Sprawozdanie merytoryczne

Fundacja IUS MEDICINAE
2015 rok
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INFORMACJE NA TEMAT „Fundacji IUS MEDICINAE”

1. Informacje ogólne:
•

Adres:
02-695 Warszawa, ul. Orzycka 24 lok.48,
tel./fax:

Dzielnica Mokotów, woj. Mazowieckie;

(0 22) 474 15 22; (0 22) 474 15 23; 0 516 150 164

E-mail: i.grzesiak@prawapacjenta.eu
• Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 12.12.2011 r.
Numer KRS: 0000402273
REGON: 145944728
NIP: 5213625672
• Forma prawna: Fundacja
• Nazwa banku i numer rachunku:
BANK PEKAO S.A. III Oddz. Warszawa 35 1240 1040 1111 0010 4412 8334

2. Dane osób wchodzących w skład Zarządu:
Igor Grzesiak

- Wiceprezes Zarządu

3. Cel działalności
Fundacja ustanowiona jest w celu upowszechniania zagadnień związanych z ochroną zdrowia
a w szczególności:
1. Podejmowania inicjatyw naukowych, badawczych i edukacyjnych w zakresie:
•

Zdrowia i jego uwarunkowań fizycznych, psychicznych, społecznych i
ekologicznych,

•

Praw człowieka,

•

Prawa do ochrony zdrowia,

•

Prawa do świadczeń opieki zdrowotnej,

•

Prawa medycznego,

•

Prawa ochrony środowiska.
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2. Wzmacniania w społeczeństwie poszanowania i przestrzegania praw człowieka, praw
pacjenta i praw zawodów medycznych.
3. Działania na rzecz popularyzacji prawa do ochrony zdrowia, prawa do świadczenia
opieki zdrowotnej, prawa medycznego, prawa do ochrony środowiska oraz promocji
i edukacji zdrowotnej.

4. Zakres działalności statutowej
Realizując cele wymienione w § 8. Fundacja może podejmować następujące działania:
1. Organizować, wspierać lub zlecać:
•

Projekty, studia i badania,

•

Działalność edukacyjną,

•

Współpracować z osobami fizycznymi, osobami prawnymi, spółkami prawa
handlowego i podmiotami publicznymi.

•

Organizować spotkania, konferencje, szkolenia, debaty, oraz inne wydarzenia
związane z celami Fundacji,

•

Gromadzenie informacji i materiałów służących działalności edukacyjnej
w zakresie prawa ochrony zdrowia, prawa do świadczeń opieki zdrowotnej,
prawa medycznego, prawa do ochrony środowiska oraz promocji i edukacji
zdrowotnej,

•

Prowadzić działalność wydawniczą

2. Reprezentować podmioty przed krajowymi, europejskimi i międzynarodowymi
podmiotami sądowymi, administracyjnymi i społecznymi, występować do tych
podmiotów w charakterze przedstawiciela społecznego. Fundacja w tym zakresie
podejmuje działa z poszanowaniem odpowiednich regulacji prawnych.
3. Prowadzić kształcenie oraz poszerzanie wiedzy i świadomości obywatelskiej
w obszarze prawa do ochrony zdrowia, prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, prawa
medycznego i polityki zdrowotnej państwa, prawa do ochrony środowiska oraz
promocji i edukacji zdrowotnej.
4. Opiniować projekty i obowiązujące akty prawne.
5. Prowadzić mediacje w zakresie naruszania praw pacjenta i praw zawodów
medycznych.
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Fundacja cały dochód przeznacza na
działalność statutową.
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Działalność Fundacji opiera się na pracy społecznej osób wspierających działalność Fundacji
i pracy osób zatrudnionych przez Fundację.

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA W 2015 ROKU

I.

„Najpierw Mieszkanie – rzecznictwo oparte o dowody”, projekt finansowany
z Funduszy EOG.

