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1.  Dane organizacji pożytku publicznego 

 

1.1. Nazwa i dane rejestrowe 
 

DOZ Fundacja dbam o zdrowie z siedzibą w Warszawie przy ul. Kupieckiej 11, 03-046 Warszawa. 
Fundacja uzyskała w dniu 9 sierpnia 2007 r. wpis do KRS pod numerem 0000286305, REGON: 
141079156; NIP: 524-26-19-349. Fundacja posiada własną stronę internetową pod adresem:          
www.dozfundacja.pl oraz profil w mediach społecznościowych (na fb). 
W dniu 29 maja 2008r. Fundacja uzyskała status organizacji pożytku publicznego. 

 

1.2. Skład organu zarządzającego 
 

Elżbieta Łacina –  Prezes Zarządu 
Adres zamieszkania: Łódź, ul. Wyszyńskiego 14/14 

1.3. Skład organu nadzoru 
 

Alicja Koleśnik  - Przewodnicząca Rady Nadzorczej 
Anna Biendara  - Członek Rady Nadzorczej 
Jacek Dauenhauer  - Członek Rady Nadzorczej 
Zbigniew Molenda  - Członek Rady Nadzorczej 
Agata Szwajcowska - Członek Rady Nadzorczej 
Jacek Szwajcowski    - Członek Rady Nadzorczej 
 
 
W dniu 2 kwietnia 2019 r. powołano do składu Rady Nadzorczej DOZ Fundacji dbam o zdrowie 
nowych członków: Panią Alicję Koleśnik oraz Panią Agatę Szwajcowską. W tym samym dniu Rada 
Nadzorcza DOZ Fundacji dbam o zdrowie powierzyła Pani Alicji Koleśnik pełnienie funkcji 
Przewodniczącej Rady Nadzorczej Fundacji. W dniu 13 grudnia 2019 r. Rada Nadzorcza DOZ 
Fundacji dbam o zdrowie powołała Panią Elżbietę Łacinę na stanowisko Prezesa Zarządu DOZ 
Fundacji. Powyższe zmiany zostały zarejestrowane w KRS.  
 

1.4. Cele statutowe Fundacji 
 

✓ Poprawa zdrowia ludności, zmniejszenie nierówności w dostępie do leczenia i opieki 
farmaceutycznej oraz farmakoterapii, 
✓ pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, w szczególności 
osobom starszym, rodzicom samotnie wychowującym dzieci, osobom przewlekle chorym oraz 
niepełnosprawnym, 
✓ prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie, ochrony zdrowia oraz ratowania życia, 
w tym wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz 
charytatywnym, 
✓ prowadzenie wszechstronnej działalności użytecznej, w tym podejmowanie i wspieranie 
inicjatyw w zakresie rozwoju edukacji, nauki i kultury, 
✓ współpraca ze środowiskiem farmaceutycznym i medycznym celem upowszechniania 
wysokich standardów opieki farmaceutycznej, 
✓ wspieranie idei wolontariatu pracowniczego. 
 

http://www.dozfundacja.pl/
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1.5. Sposób realizacji celów statutowych Fundacji 
 

 

✓ Fundacja realizuje swój cel poprzez finansowanie w całości lub w części zakupu produktów 
leczniczych i wyrobów medycznych, publikacje oraz organizowanie szkoleń i konferencji dla osób  
i organizacji, których praca i działanie są skierowane do osób znajdujących się w trudnej sytuacji 
życiowej lub materialnej; 
✓ dla realizacji celu statutowego Fundacja prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność 
pożytku publicznego;  
✓ w okresie sprawozdawczym Fundacja prowadziła wyłącznie nieodpłatną działalność pożytku  
publicznego; 
✓ Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 
 

1.6. Najważniejsze sfery działalności pożytku publicznego 
 

✓ pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i osób 
✓ ochrona i promocja zdrowia 
✓ wspieranie edukacji, nauki i kultury zdrowotnej 
 

2. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego 
w okresie sprawozdawczym 

2.1. Opis działalności pożytku publicznego 
 

Niniejszy punkt ma na celu podsumowanie prowadzonych przez  DOZ Fundację dbam o zdrowie 
działań.  

Sposób działania 
Zgodnie z zapisami statutu za sposób realizacji celu statutowego zostało przyjęte m.in. finansowanie 
zakupu produktów leczniczych i wyrobów medycznych dla osób, które znajdują się w trudnej 
sytuacji materialnej i życiowej. W praktyce prowadzonej działalności przez organizacje pożytku 
publicznego niezwykle istotnym elementem jest ich transparentność i umiejętność rzetelnego i 
pełnego rozliczenia udzielanej pomocy. Tym co wyróżnia DOZ Fundację dbam o zdrowie są 
opracowane narzędzia, które dają pewność, że środki ofiarowane Fundacji a przekazane jako pomoc 
dla potrzebujących zostaną wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, tj. na finansowanie zakupu 
produktów leczniczych i wyrobów medycznych.  
W tym celu Fundacja wykorzystuje karty, na których zdeponowane środki mogą być wykorzystane 
jedynie w aptece (na terenie całej Polski).  W 2019 r. funkcjonowały karty „Podaruj Zdrowie” oraz  
karty projektu „Razem Możemy Więcej” o różnych  nominałach. Fundacja udziela również wsparcia 
na leczenie, zabiegi, turnusy rehabilitacyjne, rehabilitację i zakup specjalistycznego sprzętu 
medycznego, a także zakup innego niezbędnego sprzętu służącego do rozwoju. 
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2.2.  Opis prowadzonych działań w 2019 roku. 
 

2.2.1 POMAGAMY SENIOROM CIESZYĆ SIĘ ŻYCIEM 

W 2018 r. DOZ Fundacja zainicjowała  projekt „Pomagamy  cieszyć się życiem”  skierowany do osób 
powyżej sześćdziesiątego roku życia. 
Seniorzy, to często zapomniana  i pozostawiona sobie grupa osób. Liczba seniorów z roku na rok 
rośnie dlatego niezwykle istotne jest aby jak najdłużej cieszyli się oni zdrowiem i życiem. Od dwóch 
lat DOZ Fundacja dbam o zdrowie  otacza  tę grupę społeczną szczególnym wsparciem.  
Swoją misję  DOZ Fundację realizowała m.in. poprzez realizację cyklu bezpłatnych spotkań, w tym 
konferencji i koncertów dla osób 60+. Spotkania  dotyczyły różnych zagadnień zdrowia i życia. 
Szczególnie tych tematów, które są bliskie seniorom. Za każdym razem za wartość merytoryczną 
spotkań odpowiadali eksperci i specjaliści z różnych  dziedzin – lekarze, dietetycy, psychologowie, 
terapeuci, fizjoterapeuci oraz trenerzy z różnych dziedzin sportu czy aktywności. 
Link do podsumowania roku 2019: https://www.youtube.com/watch?v=w3kUzn4JrLA 
 
Konferencje i spotkania.  
 

