Sprawozdanie z działalności Fundacji „Gdy Liczy się Czas” za 2019 rok
1)

dane rejestracyjne fundacji, tj. Nazwa fundacji:Fundacja „Gdy Liczy się Czas”
a) siedziba

20-418 Lublin, ul. Nowy Świat 30a/6

fundacji:
b) adres fundacji:

20-418 Lublin, ul. Nowy Świat 30a/6

c) aktualny adres 20-418 Lublin, ul. Nowy Świat 30a/6
do
korespondencji:
d) adres poczty
elektronicznej,
jeżeli
fundacja taki
posiada:

gdyliczysieczas@gmail.com

e) data wpisu w
Krajowym
Rejestrze
Sądowym:

2016-07-28

f)

numer KRS:

0000629943

g) statystyczny
numer

9462661769

identyfikacyj
ny

h) w systemie
REGON:
i)

36503899400000

dane członków Natalia Voytsel- prezes
zarządu
fundacji (imię
i nazwisko,
pełniona
funkcja):

Kirill Voytsel - sekretarz

j)

określenie
celów
statutowych
fundacji:(ze
statutu)

Celami Fundacji są:
1) działalność w zakresie ochrony zdrowia i pomocy
społecznej,

realizowana

przez

świadczenie

pomocy

rodzinom dotkniętym chorobą nowotworową
2) tworzenie, promocja i realizacja programów mających
na celu pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania ich szans,
3) organizacja zajęć edukacyjnych oraz rekreacyjnych dla
dzieci

i

młodzieży,

w

wieloproblemowych,

szczególności

rodzin

niepełnosprawnym,

rodzin

z

z

rodzin

dzieckiem

dotkniętych

chorobą

nowotworową,
4)

działalność

na

rzecz

osób

ze

chorzeniami

nowotworowymi,
5) działalność na rzecz integracji i reintegracji społecznej
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
6) działalność charytatywna,
7) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej,
pielęgnowanie

polskości

oraz

rozwój

świadomości

narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
8) niesienie pomocy rodzinom w procesie leczenia choroby
nowotworowej

na

oddziałach

onkologii

dziecięcej,

zakładach opieki zdrowotnej i placówkach szpitalnych,
9)

świadczenie

oświatowym

pomocy

podmiotom

świadczącym

pomoc

opiekuńczoedukacyjną,

rozrywkową i ogólnorozwojową na rzecz osób z chorobą
nowotworową,
10)

działalność

wspomagająca

rozwój

wspólnot

i

społeczności lokalnych oraz działalność na rzecz integracji
europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami,
11) działania w sferze rozwoju kultury, edukacji, oświaty i

wychowania,
12) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka
oraz

swobód

obywatelskich,

a

także

działania

wspomagające rozwój demokracji,
13)

działalność

na

rzecz

rozwoju

społeczeństwa

obywatelskiego,
14) pomóc Polonii i Polakom za granicą,
15)

działalność

na

rzecz

integracji

i

wymiany

międzynarodowej z krajami sąsiadującymi
Rzeczpospolitą Polską,
16) promowanie stylu życia, w którym łączy się cele
osobiste i zawodowe z zaangażowaniem na rzecz drugiego
człowieka,
17) promocja zdrowia i zdrowego trybu życia,
18) promocja i organizacja wolontariatu,
19)

działalność

na

rzecz

rodziny,

macierzyństwa,

rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
20) pomóc ośrodkom leczniczym w niesieniu pomocy
chorym,
21) działalność na rzecz organizacji, których celami
statutowymi jest: działalność społeczna, charytatywna,
oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i
sportu, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy
społecznej, rehabilitacji skierowanej do dzieci i młodzieży
w szczególności dotkniętych chorobą nowotworową,
22)

działania

z

zakresu

wypoczynku,

turystyki

krajoznawstwa;
23) fizyczny i intelektualny rozwój dzieci i młodzieży

i

2)

zasady, formy i zakres
działalności statutowej
z podaniem realizacji
celów statutowych:

W 2019 roku zgodnie ze statutem Fundacji były zorganizowane i
przeprowadzone następujące akcji i projekty:
Kontynuacja Ogólnopolskiej Akcji „Wylosuj Anioła” która
polega na społecznym wspieraniu dzieci na oddziałach onkologii
przede wszystkim w Lublinie, Warszawie (Instytut Matki i
Dziecka, Centrum Zdrowia Dziecka), Górnośląskim Centrum
Dziecka i Katowicach poprzez pisania listów i kartek-wsparcia,
obdarowywania prezentami dzieci przebywających na leczeniu
przeciwnowotworowym. Łącznie było obdarowane prezentami
około 180 dzieci .
Fundacja w 2019 roku współpracowała z Fundacją „Polskie
Forum Migracyjne” w zakresie pomocy psychoonkologicznej
osobom z b. ZSSR obecnie zamieszkałych w Warszawie.
Projekt „Piękna Mama” którego celem jest przekazanie wsparcia
oraz otuchy mamom dzieci na oddziałach onkologii w Lublinie,
Warszawie (Centrum Zdrowia Dziecka, Instytut Matki i Dziecka w
Warszawie) poprzez zabiegi kosmetyczne i fryzjerskie, masaże
relaksacyjne, fachową foto sesję, prezenty. W ten sposób
przekazywaliśmy niezbędną energię, aby w konsekwencji mamy
poczuły się bardziej wypoczęte, prezentowały pozytywne myślenie
i miały więcej sił do opieki nad dzieckiem. Akcja w
Uniwersyteckim Szpitalu w Lublinie była objęta Honorowym
Patronatem Prezydenta Miasta Lublin.
Do uczestników akcji w Centrum Zdrowia Dziecka 08.06.2019
roku Pani Prezydentowa wystosowała wspierający list.
26.05.2019 Akcja odbyła się w Uniwersyteckim Szpitalu
Dziecięcym w Lublinie dla mam dzieci z onkologii i rehabilitacji,
każde dziecko w szpitalu otrzymało zestawy prezentów.
10.04.2019 Lublin
08.03.2019 Akcji w Uniwersyteckim Szpitalu w Lublinie odbyła

się pod Patronatem Prezydenta Miasta Lublin, powstał reportaż o
akcji w Express Reporterów.
Akcji odbyły się 09.09.2019 dla całego szpitala Instytutu Matki i
Dziecka w Warszawie.
09.12.2019 Po raz pierwszy Piękna Mama była połączona z
Mikołajkami i odbywała się na oddziale onkologii w Centrum
Zdrowia Dziecka w Warszawie i Instytucie Matki i Dziecka w
Warszawie dla wszystkich dzieci w szpitalu i poradniach .Każde
dziecko otrzymało zestaw hojnych prezentów
Do Oddziału Onkologii Chirurgicznej Instytutu Matki i Dziecka
zostały przekazane tablety i bezprzewodowe słuchawki dla dzieci
i młodzieży.
26.09.2019 Akcja odbyła się na oddziale onkologii chirurgicznej
dzieci i młodzieży Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.
04.08.2020 Po raz kolejny zawitaliśmy w Centrum Zdrowia
Dziecka. Dla rodziców na onkologii dziecięcej chwila relaksu,
odpoczynku to marzenie i luksus. Zestawy prezentów dla dzieci
60 sztuk na oddziale i poradni onkologii
24.07 Piękna Mama odbyła się na oddziale onkologii CZD.

Przy współpracy ze Stowarzyszeniem „Centrum Wolontariatu”
W grudniu odbyły się „Mikołajki” dla dzieci przebywające na
leczeniu w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie.
Podczas akcji były rozdane prezenty dla każdego dziecka przez
„Mikołaja”. Były śpiewany kolędy razem z Łukaszem Jemioło. W
akcji brała udział Wice-prezydent Miasta Lublin pani Beata
Stepaniuk-Kuśmierzak. Akcja odbyła się pod Honorowym
Patronatem Prezydenta Miasta Lublin. Akcja odbyła się
18.12.2019 roku.

