SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI POMOCY DZIECIOM PRZEWLEKLE CHORYM "jerzyk"
w Przemyślu za 2015 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 2015 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 12.02.2015 roku Fundacja „jerzyk”, ze środków własnych, udzieliła pomocy
finansowej w kwocie 600 zł na dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego Gabrieli Wojtuń
organizowanego EUROMED Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. ul. Kapitańska 61-63, 76-034
Chłopy;
B. W dniu 23.03.2015 roku Fundacja „jerzyk”, ze środków własnych, udzieliła pomocy
finansowej w kwocie 209,28 zł na dofinansowanie zakupu leków dla Sandry i Sary Wilińskich
w Apteka Polska Henryk Cierplikowski Sp.j w Lubieniu Kujawskim;
C. W dniu 25.03.2015 roku Fundacja „jerzyk”, wspólnie z tygodnikiem „Gazeta Przemyska”
wzięła udział w uroczystej gali wręczenia nagród w organizowanym przez „Gazetę Przemyską”
plebiscycie Lekarz Roku 2014 r.. Fundacja „jerzyk” była patronem jednej z kategorii plebiscytu
a mianowicie Lekarz Pediatra 2014.
D. W dniu 14.04.2015 roku Fundacja „jerzyk”, ze środków własnych, udzieliła pomocy
finansowej w kwocie 378,34 zł na zakup niezbędnych leków dla Patryka Toma w Aptece
Farmakon sp. z o.o. ul. Baczyńskiego 40 w Piotrkowie Trybunalskim;
E. W dniu 14.04.2015 roku Fundacja „jerzyk”, ze środków własnych, udzieliła pomocy
finansowej w kwocie 88,55 zł na zakup niezbędnych leków dla Pauliny Statkiewicz z Nienowic
w Aptece Rodzinnej Kazimierz Paulo w Radymnie;
F. W dniu 01.06.2015 r. Fundacja „jerzyk” ze środków własnych, udzieliła pomocy finansowej
w kwocie 400 zł na dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego Adamowi Łukasik
organizowanego przez Sanatorium Uzdrowiskowe „MALWA” ul. Szpitalna 45, 43-450 UstrońZawodzie;
G. W dniu 02.06.2015 r. Fundacja „jerzyk” wspólnie z młodzieżą z Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Orłach zaprosiła chore dzieci z Oddziałów
Dziecięcego, Chirurgii Dziecięcej i Laryngologicznego w świat bajki. Bajka została
przygotowana przez młodzież z Orłów z pełnym zaangażowaniem i profesjonalizmem.
W świetlicy szpitalnej zamontowane zostały 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 02.06.2016 r. Fundacja „jerzyk”, ze środków własnych, udzieliła pomocy finansowej
w kwocie 600 zł na zakup 48 sztuk pasków pomiaru wartości INR dla Olgi Kopacz. Fundacja
„jerzyk” dokonała tego zakupu za pośrednictwem Fundacji Serce Dziecka im. Diny
Radziwiłowej ul. Narbutta 27/1, 02-536 Warszawa (fundacja ta ma umowę z producentem
pasków dlatego koszt zakupu jest mniejszy).
I. W dniu 21.06.2015 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 ”Rechotek – najbardziej kumata żabka świata”. Dwudziestu ośmiu wychowanków
OREWU wraz z opiekunami miało możliwość miło i beztrosko spędzić czas, uczestnicząc
w przygodach rezolutnej żabki. Dla dzieci była to potężna dawka znakomitej zabawy
i pozytywnych emocji. Fundacji ”jerzyk” jest bardzo przyjemnie, że swoim działaniem mogła
wywołać uśmiech na twarzach podopiecznych OREW – u i zapewnia, że w dalszym ciągu będzie
do tego dążyć.
J. W dniu 08.07.2015 roku Fundacja „jerzyk” ze środków własnych, udzieliła pomocy finansowej
w kwocie 500 zł na dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego Gabrieli Wojtuń organizowanego
EUROMED Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. ul. Kapitańska 61-63, 76-034 Chłopy;;
K. W dniu 17.07.2015 roku Fundacja „jerzyk”, ze środków własnych, udzieliła pomocy
finansowej w kwocie 400 zł na dofinansowanie rehabilitacji Poli Biernackiej;
L. W dniu 11.09.2015 Fundacja „ jerzyk” wspólnie z Zespołem Szkół z Oddziałami
Integracyjnymi w Przemyślu na stadionie Juvenii w Przemyślu, zorganizowała Igrzyska Dzieci
i Młodzieży (Nie) Pełnosprawnej - „jerzyk 2015”. Honorowy patronat nad tym szczególnym
wydarzeniem objął Prezydent Miasta Przemyśla, Pan Robert Choma. Organizatorami zaś była
Fundacja Pomocy Dzieciom Przewlekle Chorym „jerzyk” oraz Zespół Szkół z Oddziałami
Integracyjnymi w Przemyślu. Uroczystego otwarcia Igrzysk dokonał pan Artur Cieliński, prezes
Fundacji „jerzyk”, witając tłumnie zgromadzonych uczestników wraz z opiekunami, po czym
nastąpił przemarsz ekip i przemowy zaproszonych gości, m.in. Wiceprezydenta Miasta
Przemyśla - Pana Grzegorza Haydera i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej - Pana Roberta
Bala. Następnie na bieżnię wbiegła reprezentacja drużyny futbolu amerykańskiego przemyskich
Bearsów, która po widowiskowym biegu dokonała symbolicznego zapalenia znicza
olimpijskiego.
W imprezie, wzięli udział uczniowie Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Przemyślu,
wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 w Przemyślu oraz
uczniowie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Orłach. W trzech
kategoriach wiekowych i czterech grupach dysfunkcyjnych rywalizowało ze sobą w pięknym,
sportowym stylu aż 91 uczestników. Zawodnicy mogli spróbować swoich sił w trzech
konkurencjach; skoku w dal, rzucie piłeczką palantową i biegu na dystansie 40 i 60 m. Natomiast
ośmiu zawodników w dwóch kategoriach wiekowych zgłosiło się do udziału w konkursie
wiedzowym - „Znam swoje miasto”. Cała impreza przebiegała w fantastycznej atmosferze

