FUNDACJA EWY BŁASZCZYK AKOGO?

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
ZA ROK 2004

1. Dane rejestracyjne fundacji
a) nazwa fundacji
Fundacja Ewy Błaszczyk „Akogo?”
b) siedziba fundacji
ul. Podleśna 4, 01-673 Warszawa
c) adres fundacji
ul. Podleśna 4, 01-673 Warszawa
d) data wpisu w KRS
29.07.2002r.
e) numer KRS
0000125054
f) numer Regon
015217771
g) dane członków zarządu fundacji(imię i nazwisko wg aktualnego wpisu w rejestrze
sądowym i adres zamieszkania członków zarządu fundacji)
Katarzyna Wróblewska – członek zarządu
02-679 Warszawa, ul. Modzelewskiego 12 m. 42
Cezary Glijer – członek zarządu /do 3 marca 2004/
03-571 Warszawa, ul. Korzona 113 m. 17
h) określenie celów statutowych fundacji
Celem statutowym działania Fundacji jest:
• Niesienie pomocy dzieciom po urazach neurologicznych i w trakcie
rehabilitacji neurologicznej,
•

Udzielania pomocy szpitalom i placówkom medycznym, zaczynając od
Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej w Centrum Zdrowia Dziecka w
Warszawie.

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów
statutowych.
Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:
• Budowę specjalistycznej placówki medycznej i rehabilitacyjnej,
•

Organizowanie i finansowanie, a takŜe świadczenie róŜnorodnych form
pomocy przy zakupie specjalistycznego sprzętu medycznego, niezbędnego do
prawidłowej diagnostyki lekarskiej,

•

WyposaŜenia specjalistycznych placówek w sprzęt rehabilitacyjny,

•

Organizowanie i finansowanie operacji, zabiegów medycznych i
rehabilitacyjnych, w szczególności w Centrum Zdrowia Dziecka w
Warszawie,

•

Prowadzenie działań mających na celu popularyzację problemów dzieci po
cięŜkich urazach neurologicznych i ich opiekunów,

•

Udzielania pomocy finansowej i rzeczowej dzieciom po cięŜkich urazach
neurologicznych i ich opiekunom.

3. Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych.
 W 2004 r. prowadzona była dodatkowa rehabilitacja dzieci po cięŜkich urazach
mózgu w CZD oraz w miejscu ich zamieszkania, wspomagaliśmy Odziały
Neurologii i Rehabilitacji CZD. Poszerzoną rehabilitację prowadziliśmy
dzięki nawiązaniu współpracy z PFRON.
 Zorganizowane zostały akcje propagujące działalność fundacji –
organizowaliśmy
koncerty
w
Podziemiu
Kamedulskim
oraz
współorganizowaliśmy koncert w Sali Kongresowej PKiN by przy okazji
zapoznawać zaproszonych gości z naszymi celami statutowymi oraz podjętą
przez nas problematyką. Prowadziliśmy działalność społeczno-edukacyjną,
popularyzując wiedzę, sygnalizując skalę problemu, a takŜe propagowaliśmy
nowe rozwiązania medyczne i rehabilitacyjne, w czym bardzo pomocne były
media.
Organizowanie imprez artystycznych pozwalających dotrzeć z informacją o
celach Fundacji do jak najszerszego grona osób:
KONCERT „KOFTA, KRECZMAR, JANCZARSKI”
„PODZIEMIE KAMEDULSKIE”
W LESIE BIELAŃSKIM W WARSZAWIE
LISTOPAD 2004
Listopad to miesiąc zadumy i wspomnień. Właśnie w takiej chwili pragniemy, dzięki
wspaniałym i wiecznie Ŝywym tekstom trzech znakomitych „tekściarzy” polskich,
przenieść się do świata, w którym waŜny jest przede wszystkim człowiek.
Koncert odbył się w przepięknym, zabytkowym Kościele Pokamedulskim w Lesie
Bielańskim w Warszawie, gdzie najwięksi polscy artyści przypomnieli nam te
cudowne utwory.

