
Mnożymy 
dziecięce uśmiechy

PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ FUNDACJI W 2021 ROKU



od niemal 30. lat wspieramy Wojewódzki Specjalistyczny
Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie. Nasze
działania koncentrują się na poprawie warunków
hospitalizacji i leczenia małych pacjentów Szpitala 
oraz profilaktyce zdrowia. 

W 2021 roku pomagaliśmy w zakupie sprzętu
zabiegowego, czy dostarczeniu środków ochrony
osobistej dla lekarzy i pielęgniarek placówki. Tylko 
w 2021 roku przekazaliśmy do Szpitala sprzęt oraz
przedmioty o łącznej wartości ponad 100 tysięcy
złotych!

Jak co roku, Fundacja podejmowała także działania 
z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia oraz terapii
niestandardowych: hortiterapii (terapii ogrodem) 
i muzykoterapii. Łącznie, zorganizowaliśmy 
ponad 131 zajęć z których skorzystało 76 pacjentów. 

Dziękujemy za Państwa wsparcie - wiemy, że każda
darowizna od Państwa to nie tylko gest zaufania, ale
także zadanie specjalne powierzone naszej organizacji.

Jesteśmy za to wdzięczni i chcemy Państwa zapewnić,
że dołożymy wszelkich starań, by nadal robić co w naszej
mocy i troszczyć się o życie, zdrowie i uśmiech dzieci.

Jadwiga Czeczótko
Prezes Fundacji Zdrowie Dziecka

Drodzy Przyjaciele,



Terapia ogrodem - hortiterapia

Hortiterapia to połączenie przyjemnego
z pożytecznym. Doznaniom
sensorycznym, obserwowaniu
roślinności, poznawaniu aromatu ziół 
i kwiatów towarzyszą bardzo konkretne
ćwiczenia rehabilitacyjne wzmacniające
małą i dużą motorykę.

Projekt zrealizowano przy wsparciu
finansowym Województwa
Małopolskiego

119 zajęć muzykoterapii,
5 filmów edukacyjno-
warsztatowych,
5 konspektów zajęć, 
86 zestawów akcesoriów 

Jak w trakcie pandemii stworzyć coś
specjalnego dla małych pacjentów? 

Na początku roku wpadliśmy na
pomysł muzykoterapii on-line. Tak
powstała “Muzykoterapia na ekranie”,
której efektem jest:

      do muzykoterapii.

Projekt finansowany ze środków
Fundacji Poland Business Run

Muzykoterapia na ekranie

Zwiększamy świadomość społeczną
oraz wspieramy proces kształtowania
nawyków prozdrowotnych.

Przygotowaliśmy między innymi
materiały dotyczące depresji u młodych
osób, prokrastynacji, szkodliwości
promieni słonecznych czy ochrony przed
zakażeniem COVID-19. 

Profilaktyka i promocja zdrowia

światłowód medyczny, 
narzędzia chirurgiczne dla poradni
laryngologicznej,
przenośnik taśmowo-rolkowy,
mechaniczny wzrostomierz
teleskopowy,
i wiele innych o łącznej wartości
ponad 30 tys.

W tym roku przekazaliśmy dla Szpitala
między innymi:

Zakup sprzętu medycznego

Podjęte działania



31 766,44 zł

236 292,70 zł

76 małych pacjentów
tyle dzieci skorzystało z zajęć horti- 
i muzykoterapii 

86 zestawów akcesoriów
terapeutycznych

1 spot promocyjny

2021 
w liczbach

wartość przekazanego Szpitalowi
wyposażenia 

łączna wartość wsparcia 
rzeczowego i finansowego

131 zajęć terapeutycznych

KLIKNIJ, by obejrzeć spot
promujący projekt
"Terapia ogrodem - hortiterapia"

5 filmów edukacyjno-
warsztatowych

powstałych na podstawie konspektów
zajęć muzykoterapeutycznych

https://www.youtube.com/watch?v=RdfjIP0NGBo


Pozyskiwanie środków 
i efekty działań
fundraisingowych

MUZYKOTERAPIA NA EKRANIE

TERAPIA OGRODEM - HORTITERAPIA

Środki zewnętrzne - projekty

30 000 zł

18 000 zł

łącznie 236 292,70 zł

1% PODATKU

Darczyńcy indywidualni

39 256,30 zł

ZIKO DLA ZDROWIA

INTERNATIONAL PAPER

SHIRE POLSKA SP. Z O. O.

Darczyńcy korporacyjni 
(w tym darowizny rzeczowe)

99 628 zł

15 835,69 zł

20 000 zł

KRAJOWA ADMINISTRACJA
SKARBOWA (WOJ. MAŁOPOLSKIE) 13 572,71 zł



Jesteśmy wdzięczni wszystkim wspierającym nas
darczyńcom, instytucjom i firmom, aktywist(k)om 
i wolontariusz(k)om. Państwa zaangażowanie pomaga
dzieciom wrócić do zdrowia.

Dziękujemy!

We wszystkich naszych działaniach 
na pierwszym planie stawiamy dobro małych
pacjentów. Jednak te wszystkie podejmowane
przez nas inicjatywy nie byłyby możliwe 
bez Państwa zaangażowania.

Kontakt
Fundacja Zdrowie Dziecka

ul. Strzelecka 2, 31-503 Kraków
12 285 07 44

www.fundacja-zdrowie-dziecka

@fundacjazdrowiedziecka

fundacja@dzieciecyszpital.pl

https://www.fundacja-zdrowie-dziecka.pl/
https://www.facebook.com/FundacjaZdrowieDziecka/
mailto:fundacja@dzieciecyszpital.pl

