
 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie  z działalno ści 

Fundacji 

Małopolskie Hospicjum dla Dzieci  

za rok 2011.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRAKÓW   2012 



 2 

                                                                         

 
 

 

 

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   

                            Członek Zarządu  -     Wojciech Glac      

 

Rada Fundacji:       Przewodniczący Rady  -   Krystian Wielgus  

                            Członek Rady             -   Andrzej Stępień  

 

 

 

II.     Cele statutowe Fundacji: 

 

1. Nieodpłatne świadczenie opieki, wspieranie dzieci, młodzieży i młodych dorosłych, cierpiących  

na schorzenia ograniczające życie, w szczególności przez świadczenie czynności opiekuńczo-leczniczych,   

świadczenie opieki paliatywnej oraz pomoc ich rodzinom. 

 

2. Nieodpłatne zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób, o których mowa w    punkcie 1 oraz 

umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. 

 

3. Nieodpłatne wspieranie w żałobie rodzin dzieci, młodzieży i młodych dorosłych, którzy zmarli z powodu 

innych przyczyn niż schorzenia ograniczające życie.  
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4. Nieodpłatne wprowadzanie i rozwijanie modelu świadczeń opiekuńczo- leczniczych i  domowej opieki 

paliatywnej nad dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi w Polsce i za granicą.  

 

5. Nieodpłatne świadczenie pomocy materialnej w stosunku do dzieci, młodzieży i młodych dorosłych, ciężko 

poszkodowanych w wyniku wypadków komunikacyjnych. 

 

III. Opis działalności statutowej:  

 

A. Opieka medyczna   

 

Realizację celów statutowych w tym zakresie  zapewniał powołany przez Fundację 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   

i w roku 2011 działał w oparciu o  kontrakt zawarty z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego 

Funduszu Zdrowia   

 
W okresie sprawozdawczym opieka domowa  realizowana  była  przez stały zespół hospicyjny   
 
składający się z : 
 
-   5 lekarzy (2  pediatrów, neurologa dziecięcego, anestezjologa, otolaryngologa) , 
-   7 pielęgniarek  
-   2 fizjoterapeutów 
-   2 psychologów  
-   1 pracownika socjalnego 
-   1 duchownego   
 

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

 

W 2011 roku  domową opieką hospicyjną objęto 47 pacjentów  ( dzieci i młodzi dorośli -  w wieku od  

8  tygodni  do 23 lat ). 

 Przyjęto 12  nowych pacjentów , pozostałą grupę stanowiły dzieci leczone w latach poprzednich .W 

ciągu 2011 roku zmarło  9  dzieci . Ze względu na znaczną poprawę i stabilizację stanu zdrowia  jedno 

dziecko przekazano pod opiekę lekarza pierwszego kontaktu  

W okresie sprawozdawczym   zrealizowano  12628 osobodni domowej  opieki hospicyjnej.  

Kontrakt zawarty z Narodowym  Funduszem  Zdrowia obejmował 10628 osobodni opieki 

Wszystkie objęte opieką hospicyjną   dzieci  cierpiały  na schorzenia , które w świetle  współczesnej 

wiedzy medycznej mają  charakter nieuleczalny  i ograniczający życie , kwalifikujące do   objęcia  domową 

opieką paliatywną , zgodnie z kryteriami  określonymi  przez Ministra Zdrowia i Prezesa  Narodowego  

Funduszu  Zdrowia . 
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Dzieci objęte opieką  Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci w roku 2011 

 

 

   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 1960  

2 M.Cz

. 

Kraków 3 lata Choroba 

neurodegeneracyjna 

( E 75.4) 

21.08.2006 1857  

3 Ł.P. 30 km od 

Krakowa 

16 lat Choroba metaboliczna 

( E 76.1 ) 

14.05.2007 1689  

4 A.P. 40 km od 

Krakowa 

  9 lat Ciężka postać mózgowego 

porażenia dziecięcego 

(  G 80 ) 

21.05.2007 1655  

5 G.M. 60 km od 

Krakowa 

10 m-cy Dysplazja płucna 

( P 27.1 ) 

08.08.2007 1341  

6 P.K. 25 km od 

Krakowa 

 7 lat Encefalomielopatia 

( G 31.8) 

21.09.2007 1529  

7 S.M. 30 km od 

Krakowa 

11 lat Encefalopatia 

( Y 88.0) 

