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I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     POMORSKIE

Gmina RUMIA

Powiat WEJHEROWSKI

Ulica POZNAŃSKA Nr domu 14 Nr lokalu 8

Miejscowość RUMIA Kod pocztowy 84-230 Poczta RUMIA Nr telefonu 799036122

Nr faksu E-mail info@kawalek-nieba.pl Strona www 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2013-07-19

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 22120632500000 6. Numer KRS 0000382243

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Alicja Szydłowska-Budzich Prezes Zarządu TAK

Piotr Budzich Wiceprezes Zarządu TAK

Elżbieta Szydłowska Członek Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Małgorzata Klawiter-
Piwowarska

Członek Rady Fundacji TAK

Karolina Górska Członek Rady Fundacji TAK

Maciej Górski Członek Rady Fundacji TAK

FUNDACJA POMOCY DZIECIOM I OSOBOM CHORYM "KAWAŁEK NIEBA"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Pomoc społeczna i charytatywna, w tym pomoc rodzinom i osobom w 
trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, 
działalność charytatywna, działanie na rzecz dzieci, młodzieży, osób 
niepełnosprawnych i chorych, promocja i organizacja wolontariatu, 
działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub 
finansowo organizacje pozarządowe oraz jednostki kościelne (jeżeli ich 
cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego) 
w wyżej wymienionej działalności.
2. Działalność charytatywna, pomocowa i edukacyjna, polegająca na 
wzbogacaniu współczesnej myśli i metod działania w zakresie opieki i 
pomocy społecznej, promocji zdrowia, oświaty i wychowania dzieci i 
młodzieży i osób dorosłych ciężko lub nieuleczalnie chorych, 
pochodzących z ubogich i marginalizowanych społecznie środowisk.
3. Pomoc w leczeniu osób chorych.
4. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w następujących 
dziedzinach życia społecznego, to jest w ochronie praw i wolności dzieci i 
młodzieży, ochronie życia rodzinnego, profilaktyce społecznej.
5. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w zakresie 
pomocy dzieciom i młodzieży w celu ich prawidłowego rozwoju 
psychicznego i fizycznego oraz stawania się pełnoprawnymi członkami 
społeczeństwa.
6. Popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej.
7. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne 
współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez 
edukację oraz wyrównywanie szans dzieci i młodzieży.
8. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: 
działalność społeczna, charytatywna, oświatowa, kulturalna, w zakresie 
kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony 
zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji skierowana do dzieci i 
młodzieży.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       

1. Bezpłatną pomoc finansową na rzecz dożywiania dzieci i ludzi 
potrzebujących.
2. Bezpłatne wydawanie żywności, odzieży, przyborów szkolnych, leków 
itp. rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej.
3. Przekazywanie środków finansowych na leczenie osób chorych.
4. Szkolenia, sympozja, seminaria, odczyty i środki masowego przekazu.
5. Organizowanie pomocy psychologicznej i socjoterapeutycznej dla dzieci 
i młodzieży.
6. Sponsorowanie programów promujących cele Fundacji w środkach 
masowego przekazu.
7. Organizowanie turnusów i obozów edukacyjnych oraz rehabilitacyjnych, 
dofinansowanie wyjazdów wakacyjnych i wycieczek dzieciom w trudnej 
sytuacji materialnej.
8. Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych.
9. Organizowanie i prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych oraz 
profilaktycznych.
10. Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą.
11. Rzecznictwo interesów dzieci i młodzieży pochodzących ze środowisk 
marginalizowanych społecznie.
12. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów oraz kursów.
13. Opracowywanie materiałów wydawniczych, prasowych, promocyjnych 
oraz innych służących profilaktyce zagrożeń dzieci i młodzieży.
14.Współpracę z organami władzy państwowej, samorządowej oraz 
instytucjami, przedsiębiorstwami i osobami fizycznymi w zakresie 
niezbędnym dla realizacji celów Fundacji.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

