FUNDACJA „MAM SERCE”
Ul. Wita Stwosza 12
02-661 Warszawa
KRS: 0000362564
NIP: 5213581779

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2012

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46,
poz. 203).
Do sporządzenia niniejszego sprawozdania zastosowano przepisy rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z
działalności fundacji (Dz. U. Nr 50, poz. 529).
1. Nazwa Fundacji, siedziba, adres, data wpisu i nr KRS, REGON, skład zarządu, cele
statutowe Fundacji.
Fundacja „Mam serce”
siedziba: Warszawa
adres: ul. Wita Stwosza 12, 02-661 Warszawa
data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 16 sierpnia 2010 r.
numer KRS: 0000362564
numer REGON: 142538086
Skład Zarządu Fundacji „Mam serce”:
Prezes:
Joanna Kostecka, zam. w Warszawie, dowód osobisty nr: AUY 879327
Członek Zarządu:
Monika Marcinkowska, zam. w Warszawie, dowód osobisty nr: AEG 342568

Celami statutowymi Fundacji są:
a) Działalność w zakresie ochrony zdrowia i ratowania życia dzieci znajdujących się w
szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej.
b) Udzielanie pomocy szpitalom i placówkom medycznym w zakresie ochrony zdrowia i
ratowania życia dzieci znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub
materialnej.
c) Udzielanie pomocy placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym w
zakresie opieki nad dziećmi znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej
lub materialnej.
d) Udzielanie pomocy dzieciom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji
życiowej.
2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej
Zasady i metody działania:
a) Organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego oraz
lekarstw niezbędnych do ratowania zdrowia lub życia dzieci.
b) Organizowanie i finansowanie leczenia i rehabilitacji dzieci w ośrodkach i
placówkach polskich lub zagranicznych.
c) Organizowanie akcji pomocy dzieciom z udziałem innych podmiotów.
d) Inicjowanie i wspieranie działań służących rozwojowi medycyny dziecięcej.
e) Wspieranie rzeczowe i finansowe zakładów opieki zdrowotnej, prowadzących
działalność w zakresie ratowania zdrowia i życia dzieci.
f) Pomoc finansowa i rzeczowa dla ośrodków wychowawczo-opiekuńczych, a w
szczególności domów dziecka.
OPIS DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ:
Fundacja „Mam serce” prowadzi działalność pożytku publicznego wyłącznie w ramach
nieodpłatnej działalności statutowej.
Fundacja realizuje cele statutowe dzięki środkom pochodzącym z darowizn przekazywanych
w cyklu miesięcznym przez Sponsora, firmę ClickQuickNow, a także dobrowolnych wpłat
darczyńców oraz ze zbiórek publicznych prowadzonych na terenie całego kraju, na podstawie

odpowiednich

zezwoleń

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

i

Administracji

oraz

Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.
I. Działalność w zakresie ochrony zdrowia i ratowania życia dzieci
I.I. LECZENIE OPERACYJNE
1.W 2012 r. Fundacja sfinansowała (w całości lub części) 28 operacji zagranicznych: 7
operacji serca, 10 operacji twarzoczaszki, 3 operacje okulistyczne, 3 operacje ortopedyczne, 1
operację rozdzielenia palcozrostu, 4 zabiegi fibrotomii.
W ramach zbiórek publicznych przeprowadzonych w 2012 r. Fundacja sfinansowała operacje
siedmiorga dzieci z ciężkimi wadami serca i układu krążenia. Procedury kardiochirurgiczne
zostały przeprowadzone w wyspecjalizowanej klinice Grosshadern w Monachium. Na ten cel
Fundacja przekazała kwotę 452 402,45 PLN.
Również w ramach środków pozyskanych ze zbiórek publicznych Fundacja sfinansowała 10
skomplikowanych operacji twarzoczaszki w Klinice Bogenhausen w Monachium dzieci z
zespołem Aperta (cechy charakterystyczne choroby to m.in. wrodzone zarośnięcie szwów
czaszkowych i palcozrost) oraz 1 operację dziewczynki z tym samym schorzeniem w
Centrum Chirurgii Twarzowo-Czaszkowej Medical City Dallas w USA.

