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A.     Dane rejestrowe fundacji: 

 

A.1)  nazwa fundacji: Małopolskie Hospicjum dla Dzieci 

A.2)  siedziba fundacji: Kraków 

A.3)  adres fundacji:  ul Czerwonego Kapturka 10 ; 31-711 Kraków  

                                  (biuro:  Osiedle Młodości 10, 31-908  Kraków ) 

A.4)  aktualny adres do korespondencji: ul. Czerwonego Kapturka 10 ; 31-711 Kraków 

A.5  adres poczty elektronicznej: biuro@mhd.org.pl 

A.6)  data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 16 stycznia 2006 roku 

A.7)  numer KRS: 0000249071 

A.8)  statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON: 120197627 

A.9)  dane członków Zarządu Fundacji:  

• Anna Nawrocka – Prezes Zarządu  

• Wojciech Glac – Wiceprezes Zarządu  

 

Rada Fundacji:  

• Sławomir Kroczka – Przewodniczący Rady Fundacji  

• Zofia Papużyńska – Członek Rady Fundacji 
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A.10)  Określenie celów statutowych 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.  

 

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. 

 

6. Budowa i prowadzenie w Krakowie  Centrum Opieki Wyręczającej dla Przewlekle   

i Nieuleczalnie Chorych Dzieci, wraz z Międzynarodowym Centrum Szkoleniowym  

Opieki Paliatywnej nad Dziećmi, będącymi  wyrazem dążenia do wdrażania 

nowoczesnych form opieki nad nieuleczalnie chorymi dziećmi i ich rodzinami. 
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B. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów  

       statutowych 

 
B.1. Opieka medyczna  
 
 Realizację celów statutowych w tym zakresie  zapewniało Przedsiębiorstwo Lecznicze 

Zakład Opieki  Zdrowotnej Małopolskie Hospicjum dla Dzieci wpisany  do rejestru  zakładów 

opieki zdrowotnej Wojewody Małopolskiego pod numerem księgi rejestrowej 1201667   

i w roku 2014 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 : 

-   3 lekarzy  

-   4 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 na dobę, przez 7 dni  w tygodniu), będąc 

dla pacjentów całkowicie bezpłatną.  

B.1.1 Pacjenci 

 
W 2015  roku  domową opieką hospicyjną objęto 64 pacjentów (dzieci i młodzi 

dorośli -  w wieku od  2 m-cy do 25 lat ). Przyjęto 18 nowych pacjentów, pozostałą grupę 

stanowiły dzieci leczone w latach poprzednich.  

W 2015 roku: 

• zmarło  2  dzieci , 

• wypisano  5 dzieci –  

� jedno w związku z postępującą niewydolnością oddechową 

wymagającą respiratoroterapii przekazano pod opiekę 

wyspecjalizowanego  zespołu zajmującego się domową wentylacją 

mechaniczną, 

� - jedno w związku z podjęciem terapii eksperymentalnej  

� - jedno z powodu rezygnacji z takiej formy opieki 

� -  dwoje z powodu poprawy stanu zdrowia   
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 W okresie sprawozdawczym   zrealizowano  15593  osobodni domowej  opieki 

hospicyjnej. (umowa zawarta  z Narodowym  Funduszem  Zdrowia  

opiewała na  15330  osobodni opieki ) 

 

Wszystkie dzieci  objęte opieką paliatywno - hospicyjną   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. 

 

Dzieci objęte opieką  Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci w roku 2015 

 

 

   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 3420  

2 M.Cz. Kraków 3 lata Choroba 

neurodegeneracyjna 

( E 75.4) 

21.08.2006 3316  

3 Ł.P. 30 km od 

Krakowa 

16 lat Choroba metaboliczna 

( E 76.1 ) 

14.05.2007 3146  

4 A.P. 40 km od 

Krakowa 

  9 lat Ciężka postać mózgowego 

porażenia dziecięcego 

(  G 80 ) 

21.05.2007 3116  

5 G.M. 60 km od 

Krakowa 

10 m-cy Dysplazja płucna 

( P 27.1 ) 

