SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI POMOCY DZIECIOM PRZEWLEKLE CHORYM "jerzyk"
w Przemyślu za 2014 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 2014 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 27.01.2014 roku Fundacja „jerzyk”, ze środków własnych, udzieliła pomocy
finansowej w kwocie 336,31 zł na zakup leków dla Patryka Toma w Aptece Farmakon sp. z o.o.
ul. Baczyńskiego 40 w Piotrkowie Trybunalskim;
B. W dniu 21.02.2014 roku Fundacja „jerzyk”, ze środków własnych, udzieliła pomocy
finansowej w kwocie 289,94 zł na dofinansowanie zakupu leków dla Sandry i Sary Wilińskich
w Apteka Polska Henryk Cierplikowski Sp.j w Lubieniu Kujawskim;
C. W dniu 21.03.2014 roku Fundacja „jerzyk”, wspólnie z klubami krwiodawczymi
działającymi przy I Liceum Ogólnokształcącym w Przemyślu, Zespole Szkół Elektronicznych
i Ogólnokształcących w Przemyślu; II Liceum Ogólnokształcącym w Przemyślu oraz Zespole
Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu, postanowiła zachęcić młodzież
z tych szkół do pożytecznego spędzenia pierwszego dnia wiosny, potocznie przez uczniów
zwanego „Dniem wagarowicza” i we współpracy z Terenowym Oddziałem Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Przemyślu zorganizowała akcje honorowego oddawania
krwi „Oddaj krew na wiosnę”. Odzew krwiodawców przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania.
W tym dniu w Terenowym Oddziałem Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Przemyślu
stawiło się 78 osób, chętnych wspomóc potrzebujących tym bezcennym darem. Po niezbędnych
badaniach do oddania krwi zakwalifikowanych zostało 68 osób, co pozwoliło nam zebrać łącznie
30,6 litra tak niejednokrotnie potrzebnej krwi. W akcji oczywiście wzięli też udział członkowie
Zarządu Fundacji „jerzyk”.
D. W dniu 18.04.2014 roku Fundacja „jerzyk”, ze środków własnych, udzieliła pomocy
finansowej w kwocie 400 zł na dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego Poli Biernackiej
organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Fenyloketonurię i Choroby
Rzadkie ”ARS VIVEND” z Raszyna;
E. W dniu 21.05.2014 roku Fundacja „jerzyk”, ze środków własnych, udzieliła pomocy
finansowej w kwocie 500 zł na dofinansowanie zabiegu operacyjnego Fibrotomi Gabrieli
Wojtuń;
F. W dniu 21.05.2014 r. Fundacja „jerzyk” ze środków własnych, udzieliła pomocy finansowej
w kwocie 400 zł na dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego Kamilowi Jakubek
organizowanego przez Stowarzyszenie Chorych Na Mukopolisacharydozę i Choroby Rzadkie
z Głoskowa;

