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FUNDACJI NA RZECZ

DZ,IECI Z WADAMI SERCA ,,COR INFANTIS" za rok2009

1.Danefundacji;
Fundacja na Rzecz Dzieci z Wadami Serca o,CoR INFANTIS,, z siędzib4w Lublinie
24' 20-071Lublin
Adres siedziby:ul. Nałęczowska
Datawpisudo KRS: 08.10.2007
Nr regon:060294t01
CzłonkowieZarz4du:
MichałPytys-PrezesZarz4du|20-706Lublin' ul. PowstaniaStyczniowego99]
Lublin' ul.-Borelowskiego
10]
V-ce plezeszaruąduL20.706
EdytaParadzinskaAleksandraLignar-Czyi członekzatz4du[38-200Jasło,Watzyce 456]
Cele statutowefundacji :
Celem Fundacji jest działalnośów zakresie ochrony i promocji zdrowia dzieci z wadami
serca' działalnośćna rzecz osób niepełnosprawnych,a takie udzielanie pomocy szpitalom i
placówkom medycznym'
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) wspieranie

organizacyjne, tzeczowę

i

finansowę. budowy, . remontów

i

modernizacji zakładów opieki zdrowotnej oraz innych obiektów stużących
poprawie zdrowialub ratowaniuŻycia dzieci z wadami serca.
2) organizowanie i finansowanie zakupu specjalistyc znego sprzętu medycznego oraz
lekarŚtw niezbędnych dla ratowania zdrowia lub Życia dzieci z wadami serca.
3) wyposażanieporadni i ośrodkówspecjalistycznychw sprzętrehabilitacyjny,
4) organizowanie i finansowanie zabiegow medycznych, kuracji i

zabiegow

dkach i pl acówkach p ol skich |ub zagr anicznyc
rehabilitacyjnych' w o śro
5) zakup żywności,środkówhigieny i innych artykułowdo realizacji
codziennego,
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6) pomoc finansowąirzeczową,
7) podęjmowanie i wspieranie działań sfużących rozwojowi kardiochirurgii
dziecięcej,
8) skupianiewokół celów Fundacjidziałaczyspołecznych;
placówkami
z organamiadministracjipanstwoweji samorządowej,
9) współdziałanie
służby zdrowia,

mediami

otaz

innymi

orgaruzacjanti krajowymi

i międzynarodowymidziałĄącymina rzecz pomocychorymdzieciom;
l 0) fundowaniesubsydiów socjalnych;
realizowaniacelów statutowychfundacji.
edukacyjnaw zal<tesie
|I)działa|ność

2. Zasady, formy i zakres działalnościstatutowej
W roku 2009 Fundacja pozyskiwała fundusze na rea|izacje swoich celów z darowizn
otrzymywanychod osób fizycnrych i prawnych, a takżeze zbiórek publicznych organizowanychw
ramachpozrvoleniazgodnie z decyzjąnr 812009z dnia 2I sĘcmia 2009 wydanegoprzez MSwiA'
Zbiórka rea|izowanabyła w formie kwest do puszek, skarbon oraz wpłatna specjalny rachunek
bankowyprzeznaczonydla zbiórki publicznej.Informacjena tematFundacji Cor Infantisi jej działail
rozpowszechnianebyły w formie przekazu internetowegoza pośrednictwemstrony internetowej
www.corinfantis.org,mediów: poprzez aĘkuty prasowe' reportażew

telewizji

publiczrrej i

publiczrej,
prywatnej,plakaty, akcje rwiązane z kwestowaniemw róznych miejscach użryteczności
konceĘ, zasięg zbiórki obejmowałcĄ

kraj. osoby kwesĘące w trakcie zbiórek, to osoby,

upowaznionęz ramięniafundacji,wsryscy posiadali stosowneidentyfikatory,zbiórki odbywĄ się
na tereniecałegokraju,wszyscy wspierającyjej działaniawtym zakresie działalispołecznie.Środki
finansowebyły lokowanena lokatachbankowych.
Na dzień 3l grudnia 2009t. Fundacja na rzecz dzieci z wadami sęrca Cor Infantis ma 75
podopiecznych,są to dzieci zbardzo ciężkimiwrodzonymiwadami serca,które wymagają |eczenia
kardiochirurgicznego,w celu korekcji swoich wad. W wielu przypadkadh,są to korókcje paliaĘwne,
wieloetapoweleczenie pozawa|adzieciom żyó, niemniej jednak Ich serca nie zmieniają się pod
względemanatomicznym.Fundacja dla większościpodopiecznych prowadzi zbiórki na operacje
kardiochirurgicznewykonylvane w niemięckiejklinice Kardiochirurgii Szpitala,Uniwersfietuim.
Ludwiga Maxymilliana w Monachium, gdzie aktualniępracuje wybitny polski kardiqchirurgprof.
EdwardMalec z dr KatarzynaJanuszewską.Fundacjaw okresie2009 roku pomogłasfinansowaó21
zabiegów operacyjnych,Łączny kosf sfinansowania operacji i pobytu rodzicaz dzieckiem

