FUNDACJA „MAM SERCE”
ul. Szturmowa 9 m 4
02-678 Warszawa
KRS: 0000362564
NIP: 5213581779

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2015

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. Szturmowa 9 m 4, 02-678 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
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
dobrowolnych wpłat darczyńców oraz ze zbiórek publicznych prowadzonych na terenie całego kraju,
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
W 2015 r. Fundacja sfinansowała (w części lub całości) 18 operacji zagranicznych i 1 operację w
kraju. Łączne dofinansowanie na ten cel wyniosło 1.693.680,23 PLN.
W ramach pozyskanych środków Fundacja sfinansowała:
• 12 operacji serca – 1.919.283,76 PLN
• 3 operacje twarzoczaszki i palców – 572.092,01 PLN
• 3 zabiegi cewnikowania serca – 68.807,21 PLN
• zabieg fibrotomii – 10.900,00 PLN
Operacje zostały przeprowadzone w wyspecjalizowanych klinikach zagranicznych, tj.: procedury
kardiochirurgiczne dzieci ze złożonymi wadami serca w Universitätsklinikum w Münster (Niemcy),
Ospedale Pediatrico Bambino Gesu w Rzymie (Włochy), Asklepios Klinik Sank Augustin w Sank
Augustin (Niemcy), operacje chirurgiczne twarzoczaszki i palców trójki podopiecznych

z zespołem Aperta w Medical City Children's Hospital w Dallas (USA). Poza tym sfinansowaliśmy
zabieg fibrotomii dla dziewczynki z porażeniem mózgowym i zabieg operacyjny kciuka dla chłopca
z wadą genetyczną w klinice CETERMED S.A. w Krakowie.
Fundacja sfinansowała także leczenie zagraniczne 6 dzieci, dla których nie było możliwości leczenia
w Polsce. Leczenie obejmowało m.in. :
• diagnozę w celu rozpoznania i leczenie nietolerancji pokarmowej chłopczyka, u którego polscy
lekarze nie byli w stanie wyjaśnić zaburzeń przyjmowania pokarmu – w Mayo Clinic w Rochester
(USA);
• przedoperacyjne konsultacje chirurgiczno-ortopedyczne w specjalistycznych klinikach
– Behandlungszentrum Ashau im Chiemgau w Ashau (Niemcy) i Paley Institute w West Palm
Beach (USA);
• wykonanie protezy oka dla chłopca chorującego na złośliwy nowotwór (siatkówczak) – Paula
Gladden F.B.D.O w Londynie (Wielka Brytania);
• leczenie komórkami macierzystymi podopiecznego w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym
w Lublinie;
• badania genetyczne dziewczynki z zaburzeniem wzrostu oraz wagi, niezdiagnozowanej w Polsce
– w Labor Berlin w Berlinie (Niemcy);
• badania genetyczne dziewczynki cierpiącej na bardzo rzadką chorobę genetyczną, której nie bada
się i nie leczy w Polsce – w Klinikum Garmisch-Partenkirchen w Garmisch-Partenkirchen
(Niemcy).
Łączna kwota przeznaczona na ten cel wyniosła 102.926,61 PLN.
Operacje i leczenie zagraniczne zostały sfinansowane 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.
Od marca 2015 r. Fundacja „Mam serce” współpracuje z Fundacją PKO Banku Polskiego, która
organizuje cyklicznie maratony charytatywne, m.in. dla naszych podopiecznych. Darowizny
przekazane przez Fundację PKO BANKU POLSKIEGO w wysokości 120.000,00 PLN przeznaczono
na operacje zagraniczne serca, operację chirurgiczną czaszki oraz ortopedyczną biodra dla 7 dzieci.