G. W dniu 30.05.2014 r. Fundacja „jerzyk” wspólnie z młodzieżą z Zespołu Szkół w Drohojowie
zaprosiła chore dzieci z Oddziałów Dziecięcego, Chirurgii Dziecięcej i Laryngologicznego
w świat bajki ”Kot w butach”. Bajka przygotowana przez młodzież z ZS w Drohojowie została
z pełnym zaangażowaniem i profesjonalizmem. Dzień wcześniej rodzice uczniów zamontowali,
w świetlicy szpitalnej, misternie przygotowane piękne dekoracje, które przeniosły wszystkich w
bajkowy świat. Występujący w przedstawieniu uczniowie przygotowali stosowne kostiumy,
fachową charakteryzację i należyty podkład muzyczny. Występ młodych artystów (bo tak ich
trzeba nazwać) spotkał się z wielkim entuzjazmem i ciepłym przyjęciem zgromadzonych dzieci,
rodziców i personelu medycznego a uśmiechom i radości nie było końca. Po występie wszyscy
mali pacjenci (także Ci którzy ze względów zdrowotnych nie mogli uczestniczyć w spektaklu)
otrzymali od Fundacji ”jerzyk” słodkie upominki.
H. W dniu 19.05.2014 r. Fundacja ”jerzyk” wspólnie z Posłem na Sejm RP Panem Piotrem
Tomańskim zorganizowała uroczyste podsumowanie już po raz trzeci zorganizowanej akcji pod
hasłem ”Rozkręcamy rehabilitację – III Edycja” polegającej na zbiórce plastikowych nakrętek
w szkołach i przedszkolach powiatu przemyskiego. Zebrane nakrętki są oddawane do firmy
zajmującej się ich przetwarzaniem, a pieniądze uzyskane z ich sprzedaży przeznaczane są na
działalność Ośrodka Rehabilitacyjno – Psychologicznego prowadzonego przez Fundację gdzie
chore i niepełnosprawne dzieci objęte są bezpłatną rehabilitacją i opieką psychologiczno,
pedagogiczną. Podsumowanie akcji odbyło się w Sali Przemyskiej - Hotelu ”accademia”
w Przemyślu gdzie tłumnie stawili się dyrektorzy, koordynatorzy akcji oraz uczniowie
i przedszkolacy z ponad 40 placówek oświatowych powiatu przemyskiego, którzy odebrali
okolicznościowe dyplomy, upominki i cenne nagrody. W uroczystość rozdania nagród udział
wzięli Poseł na Sejm RP Piotr Tomański, wójt Gminy Żurawica Janusz Szabaga, były Zastępca
Prezydenta Miasta Przemyśla Wojciech Błachowicz i jako gospodarz spotkania Prezes Fundacji
Artur Cieliński. O uprzyjemnienie tego wydarzenia swoimi występami zadbała młodzież
z Zespołu Szkół w Drohojowie.
Pierwsze miejsce w akcji zdobyła Szkoła Podstawowa w Walawie, drugie Szkoła Podstawowa nr
6 w Przemyślu, a trzecie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 11 w Przemyślu.
Indywidualnie najwięcej nakrętek zebrała Maja Buś (200 kg) z Przedszkola nr 11 w Przemyślu.
Dzięki wspólnemu zaangażowaniu w akcję udało nam się zebrać ok. 9,5 tony nakrętek za co
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY.
Akcja cieszy się sporym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży i stała się już stałym
elementem roku szkolnego ale i nie tylko, gdyż z posiadanej przez nas wiedzy wynika, że
w niektórych placówkach nie zostaje ona nawet przerwana na okres wakacji, a dzieci i młodzież
dopytują się o jej dalszy ciąg. Według zapewnień Prezesa Fundacji Artura Cielińskiego i Posła na
Sejm RP Piotra Tomańskiego wiemy, że od września 2014 roku rozpocznie się IV Edycja akcji.
I. W dniu 16.06.2014 r. Fundacja „jerzyk”, ze środków własnych, udzieliła pomocy finansowej w
kwocie 300 zł na dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego Michała Sulima
organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Fenyloketonurię i Choroby
Rzadkie ”ARS VIVEND” z Raszyna;
J. W dniu 16.06.2014 roku Fundacja „jerzyk”, ze środków własnych, udzieliła pomocy
finansowej w kwocie 259,20 zł na dofinansowanie zakupu leków dla Sandry i Sary Wilińskich
w Apteka Polska Henryk Cierplikowski Sp.j w Lubieniu Kujawskim;