NA SCENIE POJAWILI SIĘ MIĘDZY INNYMI:

Ewa Błaszczyk, Krystyna Janda, Justyna Szafran, Hanna Banaszak, Marta
Lipińska, Jan Pietrzak, Wojciech Malajkat, Robert Janowski, Krzysztof
Kolberger, Janusz Gajos, Piotr Fronczewski, Zbigniew Zamachowski, Krzysztof
Kowalewski, Stefan Friedmann,
Akompaniował im przy fortepianie znakomity Zbigniew Łapiński

Podczas koncertu emitowane były materiały filmowe dotyczące niepełnosprawności.
Pragniemy przedstawić jak największej grupie ludzi niepełnosprawnych w róŜnym
stopniu. Przedstawić problem dzieci z syndromem appalicznym.
Zaprezentowaliśmy dotychczasowe efekty naszej pracy. Pokazaliśmy jaką róŜnice
sprawił i jak jest potrzebny realizowany wspólnie z PFRON tegoroczny program
„POZWÓLMY IM SIĘ OBUDZIĆ”, ale równieŜ poprzez integracyjny charakter
imprezy pokazaliśmy jak wspaniale niepełnosprawni potrafią i chcą uczestniczyć w
Ŝyciu kulturalnym.
Poprzez wprowadzenie nastroju zadumy pragnęliśmy zmobilizować zabieganych w
dzisiejszym świecie ludzi, do tego by na chwile się zatrzymali, Ŝeby popatrzyli się na
innych
i zastanowili co tak naprawdę w Ŝyciu się liczy.
Jest to równieŜ szansa na pokazanie sylwetek artystów, wolontariuszy, darczyńców
oraz organizacji i instytucji wspierających Fundację, dobroczynność oraz działania na
korzyść niepełnosprawnych.
KONCERT BYŁ REJESTROWANY I EMITOWANY PRZEZ TV DZIĘKI CZEMU
PROBLEM DZIECI Z SYNDROMEM APALLICZNYM BĘDZIE MIAŁA OKAZJĘ
POZNAĆ OGROMNA ILOŚĆ OSÓB

Organizowanie imprez artystycznych pozwalających dotrzeć z informacją o
celach Fundacji do jak najszerszego grona osób:
„SZOPKA”
INTEGRACYJNA IMPREZA GWIAZDKOWA
„PODZIEMIE KAMEDULSKIE”
W LESIE BIELAŃSKIM W WARSZAWIE
GRUDZIEŃ 2004
W pięknej scenerii warszawskiego Lasku Bielańskiego, oraz podziemiach
zabytkowego Pokamedulskiego Kościoła odbyła się świąteczna impreza integracyjna
Fundacji „AKOGO?” .
Zaproszonymi gośćmi byli min. stowarzyszenia i grupy osób niepełnosprawnych,
grono ze świata artystycznego, rządowego, biznesowego, lekarskiego.

Goście mieli okazję wysłuchać koncertu Oleny Leonenko, obejrzeć spektakle w
wykonaniu zespołu niepełnosprawnych oraz pełnosprawnych dzieci. Ogromną
atrakcją była specjalnie zaprojektowana i wykonana przez znakomitego polskiego
rzeźbiarza Józefa Wilkonia oraz grupę Górali, boŜonarodzeniowa szopka, która
stanowiła scenografię oraz tło dla wydarzeń artystycznych. Zagrał przy niej
prawdziwy góralski zespół. Usłyszymy równieŜ kolędy w wykonaniu największych
gwiazd scen polskich.
Zaprezentowaliśmy materiały filmowe dotyczące niepełnosprawnych dzieci z
syndromem apallicznym. Pokazaliśmy sylwetki ludzi, oraz organizacji dobrej woli
wspierających prace z dziećmi niepełnosprawnymi.
Pragniemy stworzyć rodzinną atmosferę miłości, wzajemnego szacunku, pomocy i
tolerancji wobec kaŜdego. ZaleŜy nam na tym, aby zwrócić uwagę ludzi na fakt, Ŝe
kaŜdy człowiek jest równy, ma równe prawa istnienia w społeczeństwie i
prowadzenia normalnego Ŝycia. Uświadomić społeczeństwu, Ŝe niepełnosprawność
ma róŜne oblicza, Ŝe są dzieci, które są niepełnosprawne tak bardzo, Ŝe potrzebują
naszej stałej, codziennej pomocy i nie wolno nam, jako ludziom odwracać od tego
faktu głowy udając, Ŝe ów problem nie istnieje, lub po prostu dotyczy kogoś innego.
Będzie to równieŜ doskonała okazja do zbiórki pieniędzy na cele statutowe Fundacji.
Mamy nadzieję, Ŝe dając ludziom moŜliwość przebywania wśród osób
niepełnosprawnych uda nam się przełamać stereotypowe bariery myślowe.
Naszym największym marzeniem jest sprawić, aby te bariery zniknęły na
zawsze.
 W 2004 roku przeprowadziliśmy szkolenie, posiłkując się środkami
pozyskanymi z PFRON
Szkolenia będą ściśle związane z umiejętnością pracy z osobami z syndromem apallicznym.
Fundacja, dzięki swojej dotychczasowej pracy, stworzyła zespół specjalistów z róŜnych
dziedzin, których doświadczenie jest niezwykle waŜne w procesie rehabilitacji małych
pacjentów. Są oni skłonni podzielić się swoim doświadczeniem w pracy i tworzeniu struktur
opieki i rehabilitacji.
Ze względu na, niski poziom wiedzy na temat tej cięŜkiej niepełnosprawności, wynikający z
faktu, iŜ w naszym kraju nie istnieją struktury rządowe chroniące najcięŜsze przypadki
urazów neurologicznych, nie ma teŜ wystarczającej wiedzy, którą osoby z najbliŜszego
otoczenia dzieci niepełnosprawnych powinny posiadać.
W roku bieŜącym pragniemy zorganizować szkolenie poświęcone długoterminowej opiece
nad dziećmi niepełnosprawnymi, które obejmować będzie: podstawy sprawowania opieki ,
pielęgnacji, pierwszej pomocy, komunikację pozawerbalną, podstawy psychologiczne

