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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 

http://www.dozfundacja.pl/
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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; 
✓ 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 działań prowadzonych przez  DOZ Fundację dbam o 
zdrowie.  

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 2021 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 
czterech  lat prowadzi również  działania mające na celu poprawę jakości życia osób powyżej 60-go 
roku życia. W tym celu organizuje spotkania, konferencje, szkolenia, wykłady, warsztaty, koncerty 
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oraz inne działania mające pomóc seniorom cieszyć się życiem oraz jak najdłużej zachować zdrowie 
fizyczne  psychiczne. 
 
 
Wzory kart dzięki którym m.in. przyznawana jest pomoc potrzebującym.  
 
 

 

 

2.2.  Opis prowadzonych działań w 2021 roku. 
 

2.2.1 POMAGAMY SENIOROM CIESZYĆ SIĘ ŻYCIEM 

W Polsce żyje ok. 10 mln. Seniorów (wg definicji  Senior to osoba powyżej 60 roku życia). Polska jest 
starzejącym się społeczeństwem. Przyjmuje się, że  za 30 lat ta grupa wiekowa będzie stanowić 40%  
populacji. Wielu  Seniorów mieszka ze współmałżonkiem ale coraz większa grupa prowadzi 
jednoosobowe gospodarstwa. Utrata partnera powoduje duże osamotnienie a często  wpływa na 
pogorszenie się stanu psychicznego. Z wiekiem pogarsza się  wzrok i słuch co dodatkowo sprawia, że 
Seniorzy czują  się wyobcowani i nie zrozumiani przez młodszych. Duża część osób, które dotyka ten 
problem 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 
i wsparcie.  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 czterech   
lat DOZ Fundacja dbam o zdrowie  otacza  tę grupę społeczną szczególnym wsparciem. Również w 
2021 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, szkoleń, 
warsztatów, konferencji a także  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. W okresie pandemii ze względów 



DOZ Fundacja dbam o zdrowie 
Sprawozdanie merytoryczne z działalności za okres 01.01.2021 – 31.12.2021 
 
 
 

 

 

 
5 

 
  

bezpieczeństwa spotkania zostały ograniczone a część działalności „przeniosła się” do sieci.  Dzięki 
powstaniu nowego miejsca spotkań z seniorami - „Przystani Seniora”, fundacja miała możliwość 
organizowania większej ilości spotkań ale w mniejszym gronie zgodnie z obowiązującymi 
ograniczeniami i wymogami  sanitarnymi.  
 
Konferencje i spotkania.  
 

W 2021 r. DOZ Fundacja zorganizowała trzy  konferencje zdrowotne, dzięki którym Seniorzy mogli 
dowiedzieć się nie tylko jak zadbać o zdrowie ale także i o urodę. Dodatkowo Seniorzy mieli możliwość 
spotkania się z sędzią Anną Marią Wesołowską, które rozmawiała z Seniorami o szczęśliwej rodzinie. 
Jak ją budować i jak dbać o zdrowe relacja w rodzinie. 
Konferencjom  towarzyszyły również  spotkania z ciekawymi osobami w tym z prof. Mieczysławem 
Gajosem oraz Anną Dończyk-Gajos, którzy od lat propagują wiedzę o życiu i karierze Edith Piaf. 
Uczestnicy spotkania mogli wysłuchać kilku utworów w wykonaniu pana Gajosa oraz wysłuchać 
monologu Anny Dończyk-Gajos z książki „Moja Piaf” autorstwa prof. M.Gajosa. 
 
Podczas listopadowej konferencji „Dojrzałość jest piękna” seniorzy spotkali się z modelkami-
seniorkami bohaterkami kampanii pod tym samym tytułem oraz obejrzeć zdjęcia do kalendarza na 
2022 r.   
 
Ze względu na pandemię część zaplanowanych konferencji została odwołana. 
 
Patronat nad spotkaniami od lat sprawuje  Głos Seniora oraz Cafesenior.  
 
Konferencje odbywały się w Łódzkiej Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, przy której działa 
Uniwersytet Trzeciego Wieku. W każdej konferencji uczestniczyło ok. 150 osób. Byli to zarówno 
słuchacze UTW a także seniorzy z łódzkich Klubów i Centrów Seniora. 
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Lista konferencji: 
 
25 października – „Łapiemy odporność na zimę” - spotkanie z dietetyk mgr Izabelą Nowak 
15 listopada – „Dojrzałość jest piękna – jak dbać o urodę”  
13 grudnia – „ Jak w dzisiejszej rzeczywistości wspierać rodzinę” – spotkanie z sędzią Anną Marią 
Wesołowską  
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Spotkania z Seniorami odbywały się również w Muzeum Farmacji. Były to spotkania związane z 
wystawą „Czas na herbatkę” , wykłady związane z historią farmacji a także spotkania autorskie. 
 

 
 

Koncerty. 
 
Od czterech lat DOZ Fundacja organizuje koncerty muzyczne dla  seniorów. W 2021 r. ze względu na 
pandemię liczba koncertów była ograniczona. Odbyło się pięć koncertów na żywo oraz jeden koncert 
on-line.  Dzięki muzycznym spotkaniom seniorzy poznają różne style i gatunki muzyczne. Zarówno 
muzykę poważną jak i rozrywkową. Na scenie wystąpili soliści, zespoły muzyczne a także   chóry. 
Koncerty odbywają się w pięknych wnętrzach  Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, która od lat 
jest partnerem fundacji. 
Wszystkie spotkania organizowane są dla seniorów  bezpłatnie.     
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Lista koncertów: 
16 lipca  - „Umówiłem się z nią na 17-tą”  - Anna Cymmerman, Monika Kamieńska 
13 sierpnia – „Wakacyjne Rockandrollowanie” – Jarosław Paczyński 
24 września – „Jesień muzyką się zaczyna” – prof. Anna Jeremus-Lewandowska, Wanda Tomczak, 
Aleksandra Deryng-Jaroń, prof. Ewa Szpakowska 
29 października – „Koncert na trzy chóry” – Chór Nauczycielski, Chór „Lutnia”, Zespół  Voxellence,  
26 listopada – „Pejzaż  muzyczny” – Łukasz Handzel, Monika Kamieńska 
 
Koncerty były  rejestrowane i można je obejrzeć  na stronie  Telewizji  Internetowej TVi, patrona 
medialnego muzycznych spotkań.  
 