K. W dniu 23.06.2014 roku Fundacja „jerzyk”, ze środków własnych, udzieliła pomocy
finansowej w kwocie 145,59 zł na zakup niezbędnych leków dla Patryka Toma w Aptece
Farmakon sp. z o.o. ul. Baczyńskiego 40 w Piotrkowie Trybunalskim;
L. W dniu 29.06.2014 roku Fundacja „jerzyk”, ze środków własnych, udzieliła pomocy
finansowej w kwocie 400 zł na dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego Kasi Lipko
organizowanego przez Centrum Wypoczynku i Rekreacji ”Rysy” Sp. z o.o. z Bukowiny
Tatrzańskiej;
Ł. W dniu 11.07.2014 roku Fundacja „jerzyk”, ze środków własnych, udzieliła pomocy
finansowej w kwocie 249,17 zł na zakup niezbędnych leków dla Patryka Toma w Aptece
Farmakon sp. z o.o. ul. Baczyńskiego 40 w Piotrkowie Trybunalskim;
M. W dniu 11.07.2014 roku Fundacja „jerzyk”, ze środków własnych, udzieliła pomocy
finansowej w kwocie 400 zł na dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego Gabrieli Wojtuń
organizowanego przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu z Krosna;
N. W dniu 05.09.2014 roku Fundacja „jerzyk”, ze środków własnych, pokryła koszty dojazdu
Pauliny Statkiewicz z Nienowic na badania do Instytutu ”Pomnika – Centrum Zdrowia Dziecka”
w Warszawie, w kwocie 294,20 zł;
O. W dniu 05.09.2014 roku Fundacja „jerzyk”, ze środków własnych, udzieliła pomocy
finansowej w kwocie 88,55 zł na zakup niezbędnych leków dla Pauliny Statkiewicz z Nienowic;
P. W dniach 09-11.10.2014 r. w gościnnych podwojach Hotelu w Arłamów odbyły się XIX
Bieszczadzkie Dni Psychiatryczne, których współorganizatorem była także Fundacja Pomocy
Dzieciom Przewlekle Chorym ”jerzyk” z Przemyśla.
Fundacja ”jerzyk” wie, że zasadniczym pierwszym krokiem skierowanym w stronę zdrowia
psychicznego jest profilaktyka, a psychiatria dziecięca w Polsce cały czas jeszcze się rozwija.
Tym bardziej cieszy się, że jedna z sesji Konferencji poświęcona była ”Psychiatrii dzieci
i młodzieży”. Równocześnie dostrzegając potrzebę szerszego dostępu do psychiatrów
dziecięcych również Fundacja ”jerzyk” czyni kroki aby w jej Ośrodku, w najbliższej przyszłości,
można było skorzystać z porad psychiatry dziecięcego.
W czasie trzech dni trwania konferencji zbierane były również datki na rzecz Fundacja ”jerzyk”,
a podczas uroczystej kolacji przeprowadzona została aukcja przedmiotów podarowanych fundacji
przez znane osobistości. Licytowano pięć przedmiotów: Konstytucję RP z podpisem Prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, Konstytucje krajów Unii Europejskiej z
podpisem byłego Przewodniczącego UE Jerzego Buzka, grafikę przedstawiającą Sejm RP od
Wicemarszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego, wino z autografem aktora Marka Kondrata
właściciela Kondrat Wina Wybrane oraz piłkę nożną z autografami piłkarzy Legii Warszawa –
Mistrza Polski 2014 r.
Aukcję w sposób profesjonalny ale zarazem dowcipny poprowadził organizator Konferencji dr
Maciej Kuligowski. Aukcja cieszyła się sporym zainteresowaniem zebranych uczestników a
najbardziej zażarta walka toczyła się o piłkę i Konstytucję RP. W zestawieniu tym sport wygrał z
polityką. Piłka osiągnęła cenę 2.000 zł a Konstytucja RP ”tylko” 1.500 zł. Również pozostałe