Fundacja pomaga dzieciom i osobom chorym z terenów całej Polski. W roku 2014 Fundacja pomagała w 
zakresie dofinansowania leczenia, operacji medycznych, rehabilitacji, zakupu lekarstw i sprzętu 
medycznego dla dzieci i osób chorych oraz dożywiania dzieci poprzez finansowanie obiadów w szkołach 
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

dla szczególnie ubogich najmłodszych i pomocy dzieciom w bardzo trudnej sytuacji poprzez 
przekazywanie paczek z żywnością i najpotrzebniejszymi rzeczami. Nasza pomoc trafiła do ponad 930 
dzieci i osób chorych i ubogich. W wielu przypadkach jest to pomoc ciągła – wielokrotna. Bardzo często 
pomoc skierowana jest do dzieci nie tylko cierpiących z powodu choroby, ale także pokrzywdzonych 
przez przemoc w rodzinie lub inne bardzo trudne sytuacje. Pomagamy także dzieciom, które straciły 
rodzica oraz tym, których rodzice są ciężko chorzy i nie są w stanie zapewnić leczenia i podstawowego 
żywienia dzieci.

W zakresie pomocy w leczeniu, finansowaniu operacji, zakupu leków, rehabilitacji i sprzętu 
medycznego nasza pomoc trafiła do dzieci niepełnosprawnych i cierpiących na różnego rodzaju 
choroby. Pomogliśmy m. in. dzieciom i osobom cierpiącym na nowotwory: neuroblastoma, guz mózgu 
AT/RT, siatkówczak i inne, wady serca, mózgowe porażenie dziecięce, zanik mięśni, encefalopatię, 
małogłowie, padaczkę, chorobę Pompego, neurofibromatozę, stwardnienie rozsiane, niewydolność 
krążeniowo-oddechową, niedotlenienie mózgu, dysplazję, padaczkę, retinopatię, rozszczep kręgosłupa, 
choroby wątroby, zespół wad rozwojowych CUN, zespół Downa, astmę, cukrzycę, wrodzone 
zniekształcenia mięśniowo-kostne oraz inne opóźnienia rozwojowe, a także dzieciom z FAS, po 
wylewach, operacjach, chemioterapii, niedotlenieniu mózgu, z niedowładami, wcześniakom. Udzielono 
pomocy dzieciom nie chodzącym, poruszających się na wózkach inwalidzkich lub leżącym, dzieciom po 
operacjach, niewidomym, nie słyszącym, autystycznym i wielu innym. 

Fundacja nie zatrudnia osób, działała w oparciu o pracę wolontariacką członków Zarządu oraz 
wolontariuszy. Wszelkie koszty administracyjne i inne związane z utrzymaniem działalności Fundacji są 
pokrywane przez Założycielkę Fundacji, dlatego każde podarowane wsparcie jest przeznaczane 
wyłącznie na pomoc podopiecznym.

DOŻYWIANIE DZIECI:

W roku 2014 Fundacja finansowała obiady dla dzieci z gminnych i miejskich szkół, w których problem 
głodu i biedy jest szczególnie poważny. Ze środków przekazanych przez Fundację przygotowano 4722 
posiłki dla dzieci. Tym dzieciom Fundacja pomaga na podstawie zgłoszeń od dyrekcji i pracowników 
szkół, którzy widzą, że dzieci przychodzą do szkoły bardzo głodne. Najczęściej jest to jedyny ciepły 
posiłek w ciągu dnia. Niektóre ze szkół, w których dożywiamy dzieci, to szkoły dla dzieci chorych i 
niepełnosprawnych, gdzie grupa dzieci, którym pomagamy, cierpi przez niedożywienie. W wielu 
przypadkach są to też małe dzieci w wieku przedszkolnym.
Fundacja przekazuje też wiele paczek z żywnością i najpotrzebniejszymi rzeczami dla dzieci bardzo 
ubogich.
Powyższe działania na rzecz dzieci realizowane są też w ramach akcji „Pogotowie Dziecięce", w której 
od  kuratorów rodzinnych, pracowników ośrodków pomocy społecznej, pedagogów szkolnych i księży 
dowiadujemy się o losach najbardziej potrzebujących dzieci i staramy się im pomóc.