W 2019 r. DOZ Fundacja zorganizowała 13 konferencji zdrowotnych. Konferencjom dodatkowo 
towarzyszyły spotkania z ciekawymi osobami, które dzieliły się z seniorami swoją pasją i 
zainteresowaniami. Motywowali oni i zachęcali do odkrywania i realizowania swoich talentów. 
Fundacja kontynuowała rozpoczęty w 2018 r. cykl spotkań z piosenkarzami, autorami książek, 
wydawcami, itp. 
Patronat nad spotkaniami sprawował Głos Seniora oraz łódzki oddział Polskiego Towarzystwa 
Gerontologicznego. Dodatkowo patronem medialnym byli: cafesenior oraz  Telewizja Internetowa 
TVi, która rejestrowała większość wydarzeń.  

https://www.youtube.com/watch?v=w3kUzn4JrLA
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Lista konferencji: 
 
16 grudnia – Dbam o skórę 
„Seniorze bądź młody – dbaj o skórę” – lek. med. Elżbieta Augustyniak-Brudz, dermatolog, lekarz medycyny 
estetycznej 
„Śladami kultury polskiej na Ukrainie” – dr Jan Przybył  
13 listopada – Odżywianie w chorobie 
„Żywienie w trakcie leczenia onkologicznego” – mgr inż. Ewa Ceborska-Scheitebauer, dietetyk 
„Jak nie teraz to kiedy” spotkanie z psycholog Moniką Mularską- Kucharek 
 
17 października – Zdrowy Uśmiech 
„Higiena jamy ustnej i nowoczesne rozwiązanie protetyczne” -  Dr n.med. Monika Collona-Walewska. 
Specjalista stomatologii zachowawczej i endodoncji. 
„Recepta na miliony, historia niezwykłej książki i jej dalsze losy” - Jacek Kusiński, autor, wydawca 
 
16 września – Zdrowy Umysł 
„Choroby otępienne,  a zdrowe starzenie się mózgu” -  mgr Sonia Cieślik – psycholog, Łódzkie Towarzystwo 
Alzheimerowskie  
„Brydź – zdrowie i trening umysłu” – Andrzej Kozikowski i  Wiesław Niciński 
 
19 sierpnia – Zdrowe Odżywianie w wieku 60+ 
„Żywienie seniorów – fakty, mity, ciekawostki” - mgr Ewa Marchlewska – dietetyk  
„Ukraina. Szlakami trylogii H. Sienkiewicza” – dr Jan Przybył  
 
17 lipca – Miażdżyca kończyn dolnych 
„Miażdżyca kończyn dolnych” oraz „Jak interpretować wyniki badań” - lek. med. Maciej Kloc – Wojewódzki 
Szpital w Zgierzu 
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„Łódź na pocztówkach” - Andrzej Machejek , Wydawnictwo Hamal 
 
12 czerwca – Z Cyfryzacją na Ty 
„Senior w świecie cyfrowym – jak e-recepta zwiększa bezpieczeństwo terapii”  Konrad Kowalski,  Centrum 
Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 
„Podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z technologii”  - Fundacja  SUBVENIO 
 
15 maja – Prawo i Paragraf 
„Prawa Pacjenta” – mec. Maciej Łokaj 
„Vademecum bezpiecznego i zdrowego podróżnika” mgr Aleksandra Pawlak 
 
15 kwietnia – Zakrzepica żył 
„Zakrzepica żył - objawy, leczenie” oraz „Pierwsza pomoc – jak się zachować, jak udzielić pierwszej pomocy” - 
lek. med. Maciej Kloc, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Zgierzu 
 
9 kwietnia – Zdrowe Odżywianie 60+ 
„Potrzeby żywieniowe osób w wieku podeszłym” – dietetyk kliniczny mgr Izabela Nowak 
 
13 marca – Rehabilitacja 
„Rehabilitacja. Fizjoterapia. Co? Kiedy? Dla kogo?”  – mgr Adam Siger – fizjoterapeuta 
„Nordic Walking- świetny sposób na rehabilitację”  – Przemysław Stupnowicz, trener Nordic Walking 

 
18 lutego – Migrena 
„Wszystko o migrenie” – dr n. med. Tomasz Berkowicz, ordynator Neurologii w Miejskim Centrum 
Medycznym „Jonscher” im. dr Karola Jonschera w Łodzi 
 
15 stycznia – Oswajamy Cukrzyce 
„Zioła w terapii cukrzycy”  - dr n. med. Marcin Samosiej, kierownik Poradni  Ziołoleczniczej Szpitala 
Bonifratrów  
„Cukrzyca typu II – jak zdrowo osłodzić sobie życie?” mgr Izabela Nowak – dietetyk 
 
 

Konferencje były rejestrowane, a  ich skrót można obejrzeć na stronie oraz  facebooku DOZ 
Fundacji. Dzięki  patronowi medialnemu i współpracy z Telewizją Internetową TVi całość wybranych  
Konferencji można obejrzeć w cyklu „Senioriada – Myśli dojrzałe” 
 
http://tvi.domkultury.com.pl/#senioriada 
 
 
Linki do wybranych konferencji: 
https://youtu.be/BdNa3vj9gNs   
https://www.youtube.com/watch?v=1exP8sbjBp4 
https://youtu.be/hh41A-83HaA 
https://youtu.be/KZ_e-yCpGz8   
https://youtu.be/1iU3rv-rrO8   

 

http://tvi.domkultury.com.pl/#senioriada
https://youtu.be/BdNa3vj9gNs%20/
https://www.youtube.com/watch?v=1exP8sbjBp4
https://youtu.be/hh41A-83HaA
https://youtu.be/KZ_e-yCpGz8
https://youtu.be/1iU3rv-rrO8
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Na grudniowej konferencji Seniorzy zostali poproszeni o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej. 
Wszystkie uwagi i opinie zostały wzięte pod uwagę przy opracowywaniu planów spotkań i działań 
na 2020 r. Jednocześnie Fundacja utwierdziła się w przekonaniu, że spotkania jakie organizowała 
przez cały 2019 r. są niezwykle potrzebne. Dzięki nim można uzyskać dodatkową wiedzę ale co 
niezwykle istotne każda konferencja czy koncert to dla Seniorów możliwość wyjścia z domu i 
spotkań  z rówieśnikami. 
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Spotkania z ciekawymi osobami. 
 

Przy okazji konferencji Seniorzy mogli się spotkać z ciekawymi osobami,  w tym autorami książek, 
wydawcami czy historykami m.in.  dr Moniką Mularską-Kucharek, Moniką Kamieńską 
współautorkami książki „Jak nie teraz to kiedy?”, wydawcami Andrzejem Machejkiem oraz Jackiem 
Kusińskim czy historykiem dr Janem Przybyłem. Na spotkaniach gościła również Rzecznik ds. 
seniorów, Celina Maciejewska. 

 
 

    

 
 
Spotkania z Seniorami odbywały się również w Muzeum Farmacji. Dużym zainteresowaniem 
cieszyło  się m.in.  spotkanie z pszczelarzem z pasieki w Lipce panem Dariuszem Serafińskim, który 
opowiadał zarówno o życiu pszczół jak i leczniczych właściwościach miodu i innych pszczelich 
produktów. Również w Muzeum Farmacji odbyły się spotkania z autorami książek.  
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VI Łódzkie  Senioralia. 
 
Drugi rok z rzędu DOZ Fundacja wzięła udział w organizowanych przez Urząd Miasta Łodzi VI 
Senioraliach odbywających się od 12 do 24 maja 2019 r.  Fundacja zaprosiła wszystkich seniorów w 
dniu 15 maja na  konferencję  poświęconą zagadnieniom związanym z prawem. Zaproszeni goście 
mówili m.in. o prawach pacjenta a także jak bezpiecznie przygotować się do sezonu wakacyjnego. 
Na co zwracać uwagę podpisując umowy z biurami podróży aby nie dać się oszukać. 
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Koncerty. 
 