wspólnej radosnej zabawy i rywalizacji w duchu „fair play”. Zmaganiom uczestników kibicowali
zgromadzeni na trybunach wzruszeni rodzice, opiekunowie i uczniowie. Dodatkową atrakcją
i miłym akcentem po trudzie fizycznych konkurencji była możliwość skorzystania z dmuchanych
zjeżdżalni oraz uczestniczenia w zabawach z Teatrem Bazyl, jak również posmakowania
grillowych przysmaków.
Organizatorzy dziękują uczestnikom za liczne przybycie oraz chwile wzruszeń, których nam
dostarczyliście swoim duchem walki i nieskrywaną radością. Wielkie podziękowania kierujemy
także do wszystkich tych uczniów Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Przemyślu,
którzy jako wolontariusze pomagali w organizacji i sprawnym przebiegu naszej imprezy. Nie
zapominamy także o nauczycielach, którzy tego dnia byli z nami, wspierając nas swoją fachową
i nieocenioną pomocą.
Wielkie podziękowania należą się także osobom prywatnym i instytucjom, dzięki którym ta
wspaniała impreza mogłaby się odbyć:
Poseł na Sejm RP Piotr Tomański
Firma SPEED CON
Zakład Przetwórstwa Mięsnego SZAREK
PIOTRUŚ PAN Sp. z o.o.
LIDER Pośrednictwo Finansowo-Ubezpieczeniowe
Jednostka Wojskowa w Żurawicy
Teatr Bazyl
Bears Przemyśl ;
Ł. W dniu 20.09.2014 r. Fundacja ”jerzyk” wspólnie z Posłem na Sejm RP Panem Piotrem
Tomańskim zorganizowała uroczyste podsumowanie już po raz czwarty zorganizowanej akcji
pod hasłem ”Rozkręcamy rehabilitację – IV 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 ok. 30 placówek oświatowych powiatu przemyskiego, którzy odebrali
okolicznościowe dyplomy, upominki i cenne nagrody. W uroczystość rozdania nagród udział
wziął Poseł na Sejm RP Piotr Tomański.
Pierwsze miejsce w akcji zdobyła Przedszkole w Medyce, drugie Szkoła Podstawowa
w Walawie, trzecie Szkoła Podstawowa nr 6 w Przemyślu. Indywidualnie najwięcej nakrętek
zebrała Paulina Kosicka (400 kg) z Szkoły Podstawowej nr 6 w Przemyślu.
Dzięki wspólnemu zaangażowaniu w akcję udało nam się zebrać ok. 8 ton 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 2015 roku rozpocznie się V Edycja akcji.

