SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI POMOCY DZIECIOM PRZEWLEKLE CHORYM "jerzyk"
w Przemyślu za 2013 r.
1. Podstawowe informacje o fundacji.
Nazwa fundacji, siedziba i adres.
Fundacja Pomocy Dzieciom Przewlekle Chorym "jerzyk"
37-700 Przemyśl ul. Żwirki i Wigury 14
adres poczty elektronicznej – biuro@fundacjajerzyk.pl;
adres do korespondencji jest taki sam jak adres siedziby Fundacji:
Fundacja Pomocy Dzieciom Przewlekle Chorym „jerzyk” ul. Żwirki i Wigury 14, 37-700
Przemyśl;
Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, Nr w KRS, Nr Regon, NIP.
Data wpisu w KRS - 17.11.2010 r.
Numer KRS - 0000370505
Regon - 180635049
NIP - 7952511154
Zarząd Fundacji.
Prezes
Wiceprezes
Członek
Członek

Artur Cieliński zam.: Przemyśl, ul. Dworskiego 29/22
Tomasz Schabowski zam.: Przemyśl, ul. Opalińskiego 15/24
Maria Cielińska zam.: Przemyśl, ul. Paderewskiego 20/65
Anna Kazienko zam.: Przemyśl, ul. Wołodyjowskiego 10A

Cele statutowe Fundacji.
1. pomoc dzieciom i młodzieży przewlekle chorym w tym szczególnie na choroby
nowotworowe;
2. ochrona zdrowia oraz i promocja ratowania życia dzieci i młodzieży;
3. prowadzenie różnorodnych działań mających za zadanie łagodzenie psychicznych i
psychologicznych skutków leczenia u dzieci i ich rodzin,
4. wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz
charytatywnym,
5. promocja i zachęcanie do profilaktyki zdrowotnej.
2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej fundacji z podaniem realizacji celów
statutowych.
.
Fundacja Pomocy Dzieciom Przewlekle Chorym "jerzyk" w 2013 roku zajmowała się realizacją
wszystkich celów statutowych Fundacji, które brzmią:

- pomoc dzieciom i młodzieży przewlekle chorym w tym szczególnie na choroby nowotworowe;
- ochrona zdrowia oraz i promocja ratowania życia dzieci i młodzieży;
- prowadzenie różnorodnych działań mających za zadanie łagodzenie psychicznych
i psychologicznych skutków leczenia u dzieci i ich rodzin;
- wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz
charytatywnym;
- promocja i zachęcanie do profilaktyki zdrowotnej.
Aby zrealizować te cele, Fundacja:
A. W dniu 29.01.2013 roku Fundacja „jerzyk”, ze środków własnych, udzieliła pomocy
finansowej w kwocie 400 zł na dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego Patrykowi Toma
w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci ”ZABAJKA 2” w Złotowie;
B. W dniu 10.05.2013 roku Fundacja „jerzyk”, ze środków własnych, udzieliła pomocy
finansowej w kwocie 300 zł na dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego Poli Biernackiej
w OWS ”Daglezja” w Krynicy ;
C. W dniu 28.05.2013 r. Fundacja ”jerzyk” zaprosiła dzieci i młodzież z Ośrodka Rehabilitacyjno
– Edukacyjno – Wychowawczego w Przemyślu do Centrum Kultury i Nauki ”ZAMEK”
w Przemyślu, które powróciło już do swojej głównej siedziby na Zamku Kazimierzowskim, na
bajkę „Murzynek Mambo czyli początek cywilizacji białego człowieka” w wykonaniu aktorów
Sceny Komediowej PCKiN ZAMEK. Na spotkanie z bohaterami bajki udało się trzydziestu jeden
wychowanków OREWU wraz z opiekunami. Dzięki temu upominkowi mieli oni możliwość miło
i przyjemnie spędzić czas, a wyprawa do teatru była dla wychowanków OREW-u sporym
wydarzeniem i mamy nadzieję, że dostarczyła im wielu pozytywnych emocji i przeżyć;
D. W dniu 01.06.2013 r. Fundacja „jerzyk” wspólnie z klubami krwiodawczymi: przy I Liceum
Ogólnokształcącym w Przemyślu, Zespole Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących
w Przemyślu i Zespole Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu
postanowiła uczcić Dzień Dziecka trochę inaczej niż zazwyczaj. W tym dniu we współpracy
z Terenowym Oddziałem Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Przemyślu
zorganizowała akcje honorowego oddawania krwi. Akcja cieszyła się sporym zainteresowaniem.
Do oddania krwi zgłosiło się 25 osób, w tym m.in. prezes Fundacji Artur Cieliński, członek
Zarządu Maria Cielińska, przewodniczący Rady Fundacji Tomasz Dziumak oraz młodzież ze
wspomnianych szkół i przyjaciele Fundacji. Fundacja ”jerzyk” uważa, że taki sposób uczczenia
Dnia Dziecka jest jak najbardziej wskazany i pożyteczny dlatego zamierza kontynuować tego
typu akcje także przy innych okazjach, gdyż dając krew dajesz życie;
E. W dniu 05.06.2013 r. Fundacja „jerzyk” wspólnie z Teatrem BAZYL ART zorganizowała
”Dzień Dziecka” dla małych pacjentów ze Szpitala Wojewódzkiego w Przemyślu. Tym razem
atrakcją przygotowaną dla małych pacjentów był występ zaprzyjaźnionego z Fundacją, Teatru
Bazyl Art, który zaprezentował im wariacje balonowe (tworzenie z balonów różnych zwierząt,
postaci czy przedmiotów), świat baniek mydlanych oraz strzelanie do celu z „kosmicznego
blastera”, które cieszyło się wielkim zainteresowaniem zarówno wśród chłopców jak i dziewcząt.
Jak zwykle występ artystów teatru spotkał się z wielkim entuzjazmem i zainteresowaniem dzieci

