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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 
 

1.3. Skład organu nadzoru 
 

Alicja Koleśnik  - Przewodnicząca Rady Nadzorczej 
Anna Biendara  - Członek Rady Nadzorczej 
Agata Szwajcowska - Członek Rady Nadzorczej 
Jacek Szwajcowski    - Członek Rady Nadzorczej 
Zbigniew Molenda  - Członek Rady Nadzorczej 
Jacek Dauenhauer  - Członek Rady Nadzorczej 
 
 
 

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. 
 

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  

http://www.dozfundacja.pl/
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i organizacji, których praca i działanie są skierowane do osób znajdujących się w trudnej sytuacji 
życiowej lub materialnej; 
✓ Organizowanie konferencji, szkoleń, koncertów i innych spotkań dla osób powyżej 60 roku 
życia celem aktywowania tej grupy wiekowej. Działania mają na celu wpierać aktywność sportową i 
intelektualną.  
✓ 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 2020 r. funkcjonowały dwa typy kart: „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 
poprawy życia i rozwoju. Od trzech lat prowadzi również  działania mające na celu poprawę jakości 
życia osób powyżej 60-go roku życia. W tym celu organizuje spotkania, konferencje, szkolenia, 
koncerty oraz inne działania mające pomóc Seniorom cieszyć się życiem  w jak najlepszym zdrowiu 
fizycznym jak i psychicznym. 
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2.2.  Opis prowadzonych działań w 2020 roku. 
 

2.2.1 POMAGAMY SENIOROM CIESZYĆ SIĘ ŻYCIEM 

W Polsce żyje ok. 10 mln. Seniorów czyli jak podaje jedna z definicji wieku Seniora to osoby powyżej 
60 roku życia. Jesteśmy starzejącym się społeczeństwem dlatego przyjmuje się, że już za 30 lat ta 
grupa wiekowa będzie stanowić 40% naszej populacji. Wielu  Seniorów mieszka z małżonkiem ale 
coraz większa grupa mieszka niestety samemu co powoduje ogromne osamotnienie. Z wiekiem 
pogarsza się  wzrok i słuch co dodatkowo sprawia, że Seniorzy czują  się wyobcowani i nie 
zrozumiani przez młodszych. Duża część osób z takimi problemami krępuje się prosić o pomoc, nie 
chce nosić aparatów słuchowych czy silniejszych szkieł. Dochodzi jeszcze problem związany z 
pogarszającą się pamięcią. Problemy się nawarstwiają powodując kolejne wyobcowanie i 
wycofywanie się życia publicznego, a wystarczy tak niewiele żeby pomóc. Starość to przecież nie 
choroba. To naturalny proces, przez który wszyscy przejdą.  
Z myślą o Seniorach w 2018 r. DOZ Fundacja zainicjowała  projekt „Pomagamy  Seniorom cieszyć się 
życiem”. Seniorzy to przecież nasi rodzice, dziadkowie, sąsiedzi, którym należy się szacunek, uznanie 
ale i niejednokrotnie pomoc. Nie wszyscy są w stanie sami podołać trudom życia. Należy dołożyć 
wszelkich starań aby samotni otworzyli się na innych ludzi, przełamali nieufność i „wyszli” z domu 
do ludzi. Od trzech lat DOZ Fundacja dbam o zdrowie  otacza  tę grupę społeczną szczególnym 
wsparciem. Również w 2020 r., który ze względu na pandemię był rokiem trudnym, szczególnie dla 
Seniorów nasza fundacją starała się być blisko nich. 
Swoją misję  DOZ Fundację realizowała m.in. poprzez realizację cyklu bezpłatnych spotkań, w tym 
konferencji i koncertów. 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. W okresie pandemii ze 
względów bezpieczeństwa spotkania zostały ograniczone a działalność „przeniosła się” do sieci, 
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zwłaszcza mediów społecznościowych. Organizowane spotkania poza kilkoma konferencjami i 
koncertami ograniczyły się do małych grup. 
 
Konferencje i spotkania.  
 

W 2020 r. DOZ Fundacja zorganizowała trzy konferencje zdrowotne. 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. 
Uczestnictwo w konferencjach pozwoliło Seniorom uzyskać i utrwalić wiedzę z różnych obszarów 
zdrowia ale co najważniejsze dla tej grupy wiekowej dało im możliwość wyjścia z domu i spotkań  z 
rówieśnikami. Niestety pandemia pokrzyżowała wszystkim plany i ze względów bezpieczeństwa od 
kwietnia wszelkie masowe spotkania zostały odwołane.  
 
Patronat nad spotkaniami sprawował Głos Seniora oraz łódzki oddział Polskiego Towarzystwa 
Gerontologicznego. Partnerami  medialnym byli: cafesenior oraz  Telewizja Internetowa TVi, która 
rejestrowała większość wydarzeń, dostępnych  w sieci   m.in. w cyklu „Senioriada - Myśli Dojrzałe” 
http://tvi.domkultury.com.pl/#senioriada 
 
Konferencje odbywały się w Łódzkiej Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, przy której działa 
Uniwersytet Trzeciego Wieku. W każdej konferencji uczestniczyło ok. 200 osób. Byli to zarówno 
słuchacze UTW jak i Seniorzy z łódzkich Klubów i Centrów Seniora oraz wszyscy inni zainteresowani 
daną tematyką wykładu. Uczestnicy spotkań otrzymali bezpłatne materiały edukacyjne.  

