
1 

 

SPRAWOZDANIE 

 z działalności fundacji za rok 2010 r.  

 

1. Fundacja Psychoonkologii „Ogród Nadziei” 
Ul. Puławska 158/164 m.3 02-670 Warszawa 

 

Data rejestracji: 29.09.2004 r.    

KRS 0000218418 

Regon: 015832921 

 

Członkowie Zarządu: 

Prezes: Monika Anna Popowicz     Warszawa, ul. Jeżewskiego 5d m.95 

Wiceprezes: Tadeusz Haładaj     Warszawa, ul. Melsztyńska 14 m. 13 

 

Cele statutowe Fundacji: 

Pomoc i działanie na rzecz osób chorych somatycznie (i ich rodzin), w tym osób 

niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem chorych na nowotwory oraz 

profilaktyka i promocja zdrowia. 

 

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych,  

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

 Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznej dla osób chorych i ich bliskich, w postaci 
warsztatów i indywidualnych sesji psychoterapeutycznych (szczególnie w oparciu o Program 
Simontona) oraz grup wsparcia 

 organizowanie i prowadzenie innych form terapii (treningi relaksacyjne, arteterapia, 
muzykoterapia, choreoterapia, śmiechoterapia, joga lecznicza, itp.) dla osób chorych 
somatycznie i innych zainteresowanych 

 organizowanie i prowadzenie szkoleo w zakresie psychoedukacji dla personelu medycznego 

 budzenie świadomości społecznej w obszarze znaczenia czynników psychologicznych dla 
etiologii i przebiegu chorób somatycznych m.in. poprzez działania medialne 

 organizowanie spotkao, konferencji, szkoleo służących wymianie myśli i doświadczeo 
związanych z celami Fundacji 

 prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej, publikowanie prac naukowych  

 organizowanie akcji i imprez charytatywnych dla pozyskania środków na działalnośd 
statutową  
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 skupianie wokół idei Fundacji osób zainteresowanych jej celem, w tym przedstawicieli 
środowisk twórczych i naukowych, w kraju i za granicą  

 współpraca z instytucjami paostwowymi i samorządowymi, zakładami opieki zdrowotnej, 
organizacjami pozarządowymi w celu realizacji zadao statutowych 

 propagowanie założeo Fundacji celem pozyskania donatorów, zapisów, spadków, darowizn, 
na realizację celów statutowych  

 
Opis prowadzonej działalności: 

 
Przez cały 2010 rok Fundacja prowadziła działalnośd związaną z organizacją i realizacją Integralnego 
Programu Pomocy Psychoonkologicznej dla osób chorych na nowotwory i ich bliskich.  
W działania te w okresie od stycznia do 15 sierpnia i od 15 listopada do kooca roku zostały 
zaangażowane środki pochodzące z 1% podatku, z IV Aukcji Charytatywnej „ziarno SZTUKI – Ogród 
NADZIEI”, oraz z zasobów Fundacji. W ramach Integralnego Programu odbyło się 14 konsultacji 
psychoonkologicznych, 7 warsztatów psychoedukacyjnych wg Programu Simontona, 228 sesji 
indywidualnej terapii psychoonkologicznej, 14 sesji jogi leczniczej wg Metody B. K. S. Iyengara oraz 8 
spotkao grupy wsparcia. Z pomocy skorzystało łącznie 133 osoby. Udział w warsztatach 
psychoedukacyjnych wg Programu Simontona oraz w spotkaniach grupy wsparcia został w całości 
sfinansowany ze środków Fundacji. 12 sierpnia 2010 r. Fundacja podpisała z Warszawskim Centrum 
Pomocy Rodzinie umowę na realizację zadania publicznego „Aktywni z charakterem” z zakresu 
pomocy społecznej w ramach projektu WCPR „Integracja dla samodzielności” współfinansowanego 
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 134 904 zł. W 
okresie od 15 sierpnia do 15 listopada Integralny Program Pomocy Psychoonkologicznej był 
realizowany w ramach projektu „Aktywni z charakterem” ze środków z dotacji. W jego obrębie 
zrealizowaliśmy, zgodnie z przyjętym harmonogramem, 30 konsultacji psychoonkologicznych, 192 
sesje indywidualnej terapii psychoonkologicznej, 1 warsztat psychoedukacyjny wg Programu 
Simontona,  12 konsultacji do grupy terapii taocem i ruchem DMT, 12 sesji terapii grupowej taocem i 
ruchem DMT, 1 warsztat terapii taocem i ruchem DMT, 25 sesji jogi leczniczej wg Metody B. K. S. 
Iyengara, 2 treningi antystresowe,  2 warsztaty psychodietetyki, 2 warsztaty komunikacji, 1 trening 
asertywności, 3 warsztaty zdrowego gotowania oraz 8 sesji treningu uważności Mindfulness. W 
projekcie wzięło udział 30 osób, które korzystały bezpłatnie ze wszystkich instrumentów aktywnej 
integracji. 
25 listopada 2010 r. Fundacja przeprowadziła V Aukcję Charytatywna dzieł sztuki i przedmiotów 
kolekcjonerskich „ziarno SZTUKI – ogród NADZIEI” we współpracy z Muzeum Narodowym w 
Warszawie. Dochód z V Aukcji został w całości przeznaczony na organizację i realizację Integralnego 
Programu Pomocy Psychoonkologicznej w 2011 r. 
Fundacja prowadziła działania na rzecz pozyskania środków z 1% podatku dochodowego, w tym 
środków na leczenie i rehabilitację 3 podopiecznych. Środki pozyskane z 1% podatku wyniosły 

