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 2006 r. prowadzona była dodatkowa rehabilitacja dzieci po cięŜkich
urazach mózgu w CZD oraz w miejscu ich zamieszkania, wspomagaliśmy
Odziały Neurologii i Rehabilitacji CZD.
 Zorganizowanych zostało takŜe szereg akcji propagujących działalność
fundacji. Prowadziliśmy działalność społeczno-edukacyjną, popularyzując
wiedzę, sygnalizując skalę problemu, a takŜe propagowaliśmy nowe
rozwiązania medyczne i rehabilitacyjne, w czym bardzo pomocne były
media.
 W 2006 roku trwały prace nad projektem architektonicznym i
konstrukcyjnym. Projektanci pracowali dla Fundacji charytatywnie
 Dwie akcje charytatywne „Budzimy do Ŝycia” WIOSNA i JESIEŃ.
Podczas akcji wiosennej organizacja akcji „Teatry na Klinikę BUDZIK”;
Podczas tej zbiórki byliśmy widoczni w telewizji TVN, Polsat oraz
wszystkich programach TVP i oddziałach terenowych TVP. Ponadto
nasze spoty moŜna było usłyszeć w popularnych rozgłośniach radiowych
(wszystkie programy PR, Radio WaWa, Radio Pogoda). W miesiącach II
– III 2006r. kampania medialna ( telewizja TVP od 25 lutego / TVN18 – 25
luty /POLSAT 11- 18luty , radio, prasa, billboardy, witryny internetowe –
z widocznym numerem SMS. W miesiącach X-XII 2006r.Fundacja miała
w TVP1 krótki (ok. 5 min), cykliczny (2 razy w tygodniu + powtórki)
program na temat działań Fundacji. Ponadto od listopada kampania
medialna opanowała radio, prasę, billboardy, witryny internetowe – z
widocznym numerem SMS. Prasa, to przede wszystkim opiniotwórcze
dzienniki – Gazeta Wyborcza i Rzeczpospolita, a takŜe tygodniki i inne
periodyki: Polityka, Forum, Zwierciadło, Newsweek, Forbes, Olivia.
4. Odpisy uchwał zarządu fundacji.
Treść uchwał w załączeniu (odpisy 4 uchwał)
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
5 022 845,30 zł
a) darowizny firm oraz instytucji

1 014 161,37 zł

zagranicznych i krajowych
b)
- dotacje i subwencje
- przychody z 1%
- przychody ze zbiórki publicznej
- przychody z działalności gospodarczej (dotyczą usług reklamowych)
- pozostałe przychody z działalności statutowej

209 969,95 zł
1 567 791,73 zł
2 034 981,01 zł
125 639,17 zł
54 514,05 zł

c) przychody finansowe(z tytułu odsetek)
15 788,02 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
Działalność gospodarcza prowadzona jest od 01.01. - 31.12.2006r.
b) wynik finansowy z prowadzonej działalności gospodarczej
W 2006 roku wynik finansowy z działalności gospodarczej wynosi: 81 886,49 zł.
c) procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do
przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł
Przychód z działalności gospodarczej stanowi 2,50 % całości uzyskanych
przychodów.
8. Informacja o poniesionych kosztach na:
a) realizację celów statutowych
Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej
poŜytku publicznego wynoszą:
b) administrację
Koszty administracyjne
1. zuŜycie materiałów i energii
2. usługi obce
3. wynagrodzenia pracowników oraz ubezpieczenia i inne świadczenia
4. podatki i opłaty
5. amortyzacja
6. pozostałe koszty

1 273 533,04 zł

496 269,15 zł
9 558,94 zł
214 369,59 zł
233 800,40 zł
473,50 zł
12 934,82 zł
25 131,90 zł

c) działalność gospodarczą
Koszt własny związany ze sprzedaŜą usług, materiałów i
towarów

43 752,68 zł

9. Dane o zatrudnieniu w fundacji:
a) łączna liczba osób zatrudnionych w fundacji
W Fundacji zatrudnione były 4 osoby.
b) liczba osób zatrudnionych w fundacji z podziałem na zajmowane stanowiska
Dyrektor finansowy 1 etat
Dyrektor biura 1 etat
Fundraiser 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 80 086,56 zł.
b) nagrody
Nie wystąpiły.
c) premie
Nie wystąpiły.
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 2006r. wynosiły 4 129,24 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 331 499,00 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
31.12.2006r.
wynosi: 76.689,90 zł.