M. W dniu 21.09.2015 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 276,75 zł;
N. W dniach 15-17.10.2015 r. w gościnnych podwojach Hotelu w Arłamów odbyły się
jubileuszowe XX Bieszczadzkie Dni Psychiatryczne, których współorganizatorem po raz kolejny
była 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: Koszulkę rajdową z autografem Adama
Małysza, książki kucharskie z autografami Magdy Gesler i Rafała Sowy, ludowy strój krakowski
dla dziewczynki, rzeźbioną fajkę firmy Bróg wraz z tytoniem oraz piłkę siatkową z autografami
Mistrzów Świata Reprezentacji Polski (po licytacji okazało się, że dzięki uprzejmości Dyrekcji
Hotelu Arłamów otrzymaliśmy jeszcze jedną taką piłkę – za co dziękujemy).
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 co zrozumiałe o piłkę Mistrzów Świata. Piłka naszych
mistrzów osiągnęła cenę 2.500 zł (druga 2.300 zł). Również pozostałe przedmioty znalazły
swoich nabywców. Ogólnie dzięki ofiarności uczestników Konferencji, Fundacji ”jerzyk” udało
się zebrać kwotę ponad 8.000 zł.
Prezes Fundacji „jerzyk” Artur Cieliński bardzo udanie podsumował uczestnictwo Fundacji
w XX 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).
O. W dniu 30.09.2015 roku Fundacja „jerzyk”, ze środków własnych, udzieliła pomocy
finansowej w kwocie 301 zł na zakupu pieluszek dla Oliwi Sedlaczek z Przemyśla;
P. W dniu 23.10.2015 roku Fundacja „jerzyk”, ze środków własnych, udzieliła pomocy
finansowej w kwocie 370,66 zł na zakup niezbędnych leków dla Patryka Toma w Aptece
Farmakon sp. z o.o. ul. Baczyńskiego 40 w Piotrkowie Trybunalskim;
R. W dniu 13.11.2015 roku Fundacja „jerzyk”, ze środków własnych, udzieliła pomocy
finansowej w kwocie 305 zł na opłacenie zajęć i materiałów do muzykoterapii dla Doriana Knap
w Edukacja Muzyczno-Artystyczna Wojciech Lepucki ul. Podzamcze 24A, 38-200 Jasło;

S. W dniu 14.11.2015 r. w przemyskim Hotelu accademia, Fundacja Pomocy Dzieciom
Przewlekle Chorym „jerzyk” z Przemyśla zorganizowała Konferencję medyczną, której tematem
były ”Choroby autoimmunologiczne u dzieci – sposoby walczenia z bólem i radzenia sobie
z psychicznym wsparciem dzieci”. Honorowy patronat nad Konferencją objął Prezydent Miasta
Przemyśla Pan Robert Choma.
Czym są choroby autoimmunologiczne jak je rozpoznawać i leczyć. Jak pomagać dzieciom, które
atakują, jak mają radzić sobie z bólem, który w tych chorobach jest na porządku dziennym.
Właśnie tym istotnym kwestom poświęcona była Konferencja Fundacji. Choroby z autoagresji
(choroby autoimmunologiczne) to choroby, w przebiegu których układ odpornościowy wytwarza
przeciwciała skierowane przeciwko własnym tkankom, co wywołuje chroniczne zapalenie
i trwałe uszkodzenia. Choroby autoimmunologiczne mają różne oblicza. Czasem zajmują cały
organizm, czasem tylko jeden organ. Dowiedz się, jakie są ich pierwsze objawy i jak się
zaczynają. Choroby z autoagresji należą między innymi: stwardnienie rozsiane (SM), zespół
przewlekłego zmęczenia, choroby Hashimoto i Gravesa-Basedowa, cukrzyca insulinozależna,
reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń, zesztywniające zapalenie stawów, polimialgia
reumatyczna, zespół Sjögrena, bielactwo, zapalenie wielomięśniowe i zapalenie tętnicy
skroniowej. Wciąż pojawiają się nowe choroby autoimmunologiczne. Niestety, współczesna
medycyna wciąż jest bezsilna w walce z nimi. Diagnostyka chorób autoimmunologicznych
zwykle jest trudna i kosztowna. Można jednak wyszczególnić kilka stałych jej elementów.
Podstawą drabiny diagnostycznej jest dokładne zebranie wywiadu. Pozwala to skierować
podejrzenia na właściwe tory. Znaczenie ma przede wszystkim charakter dolegliwości, czas ich
trwania, lokalizacja, ale także wywiad rodzinny i chorobowy pacjenta. Niestety, dopóki
naukowcom nie uda się ustalić, dlaczego układ immunologiczny atakuje własne komórki,
leczenie polega głównie na tłumieniu niekorzystnej reakcji immunologicznej i łagodzeniu
skutków choroby. Im wcześniej rozpoczęta terapia, tym większa szansa na długotrwałe
kontrolowanie choroby. Podobnie jak w przypadku diagnostyki, także w kwestii leczenia nie
można mówić o jednolitym podejściu. W tym roku Fundacja postanowiła skorzystać z sugestii
i zorganizowała Konferencję w sobotę aby umożliwić szerszy udział w niej lekarzom. Do Sali
Przemyskiej przybyło około 30 lekarzy, pielęgniarek, psychologów, pedagogów jak też rodziców
chorych dzieci m. in. z Przemyśla, Przeworska a nawet Warszawy.
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 chorób autoimmunologicznych. Dzięki zaangażowaniu organizatorów a także
uprzejmości zaproszonych wykładowców udało się do Przemyśla sprowadzić znaczących
specjalistów z zakresu chorób autoimmunologicznych.
Na początek zaproszonych gości powitał Prezes Fundacji Artur Cieliński, następnie uroczystego
otwarcia konferencji dokonał Z-ca Prezydent Miasta Przemyśla P. Grzegorz Hayder.
Następnie rozpoczęła się część merytoryczna Konferencji:
Wykład: "Najczęstsze układowe choroby tkanki łącznej u dzieci – aktualne metody leczenia
i zapobiegania odległym powikłaniom” – dr hab. n. med. prof. nadz. Elżbieta Smolewska –
Klinika Kardiologii i Reumatologii Dziecięcej Uniwersytet Medyczny w Łodzi;