08.08.2007 2782  

6 P.K. 25 km od 

Krakowa 

 7 lat Encefalomielopatia 

( G 31.8) 

21.09.2007 2988  

7 S.M. 30 km od 

Krakowa 

11 lat Encefalopatia 

( Y 88.0) 

26.10.2007 2986  

9 G.G 60 km od 

Krakowa 

6 m-cy Mnogie wady rozwojowe 

(Q89.7) 

09.07.2008 2612  

11 R.D. 10 km od 

Krakowa  

2,5 m-ca Wielowadzie 

( Q87) 

05.12.2008 1872 05.03.2015 (W) 

12 M.O. 100 km od 

Krakowa 

6 m-cy Dysplazja płucna 

(P 27.1) 

09.12.2008 2407 31.08.2015 ( W) 

13 K.O. 100 km od 

Krakowa 

6 m-cy Wodogłowie  

(Q02) 

09.12.2008 2407 31.08.2015 ( W ) 

14 W.L 85 km od 

Krakowa 

4 m-ce Aberracja chromosomalna  

( Q90.0) 

27.05.2009 2339  
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15 T.F. Kraków 17 lat Wrodzona wada rozwojowa 

układu nerwowego             

( Q05.2) 

14.09.2009 2253  

17 D.S. Kraków 10 m-cy Encefalopatia 

(G93.4) 

11.12.2009 1979  

18 A.S. 40 km od 

Krakowa 

1,5 m-ca Aberracja chromosomalna  

( Q91.0) 

20.01.2010 2167  

19 W.U. 30 km od 

Krakowa  

14 lat Dystrofia mięśniowa  

( G71.0) 

10.06.2010 1985  

20 M.R. 45 km od  

Krakowa 

7 m-cy Wrodzona wada rozwojowa 

układu nerwowego    

( Q05.2) 

27.08.2010 1932  

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

( P91.0) 

30.08.2010 1904  

23 M.M 15 km od 

Krakowa  

8 lat Ciężka postać mózgowego 

porażenia dziecięcego 

(  G 80 ) 

2.03.2011        1657  

24 S.D. 75 km od  

Krakowa  

2 lata Wrodzona wada rozwojowa 

układu nerwowego    

( Q07.0) 

9.05.2011 1619  

25 K.B. Kraków 17 lat Ciężka postać mózgowego 

porażenia dziecięcego 

(  G 80 ) 

17.05.2011 1687  

27 H.D. 100 km od 

Krakowa  

3 lata  Dystrofia mięśniowa  

( G71.3) 

7.06.2011 1638  

28 K.A. 50 km od 

Krakowa  

5 lat  Choroba 

neurodegeneracyjna CNS    

( G23.0) 

30.09.2011 1191 11.03.2015 ( W ) 

29 S.C. 55 km od 

Krakowa  

4 lata  Zaburzenia metaboliczne     

( E88.8) 

22.11.2011 1490  

30 P.Ś. 55 km od 

Krakowa 

16 lat Ciężka postać mózgowego 

porażenia dziecięcego 

(  G 80 ) 

27.02.2012 1341  

31 J.U 65 km od 

Krakowa 

 5 lat  Encefalopatia 

(G93.4) 

18.04.2012 1353  

32 A.S. 40 km od 

Krakowa  

2 m-ce Wodogłowie wrodzone 

(Q03) 

01.05.2012 1238  

33 K.T 50 km od 

Krakowa 

8 m-cy  Przewlekła niewydolność 

oddechowa( J96) 

13.08.2012 1199  

34 K.P. 30 km od 

Krakowa 

18 m-cy Z.Leigha  ( G94.8) 07.02.2013 916 14.09.2015 ( Z ) 

36 P.K. 40 km od 

Krakowa 

12 m-cy Wielowadzie ( Q89.7) 25.04.2013 997  

37 J.P. Kraków 3 lata Choroba nowotworowa 

( C49.0 ) 