Fundacja Ius Medicinae wraz z Kamiliańską Misją Pomocy Społecznej jest realizatorem
dwuletniego projektu w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z
Funduszy EOG pt. „Najpierw Mieszkanie – rzecznictwo oparte o dowody”.
Projekt to stabilne rzecznictwo oparte o dowody, gromadzone i upowszechniane w celu
wpłynięcia na zmianę w nastawieniu do budowania systemu wsparcia dla ludzi skrajnie
wykluczonych, żyjących „na ulicach”, niekorzystających z dostępnej pomocy. Dowody
istnienia problemu będą zbierane poprzez badania oparte o dane gromadzone w procesie
udzielania wsparcia tej grupie ludzi (skala zjawiska, realne koszty występowania, nastawienie
interesariuszy) i upowszechniane za pośrednictwem konsultacyjnych seminariów i
konferencji, strony i biuletynu internetowego i publikacji. Rezultatem podjętych działań
będzie stworzenie gruntu dla wdrażania w Polsce nowoczesnych programów opartych o ideę
Najpierw Mieszkanie z sukcesem realizowanych w USA i kilku krajach EU, wymyślonych
przez S. Tsemberisa z nowojorskiej Fundacji Pathways to Housing. Projekt jest realizowany
w partnerstwie łączącym doświadczenie prowadzenia kampanii społecznych, wspierania ludzi
bezdomnych, rzecznictwa opartego o wiedzę i współpracy międzynarodowej. Większość
działań jest prowadzona na terenie Województwa Mazowieckiego.

DZIAŁANIA:
1.

Strona „Mieszkanie na ulicy, czy najpierw mieszkanie”,
www.czynajpierwmieszkanie.pl
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2.

Publikacja elektroniczna o idei „Najpierw mieszkanie” zawierająca tłumaczenie
obszernych fragmentów źródłowego opracowania o programie stworzonego przez
jego pomysłodawcę Sama Tsemberisa.

3.

Rzecznictwo idei „Najpierw Mieszkanie w mediach i wśród interesariuszy.

4.

Badania sytuacji ludzi mieszkających w przestrzeni publicznej.

5.

Opracowanie kontekstowe o podejściu do idei „Najpierw mieszkanie” w Islandii.

6.

Dwie ekspertyzy o charakterze studium wykonalności o możliwościach wdrożenia
programu „Najpierw mieszkanie” w Polsce, określających warunki implementacji w
ramach systemu opieki psychiatrycznej i mieszkalnictwa.

7.

Pięć Seminariów Interesariuszy Bezdomności – tematycznych debat osób
posiadających wiedzę o zjawisku wzorowane na seminariach mazowieckich
interesariuszy z lat 2012-13.

8.

Wymiana doświadczeń w środowisku międzynarodowym poprzez bieżące posty,
artykuły internetowe i opracowania oraz uczestnictwo w międzynarodowych
konferencjach.

9.

Konferencja końcowa w lutym 2016 – przedstawienie wyników badań i ekspertyz,
doświadczeń ludzi mieszkających na ulicy, rekomendacji na przyszłość.

10.

Publikacja podsumowująca doświadczenia i opracowania projektu.

11.

Badanie nastawienia do idei „Najpierw mieszkanie” – ankieta mierząca nastawienie
do idei wśród interesariuszy, którzy wzięli udział w projekcie.

Projekt jest realizowany od 01 kwietnia 2014 do 31 marca 2015 roku
http://www.czynajpierwmieszkanie.pl/

II. Partnerstwo strategiczne Erasmus + ‘ Drogi bezdomności”

Fundacja Ius Medicinae współtworzy międzynarodowe partnerstwo „Ways out of
Homelessness” organizacji pracujących na rzecz ludzi doświadczających bezdomności na
Węgrzech, w Czechach, Rumunii i Polsce. Celem partnerstwa jest zgromadzenie i
popularyzacja wiedzy o programach mieszkaniowych tworzonych w Europie Centralnej oraz
zbudowanie sieci współpracy. W naszym regionie w obszarze bezdomności dominują
programy oparte o pomoc doraźną w postaci posiłków, noclegowni i schronisk. Programy
mieszkaniowe, w których pomoc w procesie wychodzenia z bezdomności opiera się o pobyt
w mieszkaniu są wciąż rzadkością mimo tego, iż badania i międzynarodowe doświadczenia
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wykazują na ich skuteczność i konieczność wprowadzenia na szerszą skalę. Z kolei
interesariusze, osoby tworzące programy pomocowe mało o sobie wiedzą, koncentrując się na
nawiązywaniu kontaktów z organizacjami z krajów starej UE. Tymczasem łączą nas
doświadczenia wynikające z podobnej historii w okresie powojennym i co za tym idzie
podobne wyzwania w budowaniu nowoczesnej polityki społecznej. W ramach partnerstwa
zaplanowanych jest pięć wizyt studyjnych w stolicach krajów organizacji partnerskich,
publikacje internetowe, stworzenie rekomendacji, wskazówek do programów doskonalenia
zawodowego pracowników a także test internetowego kursu wiedzy o programach „Najpierw
mieszkanie” przygotowywanego przez FEANTSA.
Liderem partnerstwa jest węgierska BMSZKI Budapest Methodological Centre of Social
Policy and Its Institutions, pozostali uczestnicy to the rumuńska Casa Ioana Association,
czeska Sdruzeni Azylovych Domu, węgierski Habitat for Humanity oraz europejska
FEANTSA. Partnerstwo zostało zawiązane na dwa lata od września 2014 do sierpnia 2016, z
ramienia Fundacji Ius Medicinae koordynacją projektu zajmuje się Julia Wygnańska.
Działania partnerstwa uzupełniają międzynarodową wymianę doświadczeń prowadzoną w
innym projekcie Fundacji „Najpierw mieszkanie – rzecznictwo oparte o dowody”.
Partnerstwo jest w całości finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programu
ERASMUS+.
Projekt przez Fundację jest realizowany od 01 stycznia 2015 do 31 sierpnia 2015 roku
http://www.bmszki.hu/en/erasmus/erasmus-project

