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fundacji
:
Celestatutowe
W zakesieochronyi promocji
zdrowiadzieciz Wadami
serca,
działa|ność
ce|emFundacjijest
a takźeudzie|aniepomocyszpita|omi
na zecz osób niepełnosprawnych,
działa|ność
pIacóWkom
medycznym.
Fundacja
realizuje
swojecelepoprzez:
Eeczoweiflnansowebudovvy'
remontóW
i modernizacji
1) Wspleranie
organizacyjne,
poprawle
orazinnychobiektóW
służqcych
zdrowiaIub
zakładóW
opiekizdrowotnej
serca'
ratowaniu
żvciadzieciz Wadami
zakupuspecja|istycznego
sprzętumedycznego
oraz
2) organizowanie
ifinansowanie
zdrowia|ubłcia dzieciz Wadami
d|aratowania
serca.
lekarstlvnlezbędnych
poradnii ośrodkóW
specja|istycznych
Wsprzętrehabi|itacyjny,
3) Wyposażanie
4) organlzowaniei finansowaniezabiegóWmedycznych,kuracji i zabiegóW
po|skich
W ośrodkach
i p|aĆóWkach
Iubzagrani(znych,
rehabi|itacyjnych,
potrzebłcia
higlenyi innychatykułóWdo rea|izacji
środkóW
5) zakupżywności,
codziennego,

i Eeczowa,
6) pomocfinansowQ
rozwojowi
kardiochirurgii
dziecięcej,
działań
służqcych
iWspieranie
7) podejmowanie
społecznych;
działaczy
Wokółce|óWFundacji
B) skupianie
państwowej
p|acóWkaml
isamorzQdowej,
administracji
z organami
9) Współdziałanie
służby zdrowia, mediami oraz innymi organizacjami krajowymi
na Eecz pomocychorymdzieciom;
działającyml
i międzynarodowymi
socjalnych;
subsydlóW
10)fundowanie
fundacji
ce|óWstatutowych
Wzakresierealizowania
edukacyjna
11) działa|ność

statutowej
opis działa|ności

pożytku
W formienieodpłatnej
działa|ności
Wyłqcznie
byłaprowadzona
Działa|ność
statutowa
prowadzona
W sfeEe zadań
użyteczna
pub|icznego,obejmowała
społecznie
działa|ność
pożytku
pub|icznych
W ustawiez dn. 24 kwietnia2003 o działa|ności
okreś|onych
publicznego.
o charakterzeDomo.owvm
NieodDłatna
dżiałalność
Projekt pomoc dla serca
swojezadaniaze śrcdkóW
Fundaqana rzeczdzieciz Wadamiserca cor Infantisrea|izuje
na tereniecałegokraju,na podstawie
organizowanych
pochodzqcych
ze zbiórekpub|icznych
i Administracji,któregoce|emjest
pozwoleń.decyzji
spraw WewnętEnych
l'4lnisterstwa
Szpitalaim. LudwigaN4aximiltlana
finansowanie
leczeniadzieciw KliniceUniwersyteckiego
pomocy
Monachium,a takżefinansowaniapomocyW postaci|ekarstw,rehabl|itacji,
społecznejzwiqzanejz finansowaniemkosztóW podróży.W roku 2010 Fundaqa
zaangażowane'
było
zblórkina tereniecałegokraju,W akcjęzbiórkipub|icznej
organlzowała
tego projektuodbywa się róWnoleg|eze' środków
Finansowanie
92 Wotontarluszy.
52
pochodzQcych
z wpłatI o/opodatku.W ramachtego projektuFundacjasfinansowała
pŻez NFz. sfinansowała
d|a 36 rodzin
procedurymedyczne,które nie sa refinansowane
kosz|y podrół izal$aterowania d|a 22 rodzln materiałymedycznei 2 turnusy
rehabllitacvine.