I.II. REHABILITACJA
W 2015 r. Fundacja finansowała comiesięczną rehabilitację dla 38 niepełnosprawnych dzieci
– z zanikiem mięśni, porażeniem mózgowym, chorobami genetycznymi, autyzmem. Zapewniliśmy
im m.in. fizjoterapię, ćwiczenia usprawniające, zajęcia stymulujące, masaże, terapię integracji
sensorycznej, terapię logopedyczną i słuchową. 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 253.771,80 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 9 turnusów rehabilitacyjnych
dla 7 podopiecznych wraz z opiekunami na łączną kwotę 32.900 PLN. 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 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. Fundacja sfinansowała zakup sprzętu rehabilitacyjnego
i innych artykułów medycznych dla 34 podopiecznych za łączną kwotę 287.211,71 PLN.
Dzięki środkom pochodzącym z wpłat na cele statutowe oraz darowiznom przekazanym podczas
zbiórki publicznej, jak również 1% podatku, zakupiliśmy:
• 10 wózków inwalidzkich – 55.471,35 PLN
• protezę oka – 5.614,90 PLN
• kamizelkę oscylacyjną – 31.996 PLN
• 6 par ortez – 50.592,86 PLN
• 2 aparaty słuchowe – 11.130 PLN
• 3 koncentratory tlenu – 34.000 PLN
• schodołaz – 8.100 PLN
• 6 fotelików rehabilitacyjnych – 28.200 PLN
• łóżeczko specjalistyczne – 8.381,85 PLN
• 3 materace przeciwodleżynowe – 4.866 PLN
• podnośnik kąpielowy – 5.300 PLN
• 4 siedziska ortopedyczne – 9.772,60 PLN
• lampę do terapii światłowodem – 7.820 PLN
• urządzenie do masażu – 4.990 PLN
• 2 pulsoksymetry – 2.986 PLN
• aparat Bioptron – 6.111 PLN
• 2 maty – 4.990 PLN

• zestaw Viofor – 3.370 PLN
• rotor elektryczny 922,83 PLN
• 4 pary obuwia ortopedycznego 1.1448,50 PLN
• 3 pary okularów korekcyjnych – 1.118 PLN
• inne artykuły medyczne – 1.834,83 PLN
I.IV. LEKI
W 2015 r. Fundacja kontynuowała wcześniejszą pomoc dla 14 przewlekle chorych dzieci,
pokrywając koszty leczenia farmakologicznego oraz zaopatrzenia w produkty apteczne.
Na zakup lekarstw Fundacja przeznaczyła łącznie kwotę 43.941,89 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 dla Szpitala
Klinicznego im. K. Jonschera UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu System
do neuromonitorowania NIM ECLIPSE SD+NP o łącznej wartości 173.880,00 PLN. Nowoczesny
sprzęt będzie wspierał pracę chirurgów podczas skomplikowanych zabiegów chirurgicznych głowy i
kręgosłupa, ograniczając ryzyko powikłań neurologicznych. Sprzęt udało się zakupić ze środków
własnych fundacji, a także dzięki zbiórce internetowej prowadzonej przez Charytatywny Stream 72H
(maraton gier online).
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 małym pacjentom. Kwota przekazana na ten cel w 2015 r. wyniosła 3.000 PLN.
III. Udzielanie pomocy dzieciom w szczególnie trudnej sytuacji życiowej
1. Fundacja, jak w poprzednich latach, wysłała do swoich podopiecznych paczki upominkowe z
okazji Dnia Dziecka. W paczkach znalazły się: artykuły plastyczne i szkolne, zabawki, gry, książki
oraz słodycze. Paczki otrzymało w sumie 170 dzieci, ich łączna wartość wyniosła 38.496,40 PLN.
2. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia Fundacja wysłała w grudniu 188 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 79.084,50 PLN.

