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)
Prezes Fundacji : Ewa Błaszczyk – Janczarska zam. ul. Podleśna 4a , Warszawa
Członek Zarządu : Katarzyna Jolanta Wróblewska zam. ul. Turkusowa 6, Komorów
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.
 28 lipca 2008r. został zakończony stan surowy otwarty Kliniki „Budzik”.
Obecnie jest to stan surowy zamknięty. Nadal zbieramy środki na
dokończenie budowy kliniki.
 Od początku naszego istnienia wspieramy Oddział Neurologii, a przede
wszystkim Rehabilitacji Neurologicznej, przy którym ma powstać Klinika.
Klinika „BUDZIK”, to przedsięwzięcie wymagające tworzenia od podstaw
procedur prawno - organizacyjnych i wzorca medyczno rehabilitacyjnego.
 W 2008 r. prowadzona była dodatkowa rehabilitacja dzieci po cięŜkich
urazach mózgu w CZD oraz w miejscu ich zamieszkania, wspomagaliśmy
Odziały Neurologii i Rehabilitacji CZD.Objęto dodatkową rehabilitacją
84 dzieci po cięŜkich urazach mózgu.
 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. Organizacja akcji „Teatry na Klinikę BUDZIK”; 24 kwietnia –
Fundacja „Akogo?” Laureatem Honorowej Nagrody Zaufania „Złoty
OTIS 2008” - odbiór nagrody i licytacja na rzecz „Akogo?”, hotel
„Bristol”; 16 maja – premiera płyt cd z bajkami dla dzieci czytanymi
przez aktorów – część dochodu zasiliła fundację; 18 maja – Piknik
promocji zdrowia „Na Wolę po zdrowie” park im. gen. J. Sowińskiego obecność fundacji „Akogo?” (stoisko, zbiórka); 18 maja - Dziecięca Stolica
2008r. - Plac przed Pałacem Kultury, stoisko fundacji; 20 maja –
Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa pt. „Wolontariat – radość
Ŝycia”, Piotrków Trybunalski, fundacja „Akogo? jednym z honorowych
patronów, krótka prezentacja fundacji podczas konferencji; 31 maja – o
godz. 17, Green Gallery na Rynku Starego Miasta w Warszawie, wernisaŜ
wystawy pt. „Świat jest mojego wzrostu”, autorką zdjęć była 8 letnia
Sonia Witakówna, podczas wernisaŜu odbyła się aukcja fotografii małej
artystki na rzecz „Akogo?”, wystawa trwała do 10 czerwca; 1 czerwca –
honorowe odznaczenie Orderu Ambasadora Rozwoju Profilaktyki
Zdrowia w Polsce dla Prezes Fundacji „Akogo?” Pani Ewy Błaszczyk
przyznane przez „Akademię Zdrowia i Urody” oraz Stałe
Przedstawicielstwo ONZ w Polsce - uroczystość wręczenia orderów na
Polach Mokotowskich; 1 czerwca – akcja charytatywna „Artyści malują
dla Akogo?” na rzecz Fundacji „Akogo?”, hotel InterContinental,
licytacja prac wykonanych przez znanych artystów, plastyków, aktorów; 7
czerwca – festyn na terenie Gimnazjum nr 103 w Międzylesiu, dochód na
„Akogo?”, (zbiórka , stoisko); 28 czerwca – impreza integracyjna firmy
Mostostal, Podzamcze, obecność fundacji „Akogo?” (zbiórka, licytacja),
krótki występ Prezesa Fundacji Pani Ewy Błaszczyk; 4 października –
charytatywny mecz z dochodem na fundację „Akogo?”, wielki mecz o
budzik „Senat kontra Senat” - piłkarskie starcie senatorów RP z
reprezentacją senatów wyŜszych uczelni - stadion Górnika Zabrze, z
gościnnym występem Krzysztofa Cugowskiego z Budką Suflera, na
potrzeby tego spotkania powstał specjalny hymn dla fundacji pt.
„Budzimy do Ŝycia”; 5 października - Wyścigi – dzień mediowy, zbiórka
na rzecz „Akogo?”; 30 października – ogłoszenie wyników listy 2000
„Rzeczpospolitej” połączone z wręczeniem nagród Dobra Firma 2008;
redakcja „Rzeczpospolitej” po raz VIII ogłasza Listę 2000