a śmiechom i radości nie było końca. Po występie mali pacjenci otrzymali od naszej fundacji
upominki.
F. W dniu 08.06.2013 r. już po raz trzeci Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK było
współorganizatorem ”Bieszczadzkiego lata z książką”, imprezy, która ma na celu promocję
czytelnictwa oraz kultury literackiej w regionie Podkarpacia. Polega ona na tym, że znani
mieszkańcy naszego miasta i przybyli goście czytają fragmenty swoich ulubionych książek.
Wśród czytających znaleźli się m.in.: prof. Jerzy Bralczyk, Prezydent Miasta Przemyśla Robert
Choma, Zastępcy Prezydenta Miasta Przemyśla Grzegorz Hayder i Wojciech Błachowicz, poseł
na sejm RP Marek Rząsa, Przewodniczący Rady Miejskiej w Przemyślu Jan Bartmiński,
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Przemyślu Wiesław Morawski, dyrektor PCKiN
ZAMEK Renata Nowakowska, szef wydawnictwa Bosz Bogdan Szymanik.
W gronie „przyłapanych na czytaniu” znalazł się również prezes Fundacji ”jerzyk” Artur
Cieliński, który zgromadzonym na Rynku miłośnikom książek, czytał fragmenty swojej
ulubionej ksiązki Erica Emanuela Schmitta „ Oskar i Pani Róża”, książkę która mimo, że
opowiada o ostatnich dniach życia chorego na nowotwór dziesięcioletniego Oskara pozwala nam
poznać nie tylko takie pojęcia jak strach, ból, smutek ale zarazem miłość, nadzieja, rodzina,
wiara;
G. W dniu 01.07.2013 roku Fundacja „jerzyk”, ze środków własnych, zakupiła ciśnieniomierz
w kwocie 129,11 zł, w Aptece ”Arnika” ul. 3 Maja 21 w Przemyślu, który to następnie w formie
darowizny przekazała Paulinie Statkiewicz z Nienowic;
H. W dniu 12.09.2013 roku Fundacja „jerzyk”, ze środków własnych, udzieliła pomocy
finansowej w kwocie 453,86 zł na zakup niezbędnych leków dla Patryka Toma w Aptece
Farmakon sp. z o.o. ul. Baczyńskiego 40 w Piotrkowie Trybunalskim;
I. W dniu 01.10.2013 roku Fundacja „jerzyk”, ze środków własnych, pokryła koszty dojazdu
Pauliny Statkiewicz z Nienowi na badania do Instytutu ”Pomnika – Centrum Zdrowia Dziecka”
w Warszawie, w kwocie 300 zł;
J. W dniu 15.10.2013 r. Fundacja ”jerzyk” w pomieszczeniach nieodpłatnie dzierżawionych od
Szpitala Miejskiego w Przemyślu otworzyła Ośrodek Rehabilitacyjno – Psychologiczny dla
Dzieci i Młodzieży. Ośrodek powstał dzięki staraniom i zaangażowaniu członków Fundacji oraz
m in. akcji jaką Fundacja ”jerzyk” od dwóch lat prowadzi wspólnie z Posłem na Sejm RP
Piotrem Tomańskim „Rozkręcamy rehabilitację” a polegającej na zbiórce plastikowych nakrętek
i korków. Akcja ta jest przeprowadzana w szkołach i przedszkolach powiatu przemyskiego
i cieszy się dużą popularnością. Pomocy w remoncie udzielił Dyrektor zakładu Karnego
w Medyce ppłk Edmund Matejek (nieodpłatna praca skazanych) i Ryszard Musz właściciel
składu budowlanego ”Erem – Mrówka” w Przemyślu (udzielając dużego rabatu na potrzebne
materiały). Powstały Ośrodek, Fundacja „jerzyk” prowadzić będzie z własnych pieniędzy.
Na początek rehabilitacją i pomocą psychologiczną objętych zostało sześcioro dzieci. Fundacja
zamierza też do współpracy zaprosić logopedę, pedagoga, neurologa dziecięcego czy pediatrę.
W otwarciu Ośrodka uczestniczyli:
Poseł na Sejm RP - Piotr Tomański;
Prezydent Miasta Przemyśla - Robert Choma;

