
 

Sprawozdanie merytoryczne z działalności 

Zarządu Fundacji Pomagającej Dzieciom  

z Chorobami Narządów Ruchu 

„IDZIEMY RAZEM” za rok 2014 

 

1. 1 marca 2014 r. Fundacja zorganizowała VIII Bal Dobroczynny, który odbył się  

jak w poprzednich latach w Instytucie Europejskim w Łodzi. Podczas balu miały 

miejsce wydarzenia o charakterze charytatywnym – aukcja przedmiotów podarowanych 

przez sponsorów i aukcja poduszek oraz kołderek wykonanych specjalnie na bal, a także 

loteria fantowa.  

2. Zgodnie z celem statutowym Fundacji Dzieciom „Idziemy Razem” (paragraf 3, ustęp 1, 

punkt k) pieniądze uzyskane ze sprzedaży darów podczas aukcji   przeprowadzonych na 

balu, zostały przeznaczone na cele statutowe Fundacji – dofinansowanie turnusów 

rehabilitacyjnych, sprzętu diagnostycznego dla dzieci niepełnosprawnych oraz 

zdeponowane na rachunkach bankowych z przeznaczeniem na cele statutowe Fundacji.  

3. Fundacja przyznała na podstawie uchwały Certyfikaty Dobroczynności dla szczególnie 

zasłużonych Darczyńców i Przyjaciół Fundacji. 

4. W strukturach Fundacji Dzieciom "Idziemy Razem" działała jednostka lokalna,  

pod nazwą "Centrum Leczenia Osteoporozy i Innych Chorób Metabolicznych Kości 

Dzieci i Młodzieży", w ramach działalności o typie "not for profit", co oznacza, iż zyski 

z tej działalności są przeznaczone na cele statutowe Fundacji. Jednostka ta utworzona 

została w związku z podjęciem przez Fundację działalności leczniczej o charakterze 

poradni diagnostyczno - konsultacyjnej. Kontynuowano realizację kontraktu z NFZ. 

5. Z okazji Dnia Dziecka Zarząd i Wolontariusze Fundacji „Idziemy Razem” w dniu  

2 czerwca 2014r odwiedzili hospitalizowanych w tym dniu w Klinice Propedeutyki 

Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości podopiecznych i wręczyli im upominki  

z okazji tego święta. 

6.  W dniu 15 czerwca 2014 w Kościele w Bełdowie odbyła się uroczystość jubileuszowa, 

poprzedzona Mszą Świętą, z okazji 20-lecia święceń kapłańskich księdza Jarosława 

Leśniaka. Ksiądz J. Leśniak jest Duszpasterzem naszej Fundacji i członkiem Rady 

Fundacji. Prezes Fundacji prof. Danuta Chlebna-Sokół złożyła gratulacje i życzenia z 

okazji tego jubileuszu oraz wręczyła prezent w imieniu Zarządu, Rady Fundacji, 

Wolontariuszy i naszych Podopiecznych. 

7. Fundacja sfinansowała zakup programu Infant, który służy do wykonywania badań 

densytometrycznych u dzieci poniżej 5 roku życia. Jest on częścią oprogramowania 

densytometru firmy GE Lunar, znajdującego się w  Centrum Leczenia Osteoporozy  

i Innych Chorób Metabolicznych Kości Dzieci i Młodzieży, ul. Traugutta 11 w Łodzi 

(jednostka utworzona w strukturach Fundacji).   

8. W dniach 8-11 sierpnia 2014 roku prezes Fundacji - prof. dr hab. n. med. Danuta 

Chlebna-Sokół wizytowała turnus rehabilitacyjny zorganizowany (podobnie jak 

poprzednie) przez Stowarzyszenie Osób z Wrodzoną Łamliwością Kości (OI). Polska - 

w Międzywodziu, k. Świnoujścia. 



9. 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 w liczbie 30 zostały wysłane do chorych dzieci. 

10. W grudniu 2014 z funduszy zgromadzonych na koncie Fundacji (1%, Darczyńcy) 

zakupiono kardiomonitor – dla Oddziału Chorób Metabolicznych Kości, Kliniki 

Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości. Będzie on służył do 

monitorowania funkcji życiowych pacjentów oddziału; koszt tego aparatu – ponad 

11 000 zł. 

11. W ciągu całego roku 2014 przedstawiciele Wolontariatu Fundacji pomagali 

podopiecznym, niosąc im wsparcie podczas pobytu w Klinice. Kontynuowano także 

inicjatywę pomocy psychologicznej dla podopiecznych i ich rodzin – bezpośredni 

kontakt z psychologiem będącym Wolontariuszem Fundacji.  

12. Fundacja dofinansowała turnusy rehabilitacyjne 38 Podopiecznym Fundacji, na 

podstawie złożonych podań do Zarządu.  

13. W roku 2014 grono Wolontariuszy kontynuowało projekt „Czytamy Dzieciom”, 

koordynatorem jest Pani Magdalena Strumiłło. Wolontariusze zgromadzili dla 

pacjentów Kliniki zabawki, ksiażki, gry, utworzyli kącik zabaw. Ponadto odwiedzają 

pacjentów, czytają bajki i organizują różne zajęcia muzyczne, plastyczne, co umila 

pobyt chorym podczas hospitalizacji. Grupa prowadzi stronę na Facebooku. 

14. Fundacja wydała foldery propagujące działalność Fundacji i "Centrum Leczenia 

Osteoporozy i Innych Chorób Metabolicznych Kości Dzieci i Młodzieży", a także 

kalendarzyki, celem propagowania wpłat 1%. 

15. Fundacja prowadzi stronę internetową oraz stronę na portalu społecznościowym 

Facebook. 

16. 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).  

 

  

 

……………………….. 

Danuta Chlebna-Sokół 

Przewodnicząca Zarządu Fundacji  

Dzieciom „Idziemy Razem”  

 


