
Karta programu 

1. Informacje ogólne 

Nazwa Dofinansowanie rehabilitacji młodocianych pacjentów z KCODiM IMID 

Podmiot  Stowarzyszenie  Pomocy Chorym na Mięsaki „SARCOMA” 

Współpraca z innymi 

podmiotami 

Nie dotyczy 

Typ działalności Nieodpłatna działalność statutowa 

Źródło finansowania Środki własne 

Czasokres realizacji Od: 01.01.2015 Do: 31.12.2015 

Beneficjenci Młodociani chorzy na mięsaki z KCODiM IMID 

Kwalifikacja 

beneficjentów 

Podanie o dofinansowanie rozpatrywane przez Zarząd Stowarzyszenia po 

uprzedniej rekomendacji przez komisję społeczną 
Koordynator Andrzej Tabaka 

Kontakt do 

koordynatora 

tel. 603 272825; poczta elektroniczna: andrzej.tabaka@sarcoma.pl 

Dokumentacja Ścieżka na dysku Dropbox: \Sarcoma\Dzialanosc_stowarzyszenia\ 

Nieodplatna_dzial_statutowa\Programy\Dof_reh_IMID 

 

2. Opis programu 

Program „Dofinansowanie rehabilitacji młodocianych pacjentów z KCODiM IMID” jest 

adresowany do znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej młodocianych pacjentów, 

leczących mięsaki w Klinice Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży (KCODiM) 

Instytutu Matki i Dziecka (IMID) w Warszawie. W tej placówce medycznej funkcjonuje 

komisja społeczna, która wyszukuje chorych, spełniających kryterium trudnej sytuacji 

finansowej jako warunku dofinansowania rehabilitacji. Dofinansowanie może dotyczyć 
sprzętu rehabilitacyjnego, jak i pobytu na turnusie rehabilitacyjnym. Rehabilitacja może 

odnosić się do poprawy stanu sprawności fizycznej lub psychicznej. Komisja ta ma ułatwione 

zadanie, ponieważ jest złożona z członków Stowarzyszenia, będących jednocześnie 

pracownikami służby zdrowa, zatrudnionymi na etatach w KCODiM IMID. Wytypowane 

młodociane osoby są kierowane przez komisję społeczną do koordynatora programu w celu 

przekazania Zarządowi Stowarzyszenia podania o dofinansowanie rehabilitacji poza 

KCODiM IMID. W trakcie spotkania z wytypowaną osobą koordynator programu omawia 

treść zredagowanego przez nią podania oraz informuje o trybie rozpatrywania podania przez 

Zarząd. Jednocześnie koordynator sprawdza obecność na podaniu niezbędnych danych: 

miejsca zamieszkania, telefonu kontaktowego i ewentualnie numeru konta bankowego 

potencjalnego beneficjenta programu. Wyznaczona kwota dofinansowania figuruje w 

projekcie uchwały, przewidzianej do rozpatrzenia przez Zarząd. W ciągu trzech dni 

roboczych od daty przekazania podania Zarząd zapoznaje się ze złożoną dokumentacją i 
podejmuje decyzję. Jeśli podanie o dofinansowanie rehabilitacji nie zostaje zaaprobowane, to 

koordynator programu informuje telefonicznie o tej decyzji Zarządu zainteresowanego 

chorego. W przeciwnym wypadku koordynator umawia się z beneficjentem, aby wręczyć mu 

uchwaloną kwotę dofinansowania rehabilitacji, bądź też dokonuje przelewu tej kwoty z 

rachunku bankowego Stowarzyszenia na jego rachunek bankowy . W przypadku 

młodocianego chorego kwota dofinansowania jest przekazywana pełnoletniemu opiekunowi.  



Chory w trudnej sytuacji finansowej może ubiegać się wiele razy o dofinansowanie 

rehabilitacji. Ponadto młodociani pacjenci mogą dodatkowo ubiegać się o wsparcie finansowe 

w ramach innych programów:  

• „Zwrot pacjentom KCODiM IMID wydatków za leki”, 

• „Dofinansowanie dojazdu młodocianych pacjentów na leczenie w KCODiM IMID”, 

• „Dofinansowanie wyposażenia ortopedycznego młodocianych pacjentów KCODiM 

IMID”. 