PRZYKŁADY POMOCY W LECZENIU DZIECI:

- Ratujemy życie 7-miesięcznej Amelki, która urodziła się z zespołem DiGeorge’a - ma całkowity brak 
odporności. Oznacza to, że w każdej chwili może umrzeć. Ta wada jest tak rzadka, że Amelka jest 
drugim dzieckiem w Polsce z tą chorobą. Jedynym ratunkiem dla niej jest przeszczep komórek grasicy, 
który dokonuje tylko klinika w Londynie. Bez operacji Amelka nie przeżyje. NFZ odmówił refundacji 
leczenia dziecka, ale udało nam się doprowadzić do zmiany tej decyzji i tym samym do uratowania jej 
życia.
- Pomagamy Jasiowi, który ma zaledwie 18 miesięcy i zdiagnozowano u niego nowotwór złośliwy oka – 
siatkówczak, który nie leczony prowadzi do przerzutów i do śmierci, bo może zaatakować mózg. W 
Polsce lekarze zaproponowali tylko amputację oka. Guz zajmował już więcej niż połowę oka. Jedyną 
szansą na uratowanie oczka jak również życia Jasia okazało się leczenie w Stanach Zjednoczonych 
metodą chemioterapii arteryjnej jeszcze niedostępnej w Polsce. Udało się uzbierać środki i uratować 
życie i oczko Jasia.
- Pomogliśmy Adriankowi, który ma zaledwie 3,5 roku i zdiagnozowano u niego guz mózgu AT/RT– 
atypowy nowotwór teratoidny – śmiertelny, agresywny nowotwór wieku dziecięcego. Szansą na życie 
Adrianka stała się terapia protonowa, dzięki której życie chłopca zostało uratowane, nowotwór został 
pokonany.
- Pomagamy malutkiej Mai cierpiącej na  limfohistiocytozę hemofagocytarną –chorobę układu 
immunologicznego, która bez leczenia prowadzi do śmierci. Mimo przeszczepu szpiku u Mai 
zdiagnozowano GVHD czyli tzw. „przeszczep przeciwko gospodarzowi”. Jest to szczególnie 
niebezpieczna choroba o wysokiej śmiertelności i bez odpowiedniego leczenia może zabrać życie małej 
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Mai. Pomagamy w leczeniu i ratowaniu dziewczynki 
- Pomagamy w leczeniu dziewczynki, której życie to walka z guzem mózgu. Po pierwszej operacji 
usunięcia guza mózgu w wieku 6 miesięcy straciła wzrok oraz pojawił się niedowład lewej strony ciała. 
W 2014 nastąpiła u niej kolejna wznowa guza mózgu. Dofinansowaliśmy radiochirurgię w Klinice w 
Niemczech, dzięki której udało się ją uratować. 
- Pomagamy Tomusiowi który ma zaledwie 18 miesięcy i zdiagnozowano u niego guz pnia mózgu. 
Obecnie Tomuś jest w trakcie chemioterapii, pomagamy w jego leczeniu i trudnej sytuacji rodziny. 
- Pomagamy 4-letniemu Kubusiowi cierpiącemu na nowotwór złośliwy neuroblastoma, który dał już 
przerzuty do węzłów chłonnych i kości. Pomagamy w leczeniu i uzbieraniu środków na terapię 
przeciwciałami, która zwiększa szansę dziecka na przeżycie 
- Pomagamy chłopcu, który urodził się z poważną wadą serduszka – HLHS – co oznacza, że dzieciątko 
ma tylko połowę serca. Bez szybkiej interwencji kardiochirurgicznej wada ta jest wadą śmiertelną. 
Dzięki uzbieranym środkom odbędzie operację.
- Pomagamy w leczeniu 6-miesięcznego Maksymiliana urodzonego na Ukrainie. Ma wrodzoną wadę 
wątroby. Lekarze w Kijowie stwierdzili, że aby mógł dalej żyć, potrzebny jest przeszczep wątroby, ale na 
Ukrainie nie ma dziecięcego ośrodka transplantacji. W Centrum Zdrowia Dziecka lekarze zalecili drogie 
odżywki, którymi Maks jest teraz karmiony. Rodziców nie stać na zakup odżywek dla Maksa, więc je 
kupujemy i dzięki nim jego życie jest już uratowane. 