komunikacji z małym pacjentem, tak waŜną w procesie rehabilitacji dzieci i młodzieŜy po
cięŜkich urazach neurologicznych.
Pragniemy, aby szkolenie składało się z części teoretycznej, podczas której specjaliści z
róŜnych dziedzin mogliby podzielić się z uczestnikami swoją wiedzą, gdzie rodzice i
opiekunowie mogliby uzyskać odpowiedzi na najbardziej nurtujące ich pytania, jak równieŜ z
części warsztatowej, podczas której uczestnicy mieliby szansę podzielić się swoimi
doświadczeniami, spostrzeŜeniami, oraz nauczyć się w praktyce pewnych niezbędnych
umiejętności związanych z rehabilitacją, pierwszą pomocą itp.
W procesie opieki i rehabilitacji tych trudnych przypadków niezwykle istotne jest
przygotowanie fachowe i psychologiczne rodziców, opiekunów i wolontariuszy bezpośrednio
zaangaŜowanych w pracę z nimi. Ich wszechstronna wiedza oraz umiejętność szybkiej reakcji
w zaistniałej sytuacji często ratuje Ŝycie ich dzieci.
Szkolenie to będzie równieŜ doskonałą sposobnością na integrację środowiska bezpośrednio
związanego z opieką nad dziećmi z syndromem apallicznym. Będzie to pierwsze w Polsce
sympozjum dla rodziców, wolontariuszy i opiekunów na ten temat.
ZARYSOWY PROGRAM SZKOLENIA
TEMAT SZKOLENIA:

DŁUGOTERMINOWA OPIEKA NAD DZIEĆMI PO CIĘŻKICH
URAZACH MÓZGU

KOMUNIKACJA

I CZĘŚĆ
WYSTĄPIENIE LEKARZA SPECJALISTY:

NEUROLOGIA
WYJAŚNIENIE PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z NAJCZĘŚCIEJ
WYSTĘPUJĄCYMI SCHORZENIAMI U DZIECI POCIĘśKICH URAZACH MÓZGU

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PRZEZ RODZICÓW PYTANIA
WYJAŚNIENIE PROCESU REKONWALESCENCJI PACJENTA

II CZĘŚĆ
CODZIENNA OPIEKA - KOMUNIKACJA
1. POROZUMIEWANIE SIĘ – PRACA Z PROCESEM
2. KOMUNIKACJA POZAWERBALNA
3. POZYTYWNA POSTAWA – POMOC PSYCHOLOGICZNA

III CZĘŚĆ - DLA CHĘTNYCH

POKAZ – PIERWSZA POMOC

FORUM DYSKUSYJNE
W SZKOLENIU WEZMĄ UDZIAŁ RODZICE I OPIEKUNOWIE DZIECI PO
CIĘśKICH URAZACH MÓZGU ZNAJDUJĄCYCH SIĘ POD OPIEKĄ CZD (
ODDZIAŁY NEUROLOGI I RECHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ)
ORAZ
WOLONTARIUSZE
RAZEM OK. 250 – 300 OSÓB
 W 2004 przeprowadziliśmy zbiórkę publiczną na terenie m.st. Warszawy, po
uprzednim uzyskaniu pozwolenia od władz miasta.