Z-ca Prezydenta Miasta Przemyśla - Wojciech Błachowicz;
Z-ca Dyrektora Caritas Diecezji Przemyskiej - ks. Marek Dec;
Przewodniczący Rady Miejskiej - Jan Bartmiński;
Przewodnicząca Komisji Edukacji Rady Miejskiej - Ewa Sawicka;
Przewodniczący Komisji Rodziny i Polityki Społecznej i Zdrowia - Józef Leja;
Dyrektor Szpitala Miejskiego w Przemyślu i Radny Sejmiku Wojewódzkiego - Maciej Lewicki;
Przedstawiciel Dyrektora ZK Medyka - kpt. Piotr Bednarz;
Szef Grupy Ratownictwa Medycznego w Przemyślu - Piotr Laskowski;
Kierownik Ośrodka Rehabilitacyjno-Psychologiczny dla Dzieci i Młodzieży Fundacji ”jerzyk” Agnieszka Schabowska,
Prezes Fundacji Pomocy Dzieciom Przewlekle Chorym ”jerzyk” - Artur Cieliński.
K. W dniu 15.11.2013 r. w przemyskim Hotelu Accademia, Fundacja „jerzyk” zorganizowała
Konferencję medyczną, której tematem były ”Współczesne problemy zdrowotne wieku
dziecięcego”. Honorowy patronat nad Konferencją objął Prezydent Miasta Przemyśla Pan Robert
Choma. Fundacja "jerzyk" od lat pokazuje, że walka o zdrowie dzieci musi być przemyślana
i systematyczna, w czym, istotną rolę odgrywa profilaktyka. Dlatego już po raz trzeci Fundacja
zorganizowała konferencję informacyjno-szkoleniową na którą zaproszeni zostali najlepsi
specjaliści w dziedzinie chorób dzieci w kraju.
Współczesna praktyka pediatryczna wymaga systematycznej współpracy z konsultantami
z innych dziedzin medycyny oraz śledzenia nowości w diagnostyce i leczeniu chorób wieku
dziecięcego. Jednocześnie, to nadal pediatra lub lekarz rodzinny jest kluczową postacią w opiece
nad dzieckiem, koordynując diagnostykę i leczenie swoich pacjentów. Przedstawione podczas
Konferencji tematy, są niebywale ważne w codziennej praktyce każdego pediatry i lekarza
rodzinnego a znani eksperci podzielili się z uczestnikami Konferencji swoimi doświadczeniami
oraz przedstawili najnowsze zalecenia i wytyczne dotyczące diagnostyki i leczenia w wybranych
schorzeniach.
Dzięki zaangażowaniu organizatorów a także uprzejmości zaproszonych wykładowców udało się
do Przemyśla sprowadzić znaczących specjalistów z zakresu różnych dziedzin związanych
z pediatrią. Na początek zaproszonych gości powitał Prezes Fundacji Artur Cieliński, następnie
uroczystego otwarcia konferencji dokonał Prezydent Miasta Przemyśla P. Robert Choma.
Z obecności na konferencji wielu lekarzy skorzystał poseł na Sejm RP Marek Rząsa, zwracając
się do nich z apelem, by nie wystawiali zwolnień lekarskich z zajęć wychowania fizycznego
w przypadkach nieuzasadnionych medycznie. Zadeklarował też, że jeżeli we wnioskach
z Konferencji pojawią się informacje o problemach prawnych utrudniających leczenie dzieci, to
on podejmie inicjatywę zmierzającą do zmiany wskazanych przez uczestniczących w Konferencji
specjalistów, przepisów. Tak, by na drodze do powrotu do zdrowia najmłodszych członków
naszego społeczeństwa, nie występowały problemy pozamedyczne. Poseł na Sejm RP Piotr
Tomański, który z przyczyn rodzinnych nie mógł osobiście wziąć udziału w Konferencji przesłał
na ręce prezesa naszej Fundacji list gratulacyjny.
Następnie rozpoczęła się część merytoryczna Konferencji:
Wykład: "Leczenie wrodzonych wad serca o typie pojedynczej komory" – doc. dr hab. n.
med. Tomasz Mroczek – Z-ca Kierownika Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej, Katedry Chirurgii
Pediatrycznej Polsko - Amerykańskiego Instytutu Pediatrii Collegium Medium Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie;