- Pomagamy malutkiej Oktawii ma zaledwie 2 latka. Od pewnego czasu zaczęła się skarżyć na ból 
brzuszka, który jakby się powiększył. Okazało się że dziecko ma dużej wielkości guza – cierpi na chorobę 
nowotworową – neuroblastomę. Pomagamy w leczeniu i trudnej sytuacji rodziny.
- Pomagamy Amelii, u której po urodzeniu dziecka stwierdzono nowotwór złośliwy macicy. Ona bardzo 
chce żyć dla swojego dziecka. Podczas porodu wycięto macicę i założono  gastrostomię. Pomagamy w 
jej leczeniu i załatwiliśmy opiekę paliatywną. Jej stan się poprawia i może opiekować się maleńkim 
synkiem 
- Pomagamy Bartkowi, który cierpi na postępujący zanik mięśni. Porusza się na wózku inwalidzkim. 
Dzięki leczeniu udaje się powstrzymać postęp choroby, aby nie objęła narządów wewnętrznych, co 
prowadziłoby do śmierci. 
- Pomagamy Mariuszowi, który ma nowotwór jelita grubego, obecnie z przerzutami do płuc i walczy, 
aby pozostać na tym świecie. Pan Mariusz ma 5-letniego synka, którego wychowuje samodzielnie. 
Obawia się, że zabraknie go i Łukasz zostanie sam na świecie, gdyż matka go zostawiła jak był mały. 
Pomagamy w walce z nowotworem, aby dziecku nie zabrakło ojca, są w bardzo trudnej sytuacji.
- Pomagamy Małgosi w zakupie leków do walki z nowotworem. Cierpi na nowotwór złośliwy płuca, 
przeszła ciężką chemioterapię. Jej organizm jest bardzo wycieńczony, a przy tym nie może jeść. 
Specjalny lek sprowadzany z Niemiec pomaga zwalczać komórki rakowe.
- Pomagamy w leczeniu Emilki, która ma 4 miesiące. Z powodu ciężkiej choroby martwiczego zapalenia 
jelit jest po czterech operacjach. Musi być karmiona przez rurkę bezpośrednio do żołądka. Urodziła się 
jako wcześniak i długo walczyła o życie. 
- Pomagamy w leczeniu maleńkiej Lenki, która urodziła się z wrodzonymi wadami nóżek (w prawej brak 
kości piszczelowej) oraz końsko-szpotawym ustawieniem stóp. Nóżka prawa została zakwalifikowana 
do amputacji.  Ratunkiem jest leczenie u dr D. Paleya z Florydy, który zoperował już wiele dzieci z taką 
wadą. Dzięki refundacji i uzbieranym środkom Lenka odbędzie operację i leczenie w Stanach.
- Pomagamy w leczeniu 9-miesięcznej Kingi cierpiącej na chorobę Pompego i kardiomiopatię 
przerostową. Bez leczenia i rehabilitacji choroba jest śmiertelna dla niemowląt i chorych dzieci. Dzięki 
rehabilitacji życie dziewczynki jest ratowane.
- Pomagamy Rayyankowi, który urodził się z brakiem kości piszczelowej zwanym Tibial Hemimelia – TH. 
oraz stawu kolanowego. Jego nóżka jest zakwalifikowana do amputacji. Dzięki refundacji i uzbieranym 
środkom odbędzie operację u dr Paley’a w USA, dzięki której uda się uniknąć amputacji i będzie mógł 
chodzić.
- Pomagamy maleńkiemu Aleksowi, który urodził się z wadami rączek i nóżek. W lewej rączce ma trzy 
palce w tym dwa zrośnięte, tak samo ma w lewej nóżce. Jego nóżki są końsko-szpotawe. Bez leczenia 
Aleks może nie móc chodzić. Dzięki leczeniu i operacjom uda się go przed tym uchronić.
- Pomogliśmy Adasiowi, w którego rozpoznano guza mózgu i walczył o życie. Przeszedł 4 operacje 
głowy, wieloletnią chemioterapię i radioterapię. Adaś wygrał życie, ale ma obustronne niedowidzenie, 
zaburzenia równowagi, uszkodzone nerki i niedosłuch. Aby mógł funkcjonować konieczna jest 
rehabilitacja. 
- Mały Wiktorek cierpi na AHC, nie porusza się samodzielnie. W rodzinie zdarzyła się także kolejna 
tragedia - wypadkowi uległ tata Wiktora, złamał trzy kręgi szyjne. Nastąpiło porażenie 