przedmioty znalazły swoich nabywców. Ogólnie dzięki ofiarności uczestników Konferencji,
Fundacji ”jerzyk” udało się zebrać kwotę ponad 5.500 zł.
Prezes Fundacji Artur Cieliński bardzo udanie podsumował uczestnictwo Fundacji w XIX
Bieszczadzkich Dniach Psychiatrycznych gdyż nie dość, że Fundacja mogła współorganizować
tak doniosłe wydarzenie to jeszcze pozyskała środki na swoją działalność (w większości będą one
wykorzystane na prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno – Psychologicznego Fundacji).
Q. W dniu 23.10.2014 r. już po raz kolejny Fundacja ”jerzyk” postanowiła sprawić przyjemność
i radość dzieciom i młodzieży z Ośrodka Rehabilitacyjno–Edukacyjno–Wychowawczego
w Przemyślu i wspólnie z opiekunami zaprosiła je do Kina Centrum Kulturalnego w Przemyślu
na bajkę ”Pszczółka Maja”. Trzydziestu wychowanków OREWU wraz z opiekunami miało
możliwość nie tylko miło i beztrosko spędzić czas, ale też obejrzeć bardzo sympatyczną
opowieść o najbardziej rezolutnej pszczółce świata w zupełnie nowej odsłonie, której nowe
przygody to potężna dawka znakomitej zabawy i pozytywnych emocji. Podobnie było
i w przypadku zaproszonych przez nas gości, dla których wyjazd do kina był sporym
wydarzeniem i wspaniałą przygodą. Fundacji ”jerzyk” jest bardzo miło, że swoim działaniem
mogła wywołać uśmiech na twarzy podopiecznych OREW – u i zapewnia, że w dalszym ciągu
będzie do tego dążyć.
R. W dniu 14.11.2014 r. w przemyskim Hotelu Accademia, Fundacja „jerzyk” zorganizowała
Konferencję medyczną, której tematem były ”Choroby dziedziczne i metaboliczne – standardy
w profilaktycznej opiece zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą”. 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 czwarty Fundacja zorganizowała konferencję
informacyjno-szkoleniową na którą zaproszeni zostali najlepsi specjaliści w dziedzinie chorób
dzieci w kraju.
Przemiana materii, czyli metabolizm, obejmuje bardzo skomplikowane procesy biochemiczne.
Dzięki nim żywy organizm przyswaja substancje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania.
Procesy są precyzyjne, ale czasem jednak zawodzą, jak każdy, najlepszy nawet mechanizm. Nie
trzeba tłumaczyć, że jakiekolwiek zakłócenie w przemianie materii, zaburzenie metabolizmu
któregoś ze związków, ma swoje patologiczne konsekwencje. Dlatego też długa jest lista
rozwijających się na tym tle chorób, które nazywa się metabolicznymi. Najliczniejszą bodaj
grupę chorób metabolicznych stanowią schorzenia wrodzone spowodowane nieprawidłową
informacją genetyczną, co zakłóca przebieg danej reakcji ustrojowej. Większość anomalii
ujawnia się u niemowląt lub nawet noworodków i często tylko szybka, właściwa diagnoza ratuje
życie dziecka. Zarówno leczenie, jak i rokowania w przypadku tego typu chorób są różne. Dzięki
jednak badaniom, którym poddaje się obecnie wszystkie polskie noworodki, zagrożenia te są
eliminowane.
Na początek zaproszonych gości powitał Prezes Fundacji Artur Cieliński, następnie uroczystego
otwarcia konferencji w imieniu Prezydenta Miasta Przemyśla P. Roberta Chomy, dokonał
Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla P. Grzegorz Hayder a po nim głos zabrał Poseł na Sejm
RP P. Marek Rząsa. Prezes Fundacji „jerzyk” odczytał również list gratulacyjny od Posła na
Sejm RP P. Piotra Tomańskiego, który ze względów zdrowotnych nie mógł osobiście w
Konferencji.