•

Fundacja ma prowadzone rachunki bankowe w Nordea Bank Polska S.A.
57 1440 1299 0000 0000 0334 4479. Saldo rachunku bieŜącego na dzień
31.12.2006r.
Wynosi: 5.072,87 zł.
46 1440 1299 0000 0000 0322 5755. Saldo rachunku bieŜącego na dzień
31.12.2006r.

Wynosi: 12.487,57 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
d) wysokość kwot wydatkowanych na nabycie nieruchomości
Nie wystąpiły.
e) przeznaczenie nabytych nieruchomości
Nie wystąpiły.
18. Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych.
W 2006 r. zakupiono urządzenia techniczne oraz meble za kwotę 23 229,64 zł

19. Dane o wartości aktywów fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych
Aktywa = 3 392 017,36 zł
20. Dane o wartości zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych
Zobowiązania = 66 184,63 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.
Wydatki związane z rehabilitacją dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnej
MasaŜyści
Opiekunki
Rehabilitanci
Neurologopedzi
Razem

Wkład
Ze środków
własny
PFRON
5 070,00
20 280,00
43 800,00
175 200,00
2 340,00
9 360,00
1 392,00
5 160,00
52 602,00
210 000,00

Zgodnie z planem wykonywane były dodatkowe zabiegi dzieciom potrzebujących
wzmoŜonej, indywidualnej rehabilitacji. Objęto tymi zabiegami 72 dzieci. U części dzieci
(38) nastąpiło zahamowanie pogarszania się komunikacji z otoczeniem, u niektórych
(20) nastąpiła poprawa komunikacji z otoczeniem, a u pozostałych (14) niekorzystne
procesy udało się spowolnić. Dzieci objęte opieką Fundacji „AKOGO?” są po cięŜkich
urazach neurologicznych i nawet najmniejsza poprawa ich stanu jest bardzo istotna.
Jednocześnie wpływa to korzystnie na atmosferę w rodzinach tych dzieci, gdyŜ widzą
one nie tylko wzmoŜone starania o stan zdrowia dzieci, ale takŜe rodzi się w nich większe
poczucie bezpieczeństwa i umiejętność radzenia sobie z problemami związanymi z
opieką nad dziećmi z syndromem apallicznym. W tym okresie wydano 338 390 zł na
opiekę i rehabilitację z tego 52 602 zł ze środków własnych i 210 000 zł ze środków
PFRON. Uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów w 2006 roku na:
Prowadzenie rehabilitacji dzieci i 10 młodzieŜy niepełnosprawnej – po cięŜkich urazach
neurologicznych w Centrum Zdrowia Dziecka oraz miejscach ich zamieszkania– przez
FUNDACJĘ „AKOGO?” Dzieci objęte opieką Fundacji „AKOGO?” są 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 2006 roku, to siedemdziesięcioro dwoje dzieci będących pacjentami CZD w
Warszawie lub przebywających w swoich domach. Wszystkie ceny zabiegów, podane, są
cenami brutto (zawierają wszystkie ewentualne narzuty, zgodne z polskim prawem).
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. Cena za 1 h = 1/12 DyŜuru, czyli 12,50 brutto. 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 11 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 2006 roku zatrudnialiśmy
osiemnaście 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. Koszt zabiegu trwającego 1 godzinę wynosi 63 złotych brutto.
W 2006 roku zatrudnialiśmy dwóch 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. Koszt
brutto jednego zabiegu, trwającego pełną godzinę zegarową wynosi 75 złotych. JeŜeli
zalecone są masaŜe trwające 30 minut ze zwiększoną częstotliwością koszt masaŜu jest
przeliczany w ten sposób: 30 min. = 1/2 kosztu zabiegu; 30 min= 40 zł brutto W 2006
roku zatrudnialiśmy 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.
Koszt 30 minut zabiegu brutto wynosi 37,50 zł. W 2006 roku zatrudnialiśmy 5
rehabilitantów. Podsumowując, chcemy przedstawić uzasadnienie znaczenia naszej
działalności dla stopnia zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb w zakresie rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Dzieci po bardzo cięŜkich urazach
neurologicznych potrzebują równolegle podtrzymywania Ŝycia – stałej opieki lekarsko –
pielęgniarskiej i specjalistycznej oraz indywidualnie dostosowanej rehabilitacji. Tylko
dzięki takiemu połączeniu moŜna nie tylko uratować im Ŝycie, ale pomóc im takŜe
wrócić do funkcjonowania w warunkach domowych (po odpowiednim przeszkoleniu
rodziców i opiekunów przez naszych specjalistów). Dzięki naszemu zaangaŜowaniu i
cięŜkiej pionierskiej pracy 12 udało nam się stworzyć podstawowy zespół lekarzy,
rehabilitantów, oraz przeszkolonych opiekunów do osób niepełnosprawnych, który
przygotowany jest do pomocy w tych przypadkach. Są to rehabilitanci w następujących
dziedzinach: komunikacja pozawerbalna, muzykoterapia, zajęcia haptyczne, logopedia,
masaŜ, jak równieŜ cały zespół lekarski i pielęgniarski, oraz przeszkolonych opiekunek
słuŜących pomocą, radą, zarówno dzieciom, rodzicom jak równieŜ pomagającym
odpowiednim specjalistą w prowadzeniu rehabilitacji. Ze względu na poziom
niepełnosprawności dzieci objętych naszym wsparciem oraz wciąŜ niezmienny poziom
niewiedzy na temat opieki nad nimi, prowadzimy zajęcia doszkalające dla rodziców,
opiekunów i wolontariuszy, aby przygotować ich do długotrwałej walki o Ŝycie naszych
małych pacjentów. Zakupujemy specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny. Ze względu na