III. „Obywatelska Koalicja na Rzecz Zdrowia Psychicznego” projekt finansowany z
Funduszy EOG.
Fundacja Ius Medicinae wraz z Fundacją Wygrajmy Zdrowie była realizatorem projektu w
ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG pt.
„Obywatelska Koalicja na Rzecz Zdrowia Psychicznego”. Celem niniejszego projektu jest
społeczna kontrola sposobu realizacji przez Ministerstwo Zdrowia, Narodowego Programu
Ochrony Zdrowia Psychicznego, analiza tego systemu oraz wypracowanie wniosków i
zaproponowanie wprowadzenia zmian na przestrzeni kolejnych lat. Projekt jest odpowiedzią
na trudną sytuację polskich pacjentów chorych psychicznie związaną z nieefektywną
realizacją

przez

Ministerstwo

Zdrowia

Narodowego

Programu

Ochrony

Zdrowia

Psychicznego.
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Harmonogram realizacji projektu pn. ”Obywatelska Koalicja na Rzecz Zdrowia
Psychicznego”
1. Powołanie Obywatelskiej Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego oraz Zespołu
Monitorującego (ZM) - wrzesień 2014
2. Przeprowadzenie przez ZM monitoringu dotyczącego efektywności NPOZP 2011 2015 oraz ocena stopnia i skali jego realizacji - październik 2014/marzec 2015
3. Spotkania i Prace członków ZM opracowującego wytyczne i rekomendacje do nowej
edycji NPOZP na lata 2016-2020 - marzec/wrzesień 2015
4. Opracowanie Raportu (Nowelizacji NPOZP) w wersji pdf - październik 2015
5. Prowadzenie konsultacji społecznych ze środowiskiem organizacji pacjenckich - luty
/listopad 2015
6. Prowadzenie działań interwencyjnych/rzeczczniczych - Spotkania przedstawicieli
Koalicji z decydentami z MZ - wrzesień 2014/listopad 2015
7. Działania informacyjno - promocyjne oraz media relations - wrzesień 2014/listopad
2015
Dzięki realizacji projektu wypracowano rekomendacje zmian w NPOZP na lata 2016-2020,
które już w trakcie realizacji projektu służyły do przygotowania nowego dokumentu. Udało
się także doprowadzić do włączenia środowisk związanych z ochroną zdrowia psychicznego
(środowiska lekarskiego i organizacji reprezentujących pacjentów) w prace prowadzone przez
MZ.
Powołana została „Obywatelska Koalicja na Rzecz Zdrowia Psychicznego” oraz Zespół
Monitorujący, w skład którego weszli przedstawiciele środowiska pacjentów oraz lekarzy
psychiatrów, eksperci z zakresu ochrony zdrowia i prawa medycznego. Na podstawie
dostępnych źródeł oraz wyników ankiet powstała analiza dotychczasowego NPOZP.
Kluczowy dla osiągnięcia celu raport „Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego
2016-2020 – rekomendacje” został przedłożony w MZ oraz przekazany szeroko środowisku
lekarskiemu, samorządom, organizacjom i mediom. Prowadzono intensywne działania
rzecznicze, które m.in. przyczyniły się do utrzymania NPOZP w nowelizowanej ustawie o
ochronie zdrowia publicznego.
Projekt był realizowany od 01 września 2014 do 30 listopada 2015 roku
http://www.twojeprawapacjenta.pl/index.php?p=m&idg=mg,12
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PODSTAWOWE INFORMACJE FINANSOWE FUNDACJI
1. Przyjęcie bilansu finansowego za rok 2015 uchwałą zarządu nr 2/2016 z dnia
27 czerwca 2016 r. „Fundacji Ius Medicinae”
Zarząd Fundacji w składzie:
Igor Grzesiak – wiceprezes zarządu

na posiedzeniu w dniu 27.06.2016 r. zatwierdził BILANS za rok 2015 z zyskiem
1 659.47zł (słownie: jeden tysiąc sześćset pięćdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści
siedem groszy). Zysk przeznaczono na powiększenie funduszu statutowego.
podpisy: Igor Grzesiak

