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I.     Informacje ogólne 

Fundacja „Małopolskie Hospicjum dla Dzieci” z siedzibą w Krakowie 

 

Adres :  ul Czerwonego Kapturka 10 ; 31-711 Kraków  

            (biuro  :  os Na Skarpie 66 ; 31-916 Kraków ) 

 

Wpis do KRS :        Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru    

                            Sądowego  w Krakowie  w dniu   16 stycznia  2006 roku pod numerem  0000249071. 

                             

REGON :               120197627  

NIP:                      6782972883     

Zarząd  Fundacji:    Prezes Zarządu  -       Anna  Nawrocka  zam. 31-711 Kraków ul Fałata 11/39 

                            Członek Zarządu  -     Wojciech Glac     zam   32-020 Wieliczka ul Winnicka 21 b 

 

Rada Fundacji:       Przewodniczący Rady  -   Andrzej Bałasz  

                            Członek Rady             -   Krystian Wielgus   

 

 

 

 

II.     Cele statutowe Fundacji: 

      1/ nieodpłatne świadczenie opieki, wspieranie  i zaspokajanie niezbędnych potrzeb Ŝyciowych    
          dzieci, młodzieŜy i młodych dorosłych, cierpiących na schorzenia nieuleczalne lub ogranicza-        
          jące Ŝycie, w szczególności przez świadczenie opieki paliatywnej i świadczenie  czynności    
          opiekuńczo-leczniczych przez wykwalifikowany ,interdyscyplinarny zespół  hospicyjny,      
      2/ pomoc organizacyjna , rzeczowa i finansowa dla  rodzin której celem jest umoŜliwienie   
          sprawowania  opieki nad nieuleczalnie chorym dzieckiem  w domu rodzinnym, oraz wspieranie           
          rodzin w Ŝałobie  
      3/ propagowanie  idei opieki domowej  nad nieuleczalnie chorym dzieckiem jako alternatywy     
          dla  hospitalizacji   i  działania na rzecz rozwoju  wolontariatu . 

 

 

 



 

III. Opis działalności statutowej : 

A. OPIEKA MEDYCZNA 
                 Realizację celów statutowych  zapewniał powołany przez Fundację Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej „Krakowskie Centrum Hospicyjne dla Dzieci im Ojca Pio”  / NZOZ KCHD Pio/ ,którego  nazwę         
w celu jednoznacznej identyfikacji , w dniu 5 października 2009 roku  zmieniono na : Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej   „ Małopolskie Hospicjum dla Dzieci ” / NZOZ MHD  / Zakład wpisany jest  do rejestru  zakładów 
opieki zdrowotnej wojewody małopolskiego pod numerem księgi rejestrowej 1201667.  
                                                                                                                                                                  

 

 

 

  

 

   

                     
 
 
 
 
 
1. PACJENCI 
W 2009 roku  domową opieką hospicyjną objęto 35 dzieci ( wzrost o ponad 20% w porównaniu do roku 
poprzedniego ), w wieku od 6 tygodni  do 21 lat. Przyjęto 14  nowych pacjentów , pozostałą grupę stanowiły 
dzieci leczone w latach poprzednich . W ciągu 2009  roku zmarło 5 dzieci  , a 1 dziecko  wypisano  ze względu 
na poprawę  stanu zdrowia w stopniu umoŜliwiającym przekazanie  go pod opiekę  lekarza rodzinnego . 
W okresie sprawozdawczym  NZOZ MHD zrealizował 8654 osobodni domowej  opieki hospicyjnej.  
Kontrakt zawarty z Narodowym  Funduszem  Zdrowia obejmował  7866  osobodni opieki ( umowa podstawowa  
wraz z   umową o tzw.  nadwykonaniach ) .       
 
                   Wszystkie przyjęte  dzieci  cierpiały  na schorzenia o charakterze nieuleczalnym  i ograniczającym 
Ŝycie , kwalifikujące  je  objęciem domową opieką paliatywną  zgodnie z kryteriami  określonymi  przez Prezesa  
Narodowego  Funduszu  Zdrowia . 
 