Na pokrycie

kosztów operacji chirurgicznych Fundacja przekazała kwotę 231 123,15 PLN.
W ramach tej samej zbiórki publicznej sfinansowaliśmy także operację rozdzielenia
zrośniętych palców podopiecznej z zespołem Aperta w Szpitalu Dziecięcym Wilhelmstift w
Hamburgu – w kwocie 27 595,74 PLN.
W toku swojej działalności statutowej Fundacji udało się pozyskać środki na kolejne
procedury chirurgiczne: operacje oczu w Klinice Okulistycznej w Greifswaldzie dla trójki
podopiecznych z wrodzoną wadą wzroku, którym groziła utrata wzroku w przypadku nie
podjęcia odpowiedniego leczenia. Łączna kwota dofinansowania na ten cel wyniosła
20 164,68 PLN.
Kolejne 47 572,76 PLN przeznaczyliśmy na 3 operacje ortopedyczne: w Schön Klinik, w
Klinice Grunwaldzkiej w Poznaniu i w Krakowie.
W

ramach

działalności

statutowej

Fundacja

sfinansowała

4

zabiegi

fibrotomii

przeprowadzone w Instytucie Rehabilitacji Klinicznej w Tule na Ukrainie. Beneficjentami

pomocy były dzieci z porażeniem mózgowym, z dużą spastyką kończyn. Dzięki możliwości
skorzystania z nowatorskiej metody leczenia operacyjnego, którego celem było usunięcie
przykurczy mięśni i wyeliminowania bólu, dostały szansę na dużą większą sprawność
fizyczną oraz samodzielność w przyszłości.
Fundacja przekazała na zabiegi fibrotomii dla czwórki dzieci kwotę 9 695,70 PLN.
Wszystkie operacje zostały sfinansowane ze środków przekazanych przez prywatnych
darczyńców, zgromadzonych w wyniku zbiórek publicznych oraz przekazanych przez
głównego Sponsora (firmę CQN) i firmę Toyota. Zbiórki na wszystkie operacje zagraniczne
były prowadzone za pośrednictwem Internetu – w formie kampanii e-mailingowych do
udostępnionej bezpłatnie bazy adresów e-mailowych przez firmę CQN, w formie apeli
umieszczanych bezpłatnie na portalach społecznościowych i portalach partnerskich np.
siepomaga.pl;
W ramach współpracy z Agorą Fundacja kilkukrotnie korzystała nieodpłatnie z możliwości
emisji reklamy w „Gazecie Wyborczej” i jej dodatkach.

I.II. REHABILITACJA
1. W terminie 01.01.2012 – 31.05.2012 odbyła się pierwsza część wspólnego projektu
Fundacji „Mam serce” i Fundacji Agory – „Walka o sprawność”. W ramach wspólnych
działań obu fundacji udało się zapewnić dzieciom z różnym stopniem niepełnosprawności
przez okres 5 miesięcy optymalną rehabilitację, poprzez sfinansowanie fizjoterapii, ćwiczeń
usprawniających, dogoterapii, hipoterapii, terapii integracji sensorycznej, rehabilitacji
logopedycznej, słuchowej i rehabilitacji widzenia. Dzięki naszym działaniom podopieczni
mieli dostęp do terapii, która jest ich szansą na powrót do zdrowia, większą sprawność, lepszą
jakość życia i samodzielność. Pomocą zostało objętych dwadzieścioro niepełnosprawnych
dzieci.
Fundacja „Mam serce” i Fundacja Agory przeznaczyły na wyżej wymieniony cel kwotę 71
590,00 PLN.
Od 1 czerwca do 31 grudnia 2012 r. Fundacja „Mam serce” kontynuowała pomoc w zakresie
finansowania rehabilitacji dla 15 podopiecznych.

Łączna kwota przekazana na rehabilitację w 2012 r. wyniosła w sumie (łącznie z dotacją od
Fundacji Agory) 205 675,37 PLN.
2. 1 czerwca 2012 r. Fundacja „Mam serce” rozpoczęła drugą część projektu z Fundacją
Agory „Walka o sprawność”. Tym razem celem było sfinansowanie turnusów
rehabilitacyjnych dla podopiecznych Fundacji „Mam serce” – dzieci z dziecięcym porażeniem
mózgowym, z zanikiem i niedorozwojem mięśni, wadami wrodzonymi (m.in. wadą serca,
wodonerczem, rozszczepem kręgosłupa), z niedosłuchem.

W okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2012 r. obie Fundacje przekazały na ten cel kwotę
45 042,50 PLN.
W ramach założonego budżetu udało się sfinansować 14 turnusów dla 14 dzieci wraz z
opiekunami.
3. Fundacja nawiązała współpracę z Fundacją „Dobra Wioska”, pierwszą w Polsce
organizacją, która realizuje własny program delfinoterapii opracowany i realizowany przez
polskich specjalistów i rehabilitantów na bazie dwóch delfinariów w Turcji. W ramach
pomocy Fundacja opłaciła dwutygodniowe turnusy delfinoterapii w ośrodkach w Turcji dla
czwórki podopiecznych, na co przeznaczyła kwotę 66 580,00 PLN.
Beneficjentami były dzieci z zaburzeniami funkcjonowania centralnego systemu nerwowego,
porażeniem mózgowym, autyzmem oraz zaburzeniami mowy i słuchu. W przypadku tych
schorzeń wykorzystanie stymulacji układu nerwowego i narządów wewnętrznych przez
ultradźwięki wydobywane przez delfiny daje najlepsze efekty, niemożliwe do osiągnięcia w
tak krótkim czasie dzięki konwencjonalnej terapii.