14.05.2013 875  

38 A.G. 40 km od 

Krakowa 

3 m-ce Inne wady mózgu z 

ubytkiem tkanek (Q04.3) 

27.05.2013 939  
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39 

A.G 100 km od 

Krakowa 

3 lata Nieoperacyjna wada serca  

         ( Q21.1) 

27.06.2013 911  

40 M.K. 70 km od 

Krakowa  

12 m-cy Dysplazja płucna 

(P 27.1) 

03.07.2013 874  

42 K.D. Kraków 3 lata Wielowadzie ( Q04.4) 25.07.2013  

812 

 

44 T.G. 80 km od 

Krakowa 

3m-ce Aberracja chromosomalna 

(Q99.8) 

 

11.01.2014 654  

45 M.Sz. Kraków 5 m-cy Dysplazja oskrzelowo – 

płuca  (P27.1) 

 

20.03.2014 621  

46 E.Sz. 75 km od 

Krakowa 

15 m-cy Dysplazja oskrzelowo – 

płuca  (P27.1) 

 

23.06.2014 497  

47 K. K. 60 km od 

Krakowa 

2 lata Ciężka postać spastycznego 

porażenia mózgowego  

( G80.1) 

 

21.01.2015 283  4.11. 2015 (W) 

48 L. O. 110 km od 

Krakowa 

8 tyg. Aberracja chromosomalna 

(Q99.8) 

 

26.01.2015 4 30.01.2015 (Z) 

49 J. B. 60 km od 

Krakowa 

6 lat Zespół wad wrodzonych 

( Q87,8) 

 

17.02.2015 284  

50 K. M. 60 km od 

Krakowa 

5 m-cy Dysplazja oskrzelowo – 

płucna  (P27.1) 

 

16.02.2015 318  

51 A. Z. Kraków 2,5 lat Zespół wad wrodzonych  

( Q87.1) 

 

25.02.2015 324  

52       W. M. 60 km od 

Krakowa 

7 lat Zespół wad wrodzonych  

( Q87.1) 

 

9.03.2015 296  

53 K. Z. 60 km od 

Krakowa 

 

6 lat Encefalopatia ( G93.1 ) 10.04.2015 265  

54 A. C. 70 km od 

Krakowa 

5 m-cy Dysplazja oskrzelowo – 

płuca  (P27.1) 

 

22.04.2015 240  

55 J. G. Kraków 3 m-ce Dysplazja oskrzelowo – 

płuca  (P27.1) 

 

25.06.2015 189  

56 M. G. 105 km od 

Krakowa 

12 m-cy Inne wady mózgu z 

ubytkiem tkanek (Q04.3) 

 

3.07.2015 181  

58 S. S. 80 km od 

Krakowa 

3 m-ce Osteochondrodysplazja       

( Q77.8) 

 

25.07.2015 141  
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59 M. P. Kraków 4 lata Aberracja chromosomalna 

(Q99.8) 

 

6.08.2015 147  

60 M. G. 50 km od 

Krakowa 

22 m-ce Wada rozwojowa mózgu 

(Q04.8) 

 

23.10.2015 56  

61 M. K. 50 km od 

Krakowa 

 

10 lat Wielowadzie (Q89.7) 29.10.2015 63  

62 J. A. Kraków 7 m-cy Wodogłowie (G 91.8 ) 5.11.2015 39  

63 L. M. 65 km od 

Krakowa 

 

3 m-ce Encefalopatia (G 93.4 ) 17.11.2015 43  

64 P. S. 80 km od 

Krakowa 

5 m-cy Encefalopatia (G 93.4 ) 16.12.2015 15  

 

 

W okresie  sprawozdawczym zespół hospicyjny  Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci   

7747 razy udzielał  porad i konsultacji dzieciom i/lub rodzinom objętym opieką  :  

•  4251 - pielęgniarki 

•  1039  -  lekarze 

•  1894 -  fizjoterapeuci  

•   329 -  pracownik socjalny 

•  568 -  psychologowie 

•  140 -   kapelan 

 

 

 