Wykład: ”Choroby autoimmunologiczne – rozważania o MIZS i toczniu” – dr Elżbieta
Mężyk – Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. Św. Ludwika w Krakowie;
Wykład: "Małopłytkowości autoimmunologiczne u dzieci" - prof. dr hab. n. med. Piotr
Smolewski – Kierownik Zakładu Hematologii Doświadczalnej – Uniwersytet Medyczny
w Łodzi;
Wykład: ”Ból jako stały wymiar choroby przewlekłej – jak i kiedy interweniować” - doc dr
hab. n. med. Marzena Samardakiewicz – Uniwersytecki Szpital Dziecięcy 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.
Fundacja „jerzyk” od lat prezentuje pogląd, że organizowanie tego typu konferencji na naszym
terenie 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 cieszy się, że jej konferencje stały się już
cykliczną imprezą. Cały czas wychodzimy z założenia, że jeżeli dzięki naszym konferencjom
przyczynimy się do wyzdrowienia lub uratowania zdrowia chociażby tylko jednemu dziecku to
nasze działania mają głęboki sens gdyż zdrowie i życie nie mają ceny.
Bardzo chcielibyśmy podziękować wszystkim wykładowcom, którzy całkowicie społecznie
przyjechali i wystąpili na naszej Konferencję, często przyjeżdżając do nas bezpośrednio po
wyjściu z samolotu, którym wracali z konferencji w Stanach Zjednoczonych.
Dziękujemy
Zainteresowanie Konferencją wykazały nią również i media:
Tygodnik
Życie
Podkarpacki,
czy
Przemyska

Telewizja

Kablowa

TOYA.

Serdeczne podziękowania należą się również instytucjom dzięki, którym możliwe było
zorganizowanie nasze konferencji:
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, PGM Przemyśl.
T. W dniu 14.11.2015 r. Fundacja”jerzyk” podsumowała jubileuszowy piąty rok swojej
działalności oraz wręczyła swoje doroczne wyróżnienia i nagrody ”Rubinowego jerzyka” za rok
2015, 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 2015 roku, a także przyjaciół z który Fundacja współpracuje od lat. Następnie nastąpiło

uroczyste wręczenie wyróżnień i nagród a zarazem podziękowań wszystkim którzy wsparli
działania Fundacji w 2015 r.