 
 

 
 

http://tvi.domkultury.com.pl/#senioriada
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Lista konferencji: 
20 stycznia – „Zdrowe  stawy i kręgosłup- jak o nie zadbać?” - mgr Alicja Czop – fizjoterapeuta 
11 lutego – „Inkontynencja problem XXI wieku – Przerwijmy milczenie!” – lek.med. Małgorzata 
Niedzielska 
10 marca – „Zdrowe stopy” , „Sztuka chodzenia w pozycji pionowej. Deformacje stóp, palców, 
układu ruchu – możliwości korekcyjne i terapeutyczne” – Magdalena Hafezi-Chojecka - podolog 
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Linki do relacji z konferencji: 
 
Zdrowe stawy i kręgosłup: https://www.youtube.com/watch?v=yLNOJCY13iQ&t=16s 
 
Zdrowe Stopy: https://www.youtube.com/watch?v=oAIC0CVpUqw&t=22s 
 
 
 

Przy okazji konferencji Seniorzy mogli uczestniczyć w dodatkowych wykładach i spotkaniach. 
Podczas konferencji „Zdrowe Stawy” wysłuchali wykładu Macieja Klimczaka, „Śladami kultury 
polskiej na Białorusi”, w spotkaniu poświęconemu przygotowaniom do sezonu turystycznego oraz 
do wyjazdów do sanatoriów. W marcu na konferencji Fundacja gościła wizażystki i makijażystki z 
wykładem „Pewność siebie jako droga do piękna” 
 

     

https://www.youtube.com/watch?v=yLNOJCY13iQ&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=oAIC0CVpUqw&t=22s
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Maciej Klimczak, „Śladami kultury polskiej na Białorusi”: https://www.youtube.com/watch?v=w0UuGBjpR6U 

 
Spotkania z Seniorami odbywały się również w Muzeum Farmacji. Były to spotkania związane z 
wystawą „Czekolada napój bogów”. 
 

Koncerty. 
 
Już trzeci rok DOZ Fundacja organizowała koncerty muzyczne. Wśród Seniorów jest wielu 
melomanów, którzy z chęcią uczestniczą w muzycznych spotkaniach. Poznają różne style i nurty 
muzyczne.  
Co roku dla Seniorów występują  zarówno śpiewacy operowi a także muzycy wykonujący lżejsze 
gatunki. Na scenie w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej gościliśmy w 2020 r. śpiewaków 
operowych: prof. Annę Jeremus-Lewandowską i jej Gości, którym akompaniował dr. Jarosław 
Domagała. Drugim koncertem był występ Władka Jareckiego finalisty pierwszej edycji The Voice 
Senior.  
We wszystkich spotkaniach Seniorzy uczestniczyli bezpłatnie.        
Dodatkowo Fundacja zarejestrowała 6 koncertów on-line. Wystąpili Izabella Żebrowska, Mieczysław 
Gajos, Krzysztof Raczyński (koncert w trzech odsłonach częściowy) oraz 1 Łódzka Orkiestra 
Gitarowa.  

          

https://www.youtube.com/watch?v=w0UuGBjpR6U
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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: 

 

Koncert Karnawałowy w wykonaniu Anny Jeremus-Lewandowskiej i Jej Gości: 
https://www.youtube.com/watch?v=UXXFpy5AoYk 
Koncert Władka Jareckiego: https://www.youtube.com/watch?v=EABO5DKJD4c 
Koncerty on-line: 
Koncert Izabelli Żebrowskiej  - „Wygrać Świat na skrzypcach”: 
https://www.youtube.com/watch?v=_rgldlOjAPA 
Koncert Krzysztofa Raczyńskiego - „Mistrz Akordeonu Elektrycznego”: 
https://www.youtube.com/watch?v=OpZrJSSn6es&t=13s 
Koncert Mieczysława Gajosa – „Francuskie Rendez-Vous”: https://www.youtube.com/watch?v=zPLR3r4_cfc 
Koncert 1 Łódzkiej Orkiestry Gitarowej – „Beethoven na Gitarach” : 
https://www.youtube.com/watch?v=TjCLiBE3I_o 
 
 

Senioralbeat 3. 
 

Pod koniec roku DOZ Fundacja wydała płytę z nagraniami wszystkich artystów biorących udział w 
koncertach a także przyjaciół Fundacji, którzy ze względu na pandemię nie zdążyli wystąpić dla 
Seniorów. Była to już trzecia  płyta wydana przez Fundację dla Seniorów aby każdy z nich mógł w 
każdej chwili cieszyć się muzyką i wracać wspomnieniami do koncertów, w których uczestniczył a 
także oglądał on-line.  Na płycie znalazły się utwory takich artystów jak Anna Jeremus-
Lewandowska, Krzysztof Raczyński, Izabella Żebrowska oraz Bogumiła Kucharczyk-Włodarek, 
Władysław Jarecki  i Mieczysław Gajos uczestników pierwszej edycji The Voice Senior. Swoje utwory 
nagrał też Chór Nauczycielski z Łodzi oraz 1 Łódzka Orkiestra Gitarowa, która nagrała utwory 
skomponowane przez Ludwika van Beethovena z okazji 250 rocznicy urodzin mistrza. 
Płyta bezpłatnie przekazana została łódzkim Klubom i  Centrom Seniora, DPS-om oraz Domom 
Kultury. 

 
 

  
 

https://www.youtube.com/watch?v=UXXFpy5AoYk
https://www.youtube.com/watch?v=EABO5DKJD4c
https://www.youtube.com/watch?v=_rgldlOjAPA
https://www.youtube.com/watch?v=OpZrJSSn6es&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=zPLR3r4_cfc
https://www.youtube.com/watch?v=TjCLiBE3I_o
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Badania. 
W 2020 r. odbyły się trzy konferencje dla Seniorów na Uniwersytecie Trzeciego Wieku przy 
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej. W wykładach mogli uczestniczyć też wszyscy Seniorzy z 
Łodzi i okolic. Podczas każdej   konferencji Seniorzy mogli dokonać szeregu badań w tym pomiaru 
ciśnienia, temperatury, a także  dokonać pomiaru wagi wraz z badaniem wskaźnika BMI a także  
zbadać nawilżenie skóry. Fundacja nawiązała współpracę z salonami optycznymi oraz firmami 
badającymi słuch, dzięki którym Seniorzy mogli również zbadać wzrok i słuch. Prowadzone były 
również badania poziomu cukru wykonane przez firmę Synexus. 
Każdorazowo z pakietu badań skorzystało ok 50-70 osób. Uczestnicy konferencji podczas spotkań 
otrzymywali materiały edukacyjne dotyczące wybranych zagadnień a także książeczki do codziennej 
rejestracji poziomu ciśnienia.  
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Bądź z nami na fb 
 
Przez cały 2020 r. Fundacja inicjowała różne akcje wykorzystując media społecznościowe. Zachęcała 
do czynnego udziału w organizowanych zabawach, prowadziła kąciki z poradami, itp.  Fundacja 
zachęcała m.in. do dzielenia się swoimi przepisami kulinarnymi na ciasta, nalewki i inne przetwory. 
Pokazywała jak samodzielnie wykonać gry, wykonać maseczkę, itp.  
 

