Załącznik nr 1
Łódź, 19 stycznia 2012 r.
Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Zarządu Fundacji Pomagającej Dzieciom z
Chorobami Narządów Ruchu
„IDZIEMY RAZEM” za rok 2011

1.

W dniu 4 stycznia 2011r. Zarząd Fundacji dokonał przelewu kwoty stanowiącej
15% wkładu własnego do projektu "Przebudowa pomieszczeń III Oddziału
Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości w Łodzi, przy ul. Spornej
36/50", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Remont Kliniki rozpoczął sie w marcu
2011 roku.

2.

Fundacja była współorganizatorem II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
zatytułowanej "Witamina D - Wczoraj, Dziś, Jutro". Konferencja odbyła się w
dniach 14-15.01.2011r., w Instytucie Europejskim w Łodzi.

3.

5 marca 2011 r. Fundacja zorganizowała V Bal Dobroczynny, który odbył się
w Instytucie Europejskim w Łodzi. Podczas balu miały miejsce wydarzenia
o charakterze charytatywnym – aukcja i loteria fantowa.

4.

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, sprzętu
rehabilitacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych oraz zdeponowane na lokatach
z przeznaczeniem na cele statutowe Fundacji.

5.

Z okazji Dnia Dziecka w dniu 4 czerwca 2011 roku, Zarząd i Wolontariusze
Fundacji już po raz piąty spotkali się ze swoimi Podopiecznymi. Tym razem
zorganizowano dwie imprezy. Dla dzieci młodszych była to wizyta w figloraju
"Krasnal", a dla starszych trójwymiarowy seans filmu "KungFu Panda II" w kinie
"Cinema City" w łódzkim Centrum Handlowym Manufaktura. W obu imprezach
brało udział w sumie 50 osób; każdy z uczestników otrzymał poczęstunek.

6.

W dniach 17-18 czerwca 2011 roku przedstawiciele Fundacji uczestniczyli w
Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Kontrowersje i fakty w opiece paliatywnej

nad dziećmi”, podczas której wygłoszono wykłady dotyczące postępów w
diagnostyce, leczeniu i profilaktyce osteoporozy u dzieci i młodzieży oraz
wrodzonej łamliwości kości jako problemu dzieci objętych opieką paliatywną.
Konferencja zaowocowała publikacją w formie książki pt.: „Pediatryczna opieka
paliatywna”, w której zamieszczony jest rozdział autorstwa Prezesa Fundacji
profesor Danuty Chlebnej-Sokół i Skarbnika Fundacji doktor Agnieszki
Rusińskiej, pt. : „Zaburzenia metabolizmu kostnego jako ważny problem w
opiece paliatywnej nad dziećmi”.
7.

Prezes Fundacji, profesor Danuta Chlebna-Sokół odwiedziła w sierpniu 2011
roku, turnus rehabilitacyjny dla dzieci z wrodzoną łamliwością kości w Stegnie,
gdzie jako zaproszony Gość przedstawiła nowe możliwości leczenia tej choroby.
Turnus zorganizowało Koło Pomocy Dzieciom z Wrodzoną Łamliwością Kości.

8.

Przedstawiciele Fundacji byli wykładowacami w sesji pediatrycznej podczas IV
Europejskiego Kongresu Osteoporozy i Osteoartrozy zorganizowanego przez
Polskie Towarzystwo Osteoartrologii i Polską Fundację Osteoporozy. Kongres
odbył się w dniach 29.09.-01.10.2011r. w Krakowie, poświęcony był
diagnostyce, leczeniu i poprawie jakości życia pacjentów z chorobami narządu
ruchu.

9.