2. Informacje o wysokości uzyskanych przychodów z tytułu:
Przychody z działalności statutowej
a) Darowizny

- 0 zł

b) Granty

- 322 720,92 zł

c) Środki ze źródeł publicznych budżet państwa

- 0 zł

Przychody finansowe
d) Odsetki

-

0,00 zł

e) Przychody

3. Informacje o odpłatnych świadczeniach realizowanych przez Fundacje w ramach
celów statutowych:
Fundacja w roku 2015 nie realizowała odpłatnych świadczeń w ramach działalności
statutowej.

4. Informacje o działalności gospodarczej:
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

5. Informacje o poniesionych kosztach z tytułu:
a) Realizacji celów statutowych

- 320 718,11 zł

b) Administracja

- 343,34

c) Działalność gospodarcza

zł

- 0 zł
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d) Pozostałe koszty

- 0 zł

6. Dane o zatrudnieniu w Fundacji:
Fundacja w roku 2015 nie zatrudniała pracowników z tytuły umowy o pracę.

7. Dane o wynagrodzeniach wypłacanych w Fundacji:
Nie wypłacała wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę.

8. Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego wynagrodzenia:
Członkowie Zarządu Fundacji nie pobierają miesięcznego wynagrodzenia z tytułu
umowy o pracę za działalność w Zarządzie. Fundacja również nie wypłacała
wynagrodzeń oraz nagród, premii, innych świadczeń członkom innych niż zarząd
organów Fundacji.

9. Dane o wynagrodzeniach z tytułu umów zleceń:
W roku 2015 Fundacja przeznaczyła na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zleceń
kwotę w wysokości 204 656,98 zł

10. Dane o udzielonych pożyczkach:
Fundacja w roku 2015 nie udzieliła pożyczek pieniężnych

11. Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych:
Na rachunkach bankowych w banku Pekao SA na dzień 31.12.2015 ulokowane było :
74 507,53 zł

12. Dane o nabytych obligacjach:
Fundacja nie posiada obligacji.

13. Dane o wielkości objętych udziałem lub nabytych akcjach:
Fundacja nie posiada objętych udziałów lub nabytych akcji.

14. Dane o nabytych nieruchomościach:
Fundacja nie posiada nieruchomości.
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15. Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych:
Fundacja nie nabyła w 2015 r. pozostałych środków trwałych

16. Dane o wartości aktywów fundacji:
Wartość aktywów Fundacji na dzień 31.12.2015 r. wynosiła: 97 099,52 zł

17. Dane o wartości zobowiązań fundacji:
Wartość zobowiązań na dzień 31.12.2015 r. wynosiła: 6 117,04 zł

18. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe:
Fundacja w 2015 r. nie realizowała zadań zleconych przez podmioty państwowe.

19. Informacja o rozliczeniu fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych:
Fundacja w 2015 r. odprowadzała co miesiąc podatek dochodowy od osób fizycznych
od dokonywanych wypłat.

20. Informacja o składkach deklaracjach podatkowych.
Fundacja za 2015 r. złożyła deklaracje roczną CIT-8 zeznanie o wysokości
osiągniętego dochodu /poniesionej straty/ przez podatnika podatku dochodowego od
osób prawnych.

21. Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych:
- Projekt „Najpierw Mieszkanie – rzecznictwo oparte o dowody” – 131 034,66 zł
- Projekt „Obywatelska Koalicja na Rzecz Zdrowia Psychicznego” – 163 321,73 zł
- Projekt ERAZMUS+ "Ways out of homelessness" – 26 311,72 zł

W okresie sprawozdawczym w Fundacji nie była przeprowadzona kontrola.
Niniejsze sprawozdanie złożone zostaje zgodnie z ustawą z dn. 06.04.1984 r. o fundacjach
oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dn. 08.05.2001 r. w sprawie ramowego
zakresu sprawozdania z działalności fundacji.
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