Wykład: ”Najczęstsze problemy chirurgiczne w codziennej praktyce ogólnopediatrycznej” –
dr Czesław Cielecki – Klinika Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej, Dziecięcego Szpitala
Klinicznego w Lublinie;
Wykład: "Powiększone węzły chłonne u dziecka" - prof. dr hab. n. med. Jerzy Kowalczyk –
Kierownik Kliniki Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej, Dziecięcego Szpitala
Klinicznego w Lublinie, Konsultant krajowy w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej;
Wykład: ”Wczesne rozpoznanie niedosłuchu u dzieci” - prof. dr hab. n. med. Grażyna
Niedzielska – Kierownik Kliniki Otolaryngologii Dziecięcej, Foniatrii i Audiologii, Dziecięcego
Szpitala Klinicznego w Lublinie, Konsultant krajowy w dziedzinie laryngologii dziecięcej;
Wykład: "Prawidłowe żywienie dzieci – profilaktyka chorób cywilizacyjnych" - prof.
nadzw. dr hab. n. med. Elżbieta Pac-Kożuchowska – Kierownik Kliniki Pediatrii, Dziecięcego
Szpitala Klinicznego w Lublinie.
Poziom prezentowanych wykładów, szeroki zakres przedstawionych tematów i sposób ich
prezentacji, oparty na wieloletnim doświadczeniu wykładowców, pozwolił zgromadzonym na
konferencji zainteresowanym osobom, na zdobycie nowej lub poszerzenie obecnej wiedzy
w codziennej praktyce każdego pediatry i lekarza rodzinnego w różnych przypadkach
chorobowych.
Do sali konferencyjnej Hotelu Accademia w Przemyślu przybyło ok. 50 osób, nie tylko
z Przemyśla ale także z innych okolicznych miejscowości. Podczas przerwy kawowej, uczestnicy
Konferencji wymieniali się swoimi spostrzeżenia i uwagami zarówno miedzy sobą jak
i z zaproszonymi gośćmi. Fundacja ”jerzyk” uważa, że mimo mniejszego zainteresowania
lekarzy pediatrów i lekarzy rodzinnych niż zakładał, organizowanie tego typu konferencji na
terenie podkarpackim ma jak największy sens oraz jest jak najbardziej wskazane i zasadne.
Bardzo wysoki poziom prezentowanych przez prelegentów wystąpień, którzy do Przemyśla
przyjechali i swoje wykłady wygłosili nieodpłatnie, jak i dyskusje podczas trwania konferencji
sprawiają, że Fundacja ”jerzyk” widzi sens swoich działań i cały czas dąży do tego żeby
listopadowe konferencje stały się cykliczną imprezą. Fundacja ”jerzyk” uważa, że jeżeli jej
konferencje przyczynią się do wyzdrowienia lub uratowania zdrowia chociażby tylko jednemu
dziecku to jej działania mają głęboki sens gdyż zdrowie i życie nie mają ceny. W takiej postawie
utwierdza nas chociażby konsultacja medyczna jaką na miejscu przeprowadził doc. dr hab. n.
med. Tomasz Mroczek z ciężarną kobietą u której jej nienarodzonego jeszcze dziecka wykryto
wadą serca.
Fundacja ”jerzyk” bardzo chciałaby podziękować wszystkim wykładowcom, którzy całkowicie
społecznie przyjechali i wystąpili na jej Konferencji, często wybierając właśnie tą Konferencję
zamiast udział w innych płatnych wykładach czy Konferencjach. Dziękujemy.
Zainteresowanie Konferencją wykazały również i media: Tygodnik Gazeta Przemyska, Tygodnik
Życie Podkarpackie czy Przemyska Telewizja Kablowa TOYA.
Serdeczne podziękowania należą się również instytucjom dzięki, którym możliwe było
zorganizowanie Konferencji: Alior Bank Oddział w Przemyślu i Pani Dyrektor Jolancie

