
Kierunki działania 

Fundacji na Rzecz Szpitala Powiatowego w Chrzanowie 

na rok 2016 

 
 I.  Działalność gospodarcza Fundacji. 

Fundacja  nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 

 II. Działalność statutowa Fundacji. 

 

1. Prowadzenie kampanii promocyjnej Fundacji w celu pozyskania 1% dochodu z odpisu podatkowego: 

-  ulotki, 

-  plakaty, kalendarzyki 

-  informacja w mediach, 

-  informacja na telebimie, 

-  strona internetowa, 

-  promocja w czasie organizowanych imprez i koncertów 

-  informacje na sesjach Rad Gmin  i innych oficjalnych spotkaniach.  

 

2. Wystąpienie na forum Rad Miejskich Gminnych oraz Rady Powiatowej z apelem o wsparcie Fundacji  

     w planowanych zakupach aparatury medycznej dla Szpitala. 

 

3. Zwrócenie się do firm, instytucji, samorządów terenu powiatu z informacją o działalności Fundacji oraz     

    apelem o dokonywanie darowizn na rzecz Fundacji i odpisów podatku. 

 

4. Pozyskiwanie środków od sponsorów, firm oraz innych dostępnych środków zewnętrznych. 

 

5. Zakup lub dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury dla Szpitala w miarę posiadanych środków finansowych       

    Fundacji; w tym roku planuje się zakup aparatury medycznej do rehabilitacji kończyn górnych  po    

    udarach mózgu. 

 

6. Uczestnictwo w imprezach lokalnych Powiatu Chrzanowskiego w celu rozpropagowania działalności  

     Fundacji i pozyskiwania środków na jej działalność statutową. 

 

7. Przygotowanie i zorganizowanie cyklicznych imprez - Balu Charytatywnego, koncertu „Serce dla Serca”,  

    Gęsina na św. Marcina itp. w celu pozyskania dodatkowych środków  

 

8. Kontynuacja akcji „Kwiaty są piękne na chwilę – Wasze wsparcie trwalsze i cenniejsze” skierowanej do  

     Młodych Par, a także poszerzenie o zbieranie do puszek w czasie pogrzebów w powiecie chrzanowskim. 

 

9. Kontynuowanie akcji „ MIKOŁAJOWA PACZKA”, „Dzień Dziecka” skierowanej do dzieci aktualnie  

    przebywających na Oddziale Dziecięcym oraz dla samego Oddziału Dziecięcego. 

 

10. Zbiórka do SKARBONY  KWESTARSKIEJ  STACJONARNEJ – umieszczonej w holu Szpitala. 

 

11.Organizacja KIERMASZY ŚWIĄTECZNYCH - przy współpracy z Oddziałem Dziennym Psychiatrycznym  

     i Rehabilitacji Neurologicznej. 

 

12. Zorganizowanie spotkania integracyjnego promującego Fundację. 

 

13.Pozyskanie nowych Fundatorów Fundacji. 

 

14 . Dalsze rozprowadzanie Monografii. 

 

 

       ZARZĄD   

       Teresa  Wojciechowska – Prezes Fundacji 

       Arkadiusz Pypłacz – V-ce Prezes 

Alicja Kaim – Skarbnik 

Członkowie Zarządu : Anna Brożek-Stanisławska, 

Teresa Palian, Zbigniew Duda, Jacek Boroń 

 

 