26.10.2007 1525  

8 P.Z. Kraków 13 lat Wodogłowie 

( Q 02 ) 

27.11.2007 1494  

9 K.W. Kraków 15 lat Choroba 

neurodegeneracyjna 

( E 75.2) 

10.04.2008 1325  

10 G.G 60 km od 

Krakowa 

6 m-cy Mnogie wady rozwojowe 

(Q89.7) 

09.07.2008 1205  

11 P.Z. 75 km od 

Krakowa 

8 lat  Ciężka postać mózgowego 

porażenia dziecięcego 

(  G 80 ) 

10.10.2008 772 14.02.2011(Z) 

12 S.K. 15 km od 

Krakowa 

7 lat Ciężka postać mózgowego 

porażenia dziecięcego 

(  G 80 ) 

04.12.2008 1102  

13 R.D. 10 km od 

Krakowa  

2,5 m-ca Wielowadzie 

( Q87) 

05.12.2008 1093  

14 K.P. 50 km od 

Krakowa 

5 m-cy Aberracja chromosomalna  

( Z87.7) 

08.12.2008 1046 22.10.2011(Z) 

 

15 M.O. 100 km od 

Krakowa 

6 m-cy Dysplazja płucna 

(P 27.1) 

09.12.2008 1110  

16 K.O. 100 km od 

Krakowa 

6 m-cy Wodogłowie  

(Q02) 

09.12.2008 1110  

17 M.B. 30 km od 

Krakowa 

20 lat Ciężka postać mózgowego 

porażenia dziecięcego 

(  G 80 ) 

16.12.2008 790 17.03.2011(Z) 

18 A.D. 40 km od 

Krakowa  

2,5 lat Choroba 

neurodegeneracyjna 

( E 75.0) 

23.02.2009 936 21.12.2011(Z) 

19 J.T. Kraków 15 lat Zespół Retta 

( F 84.2)  

10.03.2009 991  
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20 J.K 100 km od 

Krakowa 

17 m-cy Choroba 

neurodegeneracyjna 

( E 75.0) 

17.03.2009 937  

21 P.T 85 km od 

Krakowa  

9 m-cy Aberracja chromosomalna  

( Q91.7) 

31.03.2009 654 07.04.2011(Z) 

22 W.L 85 km od 

Krakowa 

4 m-ce Aberracja chromosomalna  

( Q90.0) 

27.05.2009 895  

23 Ł.Ł. Kraków 15 lat Ciężka postać mózgowego 

porażenia dziecięcego 

(  G 80 ) 

27.07.2009 888  

24 T.F. Kraków 17 lat Wrodzona wada rozwojowa 

układu nerwowego             

( Q05.2) 

14.09.2009 839  

25 P.W. 20 km od 

Krakowa 

3 lata  Choroba 

neurodegeneracyjna 

( E 75.2) 

30.11.2009 752  

26 D.Ł. 25 km od 

Krakowa 

12 lat Ciężka postać mózgowego 

porażenia dziecięcego 

(  G 80 ) 

07.12.2009 602 31.07,2011(W) 

27 D.S. Kraków 10 m-cy Encefalopatia 

(G93.4) 

11.12.2009 709  

28 J.K. 50 km od 

Krakowa 

10 m-cy Wrodzona wada rozwojowa 

układu nerwowego             

( Q03.0) 

28.12.2009 707  

29 A.S. Kraków 1,5 m-ca Aberracja chromosomalna  

( Q91.0) 

20.01.2010 710  

30 W.U. 30 km od 

Krakowa  

14 lat Dystrofia mięśniowa  

( G71.0) 

10.06.2010 549  

31 M.R. 45 km od  

Krakowa 

7 m-cy Wrodzona wada rozwojowa 

układu nerwowego    

( Q05.2) 

27.08.2010 491  

32 B.C. Kraków 1,5 m-ca  Uszkodzenie  CNS  

( P91.0) 

30.08.2010 474  

33 K.B. 70 km od 

Krakowa 

14 lat  Choroba metaboliczna 

( E 78.9) 

02.09.2010 277 06.06.2011(Z) 

34 M.P. 60 km od  

Krakowa 

18 lat Dystrofia mięśniowa  

( G71.3) 