   Dzieci objęte opieką  Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci w roku 2009 

 
   Lp. 

 
 

 
pacjent 

 

 
miejsce 
zamieszkania 

 

  Wiek     
w chwili 
przyjęcia 

Rozpoznanie 
(wg  ICD 10) 

Data 
przyjęcia 

 

Czas opieki 
hospicyjnej, 
łącznie w       
dniach 

 Data zgonu  ( Z ) 
 Data wypisu (W )  
 

1 M.S. Kraków 4 lata Zespół wad wrodzonych 
( Q 03.1) 

18.08.2006 1230  

2 W.S                      100 km od 
Krakowa 

6 lat Wodogłowie z poraŜeniem 
czterokończynowym 
( Q 02 ) 

18.08.2006 1197  

3. S.Cz. Kraków 8 lat Choroba 
neurodegeneracyjna 
( E 75.4) 

21.08.2006 914 07.03.2009( Z ) 

4. M.Cz
. 

Kraków 3 lata Choroba 
neurodegeneracyjna 
( E 75.4) 

21.08.2006 1127  

5. K.M. 65 km od 
Krajowa 

12 lat Uszkodzenie pnia mózgu 
( Q 02) 

25.08.2006 1085 27.11.2009 ( Z ) 

6 Ł.P. 30 km od 
Krakowa 

16 lat Choroba metaboliczna 
( E 76.1 ) 

14.05.2007 959  

7 A.P. 40 km od 
Krakowa 

  9 lat CięŜka postać mózgowego 
poraŜenia dziecięcego 
(  G 80 ) 

21.05.2007 925  

8 J.P 20 km od 
Krakowa 

9 m-cy Dysplazja płucna 
( P 27.1 ) 

20.07.2007 722 20.06.2009 (W) 

9. G.M. 60 km od 
Krakowa 

10 m-cy Dysplazja płucna 
( P 27.1 ) 

08.08.2007 611  

10 P.K. 25 km od 
Krakowa 

 7 lat Encefalomielopatia 
( G 31.8) 

21.09.2007 808  

11 S.M. 30 km od 
Krakowa 

11 lat Encefalopatia 
( Y 88.0) 

26.10.2007 795  

12 P.Z. Kraków 13 lat Wodogłowie 
( Q 02 ) 

27.11.2007 764  

Domowa opieka hospicyjna  realizowana przez Fundację   Małopolskie Hospicjum dla Dzieci prowadzona 
jest w systemie ciągłym ( 24 godziny/dobę , przez 7 dni  w tygodniu)  i  jest całkowicie bezpłatna . 

W okresie sprawozdawczym opieka domowa  realizowana  była  przez stały zespół hospicyjny  składający się 
z : 
-   5 lekarzy ( pediatrzy, neurolog dziecięcy chirurg dziecięcy , otolaryngolog) , 
-   4 pielęgniarek  
-   2 fizjoterapeutów  
-   psychologa  
-   pracownika socjalnego 
-   2 kapelanów  
  



13. K.W. Kraków 15 lat Choroba 
neurodegeneracyjna 
( E 75.2) 

10.04.2008 603  

14. G.G 60 km od 
Krakowa 

6 m-cy Mnogie wady rozwojowe 
(Q89.7) 

09.07.2008 498  

15. P.Z. 75 km od 
Krakowa 

8 lat  CięŜka postać mózgowego 
poraŜenia dziecięcego 
(  G 80 ) 

10.10.2008 363  

16 S.K. 15 km od 
Krakowa 

7 lat CięŜka postać mózgowego 
poraŜenia dziecięcego 
(  G 80 ) 

04.12.2008 382  

17. R.D. 10 km od 
Krakowa  

2,5 m-ca Wielowadzie  
( Q87) 
 

05.12.2008 378  

18. K.P. 50 km od 
Krakowa 

5 m-cy Aberracja chromosomalna  
( Z87.7) 