najdynamiczniej rozwijających się firm, podczas uroczystości
odbywającej się w Warszawie, w hotelu Westin, została przeprowadzona
aukcja rysunków i karykatur na rzecz fundacji „Akogo?”; 14 listopada –
premiera monodramu pt. „Rok magicznego myślenia” Joan Didion z
udziałem Ewy Błaszczyk, Teatr Studio, zbiórka na „Akogo?”; 14 listopada
– honorowy tytuł Ambasadora Polskiej Pediatrii dla Ewy Błaszczyk za
wybitne zasługi dla ratowania zdrowia i Ŝycia dzieci w Polsce przyznany
przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego; 21
listopada – premiera płyty (cd i dvd) pt. „Nawet gdy wichura” z
częściowym dochodem na „Akogo?”; rejestracja (w studio TVP) recitalu
Ewy Błaszczyk + dodatek poświęcony fundacji „Akogo?”(24 minutowy
film poświęcony działaniom fundacji); 28 listopada – pokaz mody Ewy
Minge, nominacja dla Ewy Błaszczyk – tytuł „Człowiek o kolorowym
wnętrzu”, Aula Politechniki Warszawskiej.
 Emisja na antenie TVP 1 - od 16 marca 4 nowe odcinki „Budzimy do
Ŝycia” 10 minutowe; 31 marca - TVP 1, emisja recitalu Ewy Błaszczyk
„Nawet gdy wichura” opatrzonego apelami sms na rzecz fundacji; TVP
Info – marzec/kwiecień – komentarze, reportaŜe z akcji na „Akogo?”; 5
kwietnia - Przegląd Piosenki Aktorskiej – Wrocław 2008r. - obecność
fundacji „Akogo?” i recital Ewy Błaszczyk „Nawet gdy wichura”;
premiera „trójpaku” recitalu „Nawet gdy wichura” (cd, dvd – z
dołączonym materiałem o fundacji „Akogo?” , ksiąŜeczka z tekstami
piosenek i materiałami fundacyjnymi), kaŜdy egzemplarz opatrzony jest
logo fundacji i „acegiełką” na działania statutowe; 20 kwietnia – TVP1,
godz. 15.10, emisja programu pt. „Budzimy do Ŝycia – dokonania”;
„Zwierciadło”, „Twój Styl” - kwiecień – materiały o fundacji, omówienie
wydarzeń kulturalnych związanych z akcją na „Akogo?”; premiera
nowego spotu społecznego pt. „Przedmioty” (tv, prasa, internet – kreacja
agencja PZL, (media Starcom); tygodniowa kampania społeczna na
antenie TVN – ostatni tydzień października; miesięczna kampania
społeczna na antenach TVP S.A. (korporacyjny patronat medialny) oraz
emisja kolejnych 4 odcinków programu pt. „Budzimy do Ŝycia” TVP1,
listopad.
 BUDOWA KLINIKI „BUDZIK”:
1.Podpisano Umowę o Generalne Wykonawstwo budowy Kliniki BUDZIK
z firmą MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.
2. Zatrudniono do przesadzania i sadzenia drzew zgodnie z protokołem
konieczności firmy MAR PIL s.c. Marek Pawlik, Robert Woźniak, Adam Pastor.
3. ZaangaŜowano do pełnienia nadzoru inwestorskiego z firmą DOM
Ryszard Kupis i rozwiązanie umowy z Joanną Benderz.
4.Uzgodnieno pełnienia nadzoru autorskiego nad budową Kliniki BUDZIK
przez Wojciecha Kielskiego i Jacka Bolechowskiego.
5. Podpisano umowę o wykonanie, dostawę i montaŜ ślusarki aluminiowej
z firmą „APS – System” Spółka Jawna, Paweł Janowski, Artur Kmiecik, Sławomir
Pełka.
6. Podpisano Aneks do umowy zwiększającego zakres prac z firmą
MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.
7. Podpisano umowę o usługę ochrony obiektu – budowy Kliniki Budzik z
firmą „AKODO” Sp. z o.o.
8. Podpisano umowę o budowę nawierzchni przy Klinice BUDZIK z
Przedsiębiorstwem Budowlano-Telekomunikacyjnym MBT Sp. z o.o.