B.1.2. 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 . Koszty materiałów eksploatacyjnych, obowiązkowych przeglądów   

i ewentualnych napraw w całości ponosiła Fundacja  
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 W 2015 roku  Fundacja dysponowała następującym sprzętem :  

 

Kategoria sprzętu 
Ilość  

/ w szt./ 

ssak  medyczny  41 

nebulizator  26 

materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy 6 

materac przeciwodleżynowy  

typu ROHO 

14 

koncentrator tlenu 20 

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 

 

 

 

B.1.3 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 2015 roku Fundacja  posiadała  8 samochodów osobowych   (Fiat Panda – 6 szt, 

Fiat Doblo – 1 szt. Skoda Octavia - 1 szt.).  

 Fundacja nie zatrudnia zawodowych kierowców. Wszystkie koszty związane  

z eksploatacją taboru samochodowego (ubezpieczenia, paliwo, przeglądy, materiały 

eksploatacyjne, niezbędne naprawy) Fundacja w całości pokrywała ze środków własnych.  
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B.2. Pomoc socjalna 
 

 Rodzice dzieci objętych opieką  Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci nie ponoszą 

żadnych kosztów z nią związanych. Poza nieodpłatnym użyczeniem specjalistycznego  

sprzętu medycznego wszyscy podopieczni objęci  opieką hospicyjną  otrzymywali zakupione 

przez Fundację niezbędne środki opatrunkowe, środki higieny i  sprzęt jednorazowego 

użytku. 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 socjalnej Fundacji wyniosła w 2015 roku: 19.700,00 zł.  

 Fundacja przekazała również swoim podopiecznym sprzęt rehabilitacyjny  

( wózki, balkoniki, krzesełka rehabilitacyjne itp. ),  zabawki i  odzież ofiarowaną   

przez darczyńców. 

 
 
B.3. Wolontariat i pozostała działalność fundacji 
 
B.3.1. Wolontariat i eventy 
 
 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.  
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 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. 

 Wolontariusze MHD oprócz działań bezpośrednich na rzecz opieki nad 

podopiecznymi i ich rodzinami, realizują projekty związane z promowaniem idei opieki 

hospicyjnej, a także  akcjami fundraising’owymi na rzecz statutowej działalności hospicjum, 

m.in. zbiórkami publicznymi, koncertami charytatywnymi, etc.  

 Nadmienić należy, że wszelkie organizowane przez MHD eventy przygotowywane  

i koordynowane są przez wolontariuszy.  

 Ważniejsze wydarzenia w 2015 roku to:  

 
 

Luty 2015 
 

  
 
 
 

 
 
 
 

III Happening „Serce od Hospicjum” 

 

13 lutego w Krakowie wolontariusze MHD, po 

raz drugi  zorganizowali happening promujący 

idee opieki hospicyjnej. Tego dnia w centrum 

miasta rozdawane były serduszka origami, 

 które przez cały rok składali przyjaciele 

naszego Hospicjum w całej Polsce.. 

Ferie dla rodzeństwa pacjentów 

Dzięki wsparciu  kancelarii Oleś & Rodzynkiewicz 

Radcowie Prawni oraz Towarzystwa Funduszy 

Inwestycyjnych Forum s.a. zorganizowaliśmy zimowy 

wyjazd dla 14 sióstr i braci Pacjentów. Wśród atrakcji 

znalazły się nauka jazdy na nartach, wycieczki, gry i 

zabawy integracyjne, konkursy z nagrodami, prace 

plastyczne i wiele, wiele innych wspaniałości 
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Kwiecień 2014 
 
                                                               

 
 

Maj 2015 
 

 
 
 

Czerwiec 2014 
 

 

 

VII Bajkowy Dzień Dziecka 

7 czerwca po raz siódmy, wspólnie z ojcami 

Franciszkanami zorganizowaliśmy w Wieliczce 

rodzinny piknik, z udziałem gwiazd, m.in. serialu 

W-11. Podczas imprezy gościliśmy kilka 

zespołów muzycznych. Najmłodsi mogli 

korzystać z licznych atrakcji, animacji i zabaw 

organizowanych przez wolontariuszy. 