08.12.2008 385  

19. M.O. 100 km od 
Krakowa 

6 m-cy Dysplazja płucna 
(P 27.1) 

09.12.2008 380  

20. K.O. 100 km od 
Krakowa 

6 m-cy Wodogłowie  
(Q02) 

09.12.2008 387  

21. M.B. 30 km od 
Krakowa 

20 lat CięŜka postać mózgowego 
poraŜenia dziecięcego 
(  G 80 ) 

16.12.2008 349  

22. S.P. 65 km od 
Krakowa 

6 m-cy Rdzeniowy zanik mięśni 
(G12.0) 

12.01.2009 24 05.02.2009 (Z) 

23. J.P. 100 km od 
Krakowa 

1,5 m-ca Aberracja chromosomalna  
( Q91.3)) 

06.02.2009 39 16.03.2009 (Z) 

24. A.D. 40 km od 
Krakowa  

2,5 lat Choroba 
neurodegeneracyjna 
( E 75.0) 

23.02.2009 286  

25. J.T. Kraków 15 lat Zespół Retta 
( F 84.2)  

10.03.2009 297  

26. J.K 100 km od 
Krakowa 

17 m-cy Choroba 
neurodegeneracyjna 
( E 75.0) 

17.03.2009 234  

27. W.B 35 km od 
Krakowa  

2,5 m-ca Okołoporodowe uszkodzenie 
CNS ( P91.0) 

27.03.2009 77 11.06.2009 (Z) 

28. P.T 85 km od 
Krakowa  

9 m-cy  Aberracja chromosomalna  
( Q91.7) 

31.03.2009 192  

29. W.L 85 km od 
Krakowa 

4 m-ce Aberracja chromosomalna  
( Q90.0) 

27.05.2009 176  

30. Ł.Ł. Kraków 15 lat CięŜka postać mózgowego 
poraŜenia dziecięcego 
(  G 80 ) 

27.07.2009 158  

31. T.F. Kraków 17 lat Wrodzona wada rozwojowa 
układu nerwowego             
( Q05.2) 

14.09.2009 109  

32. P.W. 20 km od 
Krakowa 

3 lata  Choroba 
neurodegeneracyjna 
( E 75.2) 

30.11.2009 32  

33. S.Z. Kraków 12 lat Pozapalne uszkodzenie CNS 
( G09) 

02.12.2009 30  

34 D.Ł. 25 km od 
Krakowa 

12 lat CięŜka postać mózgowego 
poraŜenia dziecięcego 
(  G 80 ) 

07.12.2009 25  

35. D.S. Kraków 10 m-cy Encefalopatia 
(G93.4) 

11.12.2009 21  

 

 

 

W okresie  sprawozdawczym personel Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci  zrealizował  3809 wizyty w domach 
pacjentów objętych opieką Fundacji  w tym :  
 - 2307 – pielęgniarki 
 -  667 -  lekarze 
 -  570 -  rehabilitanci  
 - 147  -   pracownik socjalny  
-   82   -  psycholog  
-   36   -   kapelani 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

2. SPRZĘT MEDYCZNY 

 
Wszystkim rodzinom których dzieci  znajdowały się  pod opieką  Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci    
całkowicie bezpłatnie udostępniono  specjalistyczny sprzęt medyczny  konieczny do prowadzenia  opieki 
domowej. W roku 2009 Fundacja dysponowała następującym sprzętem :  

 
Kategoria sprzętu Ilość  

/ w szt./ 

ssak  medyczny  31 
inhalator 23 
materac przeciwodleŜynowy zmiennociśnieniowy 6 

materac przeciwodleŜynowy  
typu ROHO 

13 

koncentrator tlenu 10 
pulsoksymetr 6 
agregat  prądotwórczy  4 
asystor kaszlu 4 
nawilŜacz powietrza 2 
glukometr 2 