Bardzo dużym zainteresowaniem seniorów cieszyły się organizowane w 2019 r. koncerty muzyczne. 
Nie każdego Seniora stać na wyjście do opery, filharmonii czy teatru. Dzięki koncertom mogli 
zapoznać się z różnymi stylami i nurtami w muzyce. Dla Seniorów wystąpili zarówno śpiewacy 
operowi a także muzycy wykonujący lżejsze gatunki, czyli muzykę  rozrywkową a także poezję 
śpiewaną. Gościliśmy zespoły, solistów a także chóry.  
We wszystkich spotkaniach Seniorzy uczestniczyli bezpłatnie.        
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W 2019 r. DOZ Fundacja zorganizowała 10  koncertów muzycznych: 
 

• 29 listopada – Chór Żydowski Clil pod dyrekcją Magdaleny Szymańskiej 

• 25 października – Chór Nauczycielski pod dyrekcją Rafała Wiechy 

• 18 września – Anna Cymmerman (sopran) & Jacek Malanowski (tenor)  – „Perełki muzyki światowej” 

• 29 sierpnia – Orkiestra Dęta OSP z Dalikowa 

• 25 lipca – „Szanty” - Męski Punkt Widzenia  

• 31 maja – Zespół Klawiszowych Instrumentów Elektronicznych ORFFA pod dyr. Dariusza Proszaka 

• 26 kwietnia –  „Randez Vous z muzyką”  - Zespół VINYL 

• 29 marca – „Śpiewnik domowy Stanisława Moniuszki na 200. rocznicę urodzin” - Anna Jeremus-

Lewandowska (sopran), Ziemowit Wojtczak (baryton), Jarosław Domagała (fortepian) 

• 22 lutego – „Nie tylko dla Pań” -  Monika Kamieńska i Michał Maj Wieczorek (łódzki Teatr Piosenki) 

• 30 stycznia – „Bajgosie i Limerynie” – autorski koncert słowno-muzyczny poetki Małgorzaty Skwarek-

Gałęski i barda Ryszarda Krauze 

 

 
Wszystkie koncerty były  rejestrowane a  ich skrót można obejrzeć na stronie   oraz  facebooku DOZ 
Fundacji, a także na stronie  Telewizji  Internetowej TVi, patrona medialnego koncertów.  
 
Linki do wybranych koncertów: 
https://youtu.be/-nW4LiGU6ek 
https://www.youtube.com/watch?v=pLThvRksHdg&t=3s 
https://www.youtube.com/watch?v=0inkMD1YU8A 
https://youtu.be/BdNa3vj9gNs     
https://youtu.be/ZxsURdcvG9s 

 

https://youtu.be/-nW4LiGU6ek
https://www.youtube.com/watch?v=pLThvRksHdg&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=0inkMD1YU8A
https://youtu.be/BdNa3vj9gNs
https://youtu.be/ZxsURdcvG9s


DOZ Fundacja dbam o zdrowie 
Sprawozdanie merytoryczne z działalności za okres 01.01.2019 – 31.12.2019 
 
 
 

 

  
12 

 
  

 

 
Pod koniec roku DOZ Fundacja wydała płytę z nagraniami wszystkich artystów biorących udział w 
koncertach a także przyjaciół Fundacji. Była to już druga płyta wydana przez Fundację dla Seniorów 
aby każdy z nich mógł w każdej chwili cieszyć się muzyką i wracać wspomnieniami do koncertów, w 
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których uczestniczył.  Płyta została przekazana seniorom podczas ostatniego koncertu i konferencji. 
Płyta trafiła również do łódzkich Centrów Zdrowego i Aktywnego Seniora, do Klubów Seniora i DPS-
ów, a także do Rzecznika ds. Seniorów i Wydziału ds. Seniorów Urzędu Miasta Łodzi.  

 

 
 
 

Badania. 
Podczas każdej   konferencji Seniorzy mogli dokonać szeregu badań w tym pomiaru ciśnienia, 
temperatury, a także  dokonać pomiaru wagi wraz z badaniem wskaźnika BMI. Chętni mogli również 
zbadać nawilżenie skóry. Dodatkowo prowadzone były badania funkcji kognitywnych mózgu. 
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Fundacja nawiązała współpracę z salonami optycznymi, dzięki którym Seniorzy mogli zbadać wzrok. 
Firma Synexus każdemu chętnemu mierzyła poziom cukru. Po konferencji dotyczącej chorób 
otępiennych mózgu oraz choroby alzheimera część z uczestników spotkała się na indywidualnych 
konsultacjach z psychologiem oraz neurologiem celem przeprowadzenia bardziej szczegółowych 
badan w związku z podejrzeniem wystąpienia choroby alzheimera. Dodatkowo przeprowadzono 
przesiewowe badania słuchu. Każdorazowo z pakietu badań korzystało ok 50-70 osób. Uczestnicy 
konferencji podczas spotkań otrzymywali materiały edukacyjne dotyczące wybranych zagadnień.  
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Książka dla seniora. 
W 2019 r. kontynuowana była akcja „Książka dla seniora” zainicjowana przez Fundację i łódzkiego 
Rzecznika ds. Seniorów panią Celinę Maciejewską.  Zebrane przez Wolontariuszy Fundacji książki 
trafiły do Centrów  Zdrowego i Aktywnego Seniora. Przekazano  ok. 500 książek. 
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Wiedząc jak Seniorzy lubią czytać DOZ Fundacja zainicjowała  cykl spotkań gdzie Seniorzy, 
Wolontariusze oraz członkowie fundacji wspólnie czytali książki. Pierwsze wspólne czytanie odbyło 
się z okazji „Narodowego czytania”, w którym DOZ Fundacja wraz z Muzeum Farmacji im.prof.Jana 
Muszyńskiego uczestniczyła po raz pierwszy. Udział w tym wydarzeniu wzięła również Rzecznik ds. 
Seniorów a także pani Małgorzata Niemczyk, które  przeczytały „Sachem”, H.Sienkiewicza, jedną z 
ośmiu nowel  wybraną jako lekturę na Narodowe Czytanie 2019. Pracownicy Muzeum i Fundacji a 
także członkowie Klubu Seniora wspólnie z podziałem na role odczytali „Katarynkę” B.Prusa. Od 
września takie spotkania odbywały się raz w miesiącu. Wspólnie czytana była  Zemsta  A.Fredry, a w 
grudniu mowa noblowska Olgi Tokarczuk. Wspólne czytanie było też okazją do dyskusji na temat 
lektur, kultury oraz innych bieżących wydarzeń w kraju i na świecie.  

 
 

 
 

Relacja ze spotkania „Narodowe czytanie 2019” : https://www.youtube.com/watch?v=ge__vPHS-Eo 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ge__vPHS-Eo
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Dzień Kobiet dla Seniorek. 
 