Następnie rozpoczęła się część merytoryczna Konferencji:
”Mukopolisacharydozy - choroby rzadkie” – prof. nadzw. dr hab. n. med. Elżbieta Pac –
Kożuchowska – Kierownik Kliniki Pediatrii USD w Lublinie – konsultant wojewódzki
w dziedzinie pediatrii;
”Mukowiscydoza rozpoznanie, leczenie i rehabilitacja w realiach polskiej służby zdrowia” dr n. med. Marta Rachel – Podkarpacki Ośrodek Pulmonologii i Alergologii prof. Andrzeja M.
Fala – konsultant wojewódzki w dziedzinie alergologii;
Dziecko z hemofilią – aktualne zasady postępowania” – dr Irena Woźnica - Karczmarz –
Kierownik Działu Krwiodawstwa USD w Lublinie, Sekretarz Zespołu Koordynującego Program
Profilaktyki Krwawień u Dzieci z Hemofilią A i B;
”Różne oblicza lęku” – dr hab. n. med. Małgorzata Janas – Kozik – Oddział Kliniczny
Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego SUM Katowice, Ordynator Oddziału
Klinicznego Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego, Centrum Pediatrii w Sosnowcu –
konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży;
”Cukrzyca - narastający problem wśród dzieci” – doc. dr hab. n. med. Grażyna Deja – Klinika
Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej SUM Katowice;
”Dziecko urodzone zbyt małe do wieku ciążowego – problemy metaboliczne
i endokrynologiczne” – dr n. med. Maria Kalina- Klinika Pediatrii, Endokrynologii
i Diabetologii Dziecięcej SUM Katowice.
Do sali konferencyjnej Hotelu „accademia” w Przemyślu przybyło ok. 50 osób, które na pewno
nie wyszły zawiedzione, gdyż prezentowane przez prelegentów wkłady stały na wysokim
poziomie (opinia słuchaczy) i pozwalały zdobyć nową lub poszerzyć obecną wiedzę na temat
tych schorzeń Szkoda tylko, że mniejsze niż zakładała Fundacja zainteresowanie Konferencją
okazali miejscowi lekarze (Fundacja wysłała ok. 400 imiennych zaproszeń, informowała o
wydarzeniu w prasie i za pośrednictwem plakatów). Jednocześnie Fundacja „jerzyk” dziękuje
wszystkim lekarzom (a byli wśród nich nawet z Rzeszowa czy Przeworska), psychologom,
pedagogom, psychoterapeutom, studentom i rodzicom za udział w Konferencji.
Mimo niedużego udziału w Konferencji lekarzy z naszego miasta, Fundacja „jerzyk” uważa, że
organizowanie tego rodzaju konferencji 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 sprawia, że Fundacja
”jerzyk” widzi sens swoich działań i cieszy się, że listopadowe konferencje stały się cykliczną
imprezą i nadal stoi na stanowisku, że jeżeli dzięki tym konferencjom przyczynia się do
wyzdrowienia lub uratowania zdrowia chociażby tylko jednemu dziecku, to jej działania mają
głęboki sens gdyż zdrowie i życie nie mają ceny.
Fundacja „jerzyk” bardzo chciałaby podziękować wszystkim wykładowcom, którzy całkowicie
społecznie wystąpili na naszej Konferencji. Dziękujemy.

