SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI POMOCY DZIECIOM PRZEWLEKLE CHORYM "jerzyk"
w Przemyślu za 2016 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 20.02.2016 roku Fundacja „jerzyk”, ze środków własnych, udzieliła pomocy
finansowej w kwocie 316,42 zł i 78,60 zł na zakup niezbędnych leków dla Patryka Toma
w Aptece BISFARM. ul. Mokra 2 w Ręczno;
B. W dniu 01.06.2016 rokuFundacja „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;
C. W dniu 23.06.2016 roku Fundacja „jerzyk”, ze środków własnych, udzieliła pomocy
finansowej w kwocie 495 zł na opłacenie zajęć i materiałów do muzykoterapii dla Doriana Knap
w Edukacja Muzyczno-Artystyczna Wojciech Lepucki ul. Podzamcze 24A, 38-200 Jasło;
D. W dniu 18.07.2016 roku Fundacja „jerzyk”, ze środków własnych, udzieliła pomocy
finansowej w kwocie 474,17 zł na zakup niezbędnych leków dla Patryka Toma – środki zostały
przelane na konto matki Joanny Toma;
E. W dniu 02.08.2016 r. Fundacja „jerzyk”, ze środków własnych, udzieliła pomocy finansowej
w kwocie 380 zł na opłacenie noclegów matce Olgi Kopacz (czekającej na przeszczep serca)
Ewie Kopacz w hotelu przyszpitalnym „Patron” w Aninie, podczas pobytu Olgi Kopacz
w szpitalu;
F. W dniu 02.08.2016 roku Fundacja „jerzyk” ze środków własnych, udzieliła pomocy
finansowej w kwocie 500 zł na częściowe dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego Poli
Biernackiej w Ośrodku Rehabilitacyjno – Wczasowym ”SŁOWINIEC” w Ustce;
G. W dniach 06-08.10.2016 r. w gościnnych podwojach Hotelu w Arłamów odbyły się
jubileuszowe XXI Bieszczadzkie Dni Psychiatryczne, których współorganizatorem po raz

kolejny była Fundacja Pomocy Dzieciom Przewlekle Chorym ”jerzyk” z Przemyśla. Na
konferencję zarejestrowało się ponad 600 osób z kraju, Ukrainy oraz Argentyny i Kanady.
Wykładowcami (a było ich około 40) byli profesorowie z wielu klinik w Polsce od Krakowa po
Szczecin oraz z Kliniki Psychiatrii ze Lwowa. W komitecie naukowym znaleźli się Prof. Andrzej
Czernikiewicz z Lublina, prof. Dominika Dudek z CMUJ w Krakowie oraz prof. Małgorzata
Janas-Kozik z Katowic, była konsultant krajowy ds. psychiatrii dzieci i młodzieży. Wykłady
prowadzili min. Konsultant Krajowy ds. psychiatrii prof. Piotr Gałecki z Łodzi, Prezes Polskiego
Towarzystwa Psychiatrycznego prof. Agata Szulc z Warszawy oraz przedstawiciel centrali NFZ
z Warszawy.
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” cały czas czyni kroki aby w jej Ośrodku, w 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. Dzięki aktywności dr Kuligowskiego oraz hojności lekarzy zebrano
sporą kwotę na rzecz dzieci. Hitem okazała się piłka z podpisami reprezentantów Adama
Nawałki wylicytowana za kwotę 5100 zł! oraz piłka z autografami Vive Tauron Kielce
zdobywców ligi mistrzów w piłce ręcznej wraz z pamiątkowym zdjęciem wylicytowana za 2.500
zł – podarowane przez Wojewodę Świętokrzyskiego Panią Agatę Wojtyszek, która obok Pani
Ewy Leniart Wojewody Podkarpackiego była patronem honorowym konferencji. Ogólnie dzięki
ofiarności uczestników Konferencji, Fundacji ”jerzyk” udało się zebrać kwotę ponad 11.000 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).
H. W dniu 10.10.2016 r. Fundacja ”jerzyk” wspólnie z firmą Video Tomex 2 zorganizowała
uroczyste podsumowanie już po raz piaty zorganizowanej akcji pod hasłem ”Rozkręcamy
rehabilitację – V 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. 25 placówek oświatowych powiatu przemyskiego, którzy odebrali
okolicznościowe dyplomy, upominki i cenne nagrody.
Dzięki wspólnemu zaangażowaniu w akcję udało nam się zebrać ok. 4,5 ton nakrętek. Od
października 2016 roku rozpocznie się VI Edycja akcji.