łóŜko rehabilitacyjne wielopozycyjne 5 

 
3. SAMOCHODY                                                                 

  
Sprawowanie odpowiedzialnej i efektywnej  domowej  opieki 
hospicyjnej  nad nieuleczalnie chorymi dziećmi  na terenie całej 
Małopolski wiąŜe się z koniecznością   posiadania własnych środków 
transportu. W 2009 roku Fundacja zakupiła 3  samochody osobowe 
( 2 Fiaty Panda i 1 Suzuki Wagon) Tym samym, w porównaniu do 
roku poprzedniego, Fundacja zwiększyła liczbę posiadanych 
samochodów do ośmiu  (sześć  Fiatów Panda ,  jeden  Fiat Doblo i 
jeden  Suzuki Wagon R + ). Samochody są niezbędnym  środkiem 
transportu dla zespołu hospicyjnego do domów dzieci objętych 
opieką, słuŜą one  równieŜ do przewozu sprzętu medycznego i 
rehabilitacyjnego.   
 

W Fundacji nie są zatrudnieni  zawodowi kierowcy. W roku 2009 pracownicy Fundacji przejechali    łącznie  217 
394 km..  Wszystkie koszty związane z eksploatacją taboru samochodowego (ubezpieczenia,  paliwo, przeglądy 
,materiały eksploatacyjne ,niezbędne naprawy) Fundacja w całości pokrywała ze środków własnych.  
 
 
 
   
  
B. POMOC SOCJALNA  
Rodzice dzieci objętych opieką  Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci nie ponosili  Ŝadnych kosztów z nią 
związanych. Poza nieodpłatnym uŜyczeniem specjalistycznego  sprzętu medycznego wszyscy podopieczni 
otoczeni  opieką hospicyjną  otrzymywali zakupione przez Fundację niezbędne środki opatrunkowe, środki 
higieny i  sprzęt jednorazowego uŜytku . Fundacja refundowała równieŜ koszty zakupu wszystkich  leków 
ordynowanych przez lekarzy hospicjum i lekarzy konsultujących. Ze środków Fundacji pokrywane były równieŜ 
koszty wszystkich niezbędnych badań pracownianych oraz koszty transportu medycznego  na konieczne 
konsultacje w ośrodkach specjalistycznych  
Fundacja udzieliła równieŜ pomocy finansowej ( w formie zasiłków pogrzebowych)  rodzinom dzieci zmarłych 
pod opieką hospicjum. Wartość  pomocy finansowej w tych zakresach  wyniosła ponad 48.000 PLN  
Fundacja przekazała równieŜ swoim podopiecznym sprzęt rehabilitacyjny ( wózki , balkoniki, krzesełka 
rehabilitacyjne itp. ) ,  zabawki i  odzieŜ ofiarowaną  przez darczyńców. 
  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. WOLONTARIAT 

Małopolskie Hospicjum dla Dzieci w ramach swojej statutowej działalności rozwija ideę wolontariatu, jako     
bezpośredniej formy pomocy nieuleczalnie chorym dzieciom. 
 
Grupa Wolontariuszy Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci to ponad dwustu młodych ludzi – uczniów i 

studentów, którzy swój wolny czas poświęcają na pomoc nieuleczalnie chorym Maluchom i ich rodzinom.  

Wolontariusze MHD, oprócz bezpośredniej pomocy Pacjentom i ich Rodzinom  organizują liczne akcje na rzecz 

nieuleczalnie chorych Maluchów, sprawują bezpośrednią opiekę nad ich rodzinami, a przede wszystkim  niosą 

uśmiech i młodzieńczą radość wszędzie gdzie się pojawiają, pokazując całemu światu, Ŝe wolontariat dodaje 

nam skrzydeł!  

W 2009 roku w ramach wolontariatu MHD działało kilka grup, o róŜnych profilach działania. 

-   Wolontariat z gitarą – to największa i unikalna grupa artystów i amatorów, kochających muzykę, którzy    

    organizują charytatywne koncerty, uświetniają organizowane wydarzenia, a takŜe pomagają grającemu   

    rodzeństwu naszych Pacjentów. 