w tym okresie,wyniósł 801 907'3ó zł słownie:osiemsetjeden Ęsięcy dziewi
z}oĘch, kwoty te zostĘ pokryte ze środkówze zbiórki publicznej

r ez

MSWia14/2008 z dnia 28 sĘcznia 2008 i

812009z dnia 2I sĘcznia 2009 na Łącznakwotę

795|87,26 zł stownie: siedemset dziewięódziesiątpięó tysięcy sto osiemdziesiątsiedem f6ll00
LYow kwocie 67f0,10 zł słownie:sześótysięcy siedemsetdwadzieścia
złoĘchoraz wpłatz q..|rutu
l0/100ztotych.
W roku 2008 Fundacja otrzymałastatutoPP, w 2009 roku FundacjaotrrymałazĘńltu I%owpłatyna
dwa tysiące pięóset osiemdziesiątosiem
łącznąkwotę 342 588,97zł, słownie:trzysta czterdzieści
g7l10o złoĘch ztynńa wpłataz lo/o.Wpłatyuiszczonena cele statutoweFundacji zaksięgowane
zostaĘ na konto przychodów, natomiast wpłaty omaczone na pomoc podopiecznym zaksięgowane
zostaĘkonto rozlic zeń między okresowych,kwoty te będąsukcesywnie toz|iczanena dalsze leczenie,
rehabilitacjęi pomoc przewidzianąw statucieFundacji.
w Krakowie I Integraryjno-Edukacyjne
W dniu 28-30 sierpnia 2009 roku Fundacja zorganizowała
Warsztaty dla dzieci zwadami serca i Ich rodzin. W trakcie warsztatów wzięłoudział169 osób.
ProgramwarsŹatów obejmowałzajęciazarównodla dziecijak i Ich rodziców. WarsztatytrwĄ dwa
dni. Fundacja d|a dzięci przygotowałazĄęcia z Dogo- terapii,warsztayplastycznei muzycme,szereg
atrakcji i zajęć,integracyjnych.opiekunowie dzieci uczestniczyli w zajęciach z psychologiem,
lekarzami z dziedziny kardiochirurgii i kardiologii. Fundacja zotganizowała tównieŻ zajęcia z
w koszcie noclegui wyżywienia,pozostałe
pierwszejpomocy.Uczestnicy paĘcypowali częściowo
kosztyponiosłaFundacja.
Na dzień 31.12.2009r' salda po stronie aktywów i pasywów zamykĄą się na kontach kwotą
jeden tysięcy dwieścieosiemdziesiątsiedem
2 07|28729 zł, słownie:dwa miliony siedemdziesiąt
2gll00 złoĘch. Kwota 1 509 855,88 zł, słownie:jeden milion pięóset dziewięó tysięcy osiemset
pięćdziesiątpięó 88/100 z-łoĘch,stanowi saldo na koncie prrychodów przyszĘch okresów na
rca|izacjecelów zgodnie z decyzjami MSWia- zbiórki publiczne i wpłatamicelowymi z 10ń.
Różnicastanowidodatniwynik finansowystanowiącykapitĄ Fundacji,który zostaniewydatkowany
na cele stafutowew przyszĘchokresach.
gospodarczej..
3. Informacjao prowadzonejdziała|ności
Fundacjana rzecz dzieci z wadamisercaCor Infantis w roku 2009 nie prowadziładziałalności
gospodarczej.
Fundacji..
do sprawozdaniamerytorycznego
4. odpisy uchwał:w załączeniu
5. Informacjao wysokościuryskanychprzychodów:
Środki narealizaąę celów Fundacji i pokrycie kosŹów jej działalnościw

z : dochodów ze zbióreki imprezpublicznych,darowizn{o$osÓ
w szczęgó|ności

ziły*

iftzyczrrych.
Zbiórkę przeprowadzonon7apodstawiedecyzji Ministra Spraw Wewnętrznychi Administracji
w 812009zdnia2l' sĘcznia2009 roku
Suma zebranych ofiar pienięinych, uwzględniającailośó i todzaj zebranych ofiar na
poszczegó|necele,wedługform zbiórki publicznej:
w wyniku przeprowadzonej zbiórki publicznej zebtano środki pieniężne w kwocie
|.275.583,77zł [słownie:Jeden milion dwieściesiedemdziesiątpięó tysięcy pięóset
osiemdziesiąttrzy złotesiedemdziesiątsiedemgroszy].
formach:
Zbiórkabyłaprowadzonana obszarzeRzeczypospolitejPolskiej w następujących
a. dobrowolnychwpłatna specjalnekontobankowe o numerze86 1600 11010003 0502
milion dwieście
sześó
||75 2|5O. > wpłaconokwotę|.206.819,|I'zł [słownie:jeden
groszy];
złotychjedenaście
tysięcyosiemsetdziewiętnaście
b. zbiórki dobrowolnychdatków do zaplombowanychpuszek kwestorskich- > zebrano
kwotę 43.297,75zł [słownie:cztęrdzieścitrzy tysiące dwieściedziewięćdziesiąt
siedemzłoĘchsiedemdziesiątpięćgroszy];