22 marca wspólnie z Uniwersytetem III Wieku działającym przy  Akademii  Humanistyczno-
Ekonomicznej Fundacja zorganizowała Dzień Kobiet dla Seniorek. W programie znalazło się wiele 
atrakcji  w tym wykłady, „Jak dobrze fotografować”  -  Małgorzata Sarah-Szymańska, „Jak się ubierać 
w wieku 60+” – Stylowe Seniorki m.in. Hanna Piekarska. Styliści i wizażyści pokazali jak się malować 
i jak „odświeżyć” swoją fryzurę by była atrakcyjna. 
Dodatkowo Seniorki miały możliwość skorzystać z:  
 

o Indywidualnych  konsultacji  i porad dietetyka klinicznego mgr Izabelli Nowak 
o Indywidualnych konsultacje z Rzecznikiem ds. Seniorów UMŁ Celiną Maciejewską 
o Indywidualnych konsultacje z radcą prawnym mec. Małgorzatą Kwiatkowską 

a także 
o Badania ciśnienia, temperatury i masy ciała oraz nawilżenia skóry 
o Badania funkcji kognitywnych mózgu 
o Pograć w gry wspomagające pracę mózgu – warcaby, kółko i krzyżyk, bierki 

 
wziąć udział we wspólnych  

o Ćwiczeniach Tai-Chi, prowadzonych przez  mgr Jagodę Kunikowska – psychologa i  
trenera z instytutu zajęć rekreacyjno-ruchowych – Akademii Chen Taijiquan i Qi Gong 
Teolive 
 

oraz w zajęciach  z Arteterapii pt.: „Pomaluj mój świat na żółto i na niebiesko…” pod kierunkiem 
Anny Pacholik, studentki Akademii Sztuk Pięknych im.Wł.Strzemińskiego  w Łodzi. 
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Wystawa w Muzeum Farmacji im. prof. Jana Muszyńskiego. 
Co roku dla Seniorów przygotowywana jest wystawa poświęcona zdrowiu. Jakie właściwości 
lecznicze mają określone produkty spożywcze. W 2019 r. wystawa taka była poświęcona kawie i jej 
właściwościom zdrowotnym ale także historii, tradycji, zwyczajom parzenia, rodzajom kawy , itp. 
Wystawa składała się z 11 plansz tematycznych. Można było również zobaczyć różnego rodzaju 
eksponaty w tym rodzaje młynków, ekspresów i zaparzaczy do kawy, a także kawy z różnych stron 
świata w tym z Kuby. Dodatkowo można było obejrzeć wystawę przeróżnych filiżanek  do kawy 
zarówno tych porcelanowych jak i kamionkowych a także coraz popularniejszych kubków do kawy. 
Wystawę można było oglądać od czerwca do grudnia.  
W ramach wystawy odbyły się 3 otwarte wykłady dla Seniorów:  
 

• 28 czerwca – „Kawa czarodziejski napój”  – wernisaż wystawy  

• 31 lipca – wykład „Kawa - esencja smaku i zdrowia” prof. Grażyna Budryn, Politechnika Łódzka, 

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności 

• 24 września – Kawa czarodziejski napój – wykład dla Seniorów z Klubu Seniora przy  

ul. Cieszkowskiego  

 

Relacja z wystawy: https://www.youtube.com/watch?v=RoK58PnQXmk 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RoK58PnQXmk
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Od czerwca do listopada Seniorzy mogli uczestniczyć w cyklu spotkań „Filmy przy kawie nie tylko o kawie”. 

Podczas tych spotkań raz w tygodniu przy kawie i ciastkach Seniorzy oglądali filmy. Były to głównie komedie 

romantyczne z ich ulubionymi aktorami, również seniorami jak Diane Keaton, Jeane Fondą, Robertem De 

Niro i innymi.  Łącznie odbyło się 19 spotkań. Partnerem akcji była Fundacja 4 Future. 

Relacja ze spotkań „Filmy przy kawie nie tylko o kawie”: 
https://www.youtube.com/watch?v=R2FroHaWQwY&t=1s 
 

 

Wspólnie z Muzeum Farmacji zapraszaliśmy również Seniorów z Klubów Seniora do zwiedzania 

muzeum. Seniorzy mieli okazję zwiedzać zarówno wystawy stałe jak i wystawy czasowe.  

https://www.youtube.com/watch?v=R2FroHaWQwY&t=1s
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Rada Seniorów. 
Od  października 2018 r. przy  DOZ Fundacji dział Rada Seniorów, która jest  organem doradczym i  
opiniotwórczym. Rada składa się z sześciu osób. Są to osoby reprezentujące różne zawody, 
posiadające różne pasje i zainteresowania. To również dzięki nim i ich kontaktom Fundacja 
nawiązała współpracę  z lekarzami, którzy również wygłosili wykłady na organizowanych przez 
Fundację konferencjach. Spotkania Rady odbywały raz na kwartał. Członkowie Rady na 
dodatkowych spotkaniach wykonali również kartki świąteczne, które zostały wykorzystane przez 
Fundację jako pocztówki rozsyłane partnerom z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia. 
Seniorzy z Rady przyłączyli się do akcji propagującej zapinanie pasów w taksówce podczas jazdy. 
 

 



DOZ Fundacja dbam o zdrowie 
Sprawozdanie merytoryczne z działalności za okres 01.01.2019 – 31.12.2019 
 
 
 

 

  
21 

 
  

 
 

 
 

Gramy i Wygramy. 
To projekt zainicjowany przez członków Rady Seniora, a także inne osoby w wieku 60+ oraz młodsze 
pokolenie.  DOZ Fundacja była patronem akcji. Projekt był dofinasowany z zadania „Mikrogranty dla 
Seniorów 2019” finansowanego  ze środków  budżetu Urzędu Miasta Łodzi, realizowanego przez 
Centrum  Opus. 
Z pozyskanych  środków fundacja zakupiła ok. 50 gier planszowych w tym warcaby, szachy, 
scrabble, kalambury i inne. Raz w tygodniu w każdy poniedziałek Seniorzy  mogli się  spotkać i 
wspólnie pograć. Gry to doskonały sposób na ćwiczenie mózgu. W spotkaniu uczestniczyli też 
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studenci, którzy uczyli starszych uczestników spotkań nowych gier planszowych. Odbyły się również 
dwa turnieje. Jeden z nich przeprowadził pan Tomasz Kisiel prowadzący sklep z grami i organizator 
wielu turniejów i  konkursów.  
 
Spotkania odbywały się w Muzeum Farmacji.  Łącznie odbyło się 21 spotkań.   
 
Link do filmu z akcji: 
https://www.youtube.com/watch?v=E3pFO_qqXn4 
 

 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=E3pFO_qqXn4
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Budowa Strefy Rekreacyjno-Rehabilitacyjnej przy Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora. 
Strefa taka powstała dzięki DOZ Fundacji przy Centrum Zdrowego i  Aktywnego Seniora w Łodzi przy 
ul.Szpitalnej 6. 
 
W strefie znalazło się 5 podwójnych urządzeń do ćwiczeń (w tym urządzenie dla 
niepełnosprawnych), zewnętrzna szachownica a także zieleniec wraz z ławkami, w tym ławkami z 
pedałami gdzie siedząc można również ćwiczyć. Ze strefy korzystają  zarówno Seniorzy 
uczestniczący w różnych zajęciach organizowanych przez  CZAS, a także Seniorzy ze znajdującego się 
obok DPS-u. Część środków na budowę strefy została pozyskana dzięki dobrowolnym 
wpłatom/darowiznom  biegaczy uczestniczącym w dziewiątej edycji DOZ Maratonu, który promuje 
nowoczesny model charytatywności. W uroczystym przecięciu wstęgi i otwarciu Strefy uczestniczył 
Wiceprezydent Miasta Łodzi Adam Wieczorek, Rzecznik ds.Seniorów pani Celina Maciejewska oraz 
dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego Widzew, do którego należy teren gdzie powstała strefa. 
Przed rozpoczęciem budowy w miejscu powstania Strefy została zakopana „kapsuła czasu”, w której 
znalazło się pismo  organizatorów, gazeta codzienna a także monety oraz materiały edukacyjne 
jakie Fundacja przekazywała Seniorom podczas konferencji.  
 