Koncert on-line – Jarosława Paczyńskiego 
http://tvi.domkultury.com.pl/online/sandy.html 
 
Linki do wybranych koncertów: 

 

„Pejzaż muzyczny” - http://tvi.domkultury.com.pl/online/doz26112021.html 
„Koncert na trzy chóry” - http://tvi.domkultury.com.pl/online/dozchory2021.html 

http://tvi.domkultury.com.pl/online/sandy.html
http://tvi.domkultury.com.pl/online/doz26112021.html
http://tvi.domkultury.com.pl/online/dozchory2021.html
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„Umówiłem się z nią na 17-tą” - http://tvi.domkultury.com.pl/online/doz16072021.html 
„Jesień muzyką się zaczyna” - http://tvi.domkultury.com.pl/online/doz24092021.html 
 
 

 
Senioralia  2021 
 
Na zaproszenie Urzędu Miasta Łodzi fundacja włączyła się w organizację łódzkich Senioraliów. Aby 
zapewnić Seniorom maksimum bezpieczeństwa fundacja zorganizowała dla Seniorów zajęcia na 
świeżym powietrzu. Były to zarówno spotkania z rehabilitantem na siłowni zewnętrznej, którą w 
2020 r. fundacja przekazała Seniorom do użytkowania jak i spotkanie w Parku Poniatowskiego. Na 
siłowni Seniorzy mieli możliwość zapoznać się z urządzeniami poćwiczyć pod opieką trenera. 
Dodatkowo odbyły się spacery z kijkami. Podczas spotkania w Parku fundacja zapewniła Seniorom 
gimnastykę ogólnorozwojową, spacer nordic-waking a także możliwość wspólnego ćwiczenia z 
instruktorem Tai-Chi.   
 
 

   
 

  
  
Relacja z Senioraliów:   
 
https://www.youtube.com/watch?v=cNpsluYafko 
 
 

http://tvi.domkultury.com.pl/online/doz16072021.html
http://tvi.domkultury.com.pl/online/doz24092021.html
https://www.youtube.com/watch?v=cNpsluYafko
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Bądź z nami na fb 
 
Fundacja od wielu lat prowadzi swój profil w mediach społecznościowych. Zamieszcza relacje, zdjęcia 
i filmy z odbywających się wydarzeń. Zachęca Seniorów do tworzenia i czynnego udziału w budowaniu 
relacji za pomocą tego medium. Wielu Seniorów posiada swoje profile na fb dzięki czemu na bieżąco 
może śledzić jakie działania prowadzi fundacja, gdzie odbywają się spotkania. 
 

 
     
Książka dla seniora. „Co czyta Senior?” 
 
Seniorzy lubią czytać dlatego też w 2021 r. fundacja kontynuowała akcję zainicjowaną w 2018 r. 
wspólnie z łódzkim Rzecznikiem ds. Seniorów panią Celinę Maciejewską   „Książka dla seniora” 
Zebrane przez Wolontariuszy Fundacji książki trafiły do Centrów  i Klubów Seniora a także do  
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„Przystani Seniora”. Zebrano i przekazano  ok. 400 książek głównie beletrystyki ale również 
poradników i  albumów z różnych dziedzin w tym książki medyczne. 
 
Kontynuowana była również akcja wspólnego czytania i polecania swoich ulubionych książek przez 
Seniorów.  
Ambasadorami akcji jest Rada Seniora DOZ Fundacji. 
 
 

 
  
 

 

 
 

 

Linki do akcji:       
 
 https://www.youtube.com/watch?v=RaV28nRzXvw 
 https://www.youtube.com/watch?v=S6qWaRz6pTc  

https://www.youtube.com/watch?v=RaV28nRzXvw
https://www.youtube.com/watch?v=S6qWaRz6pTc
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Przystań Seniora 

 
 
Pod koniec 2020 roku Fundacja rozpoczęła przygotowania do otwarcia nowego miejsca spotkań dla 
Seniorów. Swoją działalność „Przystań Seniora” zainicjowała w lutym 2021 r. W uroczystym otwarciu 
uczestniczyła łódzka Rzecznik ds. Seniorów oraz przedstawiciele łódzkich CZASÓW (Centrów 
Zdrowego i Aktywnego Seniora).  Pierwsze spotkania odbywały się w małych grupach 5-7 osobowych 
ze względu na pandemię. Były to warsztaty z samodzielnego wykonywania naturalnych kosmetyków 
oraz spotkania  z dietetykami, psychologami, farmaceutami w tym przeglądy apteczek. 
Zorganizowano i przeprowadzono łącznie 72 spotkania o różnej tematyce w tym również przeglądy 
apteczek a także m.in.: jak radzić sobie z cukrzycą?, polipragmazja, dbam o sen, jak dbać o odporność 
po covidzie, cholesterol, problemy z trawieniem, jak dbać o skórę?, jak dbać o włosy?,  jak radzić sobie 
z bólem?, jak dbać o oczy?,  rany jakie są jak je zaopatrywać, soki i herbatki wykorzystane w 
ziołolecznictwie, zioła z pól i łąk, rośliny trujące, kakao boski napój, czekolada napój bogów, kwiaty 
jadalne. Dużym zainteresowaniem cieszyły się wykłady z socjologiem i psychologiem.in.  jak radzić 
sobie ze stresem?, To nie tak miało być - jak radzić sobie z życiowymi trudnościami, relacje po izolacji,  
dlaczego warto zachowywać się asertywnie? oraz inne. 
Przeprowadzono również cykl wykładów oraz warsztatów z obsługi smartfonów, a także warsztaty 
związane z nauką fb i poznaniem innych mediów społecznościowych. Warsztaty te prowadziła 
seniorka, latarnik oraz Ambasadorka Głosu Seniora Jagoda Kropidłowska. 
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Relacja z wykładu dietetyk mgr Izabeli Nowak: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZcnHPsGGKKs 
 