Laureatami zostali:
FIRMY:
Wyróżnienia:
1. Kazar Footwear
2. CYBERNET WebFabryka
3. Szkolne Koło Caritas Zespół Szkół w Drohojowie

OSOBA:
Wyróżnienia:
1. doc. dr hab. n. med. Marzena Samardakiewicz
2. Dariusz Kosicki
3. Wojciech Kotelnicki
LAUREATAMI GŁÓWNYCH NAGRÓD ”RUBINOWY JERZYK 2014” ZOSTALI:
w kategorii osoba:
dr Jolanta Klemens - PSYCHOMedical Bielsko-Biała
w kategorii firma:
VIDEO TOMEX 2

U. W dniu 07.12.2015 roku Fundacja ”jerzyk” we współpracy z młodzieżą z Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Orłach zorganizowała Mikołaja dla chorych
dzieci ze Szpitala Wojewódzkiego w Przemyślu. Młodzież Gimnazjum w Orłach przygotowała
dla małych pacjentów przebywających w Szpitalu, występ muzyczno - teatralny. Został on
wystawiony w świetlicy Oddziału Pediatrii. Licznie zgromadzona publiczność z kilku szpitalnych
oddziałów, rodzice, jak i personel medyczny z zadowoleniem przyjęli występ młodych artystów.
Po występie wszyscy 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 Orłów 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.
W tym miejscu Fundacja Pomocy Dzieciom Przewlekle Chorym „jerzyk” chciałaby bardzo
serdecznie podziękować młodzieży z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami
Integracyjnymi w Orłach, ich opiekunom i dyrekcji za stałą i owocną współpracę.
W. W dniu 31.12.2015 roku Fundacja „jerzyk”, ze środków własnych, udzieliła pomocy
finansowej w kwocie 608,85 zł na pokrycie opłaty abonamentowej za przechowywanie krwi
pępowinowej dla Beaty Kielar. Fundacja przekazała powyższą kwotę na konto Polskiego Banku
Komórek Macierzystych S.A. ul. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa;
X. 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, stale rehabilitowanych było od 8 do 11 dzieci.
Dzieci te korzystały także z pomocy pedagoga i psychologa oraz zajęć na basenie Hotelu
„Gloria:” w Przemyślu. W Ośrodku tym wykształceni fachowcy z zakresu rehabilitacji,
psychologii i pedagogiki prowadzili własne programy.
Y. W 2015 roku Fundacja ”jerzyk” wspólnie z Posłem na Sejm RP Panem Piotrem Tomańskim
zorganizowała już po raz czwarty akcję pod hasłem ”Rozkręcamy Rehabilitację – IV 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 2014 roku i trwała do czerwca 2015 r., a podsumowanie nastąpiło we wrześniu 2015 r.
Od września 2015 roku rozpoczął się kolejny cykl akcji ”Rozkręcamy Rehabilitację – V Edycja”,
której koniec jest w czerwcu 2016 roku.
Dla szkół, które zbiorą największą ilość nakrętek przewidziane zostały atrakcyjne nagrody
ufundowane przez firmę VIDEO TOMEX 2 z Przemyśla.
Dla ucznia, który zbierze najwięcej nakrętek przewidziano nagrodę niespodziankę.
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.

2015 roku

4. Odpisy uchwał zarządu fundacji.
Zarząd Fundacji w 2015 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 2015 roku przez Fundację wyniosły: 118.776,14 zł
Przychody razem 118.776,14 zł w tym:
- darowizny od osób fizycznych –
- darowizny od osób prawnych –
- odpis 1 % podatku - zbiórka nakrętek plastikowych -

9 780,34 zł
84 217,00 zł
16 846,80 zł
7 932,00 zł

Fundacja Pomocy Dzieciom Przewlekle Chorym "jerzyk" w roku 2015 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 2015 r. poniesione przez Fundację wyniosły: 122.749,79 zł
- na realizację celów statutowych - 122.749,79 zł
- na administrację –
0,00 zł
- na działalność gospodarczą 0,00 zł
- pozostałe koszty 0,00 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 2015 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 2015 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 2015 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 2015 r. wypłaciła kwotę 16.970 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 2015 r. nie udzieliła żadnych pożyczek pieniężnych.
f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku,
Wysokość kwoty na rachunku bankowym na koniec 2015 roku wynosiła:
- mBank Oddział w Przemyślu
– 9.930,42 zł
- BGŻ BNP Paribas Oddział w Przemyślu – 6.231,02 zł
g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach
prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek,
Fundacja w 2015 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 2015 roku nie nabyła żadnych nieruchomości.
i) nabytych pozostałych środkach trwałych,
Fundacja w 2015 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
16.161,44 zł
w tym: - środki pieniężne w kasie i banku 16.161,44 zł
- należności
0,00 zł
-zobowiązania
820,39 zł
8. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe
oraz wyniku finansowym tej działalności.
Fundacja w 2015 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 2015 r. złożyła deklaracje podatkowe CIT – 8; CIT – 8/O; 4R
Na dzień 31.12.2015 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.

