
 

Sprawozdanie merytoryczne z działalności 

Zarządu Fundacji Pomagającej Dzieciom z  

Chorobami Narządów Ruchu 

„IDZIEMY RAZEM” za rok 2007 

 

 

 

1. 17 lutego 2007r. Fundacja zorganizowała Bal Dobroczynny, który odbył się  

w Instytucie Europejskim w Łodzi. Podczas balu odbyły się wydarzenia  

o charakterze charytatywnym – aukcja i loteria fantowa.  

2. Zgodnie z celem statutowym Fundacji Dzieciom „Idziemy Razem” (paragraf 3, 

ustęp 1, punkt k) pieniądze uzyskane ze sprzedaży darów podczas aukcji (3500 zł) 

i loterii fantowej (1800 zł) przeprowadzonych na balu, zostały przeznaczone na 

dofinansowanie  turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych 

ruchowo. 

3. W dniu 30.03.2007 r. decyzją Sądu Rejonowego Dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, 

XX wydziału Krajowego Rejestru Sądowego, została dokonana zmiana danych 

KRS dotyczących osób wchodzących w skład Zarządu (sekretarza) Fundacji 

„Idziemy Razem”. 

4. W dniu 30.04.2007 dokonano zgłoszenia danych osobowych Darczyńców, 

Obdarowanych i Wolontariuszy do Generalnego Inspektora Danych Osobowych 

zgodnie z wytycznymi dotyczącymi zabezpieczenia danych osobowych, ich 

rejestracji i przechowywania. 

5. 2 czerwca 2007 z okazji Dnia Dziecka zorganizowano dla dzieci, będących pod 

opieką przyklinicznych poradni specjalistycznych, seans filmowy w kinie „Imax” 

w Centrum Handlowym Manufaktura. 

6. W dniach 8-9 września 2007r. Fundacja uczestniczyła w V Jarmarku 

Wojewódzkim, który odbył się Łodzi, na ul. Piotrkowskiej. Dzięki życzliwości 

Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, która udostępniła część stoiska, 

wolontariusze Fundacji rozprowadzali „cegiełki”.  

7. Zgodnie z celem statutowym Fundacji Dzieciom „Idziemy Razem” (paragraf 3, 



ustęp 1, punkt k) pieniądze uzyskane ze sprzedaży cegiełek, zostały  

przeznaczone na dofinansowanie  turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci 

niepełnosprawnych ruchowo. 

8. W dniu 29 listopada 2007 roku w Urzędzie Miasta Łodzi odbyło się V 

Sympozjum Naukowe Dziecko Łódzkie „Działania profilaktyczne w wieku 

rozwojowym i ich znaczenie dla stanu zdrowia w dalszych okresach życia”, 

którego współorganizatorem była Fundacja Dzieciom „Idziemy Razem”.  

9. W ciągu następnych 12 miesięcy Zarząd Fundacji nie widzi zagrożenia dla dalszej 

działalności Fundacji. 

 

Od momentu utworzenia Fundacji regularnie spotykał się Zarząd Fundacji, podejmując 

decyzje o bieżących działaniach Fundacji, a w najważniejszych sprawach Zarząd 

podejmował uchwały (uchwały do wglądu w siedzibie Fundacji).  

 

 

Łódź, 09 stycznia 2008 r.  

 

 

……………………….. 

Danuta Chlebna-Sokół 

Przewodnicząca Zarządu Fundacji  

Dzieciom „Idziemy Razem”  

 

 