SPRAWOZDANIE
Dotyczy decyzji nr AO/516/2004
Podczas zbiórki publicznej na terenie m.st. Warszawy
przeprowadzonej w dniach od 24 maja 2004 r. do 3 czerwca 2004
roku, zgodnie z decyzją nr AO/516/204 z dnia 20 maja 2004 r.
zebrano łącznie: 16 770 zł.
Kwota ta została podzielona na dwie części po 8 385 zł kaŜda z
przeznaczeniem na:
Cel 1 – niesienie pomocy dzieciom po urazach neurologicznych i
w trakcie rehabilitacji neurologicznej
Cel 2 – udzielenie pomocy szpitalom i placówkom medycznym,
zaczynając od Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej w Centrum
Zdrowia dziecka w Warszawie.
Do dnia 10 08 2004 r. wydano na:
Cel 1
8329,70 zł (pozostało 55,30 zł), w tym
1. zakup stołu rehabilitacyjnego
2560,00 zł
2. zakup piłki rehabilitacyjnej
66,00 zł
3. wynagrodzenie dla logopedów
neurologicznych, rehabilitantów,
masaŜystów i opiekunek + podatki
od tych wynagrodzeń
5703,70 zł
ŁĄCZNIE
8329,70 zł
Pozostała kwota 55,30 zł zostanie wydana do końca sierpnia
2004 r.
Cel 2
7315 zł (pozostało 1070 zł), w tym
1. specjalistyczna waga dla CZD
1040,00 zł
2. urządzenia rehabilitacyjne dla CZD
2130,00 zł
3. urządzenia rehabilitacyjne dla CZD
2209,99 zł
4. urządzenia rehabilitacyjne dla CZD
1935,01 zł
ŁĄCZNIE 7315,00 zł
Pozostała kwota 1070 zł została wydana w późniejszym czasie,
po uzgodnieniu z Oddziałem Rehabilitacji Neurologicznej CZD
istniejących jeszcze potrzeb, na cel nr 2.

 W 2004 roku nastąpiła zmiana we władzach Fundacji. Z członkowstwa w
Zarządzie zrezygnował Pan Cezary Glijer – Uchwała Rady Fundatorów nr 1
(w załączeniu)
 Działania podjęte w celu uzyskania statusu OPP zakończyły się sukcesem.
Statut Fundacji uzyskał nowe brzmienie – Uchwała Rady Fundatorów nr 2
(w załączeniu)

4. Odpisy uchwał zarządu fundacji.
Treść uchwały w załączeniu (1 szt.)
5. Informacje o wysokości uzyskanych przychodach, z wyodrębnieniem ich źródeł (np.
spadek, zapis, darowizna, środki ze źródeł publicznych, w tym z budŜetu państwa i
budŜetu gminy)
Przychody z działalności stanowią kwotę
1 082 610,17 zł
a) darowizny firm oraz instytucji

113 744,45 zł

zagranicznych i krajowych
b) pozostałe przychody z działalności statutowej

208 593,00 zł

c) przychody z 1%

129 298,62 zł

d) przychody za zbiórki publicznej

18 289,77 zł

e) dotacje i subwencje
612 609,00 zł
- dotacja na projekt „prowadzenie rehabilitacji 72 dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnej po
cięŜkich urazach neurologicznych z syndromem apallicznym, w Centrum Zdrowia
Dziecka w Warszawie oraz miejscach ich zamieszkania” oraz cykl imprez (Koncert Kofta,
Kreczmar, Janczarski”, „Szopka”, szkolenie pt. : Długoterminowa opieka nad dziećmi po
cięŜkich urazach mózgu”) prowadzony we współpracy z Państwowym Funduszem
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz dotacja na projekt prowadzony wspólnie z
Urzędem Miasta związany z organizacją imprez oraz rehabilitacją dzieci po cięŜkich
urazach mózgu
d) przychody finansowe(z tytułu odsetek)

75,33 zł

6. Informacje o odpłatnych świadczeniach realizowanych przez fundację w ramach
celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń
Nie dotyczy.
7. Działalność gospodarcza
a) informacja czy fundacja prowadzi działalność gospodarczą
Nie prowadzono działalności gospodarczej.
b) wynik finansowy z prowadzonej działalności gospodarczej
Nie dotyczy.
c) procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do
przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł

Nie dotyczy
8. Informacja o poniesionych kosztach na:
a) realizację celów statutowych
Koszty realizacji działalności statutowej
935 239,41 zł
b) administrację
Koszty administracyjne
146 582,81 zł
1. zuŜycie materiałów i energii
6 493,39 zł
2. usługi obce
102 125,34 zł
3. wynagrodzenia pracowników oraz ubezpieczenia i inne świadczenia
31 537,00 zł
4. amortyzacja
5 045,00 zł
5. podatki i opłaty
1 129,00 zł
c) działalność gospodarczą
Nie dotyczy.
d) pozostałe koszty
Pozostałe koszty
253,08 zł
9. Dane o zatrudnieniu w fundacji:
a) łączna liczba osób zatrudnionych w fundacji
W 2004 r. zatrudnione były 3 osoby.
b) liczba osób zatrudnionych w fundacji z podziałem na zajmowane stanowiska
Prezes Fundacji
0 etat
Pracownik administracyjny
1 etat
Pracownik administracyjny
1 etat
c) liczba osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej
Nie dotyczy.
10. Dane o wynagrodzeniach wypłacanych w fundacji
a) wynagrodzenia
Wynagrodzenia pracownicze brutto ogółem 24 824,52 zł.
b) nagrody
Nie wystąpiły.
b) Premie
Nie wystąpiły.
c) inne świadczenia
Nie wystąpiły.
d) wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej
Nie wystąpiły.
11. Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia:
a) wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji, z podziałem na
wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia,
Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom
zarządu w 2004r. 0,00 zł brutto. Funkcje były pełnione społecznie.
b) wypłaconego osobom kierującym działalnością gospodarczą z podziałem na
wynagrodzenia, premie i inne świadczenia
Nie dotyczy.
12. Dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia
Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów cywilno – prawnych 47 121,71 zł.
13. Dane o udzielonych przez fundację poŜyczkach pienięŜnych, z podziałem wg ich
wysokości:
a) ze wskazaniem poŜyczkobiorców
Nie wystąpiły.

b) za wskazaniem warunków przyznania poŜyczek
Nie wystąpiły.
c) podanie podstawy statutowej udzielonych poŜyczek
Nie wystąpiły.
14. Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku
Fundacja podpisała umowę na prowadzenie rachunku bankowego z WBK
02 1090 1056 0000 0000 0612 1000. Saldo rachunku bieŜącego na dzień
31.12.2004r.
wynosi: 10 042,86 zł.
Fundacja podpisała umowę na prowadzenie rachunku bankowego z Nordea Bank
Polska S.A.
57 1440 1299 0000 0000 0334 4479. Saldo rachunku bieŜącego na dzień
31.12.2004r.
wynosi: 12 246,53 zł.
Fundacja podpisała umowę na prowadzenie rachunku bankowego z Nordea Bank
Polska S.A.
46 1440 1299 0000 0000 0322 5755. Saldo rachunku bieŜącego na dzień
31.12.2004r.
wynosi: 1 411,97 zł.
Fundacja podpisała umowę na prowadzenie rachunku bankowego z Bank Handlowy
w Warszawie S.A.
32 1030 1582 0000 0008 0839 6009. Saldo rachunku bieŜącego na dzień
20.07.2004r.
wynosi: 0,00 zł.
Rachunek został zamknięty dnia 20.07.2004r.

15. Dane o nabytych obligacjach
Nie wystąpiły.
16. Dane o wielkości objętych udziałów lub nabytych akcjach w spółkach prawa
handlowego ze wskazaniem tych spółek
Nie wystąpiły.
17. Dane o nabytych nieruchomościach
a) wysokość kwot wydatkowanych na nabycie nieruchomości
Nie wystąpiły.
b) przeznaczenie nabytych nieruchomości
Nie wystąpiły.
18. Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych.
Zakupiono urządzenia techniczne za kwotę 5 045,00.
19. Dane o wartości aktywów fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych
Aktywa = 68 593,32 zł

20. Dane o wartości zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych
Zobowiązania = 24 481,53 zł.
21. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe oraz
wynik finansowy tej działalności

1.
2.
2.1
2.2
2.3

Rehabilitacja i sprzęt medyczny
Cykl imprez
Szkolenie
Koncert
Szopka

Wkład
własny
54 381,91
161 767,32
13 496,00
106 025,43
42 245,89

1.
2.

Ze środków Urzędu Miasta wydatki związane
z rehabilitacją oraz organizacją imprez:
Rehabilitacja
Cykl imprez

20 000,00
30 000,00

Wydatki związane z rehabilitacją oraz organizacją imprez

Ze środków
PFRON
162 307,49
394 571,55
41 243,20
192 817,37
160 510,98

22. Informacja o rozliczeniu fundacji z tytułu ciąŜących zobowiązaniach podatkowych
Fundacja rozliczyła się z zobowiązań finansowych.
23. Informacja o składanych deklaracjach podatkowych
Fundacja składała PIT-4, CIT-8