I.III. SPRZĘT MEDYCZNY I REHABILITACYJNY
W okresie od stycznia do grudnia 2012 r. Fundacja zakupiła sprzęt medyczny i
rehabilitacyjny dla 20 podopiecznych, na który przeznaczyła kwotę 122 124,28 PLN.
Dzięki środkom pochodzącym z wpłat na cele statutowe oraz darowiznom przekazanym
podczas zbiórki publicznej udało się zakupić:
6 wózków inwalidzkich (w tym dwa aktywne)
2 foteliki samochodowe dla dzieci wiotkich

37 823,00 PLN
4 362,00PLN

2 leżaki kąpielowe dla niepełnosprawnych

1 720,00 PLN

protezy kończyn dolnych

14 036,69 PLN

ortezy ortopedyczne (2 zestawy)

11 895,00 PLN

łóżko rehabilitacyjne do masażu

299,00 PLN

3 kombinezony rehabilitacyjne Thera Togs
rowerek rehabilitacyjny
schodołaz

32 842,40 PLN
2 600,00 PLN
10 800,00 PLN

koc elektryczny

199,80 PLN

2 pulsoksymetry

1 036,00 PLN

monitor oddechu

389,00 PLN

ciśnieniomierz

243,00 PLN

oprogramowanie komputerowe do rehabilitacji logopedycznej

1 617,50 PLN

a także inne art. medyczne i rehabilitacyjne

2 260,89 PLN

I.IV. LEKI
Fundacja w okresie od stycznia do grudnia pokrywała koszty leczenia farmakologicznego
oraz zaopatrywała w produkty apteczne trzynaścioro przewlekle chorych dzieci.
Łącznie na zakup lekarstw Fundacja przeznaczyła 24 496,58 PLN

II. Udzielanie pomocy szpitalom, placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym
1.W ramach wspierania działalności szpitali i placówek medycznych, Fundacja „Mam serce”
zakupiła i przekazała Oddziałowi Neurochirurgii Dziecięcej Szpitala Klinicznego im. Karola
Jonschera Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu sprzęt medyczny o wartości 30 034,80 zł, w
skład którego weszły:

monitory pacjenta MEC-1200 (5 sztuk)
wielorazowe czujniki temperatury powierzchniowej (5 sztuk)
czujniki SpO2 paskowe dla noworodków, dzieci, dorosłych (4 sztuki)
pulsoksymetry (4 sztuki)
ładowarki akumulatorów + akumulator do aparatury medycznej (4 sztuki)
Poza sprzętem medycznym Fundacja dostarczyła na oddział dziecięcy paczki z odzieżą,
zabawkami, podgrzewaczem, pieluchami, które udało się zgromadzić dzięki zaprzyjaźnionej
firmie oraz placówkom przedszkolnym. Paczki były odpowiedzią na zapotrzebowanie szpitala
na produkty, których na oddziale dziecięcym brakuje.
2. Fundacja przekazała niepełnosprawnym uczniom z Zespołu Szkół Specjalnych nr 85 w
Warszawie artykuły biurowe i pomoce szkolne o łącznej wartości 9 457,12 PLN. Darowizna
obejmowała m.in. plecaki, piórniki, organizery na biurko, długopisy, markery.
3. Fundacja po raz kolejny wsparła finansowo działania Agencji Artystycznej KlapsArt, która
organizuje cykliczne spektakle teatralne w szpitalach dziecięcych, by umilić czas spędzony w
szpitalu przewlekle chorym pacjentom. W okresie od stycznia do lipca przekazała na ten cel
1 000 PLN.

