SPRAWOZDANIE
Z działalności Fundacji za rok 2009
1. Fundacja Psychoonkologii „Ogród Nadziei”
Ul. Puławska 158/164 m.3 02-670 Warszawa
Data rejestracji: 29.09.2004 r.
KRS 0000218418
Członkowie Zarządu:
Prezes: Monika Anna Popowicz

Warszawa, ul. Jeżewskiego 5d m.95

v-ce Prezes: Oliwia Szczuka - Rodzeń
(do 09.04.2009 r.)
Katarzyna Jabłońska
(od 09.04. do 02.11.2009)
Sylwia Świstak – Sawa
(od 02.11.2009 do obecnie)

Warszawa, ul. Radziłowska 3 m. 10

Sekretarz:
Aleksandra Wróblewska – Zgórzak

Warszawa, ul. Berezyńska 34 m. 6
Warszawa, ul. Obozowa 64 m. 7

Warszawa, ul. Puszczy Solskiej 2 m. 50

Członkowie Rady Fundacji:
Przewodniczący: Piotr Raźniewski
Członkowie:
Henryk Czerski
Danuta Grzejda
Aleksandra Laudańska – Niedaszkowska
Maciej Ślusarek
Jolanta Szymańska (od 30.03.2009 r.)
Cele statutowe Fundacji:
Pomoc i działanie na rzecz osób chorych somatycznie (i ich rodzin),
ze szczególnym uwzględnieniem chorych na nowotwory oraz profilaktyka i
promocja zdrowia.
2. DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ODPŁATNA I
NIEODPŁATNA
Działalność pożytku publicznego odpłatna:
a)
b)
c)

Działalność związana z organizacją targów i wystaw (74.87.A )
Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej
niesklasyfikowane (80.42.B)
Wydawanie książek (22.11.Z )
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d)
e)
f)
g)
h)

Działalność paramedyczna (85.14.E )
Działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego pozostała, gdzie indziej
niesklasyfikowana (85.14.F)
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (85.32.B)
Reklama (74.40 Z)
Działalność filharmonii, orkiestr, chórów (92.31C)
Działalność pożytku publicznego nieodpłatna:
a) Pomoc społeczna pozostała, bez zakwaterowania (85.32.C)
b) Działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego pozostała, gdzie indziej
niesklasyfikowana (85.14.F)