25.10.2010 371  

35 K.F. 75 km od  

Krakowa  

3,5 lat Wrodzona wada rozwojowa 

układu nerwowego ( Q01.2 

23.12.2010 53 13.02.2011(Z) 

36 A.J. 30 km od 

Krakowa  

13 lat Ciężka postać mózgowego 

porażenia dziecięcego 

(  G 80 ) 

16.02.2011 315  

37 M.M 15 km od 

Krakowa  

8 lat Ciężka postać mózgowego 

porażenia dziecięcego 

(  G 80 ) 

2.03.2011 304  

38 S.D. 75 km od  

Krakowa  

2 lata Wrodzona wada rozwojowa 

układu nerwowego    

( Q07.0) 

9.05.2011 236  

39 K.B. Kraków 17 lat Ciężka postać mózgowego 

porażenia dziecięcego 

(  G 80 ) 

17.05.2011 227  
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40 W.K 20 km od 

Krakowa 

7 lat Wrodzona wada rozwojowa 

układu nerwowego             

( Q05.2) 

23.05.2011 221  

41 K.D. 110 km od 

Krakowa 

16 lat  Uraz śródczaszkowy( 

komunikacyjny) z 

długotrwałym okresem 

nieprzytomności (S06.7) 

3.06.2011 196  

42 H.D. 100 km od 

Krakowa  

3 lata  Dystrofia mięśniowa  

( G71.3) 

7.06.2011 206  

43 S.Ł, 95 km od 

Krakowa  

17  lat Choroba nowotworowa ( 

C40.8) 

1.07.2011 80 18.09.2011(Z) 

44 J.K. 20 km od 

Krakowa  

11 lat  Choroba nowotworowa 

(C71.7) 

20.08.2011 38 28.09.2011(Z) 

45 K.A. 50 km od 

Krakowa  

5 lat  Choroba 

neurodegeneracyjna CNS    

( G23.0) 

30.09.2011 92  

46 D.W. 65 km od 

Krakowa  

2 m-ce  Dysplazja oskrzelowo – 

płucna (P27.1) 

15.10.2011 76  

47 S.C. 55 km od 

Krakowa  

4 lata  Zaburzenia metaboliczne ( 

E88.8) 

22.11.2011 39  

 

 

W okresie  sprawozdawczym zespół hospicyjny   Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci  6457 razy udzielał  

porad i konsultacji dzieciom objętym opieką  w ich miejscu zamieszkania  :  

 - 3367 – pielęgniarki 

 -  841 -  lekarze 

 - 1483 -  fizjoterapeuci  

 -  215 -  pracownik socjalny 

-  306 -  psychologowie 

-  245 -   kapelan 

 

2. SPRZĘT MEDYCZNY 

 

Wszystkim rodzinom których dzieci  znajdowały się  pod opieką  Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci    

całkowicie bezpłatnie udostępniono  specjalistyczny sprzęt medyczny  konieczny do prowadzenia bezpiecznej 

i efektywnej  opieki domowej nad nieuleczalnie chorym dzieckiem .  

W roku 2011 Fundacja dysponowała następującym sprzętem :  

 

Kategoria sprzętu Ilość  

/ w szt./ 

ssak  medyczny  32 

Inhalator 23 

materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy 6 

materac przeciwodleżynowy  

typu ROHO 

14 

koncentrator tlenu 12 
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Pulsoksymetr 9 

agregat  prądotwórczy  5 

asystor kaszlu 4 

nawilżacz powietrza 2 

glukometr 2 

łóżko rehabilitacyjne wielopozycyjne 5 

respirator wraz z nawilżaczem  1 

pompa infuzyjna  4 

 

3.SAMOCHODY 

 

Sprawowanie odpowiedzialnej i skutecznej   domowej  opieki hospicyjnej  nad nieuleczalnie chorymi dziećmi  

na terenie całej Małopolski wiąże się z koniecznością   posiadania własnych środków transportu. Samochody 

są niezbędnym  środkiem transportu dla zespołu hospicyjnego do domów dzieci objętych opieką, służą one 

również do przewozu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego.   

W 2011 roku Fundacja  posiadała  8 samochodów osobowych   

(Fiat Panda – 6 szt, Fiat Doblo – 1 szt. Skoda Octavia - 1 szt.). 

Fundacja nie zatrudnia zawodowych kierowców.  