Warsztaty 
 
W „Przystani Senior” cyklicznie prowadzone były warsztaty z samodzielnego wykonania kosmetyków 
na bazie dostępnych na rynku produktów i półproduktów m.in. wykonanie kremu do rąk, balsamu do 
ust na bazie miodu, olejek do paznokci i inne. Przeprowadzono również z okazji Dnia Kobiet warsztaty 
z wykonania makijażu. Dodatkowo w ramach arteterapii prowadzone były warsztaty plastyczne m.in. 
z poznawania technik malarskich a także wykonywania pocztówek świątecznych i okolicznościowych. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZcnHPsGGKKs
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Współpraca i wsparcie Klubów i Centrów  Seniora  
Przez cały rok fundacja współpracowała z różnymi klubami seniora prowadząc  tam  spotkania i 
warsztaty. Przeprowadzono 24 spotkania. Fundacja współpracowała z Miejskim Centrum Kultury. W 
marcu w klubach seniora zorganizowano akcję pomocy w rozliczaniu deklaracji PIT. Pomagała w niej 
m.in. wolontariuszka-księgowa.  
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Fundacja była partnerem spacerów Nordic Walking organizowanych przez CZASy. 
 
 

 
 
 

     
 

 
Seniorzy z Klubu Seniora Cieszkowskiego  podarowali fundacji własnoręcznie uszyte na warsztatach 
maskotki, które zostały przekazane przez fundację do Szpitala w Brzezinach a także dla dzieci 
będących pod opieką Szpitala Psychiatrycznego im.J.Babińskiego. 
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Kampania „Dojrzałość jest piękna” i kalendarz na 2022 r.  
 
We wrześniu 2021 r. fundacja rozpoczęła kampanię pt.: ”Dojrzałość jest piękna”. Miała ona na celu 
pokazać, że każda kobieta jest piękna i wartościowa niezależnie od wieku. Do udziału w projekcie 
fundacja zaprosiła 12 kobiet w tym dwie panie z Rady Seniora Fundacji. We wrześniu  zorganizowana 
została  profesjonalna sesję zdjęciową. Efektem pracy było 12 zdjęć wykorzystanych do kalendarza 
na 2022 r. Uroczysta premiera kampanii i kalendarza  z udziałem modelek-seniorek odbyła się w 
pięknych wnętrzach Klubu Nauczyciela w Łodzi. Premierę uświetniła swoim występem śpiewaczka 
operowa Anna Cymmerman. Informacje o premierze i  kalendarzu oraz wywiady z modelkami ukazały 
się w większości  łódzkich mediów. Plansze ze zdjęciami „Dziewczyn z kalendarza” oraz sama 
kampania promowana była podczas odbywających się spotkań z seniorkami, konferencji i koncertów. 
Na stałe wystawa jest prezentowana w „Przystanie Seniora”. Dzięki kampanii wiele kobiet uwierzyło 
w siebie w tym modelki. Poczuły się piękne i  pewne swoich możliwości i umiejętności niezależnie od 
doświadczeń, które każda posiada. Panie stały się wzorem dla innych seniorek, że w każdym wieku 
trzeba dbać o siebie i walczyć o siebie. 
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 http://tvi.domkultury.com.pl/online/dozkalendarz.html 
 

 
Współpraca z łódzkim  Muzeum Farmacji im. prof. Jana Muszyńskiego  
 
Od lat fundacja współpracuje z Muzeum Farmacji przy organizacji wystaw a także spotkań dla 
Seniorów. Fundacja zorganizowała już 3 wystawy:  „Skarby z ula”,   „Kawa boski napój”,   „Czekolada 
napój Bogów”. W 2021 r. fundacja zorganizowała kolejną wystawę tym razem poświęconą herbacie i 
jej właściwością zdrowotnym „Czas na herbatkę”. Na wystawie znalazło się  11 plansz tematycznych 
poświęconych właściwościom zdrowotnym,  legendom,  historii, tradycji, rodzajom herbat oraz  
miejscom jej uprawy oraz różnym ciekawostkom.  

http://tvi.domkultury.com.pl/online/dozkalendarz.html
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Dodatkowo zgromadzono różnego akcesoria związane z parzeniem herbaty, opakowania, puszki, 
czajniczki czy filiżanki do herbaty. Wernisaż wystawy odbył się  28 września a można ją było zwiedzać 
do marca 2022 r.  
 

 
 

                 

 
Prócz wystawy fundacja zorganizowała wspólnie z Muzeum 15 spotkań dla Seniorów. Były to zarówno 
wykłady z historii farmacji m.in. „Zimna woda zdrowia i urody doda, historia nalewek a także  
spotkania z ciekawymi ludźmi m.in. z emerytowaną skrzypaczką Ewą Żebrowską, prof.Mieczysławem 
Gajosem i Anną Dończyk-Gajos.  
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Rada Seniorów. 
 
