
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 – Prezes Fundacji 

02-679 Warszawa, ul. Modzelewskiego 12 m. 42 
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, 

• Organizowanie i finansowanie szkoleń, kursów i wykładów związanych z 
niesieniem pomocy dzieciom po cięŜkich urazach neurologicznych, 

• 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 2005 r. prowadzona była dodatkowa rehabilitacja dzieci po cięŜkich 

urazach mózgu w CZD oraz w miejscu ich zamieszkania, wspomagaliśmy 
Odziały Neurologii i Rehabilitacji CZD.  Rehabilitację prowadziliśmy we 
współpracy z PFRON, kontynuując współpracę podjętą w 2004 roku. 

� Zorganizowanych zostało takŜe szereg akcji propagujących działalność 
fundacji – organizowaliśmy koncerty w Podziemiu Kamedulskim, 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. 

� W 2005 roku spotykaliśmy się z przedstawicielami ministerstwa zdrowia, 
samorządów, m.st. Warszawy, a takŜe PFRON w celu wspólnego 
omawiania i opracowania strategii finansowania przyszłej kliniki. 

� W 2005 roku poszukiwaliśmy architektów, którzy wykonają projekt 
przyszłej kliniki. Prowadzili śmy rozmowy z kilkoma zespołami 
skupiającymi architektów, którzy mają doświadczenie w projektowaniu 
obiektów szpitalnych. Podpisano porozumienie z grupą projektantów, 
którzy mają najlepszą wiedzę o CZD, przy którym powstanie klinika. 
Zespołem kierują: Wojciech Kielski i Jacek Bolechowski. Projektanci 
wykonają projekt dla Fundacji charytatywnie 
 

4. Odpisy uchwał zarządu fundacji. 
Treść uchwały w załączeniu (odpis 1 uchwały) 

 
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                                      752 507,65 zł 
 
a) darowizny firm oraz instytucji                                       261 984,79 zł

   
zagranicznych i krajowych  
 

b) 
- dotacje i subwencje                   154 214,50 zł 

• w całości kwotę tę stanowi 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” prowadzony we współpracy z Państwowym Funduszem 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  

 
- przychody z 1%                                  215 165,47 zł 
- przychody ze zbiórki publicznej                      24 391,30 zł 
- przychody z działalności gospodarczej (dotyczą usług reklamowych)                           92 725,84 zł 
- pozostałe przychody z działalności statutowej                             2 655,88 zł 
  

d)   przychody finansowe(z tytułu odsetek)              1 369,87 zł 
 



6. Informacje o odpłatnych świadczeniach realizowanych przez fundację w ramach 
celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń 
Nie wystąpiły. 

7. Działalność gospodarcza 
a) informacja czy fundacja prowadzi działalność gospodarczą 

Działalność gospodarcza prowadzona jest od 08.09.2005r. 
b) wynik finansowy z prowadzonej działalności gospodarczej 

W 2005 roku wynik finansowy z działalności gospodarczej wynosi: 3 644,23 zł. 
c) procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do 

przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł 
Przychód z działalności gospodarczej stanowi  0,12%  całości uzyskanych 
przychodów. 

8. Informacja o poniesionych kosztach na: 
a) realizację celów statutowych 
 

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej 
poŜytku publicznego wynoszą: 

            317 571,47 zł 

b) administrację 
Koszty administracyjne                             273 424,06 zł 

1. zuŜycie materiałów i energii                                 5 124,78zł
                                
2. usługi obce                               126 491,77 zł  
3. wynagrodzenia pracowników oraz ubezpieczenia i inne świadczenia            127 985,92 zł                                                       
4. podatki i opłaty                                       90,00 zł 
5. amortyzacja                                   4 270,00 zł 

c) działalność gospodarczą 
 

Koszt własny związany ze sprzedaŜą usług, materiałów i 
towarów  

                       89 081,61 zł 

d) pozostałe koszty 
 

  Pozostałe koszty operacyjne                                                                                   9 461,59 zł 
 

9. Dane o zatrudnieniu w fundacji: 
a) łączna liczba osób zatrudnionych w fundacji 
W Fundacji zatrudnione były 2 osoby. 
b) liczba osób zatrudnionych w fundacji z podziałem na zajmowane stanowiska 
 

       Pracownik administracyjno - biurowy 1 
etat 

       Pracownik administracyjno-biurowy 1 
etat 

 
c) liczba osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej 
Nie została zatrudniona osoba wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej. 
10. Dane o wynagrodzeniach wypłacanych w fundacji 
a) wynagrodzenia 
Wynagrodzenia pracownicze brutto ogółem  22 380,00 zł. 
b) nagrody 



Nie wystąpiły. 
c) premie 
d) inne świadczenia 
Nie wystąpiły. 
e) 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 2005r. wynosiły 2500 zł brutto. 
b) wypłaconego osobom kierującym działalnością gospodarczą z podziałem na 

wynagrodzenia, premie i inne świadczenia 
Nie wystąpiły. 
12. Dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia 
Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów cywilno – prawnych  178 755,04 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 ma prowadzony rachunek bankowy w  WBK  

 02 1090 1056 0000 0000 0612 1000. Saldo rachunku bieŜącego na dzień 
31.12.2005r.  

wynosi:   38.891,42 zł. 

• Fundacja ma prowadzone rachunki bankowe w Nordea Bank Polska S.A. 

57 1440 1299 0000 0000 0334 4479. Saldo rachunku bieŜącego na dzień 
31.12.2005r.  

wynosi:  83,55 zł. 