   
 

Książka dla seniora. „Co czyta Senior?” 
 
W 2020 r. kontynuowana była akcja „Książka dla seniora” zainicjowana przez Fundację i łódzkiego 
Rzecznika ds. Seniorów panią Celinę Maciejewską w 2018.  Zebrane przez Wolontariuszy Fundacji 
książki trafiły do Centrów  i Klubów. Przekazano  ok. 500 książek, zarówno albumów, poradników jak 
i beletrystyki. 

 

W 2019 r. Fundacja rozpoczęła cykl spotkań gdzie wspólnie z Seniorami czytane były książki. W 2020 
r. ze względów bezpieczeństwa spotkania w większych grupach nie były organizowane. Fundacja 
zainicjowała nową akcję „Co czyta Senior?”. Zachęcała seniorów do przeczytania i polecenia swoich 
ulubionych książek. Powstała seria krótkich filmików gdzie Seniorzy czytają i zachęcają do włączenia 
się do akcji. Filmiki zamieszczone zostały na kanale youtube oraz na stronie fundacji oraz patrona 
medialnego telewizji TVi. Ambasadorami akcji jest Rada Seniora DOZ Fundacji. 
 



DOZ Fundacja dbam o zdrowie 
Sprawozdanie merytoryczne z działalności za okres 01.01.2020 – 31.12.2020 
 
 
 

 

  
14 

 
  

 

  
 
 

       

   
 



DOZ Fundacja dbam o zdrowie 
Sprawozdanie merytoryczne z działalności za okres 01.01.2020 – 31.12.2020 
 
 
 

 

  
15 

 
  

  
 
https://www.youtube.com/watch?v=CjLJFxUxkaw 
https://www.youtube.com/watch?v=YjB8G8kl4Uo&t=17s 
 
 
 
Przystań Seniora 
 
Pod koniec roku Fundacja rozpoczęła przygotowania do otwarcia nowego miejsca spotkań dla 
Seniorów, które przyjęło nazwę „Przystań Seniora”. Ma to być miejsce spotkań Seniorów, w którym 
przeprowadzane będą spotkania z lekarzami i specjalistami różnych dziedzin oraz indywidualne 
konsultacje i badania. Nowością będą  warsztaty kosmetyczne z samodzielnego wykonania 
ekologicznych kremów, maści, itp. Planowane są też inne zajęcia mające wpływ zarówno na zdrowie 
jak i na dobre samopoczucie fizyczne jak i psychiczne. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CjLJFxUxkaw
https://www.youtube.com/watch?v=YjB8G8kl4Uo&t=17s
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Sesja zdjęciowa „Piękno w każdym wieku” 
 
W styczniu Fundacja zorganizowała profesjonalną sesję zdjęciową pań z Rady Seniora. Planowana 
była wystawa zdjęć podczas koncertu z okazji Dnia Kobiet. Niestety z powodu pandemii koncert się 
nie odbył.  Zdjęcia  prezentowane były w mediach społecznościowych a także w magazynie Głos 
Seniora w cyklu „Stylowi Seniorzy” . Celem sesji było pokazanie piękna kobiet w każdym wieku. 
Fundacja zachęcała również  Seniorki  do pochwalenia się swoimi stylizacjami na fb fundacji. Plansze 
ze zdjęciami będą eksponowane w 2021 r. w różnych miejscach a na stałe będą prezentowane w 
galerii w Przystani Seniora.  
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Wystawa w Muzeum Farmacji im. prof. Jana Muszyńskiego. 
 
Co roku dla Seniorów przygotowywana jest wystawa poświęcona zdrowiu i  właściwościom  
leczniczym rożnych produktów spożywczych. Fundacja zorganizowała już 3 wystawy poświęcone  
miodom i innym pszczelim produktom, „Skarby z ula” oraz  kawie, „Kawa boski napój”. W 2020 r. 
wystawa poświęcona była kakao -  „Czekolada napój Bogów”.  
Na wystawie znalazło się  11 plansz tematycznych poświęconych właściwościom zdrowotnym,  
legendom,  historii, tradycji, rodzajom czekolady, miejscom uprawy oraz różnym ciekawostkom.  
Można było również zobaczyć różnego rodzaju eksponaty w tym rodzaje  czekolad i ich opakowań, 
ziarno kakaowca, kosmetyki na bazie kakao, znaczki, płytę z czekolady, kosmetyki  oraz książki z 
„czekoladowymi” przepisami. Wystawę można było oglądać w Muzeum przez wiele miesięcy lecz ze 
względu na pandemię przez większość roku Muzeum było zamknięte. W ramach wystawy odbyły się 
dwa wykłady dla Seniorów. Po raz pierwszy wystawę można było oglądać on-line. Po wystawie 
oprowadzała Elżbieta Łacina oraz mgr farm. Joanna Mazur, która skupiła się na leczniczych 
właściwościach czekolady i masła czekoladowego wykorzystywanego z dużym sukcesem w 
kosmetyce.  
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Relacja z wystawy: 
https://www.youtube.com/watch?v=QzWpy1KiDk8&t=2s 

 

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. W 2020 r. ze względu na pandemię odbyły się dwa 
spotkania Rady. Członkowie Rady  wykonali również kartki świąteczne, które zostały wykorzystane 
przez Fundację jako pocztówki rozsyłane partnerom z okazji Świąt. Seniorzy pomogli również przy 
organizacji wystawy w Muzeum poświęconym zdrowotnym właściwościom czekolady. Wypożyczyli 
eksponaty na wystawę a także pomogli w opracowaniu ulotki z „czekoladowymi” przepisami.  
 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=QzWpy1KiDk8&t=2s
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Współpraca z Głosem Seniora 
 