Gajewskiej, Kancelarii Notarialnej Jerzy Obler i Bogusław Gajda s.c., Hotel „accademia”
w Przemyślu, Galiszkiewicz & Kurpiel – Nieruchomości, Firma Motoryzacyjna
B. Pudlik & J. Ostrowski s.j. i Firmie Auto-Fan;
L. W dniu 15.11.2013 r. Fundacja ”jerzyk” w Przemyślu podsumowała trzeci rok swojej
działalności oraz wręczyła swoje doroczne wyróżnienia i nagrody ”Rubinowego jerzyka”
za rok 2013, zarówno osobom jak i firmom, w dowód wdzięczności i uznania za okazaną przez
nie dobroć serca i bezinteresowną pomoc Fundacji. Uroczystość, która odbyła się w Hotelu
”accademia” w Przemyślu, rozpoczęła się od przedstawienia przez prezes Fundacji jej dokonań
w 2013 roku (największe to otwarcie Ośrodka Rehabilitacyjno – Psychologicznego) a następnie
wręczenia wyróżnień i nagród a zarazem podziękowań wszystkim którzy wsparli działania
Fundacji w 2013 r..
FIRMY:
Wyróżnienia:
1. Teatr dla Dzieci "Bazyl Art"
2. Samorząd Szkolny I Liceum Ogólnokształcącego w Przemyślu
3. Agencja Reklamowo - Wydawnicza "LINEART"
4. Nieruchomości Galiszkiewicz i Kurpiel
OSOBA:
Wyróżnienia:
1. Piotr Tomański - Poseł na Sejm RP
2. ppłk. Edmund Matejek – Dyrektor Zakładu Karnego w Medyce
3. Dariusz Strycharski - informatyk
LAUREATAMI GŁÓWNYCH NAGRÓD ”RUBINOWY JERZYK 2013” ZOSTALI:
W KATEGORII OSOBA

– Prof. dr hab. n. med. Jerzy Kowalczyk;

W KATEGORII FIRMA

- Kazar Footwear Sp. z o.o.

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Kowalczyk - Kierownik Kliniki Hematologii, Onkologii
i Transplantologii Dziecięcej, Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie,
Konsultant Krajowy w dziedzinie onkologii i hematologi i dziecięcej, podkreślił że ”…
Jestem miło zaskoczony otrzymaną nagrodą, która sprawiła mi wielką przyjemność.
Uważam, że nie zrobiłem jeszcze nic wielkiego dla Fun dacji ale teraz ta nagroda
zobliguje mnie do intensywniejszego wsparcia Fund acji w jej działaniach. Kontakt
z Fundacją mam od trzech lat gdy po raz pierwszy zostałem zaproszony na
Konferencję organizowaną przez nią. Uważam, że Fundacja wykonuje kawał dobrej
i potrzebnej pracy, która zasługuje na uznanie i szacunek…”.