ogromne koszty leczenia i bardzo powolną poprawę stanu zdrowia, dzieci z syndromem
apallicznym po kilku tygodniach, ewentualnie miesiącach są wypisywane ze szpitala, co
bywa równoznaczne z wydaniem na nie wyroku. Jest to powaŜny problem moralny i
etyczny. Bardzo często rodzicom odbierana jest jakakolwiek nadzieja, nie jest udzielana
im Ŝadna pomoc, ani wiedza na temat opieki nad takim dzieckiem. Pozostawieni sami, ze
swoim ogromnym problemem, próbują na własną rękę, najlepiej jak potrafią opiekować
się swoim niepełnosprawnym dzieckiem. Bardzo często dochodzi do tragedii. Całe
rodziny stają się „niepełnosprawne”. Tym dzieciom pragniemy stworzyć warunki do
dalszej rehabilitacji, a rodzicom moŜliwość funkcjonowania. Naszym celem jest
stworzenie struktury pomocy dla takich dzieci. Przy istniejących strukturach
medycznych, pragniemy wygospodarować miejsce dla specjalnego oddziału, dla
najcięŜszych pacjentów. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc na oddziałach
Neurologii i Rehabilitacji, wiąŜe się to z potrzebą dobudowania specjalnej kliniki na 15
łóŜek. Do momentu powstania takiej wzorcowej w wydzielonych salach w Centrum
Zdrowia Dziecka w Warszawie dla tego typu pacjentów i zabezpieczamy im
odpowiednią, intensywną rehabilitację. Z zakupionego przez nas sprzętu
rehabilitacyjnego korzystają wszystkie dzieci hospitalizowane na Oddziałach Neurologii
i Rehabilitacji Neurologicznej w Centrum Zdrowia Dziecka. Dzieci objęte naszym
Patronatem (opieką) korzystają z dodatkowej rehabilitacji, masaŜy, konsultacji naszych
lekarzy specjalistów (wolontariuszy), oraz specjalnie przygotowanych do pomocy przy
13 rehabilitacji oraz pielęgnacji opiekunów do osób niepełnosprawnych, oraz objęte są
specjalnym programem psychologicznym. Rodzicom natomiast staramy się stworzyć
warunki do łatwiejszej komunikacji z lekarzami na temat stanu zdrowia ich dzieci,
dać moŜliwość korzystania ze specjalnie dla nich przygotowanego i dostosowanego
programu psychologicznego, umoŜliwić uzyskanie jak największej wiedzy zarówno na
temat stanu, w jakim się znajdują ich dzieci, jak równieŜ sprawowania codziennej
opieki nad ich niepełnosprawnymi pociechami.
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 oraz Cit-8.