-  Szkoła nam nie straszna –  wolontariusze, którzy pomagają w nauce rodzeństwo naszych Maluchów.  

-  Wolontariat 18+VAT – wolontariusze, którzy wspierają nas swoim doświadczeniem i wiedzą,  

-   Grupa PR – to wolontariusze, którzy zajmują się promocją MHD, organizowaniem eventów, przygotowaniem    

    materiałów informacyjnych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    
 
 

 



 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 

Styczeń 2009 
 

I koncert „Wolontariat dodaje nam skrzydeł”,  
          „Kolędy dla Najmniejszych”.                      
W kościele Św. Józefa w Krakowie Podgórzu  
kolędy Zbigniewa Preisnera i Jacka Kaczmarskiego 
w całości wykonali Wolontariusze i Przyjaciele MHD. 
Obsługą techniczną koncertu charytatywnie zajęła 
się firma CS Light. 
 

 
Marzec 2009 

W studio nagraniowym Amadeusz w Sułkowicach 
powstał pierwszy teledysk promujący Małopolskie 
Hospicjum dla Dzieci. Piosenkę pt. „Podaruj czas”  
napisaną przez Huberta Kowalskiego wykonała 
grupa 50 przyjaciół i wolontariuszy MHD.  
Gośćmi honorowymi było rodzeństwo pozostającej 
pod opieką MHD  Julki.  

Nagranie moŜna zobaczyć na kanale  MHD w 
serwisie Youtube. 

 



 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Kwiecień 2009 
 

II koncert „Wolontariat dodaje nam skrzydeł”  
                      „Dla Cierpiących”  
Pieśni wielkopostne i poezja ks.Twardowskiego   
w wykonaniu i aranŜacjach Wolontariuszy MHD  
zabrzmiały w zakopiańskim kościele p.w. 
Świętego KrzyŜa. Dzięki zaangaŜowaniu firmy 
„Harnaś Audio” mieliśmy pełną obsługę 
techniczną. 
 

 
 
 

Kwiecień 2009 
Koncert „Podaruj czas”  

W kościele p.w. Świętej Katarzyny Sieneńskiej  
Małopolskie Hospicjum dla Dzieci  zorganizowało 
wielki charytatywny koncert z udziałem orkiestry 
„Aukso” z Katowic  i Chóru Polskiego Radia , oraz 
wielkich sław krakowskiej muzyki powaŜnej,m.in. 
Mariusza Pędziałka.Tym razem pomagaliśmy w 
organizacji koncertu, zapewniając obsługę 
widowni, a takŜe pomoc artystom. 
 

 
Kwiecień 2009 

I Tydzień Opieki Paliatywnej nad Dziećmi  
Zakopane-Kraków 2009 

 
Wspólnie z naszymi Przyjaciółmi z krakowskich uczelni 
wyŜszych zorganizowaliśmy serię spotkań, wykładów 
i konferencji, zakończonych koncertem charytatywnym, 
których celem było propagowanie pozytywnego                 
i prawdziwego obrazu domowej  opieki hospicyjnej nad 
dziećmi.          
W ramach cyklu konferencje i spotkania odbyły się m.in.  
w Urzędzie Miasta Zakopane, z udziałem i pod patronatem 
Burmistrza Zakopanego, na Uniwersytecie Pedagogicznym, 
Papieskiej Akademii Teologicznej, oraz w Sanktuarium 
BoŜego Miłosierdzia w krakowskich  Łagiewnikach.  
 

 
Kwiecień 2009 

 
 

Koncert „Podaruj czas”  
W kościele p.w. Świętej Katarzyny Sieneńskiej  
Małopolskie Hospicjum dla Dzieci  zorganizowało 
wielki charytatywny koncert z udziałem orkiestry 
„Aukso” pod batutą Marka Mosia  z Katowic  i  Chóru 
Polskiego Radia, oraz wielkich sław krakowskiej 
muzyki powaŜnej, m.in. Mariusza Pędziałka. 
Tym razem pomagaliśmy w organizacji koncertu, 
zapewniając obsługę widowni, a takŜe pomoc 
artystom. 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Kwiecień 2009 
III koncert „Wolontariat dodaje nam skrzydeł”  

 „ Dla Maluchów”  
 
 
Muzyka Starego Dobrego MałŜeństwa i poezja 
księdza Jana Twardowskiego  tym razem 
zabrzmiała  w Auli im. Jana Pawła II w 
łagiewnickim Sanktuarium. 
 