Fundacja była współorganizatorem VII Sympozjum Naukowego z cyklu: Dziecko
Łódzkie "Aktualne problemy zdrowotne i psychospołeczne populacji wieku
rozwojowego w regionie łódzkim, która odbyła się 8 grudnia 2011r. w Urzędzie
Miasta Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 104. Podczas Konferencji zostały omówione
bardzo

ważne,

aktualne

problemy

zdrowotne,

psychiczne,

społeczne

stwierdzone w badaniach dzieci i młodzieży przez lekarzy, psychologów,
socjologów i antropologów. Wśród tematów poruszanych podczas Sympozjum
wyróżniały się: otyłość i inne zaburzenia stanu odżywienia, niedobór witaminy
D, późne powikłania wcześniactwa, zwiększona zapadalność na wybrane
choroby przewlekłe (alergie, cukrzyca, próchnica, depresja), a także problemy
psychospołeczne

(nikotynizm,

alkoholizm,

stosowanie

dopalaczy,

próby

samobójcze, zaburzenia w rozwoju psychicznym).
10. 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 zostały wysłane do dzieci.

11. W związku z planowanym rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej
o typie „not for profit”, w ramach której Fundacja utworzy Centrum
diagnostyczno-lecznicze dla dzieci i młodzieży z chorobami metabolicznymi
kości, w tym przede wszystkim dla Podopiecznych Fundacji, Zarząd Fundacji
podjął decyzję o wynajęciu lokalu na tę działalność. Po przejściu odpowiedniej
procedury przyznania pomieszczenia należącego do miasta, przeprowadzonej
przez Urząd Miasta Łodzi, Fundacja zadecydowała o wynajęciu lokalu
mieszczącego się w Łodzi, przy ulicy Traugutta 11, z przeznaczeniem na
działalność diagnostyczno-konsultacyjną. Umowa najmu podpisana została z
Administracją Nieruchomościami Łódź-Śródmieście „CENTRUM I”.
12. W zwiazku z podpisaną umową najmu lokalu użytkowego, mieszczącego się w
Łodzi,

przy

ulicy

przeprowadzeniu

Traugutta

prac

11,

adaptacyjno

Zarząd
–

Fundacji

remontowych

podjął
według

decyzję

o

wcześniej

przygotowanego projektu, celem przystosowania pomieszczeń do rozpoczęcia
działalności leczniczej powstającego w strukturach Fundacji „Centrum Leczenia
Osteoporozy i Innych Chorób Metabolicznych Kości Dzieci i Młodzieży”.
Fundacja dokonała przelewu na konto wykonawcy prac remontowych na poczet
pierwszego etapu prac.
13. Fundacja przygotowała folder promujący jej działania i przedstawiający
najważniejsze wydarzenia i osiągnięcia, przygotowano równiez inne materiały
promocyjne Fundacji.
14. W ciągu całego roku 2011 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.
15. 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, 19 stycznia 2012 r.

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

Załącznik nr 3
Proponowany plan działania Fundacji w roku 2012
1. Zorganizowanie Balu Charytatywnego na rzecz Fundacji w dniu 18 lutego 2012 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. Udział w organizacji III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej. Konferencja ta będzie
zorganizowana przez Klinikę Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości
oraz Sekcję Chorób Metabolicznych Kości Dzieci i Młodzieży.
6. Kontynuacja współtworzenia programów naukowych w ramach działalności Sekcji
Chorób Metabolicznych Dzieci i Młodzieży przy Polskiej Fundacji Osteoporozy.
Organizacja posiedzeń naukowych.
7. 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) Dzień Dziecka w Imax – seans filmowy podopiecznych Fundacji. Dzieci
pozostaną pod opieką wolontariuszy.
c) Mikołajki – zorganizowanie spotkania z Mikołajem. Podarowanie drobnych
upominków.
d) Przygotowanie i wysłanie paczek świątecznych dla Podopiecznych Fundacji.
e) Odwiedziny podopiecznych hospitalizowanych w Klinice Propedeutyki
Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości, z życzeniami i drobnymi prezentami.

f) Pomoc psychologiczna, wsparcie dla podopiecznych Fundacji i ich rodzin
8. Uczestnictwo przedstawicieli Fundacji w wydarzeniach kulturalnych i edukacyjnych
o zasięgu miejskim i wojewódzkim, celem promocji działań Fundacji.
9. Przygotowanie materiałów promujących Fundację (m.in. kalendarzyki).