Przedstawiciel firmy Kazar Footwear Sp. z o.o. Pan Mariusz Siedlewicz, który w imieniu jej
właściciela Pana Artura Kazienki odebrał nagrodę podkreślił, że ”…Jestem bardzo dumny, że już
po raz drugi firma Kazar została nagrodzona przez Fundację ”jerzyk”. Równocześnie chciałbym
zaznaczyć, że od samego początku powstania Fundacji ”jerzyk” wspieramy jej poczynania, gdyż
uważamy, że tego typu działania są jak najbardziej wskazane i potrzebne. Jednocześnie pomoc
i wsparcie potrzebującym, szczególnie gdy to są dzieci, wpisane jest w politykę
odpowiedzialności społecznej jaką nasza firma realizuje poza działalnością komercyjną,
wyznając zasadę, że sukces cieszy tym bardziej jeżeli można się nim dzielić…”;
Ł. W dniu 05.12.2013 r. Fundacja „jerzyk” już po raz kolejny zorganizowała ”Mikołaja” dla
małych pacjentów ze Szpitala Wojewódzkiego w Przemyślu. Po raz drugi przy organizacji tej
uroczystości Fundacja ”jerzyk” skorzystała z pomocy wspaniałej młodzieży z Zespołu Szkół
w Drohojowie ale też i gościnnie dzieci z Zespół Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami
Integracyjnymi w Orłach, które przygotowały dla dzieci przebywających w Szpitalu przepiękne
przedstawienie słowno - muzyczne, które zostało wystawione w świetlicy Oddziału Pediatrii
Licznie zgromadzona publiczność z kilku szpitalnych oddziałów, jak i personel medyczny
entuzjastycznie przyjęli występ młodych aktorów.
Po przedstawieniu, dzieci przebywające na leczeniu w przemyskiej placówce, odwiedził Święty
Mikołaj Fundacji „jerzyk”, który wszystkim, małym i tym większym pacjentom szpitala, wręczył
ufundowane przez Fundację paczki mikołajowe wraz z maskotkami przygotowanymi przez jedną
z działających na terenie miasta świetlic młodzieżowych.. Dzieci były szczęśliwe i zadowolone
z otrzymanych upominków a na ich buziach zagościł tak potrzebny w walce z chorobą, uśmiech.
Również mali wolontariusze, którzy przygotowali program artystyczny byli bardzo szczęśliwi, że
mogli wystąpić dla swoich chorych rówieśników i w ten sposób pomóc im w przetrwaniu tego
nieprzyjemnego, ze względu na chorobę, okresu w ich życiu. Opiekujące się nimi nauczycielki
podkreślały jak ważne było to dla ich uczniów móc wziąć udział w tym przedsięwzięciu i jak
dzieci przeżywały swój występ;
M. W dniu 07.12.2012 r. prezent mikołajowy od Fundacji ”jerzyk” otrzymały dzieci i młodzież
z Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Przemyślu, które Fundacja
zaprosiła do Centrum Kultury i Nauki ”ZAMEK” w Przemyślu na sztukę ”Jak Kudłatek Święta
Zmieniał”. Dwudziestu pięciu wychowanków OREWU wraz z opiekunami miało możliwość nie
tylko miło i przyjemnie spędzić czas, ale też po spektaklu obdarowane zostało upominkami
mikołajkowymi. Wyprawa do teatru była dla dzieci wielkim wydarzeniem i dostarczyła im wielu
pozytywnych emocji i przeżyć.. Koszt zakupu biletów w kwocie 375 zł Fundacja „jerzyk”
pokryła ze środków własnych;

.