34 247,76 zł, a ponadto 3.236,90 zł na rzecz podopiecznych. Wszystkie środki pozyskane na  
działalnośd statutową Fundacji zostały przeznaczone na organizację i realizację Integralnego 
Programu Pomocy Psychoonkologicznej w 2011 r. 
 

3. Główne zdarzenia prawne o skutkach finansowych: 

– przyjęcie budżetu i planu działania Fundacji na 2010 r., 

– podpisanie z Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie umowy na realizację 

zadania publicznego „Aktywni z charakterem”  z zakresu pomocy społecznej 

w ramach projektu WCPR „Integracja dla samodzielności” 
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współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w wysokości 134 904 zł, 

– przyjęcie koncepcji i budżetu V Aukcji Charytatywnej dzieł sztuki i 

przedmiotów kolekcjonerskich, w wyniku jej przeprowadzenia Fundacja 

pozyskała  środki netto w wysokości 50 224   zł 

– podpisanie umowy z Multi Communications Sp. z o.o. w celu prowadzenia 

kampanii medialnej promującej V Aukcję Charytatywną, w wyniku jej 

realizacji Fundacja otrzymała kwotę 10.000 zł 

– podpisanie umowy z artinfo.pl na przeprowadzenie internetowej licytacji w 

ramach V Aukcji Charytatywnej, co pozwoliło uzyskad przychód w kwocie 

26.050 zł, przy poniesionym koszcie 2 605 zł 

– przeprowadzenie działao na rzecz pozyskania środków z 1% podatku 

dochodowego – w tym podpisanie umowy na reklamę ,           poniesiony 

koszt 1.037 zł, a pozyskane środki 34 247,76 zł, 

– podpisanie umowy z bankiem Millenium na lokatę środków pieniężnych w 

wysokości 70.000 zł. 

4. Odpisy uchwał Zarządu w załączeniu. 

5. Uzyskane przychody i źródła ich pochodzenia 

a. Z działalności statutowej  379 989,35 w tym: 

Wpłaty dla podopiecznych  3 236,90 

Dotacja „Aktywni z charakterem” 131 579,94 

Wpłaty 1%    34 247,76 

Darowizny    12 627,50 

Aukcje     73 983,40 

Inne     219,56 

Wpłaty za udział w zajęciach  17 009,10 

Nadwyżka 2009 r.   107 085,19 

 

b. Finansowe    2 216,86 

 

6. Informacje o odpłatnych /częściowo/ świadczeniach realizowanych w ramach celów 

statutowych, dofinansowanych ze środków Fundacji: 

– konsultacje psychoonkologiczne, 

– indywidualna terapia psychoonkologiczna,  

– joga lecznicza. 
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Łączne koszty tych działao wyniosły w 2010 r. 63.88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2,79 zł.   

 

7. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 

8. Koszty poniesione w 2010 r. na:  

a/ realizację  celów statutowych  229 912,29  

b/ administrację           74 541,71 

c/ pozostałe                                            900,00 

 

9. Zatrudnienie w fundacji 

Łączna liczba osób 2 

- prezes, 

- pracownik biurowy. 

 

10. Wynagrodzenia osób zatrudnionych w Fundacji na umowę o pracę rocznie  32 977,18 

- nie wypłacano nagród, premii, innych świadczeo 

 

11. Wynagrodzenia członków zarządu w 2010 r.      

 21 880,00 

 

12. Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia w ciągu roku 

                     38.635 

13. Fundacja nie udzielała żadnych pożyczek. 

 

14. Kwoty na rachunku bankowym na dzieo 31.12.2010 r. 171 471,51 

-  Bank PEKAO S.A. 13 134,34 

- Bank Millennium S.A.   158 337,17 

 

15-18. nie dotyczy 

 

19. Wartośd aktywów na dzieo 31.12.2010 r. 173 577,91 

 

20. Wartośd zobowiązao na dzieo 31.12.2010 r. 7 054,90 

 

21. Zadania zlecone przez podmiot samorządowy: 

Zadanie „Aktywni z charakterem”  

Przychody z dotacji    131 579,94 

Koszty zadania                132 264,37 
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Strata (koszty niekwalifikowane)  - 684,43 

 

22. Zobowiązania podatkowe na dzieo 31.12.2010 r. 948,50 (Pit-4 za m-c 12.2010 r.) 

 

Składane deklaracje podatkowe: 

 PIT-4R  

CIT-8 

 

W roku sprawozdawczym w Fundacji nie były przeprowadzane kontrole poza analizą 

kontrolną sprawozdania z realizacji zadania zleconego, które zostało przyjęte i rozliczone. 

 

 

 

 