I. W dniu 14.10.2016 roku Fundacja „jerzyk”, ze środków własnych, udzieliła pomocy
finansowej w kwocie 224,87 zł na zakup niezbędnych leków i odżywek dla Poli Biernackiej
w Aptece ”Pod skrzydłami” P. Skopiec i wspólnicy Sp.j. w Warszawie;
J. W dniu 24.10.2016 r. Fundacja „jerzyk”, ze środków własnych, udzieliła pomocy finansowej w
kwocie 1140 zł na opłacenie noclegów matce Olgi Kopacz (już po szczęśliwym przeszczepie
serca) Ewie Kopacz w hotelu przyszpitalnym „Patron” w Aninie, podczas pobytu Olgi Kopacz
w szpitalu;
K. W dniu 24.10.2016 roku Fundacja „jerzyk”, ze środków własnych, udzieliła pomocy
finansowej w kwocie 428,07 zł na zakup niezbędnych leków dla Patryka Toma
w Aptece BISFARM. ul. Mokra 2 w Ręczno;
L. W dniu 05.11.2016 r. w przemyskim Hotelu accademia, Fundacja Pomocy Dzieciom
Przewlekle Chorym „jerzyk” z Przemyśla zorganizowała Konferencję medyczną, której tematem
były ”Choroby społeczne i cywilizacyjne – współczesne zagrożenia dzieci i młodzieży”.
Na przestrzeni ostatnich lat zmieniają się problemy zdrowotne społeczeństwa polskiego. Wśród
przyczyn podstawowe znaczenie ma styl życia mieszkańców czy poszczególnych grup
społecznych. Współczesne choroby o masowym zasięgu (tzw. choroby cywilizacyjne) wiążą się z
czynnikami ryzyka, wśród których dużą rolę odgrywają mała aktywność ruchowa, nieprawidłowe
i zbyt kaloryczne żywienie, nadmierne obciążenia emocjonalno - psychiczne, palenie tytoniu,
alkohol, i inne używki. Do problemów zdrowotnych o dużym zasięgu społecznym w krajach
wysoko rozwiniętych należą dziś choroby; otyłość, cukrzyca, czy zmiany miażdżycowe,
dotyczące układu sercowo - naczyniowego, a także nadciśnienie tętnicze, osteoporoza, niektóre
rodzaje nowotworów, choroby psychiczne i in. Choroby cywilizacyjne stają się coraz większym
problemem współczesnego społeczeństwa ze względu na wzrastającą częstość ich występowania,
a także aspekty ekonomiczne. Zapobieganie im wymaga zaangażowania zarówno społeczeństwa,
jak i osób indywidualnych. Przeciwdziałanie najbardziej rozpowszechnionym współczesnym
chorobom w największym stopniu zależy od osobistego zaangażowania i wytrwałości. Wiąże się
to często ze zmianą dotychczasowych nawyków i upodobań. Pociąga za sobą potrzebę zmiany
stylu życia. Ułatwienia dla poprawnych działań zdrowotnych zmierzają do szerokiego
udostępnienia odpowiedniej informacji o potrzebie działań prozdrowotnych, a także stworzenia
odpowiednich warunków środowiskowych i prawnych.
Mając na uwadze te zagadnienia dotyczą coraz częściej dzieci i młodzieży Fundacja Pomocy
Dzieciom Przewlekle Chorym ”jerzyk” postanowiła już po raz szósty zorganizować w Przemyślu
Konferencję medyczną ”Choroby społeczne i cywilizacyjne – współczesne zagrożenia dzieci
i młodzieży”. Po raz pierwszy w naszej historii konferencja miała międzynarodowy charakter w
związku z obecnością na niej wykładowców z Ukrainy. Konferencja odbyła się w dniu
5 listopada 2016 r. tradycyjnie w Sali Przemyskiej Hotelu ”accademia” w Przemyślu. Honorowy
patronat nad konferencją objęli Starosta Przemyski Jan Pączek i Prezydent Miasta Przemyśla
Robert Choma.
Na początek zaproszonych gości powitał Prezes Zarządu Fundacji Artur Cieliński, następnie głos
zabrali: ks. Janusz Zajdel Zastępca Dyrektora Caritas Archidiecezji Przemyskiej reprezentujący
Jego Ekscelencję Księdza Arcybiskupa Adama Szala, w imieniu Prezydenta Miasta Przemyśla
P. Roberta Chomy - Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla P. Grzegorz Hayder, w imieniu