Od 2018 r. DOZ Fundacja współpracuje z „Głosem Seniora”. Czasopismo jest patronem medialnym 
wszystkich organizowanych konferencji i koncertów. Promuje  wydarzenia organizowane przez Fundacje w 
swoich mediach społecznościowych. DOZ Fundacja bierze udział w akcjach GS  zachęcając  Seniorów do 
tworzenia stałych rubryk czasopisma np. „Przekaż nam swój przepis” czy „Stylowi Seniorzy”. W czasopiśmie 
zamieszczone były m.in. zdjęcia pań z Rady Seniora z sesji fotograficznej. Fundacja pomaga też tworzyć 
rubrykę z wywiadami ze śpiewającymi Seniorami m.in. uczestnikami  The Voice Senior, Mieczysławem 
Gajosem i Bogumiłą Kucharczyk-Włodarek. Fundacja włącza się też do promocji kampanii „Stop 
telefonicznym oszustom” czy :Stop – korona oszustom” mającym na celu przestrzec Seniorów przed różnymi 
oszustami.  
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https://glosseniora.pl/2020/06/18/wywiad-z-prof-mieczyslawem-gajosem-polfinalista-the-voice-senior/ 
 
https://issuu.com/glos_seniora/docs/52_ogs 
 

   

   

https://glosseniora.pl/2020/06/18/wywiad-z-prof-mieczyslawem-gajosem-polfinalista-the-voice-senior/
https://issuu.com/glos_seniora/docs/52_ogs
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Budowa Strefy Rekreacyjno-Rehabilitacyjnej. 
 
Druga już strefa rekreacyjna wraz z zieleńcem powstała przy ul.Strażackiej 12 na Osiedlu Łódź 
Chojny. Jest to jedna ze starszych dzielnic miasta gdzie mieszka liczna grupa seniorów.  
 
W strefie znalazły się 3 podwójne urządzeń do ćwiczeń (w tym urządzenie dla niepełnosprawnych), 
a także zieleniec wraz z ławkami, w tym ławki z pedałami spełniające zarówno funkcję rekreacyjną 
jak i służące do ćwiczeń.  Strefa jest otwarta dlatego też mogą z niej korzystać  zarówno Seniorzy jak 
i inni chętni mieszkańcy osiedla. W uroczystym przecięciu wstęgi i otwarciu strefy uczestniczył 
Zarząd i pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowej Łódź Chojny, na terenie której powstała strefa. Na 
otwarcie przybyli też seniorzy, którzy mogli poćwiczyć na urządzeniach pod czujnym okiem 
rehabilitanta i wolontariuszy. 
Tradycją stało się już,  że przed rozpoczęciem budowy w miejscu powstania strefy została zakopana 
„kapsuła czasu”, w której znalazły się m.in.: gazeta codzienna,  monety oraz materiały edukacyjne 
jakie Fundacja przekazywała Seniorom podczas konferencji i spotkań,  karta ICE. 
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Link do relacji z otwarcia Strefy:  https://www.youtube.com/watch?v=gFz5UAvVDHc 
 
 

 
 

2.2.2. PODOPIECZNI – PROGRAM  „ZOSTAŃ DARCZYŃCĄ” 

Od 13 lat DOZ Fundacja opiekuje się swoimi podopiecznymi. W ramach akcji Zostań Darczyńcą 
prowadzone są różne działania mające na celu pomoc podopiecznym Fundacji zwłaszcza dzieciom.   

W 2020 r. pod opieką Fundacji  znajdowało się  43 podopiecznych, w tym 19 dzieci. Do programu w 
2020 roku przyjęto jedną nową osobę. Wśród podopiecznych były osoby cierpiące na choroby 
przewlekłe m.in. nowotwory, mukowiscydozę, stwardnienie rozsiane, „Zespół Wolframa”,  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. Wszystkie środki pochodzące z wpłat 1% za 2019 r. dedykowane podopiecznym Fundacji 
zostały przekazane w 2020 roku i była to łącznie kwota 84 450,00 zł. 

Zgodnie z podjętą w  maju  2016 r.  Uchwałą Fundacja nie udzielała  pomocy osobom 
indywidualnym. Jedynymi osobami fizycznymi, które Fundacja wspierała w 2020 r.  byli  jej 
podopieczni. 

https://www.youtube.com/watch?v=gFz5UAvVDHc
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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 
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. 
Jednym  z życzeń naszej podopiecznej była pomoc zwierzakom znajdującym się w łódzkim schronisku 
dla zwierząt. Nie prosiła o prezenty dla siebie ale o karmę dla zwierząt.  Życzenie to bardzo wzruszyło 
pracowników i wolontariuszy. Do akcji włączyła się spółka Max&Mrau, która przekazała karmę dla 
zwierząt nie tylko tych w schronisku ale również dla pupila  Hani naszej podopiecznej. Jak zawsze w akcji 
pomagali  wolontariusze. Pakowali paczki i  pisali listy od Mikołaja dla dzieci. Logistyką  i dostarczeniem 
paczek zajęli się  po raz kolejny  pracownicy firmy Pharmalink. Po raz pierwszy wolontariusze 
przeprowadzili zbiórkę prezentów dla Domu Pomocy Społecznej nr 6 w Łodzi. Dary przekazane przez 
pracowników  spółki BSS S.A.  trafiły do rąk seniorów sprawiając im wiele radości.  
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2.2.3. PROJEKT „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ” 

W 2020 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  2020 r. projekt grantowy był realizowany  do 29 lutego  2021 r. 

Laureatami konkursu było 39 organizacji  m.in. fundacje i stowarzyszenia, oddziały Towarzystw             
Pomocy św. Brata Alberta  oraz  Caritasy z terenu całej Polski. 

Kwota przekazana organizacjom w VIII Edycji Konkursu Grantowego RMW z wyniosła  
576 400,00 zł. Dzięki projektowi pomocy udzielono 7 870 osobom.  
 

 
 

Spotkanie Laureatów VIII Edycji w Muzeum Farmacji im. J. Muszyńskiego w Łodzi w lutym  2020 r. 
 
 
 
 



DOZ Fundacja dbam o zdrowie 
Sprawozdanie merytoryczne z działalności za okres 01.01.2020 – 31.12.2020 
 
 
 

 

  
26 

 
  

2.2.4. DOMY SAMOTNEJ MATKI 

 
Od 2008 r. 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 akcję :korki w worki” czyli zbiórkę nakrętek, które przekazuje do 
łódzkiego DSM.  W 2020 r. przekazano ok. 150  kg nakrętek. 
W 2018 r.  rozpoczęto  wspólny projekt z firmą Natura. Klienci Drogerii Natura mogą przekazywać 
swoje punkty lojalnościowe na rzecz fundacji, która następnie przekazuje  środki na pomoc DSM. 
W 2020 r. pomoc przekazano dla  Schroniska dla Bezdomnych Kobiet z Krakowa. 
 