Link do relacji z otwarcia Strefy: https://www.youtube.com/watch?v=x1Tdh0VDKTI&t=68s 
 
 

  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x1Tdh0VDKTI&t=68s
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Drzewo Pokoleń. 
Od dwóch lat misją Fundacji jest pomoc Seniorom w cieszeniu  się życiem. W ramach misji 
zorganizowanych było dla Seniorów szereg  aktywności. Działania te zostały zauważone i docenione  
w konkursie organizowanym przez Uniwersytet Medyczny oraz Urząd Miasta Łodzi. W konkursie 
brały udział organizacje, stowarzyszenia, grupy nieformalne oraz osoby fizyczne działające na rzecz 
Seniorów.  Najbardziej cieszył fakt, że działalność Fundacji została doceniona przez samych 
Seniorów bowiem to oni po wyborze przez jury głosowali na najlepsze projekty i działania. W 
głosowaniu Fundacja zajęła  2 miejsce. Nagrodą  prócz pamiątkowego dyplomu, który zajmuje  w 
Fundacji szczególne miejsce było również drzewko laurowe. Zostało ono przekazane do Centrum 
Zdrowego i Aktywnego Seniora aby tam cieszyło oko przychodzącym na zajęcia Seniorom.  
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2.2.2. PODOPIECZNI – PROGRAM  „ZOSTAŃ DARCZYŃCĄ” 

 

W ramach akcji Zostań Darczyńcą prowadzone są różne działania mające na celu pomoc 
podopiecznym Fundacji.  

W 2019 r. pod opieką Fundacji  znajdowało się  50 podopiecznych, w tym 28 dzieci. Do programu w 
2019 roku przyjęto nowych 5 osób. Wśród podopiecznych były osoby cierpiące na choroby 
przewlekłe m.in. nowotwory, mukowiscydozę, stwardnienie rozsiane, „Zespół Wolframa”, „Zespół 
Pradego-Willera”, Zespół Aspergera, dziecięce porażenie mózgowe, autyzm oraz osoby 
poszkodowane w wypadkach. 

Każdy chętny darczyńca mógł przekazywać dowolne kwoty darowizn oraz dedykować swój 1% 
podatku na realizację celów statutowych Fundacji lub dla wskazanego przez siebie podopiecznego 
Fundacji. W 2019 r. 75 681,84 zł wpłat z 1% dedykowanych było podopiecznym Fundacji. Wszystkie 
te środki zostały przekazane podopiecznym w 2019 roku. 

Zgodnie z podjętą w  maju  2016 r.  Uchwałą Fundacja nie udzielała  pomocy osobom 
indywidualnym. Jedynymi osobami fizycznymi, które Fundacja wspierała w 2019 r.  byli  jej 
podopieczni. 

Akcja „Wesoły Dzień Dziecka” oraz „I Ty możesz zostać Św. Mikołajem”. 

Jak co roku z okazji Dnia Dziecka oraz Mikołajek mali podopieczni Fundacji otrzymali  upominki od 
Fundacji i jej wolontariuszy. Dzieci jak co roku napisały  listy do  Św. Mikołaja z prośbą o wymarzone 
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prezenty. Wolontariusze oraz przyjaciele Fundacji spełnili ich życzenia przynosząc zabawki, ubranka, 
słodycze, książki, gry, sprzęt sportowy,  itp. Każdy podopieczny otrzymał również  list od  Św. Mikołaja. 
Do akcji włączyli się wolontariusze indywidualni jak i firmy. Paczki z prezentami dostarczyli  pracownicy 
firmy Pharmalink w ramach swoich działań csr-owych.  
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2.2.3. PROJEKT „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ” 

 

W 2019 r. Fundacja kontynuowała projekt  zapoczątkowany w 2011 r., który   ma na celu integrację i 
rozszerzenie  współpracy z  organizacjami działającymi w sektorze ochrony zdrowia,  wspierającymi 
osoby najbardziej potrzebujące. Działając pod hasłem ”Razem Możemy Więcej”, Fundacja wspólnie 
przekazuje cykliczną pomoc  na zakup leków i wszelkich wyrobów medycznych. Dzięki współpracy 
między organizacjami pomoc trafiła do osób starszych,  dzieci, osób niepełnosprawnych, samotnych 
matek, rodzin wielodzietnych,  osób bezdomnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. 
Zapoczątkowany  1 marca  2019 r. projekt grantowy był realizowany  do 29 lutego  2020 r. 

Laureatami konkursu było 46 organizacji  m.in. fundacje i stowarzyszenia, oddziały Towarzystw             
Pomocy św. Brata Alberta  oraz  Caritasy z terenu całej Polski. 

Kwota przekazana organizacjom w VII Edycji Konkursu Grantowego RMW w 2019 r. wyniosła  
579 100,00 zł. Dzięki projektowi pomocy udzielono 10 696 osobom.  
 
 

 
 

Spotkanie Laureatów w Muzeum Farmacji im. J. Muszyńskiego w Łodzi w lutym  2019 r. 
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2.2.4. DOMY SAMOTNEJ MATKI 

 
Od 13 lat  Fundacja wspiera Domy Samotnych Matek z terenu całej Polski przekazując  placówkom 
pomoc na zakup leków i artykułów medycznych, a także pomoc rzeczową. Organizuje zbiórki 
odzieży, zabawek i książek dla dzieci oraz kobiet. 
 
Fundacja od kilku lat prowadzi zbiórkę nakrętek, które przekazuje do łódzkiego DSM.                                     
W 2019 r. przekazano ok. 180  kg nakrętek. 
W 2018 r.  rozpoczęto  wspólny projekt z firmą Natura. Klienci Drogerii Natura mogą przekazywać 
swoje punkty lojalnościowe na rzecz Fundacji, która przekazuje  środki na pomoc DSM. 
Wsparcie przekazane Domom Samotnej Matki w 2019 r. wyniosło 2 500 zł. 
 

 
 
 

2.2.5. IX KONCERT CHARYTATYWNY   

W dniu 22 października 2019 r. Fundacja dzięki wsparciu fundatora, firmie Pelion S.A. oraz firmie DOZ 
S.A. zorganizowała  IX Koncert Charytatywny. Po raz  kolejny   Koncert dedykowany był Seniorom. Z 
pozyskanych podczas koncertu środków DOZ Fundacja zorganizuje szereg różnego rodzaju badań 
profilaktycznych dla Seniorów, część środków  zostanie przeznaczona na aktywizację fizyczną seniorów. 
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W koncercie wystąpili artyści i muzycy, którzy brali udział w koncertach dla Seniorów przez cały 2019r. 
Byli to  Anna Cymmerman,  Monika  Kamieńska, prof. Ziemowit Wojtczak, prof. Mieczysław Gajos oraz 
Krzysztof Raczyński. Artystom na scenie towarzyszyła 1 Łódzka Orkiestra Gitarowa pod dyrekcją Janusza 
Kwiatosińskiego. 

Całkowita pozyskana  kwota z Koncertu  to 82 310,00 zł. 

Relacja z koncertu: 

https://www.youtube.com/watch?v=7YTZBBHnjws 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7YTZBBHnjws
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2.2.6. KAMPANIA 1%  

W ramach akcji 1% na rzecz Fundacji podatnicy przekazali kwotę 133 386,84 zł. 
Kwotą w wysokości 118 386,84 zł zostali wsparci podopieczni Fundacji.     
Pozostała część z kwoty 1%-a pozyskanego przez Fundację czyli 15 000,00 zł została przekazana 
trzem  Centrom Zdrowego i Aktywnego Seniora z terenu Łodzi. Za te środki placówki zakupiły 
sprzęt, który ma na celu uatrakcyjnienie zajęć w ośrodkach m.in. sprzęt nagłaśniający, sprzęt do 
karaoke, gry oraz przyrządy  do ćwiczeń. 