Od  października 2018 r. przy  DOZ Fundacji działa Rada Seniorów, która jest  organem doradczym i  
opiniotwórczym. W 2021 r. w skład Rady weszło sześć osób. Są to osoby reprezentujące różne 
zawody, posiadające różne pasje i zainteresowania. W 2021 r. ze względu na pandemię odbyło się 
jedno spotkania Rady. Członkowie Rady  włączyli się w pomoc przy organizacji wystawy w Muzeum. 
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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. Współpracuje z  łódzkimi Ambasadorami GŁ. Pomaga w dystrybucji czasopisma 
wśród Seniorów. 
 

 
 

 
   



DOZ Fundacja dbam o zdrowie 
Sprawozdanie merytoryczne z działalności za okres 01.01.2021 – 31.12.2021 
 
 
 

 

 

 
23 

 
  

  Budowa Strefy Rekreacyjno-Rehabilitacyjnej. 
 
W 2021 r. fundacja oddała w użytkowanie Seniorom trzecią już  strefę rekreacyjno-rehabilitacyjną  
wraz z zieleńcem przy ul. Brzechwy 5 w Łodzi. Wcześniejsze dwie strefy powstały przy ul. Szpitalnej 6 
i  ul. Strażackiej 12. Wszystkie siłownie zlokalizowane są w najstarszych dzielnicach Łodzi na osiedlach 
gdzie mieszka dużo osób w wieku 60+.  
 
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.  Ze strefy mogą korzystać  zarówno Seniorzy jak i inni chętni mieszkańcy osiedla. 
W uroczystym przecięciu wstęgi i otwarciu strefy uczestniczył Zarząd i pracownicy Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Zarzew”, na terenie której powstała siłownia. 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 oraz  karta ICE. 
 

 
 

   
 
Relacja z otwarcia siłowni: https://www.youtube.com/watch?v=06Btn5ydh0w 

https://www.youtube.com/watch?v=06Btn5ydh0w
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2.2.2. PODOPIECZNI – PROGRAM  „ZOSTAŃ DARCZYŃCĄ” 

Od ponad 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 2021 r. pod opieką Fundacji  znajdowało się  37 podopiecznych, w tym 19 dzieci. Do programu w 
2021 roku przyjęto dwie nowe osoby. Wśród podopiecznych były osoby cierpiące na różne choroby 
w tym nieuleczalne i przewlekłe, których leczenie jest często bardzo kosztowne 

Darczyńcy mogli wspierać podopiecznych angażując się w różne akcje m.in.: poprzez przekazywanie 
darowizn dedykowanych, przekazanie 1% podatku, udział w akcji pay-roll czy wsparcie zbiórek 
charytatywnych na siepomaga.  Jednak najważniejsze dla podopiecznych fundacji jest często to że 
znaleźli wśród  wolontariuszy prawdziwych przyjaciół, którzy spotykają się z nimi i spędzają swój 
wolny czas. Wszystkie środki pochodzące z wpłat 1% za 2020 r. dedykowane podopiecznym Fundacji 
zostały im przekazane do końca 2021 roku i była to łącznie kwota 60 300,00 zł. 

Zgodnie z podjętą w  maju  2016 r.  Uchwałą Fundacja nie udzielała  pomocy osobom indywidualnym. 
Jedynymi osobami fizycznymi, które Fundacja wspierała w 2021 r.  byli  jej podopieczni. 

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

Co roku z okazji Mikołajek mali podopieczni Fundacji piszą listy do Św. Mikołaja z prośbą o spełnienie ich 
marzeń.  Również w 2021 r. wolontariusze fundacji spełnili wszystkie ich życzenia.  Dzieci otrzymały  
zabawki, ubranka, słodycze, książki, gry i  sprzęt sportowy. Wśród spełnionych życzeń znalazł się również 
dron oraz wykrywacz do metalu.  Każdy podopieczny otrzymał również  list od  Św. Mikołaja napisany 
oczywiście przez wolontariuszy.  Wolontariusze jak zawsze pomagali  pakować prezenty zarówno na 
Mikołajki jak i z okazji Dnia Dziecka. Logistyką  i dostarczeniem paczek zajęła się jak zawsze drużyna 
wolontariuszy z firmy  Pharmalink.  

   



DOZ Fundacja dbam o zdrowie 
Sprawozdanie merytoryczne z działalności za okres 01.01.2021 – 31.12.2021 
 
 
 

 

 

 
25 

 
  

 

 

 

 

2.2.3. PROJEKT „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ” 

W 2021 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   
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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  2021 r. projekt grantowy był realizowany  do 28 lutego  2022 r. 

Laureatami konkursu było 50 organizacji  m.in. fundacje i stowarzyszenia, oddziały Towarzystw             
Pomocy św. Brata Alberta  oraz  Caritasy z terenu całej Polski. Ostatecznie z grantu skorzystało 46 
organizacji. 

Kwota całego  projektu (marzec 2021 – luty 2022)   IX Edycji Konkursu Grantowego RMW  wyniosła  
1 804 900,00 zł. Dodatkowo wkład rzeczowy wyniósł 18 100 zł.  
Kwota projektu zrealizowanego w 2021 r (marzec-grudzień) wyniosła 1 770 200,00 zł 
 
Dzięki projektowi pomocy udzielono ponad 11 tysiącom osób.  
 
Przez dziewięć  edycji projektu grantowego prowadzonego wspólnie z organizacjami grantobiorczymi 
do potrzebujących trafiła kwota ponad 20 mln złotych. Pomoc otrzymało ok 118 tys. osób.  
 