3. OPIS
DZIAŁALNOŚCI
SPRAWOZDAWCZYM

STATUTOWEJ

W

OKRESIE

W 2009 r. Fundacja prowadziła działania na rzecz organizacji pomocy
psychologicznej i terapii wspomagających proces zdrowienia dla osób chorych na
nowotwory i ich bliskich: warsztatów psychoedukacyjnych i grup warsztatowo –
terapeutycznych wg Programu Simontona, terapii tańcem i ruchem, jogi
leczniczej, oraz psychoterapii indywidualnej i grup wsparcia.
Przez cały rok Fundacja prowadziła działalność statutową w oparciu o własne
środki, pozyskane podczas III Aukcji Charytatywnej „ziarno SZTUKI – Ogród
NADZIEI” w listopadzie 2008 r. oraz z 1% podatku i darowizn.
Dzięki tym środkom z pomocy Fundacji skorzystało 231 osób, w tym: 84 osoby
wzięły udział w psychoterapii indywidualnej, 92 osoby w warsztatach
weekendowych wg Programu Simontona, 6 osób w grupie warsztatowo –
terapeutycznej wg Programu Simontona, 6 osób w grupie terapii tańcem i ruchem
wg DMT, 23 osoby w zajęciach jogi leczniczej wg Metody Iyengara oraz 20 osób w
spotkaniach grupy wsparcia.
Przeprowadziliśmy w tym czasie 474 sesji psychoterapii indywidualnej,
10 warsztatów weekendowych wg Programu Simontona, 1 grupę warsztatowo –
terapeutyczną wg Programu Simontona, 1 grupę terapii tańcem i ruchem wg DMT,
45 sesji grupowych jogi leczniczej wg Metody Iyengara oraz 7 spotkań grupy
wsparcia.
W okresie od września do końca grudnia zespół terapeutyczny Fundacji został
oddelegowany do realizacji Integralnego Programu Pomocy dla Osób Chorych na
Nowotwory i ich Bliskich w ramach podwykonawstwa w projekcie „Integracja dla
samodzielności”. Rozwiązanie to umożliwiło 30 podopiecznym Fundacji
korzystanie nieodpłatnie z przynajmniej trzech instrumentów aktywnej integracji,
będących częścią Integralnego Programu Pomocy.
Równolegle Fundacja prowadziła systematyczne działania o charakterze
informacyjnym i działania promujące jej cele statutowe. Zorganizowaliśmy i
przeprowadziliśmy IV Aukcję Charytatywną „ziarno SZTUKI – ogród NADZIEI”,
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której celem była promocja działalności Fundacji oraz zebranie środków na
realizację celów statutowych. Kontynuowaliśmy nawiązaną w ubiegłym roku
współpracę z warszawskim środowiskiem artystycznym, którego przedstawiciele
przekazywali swoje prace na aukcję. Wśród ofiarodawców znaleźli się tacy artyści,
jak Andrzej Pągowski, Leon Tarasewicz czy Rafał Olbiński oraz galerie sztuki.
Rozpoczęliśmy współpracę z Muzeum Narodowych w Warszawie, które użyczyło
swojej przestrzeni wystawienniczej dla tygodniowej ekspozycji obiektów przed
aukcją. Sama Aukcja odbyła się w hallu głównym Muzeum, gromadząc liczne
grono ponad 150 uczestników. Nasze działania wsparli swoim honorowym
patronatem Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, Ministerstwo Kultury i
Dziedzictwa Narodowego, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Business
Centre Club, Marszałek Województwa Mazowieckiego. Organizacja imprezy była
możliwa dzięki pomocy rzeczowej sponsorów, wśród których znaleźli się A.Blikle
Sp. zo.o., ArtForma, Bracia Majewscy, City Self-Storage, Niespodzianki.pl,
Siódemka, Soft Script. Pomimo intensywnych starań, nie udało się pozyskać
sponsorów finansowych. Podczas aukcji zostało zlicytowanych 179 prac artystów z
Polski i zagranicy, z czego sprzedano 163 obiekty. Środki pozyskane dzięki IV
Aukcji w wysokości w wysokości 72 546,76 zł zostały przeznaczone na organizację i
realizację Integralnego Programu Pomocy dla Osób Chorych na Nowotwory i Ich
Bliskich w 2010 r. Aukcji towarzyszyły liczne patronaty medialne, a ich owocem
były informacje dotyczące tego wydarzenia oraz działalności Fundacji, jakie
zostały opublikowane w mediach, a także wywiady prasowe, radiowe i medialne
podnoszące temat psychoonkologii. Praca wolontariuszy związanych z Fundacją
stanowiła istotne wsparcie organizacyjne aukcji. Impreza była również okazją do
wręczenia przyznanych przez Radę Fundacji honorowych tytułów „Przyjaciela
Fundacji” i „Sponsora Fundacji”.
Fundacja była uczestnikiem programu profilaktycznego „Mam haka na raka”,
organizowanego przez Polską Unię Onkologii, skierowanego do uczniów
gimnazjów i liceów.
Prowadziliśmy działania na rzecz popularyzacji psychoonkologii oraz rozwoju
świadomości społecznej w dziedzinie problemów i potrzeb osób chorych na
nowotwory. Zorganizowaliśmy wystawę fotografii Izy Moczarnej – Pasiek
„Cięcie”, przedstawiającą problem utraty włosów przez kobiety leczone
chemioterapią. W Warszawie wystawa była prezentowana w Parku przy Pałacu w
Wilanowie, we współpracy z Muzeum Pałacu. Wystawie towarzyszył otwarty dla
zwiedzających pokaz jogi na trawie oraz zbiórka środków na realizację
Integralnego Programu Pomocy dla Osób Chorych na Nowotwory i Ich Bliskich.
Sponsorem wystawy była firma Roche, a partnerem współfinansującym Fundacja
Pro Bono Poloniae. Honorowym patronatem objął wydarzenie Business Centre
Club, a patronatów medialnych udzielili: Twój Styl, Radio PIN, Newsweek,