 

 



DOZ Fundacja dbam o zdrowie 
Sprawozdanie merytoryczne z działalności za okres 01.01.2019 – 31.12.2019 
 
 
 

 

  
31 

 
  

Fundacja nie prowadziła kampanii reklamowej związanej z 1% i nie wydała na ten cel żadnych 
środków finansowych. Akcja informacyjna związana z 1% skierowana była głównie do pracowników 
spółek Pelion, którzy włączali się do propagowania idei przekazywania podatku w rozliczeniu PIT. 
Wolontariusze Fundacji prowadzili na terenie firmy akcję rozliczania PIT dla chętnych pracowników. 

 

2.2.7. STREFA SENIORA PODCZAS DOZ MARATONU ŁÓDŹ  

W 2019 r. Fundacja po raz dziewiąty  była partnerem społecznym DOZ Maratonu Łódź. W ramach 
współpracy z organizatorami maratonu Fundacja promowała idę charytatywności i akcję biegam-
pomagam. Już przy zapisach biegacze mogli zadeklarować dobrowolną wpłatę na rzecz Fundacji, która 
przeznacza pozyskane środki na pomoc Seniorom w tym na ich aktywizację fizyczną. Środki pozyskane z 
ubiegłorocznego Maratonu wsparły budowę Strefy Rehabilitacyjno-Rekreacyjnej przy Centrum 
Zdrowego i Aktywnego Seniora przy ul.Szpitalnej 6. 

W 2019 r. po raz pierwszy w ramach trwającego podczas DOZ Maratonu Pikniku Rodzinnego DOZ 
Fundacja zorganizowała Strefę Seniora, do której zaprosiła wszystkich chętnych Seniorów. Plakaty i 
ulotki informujące o wydarzeniu były dystrybuowane w Centrach,  Klubach Seniora, DPS-ach  a także w 
Urzędzie Miasta Łodzi dzięki wsparciu Wydziału ds. Polityki Senioralnej oraz Rzecznika ds. Seniorów.  

Seniorzy mogli uczestniczyć w szeregu zajęć m.in. w gimnastyce, ćwiczeniach z piłkami, które prowadziła 
fizjoterapeutka a także  zajęciach Nordic-Walking. Wspólnie mogli też poćwiczyć Tai-Chi pod kierunkiem 
instruktora mgr Jagody Kunikowskiej, potańczyć razem z Grupą Taneczną Pełne Wdzięku i obejrzeć 
pokaz  tańca w wykonaniu Seniorek. Pod namiotami wystawione  były stoły do tenisa stołowego oraz 
„piłkarzyki”. Chętni wzięli udział w I Turnieju o Puchar DOZ Fundacji. 

Dodatkowo można było skorzystać z indywidualnych konsultacji z dietetykiem oraz pracownikami 
Fundacji Udaru Mózgu. Zmierzyć ciśnienie, wagę oraz dokonać  analizy masy ciała. 

Pielęgniarki ze Specjalistycznego Szpitala w Brzezinach mierzyły poziom cukru i ciśnienie. 

Ponieważ pogoda dopisała dużą popularnością cieszyło się wspólne międzypokoleniowe malowanie 
najdłuższego obrazu (11 metrów) . Dziadkowie i babcie wraz z wnukami malowali obraz pod kierunkiem 
Anny Pacholik.  

W organizację Strefy Seniora włączyły się łódzkie Centra Seniora i Seniorzy Wolontariusze, którzy 
pomagali przy organizacji strefy oraz punktów kibica. Seniorzy przygotowywali na zajęciach pompony  
oraz inne akcesoria niezbędne do kibicowania aby na trasie maratonu było kolorowo i radośnie. 
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2.2.8.  HONOROWE KRWIODAWSTWO   

W 2019 r. zorganizowano na terenie firmy Pelion  trzy  akcje honorowego oddawania krwi, których 
Fundacja od pięciu lat jest partnerem społecznym. Honorowi Dawcy Krwi to również wolontariusze 
DOZ Fundacji. W trzech edycjach krew oddano 54 razy. Przekazano 24,3 litra  krwi.  
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2.2.9.  POZOSTAŁE DZIAŁANIA 

Serce na Gwiazdkę  

„Serce na Gwiazdkę” to akcja organizowana przez łódzki Caritas. Od kilkunastu już lat DOZ Fundacja 
wspiera tę inicjatywę, która przez wiele lat dedykowana była   dzieciom z ubogich rodzin. Od dwóch lat 
środki pozyskane przez Caritas w ramach akcji są przekazywane na pomoc Seniorom z woj. łódzkiego. 
DOZ Fundacja uczestniczyła również w Balu  Charytatywnym zorganizowanym przez Caritas. Podczas 
balu środki zbierane były na budowę Domu Pomocy dla Seniorów.  
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Wsparcie lokalnych  inicjatyw i współpraca z organizacjami działającymi na rzecz Seniorów. 

Wolontariusze Fundacji przez cały rok zbierali używaną odzież oraz inne artykuły, które przekazane 
zostały dla Towarzystwa Pomocy Św. Brata Alberta.  Łącznie w 2019 r. przekazano ok. 900  szt. odzieży. 
Dodatkowo przekazano również  darowizny kosmetyków, materiałów opatrunkowych i wiele innych 
przedmiotów. 

Dla łódzkiego Domu Samotnej Matki oraz łódzkiego Hospicjum dla Dzieci prowadzona była akcja „Korki 
w worki” mająca na celu zbiórkę nakrętek.  

Przez cały 2019 r. DOZ Fundacja współpracowała i wspierała  organizacje działające  na rzecz Seniorów 
m.in. Centra i Kluby Seniora, organizacje  kulturalne, oraz DPS-y. Współpracowała z Wydziałem ds. 
Seniorów w Urzędzie Miasta Łodzi oraz Rzecznikiem ds. Seniorów (informacje o spotkaniach 
zamieszczane były na bieżąco w wydawanej przez UMŁ „Tytce Seniora”).  Współpracowała z 
Uniwersytetem III Wieku działającym przy Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej. 

 

Spotkanie  z przedstawicielami Łódzkich Centrów Seniora 

 Zbiórka publiczna „Pomagaj z Nami”. 

Wspólnie z firmą DOZ S.A. Fundacja zorganizowała akcję  „Pomagaj z Nami” podczas,  której  
pacjenci aptek mogli przekazać wybrane przez siebie produkty na rzecz Seniorów przebywających w 
Domach Pomocy Społecznej.  

Czwarta edycja akcji trwała od 4.11 do 31.12.2019 r. Zbiórka zgłoszona została na portalu Zbiórki 
Publiczne ePUAP i otrzymała nr 2019/4605/OR nadany przez MSWiA.                                                   
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Produkty w ilości 656 sztuk o wartości 4 994,67 zł  z czwartej  edycji akcji zostały przekazane do 
siedmiu DPS-ów: w Łodzi, Krakowie, Kutnie, Poznaniu, Słupsku, Szczecinie i Wrocławiu.  

Rozliczenie zbiórki nastąpiło w 2020 r.  