 
 
 

2.2.5. NAGRYWAMY TELEDYSK – WYZWANIE HOT16CHALLENGE2   

Hot16Challenge to ogólnopolska akcja muzyczna zainicjowana przez rapera Karola „Solara” 
Poziemskiego w sierpniu 2014 roku. Druga edycja Hot16Challenge2 ruszyła w kwietniu 2020.  Jej celem 
była zbiórka funduszy na rzecz personelu medycznego, w celu wsparcia go w walce z koronawirusem, 
organizowana w serwisie siepomaga.pl. Początkowo akcja skierowana była do muzyków ale szybko 
rozszerzyła się również na inne grupy. Do końca maja 2020 wzięło w niej udział ok. 1400 osób. Akcja 
został wyróżniona „Wydarzeniem Roku” na gali Bestellerów Empik w lutym 2021 r.  a w marcu 
otrzymała nagrodę „Produkcji Roku” w plebiscycie Telekamery 2021. 

DOZ Fundacja została nominowana przez Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi, z którym od lat 
współpracuje. To właśnie w CZP nr. 1. nagrana została ścieżka dźwiękowa oraz teledysk. Realizatorem 
oraz twórcą muzyki był Janusz Kwiatosiński. Autorem tekstu była Elżbieta Łacina. Utwór „Co to będzie?”  
został zamieszczony na płycie Senioralbeat 3, która bezpłatnie została przekazana seniorom. Płyta trafiła 
do Centrów i Klubów Seniora. Rozdawana była również podczas organizowanych przez Centrum 
Zdrowego i Aktywnego Seniora spacerów z kijkami. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Solar
https://pl.wikipedia.org/wiki/Solar
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pandemia_COVID-19
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W nagraniu wzięli  udział Pracownicy i Zarząd fundacji oraz przedstawicielka Rady Seniorów fundacji. 
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Teledysk można obejrzeć na stronie:  https://www.youtube.com/watch?v=xk7D9BevZks&t=46s 

   

 

2.2.6. KAMPANIA 1%  

W ramach akcji 1% na rzecz Fundacji podatnicy przekazali kwotę 105 345,20 zł. 
Kwotą w wysokości 84 450,00 zł zostali wsparci podopieczni Fundacji. Kwota  5 705,00 zł została 
przekazana trzem palcówkom, które wspomagają Seniorów m.in.: dla Klubu Seniora działającego 
przy CKM w Łodzi, Caritas Archidiecezji Łódzkiej oraz Fundacji 4 Future z Łodzi. Caritas Archidiecezji 

Łódzkiej zakupił wyposażenie do sali rehabilitacyjnej  do nowo powstałego Domu Opieki „Pomocna 
Dłoń w Kaszewicach. Fundacja 4 Future zakupiła  przyrządy  do ćwiczeń do Klubu Seniora przy 
ul.Cieszkowskieg 6. Kwotę w wys. 339,00 zł przeznaczono na wyposażenie „Przystani Seniora” przy 
ul. Niciarnianej 15. Pozostała kwota w wysokości 14 851,20 będzie wydatkowana w 2021 na cele 
statutowe fundacji. 
Fundacja nie prowadziła w 2020 r. 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. Pracownicy i wolontariusze fundacji pomagali również wypełnić zeznania 
PIT Seniorom w Klubie Seniora. 

https://www.youtube.com/watch?v=xk7D9BevZks&t=46s
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2.2.7. POMAGAMY DPS-OM I SZPITALOM W WALCE Z KORONAWIRUSEM 

Grupą szczególnie narażoną na zachorowania są seniorzy. Pandemia związana z 
koronawirusem nie ominęła też seniorów przebywających w DPS-ach na terenie całego 
kraju. Środki przyznane placówkom nie starczały na należyte zapotrzebowanie w środki do 
dezynfekcji, maseczki, rękawice oraz ubrania ochronne dla pracowników opiekujących się 
seniorami. Każda pomoc była bardzo potrzebne. Nasza firma wspólnie z DOZ S.A. 
przekazała do ponad 100 placówek na terenie całego kraju paczki zawierające środki 
spożywcze oraz sprzęt. Dodatkowo prowadzone były zbiórki na profilu fundacyjnym na 
portalu siepomaga.pl. Za pozyskane środki zakupiono środki ochronne dla DPS Włókniarz z 
Łodzi. Z okazji Mikołajek i Świąt Bożego Narodzenia wolontariusze ze spółki BSS S.A. 
zorganizowali zbiórkę dla Seniorów z DPS-u nr 6 w Łodzi. Do seniorów trafiły książki, art. 
spożywcze i kosmetyki. 
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Zbiórki założyli również  pracownicy spółki epruf S.A. Za pozyskane środki zostały 
zakupione  rękawice oraz maseczki ochronne dla Szpitala im.M.Kopernika w Łodzi oraz 
Szpitala Specjalistycznego w Brzezinach 

.     

Przekazanie darów do szpitali 
 
 
 

2.2.8.  POZOSTAŁE DZIAŁANIA 

Wsparcie lokalnych  inicjatyw i współpraca z organizacjami działającymi na rzecz Seniorów. 

Fundacja przez cały rok wspierała lokalne organizacje. Wolontariusze Fundacji przez cały rok zbierali  
odzież oraz inne artykuły, które przekazane zostały dla Towarzystwa Pomocy Św. Brata Alberta a także 
dla Domu  Samotnej Matki. W 2020 r. przekazano ok. 1000  szt. odzieży i książek . Dodatkowo 
przekazano  kosmetyki oraz  materiały opatrunkowe. 

Kontynuowana była również akcja  „Korki w worki” mająca na celu zbiórkę nakrętek dla DSM w Łodzi 
oraz innych potrzebujących. Przekazano ok. 150 kg 

DOZ Fundacja współpracowała i wspierała  organizacje działające  na rzecz Seniorów m.in. Centra i Kluby 
Seniora, organizacje  kulturalne, oraz DPS-y. Współpracowała z Rzecznikiem ds. Seniorów   oraz z 
Uniwersytetem III Wieku działającym przy Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej. 