III charytatywna aukcja  

„Budujemy Radość Dzieciom” 

W dniach 24-26.04.2015r. podczas 43. targów 

Budownictwa w Centrum Targowym Chemobudowa 

s.a w Krakowie odbył się Finał III Akcji „ Budujemy 

Radość Dzieciom”. Przedmiotem licytacji był dom 

wykonany w technice szkieletu drewnianego, 

podarowany już po raz trzeci przez Pana Wojciecha 

Mętla. Całkowity dochód z licytacji został przekazany 

na rzecz budowy Centrum Opieki Wyręczającej. 

Ceremonia rozpoczęcia budowy Centrum 

15 maja  odbyło się uroczyste rozpoczęcie Budowy 

pierwszego w Polsce CENTRUM OPIEKI 

WYRĘCZAJĄCEJ DLA PRZEWLEKLE I 

NIEULECZALNIE CHORYCH DZIECI. Podczas 

ceremonii nastąpiło odsłonięcie bryły solnej, 

stanowiącej symboliczny kamień węgielny,  

poświęconej  przez Papieża Franciszka w marcu 2015 

roku podczas oficjalnej audiencji na Placu św. Piotra 

w Rzymie 
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Lipiec 2015  

          
 
 

Wrzesień 2015  
 
 

 
 
 
 
 

 

Motylowy Marsz w Dobczycach 

22 czerwca w Dobczycach odbył się  

„Motylowy Marsz”, w którym udział wzięli 

uczniowie szkoły podstawowej, jako 

podziękowanie dla mieszkańców miasta za 

wspieranie działalności MHD.  

 

Letnia kolonia dla rodzeństwa pacjentów 

W lipcu,  Kancelarii Oleś & Rodzynkiewicz 

Radcowie Prawni oraz Towarzystwa 

Funduszy Inwestycyjnych Forum s.a. 

zorganizowaliśmy kolejny wyjazd dla 

rodzeństwa naszych pacjentów. Tym razem 

dzieciaki pojechały nad morze 

Akcja Comarch Cracovia  
„Gram dla Ciebie” 

 
Drużyna postanowiła przez cały sezon wspierać 

Małopolskie Hospicjum dla Dzieci  

i  przekazywać specjalnie przygotowane koszulki 

kolejnymi z imionami Naszych Pacjentów   

na licytacje, z których dochód jest przekazywany 

na rzecz naszego Hospicjum. 
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Październik 2015 
 
 

 
 

Listopad 2015  
 
 

 
 

Grudzień 2015 
 

 
  

Dzień Dziecka Utraconego 

 

Jak co roku,  na krakowskim Rynku,  

tym razem, 9 października zorganizowaliśmy 

obchody Dnia Dziecka Utraconego, dla 

wspomnienia wszystkich dzieci, które 

odeszły.  

Święty Mikołaj u naszych Pacjentów 

 

12 grudnia, w Auli Klasztoru oo. 

Franciszkanów w Wieliczce Święty Mikołaj 

odwiedził wszystkich naszych pacjentów i 

ich rodzeństwo. W tym dniu odbyło się także 

coroczne świąteczne spotkanie wszystkich 

rodzin objętych opieką MHD.  

Seminarium naukowe 

W Dniach 24-24.11.2015r. we odbyło się 

Międzynarodowe Seminarium Naukowe 

"Holistyczny wymiar opieki hospicyjnej  

i wyręczającej nad dziećmi" zorganizowane 

przez Małopolskie Hospicjum dla Dzieci.  