9. Podpisano umowę o pełnienie funkcji Kierownika Budowy Kliniki
BUDZIK ze Stefanem Burzykowskim.
10. Podpisanie aneksu o zwiększenie zakresu prac z Przedsiębiorstwem
Budowlano-Telekomunikacyjnym MBT Sp. z o.o.
 ZAKUPY SPRZĘTU DLA CZD: zakup sprzętów gospodarczych (miski,
wiadra), ceraty, sprzętów rehabilitacyjnych, medycznych oraz nawilŜaczy
powietrza, materiałów edukacyjnych, mankietów jednodrenowych do
ciśnieniomierzy, łóŜka rehabilitacyjnego i materaca, plastrów do
kinesytapingu, podręcznika naukowego „Nelson Textbook of Pediatrics eedition”; sprzętu elektronicznego (komputery, monitory),
oprogramowania aparatury medycznej, drukarki.
4. Odpisy uchwał zarządu fundacji.
Treść uchwał w załączeniu (odpisy 12 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
5 319 595,65 zł
a) darowizny firm oraz instytucji

728 981,00 zł

zagranicznych i krajowych
b)
- dotacje i subwencje
210 000,00 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%
3 692 237,28 zł
- przychody ze zbiórki publicznej
496 914,35 zł
- przychody z działalności gospodarczej (dotyczą usług reklamowych)
172 826,13 zł
- pozostałe przychody z działalności statutowej
18 636,89 zł
- przychody finansowe(z tytułu odsetek, lokat i zbycia jednostek w funduszach inwest.)
2 623 531,90 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. - 31.12.2008r.
b) wynik finansowy z prowadzonej działalności gospodarczej
W 2008 roku wynik finansowy z działalności gospodarczej wynosi 98 015,80 zł.
c) procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do
przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł
Przychód z działalności gospodarczej stanowi 4,68 % całości uzyskanych
przychodów.
8. Informacja o poniesionych kosztach na:
a) realizację celów statutowych

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej
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. koszty finansowe (z tytułu zbycia jednostek w funduszach inwestycyjnych)
c) działalność gospodarczą
Koszt własny związany ze sprzedaŜą usług, materiałów i
towarów

1 219 257,18 zł
865 831,45 zł
8 759,73 zł
322 207,18 zł
517 756,16 zł
4 772,00 zł
4 298,88 zł
3 508 320,70 zł

74 810,33 zł

d) pozostałe koszty
Pozostałe koszty
8 037,50 zł
9. Dane o zatrudnieniu w fundacji:
a) łączna liczba osób zatrudnionych w fundacji
W Fundacji zatrudnione były 7 osób.
b) liczba osób zatrudnionych w fundacji z podziałem na zajmowane stanowiska
Dyrektor finansowy Fundacji

½ etatu

Dyrektor biura

1 etat

Pracownik administracyjno - biurowy

1 etat

Fundraiser

1 etat

Pełnomocnik ds. budowy

1 etat

Organizator obsługi sprzedaŜy internetowej
Pracownik administracyjno-biurowy

½ etatu
1 etat

c) liczba osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej
Osoby zatrudnione wyłącznie w działalności gospodarczej – 1/2 etatu.
10. Dane o wynagrodzeniach wypłacanych w fundacji
a) wynagrodzenia
Wynagrodzenia pracownicze brutto ogółem 285 026,34 zł.
b) Nagrody
Nie wystąpiły.
c) Premie
Nie wystąpiły.
d) inne świadczenia
Nie wystąpiły.
e) wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej
Wynagrodzenie brutto ogółem 15 582,24 za rok 2008
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 2008r. wynosiły 5 866,67 zł brutto.

b) wypłaconego osobom kierującym działalnością gospodarczą z podziałem na
wynagrodzenia, premie i inne świadczenia
wynagrodzenie miesięczne wyniosło średnio: 1 298,52
11. Dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia
Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów cywilno – prawnych 967 726,53 zł.
12. 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.
13. 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
31.12.2008r.
wynosi: 181 988,32 zł.

