ROZLICZENIE

Sprawozdanie
ze
sposobu
wydatkowania
środków
ze
zorganizowanej
i przeprowadzonej na podstawie Decyzji MSWiA nr 201/2009 z dnia 9 grudnia 2009r. ogólnokrajowej
zbiórki publicznej podczas XVIII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przeznaczonych w
szczególności na zakup aparatury i sprzętu medycznego do wczesnego wykrywania nowotworów u dzieci,
wyposażenie oddziałów pediatrycznych polskich szpitali oraz na finansowanie programów prowadzonych
przez Fundację.
Z kwoty 41.216.183,15 zł wynikającej z rozliczenia zbiórki publicznej w ramach XVIII Finału
zrealizowaliśmy następujące cele:
a) zakup aparatury i sprzętu medycznego do wczesnego wykrywania nowotworów u dzieci:
kontrakt 02/10/XVIII – 3 aparaty do znieczulania
kontrakt 03/10/XVIII – system laserowy
kontrakt 05/10/XVIII – mikrotom
kontrakt 12/10/XVIII – 6 tomografów komputerowych
kontrakt 14/10/XVIII – kolonoskop, bronchoskop
kontrakt 19/10/XVIII – aparaty do znieczulania dla pracowni MRI
kontrakt 21/10/XVIII – 4 cytometry przepływowe
kontrakt 22/10/XVIII – 2 neuronawigacje
kontrakt 23/10/XVIII – dwugłowicowa kamera SPECT
kontrakt 25/10/XVIII – 2 kardiomonitory
kontrakt 26/10/XVIII – 32 pompy infuzyjne
kontrakt 27/10/XVIII – 12 pulsoksymetrów
kontrakt 28/10/XVIII – 27 pomp infuzyjnych
kontrakt 29/10/XVIII – 2 kardiomonitory
zam. 01/10/XVIII – hybrydyzator
zam. 02/10/XVIII – łaźnia wodna
zam. 06/10/XVIII – aparat do badań immunohistopatologicznych
zam. z dnia 04.02.2010 – lodówko-zamrażarka laboratoryjna
koszty obsługi programu – 239.827,00 zł
łącznie zapłaciliśmy: 27.042.740,61 zł
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b) zakup sprzętu rehabilitacyjnego w ramach pomocy indywidualnej:
wartość zakupionego sprzętu do rehabilitacji domowej – 1.507.559,58 zł
łącznie zapłaciliśmy: 1.507.559,58 zł
c) koszty prowadzenia programu Ratujemy i Uczymy Ratować (RUR) tj. prowadzenia szkoleń
z zakresu nauki udzielania pierwszej pomocy
kontrakt 29/09/XVIII – 12 000 fantomów MiniAnne
kontrakt 30/09/XVIII – 3 000 fantomów LitleAnne
zam. 04/10/XVIII – 16 fantomów Laerdal
koszty obsługi Programu – 2.420.910,40 zł
wydaliśmy łącznie: 5.082.907,16 zł
d) zakup urządzeń okulistycznych w ramach Programu Zapobiegania Retinopatii Wcześniaków:
kontrakt 09/10/XVIII – analizator włókien nerwowych oka
kontrakt 10/10/XVIII – aparat do witrektomii
łącznie: 606.480,06 zł
e) finansowanie Programu Leczenia Dzieci i Kobiet Ciężarnych Pompami Insulinowymi:
kontrakt 04/10/XVIII –32 pompy insulinowe dla dzieci
kontrakt 13/10/XVIII – 2 aparaty do oznaczania hemoglobiny
koszty obsługi Programu - 2.196,00 zł
tj. łącznie: 310.363,05 zł
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f) finansowanie Programu Nieinwazyjnego Wspomagania Oddychania u Noworodków Infant
Flow:
kontrakt 06/10/XVIII – 2 inkubatory transportowe z Infant Flow
kontrakt 07/10/XVIII – 11 respiratorów oscylacyjnych
kontrakt 08/10/XVIII – 8 aparatów Infant Flow, 11 ruchomych stanowisk z Infant Flow
koszty obsługi Programu - 202.001,26 zł
tj. łącznie: 3.516.508,86 zł
g) finansowanie Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków
kontrakt 28/09/XVIII – 2 audiometry impedancyjne, 1 zest. VRA
kontrakt 11/10/XVIII – sprzęt audiologiczny (67 urządzeń)
zam. 66/09/XVIII – 511 zestawy komputerowe do bazy danych medycznych
zam. 05/10/XVIII – 20 pulsoksymetrów
obsługa Programu PPBSuN – 1.865.603,00 zł
tj. łącznie: 3.549.648,24 zł
h) zakup aparatury i sprzętu medycznego dla oddziałów pediatrycznych polskich szpitali
zam. 03/10/XVIII – źródło światła
zam. 07/10/XVIII – narzędzia ortopedyczne
zam. z dnia 16.11.2010 – zgrzewarka dla banku zastawek serca
tj. łącznie: 84.449,03 zł
Podsumowanie wydatków:
onkologia: 27.042.740,61 zł
pomoc indywidualna: 1.507.559,58 zł
RUR: 5.082.907,16 zł
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okulistyka: 606.480,06 zł
cukrzyca: 310.363,05 zł
Infant Flow: 3.516.508,86 zł
słuch: 3.549.648,24 zł
pediatria – 84.449,03 zł
RAZEM: 41.700.656,59 zł
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