businessman.pl oraz portale poradnik zdrowie.pl, SwiatObrazu.pl i rak piersi.pl.
Na łamach Twojego Stylu ukazał się wywiad z uczestniczkami sesji zdjęciowej oraz
z psychoonkologiem związanym z Fundacją. Wystawa była prezentowana pod
patronatem Fundacji w kilku miastach w Polsce: we Wrocławiu, w Gdyni i
Bogatyni. Kontynuacja jej tourne w kraju jest planowana w 2010 r.
Fundacja wzięła udział w imprezach masowych, prezentując swoją działalność na
rzecz chorych na nowotwory i udzielając porad psychoonkologów przy stoiskach
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zorganizowanych na Polach Mokotowskich podczas „Dnia Ziemi” oraz na pikniku
„Na Wolę po Zdrowie” w Parku Sowińskiego.
Utrzymujemy regularny kontakt z mediami w obszarze psychoonkologii.
Działania medialne i charytatywne wspiera charytatywnie firma Media Connect.
Członkowie zespołu terapeutycznego Fundacji uczestniczyli w różnych formach
kształcenia zawodowego: od regularnej superwizji psychologicznej, przez udział w
szkoleniu psychoterapeutycznym i kursie nauczycielskim jogi, po udział w
konferencjach naukowych. Przedstawicielki Fundacji wzięły udział w 10
Ogólnopolskiej Konferencji Psychoonkologicznej organizowanej przez Polskie
Towarzystwo Psychoonkologiczne, prezentując doświadczenia zdobyte w ramach
wolontariatu oraz prowadząc warsztat dla uczestników Konferencji.
Rozwijaliśmy współpracę z placówkami onkologicznymi oraz organizacjami
pacjentów na terenie Warszawy.
Podtrzymujemy relacje z Zakładem Rehabilitacji COI i z Instytutem Hematologii.
Kontynuowaliśmy współpracę z Polską Unią Onkologii, Klubem Amazonek
„Żonkil” i ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy „Kwiat
Kobiecości”.
Przy Fundacji rozwija się działalność wolontariatu. Wolontariusze uczestniczyli w
organizacji imprez charytatywnych i pomagali w codziennych pracach Fundacji.
Kontynuujemy działalność wolontariatu skierowaną bezpośrednio do pacjentów
onkologicznych i ich rodzin. Grupa wsparcia dla osób chorych na nowotwory i ich
bliskich była prowadzona przez wolontariuszkę z przygotowaniem merytorycznym
- Annę Długołęcką.
Jako organizacja pożytku publicznego Fundacja uczestniczyła w kampanii
społecznej 1% podatku. W jej ramach zebraliśmy środki na cele statutowe
Fundacji w wysokości 127 165,47 zł, które zostały przeznaczone na organizację i
realizację Integralnego Programu Pomocy dla Osób Chorych na Nowotwory i Ich
Bliskich w 2010 r. Przeprowadziliśmy również zbiórkę środków z 1% podatku na
leczenie i rehabilitację czworga podopiecznych Fundacji, w wyniku której
zgromadziliśmy i przekazaliśmy podopiecznym łączną kwotę 108 672,52 zł.
Prowadziliśmy działania na rzecz pozyskania sponsorów, wsparcia finansowego i
różnorodnej pomocy istotnej z punktu widzenia celów statutowych Fundacji.
Przygotowaliśmy dwa projekty wraz z wnioskami o ich dofinansowanie: „Azymut
życie” z PO KL 7.2.1 oraz „Aktywni z chaRAKterem” w ramach konkursu
ogłoszonego przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie w projekcie
systemowym „Integracja dla samodzielności”. Pierwszy z nich został odrzucony na
etapie oceny formalnej, drugi na etapie oceny merytorycznej. Zespół Fundacji od
września do grudnia realizował zadania w ramach projektu „Integracja dla
samodzielności” na zasadach podwykonawstwa, dzięki czemu 30 podopiecznych
Fundacji skorzystało nieodpłatnie z przynajmniej trzech instrumentów aktywnej
integracji, będących częścią Integralnego Programu Pomocy.
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DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
4. UCHWAŁY ZARZĄDU
UCHWAŁA ZARZĄDU NR 1/2009
z dnia 10 marca 2009 roku
o wzięciu udziału w festynie zorganizowanym z okazji obchodów Światowego Dnia
Ziemi
UCHWAŁA ZARZĄDU NR 2/2009
z dnia 10 marca 2009 roku
w sprawie przekazania na rzecz leczenia i rehabilitacji Pauliny Pruskiej środków ze
zbiórki 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
UCHWAŁA ZARZĄDU NR 3/2009
z dnia 30 marca 2009 roku
o przyjęciu sprawozdania rocznego za 2008 rok
UCHWAŁA ZARZĄDU NR 4/2009
z dnia 30 marca 2009 roku
o zatwierdzeniu wniosku o dofinansowanie projektu „Azymut Życie. Integralny
Program Pomocy dla Osób Chorych na Nowotwory i Ich Bliskich.
UCHWAŁA ZARZĄDU NR 5/2009
z dnia 24 kwietnia 2009 roku
o udziale Fundacji w Pikniku „Na Wolę po Zdrowie”
UCHWAŁA ZARZĄDU NR 6/2009
z dnia 24 kwietnia 2009 roku
o organizacji wystawy „Cięcie”
UCHWAŁA ZARZĄDU NR 7/2009
z dnia 5 maja 2009 roku
o organizacji koncertu w Sali Kongresowej
UCHWAŁA ZARZĄDU NR 8/2009
z dnia 29 czerwca 2009 roku
o zawieszeniu dofinansowania do psychoterapii indywidualnej dla nowych pacjentów.
UCHWAŁA ZARZĄDU NR 9/2009
z dnia 13 lipca 2009 roku
o zatwierdzeniu wniosku o dofinansowanie projektu „Aktywni z charakterem”
UCHWAŁA ZARZĄDU NR 10/2009
z dnia 13 lipca 2009 roku
o odwołaniu organizacji koncertu w Sali Kongresowej
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UCHWAŁA ZARZĄDU NR 10a/2009
Z dnia17 września 2009 roku
O oddelegowaniu kadry Fundacji do
Samodzielności”