Projekt bezpieeni w domu
podopiecznych
wspieraprocesrekonwalescencji
W ramachtegoprojektuFundacja
w domu.
pomiaruWskaźnika
do małoinwazyjnego
Fundacja
zakupiła
15 szt. koagu|ometróW
INR oraz
Wypołczanesq dzieciomz Wadamiserca'16
2 koncentratory
t|enu' lĆóre nieodpłatnie
Wypoźyczanemu
dzieciotzymałopomocdziękinleodpłatnie
sprzętowi
medycznemu.
statutowa edukacvino-p]omoMna
NieodołatnadziałaIność
Wiedza o sercu
majQce
na celuedukowanie
Fundacja
cor Infantisprowadzidziałania
rodzicóW
dzieciWadami
pzez organjzację'
promowanie
działań
realizowanych
sercajak róWnież
cor Infantiszorganizowała
W okresie 27-29slerpnia2010Fundacja
II Edukacyjno.
Go Heart,sW Krakowie.
Uczestnikami
Integracyjne
Warsztaty
WarsztatóW
byłydzieciz
łqcznie
W Warsztatach
Wadamisercaorazlch opiekunowie,
uczestniczyło
52 rodziny.
jak
opracowany
zostałtak aby opiekunowiemog|iposiQść
ProgramWarsztatóW
prob|ematyklWadserca.Wykłady
prowadzi|i
|ekarze
- najszerszqWiedzędotyczQcq
poszczególnych
powikłania
kardiochirurdzy
z uwzg|ędnieniem
zagadnień
tj od|egł.e
po |eczeniu ope]acyjnym dzieci z ser€ e m jednokomorowym' tetra|ogią
Fal|otai przełożeniem
wie|kich pni tętniczych_ prof.dr hab.n. med.Edward
l4a|ecoraz co się dzieje z moim dzieckiemna oddzia|eIntensywnejterapii?
Po za tymiWykładami
Januszewska.
rodziceWzię|iudział
W
- dr n. med.Katarzyna
zajęciachz wspomagania rozwoju dziecka metodą integracji sensolycznej
poprowadziła
mgr l'4ańaWiśnlewska,
sI - Wykład
PrezesPo|skiego
stowaftyszenia
oraz Pedagogika zabawy i pedagogika
TerapeutóW Integracjisensorycznej
cyrku w pracy z dziećmi o.az ich wpływ na rozwój psYchomotoryczny
podopiecznych - Wykładprowadziłamgr EWa RadziĘ członek Polskiego
KLANZA. W ramachzapoznania
stowarzyszenia
PedagogóW
i AnimatoróW
opiekunóW
zostałb|okpośWięcony
z działa|nośclq
Fundacjiprzygotowany
ekonomiispołecznej
Fundacjacor Infantis jako Podmiot ekonomii społecznej- te]aźniejszość
i
pJzyszłołćiWykładi dyskusjęprowadziła
mgr Jadwlgao|szowska.Urban,
Prezes
LokaInego
Międzynarodowego
centrumPartnerstwa
W Krakowie.
FundacjapEygotowała
materiały-broszury
dla rodzicóWszerząceWiedzęna temat
epowej, |zw, zespół Utraty białka. |Vlateriały
Profi|aktyki przeciwzakrz
WśródrodzicóWjak róWnieżp|acóWkach
rozpowszechniane
sQ nieodpłatnie
służby

tożsamość
dzieckaz
zostałspecjalnydokumentstanowiQc}
zdrowia.P|zygotowany
pomoczaróWnodla chorego
'jak i
Wadqsercatzw paszport.stanowion praktycznQ
Wizyti
meMorycznycharakterpozwa|ana odnotowywania
|ekazy, pzemyś|any
stosowanych
|ekóW,szczepień,odbwch
za|eceńdotyczQcych
badańkontro|nych,
parametry
|eczenie
INR,stosowane
Rodziceodnotowują
operaql,choróbzakaźnych.
przyinfekcjach.
Wzięła
udział
W projekcie
edukacYjnych,
Fundacja
materiałóW
opróczprzygotowanych
dzieckuW sposób
któregoce|emjest pzyb|iżenle
kiqżkid|anajmłodszych,
Wydania
jak najbardziej d|a niego zrozumiałyprob|ematykihospita|izacji,badań
i op'eracjiserca. KsiQżkapt ,,Bo ja idę do szpltala''została
diagnostycznych
a takżerozdanaW p|acóWkach
W trakcieWarsztatóW,
rozpowszechniona
nieodpłatnie
szpitalnych.
p|atformę
Wsparcia
projektpodnazwq,, RodzicRodzicowi,.jako
uruchomiła
Fundacja
Wiedzyo Wadach,|eczeniud|a rodzicóW
! propagowania
i WymianydośWiadczeń
tegotypuinformacji.
któzy poszukujq
na którejmożna
Wwv.corinfantls.oro,
stronęinternetowQ
FundacjaprowadziWłasnq
jest róWnieżpanel
|eczenia,
informadena temat Wad serca,moż|iwości
zna|eźć
prowadzi
zbiórkiorazktórym Fundacja
podoplecznych
dtaKórych Fundaqaaktua|nle
pomogła.
zbiórekFundacja
na tematprowadzonych
informacji
W ramachrozpowszechniania
orazWuĄ!.d9l!oolcd.
WwW.slepomaoa.D|
z porta|em
Współpracę
rozpoczęła
z
|oka|nie
i szko|eniach
organizowanych
spotkaniach
FundacjabrałaudzlałW |i(unych
byłudziałFundacji
Bardzociekawym
dośWiadczenlem
zakresuEkonomiispołecznej'
któregoce|em
InspiratoŻyEkonomiispołecznej'
W projekclepod nazwQLube|scy
na terenie
z trzeciego
sektoradziałajqcych
Wiedzyna tematorganizacji
byloszerzenle
oraz budowaniepartnerstwIokaInychz podmiotami
WojewództwaIube|skiego
poradnika
Efektemdodatnimtego projektubyłov\^t/danie
ekonomiispołecznej'
partnerstw
W ramach.budowania
na terenieWojewództwa.
działajqcych
organizacji
Loka|nego
W
centrumPartnerstlva
FundacjazaproslłaPrezesaMiędzynarodowego
się rodzicóW W ekonomię
Wiedzyi zaangażowania
Krakowiedo przyb|iżenia
Fundacji
cor Infantis.
w aspekciedziałaIności
społecznq
W formieplakatÓW,
na tematswojejdziałalności
informacje
Fundaqarozpowszechnia
reklamyW różnychpozycjach
oraz ,nieodpłatnej
broszur,ape|i, kalendarzykóW
prasowych.