W seminarium wzięli udział specjaliści; lekarze, 

psychologowie, pracownicy socjalni zajmujący 

się opieką hospicyjną nad dziećmi z Polski oraz 

Ukrainy 
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B.3.2. Projekty realizowane w 2014 roku    
 
I. Centrum Opieki Wyr ęczającej dla Przewlekle i Nieuleczalnie Chorych Dzieci  
 
 W okresie sprawozdawczym Małopolskie Hospicjum dla Dzieci kontynuowało 

zaawansowane  prace nad realizacją projektu budowy w Krakowie pierwszego i jedynego w 

Polsce Centrum Opieki Wyręczającej dla Przewlekle i Nieuleczalnie Chorych Dzieci wraz z 

Międzynarodowym Centrum Szkoleniowym Opieki Paliatywnej nad Dziećmi. 

 W dniu 7 sierpnia 2012 roku fundacja Małopolskie Hospicjum dla Dzieci,  

na mocy umowy z Miastem Kraków, stała się właścicielem nieruchomości, stanowiącej część 

budynku, wyłączonej z eksploatacji kotłowni, oraz użytkownikiem wieczystym przyległego 

gruntu. Czynność zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości i prawa użytkowania 

wieczystego gruntu, poprzedzona została podjęciem przez Radę Miasta Krakowa Uchwały 

NR XLII/543/12 z dnia 4 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie  

w użytkowanie wieczyste na 99 lat w trybie bezprzetargowym na rzecz „Małopolskiego 

Hospicjum dla Dzieci” w Krakowie zabudowanej nieruchomości, położonej  

przy ul. Odmętowej z jednoczesną sprzedażą budynku na niej położonego wraz z udzieleniem  

90% bonifikaty od pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu ustanowienia użytkowania 

wieczystego oraz ceny sprzedaży w/w budynku. 

 W okresie sprawozdawczym po uzyskaniu pozwolenia na budowę, w kwietniu 2015 

roku rozpoczęta została budowa jednokondygnacyjnego budynku o powierzchni 698m2, 

budowanego w systemie szkieletu drewnianego. W grudniu 2015 roku realizacja budowy była 

na etapie stanu surowego zamkniętego. 

 Budowa współfinansowana była ze środków przyznanego  2014 roku Fundacja złożyła 

grantu na rzecz realizacji projektu pn. „Respite Care Center for Terminally and Incurably Ill 

Children”, przez duńskie The Velux Foundations.  
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II. Współpraca z Ukraińską fundacją  „Asocjacja Opieki Paliatwynej i Hospicyjnej”  

     w Kijowie 

 

 W okresie sprawozdawczym Małopolskie Hospicjum dla Dzieci kontynuowało 

autorski projekt rozwojowy, polegający na systematycznym wsparciu merytorycznym 

działalności Asocjacji Opieki Paliatwynej i Hospicyjnej, jako prekursora opieki hospicyjnej 

nad dziećmi na Ukrainie.  

 Należy nadmienić, że Asocjacja, utworzyła pierwsze na Ukrainie dziecięce hospicjum, 

działające w oparciu o standardy zaczerpnięte z działalności MHD.  

 

 

 

III. Centrum Pomocy Prawnej dla Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych 

 Małopolskie Hospicjum dla Dzieci prowadzi od 2014 roku program bezpłatnych porad 

prawnych, otwarty dla wszystkich rodziców dzieci niepełnosprawnych. 

Prawnicy – wolontariusze, praktykujący w najlepszych krakowskich i małopolskich 

Kancelariach, udzielają porad i wskazówek, a także pomagają w przygotowaniu 

podstawowych pism procesowych. 

 Zasadą dla udzielenia pomocy rodzicom dzieci niepełnosprawnych jest,  

by rozpatrywana sprawa dotyczyła bezpośrednio niepełnosprawnego dziecka, jego praw, 

przywilejów, interesów, sporów z organem administracji lub ZUS. 
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IV. Program wsparcia dla rodzin po stracie dzieci 

 W 2015 Fundacja kontynuowała realizację programu wsparcia dla rodzin po stracie 

dzieci. 

 Grupa wsparcia skupia rodziny, które przeżywają żałobę po stracie dziecka. 

Dedykowana jest wszystkim rodzicom, ale także innym bliskim. Grupa jest otwarta dla rodzin 

wszystkich dzieci, które odeszły – tych kilkumiesięcznych, kilku czy kilkunastoletnich 

 i tych całkiem dorosłych.. 