DOZ Fundacja dbam o zdrowie 
Sprawozdanie merytoryczne z działalności za okres 01.01.2020 – 31.12.2020 
 
 
 

 

  
32 

 
  

Dodatkowo wsparła Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Łódzkiej oraz 
Stowarzyszenie Dobroczynności im. Jana Pawła II przy Parafii Opatrzności Bożej. 

 

 

Zbiórki publiczne „Pomagaj z Nami” oraz zbiórki na siepomaga.pl 

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

W 2020 r. rozliczono IV akcję „Pomagaj z Nami”, o numerze 2019/4605/OR zgłoszoną do MSWiA w 
2019 r. Pomoc w kwocie 4994,67 zł (656 szt.) trafiła do siedmiu  DPS (Łódź, Kraków, Kutno, Poznań, 
Słupsk, Szczecin i Wrocław). 

Piąta edycja akcji pod hasłem „Pomagaj z Nami DPS-om”  zgłoszona została na portalu Zbiórki 
Publiczne ePUAP i otrzymała nr 2020/1541/OR  nadany przez MSWiA. Rozliczenie zbiórki nastąpiło 
w 2020 r.                                                

Produkty  o wartości 2 755,08 zł  (304 szt.) zostały przekazane do siedmiu DPS-ów: w Łodzi, 
Krakowie, Kutnie, Poznaniu, Słupsku, Szczecinie i Wrocławiu.  

Pod koniec 2020 r. została zorganizowana kolejna VI już Edycja akcji „Pomagaj z Nami”, która 
otrzymała nr 2020/2672/OR nadany przez MSWiA. 

Rozliczenie zbiórki nastąpiło w 2021 r. Przekazane przez pacjentów produkty zostały przeznaczone 
na wsparcie  dziesięciu  DPSów na terenie całego kraju tj. w Łodzi, Ustce, Gniewie, Włocławku, 
Szczytnie, Resku, Wieluniu, Rudzie Śląskiej, Tarnowie i Rudzieńku. 

 

W 2020 r. na portalu siepomaga.pl prowadzone były 4 zbiórki, których celem było wsparcie DPS-ów 
(kwota 920,00 zł) oraz Szpitali (kwota 1210,00 zł) w walce z koronawirusem oraz zbiórki dla 
podopiecznych fundacji:  dla Zuzanny Opolskiej (kwota 1050,00 zł) oraz Adasia Cichala (kwota 
3460,70 zł). 
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 Akcja „Pay-roll”  .                                                                                  

Od 2013 r. pracownicy spółek grupy  Pelion  uczestniczą  w akcji  pay-roll przekazując  końcówki swojego 
wynagrodzenia na rzecz  DOZ Fundacji dbam o zdrowie i jej podopiecznych. W 2020 r.  uczestniczyło w 
akcji miesięcznie ok. 700 osób.  

Wolontariusze.   

Wolontariusze są „skarbem” każdej organizacji. Angażują  się oni we wszystkie działania DOZ Fundacji. 
Wolontariuszami są 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  również w organizacji  spotkań  dla Seniorów, głównie  przy 
organizacji konferencji medycznych i koncertów. Pracownicy przekazują również swój  1% oraz promują 
jego ideę.  Co roku w Dniu   Wolontariusza  fundacja organizuje spotkanie, które  jest okazją do 
podziękowań oraz wyboru Wolontariuszy Roku. W 2020  roku wyróżnienie to otrzymało 5 osób. 
Wolontariuszami  są zarówno pracownicy spółek Pelion a także osoby z zewnątrz. 
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Forum Darczyńców  

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

 

 

.    

 

 
 

Patronat. 
DOZ Fundacja była patronem kalendarza wydanego przez Klub Seniora działający przy Domu 
Kultury. 

 

 

2.2.9. WYKAZ INSTYTUCJI, KTÓRE OTRZYMAŁY POMOC DOZ FUNDACJI 

W 2020 r. Fundacja wsparła  niżej wymienione organizacje:  

 

1. Caritas "Pomagam Bliźniemu", Koszalin 

2. Caritas Archidiecezji Częstochowskiej  

3. Caritas Archidiecezji Krakowskiej  

4. Caritas Archidiecezji Łódzkiej  
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5. Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej  

6. Caritas Archidiecezji Warszawskiej  

7. Caritas Diecezji Kieleckiej  

8. Caritas Diecezji Siedleckiej  

9. Centrum Kultury Młodych , Łódź 

10. Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helców w Krakowie 

11. Dom Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" w Słupsku 

12. Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej  

13. Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu 

14. Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek,  Kutno 

15. Dom Pomocy Społecznej "Włókniarz" im. Jana Pawła II,  Łódź 

16. Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek  we Wrocławiu  
17. Dzieło Pomocy Św. Ojca Pio,  Kraków 
18. Dom Samotnej Matki im. Stanisławy Leszczyńskiej w Łodzi 

19. Fundacja "Żyć z chorobą Parkinsona" im. Jerzego Łukasiewicza , Warszawa 

20. Fundacja 4Future,  Łódź 

21. Fundacja ISKIERKA , Warszawa 

22. Fundacja Jagoda im. Jagody Pachota,  Wrocław 

23. Fundacja L'arche,  Wieliczka 

24. Fundacja Niesiemy Nadzieję , Poznań 

25. Fundacja Pomocy Młodzieży im Św. Jana Pawła II "WZRASTANIE",  Łopuszka Mała 

26. Fundacja Pomocy Społecznej Włókniarz,   Łódź  

27. Fundacja Rak'n'Roll - Wygraj Życie,  Warszawa 
28. Fundacja Rozwoju Kardiologii i Kardiochirurgii Wad Wrodzonych Serca Instytutu Centrum Zdrowia Matki  

Polki w Łodzi "Mamy Serce"  