W grudniu fundacja ogłosiła nabór wniosków do jubileuszowej X Edycji projektu RMW. 
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Spotkanie Laureatów IX Edycji w „Przystani Seniora”  

 
 
 
 

2.2.4. DOMY SAMOTNEJ MATKI 

 
Od 2008 r. fundacja wspiera Domy Samotnych Matek z terenu całej Polski. Przez wiele lat 
przekazywała placówkom pomoc na zakup leków i artykułów medycznych. W 2021 r. fundacja 
wsparła DSM w Łodzi przekazując darowiznę rzeczową m.in.: mleko, opatrunki, maści, kremy, środki 
ochrony i środki higieniczne, inhalatory oraz inny sprzęt na kwotę 14 552,45 zł. 
 
 
 

2.2.5. WIECZÓR CHARYTATYWNY    

W 2021 r. fundacja po raz dziesiąty zorganizowała Wieczór Charytatywny, którego celem było zebranie 
środków na uruchomienie telefonu wsparcia dla Seniorów. Największym problemem ludzi w „srebrnym 
wieku” jest samotność. Samotność, wyobcowanie i odtrącenie staje się przyczyną wielu chorób z depresja 
na czele, z którą Seniorom najtrudniej walczyć. Rozmowy i obcowanie z drugim człowiekiem, bycie 
potrzebnym to główne lekarstwo dla Seniorów. Dlatego też fundacja przy wsparciu DOZ S.A. chce 
uruchomić projekt telefonu wsparcia. 
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Podczas wieczoru zaproszenie goście mogli wziąć udział w licytacji na żywo oraz w licytacji on-line. Na 
aukcji zgromadzono zarówno place plastyczne jak i inne atrakcyjne fanty jak gadgety z autografem 
sportowców w tym czapka z autografem Kamila Stocha. Książki z autografem oraz inne ciekawe i 
oryginalne przedmoty. Aukcję poprowadził doświadczony licytator z Domu Aukcyjnego z Krakowa. 

Gwiazdami wieczoru była zwyciężczyni drugiej edycji The Voice Senior Barbara Parzęczewska oraz siosry 
Szydłowdkie, laureatki pierwszej edycji tego jakże popularnego programu muzycznego. Podczas wieczoru 
dzięki wsparciu darczyńców udało się uzbierać kwotę ok. 90 tys. zł.  
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2.2.6. KAMPANIA 1%  

W ramach akcji 1% na rzecz Fundacji podatnicy przekazali kwotę 88 847,31 zł. 
Kwotą w wysokości 60 300,00 zł zostali wsparci podopieczni Fundacji. Kwota  10 500,00 zł otrzymały 
dwa podmioty: Szpital - Powiatowe Centrum Zdrowia Sp z o.o. w Brzezinach na zakup wyposażenia 
(wsparcie 5500,00 zł) oraz Fundacja Łódzki Skład z Łodzi z przeznaczeniem na cele statutowe 
(wsparcie w wysokości 5000,00 zł). Kwotę w wysokości 348,12 zł wydatkowano na organizację 
kampanii „Dojrzałość jest piękna” a 97,89 zł wydatkowano na organizację Wieczoru Charytatywnego, 
który odbył się w grudniu 2021 roku. 
Pozostała kwota w wysokości 17 601,30 zł będzie wydatkowana w 2022 r.  
 

Fundacja w 2021 r. na promocję akcji związanej z 1% przeznaczyła kwotę 495,69 zł. Akcja 
informacyjna związana z 1% skierowana była głównie do pracowników spółek Pelion, którzy włączali 
się do propagowania idei przekazywania podatku w rozliczeniu PIT. Informacje o możliwości 
przeznaczenia 1% zamieszczane były w mediach społecznościowych. Wolontariusze Fundacji 
prowadzili na terenie firmy akcję rozliczania PIT dla chętnych pracowników. Wolontariusze fundacji 
pomagali również wypełnić zeznania PIT Seniorom w Klubach  Seniora. 

 

2.2.7. POMAGAMY DPS-OM  

Grupą szczególnie narażoną na zachorowania są seniorzy. Pandemia związana z 
koronawirusem nie ominęła też seniorów przebywających w DPS-ach na terenie całego 
kraju. Środki jakimi dysponowały  placówki nie zabezpieczyły  wszystkich potrzeb. Nasza 
fundacja  przekazała do 104 placówek na terenie całego kraju paczki zawierające  różne 
produkty. Dodatkowo również wszystkie produkty ze zbiórek  „Pomagaj z Nami” zostały 
przekazane do DPS-ów. 
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2.2.8.  POZOSTAŁE DZIAŁANIA 

Współpraca z organizacjami w tym z 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 Towarzystw Pomocy Św. Brata Alberta. W 2021 r. 
przekazano ok. 1000  szt. odzieży i książek . Dodatkowo przekazano  darowizny rzeczowe, kosmetyki, 
środki higieny,  materiały opatrunkowe, produkty spożywcze, drobny sprzęt, itp. 

Kontynuowana była również akcja  „Korki w worki” mająca na celu zbiórkę nakrętek dla potrzebujących.  
Przekazano ok. 100 kg dla rodziców chorych dzieci.  

DOZ Fundacja współpracowała i wspierała  organizacje działające  na rzecz Seniorów m.in. Centra i Kluby 
Seniora, Caritasy, Polski Komitet Pomocy Społecznej w Płocku, Dom Księży Emerytów, Polski Czerwony 
Krzyż. Fundacja współpracowała z Rzecznikiem ds. Seniorów   oraz z Uniwersytetem III Wieku działającym 
przy Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej. 

Fundacja przekazała darowizny rzeczowe o wartości 198 366,36 

W 2021 r. fundacja była patronem książki poruszającej tematykę starzenia „Długowieczność w zdrowiu. 
Radość-sport-seks”, autorstwa Piotra Błajeta wydanej nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego. 