III. Udzielanie pomocy dzieciom w szczególnie trudnej sytuacji życiowej.
1. Fundacja, tak samo jak w poprzednim roku, wysłała paczki upominkowe z okazji Dnia
Dziecka. W każdej paczce znalazły się: artykuły plastyczne, szkolne (dla starszych dzieci),
zabawki, gry oraz słodycze. Dodatkowo do dzieci z biedniejszych rodzin zostały wysłane
paczki socjalne: z proszkami do prania, środkami czystości, żywnością o przedłużonej
trwałości, przyborami szkolnymi, plecakami. W sumie paczki otrzymało 88 dzieci.
Wszystkie przedmioty wysłane w paczkach socjalnych i upominkowych pochodziły z
darowizn rzeczowych od prywatnych darczyńców, firmy Biella oraz przedszkola, które
zorganizowało zbiórkę wśród swoich wychowanków i ich rodziców w ramach akcji „Dzieci
dzieciom”. Łączna wartość wszystkich paczek wyniosła 5 128,97 PLN.
Również w ramach pomocy socjalnej Fundacja wysłała przed 1. września wyprawki
szkolne do wszystkich swoich podopiecznych w wieku szkolnym (w sumie 46 dzieci). Na
każdą wyprawkę składały się: plecak, piórnik, zeszyty, artykuły plastyczne i przybory szkolne

o łącznej wartości 2 516,25 PLN. Darowizny rzeczowe, z których zostały skompletowane
paczki, pochodziły od firmy Biella, anonimowych darczyńców i zaprzyjaźnionych
przedszkoli.
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia Fundacja wysłała do 111 podopiecznych paczki
upominkowe, a także kilka paczek socjalnych – z odzieżą, środkami czystości, artykułami
spożywczymi o przedłużonej trwałości, zabawkami. Koszt wszystkich paczek wyniósł ok.
14 257,68 PLN.

3. Podjęte uchwały
W 2012 roku w Fundacji podpisano 9 uchwał (załącznik nr 1-9)
4. Działalność gospodarcza
W 2012 r. Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.
5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów (za rok obrotowy od 1 stycznia 2012
r. do 31 grudnia 2012 r.):
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej, w tym:
- przychody ze zbiórek publicznych:

1 537 984,75
680 058,04

- darowizny rzeczowe:

17 928,34

- darowizny usług:

61 992,00

- przychody na ogólną działalność statutową:

357 718,39

Przychody z działalności statutowej odpłatnej:

-

Pozostałe przychody:

-

Przychody finansowe (różnice kursowe)
Łącznie:

118,37
1 538 103,12

6. Odpłatne świadczenia realizowane w ramach działalności statutowej
Fundacja nie prowadziła odpłatnej działalności statutowej.
7. Informacja o poniesionych kosztach:
Koszty realizacji zadań statutowych:

1 324 618,56

Koszty administracyjne:

30 836,13

Koszty finansowe:

18 308,57

Pozostałe koszty (zaokrąglenia):

1,99

Łącznie:

1 373 765,27

8.Dane o:
a) liczbie osób zatrudnionych
w 2012 roku nie zatrudniano pracowników
b) łącznej kwocie wynagrodzeń

0,00

wysokości rocznego wynagrodzenia wypłaconego członkom Zarządu:
nie wypłacano wynagrodzenia dla członków Zarządu i Rady Fundacji
c) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia:

0,00

wydatkach na wynagrodzenia z umów o dzieło:

26 290,00

d) pożyczkach pieniężnych:
nie udzielano pożyczek
e) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych (stan na dzień 31 grudnia 2012 r.)
Millennium Bank
Opis rachunku:

saldo

waluta

Konto ogólne (główne)

53 700,61

PLN

Konta przeznaczone na zbiórki

21 189,87

PLN

127 979,30

PLN

198,00

USD

Konto w walucie EUR

(21 139,73 EUR)

Konto w walucie USD

f) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w
spółkach prawa handlowego:
nie nabyto udziałów w spółkach prawa handlowego
g) nabytych nieruchomościach
nie nabyto nieruchomości
h) nabytych pozostałych środkach trwałych

nie nabyto środków trwałych
i) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach
finansowych

AKTYWA

250 240,42

Aktywa trwałe

0,00

Wartości niematerialne i prawne

0,00

Rzeczowe aktywa trwałe

0,00

Należności długoterminowe

0,00

Inwestycje długoterminowe

0,00

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0,00

Aktywa obrotowe

250 240,42

Zapasy

0,00

Należności krótkoterminowe

47 172,64

Inwestycje krótkoterminowe

203 067,78

Środki pieniężne

203 067,78

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0,00

PASYWA

250 240,42

Fundusze własne

235 244,40

Fundusz statutowy

70 906,55

Wynik finansowy netto za rok obrotowy

164 337,85

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

14 996,02

Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek
Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne

0,00
14 996,02

Rezerwy na zobowiązania

0,00

Rozliczenia międzyokresowe

0,00

j) dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe
nie zlecono działalności przez podmioty państwowe i samorządowe

