
Sprawozdanie merytoryczne z dztalalnofci
Stowarzyszenia Expatria

w okresie O1.O1.2OO5 - 31.L2.2OO5

Nazlva:
Stowarzyszenie Expatria

Siedziba:
ul. Emilii Plater 53; 00-L13 Warszawa;
tel.: (022) 376 1L 61"; fax.: (022) 520 89 10

Data Rejestracji:
Stowarzyszenie zarejestrowane przez Sqd Rej onowy dla m.st. Warszawy, XIX
Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego pod numerem
0000L66422 dnia 2t.07 .2003. Stowarzyszenie Expatria 27 .07 .2005 uzyskalo
status Organizacji Po2ytku Publicznego.
NIP: 525 22BL 395; REGON: 01,5545297

Cel statutowy:
Celem Stowarzyszenia Expatria zawartym w 51 Rozdzialu L Statutu
Stowarzyszenia jest,,udzielanie pomocy medycznej dzieciom dotkniqtym
powa2nymi chorobami, zamieszkujqcym na terenach bytego Zwiqzku
Socjalistycznych Republik Radzieckich i majqcym polski rodow6d; w szczeg6lnych
przypadkach pomocE medycznq, o kt6rej mowa powyzej mogq zosta( objqte
dzieci zamieszkujqce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej".

Dziala n ia Stowarzyszen ia w okresie sprawozdawczym :

1. Sfinansowanie opieki medycznej oraz farmaceutyk6w dla dw6jki rodzefistwa -
z kt6rych jeden chorowal na bialaczkq limfoblastycznE a drugi na
insulinozale2nE cukrzyce typu L
2. Sfinansowanie zakupu farmaceutyk6w, but6w ortopedycznych i roweru
treningowo - rehabilitacyjnego dla pacjenta chorego na wrodzony niedowtad
koriczyn g6rnych i dolnych.
3. Sfinansowanie koszt6w pobytu trojki dzieci w oSrodku przeszczepowym oraz
koszt6w leczenia ambulatoryjnego w okresie po transplantacji. Dzieci byly w
trakcie procedury przeszczepu kom6rek macierzystych ukladu krwiotw6rczego w
Klinice Transplantologii Szpiku Kostnego, Onkologii i Hematologii Dzieciqcej we
Wroclawiu.
4. Sfinansowanie badah okulistycznych oraz ortopedycznych pacjentki z Ukrainy
w szpitalu im. Bogdanowicza w Warszawie.
5. Sfinansowanie zakupu pompy insulinowej dla podopiecznej Domu Dziecka w
Gdahsku -  Oruni i .
6. Sfinansowanie tomografii komputerowej m6zgu, USG jamy brzusznej, bada6
laryngologicznych i ortopedycznych obywatelowi Czeczenii w szpitalu dzieciqcym
na Litewskiej w Warszawie.
7. Sfinansowanie zakupu tytanowego implanta oraz pokrycie koszt6w operacji,
pobytu w szpitalu i opieki szpitalnej podopiecznego sieroci6ca prowadzonego
przez siostry Sercanki pod Kijowem. Operacja odbyta siq w Miqdzynarodowym
Centrum Neurochirurgii w Kijowie.
8. Sfinansowanie zakupu rowerka treningowo - rehabilitacyjnego oraz aparatu do



indywidualne j  nauk i  mowy pac jentce c ierp iqce j  na obust ronny n iedos luch,
zamazanQ mowQ i ostopemiq ko5ci.
9.  Sf inansowanie badari  kontrolnych oraz zakupu farmaceutyk6w pacjentowi
cierpiqcemu na ostrq bialaczkq l imfoblastycznq Sredniego ryzyka.
tO. Zorganizowanie wystawy prac plastycznych wykonanych przez
podopiecznych Domu dziecka w Gdarisku -  Oruni i  oraz l i tewskiego sierocinca
,,Palydowo" po+ozonego w Nowej Wilejce pod Wilnem.
11.  Zorganizowanie konwoju z  pomocA humani tarnE do s ieroc inca, ,Palydowo" w
Nowej Wilejce pod Wilnem. Stowarzyszenie Expatria organizowata wyjazd we
wspotpracy z klubem ,,Wyprawa 4x4".
L2. Czq6ciowe sf inansowanie zakupu w6zka inwal idzkiego dla pacjenta chorego
na niedowlad kohczyn dolnych, przepukl ine oponowo - rdzeniowq i  wodoglowie.
L3.  Sf inansowanie zakupu lekow n iezbgdnych do zwalczenia ep idemi i  grypy
panujqcej  w s ieroc incu w Gdansku -  Oruni i .
L4. Sf inansowanie pobytu w szpitalu,  ul t rasonograf i i  tqtnic,  elektrogardiogramu
oraz pokrycie koszt6w zabiegu monitorowania systemowego ciSnienia tqtniczego
w Kl inice Chor6b Wewnqtrznych i  NadciSnienia Tqtniczego w Warszawi e przy
u l icy  Banacha pac jentowi  z  Ukra iny.
L5. Sf inansowanie leczenia oraz zakupu farmaceutyk6w chtopcu, kt6ry ulegl
poparzeniu zarem weglowym. Poparzenie byto l l l  stopnia i obejmowa+o 7oo/o
powierzchni  c ia la .
L6. Sf inansowanie koszt6w bada 6, zakupu implantu oraz operacj i  chirurgicznej
pacjentce zUkrainy. Operacja odbyla siq w Ki jowie, w Miqdzynarodowym
Centrum Neurochi rurg i i .
L7, Sf inansowanie koszt6w leczenia w CentrumZdrowia Dziecka w Warszawie
chlopca chorego na chorobe nowotworowE.
L8. Czqiciowe sfinansowanie operacji przeszczepu szpiku kostnego pacjenta
chorego na bialaczkq. Pieniqdze zostaly przekazane na konto Stowarzyszenia na
Rzecz Rozwoju Dawstwa Szpiku .
L9. Sf inansowanie koszt6w turnusu rehabi l i tacyjnego w Oirodku
Rehabi l i tacyjnym "Wielspin" w WEgrowcu, chlopcu zdradzajEcemu objawy
op62nienia rozwoju psychoruchowego oraz Slepoty obuocznej.
20. Sf inansowanie zakupu 6 cyfrowych aparatow sluchowych tr6jce rodzenstwa,
bqdqcej podopiecznymi Domu dziecka w Gdarlsku -  Oruni i .
2L. Sf inansowanie zakupu w6zka inwal idzkiego dla dziewczynki z niedowtadem
kurczowym - czterokonczynowym powstatym w wyniku m6zgowego porazenia
dz iec iQcego.
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