Załącznik nr 1
Łódź, 25 stycznia 2010 r.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Zarządu Fundacji Pomagającej Dzieciom z
Chorobami Narządów Ruchu
„IDZIEMY RAZEM” za rok 2009

1.

21 lutego 2009 r. Fundacja zorganizowała III Bal Dobroczynny, który odbył się
w Instytucie Europejskim w Łodzi. Podczas balu miały miejsce 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

i loterii fantowej

przeprowadzonych na balu, zostały przeznaczone na cele statutowe Fundacji –
dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych oraz
zdeponowane na lokatach z przeznaczeniem na remont pododdziału Patologii
Noworodka Kliniki Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości.
3.

W dniu 30.05.2009r. Zarząd i Wolontariusze Fundacji spotkali się ze swymi
Podopiecznymi na seansie filmowym w kinie „Orange Imax” w łódzkim Centrum
Handlowym Manufaktura. Pokaz filmu „Potwory kontra obcy”, zorganizowany został z
okazji Dnia Dziecka.

4.

Fundacja była współorganizatorem sesji pediatrycznej

podczas III Środkowo

Europejskiego Kongresu Osteoporozy i Osteoartrozy, który odbył się w Krakowie w
dniach 24-26 września 2009.
5.

W dniu 7.12.2009 Wolontariat Fundacji Dzieciom „Idziemy Razem„ zorganizował
Mikołajki dla dzieci hospitalizowanych w Klinice Propedeutyki Pediatrii i Chorób
Metabolicznych Kości. Prezes Fundacji - prof. dr hab. n. med. Danuta Chlebna-Sokół
wraz z Wolontariuszkami obdarowały małych podopiecznych maskotkami oraz innymi
drobnymi prezentami.

6.

W dniu 10 grudnia 2009r. w Urzędzie Miasta Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 104
odbyło się VI Sympozjum Naukowe z cyklu: Dziecko Łódzkie „Kierunki zmian
w sytuacji zdrowotnej dzieci regionu łódzkiego w ostatnim piętnastoleciu”,

którego współorganizatorem była Fundacja Dzieciom „Idziemy Razem”.
7.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, najbardziej potrzebujący Podopieczni
Fundacji zostali obdarowani paczkami świątecznymi (zabawki, artykuły
piśmienne oraz kosmetyki pielęgnacyjne i środki higieniczne). Po przygotowaniu
przez Wolontariuszy paczki zostaly wysłane do dzieci.

8.

W ciągu całego roku 2009 przedstawicielki Zarządu Fundacji – Agnieszka Rusińska
i Izabela Michałus uczestniczyły w cyklu konferencji organizowanych przez Instytut
Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, połączonych z warsztatami dla organizacji
pozarządowych. Na spotkaniach omawiano między innymi sposób pozyskiwania
funduszy, współpracę z samorządami lokalnymi, autoprezentację Fundacji i współpracę
z mediami.

9.

W roku 2009 Zarząd Fundacji podjął decyzję o udostępnieniu konta w celu zbierania
funduszy na leczenie, rahabilitację po podpisaniu umowy z Rodzicami Podopiecznych.

10.

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, 25 stycznia 2010 r.

………………………..
Danuta Chlebna-Sokół
Przewodnicząca Zarządu Fundacji
Dzieciom „Idziemy Razem”

Załącznik nr 3
Proponowany plan działania Fundacji w roku 2010
1. Zorganizowanie Balu Charytatywnego na rzecz Fundacji w dniu 13 lutego 2010 r.
2. Zebranie darów i przygotowanie aukcji tych przedmiotów podczas Balu albo w innym
terminie (środki uzyskane z aukcji będą przeznaczone na dofinansowanie turnusów
rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych i inne cele statutowe Fundacji).
3. Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla podopiecznych Fundacji.
4. Kontynuacja wykładów edukacyjnych dla dzieci przewlekle chorych, ich rodziców,
a także osób sprawujących opiekę lekarską i inną.
5. Kontynuacja współtworzenia programów naukowych w ramach działalności Sekcji
Chorób Metabolicznych Dzieci i Młodzieży przy Polskiej Fundacji Osteoporozy. Organizacja
posiedzeń naukowych.

6. Organizowanie spotkań z chorymi dziećmi na terenie szpitala jak i poza nim,
organizacja Dnia Dziecka, Mikołajek i innych imprez, np.:
a) Organizacja Warsztaty Plastyczne dla dzieci pozostających pod opieką
Fundacji.
b) Organizacja Warsztatów Teatralnych dla dzieci pozostających pod opieką
Fundacji.
c) Dzień Dziecka w Imax – seans filmowy podopiecznych Fundacji. Dzieci
pozostaną pod opieką wolontariuszy.
d) Mikołajki – zorganizowanie spotkania z Mikołajem. Podarowanie drobnych
upominków.
e) Przygotowanie i wysłanie paczek świątecznych dla Podopiecznych Fundacji.
f) Odwiedziny podopiecznych hospitalizowanych w Klinice Propedeutyki
Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości, z życzeniami i drobnymi prezentami.

7. Uczestnictwo przedstawicieli Fundacji w wydarzeniach kulturalnych i edukacyjnych
o zasięgu miejskim i wojewódzkim, celem promocji działań Fundacji.
8. Przygotowanie kalendarza z logo Fundacji. Dochód zebrany ze sprzedaży będzie
przeznaczony na cele stautowe Fundacji.
9. Przygotowanie materiałów promujących Fundację (m.in. kubki, koszulki).