 

 Akcja „Pay-roll”  .                                                                                  

Od 2013 r. pracownicy spółek grupy  Pelion  uczestniczą  w akcji  pay-roll przekazując  część swojego  
wynagrodzenia tzw. „końcówki” na rzecz  DOZ Fundacji dbam o zdrowie i jej podopiecznych. W 2019 r.  
uczestniczyło w akcji miesięcznie ok. 750 osób.  

 Dzień Godności. 

Wolontariusze Fundacji oraz  pracownicy spółek Pelion włączają się co roku w obchody  Światowego 
Dnia Godności spotykając się wraz z Ambasadorami Dignity Day z młodzieżą łódzkich szkół. W 2019 roku 
Dzień Godności zorganizowano w trzech  szkołach, w których uczestniczyło ok. 400 dzieci i młodzieży.  

Udział w spotkaniach wzięła siatkarka  Małgorzata Niemczyk oraz  dziennikarka Joanna Barczykowska. 
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 Wolontariusze.   

W działania Fundacji angażują się pracownicy ze wszystkich spółek Pelion. Biorą udział w akcjach 
mających na celu pomoc podopiecznym w tym skierowanych do dzieci jak m.in. akcja „I Ty możesz 
zostać Św. Mikołajem” czy „Radosny Dzień Dziecka”. Pomagają w organizacji  spotkań  dla Seniorów, w 
tym przy organizacji konferencji medycznych i koncertów. Wolontariusze pomagali również przy Strefie 
Seniora podczas DOZ Maratonu a także  przy organizacji i podczas Koncertu  Charytatywnego oraz 
innych spotkań. Pracownicy przekazują również swój  1% oraz promują jego ideę.  

Organizowany w grudniu przez Fundację Dzień Wolontariusza jest okazją do podziękowań oraz wyboru 
Wolontariuszy Roku. W tym roku wyróżnienie to otrzymało 11 osób. Były to zarówno osoby będące 
pracownikami spółek grupy Pelion jak i z poza firmy.  
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 Forum Darczyńców  

Od  listopada 2013 r. DOZ Fundacja dbam o zdrowie  jest  członkiem wspierającym Forum Darczyńców. 

 

 

.    

 

Zdjęcie uczestników Forum podczas Walnego Zgromadzenia Członków.

 

Dobre Praktyki.   

Po raz kolejny akcje organizowane przez DOZ Fundację zyskały uznanie jury Forum 
Odpowiedzialnego Biznesu i znalazły się w raporcie „Raport 2019. Odpowiedzialny Biznes w Polsce. 
Dobre Praktyki” 
W raporcie wymienione zostały praktyki od lat realizowane przez Fundację. 
 
Nagrody. 
 

• DOZ Fundacja otrzymała dyplom w konkursie „Drzewo Pokoleń” za inicjatywy podejmowane 
na rzecz Seniorów. Konkurs zorganizowała Akademia Medyczna wraz z Urzędem Miasta 
Łodzi. 

• W 2019 r. Fundacja otrzymała również pamiątkowy medal od Towarzystwa Pomocy Św. 
Brata Alberta  za wsparcie działalności Towarzystwa. Okazją do spotkania i podziękowań dla 
darczyńców były obchody 30-lecia istnienia łódzkiego oddziału Towarzystwa.  
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• Od organizatorów DOZ Maratonu Fundacja otrzymała statuetkę w podziękowaniu za 
organizację Strefy Seniora.  

 

 

 
Patronat. 
DOZ Fundacja była patronem książki „Emocje, relacje, empatia w wieku dojrzałym. Warsztat jak 
zadbać o siebie”  Jolanty Marchlewskiej wydanej przez wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. 
Książka ta dedykowana była Seniorom  

 

2.2.10. WYKAZ INSTYTUCJI, KTÓRE OTRZYMAŁY POMOC DOZ FUNDACJI 

W 2019 r. Fundacja wsparła  niżej wymienione organizacje:  
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1. Caritas Archidiecezji Częstochowskiej - Częstochowa 
2. Caritas Archidiecezji Katowickiej Dom Pomocy Społecznej św. Antoni - Świętochłowice 
3. Caritas Archidiecezji Krakowskiej - Kraków  
4. Caritas Archidiecezji Lubelskiej -  Lublin 

5. Caritas Archidiecezji Łódzkiej -  Łódź 
6. Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej - Szczecin 
7. Caritas Archidiecezji Warszawskiej - Warszawa  
8. Caritas Diecezji Kieleckiej - Kielce 
9. Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej-  Koszalin  

10. Caritas Diecezji Siedleckiej - Siedlce  
11. Centrum Socjalne Caritas - Stargard Szczeciński  
12. Dom Opieki im. św. Brata Alberta - Kutno  

13. Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek - Kutno  
14. Dom Samotnej Matki - Łódź  
15. Dom Samotnej Matki w Laskach - Izabelin 
16. Dom Samotnych Matek z Dziećmi -  Pobiedna  

17. Dom Samotnych Matek z Dziećmi MONAR-MARKOT - Wieluń 
18. Dzieło Pomocy św. Ojca Pio - Kraków  
19. Fundacja "JESTEŚMY BLISKO" - Włoszczowa  
20. Fundacja "Żyć z chorobą Parkinsona" im. Jerzego Łukasiewicza - Warszawa  

21. Fundacja Hospicyjna - Gdańsk 
22. Fundacja ISKIERKA - Warszawa 

23. Fundacja L'arche - Wieliczka  
24. Fundacja Niesiemy Nadzieję - Poznań  
25. FUNDACJA ODZYSKAĆ RADOŚĆ -  Bogurzyn  

26. Fundacja Pomocy Młodzieży im św. Jana Pawła II "WZRASTANIE" -  Łopuszka Mała  
27. Fundacja Rozwoju Kardiologii i Kardiochirurgii Wad Wrodzonych Serca Instytutu Centrum 

Zdrowia Matki Polki w Łodzi "Mamy Serce" -  Łódź  
28. Fundacja Stonoga - Mikołów  

29. Fundacja Świętego Barnaby - Częstochowa  
30. Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Łódzkiej - Łódź  

31. Koło Kieleckie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta - Kielce  
32. Koło Stalowowolskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta - Stalowa Wola  
33. Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża - Kraków  

34. Noclegownia Dla Kobiet w Płocku  - Płock  
35. Ośrodek dla Ofiar Przemocy w Rodzinie DOM - Warszawa  

36. Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Płocku  - Płock  
37. Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita "J-elita" - 

Warszawa  
38. Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR MARKOT  - Gdańsk  

39. Schronisko Dla Bezdomnych Kobiet - Kraków  
40. Schronisko św. Brata Alberta Dla Kobiet i Matek z Dziećmi - Wrocław  
41. Stowarzyszenie "Przystań" Schronisko dla bezdomnych im. św. Brata Alberta - Baworowo  
42. Stowarzyszenie "Tęczowy Parasol" -  Włocławek  
43. Stowarzyszenie Dobroczynności im. Jana Pawła II przy Parafii Opatrzności Bożej - Łódź  
44. Stowarzyszenie Miłosierdzia Świętego Wincentego a Paulo Przy Parafii Świętego Krzyża w 

Warszawie - Warszawa  
45. Stowarzyszenie MONAR Dom dla Samotnych Matek z Dziećmi MARKOT - Zgorzelec  
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46. Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy AGAPE w Borowym Młynie -  Borowy 
Młyn 

47. Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne - Poznań  
48. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Bez Barier -  Zakliczyn  
49. Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy "AGAPE" -  Częstochowa  
50. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka  - Zielona Góra  

51. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Jeleniogórskie - Jelenia Góra  
52. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Koszalińskie - Koszalin  
53. Towarzystwo Pomocy Im. św. Brata Alberta Koło Łódzkie - Łódź  
54. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło W Dębicy - Dębica  
55. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Wrocławskie - Wrocław  

56. Towarzystwo Rodzin Wielodzietnych - Krosno  

57. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Księży Orionistów - Łaźniew  
58. ZGROMADZENIE SIÓSTR ŚW. FELIKSA Z KANTALICJO TRZECIEGO ZAKONU ŚW. FRANCISZKA 

SERAFICKIEGO - Łódź  
59. Związek Romów Polskich w Szczecinku - Szczecinek  
60. Miejskie Centrum Medyczne „Widzew” w Łodzi 
61. Miejskie Centrum Medyczne  „Bałuty” w Łodzi 
62. Fundacja 4Future w Łodzi 
63. Dom Pomocy Społecznej „Włókniarz” – Łódź 
64. Dom Pomocy Społecznej – Słupsk 
65. Dom Pomocy Społecznej - Szczecin 
66. Dom Pomocy Społecznej – Poznań 
67. Dom Pomocy Społecznej – Wrocław 
68. Dom Pomocy Społecznej – Kraków 
69. Stowarzyszenie Rada Rodziców przy Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi – Łódź 
70. Subvenio  - Fundacja Interwencji Kryzysowej i Pomocy Psychologicznej - Łódź 
71. Fundacja My Pacjenci – Warszawa 
72. Towarzystwo Alzheimerowskie  Oddział w Łodzi – Łódź 
73. Federacja Pacjentów Polskich - Warszawa   

 
 
 
 

2.3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację działalności pożytku publicznego 
 

Teren Rzeczpospolitej Polskiej  

 

2.4. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie 
sprawozdawczym: 

 

Osoby fizyczne: 51 

Osoby prawne: 73 
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3. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 
 
 

4. Odpisy Uchwał Zarządu Fundacji.  
 
W okresie sprawozdawczym Zarząd Fundacji podjął trzy uchwały, których odpisy stanowią 
załączniki do niniejszego sprawozdania merytorycznego. 

 

5. Zdarzenia prawne o skutkach finansowych. 
  
Nie wystąpiły inne zdarzenia prawne o skutkach finansowych, poza bieżącymi, zwykłymi 
umowami darowizn otrzymanych i przekazanych oraz kosztami związanymi z bieżącą 
działalnością.  
 
 

6. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów 
 

Przychody uzyskane przez Fundację w 2019 roku wynosiły 1 033 894,52 zł i głównie 
pochodziły z darowizn  oraz oprocentowania lokaty jednodniowej wg poniższego 
zestawienia:      

a. darowizny pieniężne 
- od osób prawnych  –  687 997,46 zł 
- od osób fizycznych –  80 901,85 zł 
- z tytułu 1%  –  133 386,84 zł 
- uzyskane ze zbiórek publicznych – 0,00 zł 
b. darowizny rzeczowe od osób prawnych –  120 816,00 zł 
c. dotacja z Urzędu Miasta – 4 000,00 zł 
d. odsetki bankowe od lokaty O/N  –  6 411,36 zł 
e. pozostałe przychody operacyjne  –  381,01 zł 

Fundacja nie prowadziła i nie uzyskiwała przychodów z działalności gospodarczej. 
 

7. Informacja o wysokości poniesionych kosztów 
 

Do kosztów działalności fundacji zalicza się koszty związane z realizacją zadań statutowych 
oraz koszty administracyjne wg poniższego zestawienia:       

a. koszty realizacji celów statutowych Fundacji  –  1 154 533,38 zł 
b. koszty pozostałej działalności statutowej –   4 000,00 zł 
c. koszty administracyjne (zużycie materiałów, amortyzacja, obsługa księgowa, usługi 

bankowe, telekomunikacyjne, najmu powierzchni, pocztowe i kurierskie itp.) –          
86 301,91 zł 

d. pozostałe koszty  –  9 070,32 zł 
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8. Dane o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzeń 
 

a. w okresie sprawozdawczym Fundacja w ramach realizacji celów statutowych zatrudniała 3 
osoby na stanowiskach: 
- 1 osoba -  Kierownik Biura Fundacji  
- 1 osoba -  Manager  Projektów  Społecznych  
- 1 osoba -  Koordynator Projektów  Społecznych 
 

b. łączne koszty wynagrodzeń w 2019 roku wyniosły: 
 
- wynagrodzenia brutto  – 85 346,59 zł  
- składki pokrywane przez płatnika – 16 668,09 zł  
- nagrody  –  709,34 zł  
- premie  –  0 zł 
W roku 2019 podczas realizacji zadań statutowych Fundacja korzystała również z pomocy 
wolontariuszy.                                                                                                                                 
Fundacja wypłaciła wynagrodzenie z tytułu umowy - zlecenia w kwocie 356,00  brutto. 
 

c. w okresie sprawozdawczym Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej nie pobierali 
wynagrodzeń 

 
 

9. Fundacja w okresie sprawozdawczym nie udzielała żadnych pożyczek. 
 
                                                                                                                 

10. Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych. 
 
Fundacja posiadała dwa rachunki bankowe: bieżący oraz pomocniczy w ING Banku Śląskim 
S.A., w ramach których zawarła umowy lokat jednodniowych automatycznych overnight. 
Wartość środków ulokowanych na dzień 31.12.2019 roku wyniosła 576 400,02 zł. Odsetki od 
lokat na rachunku bankowym wyniosły w 2019 roku  6 411,36 zł 
 

11.  W okresie sprawozdawczym Fundacja nie nabywała żadnych obligacji, udziałów oraz akcji w  
spółkach prawa handlowego. Nie nabywała też żadnych nieruchomości i pozostałych środków 
trwałych. 

 

12.   Wartość aktywów Fundacji na dzień 31.12.2019 roku wyniosła 594 641,48 zł, wartość 
zobowiązań na dzień 31.12.2019 roku wyniosła 174  577,08 zł zaś Fundusze własne wyniosły 
419 253,52 zł. Wielkości te wynikają ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019. 

 

13. W 2019 roku w ramach celów statutowych Fundacja nie realizowała świadczeń odpłatnych. 
 

14. W 2019 roku Fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty państwowe i 
samorządowe. 
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15. W 2019 roku w Fundacji nie były przeprowadzane żadne kontrole.  
 

16. Informacje o rozliczeniach z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych i składanych 
deklaracjach 
 
 
Fundacja złożyła zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami do właściwego 
Urzędu Skarbowego deklarację CIT-8 za rok podatkowy 2019. 
Na koniec 2019 roku Fundacja posiadła należność z tytułu deklaracji CIT-8 w kwocie 10,00 zł.                
 
Ponadto Fundacja złożyła do właściwego Urzędu Skarbowego deklarację PIT-4R w związku z 
przekazywaniem w ciągu roku zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Na koniec 
2019 roku Fundacja posiadała zobowiązanie z tytułu deklaracji PIT-4 za XI/2019 i XII/2019 w 
kwocie 754,00 zł,  które zostało uregulowane w ustawowym terminie zapłaty.            
     
 
                                                                                                                                    
                                                                            Z A R Z Ą D     F U N D A C J I 
 
 

               Prezes Zarządu Elżbieta Łacina           
 

    
 
Warszawa, dnia 25 marca 2020  r. 