W roku 2011 pracownicy Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci  

przejechali    łącznie 358 000  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  żadnych kosztów z nią 

związanych. Poza nieodpłatnym użyczeniem specjalistycznego  sprzętu medycznego wszyscy podopieczni 

otoczeni  opieką hospicyjną  otrzymywali zakupione przez Fundację niezbędne środki opatrunkowe, środki 

higieny i  sprzęt jednorazowego użytku . Fundacja refundowała również koszty zakupu wszystkich  leków 

ordynowanych przez lekarzy hospicjum i lekarzy konsultujących. Ze środków Fundacji pokrywane były 

również koszty wszystkich niezbędnych badań pracownianych oraz koszty transportu medycznego  na 

konieczne konsultacje w ośrodkach specjalistycznych  

 

Fundacja udzieliła również pomocy finansowej ( w formie zasiłków pogrzebowych)  rodzinom dzieci zmarłych 

pod opieką hospicjum. Wartość  pomocy finansowej w tych zakresach  wyniosła 55.309,76  PLN  

Fundacja przekazała również swoim podopiecznym sprzęt rehabilitacyjny ( wózki , balkoniki, krzesełka 

rehabilitacyjne itp. ) ,  zabawki i  odzież ofiarowaną  przez darczyńców. 
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C. WOLONTARIAT 

 
Małopolskie Hospicjum dla Dzieci w ramach swojej statutowej działalności rozwija ideę wolontariatu,  

jako  bezpośredniej formy niesienia pomocy nieuleczalnie chorym dzieciom. 

Grupa Wolontariuszy sprawujących opiekę bezpośrednią i akcyjnych to po nad dwieście osób. Trzon zespołu 

wolontariuszy tworzą licealiści i studenci, a wraz z nimi uczniowie gimnazjów, szkół podstawowych  

i przedszkoli.  

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

rzecz nieuleczalnie chorych dzieci, sprawują bezpośrednią opiekę nad ich rodzinami, a przede wszystkim  

niosą uśmiech i młodzieńczą radość wszędzie gdzie się pojawiają, pokazując całemu światu, że wolontariat 

dodaje nam skrzydeł!  

Od 2008 roku w ramach wolontariatu MHD działa stale kilka grup, o różnych profilach działania. 

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

    organizują charytatywne koncerty, uświetniają organizowane wydarzenia, a także 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 2011 
 

                   III  charytatywny koncert   
             „Kolędy dla Najmniejszych”,   
 
w kościele p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy  
oo. Redemptorystów w Krakowie – Podgórzu.  
 
W koncercie wystąpili znakomici artyści m.in. : 
Katarzyna Cygan, Marek Piekarczyk (TSA),  
Marek Stryszowski, Marek Michalak  
i Chór Jaszczwóry.  
 
Wiersze rodziców Małych Pacjentów czytali aktorzy 
krakowskiego Teatru Starego.  
 
 



 9 

  

 

     
 
 
 

 
 
 

 
Luty 2011 

 
6-12 lutego 

Zimowisko dla rodzeństwa Pacjentów MHD 
w Rabce-Zdroju 

 
W czasie ferii zimowych 2011 po raz pierwszy 

zorganizowaliśmy kilkudniowe zimowisko  
dla rodzeństwa pacjentów MHD, oraz rodzeństw  

w rodzinach po stracie dziecka.  
 

Opiekunami wyjazdu, byli nasi wolontariusze, 
posiadający uprawnienia wychowawców,  

w tym Kapelan MHD o. Tomasz Żychowicz OFM 

26 lutego 2011 
 
Koncert charytatywny z okazji 5. rocznicy 
powstania Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci, 
odbył się w Klubie 2 Korpusu Zmechanizowanego  
w Krakowie. 
 
Wolontariusze i Przyjaciele MHD przygotowali 
koncert muzyki dwudziestolecia 
międzywojennego, gromadząc liczną publiczność.   

 
Kwiecień 2011 

 
W kwietniu jak co roku, przed Świętami Wielkiej 
Nocy zorganizowaliśmy spotkanie Rodzin  
i Pacjentów naszego Hospicjum.  
 
Tym razem spotkaliśmy się w Klasztorze 
 oo. Franciszkanów w Wieliczce.   
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Maj 2011 
 
29 maja w ogrodach wielickiego Klasztoru  
oo. Franciszkanów zorganizowaliśmy  
III Bajkowy Dzień Dziecka – rodzinny piknik dla 
rodzin naszych pacjentów i licznie 
przybywających mieszkańców Wieliczki.  
 