  

 

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

W 2021 r. wspólnie z firmą DOZ S.A. Fundacja zorganizowała  kolejne edycje akcji   „Pomagaj z Nami”, 
podczas których  pacjenci aptek mogli przekazać wybrane przez siebie produkty na rzecz Seniorów 
przebywających w Domach Pomocy Społecznej.  
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W dniach od 16.11.2020 do 31.12.2020 trwała szósta już Edycja akcji „Pomagaj z Nami”, która 
otrzymała nr 2020/2672/OR nadany przez MSWiA. Podczas zbiórki zebrano 518 darów o wartości 
4176,40 zł. 

Zbiórka „Pomagaj z Nami VI” rozliczona została na początku 2021 roku. Darowane przez pacjentów 
produkty zostały przeznaczone na wsparcie  dziesięciu  DPSów na terenie całego kraju w 
miejscowościach Ustka, Gniew, Resko, Włocławek, Łódź, Szczytno, Wieleń, Ruda Śląska, Tarnów i 
Rudzienko. 

W 2021 r. zgłoszono akcję „Pomagaj z nami VII” , która otrzymała nr 2021/2733/OR nadany przez 
MSWiA. Zbiórka darów prowadzona była w terminie 15.11.2021 do 31.12.2021 r. Rozliczenie zbiórki 
nastąpiło w 2022 r.. Zebrano 804 produkty  o wartości 5 906,68 zł, które przekazane zostały na 
wsparcie dziesięciu Domów Pomocy Społecznej w miejscowościach: Rudzienko, Machowino, Gniew, 
Resko, Włocławek, Szczytno, Wieleń, Ruda Śląska, Tarnów i Łódź.  

W 2021 r. na portalu siepomaga.pl prowadzone były dwie zbiórki. Podczas zbiórki dla Szpitala w 
Brzezinach pod nazwą „Wesprzyj nasz szpital w walce z rakiem!” zebrano kwotę 1176,96 zł. Zbiórka 
dla podopiecznego Roberta Kujawskiego pod nazwą „Żyję nadzieją powrotu na rowerowe szlaki. 
Proszę pomóż mi!” zamknęła się w 2021 r. kwotą 4854,34 zł. Zbiórka ta była kontynuowana do marca 
2022 r. 
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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 2021 r.  uczestniczyło w 
akcji miesięcznie ok. 780 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 2021  roku wyróżnienie to otrzymało 5 osób. 
Wolontariuszami  są zarówno pracownicy spółek Pelion a także osoby z zewnątrz.  

 

Forum Darczyńców  

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

 

 

.    
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Dobre Praktyki. Raport Dobrych Praktyk 2021 wydany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu 

Jury konkursu doceniło wszystkie sześć  zgłoszonych przez fundację dobrych praktyk: 
Razem Możemy Więcej 
Senioralia 
Kampania „Dojrzałość jest piękna” 
Siłownia Zewnętrzna 
Co czyta Senior? 
Przystań Seniora 
 
 

2.2.9. WYKAZ INSTYTUCJI, KTÓRE OTRZYMAŁY POMOC DOZ FUNDACJI 

W 2021 r. Fundacja wsparła  niżej wymienione organizacje:  

1 6 Dom Pomocy Społecznej Łódź 
2 Apartamenty dla Seniora Gdynia 

3 Broniszewice Dom Chłopaków Czermin 
4 Caritas "Pomagam Bliźniemu" Koszalin 

5 Caritas Archidiecezji Częstochowskiej  Częstochowa  
6 Caritas Archidiecezji Krakowskiej Kraków 
7 Caritas Archidiecezji Łódzkiej  Łódź 

8 Caritas Archidiecezji Warszawskiej  Warszawa  
9 Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej Janowice 

10 Caritas Diecezji Kieleckiej  Kielce  
11 Centrum Kultury Młodych  Łódź 

12 Centrum Opiekuńczo-Pielęgnacyjne dla Dorosłych ANNA Skarżysko Kościelne 
13 Centrum Pomocowe Caritas im. św. Jana Pawła II Gdańsk 
14 Dom Dziennego Pobytu Tomaszów Mazowiecki 
15 Dom Księży Emerytów Archidiecezji Łódzkiej Łódź 

16 Dom Księży Emerytów im. św. Józefa Tarnów 
17 Dom Opieki "Dolina Słupi" w Kobylnicy Jolanta Szczerbaty Kobylnica 
18 Dom Opieki Liliowy Dworek Łączna 
19 Dom Opieki Społecznej Rudzienko Rudzienko 
20 Dom Opieki Wiejskie Klimaty Dobra Szczecińska 

21 Dom Opieki Zacisze w Łaznowskiej Woli Łaznowska Wola 

22 Dom Pomocy Społecznej Bartoszyce 
23 Dom Pomocy Społecznej Chełmża 
24 Dom Pomocy Społecznej Koluszki 

25 Dom Pomocy Społecznej Machowinko 
26 Dom Pomocy Społecznej Młodzieszyn 
27 Dom Pomocy Społecznej Ostrowiec Świętokrzyski 
28 Dom Pomocy Społecznej Skierniewice 
29 Dom Pomocy Społecznej "Centrum Seniora" Skarżysko-Kamienna 

30 Dom Pomocy Społecznej "Kalina" w Suwałkach Suwałki 
31 Dom Pomocy Społecznej "Mazurski Dom" Zdunki 

32 Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zduny 
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33 Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II Szczytno 
34 Dom Pomocy Społecznej im. Marii Kaczyńskiej Kotlin 
35 Dom Pomocy Społecznej Jędrek Bogatynia 
36 Dom Pomocy Społecznej Nr 1 Tomaszów Mazowiecki 
37 Dom Pomocy Społecznej Nr 1 filia Tomaszów Mazowiecki 