Z programu „Dofinansowanie dojazdu pacjentów na leczenie w KCODiM IMID” nie mogą 
korzystać chorzy mieszkający w Warszawie. 

 

3. Przebieg programu 

Tabela nr 1 ilustruje roczny przebieg wydarzeń w tym programie. 

Tabela nr 1. Przebieg programu 

Lp Data Uchwała IMID Kwota [zł] 

01 15-01-19 15/DIR/01 KK 750,00 

02 15-01-20 15/DIR/02 KK 850,00 

03 15-01-27 15/DIR/03 KCODiM 1202,81 

Razem: 2802,81 

 

Ze względu na ochronę danych osobowych w tabeli występują tylko inicjały nazwisk i imion 

młodocianych chorych. W programie „Dofinansowanie rehabilitacji młodocianych pacjentów 

z KCODiM IMID” brała udział tylko pacjentka o inicjałach KK w ciągu całego 2015 roku. 

Oprócz tego w 2015 roku Stowarzyszenie częściowo dofinansowało wyposażenie do 

prowadzenia rehabilitacji psychologicznej młodocianych pacjentów KCODiM IMID (pozycja 

03 z tabeli 1). 

 

4. Wydatki 

Aktualne wydatki na realizację tego programu są wymienione w tabeli nr 2.  

Tabela nr 2. Wydatki poniesione w programie 

Lp Okres Rodzaj wydatku Kwota [zł] 

01 15.01 wypłata dofinansowania 2802,81 

02 15.02 brak dofinansowania 0,00 

03 15.03 brak dofinansowania 0,00 

04 15.04 brak dofinansowania 0,00 

05 15.05 brak dofinansowania 0,00 

06 15.06 brak dofinansowania 0,00 

07 15.07 brak dofinansowania 0,00 

08 15.08 brak dofinansowania 0,00 

09 15.09 brak dofinansowania 0,00 

10 15.10 brak dofinansowania 0,00 



Lp Okres Rodzaj wydatku Kwota [zł] 

11 15.11 brak dofinansowania 0,00 

12 15.12 brak dofinansowania 0,00 

Razem 2802,81 

 

Wydatki na realizację tego programu obejmowały jedynie wypłaty uchwalonych przez Zarząd 

kwot dofinansowania rehabilitacji, wymienionych w tabeli nr 1.Wyłącznie społeczne 

zaangażowania się personelu w realizację tego programu spowodowało brak kosztów 

świadczenia pracy w tym programie. 

 

5. Siła robocza 

Tabela nr 3 pokazuje, że w realizacji tego programu brało udział pięć osób, przy czym 

Andrzej Tabaka występował w roli członka Zarządu i koordynatora programu. Wszystkie 

osoby są członkami Stowarzyszenia i działały w tym programie w trybie społecznym, nie 

pobierając żadnego wynagrodzenia. 

Tabela nr 3. Wykaz osób biorących udział w realizacji programu 

Lp Imię Nazwisko Funkcja Rbm 

01 Aleksandra Tobota Komisja społeczna w KCODiM IMID 45 

02 Joanna Kmita Komisja społeczna w KCODiM IMID 0 

03 Kamil Dolecki Prezes Zarządu 30 

04 Paulina Gmaj Członek Zarządu 30 

05 Andrzej Tabaka Członek Zarządu 30 

06 Andrzej Tabaka Koordynator programu 855 

Razem: 990 

 

6. Podsumowanie 

W okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 czworo członków poświęciło ogółem 990 roboczo 

minut (16 godzin i 30 minut) na realizację tego programu. W 2015 roku Zarząd podjął 
trzykrotnie decyzję o dofinansowaniu rehabilitacji młodocianych pacjentów KCODiM IMID. 

Ogólna kwota dofinansowania tych pacjentów wyniosła 2802,81 zł (słownie: dwa tysiące 

osiemset dwa złote osiemdziesiąt jeden groszy) w ciągu całego 2015 roku. 

 

7. Wnioski 

Brak. 