 Formy wsparcia w ramach programu: 

 Spotkania rodzin po stracie dziecka 

Spotkania organizujemy raz w miesiącu, zwykle w drugi piątek miesiąca, w siedzibie 

Fundacji,  na os. Młodości 10. Chęć uczestnictwa trzeba wcześniej zgłosić mailowo – 

psycholog@mhd.org.pl lub telefonicznie. 

 

 Indywidualne konsultacje psychologiczne 

 Tych, którzy z różnych powodów nie mogą uczestniczyć w spotkaniach grupowych, 

zapraszamy na indywidualne konsultacje psychologiczne.  

 Telefon zaufania  

 Psycholog Fundacji dostępny jest w ramach dyżurów telefonicznych, dla osób 

potrzebujących wsparcia. Poza dyżurami numer jest również czynny.  

Można dzwonić z krótkimi pytaniami, sprawami organizacyjnymi, albo jeśli sprawa ma 

charakter pilny, niecierpiący zwłoki. 

 Forum internetowe 

 W ramach witryny Fundacji, założone jest i prowadzone ogólnodostępne forum 

internetowe, dedykowane osobom po stracie i przeżywającym żałobę.  
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B.3.4. Działalność informacyjna fundacji w 2015 roku   

 

 W okresie sprawozdawczym, w terminie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2015 roku, 

Małopolskie Hospicjum dla Dzieci prowadziło, jak co roku kampanię informacyjną dotyczącą 

możliwości przekazania na rzecz  działalności pożytku publicznego  1% podatku. 

  

 W 2014 roku kampanię informacyjną wsparła po raz kolejny Amabasadorka MHD – 

aktorka Joanna Koroniewska, biorąc udział w realizacji spotów radiowych i telewizyjnych, 

które zyskały wyoski wspólczynnik  wyświetleń na kanałach new media , będących 

własnością MHD, w tym na kanale You Tube.  

Kampania w sieci Internet prowadzona z wykorzystaniem witryny internetowej: 

www.mhd.org.pl 

 

 Jednocześnie, prowadzony  był fanpage fundacji w portalu Facebook.  

  

 Obok kampanii z wykorzystaniem mediów elektronicznych, równolegle realizowana 

była kampania tradycyjna, oparta na przekazie graficznym w systemach indoor i outdoor.  

 

 

Kreacja kampanii outdoor 2015. 

 

  

Całkowita kwota uzyskana w wyniku przekazanych wpłat 1% podatku wyniosła: 

633.521,56 zł. 
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C.  Główne zdarzenia prawne w działalności fundacji o skutkach finansowych:  
 
1.  Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. 

2. Grant przyznany przez The Velux Foundations na rzecz budowy Centrum Opieki 

Wyręczającej dla Przewlekle i Nieuleczalnie Chorych Dzieci. 

 

D. Informacje finansowe i inne  

 

D.1.   W roku 2014  Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej. 

D.2.  W okresie sprawozdawczym Zarząd Fundacji nie podejmował uchwał. 

D.3 Informacje o poniesionych kosztach: 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
D.4  Dane o zatrudnieniu w fundacji:  
 
a) łączna liczba osób zatrudnionych w fundacji: 
 
Umowa o pracę 10 osób 
Umowy cywilnoprawne ( zlecenia /o dzieło) 7 osób  
 
b)  liczba osób zatrudnionych w fundacji  z podziałem na zajmowane stanowiska  
 
Pielęgniarki  4 osoby  
Rehabilitanci 3 osoby  
Pracownik socjalny 1 osoba  
Dyrektor przedsiębiorstwa leczniczego 1 osoba  
Prezes Zarządu  1 osoba  
 
 
c)  liczba osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej:  
              Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.  
 
