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

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2013

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.
g) Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych.

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,

dobrowolnych wpłat darczyńców oraz ze zbiórek publicznych prowadzonych na terenie
całego kraju, na podstawie odpowiednich zezwoleń Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji,
jak również 1% podatku przekazanego na rzecz podopiecznych Fundacji.

I. Działalność w zakresie ochrony zdrowia i ratowania życia dzieci
I.I. OPERACJE I LECZENIE ZAGRANICZNE
1. W 2013 r. Fundacja sfinansowała (w części lub całości) 20 operacji zagranicznych.
Łączne dofinansowanie na ten cel wyniosło 1.276.900,13 PLN.
W ramach pozyskanych środków Fundacja sfinansowała:
• 16 operacji serca – 961.570,77
• 2 operacje twarzoczaszki – 207.351,83 PLN
• operację ortopedyczną – 99.999,95 PLN
• zabieg fibrotomii – 7.977,58 PLN
Operacje zostały przeprowadzone w wyspecjalizowanych klinikach zagranicznych, tj:
procedury kardiochirurgiczne dzieci ze złożonymi wadami serca w Münster, operacja
ortopedyczna podopiecznej z artrogrypozą w Aschau w Niemczech, operacje twarzoczaszki
dwójki podopiecznych z zespołem Aperta w Centrum Chirurgii Twarzowo-Czaszkowej
Medical

City

Dallas

w USA, a zabieg fibrotomii dla chłopca z porażeniem mózgowym na Ukrainie.
Oprócz

operacji

Fundacja

sfinansowała

także

leczenie

zagraniczne

2

dzieci,

które nie miały szans na leczenie na terenie naszego kraju, w tym:
• chemiotorapię i konsultacje onkologiczno-okulistyczne w specjalistycznych klinikach
w Londynie dla podopiecznego z nowotworem oka
• badania genetyczne przeprowadzone w Zakładzie Diagnostyki Genetycznej CeGaT GmbH
w Niemczech – podopiecznej, u której polscy lekarze nie byli w stanie wyjaśnić przyczyn
zaburzeń wzrostu oraz wagi i zdiagnozować choroby.
Łączna kwota przeznaczona na ten cel wyniosła 145.330,37 PLN, w tym:
• na chemioterapię – 61.153,38 PLN
• na konsultacje onkologiczno-okulistyczne – 63.909,18 PLN
• na badania genetyczne – 20.267,81 PLN
Operacje i leczenie zagraniczne zostały sfinansowane w głównej mierze ze środków
przekazanych przez prywatnych darczyńców, zgromadzonych w wyniku zbiórek publicznych.

Fundacja prowadzi zbiórki publiczne głównie za pośrednictwem Internetu – w formie
kampanii e-mailingowych do udostępnionej bezpłatnie przez firmę CQN bazy adresów
e-mailowych, w formie apeli umieszczanych bezpłatnie na portalach społecznościowych
i portalach partnerskich, np. siepomaga.pl.
Poza prowadzeniem zbiórek publicznych Fundacja po raz drugi wzięła udział we wspólnej
akcji charytatywnej z „Gazetą Wyborczą” i firmą Toyota Motor Poland Company Limited
Sp. z o.o „Klikam-Pomagam”. Dzięki klikom zebranym poprzez aplikację na Facebooku
Fundacja otrzymała dofinansowanie od Sponsora (Toyota) na operację 3-letniej Jagody
chorującej na artrogrypozę.
W maju 2013 r. Fundacja była współorganizatorem akcji charytatywnej „Bajkolandia”, której
pomysłodawczynią jest aktorka Aleksandra Mikołajczyk. Ideą akcji było zaangażowanie
celebrytów i przedszkolaków, którzy wystąpili na profesjonalnej scenie teatralnej, we
wspólny projekt na rzecz podopiecznych Fundacji. Finałem akcji była gala charytatywna w
Teatrze Kamienica połączona z licytacją fantów, z której dochód został przeznaczony na
leczenie chorych dzieci.
Od sierpnia 2013 r. Fundacja „Mam serce” współpracuje z Fundacją PKO Banku Polskiego,
która organizuje cyklicznie maratony charytatywne, m.in. dla naszych podopiecznych.
Darowizny pochodzące od Sponsorów, a przekazywane za pośrednictwem Fundacji PKO,
przekazaliśmy na leczenie zagraniczne (w tym leczenie operacyjne i chemioterapię) dwójki
dzieci.
W maju 2013 r. w ramach współpracy z firmą Agora S.A. Fundacja korzystała z możliwości
bezpłatnej emisji ogłoszeń w wydawanej przez nią prasie. Ogłoszenia te dotyczyły jednego
z podopiecznych Fundacji, na którego leczenie prowadzona była zbiórka publiczna. Wartość
darowizny prawa do bezpłatnej emisji wynosiła 17.165,88 PLN.
I.II. REHABILITACJA
W 2013 r. Fundacja finansowała comiesięczną rehabilitację dla 17 niepełnosprawnych
dzieci – z zanikiem mięśni, porażeniem mózgowym, chorobami genetycznymi, autyzmem.
Zapewniliśmy im m.in. fizjoterapię, ćwiczenia usprawniające, zajęcia stymulujące,
dogoterapię, hipoterapię, terapię integracji sensorycznej, terapię logopedyczną i słuchową.
Dzięki naszym działaniom podopieczni mieli dostęp do terapii, która jest ich szansą na
powrót do zdrowia, większą sprawność, lepszą jakość życia i samodzielność.