Starosty Przemyskiego Jana Pączka – Wicestarosta Przemyski Marek Kudła i w imieniu
Przewodniczącej Rady Miasta w Przemyśla Lucyny Podhalicz – Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Przemyśla Robert Bal. Na sali obecny był również Przewodniczący Komisji Rodziny,
Polityki Społecznej i Zdrowia Rady Miasta w Przemyślu P. Wiesław Morawski, który podczas
części merytorycznej Konferencji aktywnie włączał się w dyskusje nad poszczególnymi
wykładami.
Następnie rozpoczęła się część merytoryczna Konferencji:
”Postęp w leczeniu nowotworów dziecięcych” - prof. dr hab. n. med. Jerzy Kowalczyk Kierownik Kliniki Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej, Uniwersytecki Szpital
Dziecięcy w Lublinie, Konsultant krajowy w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej;
“Borelioza u dzieci” - dr n. med. Bożena Muraszyńska - Katedra Chirurgii i Pielęgniarstwa
Chirurgicznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie;
“System Intensywnej Rehabilitacji Neurofizjologicznej - Metoda prof. Kozyavkina” dr Hałyna Łuń - Z-ca Dyrektora Centrum Rehabilitacji „Elite” we Lwowie, Konsultant
Międzynarodowej Kliniki Rehabilitacji w Truskawcu;
“Anoreksja i zaburzenia odżywiania z wyniszczeniem” - doc. dr hab. n. med. Iwona BeńSkowronek - Kierownik Kliniki Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej, Uniwersytecki Szpital
Dziecięcy w Lublinie, Konsultant wojewódzki w dziedzinie endokrynologii i diabetologii
dziecięcej;
“Problematyka zachowań samobójczych i samookaleczeń u młodzieży” - dr Ireneusz Jelonek
- Z-ca Ordynatora Oddziału Klinicznego Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego,
Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu, Konsultant wojewódzki w dziedzinie
psychiatrii dzieci i młodzieży;
“Autyzm” - prof. nadzw. dr hab. n. med. Krystyna Mitosek-Szewczyk - Kierownik Kliniki
Neurologii Dziecięcej, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie.
Wykładowcami na Konferencji byli znani specjaliści z kilku znaczących ośrodków w Polsce i po
raz pierwszy również z Ukrainy. Ilość słuchaczy jaka przybyła do sali konferencyjnej Hotelu
„accademia” w Przemyślu przerosła najśmielsze oczekiwania organizatorów. Przygotowaną na
60 osób salę trzeba było powiększyć o kolejne przeszło 40 miejsc. Osoby uczestniczące w
Konferencji przybyły z różnych części województwa podkarpackiego ale nie tylko (Przemyśl,
Jarosław, Lubaczów ale też i Milanówek czy Nowe Sady i in.) i na pewno nie wyszły
zawiedzione, gdyż prezentowane przez prelegentów wkłady stały na wysokim poziomie i oparte
były na ich ogromnym doświadczeniu i wiedzy. Fundacja cieszy się że jej kolejna już
konferencja spotkała się z tak dużym odzewem. Wydaje się, że to wydarzenie powoli na stałe
wpisuje się w kalendarz przemyskich wydarzeń i zyskuje coraz większą ilość odbiorców. Część
uczestników była już po raz kolejny gośćmi Fundacji. Coraz większa ilość uczestników
wskazuje, że organizowanie tego rodzaju konferencji na naszym terenie ma sens i jest jak
najbardziej przydatne. Jednocześnie Fundacja „jerzyk” dziękuje wszystkim lekarzom,
psychologom, pedagogom, psychoterapeutom, fizjoterapeutom, studentom i rodzicom za udział