Bajkowy Dzień Dziecka trwale wpisał się w 
kalendarz imprez charytatywnych 
organizowanych w Wieliczce.  
 
W ramach imprezy odbyły się koncerty, pokazy 
sztuk walki, odwiedzili nas strażacy i policjanci, 
mecz charytatywny, a wolontariusze prowadzili 
animacje i zabawy dla wielkiej grupy przybyłych 
dzieci.  
 
Gościem pikniku była także Ambasadorka MHD 
Renata Przemyk.  

 
 

Lipiec 2011 
 

 
20 lipca dzięki pomocy przyjaciół MHD udało  
nam się spełnić marzenie 17-letniego  
Stasia Łowickiego z chorobą nowotworową. 
 
Staś wraz z najbliższymi odbył pielgrzymkę 
do grobu Jana Pawła II w Watykanie.  
 
 
Na życzenie Stasia z wyjazdu do Rzymu  
i późniejszych akcji organizowanych przez 
wolontariuszy dla naszego Pacjenta  
powstał  film dokumentalny „Staś Marzyciel”. 
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Sierpień 2011  
 
2 sierpnia w kościele parafialnym  
w Czarnym Dunajcu odbył się koncert 
charytatywny, będący drugą częścią marzenia 
Stasia Łowickiego, który pragnął zobaczyć 
profesjonalny koncert, z nagłośnieniem  
i oświetleniem.  
 
Koncert był jednocześnie opowieścią Stasia  
o podróży do Rzymu 
 
Staś Łowicki zmarł 19 września 2011 roku.  

 
 
 

6  sierpnia 
 

Na zaproszenie Klubu kibiców KS Cracovia nasz 
pacjent 20-letni Mietek Piwowarczyk chorujacy  
na dystrofię mięśniową był honorowym gościem 
meczu Cracovii na stadionie przy ul. Kałuży  
w Krakowie.  
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27 sierpnia 

 
27 sierpnia zorganizowaliśmy jednodniowy 
wyjazd dla rodzeństwa pacjentów MHD  
do parku zabaw Rabkoland w Rabce Zdroju, 
zakończony wspólnym ogniskiem  
w Zajeździe pod Chmurką.  

Październik 2011 
 

                       21 października  
 
odbyła się ceremonia otwarcia  
Zakopiańskiego Centrum Wolontariatu pod 
patronatem Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci.  
 
 
 
 
Zakopiańskie biuro wyremontowane przez 
wolontariuszy, znajduje się w budynku 
Zakopiańskiego Centrum Edukacji  
przy ul. Kasprusie 35a.  
 
 
 
W uroczystości otwarcia Centrum wziął udział 
Pan Janusz Majcher – Burmistrz Zakopanego, 
który objął działalność Centrum Patronatem 
Honorowym.  
 
Naszymi gośćmi byli także przedstawiciele 
Kijowskiego Hospicjum dla Dzieci. 

 
 

 
                            Wrzesień 2011   
 
W dniach 21-25 września 2011 roku  
 byliśmy współorganizatorami konferencji  
Ogólnopolskiego Forum Integracji Społecznej, 
odbywającego się w Zakopanem,  
pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP 
Bronisława Komorowskiego.  
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22 października 2011  
 
 

 W Kopalni Soli „Wieliczka”  zorganizowaliśmy 
spotkanie dla rodzin naszych Pacjentów.  
 
W jednej z podziemnych Kaplic odprawiona 
została Msza Święta w intencji wszystkich 
Pacjentów MHD, a po niej w Komorze „Haluszka”,  
odbyło się spotkanie połączone z prezentacją 
projektu budowy Centrum Opieki Wyręczającej 
Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci.  

 
 

Listopad 2011 
 
 

W dniach od 27 listopada do 1 grudnia  
zorganizowaliśmy pierwszą pielgrzymkę 
dla Rodzin Pacjentów MHD do Rzymu.  
 
Grupa Pielgrzymów liczyła 100 osób.  
 
Głównym punktem pielgrzymki była Msza Święta 
odprawiona w Kaplicy bł. Jana Pawła II  
w Bazylice Świętego Piotra w Watykanie w 
intencji wszystkich dzieci i rodzin objętych opieką 
Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci.  
 