N. W myśl porozumienia wolontariatu zawartego w 2011 roku miedzy Fundacją „jerzyk”
a rehabilitantkami Paniami Agnieszka Osieczko – Walat i Agnieszką Schabowską dotyczącym
rehabilitacji dzieci przez obie Panie za darmo - w formie wolontariatu, jedynie za pokrycie im
kosztów dojazdu do rehabilitowanych dzieci w roku 2013 rehabilitowani byli mali podopieczni
Fundacji. Koszt dojazdów do rehabilitowanych dzieci wyniósł w 2013 r. kwotę 1.087,56 zł.
Od listopada 2013 roku Pani Agnieszka Schabowska rozpoczęła pracę na umowę o dzieło przy
realizacji programu rehabilitacji dzieci w otwartym przez Fundację ”jerzyk” Ośrodku
Rehabilitacyjno – Psychologicznym. Na początek programem rehabilitacji objęte zostało
6 dzieci. Pani Agnieszka Osieczko – Walat ma rozpocząć taką współpracę od 2014 roku.
O. W 2013 roku Fundacja ”jerzyk” wspólnie z Posłem na Sejm RP Panem Piotrem Tomańskim
zorganizowała już po raz drugi akcję pod hasłem ”Rozkręcamy Rehabilitację – II Edycja”
polegającą na zbiórce plastikowych nakrętek. Zebrane środki ze sprzedaży nakrętek
przeznaczone zostają, w głównej mierze na rehabilitację dzieci, a także na otworzony
w październiku 2013 roku Ośrodek Rehabilitacyjno – Psychologiczny Fundacji oraz na inne cele
statutowe Fundacji. Akcja rozpoczęła się w październiku 2012 roku a jej koniec nastąpił
w czerwcu 2013 r.
Od września 2013 roku rozpoczął się kolejny cykl akcji ”Rozkręcamy Rehabilitację – III
Edycja”, której koniec jest w maju 2014 roku.
Dla szkół, które zbiorą największą ilość nakrętek przewidziane zostały atrakcyjne nagrody
ufundowane przez Posła na Sejm RP Pana Piotra Tomańskiego :
1. miejsce – telewizor 32’’
2. miejsce – wieża RTV
3. miejsce - odtwarzacz DVD
Dla ucznia, który zbierze najwięcej nakrętek przewidziano nagrodę niespodziankę.
P. W dniach 01.01.2013 r. – 31.12.2013 r. Fundacja ”jerzyk” prowadziła zbiórkę publiczną na
podstawie decyzji Prezydenta Miasta Przemyśla BZK.5311.30.2012. - wydanej dnia 27.12.2012r.
Zbiórka została przeprowadzona na terenie miasta Przemyśl w postaci:
- zbierania ofiar do puszek kwestarskich;
- sprzedaży cegiełek wartościowych.
W wyniku zbierania ofiar do puszek kwestarskich zebrano kwotę:
W wyniku sprzedaży cegiełek wartościowych zebrano kwotę:
Łącznie zebrano kwotę:

- 1.173,80 zł
- 920,00 zł
- 2.093,80 zł

Koszt wydrukowania cegiełek wartościowych wyniósł:

-

Łączny dochód uzyskany ze zbiórki publicznej

- 1.970,80 zł

Zebrane środki zostały przeznaczone na poszczególne cele:
- dopłata do turnusu rehabilitacyjnego dla chorego dziecka
- pokrycie kosztów związanych z zakupem rowerka rehabilitacyjnego
na potrzeby chorego dziecka
- wsparcie finansowe chorego na anoreksję dziecka

-

123,00 zł

300,00 zł;

389,00 zł;
- 1.173,80 zł.

- pokrycie kosztów związanych z zakupem ciśnieniomierza na
potrzeby chorego dziecka

-

Kwota wydatkowanych środków razem:

- 2.093,80 zł

108,00 zł

Ogłoszenie o przeprowadzeniu zbiórki publicznej wraz z jej rozliczeniem ukazało się w ”Gazecie
Przemyskiej” w miesiącu styczniu 2013 roku.
R. Fundacja "jerzyk" przez cały 2013 roku prowadziła punktu Fundacji na Oddziale
Pediatrycznym Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu gdzie mali pacjenci mogą wypożyczyć
sobie gry elektroniczne PSP, przenośne odtwarzacze DVD, odtwarzacze CD, audiobooki, książki,
puzzle, gry, zabawki, maskotki i inne rzeczy, które mają za zadanie umilić im pobyt w szpitalu,
a od października 2013 roku prowadziła własny Ośrodek Rehabilitacyjno – Psychologiczny
w pomieszczeniach bezpłatnie dzierżawionych od Szpitala Miejskiego w Przemyślu.
3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Fundacja Pomocy Dzieciom Przewlekle Chorym "jerzyk" nie prowadziła w
działalności gospodarczej.