w Konferencji. Fundacja cieszy się również z faktu, że udało jej się poszerzyć grono
wykładowców o specjalistów z Ukrainy, którzy zaprezentowali autorską i nowatorską metodę
rehabilitacji dzieci.
Stanowisko Fundacji jest niezmienne od lat. Uważa ona że jeżeli dzięki organizacji tego typu
konferencji przyczyni się do wyzdrowienia lub uratowania zdrowia chociażby tylko jednemu
dziecku, to jej działania mają głęboki sens, gdyż zdrowie i życie nie mają ceny.
Bardzo chcielibyśmy podziękować wszystkim wykładowcom, którzy całkowicie społecznie
wystąpili na naszej Konferencji. Dziękujemy.
Dziękuję bardzo za umożliwienie mi wykładu na konferencji Fundacji Jerzyk. Duże
zainteresowanie audytorium i miła atmosfera, jak tez troska organizatorów o warunki pobytu w
Przemyślu pozostaną jako mile wspomnienie. Chętnie będę uczestniczyła w innych Państwa
przedsięwzięciach.
Z wyrazami szacunku dr hab. n. med. Iwona Beń-Skowronek.
Bardzo dziękuję za możliwość uczestnictwa w Konferencji, która była świetnie zorganizowana.
Z poważaniem prof. dr hab. n. med. Krystyna Mitosek-Szewczyk.
Było mi niezmiernie miło gościć na Konferencji, jeszcze raz dziękuję za serdeczne przyjęcie.
Przyznam, że szczególnie zaintrygowały mnie kontrowersje i niejasności związane z diagnostyką
i leczeniem chorób przenoszonych przez kleszcze.
Serdecznie pozdrawiam dr Ireneusz Jelonek.
Serdecznie dziękuję za zaproszenie mnie do Przemyśla i na Konferencję. Cieszę się, że miałam
możliwość wygłoszenia wykładu i zaprezentowania naszej metody leczniczej przed tak licznym
i zacnym gronem słuchaczy. Liczę na dalszy rozwój współpracy miedzy naszą Kliniką
a Fundacją.
Serdecznie pozdrawiam dr Hałyna Łuń - Z-ca Dyrektora Centrum Rehabilitacji „Elite” we
Lwowie, Konsultant Międzynarodowej Kliniki Rehabilitacji w Truskawcu;
Serdeczne podziękowania należą się również instytucjom dzięki, którym możliwe było
zorganizowanie nasze konferencji a są już z nami praktycznie od kilku lat:
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, ”Lider” Pośrednictwo Finansowo Ubezpieczeniowe. Dziękujemy.
Dziękujemy również patronom medialnym: Pulsowi Medycyna, Życiu Podkarpackiemu,
Telewizji Kablowej TOYA, Przemyśl 24news.
Ł. W dniu 05.11.2016 r. Fundacja ”jerzyk” obchodziła swoje kolejne, tym razem, już szóste
urodziny. Minął już następny rok naszej działalności ukierunkowanej na pomoc chorym
dzieciom. Mamy nadzieję, że nie był to rok zmarnowany i że udało nam się zrobić wiele
pożytecznego. Jednak wszystko co osiągnęliśmy było możliwe tylko dzięki ofiarności naszych
dużych i małych sponsorów, firm, instytucji i osób fizycznych. Serdecznie dziękujemy.
To właśnie dla nich w dniu 05.11.2011 r. nasza Fundacja zorganizowała w Sali Przemyskiej