 
 
 

Maj 2009 
 
 
„Piknik ze Świętym Franciszkiem” z okazji 
Dnia Dziecka . Naszymi Gośćmi byli Mali 
Pacjenci i ich rodziny.  
Wspólnie z ojcami Franciszkanami 
zapewniliśmy im mnóstwo atrakcji.  
 

 
               Sierpień 2009 

 
 
 

Promowaliśmy nasz wolontariat podczas 
corocznej   imprezy   „Romantyczna 
Lanckorona”, tym razem w niezwykłych 
strojach i z udziałem naszych Przyjaciół  
z Czarnego Dunajca. 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

          Październik 2009 
 

 IV koncert „Wolontariat dodaje nam skrzydeł”  
 
z okazji 31. rocznicy wyboru Jana Pawła II na 
Stolicę Piotrową w Sanktuarium Matki BoŜej 
Łaskawej w Wieliczce.  
 

 
                    Grudzień 2009 

 
To juŜ tradycyjnie miesiąc wzmoŜonej 
aktywności wielkiej grupy uśmiechniętych 
ludzi, czyli Wolontariuszy  MHD. 
Jak co roku, 6 grudnia kaŜdego z naszych 
Małych Pacjentów, a takŜe rodziny 
Maluchów, które odeszły pod nasza opieką , 
odwiedziły orszaki Świętego Mikołaja,  
dając mnóstwo radości i uśmiechu.  
 

    
 

Grudzień 2009 
 
 
 

Przed Świętami BoŜego Narodzenia, jak co roku 
wszystkich naszych  Pacjentów odwiedziło 
stado „ reniferów”, z gitarami, akordeonami       
i pięknymi zielonymi choinkami, podarowanymi 
 przez Państwa Renatę i Henryka Łuba .  
 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
D. INNE FORMY  DZIAŁALNOŚCI  W PROPAGOWANIU  IDEII DOMOWEJ  OPIEKI  HOSPICYJNEJ  NAD NIEULECZALNIE    
     CHORYMI DZIEĆMI  
 

1. wrzesień 2009, Rynia k/Warszawy  – udział  w  konferencji szkoleniowej  pt.„ Opieka Paliatywna 
nad dziećmi” –  piel. Aneta Dziekan i piel. Dorota Gniady ( organizator – Warszawskie Hospicjum dla 
Dzieci)  

2. październik 2009,  Lublin –  udział ( połączony z prezentacją zdarzenia klinicznego) w kursie 
naukowo-szkoleniowym pt” Opieka paliatywna nad dziećmi” – lek.med. Krzysztof Nawrocki,  piel. Anna 
Bulga        ( organizator – Ogólnopolskie Forum Pediatrycznej  Opieki Paliatywnej) 

3.   grudzień 2009, Warszawa – udział w pracach  zespołu opracowującego program autorskiego  kursu    
      specjalistycznego  dla pielęgniarek pt  „Pediatryczna domowa opieka paliatywna  -lek. med. K. Nawrocki         
     (  organizator – Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i  PołoŜnych) 

 
 

Grudzień 2009 
 
RównieŜ w grudniu jak co roku, 
zorganizowaliśmy wspólne spotkanie wigilijne 
dla Pracowników, Przyjaciół, Wolontariuszy, 
tym razem z udziałem naszych gości  
z Ukrainy i TadŜykistanu. W 2009 roku,       
w gościnnych wnętrzach krakowskiego hotelu 
„Secesja”. 
Kolędową oprawą muzyczną spotkania zajął 
się kwartet smyczkowy wolontariuszy MHD. 
 

