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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2011 rok
1. Nazwa, siedziba i adres organizacji:
Fundacja Anny Wierskiej „Dar Szpiku"
ul. Szczęsna 8
60-587 Poznań
2. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych (zarówno sporządzających
samodzielne sprawozdania finansowe, jak też nie sporządzających takich sprawozdań):
nie posiada.
3. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD:
86.90.E
4. Sąd prowadzący rejestr:
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wpis dnia 23-06-2008
KRS 0000298748
REGON 300779698
5. Dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko oraz funkcja)
PREZES: Dorota Raczkiewicz
CZŁONKOWIE ZARZĄDU: Sobczak Kamila, Jackiewicz Kamil, Homan Maria,
Szukała Piotr
6. Określenie celów statutowych organizacji:
prowadzenia działań z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, w szczególności
profilaktyki chorób nowotworowych krwi,
propagowania idei pozyskiwania dawców szpiku oraz transplantacji szpiku kostnego,
wspierania postaw obywatelskich, w szczególności w zakresie dawstwa szpiku,
zapewnienie obywatelom równego dostępu do informacji, w szczególności dotyczących
profilaktyki i diagnozowania chorób nowotworowych,
wspierania osób i rodzin wymagających szczególnej opieki i pomocy oraz przeciwdziałania
ich wykluczeniu społecznemu.
ZASADY, FORMY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ:
a)

prowadzenie akcji informacyjnych i edukacyjnych na temat pozyskiwania dawców
szpiku oraz transplantacji szpiku kostnego,

b)

tworzenie rejestru niespokrewnionych dawców szpiku,
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c)

prowadzenie kampanii społecznych,

d)

prowadzenie działalności wydawniczej,

e)

prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej,

f)

prowadzenie punktów poradnictwa zdrowotnego, badań profilaktycznych oraz
innych form poradnictwa i punktów informacyjnych,

g)

prowadzenie profilaktyki społecznej, terapii, socjoterapii i innych form pomocy,

h)

organizację imprez kulturalnych, sportowych, szkoleniowych i wypoczynkowych,

i)

organizację kampanii informacyjnych w zakresie promocji postaw społecznoobywatelskich,

j)

współpracę z instytucjami samorządu lokalnego,

k)

współpracę międzynarodową z organizacjami zagranicznymi.

7. Czas trwania działalności : nieograniczony.
8. Okres objęty sprawozdaniem finansowym : rok obrotowy 2011.
9. Nie dotyczy – w skład organizacji nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne
samodzielnie sporządzające sprawozdania finansowe
10. Roczne sprawozdania sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności
przez organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej.
Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych
zagrożeń dla kontynuowania prze organizację działalności.
11. Metody wyceny podajemy w informacji dodatkowej.

Podpisy Zarządu