17.12.2019 w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie odbyła się
Gwiazdka ze Strażakami! Akcja objęta była patronatem Fundacji
„ Gdy Liczy się Czas” oraz Fundacja Instytutu Matki i Dziecka
Do Instytutu przyjechało 5 wozów strażackich z OSP-Ożarów
Maz., OSP Stare Babice, OSP Borzęcin Duży oraz KSRG OSP
Strzyżew. Dzieci miały okazję wejścia do wozu pod okiem
strażaków oraz ich rodziców. Strażacy w czapkach mikołajów
rozdawali prezenty dzieciom.
Walentynki w Instytut Matki i Dziecka w Warszawie, odbyły się
18.02.2019. Każde dziecko i przyszłe mamy otrzymały zestawy
prezentów.
Gwiazdkowe Marzenia
Zostały spełnione marzenia piątki dzieci z chorobą nowotworową.

W 2019 roku fundacja udzielała bezpłatnych porad
psychologicznych dla rodziców chorych na nowotwory dzieci.
Fundacja w 2018 i 2019 roku realizowała projekt „Jestem
Aniołem, a jaką Ty Masz Super Moc?” realizowanego przy
wsparciu FIO. Celem projektu było kształtowanie postawy
prozdrowotnej, prospołecznej i proekologicznej uczniów szkół w
wieku 13-18 lat, wsparcie dzieci i młodzieży na oddziałach
onkologii w Lublinie, Warszawie, Białymstoku i Katowicach.

Projekty międzynarodowe
Ukraina-Polska: "Dziecko i Rak" Wspólne działania na rzecz
edukacji prozdrowotnej i zwiększenie poziomu satysfakcji z życia
dzieci i młodzieży z chorobą nowotworową projekt była
realizowany w okresie 02.07.2018- 31.01.2019 i był wspierany

przez Polsko-Amerykańską Fundacją „Wolności” , Program RITA.
Projekt był ukierunkowany na dzielenie się polskim
doświadczeniem rehabilitacji społecznej i psychologicznej dzieci i
młodzieży z niepełnosprawnościami po chorobie nowotworowej.
Projekt miał na celu przedstawienie szerokiej gamy działań
specjalistycznych i społecznych, które wspierają dzieci i młodzież
z chorobą nowotworową, przeciwdziałają wykluczeniu
społecznemu dzieci z niepełnosprawnością. W ramach projektu
przedstawione zostały skuteczne działania wychowawcze i
edukacyjne zwiększające aktywność i odpowiedzialność społeczną
dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, które zmierzają do
nauki empatii i przeciwdziałają dyskryminacji dzieci z
niepełnosprawnością.

"Ukraina- Kijów" granty wyjazdowe. Projekt dotyczył wzięcia
udziału w III międzynarodowej konferencji po psychoonkologii,
organizatorem której występowała Katedra Psychologii Medycznej
i Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Kijowie; nawiązanie
partnerskich relacji z Katedrą Psychologii Medycznej i Ogólnej
Uniwersytetu Medycznego w Kijowie; przedstawienie działań
projektu "Dziecko i Rak" Wspólne działania na rzecz edukacji
prozdrowotnej i zwiększenie poziomu satysfakcji z życia dzieci i
młodzieży z chorobą nowotworową” uczestnikom konferencji.
Opracowanie planu dalszej współpracy z organizacjami
pozarządowymi Ukrainy, działającymi na rzecz osób z chorobą
nowotworową. Grant był finansowane przez Polsko -Amerykańską
Fundację "Wolności" - Program RITA. Projekt był realizowany w
okresie 2019-09-17 - 2019-09-22.