Zainteresowanie Konferencją wykazały również i media: Tygodnik Gazeta Przemyska, Puls
Medycyny, Przemyska Telewizja Kablowa TOYA, Przemyśl 24 news.
Serdeczne podziękowania należą się również instytucjom dzięki, którym możliwe było
zorganizowanie konferencji: Kancelarii Notarialnej Jerzy Obler i Bogusław Gajda s.c.,
Hotelowi „accademia” w Przemyślu, Galiszkiewicz & Kurpiel – Nieruchomości, Firmie
Motoryzacyjna B. Pudlik & J. Ostrowski s.j. i Firmie Auto-Moto-Fan.
Dziękujemy.
Na koniec wypowiedź na temat konferencji jednego z wykładowców dr n. med. Marty Rachel z
Podkarpackiego Ośrodka Pulmonologii i Alergologii prof. Andrzeja M. Fala – konsultanta
wojewódzkiego w dziedzinie alergologii:
Jest mi niezmiernie milo podziękować za zaproszenie. Naprawdę uważam to za swój obowiązek
by dzielić sie swoja wiedza właśnie dla młodzieży której była liczna grupa. W moim odczuciu
konferencja była perfekcyjnie przygotowana, a tematy bardzo ciekawe. Z ogromnym żalem
stwierdzam, że zbyt mała była liczba lekarzy! rehabilitantów i ratowników którzy stanowią trzon
pracy nad przewlekle chorym dzieckiem . Jak powiedziałam na wykładzie myślę, że w przyszłym
roku Konferencja powinna być ogólnopolska czyli grono uczestników powinno być oparte na
szerszej skali lekarzy zainteresowanych problemem. Podsuwam też pomysł ażeby być może
rozdzielić tematy dla rodziców i opiekunów chorych dzieci od pracowników ochrony służby
zdrowia, bo język mówcy może nie zawsze zadowolić. Ja starałam mówić sie jak nie lekarz, jak
nauczyciel, ale naprawdę nie wiem czy to spełniło oczekiwania wszystkich.
JESZCZE RAZ BARDZO GRATULUJE siły w organizacji i dziękuję bardzo serdecznie za
zaproszenie.
S. W dniu 14.11.2014 r. Fundacja”jerzyk” podsumowała czwarty rok swojej działalności oraz
wręczyła swoje doroczne wyróżnienia i nagrody ”Rubinowego jerzyka” za rok 2014, 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 2014 roku,
a następnie nastąpiło uroczyste wręczenie wyróżnień i nagród a zarazem podziękowań wszystkim
którzy wsparli działania Fundacji w 2014 r.
Laureatami zostali:
FIRMY:
Wyróżnienia:
1. Elektrix S.A.
2. Hotel „accademia”
3. Tygodnik Gazeta Przemyska

OSOBA:
Wyróżnienia:
1. Jerzy Obler i Bogumił Gazda
2. Renata Gorczyca
3. prof. nadzw. dr hab. n. med. Elżbieta Pac - Kożuchowska
LAUREATAMI GŁÓWNYCH NAGRÓD ”RUBINOWY JERZYK 2014” ZOSTALI:
w kategorii osoba:
dr n. med. Maciej Kuligowski
w kategorii firma:
Lineart

Ś. W dniu 25.11.2014 roku Fundacja „jerzyk”, ze środków własnych, udzieliła pomocy
finansowej w kwocie 406,63 zł na zakup niezbędnych leków dla Patryka Toma w Aptece
Farmakon sp. z o.o. ul. Baczyńskiego 40 w Piotrkowie Trybunalskim;
T. W dniu 18.12.2014 roku Fundacja ”jerzyk” we współpracy z młodzieżą z Zespołu Szkół
w Stubnie zorganizowała kolejną imprezę dla chorych dzieci ze Szpitala Wojewódzkiego
w Przemyślu. Młodzież Gimnazjum w Stubnie przygotowała dla małych pacjentów
przebywających w Szpitalu, Jasełka połączone ze śpiewaniem kolęd. Zostały one wystawione
w świetlicy Oddziału Pediatrii. Licznie zgromadzona publiczność z kilku szpitalnych oddziałów,
rodzice, jak i personel medyczny z zadowoleniem przyjęli występ młodych aktorów. Po występie
wszyscy wspólnie zaśpiewali kolędy, które wprowadziły na Oddziale świąteczny nastrój a chorzy
mali pacjenci otrzymali paczki mikołajowe. Zarówno dzieci jak i ich rodzice byli szczęśliwi
i zadowoleni z kolejnego przedsięwzięcia Fundacji, które chociaż na chwilę pozwoliło
zapomnieć małym pacjentom o ich chorobach. Również młodzi wolontariusze ze Stubna byli
bardzo zadowoleni, 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.
Biorąc pod uwagę profesjonalizm Jasełek wystawionych przez uczniów Gimnazjum w Stubnie
dla małych pacjentów Szpitala Wojewódzkiego w Przemyślu oraz ich wielkie zaangażowanie
i chęć uprzyjemniania czasu swoim chorym rówieśnikom, Fundacja Pomocy Dzieciom
Przewlekle Chorym ”jerzyk” postanowiła jeszcze raz skorzystać z ich uprzejmości i pod koniec
stycznia 2015 roku zaprosiła ich do występu przed dziećmi i młodzieżą z Ośrodka
Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Przemyślu. I tym razem występ uczniów ze
Stubna stał na wysokim poziomie i przyniósł wiele radości podopiecznym Ośrodka.
W tym miejscu Fundacja Pomocy Dzieciom Przewlekle Chorym „jerzyk” chciałaby bardzo
serdecznie podziękować młodzieży z Zespołu Szkół w Stubnie i ich opiekunowi i dyrekcji za
przygotowanie i wystawienie Jasełek.