2013 roku

4. Odpisy uchwał zarządu fundacji.
Zarząd Fundacji w 2013 r. podjął 12 uchwał.
5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł,
odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych
z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń.
Przychody uzyskane w 2013 roku przez Fundację wyniosły: 43 550,76 zł
Przychody razem 43 550,76 zł w tym:
- darowizny od osób fizycznych –
- darowizny od osób prawnych –
- publiczna zbiórka pieniędzy - odpis 1 % podatku - zbiórka nakrętek plastikowych -

3.521,46 zł
6.500,00 zł
2.093,80 zł
18.635,10 zł
12.800,40 zł

Fundacja Pomocy Dzieciom Przewlekle Chorym "jerzyk" w roku 2013 nie prowadziła
odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych i w związku
z tym nie poniosła żadnych kosztów tych świadczeń;

6. Informacja o poniesionych kosztach.
Koszty w 2013 r. poniesione przez Fundację wyniosły: 37 097,59 zł
- na realizację celów statutowych - 36 952,52 zł
- na administrację –
0,00 zł
- na działalność gospodarczą 0,00 zł
- pozostałe koszty 145,07 zł
7. Dodatkowe dane o:
a) liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk
i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej,
W 2013 roku Fundacja zatrudniała 3 osobę na umowę o dzieło.
b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na wynagrodzenia,
nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób
zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej,
Fundacja w 2013 r. nie wypłacała żadnych wynagrodzeń z tytułu umów o pracę.
c) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie
członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością
gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia,
Fundacja w 2013 roku nie dokonywała wypłat dla członków zarządu i innym organom
fundacji oraz osób kierujących.
d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia, o dzieło
Fundacja w 2013 r. wypłaciła kwotę 1350 zł brutto tytułem wynagrodzeń z umów o dzieło.
e) udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze
wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy
statutowej udzielania takich pożyczek,
Fundacja w 2013 r. nie udzieliła żadnych pożyczek pieniężnych.
f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku,
Wysokość kwoty na rachunku bankowym na koniec 2013 roku wynosiła:
- Multibank Oddział w Przemyślu – 8.419,25 zł
- Aliorbank Oddział w Przemyślu – 2.594,64 zł

g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach
prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek,
Fundacja w 2013 roku nie nabyła żadnych obligacji i nie objęła udziałów i akcji w spółkach
prawa handlowego.
h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to
nabycie,
Fundacja w 2013 roku nie nabyła żadnych nieruchomości.
i) nabytych pozostałych środkach trwałych,
Fundacja w 2013 roku nie nabyła żadnych środków trwałych.
j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych
sporządzanych dla celów statystycznych,
Aktywa trwałe
0,00 zł
Aktywa obrotowe
11.162,93 zł
w tym: - środki pieniężne w kasie i banku 11.162,93 zł
- należności
0,00 zł
-zobowiązania
487,79 zł
8. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe
oraz wyniku finansowym tej działalności.
Fundacja w 2013 roku nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty państwowe
i samorządowe.
9. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych,
a także informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych.
Fundacja za 2013 r. złożyła deklaracje podatkowe CIT – 8; CIT – 8/O; 4R
Na dzień 31.12.2013 r. na Fundacji nie ciążą żadne zobowiązania z tytułu podatków, ceł,
ubezpieczeń i innych świadczeń.
10. Informacja o przeprowadzonych kontrolach w fundacji w okresie
sprawozdawczym.
W okresie sprawozdawczym w Fundacji ”jerzyk” nie przeprowadzono żadnej kontroli.
Z działalnością Fundacji, jej przychodami i kosztami działalności zapoznał się sponsor Fundacji
– firma Kazar