realizacji

projektu

„Integracja

dla

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 11/2009
z dnia 6 października 2009 roku
o organizacji IV Aukcji Charytatywnej „Ziarno Sztuki – Ogród Nadziei”
UCHWAŁA ZARZĄDU NR 12/2009
z dnia 15 grudnia 2009 roku
w sprawie przekazania środków zgromadzonych podczas IV Aukcji ”Ziarno sztuki –
Ogród Nadziei” na rzecz Integralnego Programu Pomocy dla Osób Chorych na
Nowotwory o Ich Bliskich w 2010r.
UCHWAŁA ZARZĄDU NR 13/2009
z dnia 20 grudnia 2009 roku
w sprawie przekazania środków na rzecz terapii podopiecznych Fundacji: Pauliny
Pruskiej, Magdaleny Julii Konarzewskiej, Danuty Kopackiej i Magdaleny Gintowt ze
zbiórki 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

5. PRZYCHODY FUNDACJI






Spadek
0
Zapis
0
Darowizny pieniężne od osób fizycznych i prawnych
14 304,60 zł
Dotacje
0 zł
Przychody z działalności statutowej
286 703,54 zł
(w tym:
- dochód z aukcji charytatywnych
99 541,00 zł
- dochód z 1% podatku
127 165,47 zł)
 Wynik finansowy z działalności gospodarczej
nie dotyczy
 Dochód z prowadzenia rachunku bankowego (odsetki)
542,64 zł
6. WYSOKOŚĆ KWOT PRZEZNACZONYCH NA:



Realizację celów statutowych fundacji
144 141,44 zł
Wydatki administracyjne
32 636,32 zł
(opłaty lokalowe i telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości, usługi
rachunkowe, opłaty bankowe, ubezpieczenia, podróże służbowe,
materiały biurowe, wyposażenie itp.)
 Działalność gospodarczą
n.dot.
 Inne wydatki : pochodne od wynagrodzeń
5 823,93 zł

6

7. DANE O:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Liczbie osób zatrudnionych w fundacji
3
Łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundację
31 460,30 zł
Wysokości miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie
2 621,69 zł
Wydatkach na wynagrodzenia z umów zleceń
19 102,00 zł
Udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych
0
Kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych
200 258,65 zł
Wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych
akcji w spółkach prawa handlowego
0
h) Nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot
wydatkowanych na to nabycie
0
i) Nabytych pozostałych środkach trwałych o wartości jednostkowej powyżej
5.000,- zł
0
j) Wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych
sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych:
Aktywa:
zł
Zobowiązania:

204 546,23
8 684,16 zł

8. DANE O PRZYCHODACH UZYSKANYCH PRZEZ FUNDACJĘ Z
ODPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ REALIZOWANYCH W RAMACH
CELÓW STATUTOWYCH, Z UWZGLĘDNIENIEM KOSZTÓW TYCH
ŚWIADCZEŃ.
Przychody z działalności statutowej:
 Wpłaty uczestników:

33 936,00 zł

Koszty działalności statutowej

144 141,44 zł

9. DANE O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ FUNDACJI PRZEZ
PODMIOTY PAŃSTWOWE I SAMORZĄDOWE (usługi państwowe,
zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej
działalności.

10.
INFORMACJE O ROZLICZENIACH FUNDACJI Z BUDŻETEM
Z TYTUŁU CIĄŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH.
Podatek dochodowy od osób fizycznych (płatny do 20.01.2010r.) 445,00 zł
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