czterokończynowe. Nie tylko dziecko jest niepełnosprawne, ale również jego ta ta jest na wózku 
inwalidzkim, dlatego pomagamy w leczeniu, rehabilitacji i zakupie sprzętu medycznego dla synka i ojca.
- Pomagamy w leczeniu i dożywianiu dziewczynki, która urodziła się jako wcześniak. Weronisia nie 
siedzi, nie podnosi rączek i nóżek, nie rozwija się jak inne dzieci. Sytuacja jest szczególnie ciężka, bo jej 
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mama samotnie wychowuje ją i dwoje rodzeństwa i miała niezwykle traumatyczne dzieciństwo. 
- Pomagamy dziewczynce, której rodzice zmarli w wypadku. Dziecko jest po operacji twarzowo-
szczękowej i wycieku płynu mózgowo-rdzeniowego. Pomagamy, bo konieczne jest leczenie i 
rehabilitacja dziewczynki, aby mogła wrócić do zdrowia po tak traumatycznych wydarzeniach
- Pomagamy Julci, u której podczas porodu doszło do nieprawidłowości. Zdiagnozowano padaczkę i 
zaburzenia immunologiczne. Pomagamy w jej leczeniu i diagnostyce, bo dziewczynka ma dodatkowo 
wiotkość mięśni i samoistne obrzęki naczyniowe. 
- Pomagamy w leczeniu dziewczynki, która urodziła się z wadą serca VSD. Dziecko miało niewydolność 
oddechową i krążeniową. Przez tak trudną walkę o życie maleńka Hania musi teraz walczyć o swój 
rozwój, ma wzmożone napięcie mięśniowe i liczne inne konsekwencje. Wymaga opieki wielu lekarzy, 
leków i rehabilitacji 
- Pomagamy w leczeniu dziewczynki, u której zdiagnozowano guz mózgu. Walczyła o życie. Po 
chemioterapii stwierdzono progresję guza. Przeszła 5 operacji, po których Madzia nie chodzi, prawie 
nie mówi, ma uszkodzony wzrok. Jej mama sama ją wychowuje więc pomagamy w jej leczeniu i 
powrocie do zdrowia i sprawności. 
- Pomagamy Kacperkowi, który rozwijał się prawidłowo, aż do 6 tygodnia życia kiedy zaczęły się 
problemy z jego rączkami i nie potrafił sam przytrzymać główki. Stał się bezwładny. Kacperek jest 
karmiony przez PEG i miał zabieg tracheotomii. Obecnie ma 6,5 roczku i nadal sam nie oddycha, jego 
funkcje życiowe są podtrzymywane przez respirator. Pomagamy w jego leczeniu i rehabilitacji
- Kajtek ma 6 lat i jest chory na rzadka chorobę genetyczną - Neurofibromatoza, ma nowotwór typu 
glejak nerwu wzrokowego. Przeszedł 13-miesięczną chemioterapię. Pomagamy w leczeniu Kajtusia i 
jest już ogromna poprawa i remisja choroby.
- Dofinansowaliśmy pilną operację nóżki 4-letniej Laury. Ma zdiagnozowane mózgowe porażenie 
dziecięce, padaczkę, hipoplazje ciała modzelowatego. Mimo ortez i rehabilitacji nóżka nadal kierowała 
się do środka, mięsień przestał się rozwijać i sztywniał, dlatego operacja musiała być wykonana jak 
najszybciej, aby mogła chodzić. 
- Pomagamy w leczeniu i rehabilitacji dziewczynki, która urodziła z Zespołem Downa i wadą serca ASD 
II. Ma obniżone napięcie i opóźnienie rozwoju. 
- Ksawery urodził się jako wcześniak z wadą serca, zaburzeniami oddychania, odmą śródpiersiowa, 
dysmorfią. Walczył o życie i je wygrał,  ale jest ono dla niego i jego mamy bardzo trudne. Dzieciątko jest 
karmione przez gastrostomię, wymaga ciągłej wymiany opatrunków i lekarstw. Pomagamy w jego 
leczeniu. 
- Pomagamy w leczeniu Małgosi, u której stwierdzono Zespół Retta, padaczkę lekooporną i obniżone 
napięcie mięśniowe. Pomagamy w jej leczeniu i rehabilitacji, aby zaczęła chodzić i mówić. 
