocjonalne,

społeczne i duchowe elementy. Skupia się na

podniesieniu jakości życia dziecka i wspieraniu
objawów, niesienie ulgi i wytchnienia
żałoby. Celem opieki paliatywnej

rodziny. Obejmuje leczenie nieprzyjemnych

rodzinie oraz opieki w czasie umierania

nie jest przedłużanie

i w okresie

ani skracanie życia, ale poprawa jego

jakości.
2) rozwijanie i wprowadzanie

modelu domowej opieki paliatywnej

nad dziećmi, młodzieżą i

młodymi dorosłymi w Polsce i za granicą.

Zasady, formy i zakres działalności statutowej:
Fundacja realizowała swoje cele przez:
•

Wsparcie finansowe ośrodka opieki paliatywnej dla dzieci: Wyjazdowego
Opieki Paliatywnej

•

Zespołu

ASK- Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci

Pomoc rzeczową i finansową dla rodzin żyjących pacjentów Wyjazdowego
Opieki Paliatywnej ASK- Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci, umożliwiającą
sprawowanie

opieki na.d dzieckiem

okresie żałoby

•

Organizowanie

i finansowanie

IW domu

Zespołu
im

oraz pomoc finansową dla rodzin w

I

programu wsparcia dla chorych i ich rodzin

( organizacja spotkania Świątecznego

dla pacjentów i ich rodzin, zakup prezentów,

organizacja czasu wolnego)

•

Organizowanie

naboru i szkolenia lolontariuszy

W okresie 10.09.2007- 31.12.2007 Fundacja"

dla potrzeb opieki paliatywnej

Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci"

prowadziła swoją działalność zgodnie z celkmi statutowymi.

Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej:
Fundacja "Wrocławskie
gospodarczej.

Hospicjum dla Dzieci" nie prowadziła w roku 2007 działalności

Informacja o wysokości uzyskanych przychodów:
W 2007 roku Fundacja uzyskała przychody statutowe z tytułu:
Fundusz statutowy- 5 000,00 zł
Darowizny - 47383,53 zł

Informacja o poniesionych kosztach:
W 2007 roku Fundacja poniosła koszty na:
realizację celów statutowych -

9913,55 zł

koszty administracyjne-

7939,87 zł

Dane o liczbie zatrudnionych
Fundacja w 2007 roku nie zatrudniała żadnych osób, nie wypłacano żadnych wynagrodzeń
Członkom Zarządu .
Dane o pożyczkach pieniężnych:
Fundacja w 2007 nie udzieliła pożyczek.
Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem na bank:
Fundacja lokuje wszystkie środki na rachunkach w BRE BANK
Stan rachunku bieżącego, dnia 31.12.2007 - 37 780, 50zł.
Dane o wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji
w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek:
Fundacja w 2007 roku nie nabyła obligacji, akcji,
Dane o nabytych nieruchomościach,
wydatkowanych na to nabycie:

ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot

I

Fundacja 2007 r nie nabyła nie:ruchomości'l
Dane o działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe:
Fundacja nie otrzymała zleceń przez podmioty państwowe i samorządowe.

Informacja o rozliczeniach Fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych:
Zobowiązania podatkowe w Fundacji nie wystąpiły.

W okresie sprawozdawczym
przeprowadzane

w Fundacji "Wrocławskie

Hospicjum dla Dzieci" nie były

kontrole.

Zarząd Fundacji:
~Ini>l<

Magdalena Naleśniak- Prezes

Prezes Zarządu
Fundarn Wrocławsk,e

Hosp'qum dla DZI""

