Załącznik nr 1
Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Zarządu Fundacji Pomagającej Dzieciom z
Chorobami Narządów Ruchu
„IDZIEMY RAZEM” za rok 2012

1.

18 lutego 2012 r. Fundacja zorganizowała VI Bal Dobroczynny, który odbył się
w Instytucie Europejskim w Łodzi. Podczas balu miały miejsce wydarzenia
o charakterze charytatywnym – aukcja przedmiotów podarowanych przez
sponsorów i aukcja poduszek wykonanych specjalnie na bal.

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 lokatach z przeznaczeniem na cele
statutowe Fundacji.

3.

W strukturach Fundacji Dzieciom "Idziemy Razem" utworzona została 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 będą przeznaczone na cele
statutowe Fundacji. Jednostka ta utworzona została w związku z planowanym
podjęciem przez Fundację działalności leczniczej o charakterze poradni
diagnostyczno - konsultacyjnej.

4.

16 kwietnia 2012 roku, miało miejsce uroczyste otwarcie wyremontowanego
Oddziału Kliniki Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości SP ZOZ
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 w Łodzi. Na remont ten Fundacja
dokonała w 2011 roku 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.

5.

Dnia 10 maja 2012 r., w Klinice Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych
Kości odbyło się "Spotkanie z bajką", zorganizowane przez Fundację Dzieciom

"Idziemy Razem". Spotkanie poprowadziła dr Agnieszka Aysen Kaim, turkolog,
wraz ze studentkami Katedry Slawistyki Południowej Uniwersytetu Łódzkiego.
Uczestniczyły w nim dzieci hospitalizowane w Klinice.
6.

13 maja 2012 roku przedstawicielki Fundacji Dzieciom "Idziemy Razem" (prof.
Danuta Chlebna Sokół, dr Izabela Michałus, mgr Olga Kurnatowska)
uczestniczyły w Pabianickim Dniu Zdrowia i Urody. Przedstawicielki Fundacji
udzielały porad z zakresu chorób metabolicznych kości u dzieci i młodzieży oraz
promowały Fundację i jej działalność.

7.

W dniu 25 maja 2012 roku, w Instytucie Europejskim w Łodzi, przy ul.
Piotrkowskiej 258/260, odbyła się Akcja Dobroczynna dla Chorych Dzieci pt.
"DENSYTOMETR". Patronat nad tą imprezą o charakterze charytatywnym
objęli: Metropolita Łódzki Arcybiskup Władysław Ziółek i Wojewoda Łódzki
Jolanta Chełmińska. W programie znalazła się aukcja darów, z której dochód
przeznaczony był na zakup aparatu densytometrycznego potrzebnego do badań
kości.

8.

13 czerwca 2012 roku, miało miejsce uroczyste otwarcie Centrum Leczenia
Osteoporozy i Innych Chorób Metabolicznych Kości przy Fundacji Dzieciom
"Idziemy Razem", które mieści się w Łodzi przy ulicy Traugutta 11.
W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Fundacji: Członkowie Zarządu
i Rady Fundacji, Rady Konsultacyjno Programowej, Komisji Rewizyjnej,
Wolontariusze Fundacji a także zaproszeni Goście darczyńcy i przyjaciele
Fundacji. Porady w Centrum udzielane będą bezpłatnie, gdyż podpisany został
kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia w Łodzi. Centrum składa się
z 2 gabinetów lekarskich, pracowni densytometrycznej z nowoczesnym
aparatem do pomiaru gęstości mineralnej kości, przestronnej recepcji
i pomieszczeń socjalnych. Lokal jest przystosowany dla potrzeb osób
niepełnosprawnych.

9.

W dniach 13-16 lipca 2012 Prezes Fundacji - profesor Danuta Chlebna-Sokół
odwiedziła uczestników turnusu rehabilitacyjnego dla dzieci i osób dorosłych,
chorych na wrodzoną łamliwość kości, udzielając porad specjalistycznych i
różnych informacji dotyczących tej choroby. Turnus był zorganizowany przez
Krajowe Koło Pomocy Chorym na Wrodzoną Łamliwość Kości, z którym
Fundacja współpracuje.

10. 14 listopada 2012 r w Konstantynowie Łódzkim (Biały Pałac) odbyła się

uroczystość z okazji 2 Jubileuszy instytucji ważnych dla rozwoju rolnictwa w
naszym regionie. Było to XV-lecie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego i XXlecie działalności KRUS w województwie łódzkim. W uroczystości tej
uczestniczyła Prezes Fundacji - profesor Danuta Chlebna-Sokół.
11. 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.
12. 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.
13. 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”

Załącznik nr 3
Proponowany plan działania Fundacji w roku 2013
1. Zorganizowanie VII Balu Charytatywnego na rzecz Fundacji w dniu 2 lutego
2013 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) Dzień Dziecka w Imax – seans filmowy podopiecznych Fundacji. Dzieci
pozostaną pod opieką wolontariuszy.
b) Mikołajki – zorganizowanie spotkania z Mikołajem. Podarowanie
drobnych upominków.
c) Przygotowanie i wysłanie paczek świątecznych dla Podopiecznych
Fundacji.
d) Odwiedziny podopiecznych hospitalizowanych w Klinice Propedeutyki
Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości, z życzeniami i drobnymi
prezentami.
e) Pomoc psychologiczna, wsparcie dla podopiecznych Fundacji i ich rodzin

7. Uczestnictwo

przedstawicieli

Fundacji

w

wydarzeniach

kulturalnych

edukacyjnych
o zasięgu miejskim i wojewódzkim, celem promocji działań Fundacji.
8. Przygotowanie materiałów promujących Fundację (m.in. kalendarzyki).

i