3)

opis głównych zdarzeń
prawnych w
działalności fundacji o
skutkach finansowych:

Nie dotyczy

4)

odpisy uchwał zarządu
Nie dotyczy
fundacji (należy
przekazać odpisy uchwał
zarządu fundacji
podjętych w okresie
sprawozdawczym,
którego dotyczy
sprawozdanie, bądź
wskazać, iż zarząd nie
podejmował uchwał);

5)

informacje o wysokości
uzyskanych
przychodów,
z wyodrębnieniem ich
źródeł (np. spadek,
zapis, darowizna,
środki ze źródeł
publicznych, w tym z
budżetu państwa i
budżetu gminy):

Przychody z działalności statutowej - 56 007,60
Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku
publicznego - 40 445,30
Przychody z pozostałej działalności statutowej - 15 562,30
Koszty działalności statutowej - 20 984,32
Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
20 984,32
Darowizny- 24 916,23
Granty
FIO - 21 227,00
Program RITA 3 797,77
Polskie Forum Migracyjne – 9 150

informacje o
Nie dotyczy
odpłatnych
świadczeniach
realizowanych przez
fundację w ramach
celów statutowych
z uwzględnieniem
kosztów tych
świadczeń:
7) działalność gospodarcza:nie dotyczy

6)

a) informacja, czy fundacja prowadzi działalność gospodarczą (niepotrzebne skreślić):
tak, prowadziła

nie, nie prowadziła

b) wynik finansowy Nie dotyczy
z prowadzonej
działalności
gospodarczej:
c) procentowy
stosunku
przychodu
osiągniętego
z działalności
gospodarczej
do
przychodu
osiągniętego
z pozostałych
źródeł:
8)

Nie dotyczy

informacje o poniesionych kosztach na:
a) realizację celów statutowych: 20 984,32
b) administrację:

28675,3

c) działalność
gospodarczą:

Nie dotyczy

d) pozostałe:
9)

dane o zatrudnieniu w fundacji, tj.:
a) łączna liczba osób
zatrudnionych w
fundacji:
b) liczba osób
zatrudnionych
w fundacji z
podziałem

Fundacja w roku 2019 nie zatrudniała pracowników

Fundacja w roku 2019 nie zatrudniała pracowników

na zajmowane
stanowiska:
c) liczba osób
zatrudnionych

Fundacja w roku 2019 nie zatrudniała pracowników

wyłącznie
w działalności
gospodarczej:
10)

dane o wynagrodzeniach wypłacanych w fundacji, tj.:

a) wynagrodzenia:

Nie dotyczy

b) nagrody:

Nie dotyczy

c) premie:

Nie dotyczy

d) inne świadczenia:

Nie dotyczy

e) wynagrodzenia osób
zatrudnionych
wyłącznie w
działalności
gospodarczej:
11)

Nie dotyczy

dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego
łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji, z podziałem na:
a) wynagrodzenia: Nie dotyczy

12)

b) nagrody:

Nie dotyczy

c) premie:

Nie dotyczy

d) inne świadczenia:

Nie dotyczy

dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego
osobom kierującym działalnością gospodarczą z podziałem na:
a) wynagrodzenia: Nie dotyczy
b) nagrody:

Nie dotyczy

c) premie:

Nie dotyczy

d) inne świadczenia:

Nie dotyczy

13)

dane o wydatkach na
wynagrodzenia z umów
zlecenia:

14)

dane o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich
wysokości:

a) ze
wskazaniem
pożyczkobior
ców:
b) ze
wskazaniem
warunków
przyznania
pożyczek:
c) podanie
podstawy
statutowej
udzielonych
pożyczek:
15) dane o kwotach
ulokowanych na
rachunkach bankowych
ze wskazaniem banku:
16)

dane o nabytych
obligacjach:

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

W 2019 roku Fundacja nie nabyła obligacji

dane o wielkości
W 2019 roku Fundacja nie nabyła akcji w spółkach prawa
objętych udziałów lub
handlowego
nabytych akcji w
spółkach prawa
handlowego ze
wskazaniem tych
spółek:
18) dane o nabytych nieruchomościach: w 2019 roku Fundacja nie nabyła nieruchomości
17)

a) wysokość kwot
wydatkowanyc
h
na nabycie
nieruchomości:
b) przeznaczenie
nabytych
nieruchomośc
i:
19) dane o nabytych
pozostałych środkach
trwałych:
20)

dane o wartości
aktywów fundacji
ujętych we właściwych
sprawozdaniach

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