46 1440 1299 0000 0000 0322 5755. Saldo rachunku bieŜącego na dzień 
31.12.2005r.  

wynosi:  87,96 zł. 

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. 
Nie wystąpiły. 
19. Dane o wartości aktywów fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach 

finansowych sporządzanych dla celów statystycznych 
                                                                                                         Aktywa = 138 022,58 zł 
20. Dane o wartości zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach 

finansowych sporządzanych dla celów statystycznych 
                                                                                                 Zobowiązania = 21 480,28 zł 
21. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe oraz 

wynik finansowy tej działalności 
Dane o działalności zleconej fundacji przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób    
Niepełnosprawnych. 
 

L.P. Wydatki związane z rehabilitacją dzieci i młodzieŜy 
niepełnosprawnej 

Wkład 
własny 

Ze środków 
PFRON 

1. MasaŜyści, Opiekunki, Rehabilitanci, Neurologopedzi 49 113,13 160 000,00
 Razem 49 113,13 160 000,00

 

Dzieci objęte opieką Fundacji „AKOGO?” s ą po cięŜkich urazach mózgu, 

wymagają intensywnej, specjalistycznej rehabilitacji oraz specjalnego podejścia. 

Zarówno masaŜyści, rehabilitanci jak i opiekunowie muszą posiadać bardzo szeroką 

wiedzę i mieć szczególne predyspozycje do pracy z naszymi podopiecznymi. 

Minimalna liczba dzieci pod opieką Fundacji miesięcznie wynosi - sześcioro, 

maksymalnie ośmioro. 

Minimalna liczba pacjentów, którzy skorzystali z naszej pomocy w 2005 roku,  

to siedemdziesięcioro dwoje dzieci będących pacjentami CZD w Warszawie lub 

przebywających w swoich domach. 

Wysokość wynagrodzenia za poszczególne zabiegi i opiekę wynika z doboru przez nas 

wysoko kwalifikowanej kadry rehabilitantów oraz z tego, Ŝe zajmujemy się 

najcięŜszymi, często nierokującymi pacjentami, których kompleksowa rehabilitacja 

moŜe trwać wiele lat, bez poprawy stanu zdrowia. W takich przypadkach naszym 

zadaniem jest podtrzymać formę pacjenta, próbując zahamować degradację organizmu. 

OPIEKUNKI: 

Opiekunki wspomagają rodziców oraz średni personel medyczny w opiece nad cięŜko 

chorym pacjentem. Pomagają w adaptacji funkcjonalnej (karmienie, ubieranie, mycie), 

wspomagają rehabilitantów czytając dzieciom na głos ksiąŜki, stosując koloroterapię, 

aromatoterapię i inne proste czynności stymulujące zmysł wzroku, słuchu, smaku, 



dotyku, węchu. Chodzą z dziećmi na spacery i wykonują inne, codzienne czynności 

niezbędne dla poczucia bezpieczeństwa i komfortu dziecka. 1dyŜur opiekunki trwa 12 

godzin. MoŜe się zdarzyć dyŜur w innym wymiarze, ale cena będzie wtedy rozliczona ze 

stawki godzinowej. DyŜury świąteczne płatne są więcej, w związku z ogromnymi 

trudnościami z pozyskiwaniem wysoko wykwalifikowanej kadry w dni świąteczne. Ceny 

za dyŜury opiekunek opieramy o to, iŜ stawiamy bardzo wysokie wymagania osobom 

zatrudnianym. Odporność na stres, odpowiedzialność, cierpliwość, pełna 

dyspozycyjność. Praca z najcięŜszymi, często nierokującymi pacjentami wymaga 

specjalnych cech osobowości od opiekuna, w tym radzenia sobie z syndromem 

wypalenia. Brakiem sukcesu. W 2005 roku zatrudnialiśmy czternaście opiekunek dla 

dzieci niepełnosprawnych. 

NEUROLOGOPEDZI: 

Bardzo waŜna część terapii, pozwalająca unikać uszkodzeń wtórnych. Bardzo mała ilość 

specjalistów z tej dziedziny. Jeden dyŜur - zabieg rehabilitacyjny trwa 1 h. Chcielibyśmy 

zapewnić kaŜdemu dziecku będącemu pod naszą opieką jeden zabieg tygodniowo jako 

uzupełnienie rehabilitacji. W 2005 roku zatrudnialiśmy trzech neurologopedów. 

MASAśYŚCI: 

Zabiegi masaŜu całościowego, dziecięcego. MasaŜ specjalistyczny u cięŜko uszkodzonych 

pacjentów. Podstawowe cele masaŜu to zapobieŜenie uszkodzeniom wtórnym, 

rozluźnienie i umoŜliwienie dalszej rehabilitacji rehabilitantom manualnym. W 2005 

roku zatrudniali śmy trzech masaŜystów. 

REHABILITANCI: 

Zabiegi rehabilitacyjne, bardzo wyczerpujące trwające 30 minut, powtarzane u kaŜdego 

z pacjentów minimum 7 razy w tygodniu. Rehabilitacja uzupełniająca zgodnie z 

zaleceniami, składająca się przede wszystkim z pionizacji, fizykoterapii i kinezyterapii. 

W 2005 roku zatrudnialiśmy 5 rehabilitantów. 

22. Informacja o rozliczeniu fundacji z tytułu ciąŜących zobowiązaniach podatkowych 
Fundacja rozliczyła się z zobowiązań podatkowych. 
23. Informacja o składanych deklaracjach podatkowych 
Fundacja składała deklaracje podatkowe:  
VAT-7, Pit-4 miesięcznie oraz Cit-8 deklaracja roczna. 