38 Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Kutno 
39 Dom Pomocy Społecznej w Gdyni Gdynia 
40 Dom Pomocy Społecznej w Glińsku Świebodzin 
41 Dom Pomocy Społecznej w Jordanowie Gościkowo 3 Jordanowo 
42 Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku Kluczbork 
43 Dom Pomocy Społecznej w Kobysewie Przodkowo 

44 Dom Pomocy Społecznej w Szczawnie Szczawno 

45 Dom Pomocy Społecznej w Toporowie Toporów 
46 Dom Pomocy Społecznej Na Skarpie Włocławek 

47 Dom Samotnej Matki Łódź 
48 Dom Seniora Iława 
49 Dom Seniora Mysiadło 
50 Dom Seniora Buk Rudy 

51 Dom Seniora Całodobowy im. Sue Ryder w Pierzchnicy Pierzchnica 
52 Dom Seniora Harmonia Gdańsk 

53 Dom Seniora Marzenie Gdańsk 
54 Dom Seniora Paulinka Pawłowice 
55 Dom Seniora TATRZAŃSKA JESIEŃ Skrzypne 

56 Dom Seniora u Ani Tomisław 
57 Dom Seniora w Ogrodach Godów 

58 Dom Seniora ZŁOTE SERCA Koszalin 
59 Dom św. Elżbiety Starogard Gdański Starogard Gdański 

60 Dom Zofia Pobyt dla Osób Starszych Dzienny i Całodobowy Poznań 
61 DPD Rado Stegna 
62 DPS Gdynia (Pustki Cisowskie) 
63 DPS Caritas Diecezji Kaliskiej im. św. Józefa w Złoczewie Złoczew 

64 DPS dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Robercin 
65 DPS dla Dzieci prowadzony przez Siostry Felicjanki Szarcz 
66 DPS dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Resko 
67 DPS dla Przewlekle Chorych Psychicznie Wieleń 
68 DPS Dom z Sercem Komorowo 

69 DPS Gniew  
70 DPS Machowino Machowino 

71 DPS Prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Kutno 
72 DPS prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Ruda Śląska 
73 DPS św. Barbary Kleszczów 
74 DPS w Nowym Czarnowie Nowe Czarnowo 
75 DPS Wielka Nieszawka Wielka Nieszawka 

76 DPS Włocławek Włocławek 
77 DPS Wolsztyn Wolsztyn 
78 DS ANDERS Sp. z o.o. Wolbórz 
79 Dzieło Pomocy Św. Ojca Pio  Kraków 
80 Dzienny Środowiskowy Dom Samopomcy Skarżysko-Kamienna 
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81 Fundacja "Dom w Łodzi"  Łódź  
82 Fundacja "JESTEŚMY BLISKO"  Włoszczowa  
83 Fundacja "My kochamy Pabianice" Pabianice 
84 Fundacja "Servire homini"  Kleszczów  
85 Fundacja "Żyć z chorobą Parkinsona" im. Jerzego Łukasiewicza  Warszawa  
86 Fundacja GAJUSZ  Łódź 

87 Fundacja Hospicyjna  Gdańsk  
88 Fundacja ISKIERKA  Warszawa  
89 Fundacja Jagoda im. Jagody Pachota Wrocław  
90 Fundacja Na Rzecz Dzieci „Miasteczko Śląskie”  Miasteczko Śląskie  
91 Fundacja Niesiemy Nadzieję  Poznań  

92 Fundacja Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski  Legnica 

93 Fundacja Pomocy Młodzieży im św. Jana Pawła II "WZRASTANIE"  Łopuszka Mała  
94 Fundacja Rak'n'Roll - Wygraj Życie  Warszawa  
95 Fundacja Rodzin Górniczych  Katowice  

96 Fundacja Rozwoju Kardiologii i Kardiochirurgii Wad Wrodzonych Serca Instytutu Centrum 
Zdrowia Matki Polki w Łodzi "Mamy Serce"  Łódź  

97 Fundacja Sto Serc  Mikołów  
98 Fundacja Świętego Barnaby  Częstochowa  

99 FUNDACJA ZŁOTOWIANKA  Złotów  
100 Górski Zakątek Wilkowice 

101 Hospicjum Domowe przy SPPW Gminy Chojnice Chojnice 
102 Hospicjum Skierniewice Skierniewice 
103 ISPL Marzena Piasta Kabzińska Sowno 

104 JOVIMED Ośrodek Opiekuńczo- Rehabilitacyjny Ksawerów 

105 Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Łódzkiej  Łódź  
106 Koło Kieleckie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta  Kielce  
107 Koło Stalowowolskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta  Stalowa Wola 

108 Life - DPS Gdynia 
109 Lubelski Oddział Okręgowy PCK  Lublin 

110 Łódzki Skład Łódź 
111 Mazowiecki Zarząd Wojewódzki PKPS Zarząd Rejonowy w Bielsku  Bielsk  
112 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Tomaszów Mazowiecki 
113 Nasz Dom Salus Komarowo Komarowo 
114 NZOZ ZOL Nr 1 Kraków 

115 Ośrodek Hospicjum Domowe Zgromadzenia Księży Marianów  Warszawa  
116 Ośrodek Medyczny Samarytanin Opole 

117 Ośrodek Opiekuńczy Barbara Wielka Wieś 

118 Pensjonacik Rodzinny Pod Dębami Chociwel 

119 Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Płocku  Płock  
120 Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej we Włocławku Włocławek 

121 Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Lublinie  Lublin  
122 Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita "J-elita"  Warszawa  

123 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Dom Dziecka "DROGA" Wolsztyn 