Fundacja podpisała umowę na prowadzenie rachunku bankowego walutowego z
WBK
70 1090 1870 0000 0001 0841 7985. Saldo rachunku bieŜącego na dzień
31.12.2008r.
wynosi: 3 314,86 EUR (średni kurs NBP na dzień 31.12.2008r. 1EUR= 4,1724)
•

Fundacja ma prowadzone rachunki bankowe w Nordea Bank Polska S.A.
57 1440 1299 0000 0000 0334 4479. Saldo rachunku bieŜącego na dzień
31.12.2008r.
wynosi: 44,97 zł.
46 1440 1299 0000 0000 0322 5755. Saldo rachunku bieŜącego na dzień
31.12.2008r.

wynosi: 75 795,84 zł.
54 1440 1101 0000 0000 0566 9774. Saldo rachunku bieŜącego na dzień
31.12.2008r.
wynosi: 12 432,43 zł.
30 1440 1101 0000 0000 0591 2512. Saldo rachunku bieŜącego na dzień
31.12.2008r.
wynosi: 24 363,00 zł.

14. Dane o nabytych obligacjach
Nie wystąpiły.
15. Dane o wielkości objętych udziałów lub nabytych akcjach w spółkach prawa
handlowego ze wskazaniem tych spółek
Nie wystąpiły.
16. Dane o nabytych nieruchomościach
a) wysokość kwot wydatkowanych na nabycie nieruchomości
Nie wystąpiły.
b) przeznaczenie nabytych nieruchomości
Nie wystąpiły.
17. Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych.
W 2008r zakupiliśmy środek transportu za kwotę 11 000,00 zł oraz urządzenia
techniczne na kwotę 14 973,39 zł.
18. Dane o wartości aktywów fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych
Aktywa = 8 851 574,22 zł
19. Dane o wartości zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych
Zobowiązania = 715 286,23 zł
20. 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.
Wkład
Ze środków
własny
PFRON
14 640,00
8 240,00
MasaŜyści
48 520,00
140 360,00
Opiekunki
3 900,00
6 390,00
Rehabilitanci
22 670,00
55 010,00
Neurologopedzi
89
730,00
210
000,00
Razem
Zgodnie z planem wykonywane były dodatkowe zabiegi dzieciom potrzebujących
Wydatki związane z rehabilitacją dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnej

wzmoŜonej, indywidualnej rehabilitacji. Objęto tymi zabiegami 84 dzieci. U części dzieci
(40) nastąpiło zahamowanie pogarszania się komunikacji z otoczeniem, u niektórych
(29) nastąpiła poprawa komunikacji z otoczeniem, a u pozostałych (15) 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 299 730 zł na
opiekę i rehabilitację z tego 89 730 zł ze środków własnych i 210 000 zł ze środków
PFRON. ZaangaŜowanie środków własnych 29,94 %.W tym okresie wykonano 1923
zabiegi rehabilitacji ruchowej, 294 rehabilitacji neurologicznej, 286 masaŜy. Odbyło się

1180 dyŜurów (12 godzinnych) opiekunek. Średnie miesięczne zatrudnienie w 2008 roku
wynosiło:5 rehabilitantów, 2 masaŜystów, 2 neurologopedów, 15 opiekunek.
Uzasadnienie konieczności poniesienia określonych nakładów w 2008 roku na:
Prowadzenie rehabilitacji dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnej – po cięŜkich
urazach neurologicznych w Centrum Zdrowia Dziecka oraz miejscach ich
zamieszkania– przez FUNDACJĘ „AKOGO?”
21. Informacja o rozliczeniu fundacji z tytułu ciąŜących zobowiązaniach podatkowych
Fundacja rozliczyła się z zobowiązań podatkowych.
22. Informacja o składanych deklaracjach podatkowych
Fundacja składała deklaracje podatkowe: VAT-7 oraz Cit-8 i PIT-4R.