 
 

 
Grudzień 2009 

 
 
 
Wspólnie z Przyjaciółmi MHD z Lanckorony  
po raz pierwszy współorganizowaliśmy 
zimowy festiwal „Anioł w Lanckoronie”  
Udało nam się zebrać grupę 120 aniołów, 
którzy uczestnicząc w tej akcji, dołączyli do 
grupy ludzi dobrej woli, którym nie jest 
obojętny los Maluchów z MHD. 
 



 
 
 
4.  grudzień 2009,  Kraków  

Polsko-Ukraińskie Forum Opieki Paliatywnej nad Dziećmi  - międzynarodowy projekt studyjny: 
„Międzynarodowa wymiana doświadczeń w dziedzinie opieki paliatywnej i ugruntowanie na Ukrainie 
modelu paliatywnej opieki domowej dla dzieci chorych terminalnie” („Studying of international experience 
and establishing in Ukraine of the model of palliative Home based care for incurably ill children”  ) .  
Małopolskie Hospicjum dla Dzieci na mocy porozumienia zawartego z ukraińskim  stowarzyszeniem Vector 
stało się partnerem głównym programów i realizacji związanych z opieka paliatywną na Ukrainie, w 
ramach działań prowadzonych przez tamtejsze NGO’s. Zostaliśmy zaproszeni do realizacji tego projektu 
jako jedyna polska organizacja pozarządowa.  W dniach 16 - 20 grudnia 2009 gościliśmy w naszym 
Hospicjum delegację ekspertów z Ukrainy i TadŜykistanu. Wizyta słuŜyła wymianie  doświadczeń w  
opiece paliatywnej nad nieuleczalnie chorym dzieckiem w warunkach domowych oraz pomocy logistycznej 
MHD w stworzeniu  pierwszego na Ukrainie Domowego Hospicjum dla Dzieci ( MHD zostało  zaproszone  
przez Ukraińską Radę Bezpieczności i Asocjacji Pacjentów, do sprawowania patronatu i bycia instytucją 
monitorującą rozwój opieki paliatywnej nad dziećmi na Ukrainie) .  
 
Całością organizacji projektu zajmują się wolontariusze MHD. 
 
 

 

         Zrealizowano dzięki wsparciu       
 
 
 

 
 
 

    
5.    KAMPANIA  1% 2009 
 
Od 1 stycznia do 30 kwietnia 2009 roku przeprowadziliśmy największą ,jak dotąd, kampanię informacyjną 
dotyczącą przekazywania 1% podatku na rzecz naszego Hospicjum.  
 
Layout kampanii wybrany został w wyniku konkursu zorganizowanego w grudniu 2008 roku.  
Jury wybrało projekt Kuby Szymańskiego.  
 
Wynikiem kampanii jest suma 770.853,81 PLN uzyskana z wpłat 1% podatku. 
Od początku  działalności i chwili uzyskania statusu OPP jest to największa kwota, jaką udało nam 
się zebrać.  



 
 

 
 
 

Kampania została zorganizowana i była prowadzona wyłącznie przez Wolontariuszy MHD, dzięki wsparciu 
licznych firm i instytucji, które zechciały włączyć w misję niesienia pomocy nieuleczalnie chorym dzieciom .  
 
Kampania wizerunkowa prowadzona była wielosektorowo, w oparciu o wszelkie dostępne metody komunikacji 
medialnej, z naciskiem na reklamę zewnętrzną (outdoor).  
Oprócz billboardów i citylight,  layout MHD widniał na licznych portalach internetowych, w wielu tytułach 
prasowych, a takŜe w nośnikach informacji miejskiej.  
Niebagatelną rolę odegrała wielka grupa wolontariuszy MHD, którzy przez 4 miesiące kampanii rozdali ponad 
100.000 ulotek informacyjnych.  
 