U. W dniu 29.12.2014 roku Fundacja „jerzyk”, ze środków własnych, udzieliła pomocy
finansowej w kwocie 251,26 zł na dofinansowanie zakupu leków dla Sandry i Sary Wilińskich
w Apteka Polska Henryk Cierplikowski Sp.j w Lubieniu Kujawskim;
V. W dniach 15.12.2014 r. – 31.12.2014 r. Fundacja „jerzyk” wspólnie ze Stowarzyszeniem
Kibiców Polonii Przemyśl ”PRZEMYSKIE BRACTWO” przeprowadziła akcję polegająca na
zbiórce pieniężnej na zakup wózka inwalidzkiego i ewentualną dalszą rehabilitację dla chorej na
przepuklinę oponowo-rdzeniową, 6-cio letniej Oliwi.
Oliwia jest wesołym i uśmiechniętą dziewczynką, która jednak boryka się z tą straszna chorobą.
Odpowiedni wózek jest dla niej niezbędnym środkiem transportu. Jednocześnie pozwala jej na
kontakt z otoczeniem, innymi dziećmi, spacery czy dojazdy na rehabilitację. Obecny wózek był
już za mały i wymagał wymiany. Rodziców Oliwi nie stać na zakup nowego wózka. Był to
wydatek rzędu 9-12 tysięcy złotych (w zależności od wyposażenia). Część kosztów zakupu
wózka pokrył NFZ i PFRON ale i tak pozostała dosyć spora kwota. Dlatego też wspólnie
postanowiliśmy pomóc Oliwi.
W wyniku akcji udało się zebrać prawie 2.971 zł. Kwota 3.460 zł wpłynęła też bezpośrednio do
rąk mamy Oliwi. Razem dało to kwotę 6.431 zł.
Dziękujemy wszystkim darczyńcom za okazaną dobroć serca.
W. Przez cały 2014 rok Fundacja ”jerzyk” prowadziła własny Ośrodek Rehabilitacyjno –
Psychologiczny w pomieszczeniach dzierżawionych od Szpitala Miejskiego w Przemyślu,
w którym to Ośrodku, na koszt własny Fundacji, rehabilitowanych było od 6 do 10 dzieci. Dzieci
te korzystały także z pomocy pedagoga i psychologa. W Ośrodku tym wykształceni fachowcy
z zakresu rehabilitacji, psychologii i pedagogiki prowadzili własne programy.
X. W 2014 roku Fundacja ”jerzyk” wspólnie z Posłem na Sejm RP Panem Piotrem Tomańskim
zorganizowała już po raz drugi akcję pod hasłem ”Rozkręcamy Rehabilitację – III Edycja”
polegającą na zbiórce plastikowych nakrętek. Zebrane środki ze sprzedaży nakrętek
przeznaczone są, w głównej mierze na prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno –
Psychologicznego Fundacji oraz na inne cele statutowe Fundacji. Akcja rozpoczęła się we
wrześniu 2013 roku i trwała do czerwca 2014 r.
Od września 2014 roku rozpoczął się kolejny cykl akcji ”Rozkręcamy Rehabilitację – IV
Edycja”, której koniec jest w czerwcu 2015 roku.
Dla szkół, które zbiorą największą ilość nakrętek przewidziane zostały atrakcyjne nagrody
ufundowane przez Posła na Sejm RP Pana Piotra Tomańskiego.
Dla ucznia, który zbierze najwięcej nakrętek przewidziano nagrodę niespodziankę.
Y. W dniach 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r. Fundacja ”jerzyk” prowadziła zbiórkę publiczną na
podstawie decyzji Prezydenta Miasta Przemyśla nr BZK.5311.38.2013. - wydanej dnia
30.12.2013 r.
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:

- 2.971,00 zł
–
500,00 zł
- 3.471,00 zł

Koszt wydrukowania cegiełek wartościowych wyniósł:

-

Łączny dochód uzyskany ze zbiórki publicznej

- 3.471,00 zł

0,00 zł

Zebrane środki zostały przeznaczone na poszczególne cele:
- pokrycie kosztów związanych z zakupem wózka inwalidzkiego na potrzeby chorej Oliwi
389,00 zł;
- pokrycie kosztów związanych z wykupem recepty na potrzeby chorej Paulinki
88,55 zł;
- pokrycie kosztów związanych z wykupem recepty na potrzeby chorego Patryka
145,59 zł;
- opłacenie biletów wstępu, dla dzieci z Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno –
Wychowawczego w Przemyślu, do kina na film: ”Pszczółka Maja”
256,86 zł.
Kwota wydatkowanych środków razem:

- 3.471,00 zł

Ogłoszenie o przeprowadzeniu zbiórki publicznej wraz z jej rozliczeniem ukazało się w ”Gazecie
Przemyskiej” w miesiącu styczniu 2015 roku.

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.

2014 roku

4. Odpisy uchwał zarządu fundacji.
Zarząd Fundacji w 2014 r. podjął 17 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 2014 roku przez Fundację wyniosły: 148.208,16 zł

Przychody razem 148.208,16 zł w tym:
- darowizny od osób fizycznych –
- darowizny od osób prawnych –
- publiczna zbiórka pieniędzy - odpis 1 % podatku - zbiórka nakrętek plastikowych -

9 557,11 zł
107 988,00 zł
3 471,80 zł
16 751,25 zł
10 440,00 zł

Fundacja Pomocy Dzieciom Przewlekle Chorym "jerzyk" w roku 2014 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 2014 r. poniesione przez Fundację wyniosły: 140.834,77 zł
- na realizację celów statutowych - 140.668,77 zł
- na administrację –
0,00 zł
- na działalność gospodarczą 0,00 zł
- pozostałe koszty 166,00 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 2014 roku Fundacja zatrudniała 5 osób 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 2014 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 2014 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 2014 r. wypłaciła kwotę 10.440 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 2014 r. nie udzieliła żadnych pożyczek pieniężnych.
f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku,
Wysokość kwoty na rachunku bankowym na koniec 2014 roku wynosiła:
- mBank (dawny Multibank) Oddział w Przemyślu – 14.267,24 zł
- BGŻ Oddział w Przemyślu –
560,70 zł
g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach
prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek,
Fundacja w 2014 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 2014 roku nie nabyła żadnych nieruchomości.
i) nabytych pozostałych środkach trwałych,
Fundacja w 2014 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
19.314,70 zł
w tym: - środki pieniężne w kasie i banku 14.914,70 zł
- należności
4.400,00 zł
-zobowiązania
778,38 zł
8. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe
oraz wyniku finansowym tej działalności.
Fundacja w 2014 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 2014 r. złożyła deklaracje podatkowe CIT – 8; CIT – 8/O; 4R
Na dzień 31.12.2014 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.