Informacjefinansowe
Pr.ychody
statutowa(programpomocd|a sercai bezpieczniW domu)
> Przvchody
działa|ność
2 068 19ą67 zł
25 808,76z|
statutowa-darowizny
ogó|nadzlała|ność
> Przychody
293 628,60 2ł.
> Przychodyuzyskanez Mułu Wpłat1olopodatku
1058 246,57zł,różnicastanowi
Wpłatz t)^1 o/opodatkuWyniosła
ŁQcznaWie|kość
roz|iceniamiędzyokresowe
WarsztatóW
z organizacjQ
zwiQzane
Przychody
Przychody
ogólnezbiórkapub|iczna

24 42o,oozł
27 586t96 zl
s4 693,34 zł

finansowe
Przychody

48 743,58 zl

w tym:odsetki

5 949t76 zł
t':27a7,66 zł

kursowe
różnice
Przychody
operacyjne
rek|amowe
ogłoszenia
-Czynsze

95 196'60zł
2 928,oo zł
5 063'00 zł
3 00ą00 zł

stwoŻeniestronyinternetowej
DrukkiQżkipt ,,Boja idedo szpita|a,,
pozostałe
ugugilnternetowe,
Drukirek|amowe,

6 60ą06 zł

kosztach
o poniesionych
Informacja
statutowej
> Kosztydziała|ności

2 156 309'63 zł

W tym
L 989 879,97 zł
5a 008'92 zł
go L2a25 zł

Kosztyprocedurmedycznych
KosztyprzejazdÓW
medycnych
KosztmateriałóW
Kosztysp|zętumedycznego
KosztyWarsztatów
Kosztyadminlstracyjne

39 590'00 zł
,

38702,49 zl
L54 go7,23 zł

l energii
Zużycie
materiałóW

I 570,45zl
4 783,58 zł

Usługi
obce

tL466,L9 zł

Amortyzacja

ja' rek|ama
l29 o87,ot zł
Pozostałe-ubezpieczen
gospodarczejbrak Fundacjanie prowadziła
działa|ności
Kosztydot. działa|ności
gospoda
rczej

Dodatkoweinformacjefi nansowe
A Informacje
o zatrudnieniu
> Fundacja
W roku2010niezatrudniała
pracownikóW'
Wszystkie
osobypracowały
najej
zecz społecznie,
bezWynagrodzenia.
> KwotaWynagrodzeń
Za rok 2010 Wyniosła
o,oo zł.,Wydatkina umowyz|ecenla
Wyniosły
0,00zł.
> zarz4dorazczłonkowie
innychorganóWFundacjinie pobieraliWynagrodzeń
z Mułu
pełnionych
funkcji.
> Fundacja
połczek.
W roku2010nieudzie|ała
> Fundacja
W roku2010nie nabyła
obligacji.
> Fundacja
W roku2010nie nabyła
nieruchomości.
> FundacjaW roku 2010 nabyładwa koncentratory
t|enu za cenę 42 3oo,oo,
amortrzacja
za rok2010Wyniosła
9 570,45zł.
> Wartość
aktywóWi pasywóWdla ce|óWstatystycznych
na koniec2o1o Wyniosła:
2 648788,96zł, słownie:dwaml|iony
sześćset
czterdzieści
osiemt}sięcysledemset
osjemdzieslQt
osiem96/100złotych.
AktywaFundacji
trwałe
33 931,25zł
-środki
-na|eżności
prowizjebankowe
523,66
pieniężne
na rachunkach
-środki
2 614334,05zł
PasywaFundacji
podstawowe-44
Kapitaty
A60,26
Zysknettorokuobrotowego-zg3
205,221ł
Zobowiqzania
krótkoterm
inowe-4474,75zł

I806 24a,73zł
Roz|iczenla
międzyokresoweWynikfinansowyza rok 2o1oW kwocje2g32o5,2zzł zaęad pŻeznaczana fundusz
poo$awowy.
> Na dzień 3l.|2'z0t0 sa|dana kontachbankowych
W FortisBanksA oddział
kwotę:2 614334,05 zł, slownie;dwa mi|iony
Lub|inzamykają
5ię na łqcznQ
tysięcyt|zystatrzydzieści
cztery05/100złotych,z czegona
sześcset
czternaście
|okatachbankowych2 533326,z7zł
podatkowych
> Fundacjanie posiadazobowiązań
za rok 2010,zostałazłożona
deklaracja
CIT-8i CIT-8/i CIT-D.
przezMSWIAW zakresie
> W rokusprawozdawczym
Fundacjabyłakontro|owana
prowadzonej
zbiórkipub|icznej
orazsposobuWydatkowania
zgodności
zebranych
pozwo|eniem
z udzie|onym
środkóW
zarzQdu
> Xerokopie
Uchwał

ZarządFundacji
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