 
 
 

        
 
 
 
Oprócz outdooru w kampanii wykorzystywaliśmy wszelkie inne media w tym:  
 
- 30 spotów planszowych w TVP Kraków  
- serwis You Tube   
- serwisy społecznościowe- Nasza Klasa, Facebook, Neolink  
 
Szeroką kampanię prowadzili równieŜ wolontariusze MHD zajmujący się prowadzeniem witryny internetowej 
www.mhd.org.pl.  
 
 
 
 



 
 
Firmy i instytucje dzięki którym mogliśmy prowadzić kampanię „Podaruj czas…” 
 
- Stroeer Polska 

- Clearchannel Poland 

- Cityboard Media  

- Media Billboards  

- Filmotechnika Kraków  

- Axel Springer Polska  

- Polska Presse w Krakowie  

- Wydawnictwo Jagiellonia s.a.  

- Telewizja M w Krakowie  

- Echo Miasta  

- TVP Kraków 

- i inni. 

 

 
 
 
IV. Zdarzenia prawne w okresie sprawozdawczym  o skutkach finansowych : 

1. kontrakt z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia 
2. umowa kredytowa na zakup dwóch  samochodów  Fiat Panda  
 

V. W roku 2009 Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej. 

VI. Zatrudnienie  

    W roku 2009 Fundacja zatrudniała ( w oparciu o róŜne formy prawne)  19 osób : 

• Prezes zarządu  - 1 osoba  

• Członek  zarządu -  1 osoba  

• Lekarze – 5 osób 

• Pielęgniarki – 4 osoby 

• Rehabilitanci – 2 osoby 

• Psycholog -  1 osoba 

• Kapelan    -  2 osoby 

• Pracownik socjalny – 1 osoba   

• Pracownik biurowy – 1 osoba  

• Pracownik gospodarczy – 1 osoba  



VI. Wyniki finansowe w okresie sprawozdawczym 

 

     Przychody  wyniosły 1.672.878,73 PLN  
• Narodowy Fundusz Zdrowia          533.959,60 PLN 
• Ofiarodawcy prywatni i firmy         893.627,58  PLN 
      w tym:   
                - 1% podatku na OPP               770.853,81 PLN  
                - zbiórki publiczne                      30.891,01 PLN 
                - inne                                       91.927,76 PLN  
• Darowizny rzeczowe                    245.232,64  PLN 
• Odsetki bankowe                                  13,91 PLN 
 

    Koszty  

• realizacja celów statutowych    731.589,05 PLN 

• administracja                          255.133,39  PLN  

      w tym:    

                - czynsze                                 15.574,84 PLN 

                - usługi telekomunikacyjne        29.458,69 PLN 

                - usługi pocztowe                         268,00 PLN 

                -  pozostałe koszty                  209.831,86 PLN                  

• łączna kwota wynagrodzeń  wypłacona w okresie sprawozdawczym:  377.038,93 PLN 

      w tym   

                  - ZUS:  74.608,03 PLN 

• łączne miesięczne wynagrodzenie zarządu okresie sprawozdawczym:     8.366,88 PLN 

      w tym  

                -  ZUS:   803,88 PLN 

• wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia: 146.365,77 PLN 

VII.  W okresie sprawozdawczym Fundacja : nie udzielała poŜyczek, nie nabyła obligacji i akcji w spółkach   

         prawa handlowego, nie nabyła nieruchomości. 

VIII. Wynik finansowy Fundacji za rok 2009 zamknął się zyskiem w wysokości 162.751,59 PLN.     

         Fundacja na dzień 31 grudnia 2009 posiadała zobowiązania krótkoterminowe w wysokości  

         47.157,19 PLN. Na dzień 31.12.2009 na rachunku bankowym  Fundacji  prowadzonym w PKO BP  

         S.A. pozostawało 425.295,52 PLN 

IX   W okresie sprawozdawczym organy państwowe i samorządowe nie zlecały Fundacji Ŝadnych   zadań.  

       W okresie sprawozdawczym Fundacja poniosła zobowiązania z tytułu podatku od  wypłacanych  

       wynagrodzeń. 

       Fundacja składa  deklarację CIT–8. 
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