dobrowolnych datków do zaplombowanych skarbon stacjonarnych,
ustawionych za zgodą właścicielilub użytkowników obiektów . > zebrano kwotę

c. zbiórki

pięó tysięcy cńerysta sześódziesiąt
sześćzłoĘch
25.466,91zł[słownie:dwadzieścia
j edengroszy].
dzievnęćdziesiąt
o Przychody zaksięgowanew 2009 pochodząceze zbiorki publicznej i ptzedpłatyna
warcztaĘ kwota: 818 586'86 zł, słownie: osięmset osiemnaścietysięcy pięóset
osiemdziesiątsześó86/100 złoĘch.
i

..;

o WpłaE z tytułu lYo kvtota 342 588,97 zł., z tego w przychody 2009 za|iczono kwotę:

,ł"tz#xą

tysięcysto siedemdziesiąt
dwa.04/100
113172,04złsłownie:stotrzynaście

W

Przychody ztyińu darowiznna cele statutoweosoby ftzycznei prawne2t4 440,77zł.,
słownie: dwieśc
i e cztemaścietysięcy czterysta czterdzieści77l I 00 złotych.
Ptzychody z brtułu nieodpłatrych składników majątku: 62 864,46 zł', słownie:
sześćdziesi4t
dwa tysiąceosiemsetsześódziesiąt
cztery46l|00 złoĘch,
Przychody finansowe.odsetki64 356,01 zł, słownie: sześódziesi
ąt cztery tysiące
trzystapięćdziesiąt
szęśó0 1/100 ńoĘch.
Pozostałeprzychody operacyjne 262,75 zł, słownie:dwieściesześćdziesiąt
dwa
75l|00 zŁotvch
6. Informacjeo poniesionychkosŹach
Koszty na rcalizacjęcelów statutowychwyniosły906 014,64zł, słownie:dziewięćsetsześć
tysięcycztemaście
64l|00 złotychw tym:
o sfinansowaniezabiegówmedycznych728 978,02zł, słownię:siedemsetdwadzieścia
osiemtysięcydziewięćset
siedemdziesiąt
osiem02l|00 ńotych
o sfinansowaniekosztów podróŻy 72 929,34 zł, słownie siedemdziesiątdwa tysiące
dziewięćsetdwadzieścia
dziewięó 34l I00 złotych
o koszty zbiórki publicznej oraz watsztatów86 421,40zł, słownie:osiemdziesiątsześó
jeden 40/100złotych
tysięcy czterystadwadzieścia
.

ZnŻyciemateriałówi energii 7 655'56zł,słownie:siedemtysięcy sześóset
pięćdziesiąt
pięć56/100zł'oĘch
usługiobce 5 670,15zł,słownie:pięó tysięcyszeŚćsetsiedemdziesiątl5l100 złoĘch
pozostałekoszty (róznice kursowe) 4222,42 zł, słownie..cńery tysiące dwieście
dwadzieścia
dwa 42l|00 złotvch

..

pozostałe
koszty 107,75zł,słownie:stosiedem75l|0Ozłot.ych
inneopłaty30 zł''słownie:ttzydzieścizłotych
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7. Informacjeo zatrudnieniu
pracowników,wszystkieosoby pracowałyna jej
a) Fundacjdw roku 2009 nie zatrudniała
tzecz społecznie.
b) Kwota wynagrodzenzarok2O09wyniosła0,00zł.
c) Roczne i przeciętnewynagrodzeniewyniosło0,00zł.
d) Wydatki na umowy z|eceniawyniosĘ 0,00zł'.
e) Fundacjaw roku 2009rue udzie|ałapoĘczek.
0 Na dzień 3I.12.2009salda na kontachbankowychw Fortis Bank SA oddziałLublin
jeden
zarnykająsię na t'ącznąkwotę: 207t287,29 zt, słownie:dwamilionysiedemdziesiąt
tysięcydwieście
osiemdziesiąt
siedem29/100z}oĘch.
g)Fundacjaw roku2009nie nabyła
obligacji.
h) Fundacja w roku 2009 nie nabyłanieruchomości.
i) Fundacja w rokq 2009 nie nabyłaśrodkówtrwałych.

j) Wartość
aktywów i pasywów dla celów statystycznychna koniec2009 wyniosła:207|287,29
zt, słownie: dwa miliony siedemdziesiątjeden Ęsięcy dwieścieosiemdziesiątsiedem 29/|00
ztotych.Fundacjanie posiadazobowiązań'
8. Fundacja nie wykonywała dziata|nościzleconej przez podmioty państwowe.
9. Fundacja nie posiada zobowiązuil podatkowych za rok 2009, została ńoiona deklaracja cIT.8 i

crT-8/0.
l0. W roku sprawozdawczym Fundacja nie była kontrolowana.
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