Pielgrzymi uczestniczyli także w Audiencji 
Generalnej Ojca Świętego Benedykta XVI  
w watykańskiej  Auli Pawła VI. 
 

 

14 października 2011 
 

Tego dnia zorganizowaliśmy obchody  
Dnia Dziecka Utraconego, które rozpoczęła  
Msza Święta w Bazylice Mariackiej, a zakończyło 
wspólne wypuszczenie z płyty Rynku Głównego 
w Krakowie w  niebo symbolicznych  baloników  
z imionami dzieci, które odeszły pod opieką MHD.  
 
O godzinie 19.00 po raz pierwszy w historii 
krakowscy hejnaliści odegrali hejnał dedykowany 
wszystkim dzieciom, które odeszły.  
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D. INNE FORMY  DZIAŁALNOŚCI  W PROPAGOWANIU  IDEI DOMOWEJ  OPIEKI  HOSPICYJNEJ     
    NAD NIEULECZALNIE   CHORYMI DZIEĆMI  
 
 
1. Kijowskie Hospicjum dla Dzieci – współpraca międzynarodowa z ukraińskim partnerem. 
 
   
 

 

 
 

 
 

Grudzień 2011 
 
 

9 grudnia  
 

w Klasztorze oo. Redemptorystów w krakowskim 
Podgórzu odbyło się coroczne, świąteczne 
spotkanie Rodzin i Przyjaciół MHD.  
 
Wszystkich gości spotkania odwiedził Święty 
Mikołaj, który przyniósł mnóstwo prezentów,  
a przedstawienie kukiełkowe przygotowała grupa 
teatralna aresztantów, w ramach programu 
resocjalizacji. 
 
Do Pacjentów, którzy nie mogli przybyć tego dnia 
do Krakowa, orszaki Świętego Mikołaja zawiozły 
prezenty 10 grudnia.  

 
W ramach zapoczątkowanej w 2009 roku i stale 
kontynuowanej współpracy międzynarodowej na 
rzecz rozwoju opieki paliatywnej nad dziećmi na 
Ukrainie i innych krajach byłego ZSRR, w oparciu 
o standardy wypracowane przez MHD w Polsce, 
Asocjacja Opieki Paliatywnej w Kijowie 
zapoczątkowała działalność pierwszego na 
Ukrainie Kijowskiego Hospicjum dla Dzieci.  
 
KHD realizuje domową opiekę paliatywną nad 
dziećmi, zwłaszcza w zakresie rehabilitacji i 
pomocy socjalnej. Systematycznie rozwijany jest 
pełny program opieki medycznej.  
 
MHD jest organizacją patronacką ukraińskiego 
odpowiednika.  
 
KHD na mocy porozumienia zawartego  
w październiku 2012 roku korzysta z logo MHD. 
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2. Międzynarodowe wizyty studyjne w ramach programu szkoleń  

   „Wieloaspektowa opieka hospicyjna nad dziećmi”.  

 

W ramach dwustronnej współpracy MHD  z kijowską Asocjacją Opieki Paliatywnej, której prezesem jest 

Alexander Volf, kilka razy w roku eksperci z Ukrainy na zaproszenie naszego hospicjum przyjeżdżają do 

Krakowa na kilkudniowe szkolenia podstawowe z zakresu opieki hospicyjnej.  

W 2011 roku odbyły się w Krakowie dwa szkolenia:  

 

- w dniach 24-27.02.2011 

MHD zorganizowało wizytę dla 10 ekspertów z Kijowa, w tym lekarzy, pielęgniarek, psychologów,  

oraz koordynatorów wolontariatu i PR managera fundacji. Szkolenia prowadzili pracownicy MHD:  

lekarze, pielęgniarki, psycholog i duszpasterz, oraz członkowie zarządu.  

W czasie wizyty goście z Ukrainy zostali zaproszeni na spotkanie z Metropolitą Krakowskim Kardynałem 

Stanisławem Dziwiszem, któremu przedstawili projekt tworzenia od podstaw dziecięcej opieki hospicyjnej w 

swoim kraju z pomocą MHD.   