D.5.   Dane o wynagrodzeniach wypłacanych w fundacji: 
 
a) wynagrodzenia 407.656,48 zł 
b) nagrody 0,00 zł 
c) premie  137.840,00 zł 
d) inne świadczenia 114.415,95  zł  
e) wynagrodzenia osób zatrudnionych   
   wyłącznie w działalności gospodarczej  

0,00 zł  

a) Realizacja celów statutowych  1.034.824,53  zł  

b) Administracja  712.013,30 zł  

c) Działalność gospodarcza 0.00 zł  

d) Pozostałe koszty  2.577,40 zł  
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D.6.   Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia:  
 

a) Wynagrodzenie wypłacone łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji:  

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne 6751,56 zł  

Wynagrodzenie 4816,50 zł 

Premia  1350,00 zł 

Inne świadczenia 585,06 zł  

 

     b)    Wynagrodzenie wypłacone osobom kierującym działalnością gospodarczą  
              z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia.  

             Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej w okresie sprawozdawczym. 

 
D.7  Dane o wydatkach na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia: 
 

Wydatki z tytułu umów zlecenia  159.672,72 zł  
  
 
D.8.   Dane o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich  
             wysokości.  
  
 W okresie sprawozdawczym Fundacja nie udzielała pożyczek.  
 
 
D.9  Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku.   
 
             Na rachunkach Fundacji prowadzonych w Banku PKO BP na dzień 31.12.2015 roku,  
             ulokowane były następujące kwoty:  
 

Rachunek główny  98.787,27 zł  
 

Rachunki pomocnicze 2.031.384,15 zł 

 
D.10  Dane o nabytych obligacjach. 
             
            W okresie sprawozdawczym Fundacja nie nabyła obligacji.  
 
D.11  Dane o wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa  
             handlowego ze wskazaniem tych spółek.  
  
                W okresie sprawozdawczym Fundacja nie nabyła akcji w spółkach prawa  
                handlowego 
 
 
 
D.12  Dane o nabytych nieruchomościach: 
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     W roku sprawozdawczym Fundacja nie nabyła nieruchomości. 

 

D.13. Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych:  

           W okresie sprawozdawczym Fundacja nabyła środki trwałe, a to: kamerę, dysk i wózek 

rehabilitacyjny. Ponadto, Fundacja w okresie sprawozdawczym ponosiła wydatki 

inwestycyjne w związku z realizacją projektu budowy obiektu Centrum Opieki Wyręczającej 

dla Przewlekle i Nieuleczalnie Chorych Dzieci. 

 

D.14.   Dane o wartości aktywów fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach  

            finansowych sporządzanych dla celów statystycznych:  

             Wartość aktywów fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych  

             sporządzanych dla celów statystycznych wyniosła: 5.301.830,33  zł  

 

 

D.15.  Dane o wartości zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach  

           finansowych sporządzanych dla celów statystycznych: 

            Wartość zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach  

           finansowych sporządzanych dla celów statystycznych wyniosła  134.034,74  zł.  

 

D.16  Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe oraz  

             wynik finansowy tej działalności. 

    W okresie sprawozdawczym fundacji nie były zlecane przez podmioty państwowe  

            i samorządowe żadne zadania. 

 

D.17. Informacja o rozliczeniu fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych. 

          W okresie sprawozdawczym Fundacja poniosła zobowiązania z tytułu podatku  

          od  wypłat  wynagrodzeń. 

 

D.18   Informacja o składanych deklaracjach podatkowych  

 

 Za rok 2014 zostały złożone do Urzędu Skarbowego następujące deklaracje  

 podatkowe:  

  - PIT- 4 o wysokości pobranych zaliczek z tytułu zawartych   umów o prace, o dzieło  

        i zlecenia,  
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 - CIT - 8 o wysokości osiągniętego dochodu,  

 - PIT- 11 dla poszczególnych osób z którymi zostały zawarte umowy o prac  i inne 

   umowy  cywilnoprawne 

 

D.19.  W okresie sprawozdawczym w Fundacji nie była przeprowadzona kontrola.  

 

Anna Nawrocka  

 

Prezes Zarządu  

 

Wojciech Glac  

 

 

Wiceprezes Zarządu  
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