29. Fundacja Stonoga , Mikołów 

30. Fundacja Świętego Barnaby, Częstochowa 

31. Fundacja  Złotowianka , Złotów 

32. Hospicjum św. Franciszka ,Katowice 

33. Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Łódzkiej  

34. Koło Kieleckie Towarzystwa Pomocy im. Św. Br. Alberta  

35. Koło Stalowowolskie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta  

36. Mazowiecki Zarząd Wojewódzki PKPS Zarząd Rejonowy w Bielsku  

37. Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Płocku  

38. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Lublinie  

39. Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita "J-elita", Warszawa 

40. Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o. Brzeziny 

41. Schronisko Dla Bezdomnych Kobiet , Kraków 

42. Spółdzielnia Mieszkaniowa "Chojny" w Łodzi  

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  

45. Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy AGAPE w Borowym Młynie  

46. Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne, Poznań 

47. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Bez Barier,  Zakliczyn 

48. Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy "AGAPE",  Częstochowa 
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49. SUBVENIO Fundacja Interwencji Kryzysowej i Pomocy psychologicznej w Łodzi   

50. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Jeleniogórskie  
51. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Koszalińskie  
52. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Łódzkie 

53. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Dębicy 

54. Towarzystwo Pomocy Im. Św. Brata Alberta Koło Wrocławskie 

55. Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika  w Łodzi 

56. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Księży Orionistów,  Łaźniew 
57. Związek Romów Polskich w Szczecinku  
58. Dom Opieki Społecznej Dla Osób Starszych, Bielsko-Biała 
59. Rodzinny Dom Seniora "Słoneczna Jesień", Brzeszcze 
60. Pensjonacik Rodzinny Pod Dębami , Chociwel 
61. Dom Aktywnego Seniora Nasz Dom W Czeczewie, Czeczewo 
62. Fundacja Horyzont Marzeń, Częstochowa 
63. Prywatny Dom Opieki "Lawendowy Dworek", Dobroszyce 
64. Ośrodek Opiekuńczy Pkps, Dubicze Cerkiewne 
65.  Dom Pomocy Społecznej "Dom Nad Doliną", Dywity 
66. Dom Pogodnego Seniora Remi, Elbląg 
67. Nestor , Elbląg 
68. Dom Seniora Ambrozja, Gdańsk 
69. Prywatny Dom Słoneczko, Gdańsk 
70. Prywatny Dom Seniora  Zakoniczyn, Gdańsk 
71. Centrum Opieki Serenus  Dom Opieki Społecznej , Gdańsk 
72. Dom  Seniora Harmonia, Gdańsk 
73. Dom Seniora "Marzenie", Gdańsk 
74. Dom Seniora Life , Gdynia 
75. Apartamenty Dla Seniora, Gdynia 
76. Dom Pomocy Społecznej, Giżycko 
77. Dom  Pomocy  Społecznej, Gniew 
78. Dom Seniora Jan Sp. z o.o., Godów 
79. Dom Seniora Pod Lasem , Hopowo 
80. Rodzinny Dom Seniora "Cichy Dom", Iłowa 
81. Dom Seniora Nad Stawem, Janowo 
82. Seniovita  S.C, Jemielno 
83. Dom Opieki Społecznej, Jonkowo 
84. Dom Dla Seniorów Ostoja, Kajetany 
85.  Nzp-O "Karolinka" , Katowice 
86. Rodzinny Dom Opieki Społecznej , Kiwity 
87. Stobrawskie Centrum Seniora , Kluczbork 
88. Dom Pomocy Społecznej, Kluczbork 
89. Fundacja Żyć Godnie, Kolnik 
90. Dom Pomocy Społecznej Dla Dorosłych Sióstr Orionistek, Koło 
91. Dom Opieki Dla Starszych Osób Pałacyk Pod Dębami, Kościan 
92. Dom Pomocy Społecznej Im Marii Kaczyńskiej , Kotlin 
93.  Dom Pomocy Społecznej , Kotlin 
94. Stowarzyszenie 'Serce Dla Domu", Kotlin 
95. Dom Św. Elżbiety , Kwidzyn 
96. Dom Seniora Magnolia, Lębork 
97. Dom Pomocy Społecznej Nr 1, Lębork 
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98. Dom Opieki Salus, Lubczyna 
99. Dom Seniora Lublewo Sp Zoo, Lublewo Gdańskie 
100. Med-Mar  - Dom Opieki Zacisze, Łaznowska Wola 
101. Fel - Med Sp. Z O . O, Łódź 
102. Radosny Dom Seniora, Łódź 
103. Dom Pomocy Społecznej , Machowinko 
104. Dom Pomocy Społecznej , Międzyrzecz 
105. Dom Pomocy Społecznej, Młodzieszyn 
106. Dom Seniora Przystań, Mysiadło 
107. Dom Pomocy Społecznej, Nowe Czarnowo 
108. Dom Pomocy Społecznej „Jędrek”, Opolno-Zdrój 
109. Dom Ania, Osiecznica 
110. DPS Dom Z Serce, Ostrów Mazowiecka 
111. Placówka Całodobowej Opieki Seniora, Ozorków 
112. Dom Seniora Paulinka, Pawłowice 
113. Dom Seniora Im. Sue Ryder W Pierzchnicy , Pierzchnica 
114. Zakład Pielęgnacyjno- Rehabilitacyjna, Pilica 
115. Dom Opieki Marianówka , Polaki 
116. Dom Opieki Im. Bł. Edmunda Bojanowskiego, Poręba 
117. Dom Pomocy Społecznej ,  ul. Zamenhofa,  Poznań 
118. Dom Pomocy Społecznej, ul. Konarskiego, Poznań 
119. Rodzinny Dom Seniora ,,Leśne Zacisze" , Żary 
120. Pogotowie Społeczne, Poznań 
121. Dom Pomocy Społecznej w  Szarczu , Pszczew 
122. Help - Med , Raciborowice 
123. Dom Opieki Afirmacja Życia, Radzymin 
124. Laris Ośrodek Opiekuńczo - Rehabilitacyjny , Radzymin 
125. Dzienny Dom Pomocy Społecznej W Rawiczu, Rawicz 
126. Placówka Całodobowej Opieki , Rąbień 
127. Dom Pomocy Społecznej, Robercin 
128. Dom Pomocy Społecznej , ul. Piłsudskiego, Ruda Śląska 
129. Dom Pomocy Społecznej, ul. Oddziałów Młodzieży Powstańczej, Ruda Śląska 
130. Dom Seniora Buk , Rudy 
131. Dom Seniora Perła - Troska Sp. z o.o., Rumia 
132. Senior Sp. z o.o., Rumia 
133. Dom Opieki Wiejskie Klimaty , Rzędziny 
134. Zakład Opieki Długoterminowej , Skarżysko Kościelne 
135. Dom Pomocy Społecznej 'Centrum Seniora", Skarżysko-Kamienna 
136. Hospicjum Im. Anny Olszewskiej, Skierniewice 
137. Dom Pomocy Społecznej W Skierniewicach, Skierniewice 
138. Dom Opieki "Stare Jabłonki" , Stare Jabłonki 
139. Dom Św. Elżbiety , Starogard Gdański 
140. Cztery Katy Dom Dla Seniora , Stegna 
141. Dom Pomocy Społecznej Mors, Stegna 
142. Dom Seniora Rado, Stegna 
143. Dom Spokojnej Starości Słoneczny Parasol  Sp. z o.o., Sulbiny 
144. Dom Pomocy Społecznej,  Szczawno 
145. Dom Seniora Familia, Szczecinek 
146. Promyk, Szczytno 
147. Dom Pomocy Społecznej  Im Jana Pawła Ii W Szczytnie, Szczytno 
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148. Dom Opieki Społecznej  w  Śremie  
149. Dom Pomocy Społecznej w  Jordanowie, Świebodzin 
150. Dom Pomocy Społecznej, Świebodzin 
151. Dom Pomocy Społecznej, Toporów 
152. DPS Willa Chopina, Toruń 
153. Dom Seniora Stały Ląd, Tychy 
154. DPS Dom Hospicyjny, Tychy 
155. Dom Opieki Villa Bona, Tychy 
156. Dom Pomocy Społecznej W Machowinie, Ustka 
157. Zakątek Seniora Plebanka, Waganiec 
158. Placówka Całodobowej Opieki , Warszawa 
159. Prywatny Dom Opieki "Nadzieja", Warszawa 
160. Dom Pomocy Społecznej Św. Wincentego A Paulo, Wejherowo 
161. Dom Opieki Społecznej , Wielka Nieszawka 
162. Ośrodek Opiekuńczy Barbara , Wielka Wieś 
163. Dom Seniora Wieluń, Wieluń 
164. Dom Pomocy Społecznej, ul. Nowomiejska, Włocławek 
165. Dom Pomocy Społecznej, ul. Dobrzyńska, Włocławek 
166. Dom Opieki Społecznej - Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia , Wolsztyn 
167. Schronisko Dla Bezdomnych Kobiet , Wrocław 
168. Zakład Pielęgnacyjno -Opiekuńczy Rehabilitacyjny Maria, Zakręt 
169. Senior Plus, Zbrosławice 
170. Dom Pomocy Społecznej Dla Dzieci, Zduny 
 