Wydatki na ten cel wyniosły łącznie 114.515,00 PLN. Dwójka podopiecznych wymagała
również specjalistycznych konsultacji medycznych, na które przeznaczyliśmy 3.477,84
PLN.
Środki na rehabilitację pochodziły z wpłat na cele statutowe, darowizn przekazanych podczas
zbiórki publicznej oraz 1% podatku przekazanego na rzecz podopiecznych Fundacji.
Oprócz

comiesięcznej

rehabilitacji

Fundacja

sfinansowała

również

27

turnusów

rehabilitacyjnych dla 22 podopiecznych wraz z opiekunami na łączną kwotę 78.979 PLN,
z czego 24 turnusy dla 21 podopiecznych na kwotę 68.801 PLN w ramach realizacji
projektu: „Odzyskać sprawność” – współfinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci
z zanikiem mięśni, chorobami genetycznymi i porażeniem mózgowy we współpracy z TVP1.
Zadanie to było realizowane w okresie od czerwca do grudnia 2013 r. W ramach akcji
charytatywnej „Reklama dzieciom 2012” Fundacja otrzymała od TVP1 darowiznę
w wysokości 15.000 PLN. Pozostała kwota na realizację zadania pochodziła ze środków
własnych Fundacji, tj. wpłat darczyńców na cele statutowe i 1% podatku.

I.III. SPRZĘT REHABILITACYJNY I MEDYCZNY
W okresie od stycznia do grudnia 2013 r. Fundacja sfinansowała zakup sprzętu
rehabilitacyjnego i innych artykułów medycznych dla 19 podopiecznych za łączną kwotę
85.467,97 PLN.
Dzięki środkom pochodzącym z wpłat na cele statutowe oraz darowiznom przekazanym
podczas zbiórki publicznej, jak również 1% podatku przekazanemu na rzecz podopiecznych
naszej Fundacji zakupiliśmy:
• 3 zestawy do alternatywnej komunikacji dla osób niepełnosprawnych (sprzęt komputerowy
wraz z oprogramowaniem) – 16.030 PLN
• 5 wózków inwalidzkich – 29.373 PLN
• fotelik rehabilitacyjny – 2.900 PLN
• rikszę z fotelem dla osoby niepełnosprawnej – 2.900 PLN
• pionizator – 2.000 PLN
• proteza kończyny dolnej – 13.500 PLN
• ortezy, obuwie ortopedyczne, łuski – 13.132 PLN
• gorset ortopedyczny – 700 PLN
• koncentrator tlenu – 1.270 PLN

• pulsoksymetr – 1.258,99 PLN
• inne artykuły medyczne – 2.403 PLN
I.IV. LEKI
W 2013 r. Fundacja kontynuowała wcześniejszą pomoc dla 13 przewlekle chorych dzieci,
pokrywając koszty leczenia farmakologicznego oraz zaopatrzenia w produkty apteczne.
Na zakup lekarstw Fundacja przeznaczyła łącznie kwotę 27.843,52 PLN.
Środki, z których sfinansowano zakup, pochodziły z wpłat na cele statutowe oraz 1% podatku
przekazanego na rzecz podopiecznych Fundacji.