Hotelu accademia*** uroczystość, połączoną z rozdaniem wyróżnień i nagród głównych
Rubinowego Jerzyka 2016 w dwóch kategoriach: osoba i firma.
O godzinie 19.00 zaproszeni goście stawili się w specjalnie na tą uroczystość udekorowanej sali i
z niecierpliwością czekali na to co nastąpi. Zapraszając naszych nagrodzonych gości staraliśmy
się, zresztą jak co roku, nie informować ich o tym, że to właśnie oni otrzymali wyróżnienie czy
nagrodę, chcąc zrobić im miłą niespodziankę. W wielu przypadkach zaskoczenie nagrodzonych
było ogromne, nawet do tego stopnia, że pojawiały się łzy szczęścia czy też łamał im się głos.
My również byliśmy bardzo wzruszeni i było nam bardzo miło, że w trakcie mijającego roku
mogliśmy liczyć na tak duże ich wsparcie.
Nasz wieczór swoją obecnością zaszczycił Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Pan Grzegorz
Hayder i znaczna część wykładowców odbywającej się w tym dniu Międzynarodowej
Konferencji medycznej.
Z kolei wręczenie nagród swoimi recitalem i grą na saksofonie uprzyjemniła Karolina, a
nastrojową oprawę muzyczną zapewnił DJ Witek.
Po części oficjalnej prowadzonej przez Prezesa Zarządu Fundacji Artura Cielińskiego zaproszeni
goście przy niewielkim poczęstunku mogli podzielić się swoimi wrażeniami i miło spędzić czas.
Wyróżnienia w kategorii osoba:
1. dr n. med. Maciej Kuligowski
2. Barbara i Janusz Sycz
3. Przemysław Babiarz
Wyróżnienia w kategorii firma:
1. Hotel Gloria w Przemyślu
2. PSYCHOMedical w Bielsku-Białej
3. Video Tomex 2 w Sieci MaxElektro
RUBINOWY JERZYK 2016

w kategorii osoba
Katarzyna Kierzkowska - Terendij
Członek Zarządu Veolia Industry Sp. z o.o.

w kategorii firma
ELEKTRIX SP. Z O.O. z Warszawy

M. W dniu 08.11.2016 roku Fundacja „jerzyk”, ze środków własnych, udzieliła pomocy
finansowej w kwocie 500 zł na opłacenie noclegów matce Olgi Kopacz (po szczęśliwym
przeszczepie serca) Ewie Kopacz w hotelu przyszpitalnym Instytutu Psychiatrii i Neurologii
w Warszawie, podczas pobytu Olgi Kopaczw szpitalu;

N. W dniu 05.12.2016 roku Fundacja „jerzyk”, ze środków własnych, udzieliła pomocy
finansowej w kwocie 172,71 zł na zakup niezbędnych leków dla Pauliny Statkiewicz z Nienowic
w Aptece Rodzinnej Kazimierz Paulo w Radymnie;
O. W dniu 05.12.2016 roku Fundacja „jerzyk”, ze środków własnych, udzieliła pomocy
finansowej w kwocie 86,93 zł na zakup niezbędnych leków i odżywek dla Poli Biernackiej
w Aptece ”Pod skrzydłami” P. Skopiec i wspólnicy Sp.j. w Warszawie;
P. W dniu 05.02.2016 r. Fundacja „jerzyk”, ze środków własnych, udzieliła pomocy finansowej
w kwocie 500 zł na opłacenie noclegów matce Olgi Kopacz (po szczęśliwym przeszczepie serca)
Ewie Kopacz w hotelu przyszpitalnym Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, podczas
pobytu Olgi Kopaczw szpitalu;
R. W dniu 06.12.2016 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.
S. W dniu 22.12.2016 r. Fundacja „jerzyk”, ze środków własnych, udzieliła pomocy finansowej
w kwocie 500 zł na opłacenie noclegów matce Olgi Kopacz (po szczęśliwym przeszczepie serca)
Ewie Kopacz w hotelu przyszpitalnym Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, podczas
pobytu Olgi Kopaczw szpitalu
T. W dniu 22.12.2016 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;
U. Na przełomie miesiąca listopada i grudnia 2017 roku Fundacja „jerzyk” czynnie włączyła się
w ogólnopolską w akcję „Szlachetna paczka”, która ma na celu wspomożenie potrzebujących
rodzin i osób. Fundacja postanowiła wybrać i pomóc rodzinie z okolic Przemyśla gdzie oprócz
mamy (choruje na stwardnienie rozsiane) niestety także u dwójki dzieci (9 i 16 lat) wykryto
chorobę Pompe'go, która atakuje mięśnie i utrudnia poruszanie. Choć sytuacja w rodzinie jest
trudna - każdy jej członek często się uśmiecha, a więzi rodzinne oczarowują. Widać, że
członkowie rodziny wspierają się i darzą wielkim szczerym uczuciem. Fundacji było miło, że
w sumie tak niewielkim wysiłkiem mogliśmy pomóc rodzinie a zarazem sprawić im również
trochę radości i obdarować jej członków. Dzieci nie mogły się doczekać momentu, kiedy otworzą
swoje osobiste prezenty. Ogromną radość wywołały otrzymane podarunki: strój ulubionej