 

- w dniach 18 – 22 października 
 
W Krakowie odbyła się wizyta studyjna 7 ekspertów z Kijowa: psychologa, fundraisera, dwóch pielęgniarek, 

oraz przedstawicielki zarządu Asocjacji i dwóch koordynatorów wolontariatu.  

Oprócz części merytorycznej i praktycznej szkolenia, ukraińscy goście uczestniczyli także w uroczystości 

otwarcia Zakopiańskiego Centrum Wolontariatu MHD i spotkaniu rodzin  pacjentów w Kopalni Soli 

„Wieliczka”.  

 

Z kolei w ramach realizacji programu szkoleniowego, przedstawiciele MHD dwukrotnie gościli w Kijowie 

biorąc udział w konferencjach naukowych, organizowanych przez Asocjację we współpracy z kijowskimi 

Uczelniami i szpitalami klinicznymi.  

 

Podczas konferencji naukowej w marcu 2011 roku – przeprowadziliśmy serię wykładów o pracy socjalnej  

i wolontariacie w działalności hospicyjnej.  

W czasie wizyty w listopadzie 2011, wspólnie z przedstawicielami brytyjskiej fundacji PRIME, zrealizowaliśmy 

program szkoleniowy z zakresu wieloaspektowej opieki hospicyjnej. Blok tematyczny MHD obejmował  

Public Relations i wykorzystanie nowych mediów w promowaniu idei hospicyjnej.  
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2. Projekt Centrum Opieki Wyręczającej i Międzynarodowego Centrum Szkoleniowego Opieki  

    Paliatywnej nad Dziećmi Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci w Krakowie  

 

W 2011 roku nabrały na intensywności prace nad projektem budowy przez MHD Centrum Opieki 

Wyręczającej i Międzynarodowego Centrum Szkoleniowego Opieki Paliatywnej nad Dziećmi.  

Centrum Opieki Wyręczającej w założeniach ma stać się domem, gdzie nieuleczalnie chore dzieci  

i ich rodzice, będą mogli liczyć na czasową opiekę, w chwilach, kiedy sami nie mogą jej realizować,  

albo potrzebują odpoczynku od codziennej trudnej rzeczywistości ciężkiej choroby 

Drugą funkcją tego unikalnego w europejskiej skali ośrodka będzie prowadzenie szkoleń z zakresu 

wieloaspektowej opieki hospicyjnej nad dziećmi, przede wszystkim dla kadr profesjonalnych z Europy 

wschodniej i krajów dawnego ZSRR.  

 

MHD w 2011 roku wystąpiło z wnioskiem do Prezydenta Miasta Krakowa o sprzedaż nieruchomości  

i ustanowienie użytkowania wieczystego gruntu, z uwzględnieniem najwyższej, dopuszczonej prawem 

bonifikaty w wysokości 90% wartości,  zlokalizowanych w Krakowie Nowej Hucie, przy ul. Odmętowej.  
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3.    KAMPANIA  1% 2011 
 
Od 1 stycznia do 30 kwietnia 2011 roku przeprowadziliśmy kampanię informacyjną dotyczącą przekazywania 

1% podatku od osób fizycznych na rzecz Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci.  

 

Autorem layoutu kampanii 2011 „Dopóki jestem…”  był Paweł Kędzierski. 

 
Kwota uzyskana  w wyniku wpłat 1% podatku za rok 2010 wyniosła: 661.220,96 zł.  
 
 

 
 
 
 
Kampania „Dopóki jestem…”, tak samo jak wszystkie poprzednie zorganizowana została przez wolontariuszy 

MHD, dzięki wsparciu wielu firm i instytucji.  

 

Kampanię prowadziliśmy we wszelkich dostępnych kanałach komunikacji medialnej: outdoor, prasa, radio, 

telewizja, Internet, social media.  

 

Staraliśmy się też docierać z bezpośrednią informacją do podatników, przez rozdawanie ulotek i materiałów 

informacyjnych.  

 
 
Kampanię promował spot telewizyjny z udziałem 80 wolontariuszy MHD, zrealizowany w Alwernia Studios.  

Spot emitowany był w TVP3 Kraków oraz w kanałach interaktywnych, w tym Vimeo i You Tube.  

Spot radiowy kampanii emitowany był w Radio Kraków, Radio Eska i Vox FM.  

 

Głównym kanałem informacji w Internecie jest witryna www.mhd.org.pl,  

połączona z blogiem informacyjnym dla wolontariuszy www.wolontariatmhd.blogspot.pl .  