Darowizny rzeczowe na ten cel pochodziły od prywatnych darczyńców oraz firm, które
zorganizowały zbiórkę wśród swoich pracowników, jak również przedszkoli i szkół, które
zorganizowały zbiórkę wśród swoich wychowanków i uczniów oraz rodziców.
IV. 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 405.674,41 PLN, z której w 2015 r. zostały
sfinansowane następujące cele:
• operacje – 31.092,97 PLN
• rehabilitacja – 253.771,80 PLN
• sprzęt rehabilitacyjny – 86.617,55 PLN
• badania genetyczne i konsultacje lekarskie 8.994,26 PLN
• turnusy rehabilitacyjne – 5000 PLN
• leki – 33.925,50 PLN
• cele promocyjne – 25.845,69 PLN
3. Podjęte uchwały
W 2015 roku Zarząd Fundacji podpisał 2 uchwały.
4. Działalność gospodarcza
W 2015 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
31 grudnia 2015 r.:
I. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej, w tym:
- przychody ze zbiórek publicznych:
- darowizny rzeczowe:
- darowizny usług:
- przychody na ogólną działalność statutową:
II. Przychody z działalności statutowej odpłatnej:
III. Pozostałe przychody z działalności statutowej, w tym:
- z wpłat 1% podatku:
IV. Przychody z działalności gospodarczej:
V. Pozostałe przychody operacyjne:
VI. Przychody finansowe:
Łącznie przychody:
6. Odpłatne świadczenia realizowane w ramach działalności statutowej.
Fundacja nie prowadziła odpłatnej działalności statutowej.

od 1 stycznia do
3.415.958,86 PLN
3.179.657,80 PLN
117.580,90 PLN
118 080,00 PLN
0,00 PLN
0,00 PLN
405.674,41 PLN
405.674,41 PLN
0,00 PLN
119,90 PLN
1.544,15 PLN
3.823.297,32 PLN

7. Informacja o wysokości poniesionych kosztów za rok obrotowy od 1 stycznia do
31 grudnia 2015 r.:
I. Koszty działalności statutowej nieodpłatnej, w tym:
2.614.391,08 PLN
- koszty zbiórek publicznych:
2.614.391,08 PLN
- koszty ogólnej działalności statutowej:
0,00 PLN
II. Koszty działalności statutowej odpłatnej:
0,00 PLN
III. Pozostałe koszty działalności statutowej:
412.354,56 PLN
IV. Koszty działalności gospodarczej:
0,00 PLN
V. Koszty administracyjne:
223.602,65 PLN
VI. Pozostałe koszty operacyjne:
0,00 PLN
VII. Koszty finansowe:
0,00 PLN
Łącznie koszty:
3.250.348,29 PLN
8. Dane o:
a) liczbie osób zatrudnionych
w 2015 roku zatrudnionych było 2 pracowników
b) łącznej kwocie wynagrodzeń
56.430,00 PLN
wysokości rocznego wynagrodzenia wypłaconego członkom Zarządu:
łączna kwota wynagrodzenia Zarządu
16.880,00 PLN
nie wypłacano wynagrodzenia dla Rady Fundacji
c) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia:
0,00 PLN
wydatkach na wynagrodzenia z umów o dzieło:
39.790,00 PLN
d) pożyczkach pieniężnych:
nie udzielano pożyczek
e) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych (stan na dzień 31 grudnia 2015 r.)
Millennium Bank
Rachunki bankowe:
saldo waluta
Konto ogólne (główne):
272.162,71 PLN
Konta przeznaczone na zbiórki publiczne:
38.690,93 PLN
Konto przeznaczone na wpłaty 1%:
339.637,59 PLN
Konto przeznaczone na działalność gospodarczą:
14,24 PLN
Konto w walucie EUR (3.751,64 EUR):
15.915,58 PLN
f)

g)
h)
i)

1.372,00 PLN
Konto w walucie USD (353,60 USD):
wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach
prawa handlowego:
nie nabyto udziałów w spółkach prawa handlowego
nabytych nieruchomościach:
nie nabyto nieruchomości
nabytych pozostałych środkach trwałych:
nie nabyto środków trwałych
wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach
finansowych