II. Udzielanie pomocy szpitalom, placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym

1. W ramach wspierania działalności szpitali i placówek medycznych Fundacja zakupiła
i przekazała Instytutowi Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi sprzęt medyczny (parawan
oraz fotel do pobierania krwi) o wartości 1.402 PLN.
2. Po raz kolejny Fundacja wsparła finansowo działania Agencji Artystycznej KlapsArt,
która organizuje cykliczne spektakle teatralne w szpitalach dziecięcych, by umilić czas
spędzony w szpitalu przewlekle chorym pacjentom. Kwota przekazana na ten cel w 2013 r.
wyniosła 1.000 PLN.
3. Fundacja zaangażowała się również w szereg działań społecznych i edukacyjnych,
dofinansowując:
•

kampanię społeczną prowadzoną przez Fundację Przetrwać Cierpienie „Ja też jestem
dzieckiem” w wysokości 3.000 PLN

•

wydanie kwartalnika „Echo płodu” wydawanego przez Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Kardiologii Prenatalnej w wysokości 5.000 PLN

•

konferencję KARDIO-PRENATAL organizowaną przez ww. Stowarzyszenie
w wysokości 2.000 PLN

III. Udzielanie pomocy dzieciom w szczególnie trudnej sytuacji życiowej.
1. Fundacja, tak samo jak w poprzednim roku, wysłała do swoich podopiecznych paczki
upominkowe z okazji Dnia Dziecka. W paczkach znalazły się: artykuły plastyczne
i szkolne (dla starszych dzieci), zabawki, gry, książki oraz słodycze. Paczki otrzymało
w sumie 108 dzieci. Łączna wartość wszystkich paczek wyniosła 10.543,45 PLN.

Przedmioty

wysłane

w

paczkach

pochodziły

z

darowizn

rzeczowych

przekazanych przez prywatnych darczyńców podczas zbiórki prowadzonej na terenie
hipermarketów w Warszawie. Darowizny te zostały oszacowane na kwotę 5.023,96 PLN.
W akcję zaangażowało się również kilka wydawnictw, które przekazały książki i audiobooki
o łącznej wartości 5.519,49 PLN.
2. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia Fundacja wysłała z kolei 126 paczek. W każdej paczce
– podobnie jak na Dzień Dziecka – znalazły się: artykuły plastyczne, pomoce szkolne,
zabawki, książki i słodycze. Dodatkowo do dzieci z biedniejszych rodzin zostały wysłane
paczki socjalne ze środkami czystości, artykułami higienicznymi, kosmetykami, żywnością
o przedłużonej trwałości oraz odzieżą. Szacowana wartość wszystkich paczek wyniosła
29.442,82 PLN.
Darowizny rzeczowe na ten cel pochodziły od prywatnych darczyńców oraz firm,
które zorganizowały zbiórkę wśród swoich pracowników jak również przedszkoli,
które zorganizowały zbiórkę wśród swoich wychowanków i ich rodziców.

IV. Działalność wydawnicza w zakresie realizacji celów statutowych.
W zakresie realizacji celów statutowych Fundacja prowadzi działalność wydawniczą.
W przygotowaniu jest wydanie książki – poradnika dla rodziców dzieci z wadami serca pt.
„Moje dziecko ma wadę serca” pod red. Prof. dr hab. Edwarda Malca, Doc. dr hab. Katarzyny
Januszewskiej oraz Małgorzaty Pawłowskiej. W związku z tym Fundacja poniosła w 2013 r.

następujące koszty:
• ilustracje do książki – 13.186 PLN
• prace redakcyjne, korekta i próbny skład – 6.881,56 PLN
• koszty promocji – 2.000 PLN.
Darowizny na ten cel pochodziły od prywatnego darczyńcy.

V. Działalność Fundacji jako Organizacji Pożytku Publicznego.
14.11.2012 r. Fundacja uzyskała status OPP (Organizacji Pożytku Publicznego). Dzięki
wpłatom pochodzącym z 1% podatku udało się zgromadzić kwotę 277.643 PLN, z której w
2013 r. zostały sfinansowane następujące cele:
• turnusy rehabilitacyjne – na kwotę 26.816,50 PLN