drużyny i gra komputerowa dla Dawida oraz kosmetyki dla Karoliny. Pan Damian i Pani
Katarzyna byli bardzo szczęśliwi z ofiarowanej kabiny prysznicowej (z niskim brodzikiem
i siedziskiem), o której marzyli od dłuższego czasu, a która w znacznym stopniu ułatwi im
codzienną pielęgnację. Oni także otrzymali drobne upominki. Radość i uśmiech na twarzach
członków rodziny w reakcji na wręczone paczki, jest dla nas najlepszym podziękowaniem.
Cieszymy się, że mogliśmy zrealizować marzenia i pomóc potrzebującym. Dawanie i pomoc
naprawdę może sprawiać wielką radość.
Na ten cel Fundacja wydatkowała kwotę 2.161,87 zł.
Do zobaczenia za rok, na pewno ponownie będziemy się starali wziąć udział w tak szczytnej
i potrzebnej akcji.
W. W dniu 25.10.2016 r. Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna w Przemyślu zorganizowała
Konferencję ”Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi pod anielskimi skrzydłami”.
Prezes Fundacji ”jerzyk” został jednym z jej honorowych patronów. Prezes Fundacji znalazł się
w zaszczytnym gronie takich osób jak:
Ksiądz Arcybiskup Adam Szal Metropolita Przemyski;
Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty;
Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla;
Jan Pączek Starosta Przemyski;
Krystyna Meinhardt Prezes TPD w Przemyślu
X. Przez cały 2016 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 2016 roku Fundacja ”jerzyk” wspólnie z firmą Video Tomex 2 w Sieci MaxElektro
zorganizowała już po raz piąty akcję pod hasłem ”Rozkręcamy Rehabilitację – V 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 2015 roku i trwała do czerwca 2016 r., a podsumowanie nastąpiło w październiku
2016 r.
Od października 2016 roku rozpoczął się kolejny cykl akcji ”Rozkręcamy Rehabilitację –
VI Edycja”, której koniec przewidywany jest w czerwcu 2017 roku.
Dla szkół, które zbiorą największą ilość nakrętek przewidziane zostały atrakcyjne nagrody
ufundowane przez firmę VIDEO TOMEX 2 w Sieci MaxElektro 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.

2016 roku

4. Odpisy uchwał zarządu fundacji.
Zarząd Fundacji w 2016 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 2016 roku przez Fundację wyniosły: 224.311,95 zł
Przychody razem 224.311,95 zł w tym:
- darowizny od osób fizycznych –
- darowizny od osób prawnych –
- odpis 1 % podatku - zbiórka nakrętek plastikowych -

15 053,75 zł
185 190,00 zł
20 846,20 zł
3 222,00 zł

Fundacja Pomocy Dzieciom Przewlekle Chorym "jerzyk" w roku 2016 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: 228.288,83 zł
- na realizację celów statutowych - 228.288,83 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 2016 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 2016 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 2016 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 2016 r. wypłaciła kwotę 10.200 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 2016 r. nie udzieliła żadnych pożyczek pieniężnych.
f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku,
Wysokość kwoty na rachunku bankowym na koniec 2016 roku wynosiła:
- mBank Oddział w Przemyślu
– 10.480,60 zł
- BGŻ BNP Paribas Oddział w Przemyślu –
2.282,98 zł
g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach
prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek,
Fundacja w 2016 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 2016 roku nie nabyła żadnych nieruchomości.
i) nabytych pozostałych środkach trwałych,
Fundacja w 2016 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
12.768,58 zł
w tym: - środki pieniężne w kasie i banku 12.763,58 zł
- należności
5,00 zł
-zobowiązania
1.404,41 zł

8. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe
oraz wyniku finansowym tej działalności.
Fundacja w 2016 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 2016 r. złożyła deklaracje podatkowe CIT – 8; CIT – 8/O; 4R
Na dzień 31.12.2016 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.