MHD korzystała także z profilu w serwisie Facebook.com oraz Twitter.com 
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IV. Zdarzenia prawne w okresie sprawozdawczym  o skutkach finansowych : 
 

1. kontrakt z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia 
 

V.  W roku 2011 Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej. 

 

VI. Zatrudnienie  

    

    W roku 2011  Fundacja zatrudniała ( w oparciu o różne formy prawne)  21  osób : 

• Prezes zarządu  - 1 osoba  

• Wiceprezes  zarządu -  1 osoba  

• Lekarze – 5 osób 

• Pielęgniarki – 7 osób 

• Rehabilitanci – 2 osoby 

• Psycholog -  2 osoby 

• Kapelan    -  1 osoba 

• Pracownik socjalny – 1 osoba   

• Pracownik gospodarczy – 1 osoba        

 

       Dane o łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na   

       wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia 

 

L.p. Kategoria  Kwota – w PLN 
1 Wynagrodzenia zasadnicze        162.562,62 
2 Premie          36.600,00 
3 Inne świadczenia (dodatki)            2.431,18 

Razem       201.593,80  

 

    Łączna kwota wynagrodzeń brutto z tytułu zawartych umów o pracę w 2011 roku wyniosła 201.593,80 zł 

   Przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacane członkowi zarządu wyniosło brutto 3987,81 zł.  

   W 2011 roku łączna kwota brutto wynagrodzeń z tytułu zawartych umów - zleceń  wyniosła 88.395,00 zł  

 

VI. Wyniki finansowe  

        Wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł  

L.p. Kategoria Kwota – w PLN  

1 Ofiarodawcy prywatni i firmy: 
• 1% podatku na rzecz OPP 

 
• Darowizny pieniężne  
 

 
661.220,96 
 
185.361,40 

2 Umowa z Narodowym Funduszem  Zdrowia  832.585,72  
3 Darowizny rzeczowe      8.353,68 
4 Odsetki od zgromadzonych środków     4.221,80 
5 Pozostałe przychody operacyjne    23.955,40 

Razem 1.715.698,96  
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Wysokość poniesionych kosztów  w okresie sprawozdawczym, z wyodrębnieniem na : 

L.p. Kategoria  Kwota – w PLN 
1 Koszty realizacji zadań statutowych 1.133.292,05 
2 Administracja ( czynsz, opłaty telefoniczne, pocztowe, itp.)    731.904,19 
3 Działalność gospodarcza              0,00 
4 Pozostałe koszty         6.742,20 

Razem 1.871.938,44 

 

 
 

W okresie sprawozdawczym Fundacja nabyła następujące środki trwałe: 

       - 2 samochody osobowe marki  Fiat Panda  

        

VII. W okresie sprawozdawczym Fundacja : nie udzielała pożyczek, nie nabyła obligacji  

         i akcji  w spółkach prawa handlowego, nie nabyła nieruchomości. 

 

VIII. Na dzień 31.12.2011 roku  na rachunkach bankowych   Fundacji  prowadzonych  w banku  

         PKO BP S.A. pozostawało 403.599,53 PLN.  

 

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

       W okresie sprawozdawczym Fundacja poniosła zobowiązania z tytułu podatku od  wypływy  

       wynagrodzeń. Za rok 2011 zostały złożone do Urzędu Skarbowego następujące deklaracje   

       podatkowe   

      - PIT4 o wysokości pobranych zaliczek  z tytułu zawartych  

        umów o prace, o dzieło i zlecenia, 

      - CIT8 o wysokości osiągniętego dochodu, 

      - PIT11 dla poszczególnych osób  z którymi zostały zawarte umowy o prac  

        i inne   umowy cywilnoprawne 

 

X. W okresie sprawozdawczym  w Fundacji przeprowadzone były następujące kontrole:  

 

1. Kontrola przeprowadzona przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie w zakresie rozliczenia 

środków publicznych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na działalność 

pożytku publicznego. 

 
Protokół z kontroli dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:  
 
http://www.wrotamalopolski.pl/NR/rdonlyres/33AF3A4D-2156-431A-A2D7 
627060726772/850902/ProtokolFundacja.pdf  ( dostęp: 20.06.2012) 
 



 



 



 



 



 



 



 



 