• rehabilitacja – na kwotę 31.460 PLN
• sprzęt rehabilitacyjny – na kwotę 54.433 PLN
• leki – na kwotę 8.412,34 PLN.
3. Podjęte uchwały
W 2013 roku Zarząd Fundacji podpisał 1 uchwałę.
4. Działalność gospodarcza
W 2013 r. Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej. Działalność gospodarcza
została zarejestrowana na potrzeby wydania książki, niemniej Fundacja nie uzyskała z tego
tytułu żadnych przychodów.
5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów za rok obrotowy od 1 stycznia
do 31 grudnia 2013 r.:
I. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej, w tym:
- przychody ze zbiórek publicznych:

2.031.259,25 PLN
1.385.804,96 PLN

- darowizny rzeczowe:

39.841,27 PLN

- darowizny usług:

17.165,88 PLN

- przychody na ogólną działalność statutową:

588.447,14 PLN

II. Przychody z działalności statutowej odpłatnej:

0,00 PLN

III. Pozostałe przychody z działalności statutowej, w tym:

277.643,00 PLN

- z wpłat 1% podatku:

277.643,00 PLN

IV. Przychody z działalności gospodarczej:

0,00 PLN

V. Pozostałe przychody operacyjne:

251,60 PLN

VI. Przychody finansowe:
Łącznie przychody:

0,00 PLN

2.309.153,85 PLN

6. Odpłatne świadczenia realizowane w ramach działalności statutowej.
Fundacja nie prowadziła odpłatnej działalności statutowej.
7. Informacja o wysokości poniesionych kosztów za rok obrotowy od 1 stycznia
do 31 grudnia 2013 r.:

I. Koszty działalności statutowej nieodpłatnej, w tym:
- koszty zbiórek publicznych:

1.711.071,16 PLN
1.444.170,93 PLN

- koszty ogólnej działalności statutowej:

266.900,23 PLN

II. Koszty działalności statutowej odpłatnej:

0,00 PLN

III. Pozostałe koszty działalności statutowej:

121.475,84 PLN

IV. Koszty działalności gospodarczej:
V. Koszty administracyjne:

0,00 PLN
111.732,26 PLN

VI. Pozostałe koszty operacyjne:

3.502,83 PLN

VII. Koszty finansowe:
Łącznie koszty:

3.422,62 PLN

1.951.204,71 PLN

8. Dane o:
a) liczbie osób zatrudnionych
w 2013 roku nie zatrudniano pracowników
b) łącznej kwocie wynagrodzeń

0,00 PLN

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

0,00 PLN

wydatkach na wynagrodzenia z umów o dzieło:

66.625 PLN

d) pożyczkach pieniężnych:
nie udzielano pożyczek
e) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych (stan na dzień 31 grudnia 2013 r.)
Millennium Bank
Rachunki bankowe:
Konto ogólne (główne):

saldo

waluta

69.710,99

PLN

Konta przeznaczone na zbiórki publiczne:

227.335,77

PLN

Konto przeznaczone na wpłaty 1%:

162.581,88

PLN

91.697,91

PLN

270,72

PLN

Konto w walucie EUR (22.110,80 EUR):
Konto w walucie USD (89,88 USD):

f) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji
w spółkach prawa handlowego:
nie nabyto papierów wartościowych
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
Aktywa trwałe

0,00 PLN

Wartości niematerialne i prawne

0,00 PLN

Rzeczowe aktywa trwałe

0,00 PLN

Należności długoterminowe

0,00 PLN

Inwestycje długoterminowe

0,00 PLN

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0,00 PLN

Aktywa obrotowe
Zapasy
Należności krótkoterminowe

551.621,14 PLN
0,00 PLN
23,87 PLN

Inwestycje krótkoterminowe, w tym:

551.597,27 PLN

- środki pieniężne

551.597,27 PLN

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0,00 PLN

PASYWA
Fundusze własne, w tym:
- fundusz statutowy

428.855,69 PLN
70.906,55 PLN

- wynik finansowy netto za rok obrotowy 2013

357.949,14 PLN

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

122.765,45 PLN

Rezerwy na zobowiązania

0,00 PLN

Zobowiązania długoterminowe

0,00 PLN

Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:

122.765,45 PLN

- z tytułu dostaw i usług

120.798,64 PLN

- z tytułu podatków

1.967,00 PLN

j) dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe:
nie zlecono działalności przez podmioty państwowe i samorządowe
k) informacji o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych,
a także informacji w sprawie składanych deklaracji podatkowych:
Fundacja terminowo rozlicza się z budżetem z tytułu zobowiązań podatkowych
i składa deklaracje podatkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami (CIT-8)
l) w okresie sprawozdawczym nie było kontroli.