 
 

 

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: 44  

Osoby prawne: 170 

 

3. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 
 
 

4. Odpisy Uchwał Zarządu Fundacji.  
 
W okresie sprawozdawczym Zarząd Fundacji podjął dwie uchwały, których odpisy stanowią 
załączniki do niniejszego sprawozdania merytorycznego. 
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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 2020 roku wynosiły 705 379,46 zł i głównie pochodziły 
z darowizn  wg poniższego zestawienia:      

a. darowizny pieniężne 
- od osób prawnych  – 533 837,55 zł 
- od osób fizycznych – 38 175,10 zł 
- z tytułu 1%  – 105 345,20 zł 
- uzyskane ze zbiórek publicznych – 6 725,78 zł 
b. darowizny rzeczowe od osób prawnych – 11 253,11 zł 
c. odsetki bankowe od lokaty O/N  – 1 156,60 zł 
d. pozostałe przychody operacyjne  – 8 886,12 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  – 833 436,53 zł 
b. koszty administracyjne (zużycie materiałów, amortyzacja, obsługa księgowa, usługi 

bankowe, telekomunikacyjne, najmu powierzchni, pocztowe i kurierskie itp.) – 
86 909,47 zł 

c. pozostałe koszty  – 9 001,68 zł 
 
 

 
8. Dane o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzeń 

 
a. w okresie sprawozdawczym Fundacja w ramach realizacji celów statutowych zatrudniała 2 

osoby na stanowiskach: 
- 1 osoba -  Kierownik Biura Fundacji  
- 1 osoba -  Manager  Projektów  Społecznych  
 

b. łączne koszty wynagrodzeń w 2020 roku wyniosły: 
 
- wynagrodzenia brutto  – 77 279,81 zł  
- składki pokrywane przez płatnika – 14 808,10 zł  
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- nagrody  – 0 zł  
- premie  – 566,71zł 
W roku 2020 podczas realizacji zadań statutowych Fundacja korzystała również z pomocy 
wolontariuszy.                                                                                                                                 
Fundacja wypłaciła wynagrodzenie z tytułu umowy - zlecenia w kwocie 3 524,00 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, 
które funkcjonowały do dnia 17 czerwca 2020r. Wartość środków ulokowanych na dzień 
31.12.2020 roku wyniosła 297 095,62 zł. Odsetki od lokat na rachunku bankowym wyniosły 
w 2020 roku 1 156,60 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 31.12.2020 roku wyniosła 314 425,02zł, wartość 

zobowiązań oraz rezerw na dzień 31.12.2020 roku wyniosła 119 967,72zł zaś Fundusze własne 
wyniosły 194 457,30zł. Wielkości te wynikają ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 
2020. 

 
13. W 2020 roku w ramach celów statutowych Fundacja nie realizowała świadczeń odpłatnych. 

 
14. W 2020 roku Fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty państwowe i 

samorządowe. 
 

15. W 2020 roku w Fundacji nie były przeprowadzane żadne kontrole.  
 

16. Informacje o rozliczeniach z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych i składanych 
deklaracjach 
 
 
Fundacja złoży zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami do właściwego Urzędu 
Skarbowego deklarację CIT-8 za rok podatkowy 2020. 
Fundacja  wpłaciła zaliczkę na poczet podatku CIT za 2020r w kwocie 828,00zł.  
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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 
2020 roku Fundacja posiadała zobowiązanie z tytułu deklaracji PIT-4 za XI/2020 i XII/2020 w 
kwocie  541,00 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  30 marca 2021  r. 
 
 
Załączniki: 
Uchwały podjęte w 2020 r. 
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