124 Powiatowe Centrum Zdrowia w Brzezinach Sp. z o.o. Brzeziny 
125 RDP Złoty Wiek Juszkowo 
126 Rodzinny Dom Seniora Cichy Dom Iłowa 
127 Rodzinny Dom Seniora Leśne Zacisze Żary 
128 Schronisko św. Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet we Wrocławiu Wrocław 



DOZ Fundacja dbam o zdrowie 
Sprawozdanie merytoryczne z działalności za okres 01.01.2021 – 31.12.2021 
 
 
 

 

 

 
36 

 
  

129 Schronisko św. Brata Alberta dla Bezdomnych Mężczyzn Wrocław 
130 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zarzew" w Łodzi  Łódź 
131 Stobrawskie Centrum Seniora Kluczbork 
132 Stowarzyszenie Hospicjum ŚWIATŁO Toruń  
133 Stowarzyszenie Miłosierdzia Świętego Wincentego a Paulo Przy Parafii Świętego Krzyża w 

Warszawie  Warszawa  
134 Stowarzyszenie MONAR Wielkopolskie Centrum Pomocy Bliźniemu MARKOT Rożnowice  
135 Stowarzyszenie Na Rzecz Bezdomnych Malbork 
136 Stowarzyszenie Na Rzecz Bezdomnych "AGAPE" Schronisko Ryjewo 
137 Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy AGAPE w Borowym Młynie  Borowy  
138 Stowarzyszenie Na Rzecz Bezdomnych Schronisko w Szawałdzie Szawałd 

139 Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Chorych Na Alkaptonurię  Otmuchów  

140 Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne  Poznań 
141 Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Bez Barier  Zakliczyn  

142 Stowarzyszenie Św. Faustyny FIDES Malbork Malbork 
143 Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy "AGAPE"  Częstochowa  
144 Szkoła Podstawowa nr 58  Łódź 

145 Towarzystwo Boskiego Zbawiciela - SALWATOR PARK Mikołów 
146 Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Koszalińskie  Koszalin  

147 Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Łódzkie Łódź 

148 Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło w Dębicy  Dębica  

149 Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Wrocławskie  Wrocław  
150 Willa Seniora Buczkowice 

151 Willa Seniora Strumiany Stargard 

152 Zakątek Seniora Plebanka Plebanka gm. Waga 

153 Zakątek Seniora w Centrum Częstochowy Częstochowa 
154 Zakład Opiekuńczo - Leczniczy Modlniczka 

155 Zakład Opiekuńczo - Leczniczy GOLENIÓW Goleniów 
156 Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Skarżysko-Kamienna 

157 Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Księży Orionistów Łaźniew 
158 Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza Bydgoszcz 
159 Zgromadzenie Sióstr Plasterek Poznań 
160 Zielona Kraina Placówka Całodobowej Opieki Warszawa 
161 Złoty Wiek Elbląg 

162 Złoty Wiek Juszkowo 
163 Związek Romów Polskich w Szczecinku  Szczecinek  

 

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:  28 

Osoby prawne: 163 
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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. 

 

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 2021 roku wynosiły 1 215 428,91 zł i głównie pochodziły 
z darowizn  wg poniższego zestawienia:      

a. darowizny pieniężne 
- od osób prawnych  – 832 178,81 zł 
- od osób fizycznych – 118 353,74 zł 
- z tytułu 1%  – 88 847,31 zł 
- uzyskane ze zbiórek publicznych – 8 010,09 zł 
b. darowizny rzeczowe od osób prawnych – 157 738,96 zł 
c. pozostałe przychody operacyjne  – 24,00 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  – 1 178 322,60 zł 
b. koszty administracyjne (zużycie materiałów, amortyzacja, obsługa księgowa, usługi 

bankowe, telekomunikacyjne, najmu powierzchni, pocztowe i kurierskie itp.) – 
90 255,13 zł 

c. pozostałe koszty  – 9 000,75 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  
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b. łączne koszty wynagrodzeń w 2021 roku wyniosły: 
 
- wynagrodzenia brutto  – 82377.67 zł (łącznie z nagrodami)   
- składki pokrywane przez płatnika – 14638.83 zł  
- nagrody  – 1150.83 zł  
 
W roku 2021 podczas realizacji zadań statutowych Fundacja korzystała również z pomocy 
wolontariuszy.                                                                                                                                 
 
Zostały wypłacone wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło na kwotę 3579,00 zł 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. Wartość środków ulokowanych na dzień 31.12.2021 roku wyniosła 243 378,71 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 31.12.2021 roku wyniosła 267 847,11 zł, wartość 

zobowiązań oraz rezerw na dzień 31.12.2021 roku wyniosła 136 349,38 zł zaś Fundusze własne 
wyniosły 131 497,73 zł. Wielkości te wynikają ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 
2021. 

 
13. W 2021 roku w ramach celów statutowych Fundacja  realizowała odpłatną działalność pożytku 

publicznego. 
 

 

14. W 2021 roku Fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty państwowe i 
samorządowe. 
 

15. 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 2021. 
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Fundacja  wpłaci zaliczkę na poczet podatku CIT za 2021 r. w kwocie 834,00 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 
2021 roku Fundacja posiadała zobowiązanie z tytułu deklaracji PIT-4 za XI/2021 i XII/2021 w 
kwocie  968,00 zł,  które zostało uregulowane w ustawowym terminie zapłaty  
 

16. W 2021 roku w Fundacji była przeprowadzona kontrola Departamentu Społeczeństwa 
Obywatelskiego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.  

 

 
 
                                                                                                                                    
                                                                            Z A R Z Ą D     F U N D A C J I 
 
 

               Prezes Zarządu Elżbieta Łacina           

 
    
 
 Warszawa, dnia  31 marca 2022  r. 
  
 
Załączniki: 
Uchwały podjęte w 2021 r. 
 

 

   