- Pomagamy dwóm małym chłopcom, którzy cierpią na ataksję i zostali porzuceni przez mamę. 
Mieszkają w zimnej rozsypującej się chałupie, bez łazienki, bez ciepłej wody. Mieszka tam 7 osób, z 
których aż 6 jest niepełnosprawnych. Pomagamy w leczeniu dzieci, aby nie dopuścić do bezwładu i 
zwyrodnienia układu nerwowego.  Pomagamy także, aby zapewnić im właściwy dom i warunki, w 
których będą mieszkać.
- Pomagamy w leczeniu Kamili, która cierpi na miastenię lekooporną, jej organizm wytwarza 
przeciwciała dla receptorów mięśni i nie dotyczy to tylko rąk czy nóg, ale też mięśni twarzy, przełyku, 
mięśni ocznych. Wstanie z łóżka, ubranie się, uczesanie, jedzenie, widzenie to czynności, które stały się 
dla niej trudnością nie do pokonania. Ratunkiem okazał się lek, który rzeczywiście przywrócił ją do 
życia. Niestety Kamili odmówiono refundacji leku, a ani jej ani rodziny nie stać na jego wykupienie 
dlatego pomagamy. 
- Wiktoria urodziła się z dysplazją oskrzelowo-płucną, padaczką, wcześniactwem. Nie chodzi i nie potrafi 
powiedzieć, co ją boli, reaguje w najsmutniejszy sposób - przez ataki i zachowania autoagresywne. 
Kupujemy lekarstwa, które pomagają przezwyciężyć tą niezwykle trudną chorobę
- Poprzez zakup odżywek białkowych pomagamy w dożywianiu ciężko chorego i niepełnosprawnego 
Pawełka. Nie widzi, nie chodzi i nie mówi. Jest żywiony przez rurkę do żołądka. Konieczna jest pomoc, 
ponieważ odżywki białkowe są bardzo drogie i jego mamy nie stać aby prawidłowo żywić i leczyć synka.
- Pomagamy też Natalce, która jak miała 3 latka na skutek urazu głowy przeszła niedokrwienny udar 
mózgu. Trafiła do Domu Dziecka ze względu na cierpienia, jakie przeżyła przed wypadkiem. Przez te 
wydarzenia odebrano rodzicom prawo opieki nad Natalką. Ze względu na udar niedokrwienny mózgu 
ma lewostronny niedowład połowiczy, padaczkę, zanik nerwu wzrokowego. Ratunkiem jest leczenie i 
intensywna rehabilitacja, dzięki której uczy się samodzielnie chodzić 
- Pomagamy chłopcu, który przyszedł na świat z przepukliną oponowo-rdzeniową. Aby mógł się 
prawidłowo rozwijać i chodzić jak inne dzieci potrzebne mu jest leczenie, sprzęt ortopedyczny i 
intensywna rehabilitacja.
- Gabrysia urodziła się jako wcześniak, zaczęła chodzić w wieku 16 miesięcy, nie chodziła jednak na całej 
stopie tylko na palcach, a do tego ciągle się wywracała. Rozpoznano u niej mózgowe porażenie 
dziecięce. Pomagamy w jej leczeniu i rehabilitacji.
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- Pomagamy Oliwii, której po urodzeniu ratowano życie. Stwierdzono uszkodzenie 4 płatów mózgu. 
Przez mózgowe porażenie dziecięce Oliwia nie rozwija się tak jak inne dzieci. To, co jej rówieśnikom 
przychodzi naturalnie, Oliwia musi zdobywać wielkim trudem rehabilitacji, dzięki której uczy się chodzić 
samodzielnie.  
 - Pomagamy dziewczynce, która urodziła się z wrodzoną wadą serca oraz cierpi na głęboki niedosłuch. 
Zakupiliśmy procesor mowy, aby mogła słyszeć i mówić i pomagamy w jej leczeniu i trudnej sytuacji 
rodzinnej. 
- Pomagamy małej Oli, która nie chodzi, bo od urodzenia ma rozszczep kręgosłupa. Pomagamy w jej 
rehabilitacji, która przybliżają ją do samodzielności.
- Pomagamy też Gabrysi, która urodziła się z porażeniem mózgowym, wadą wzroku i głębokim 
niedosłuchem. Dofinansowaliśmy operację fibrotomii, która usuwa przykurcze mięśniowe oraz 
rehabilitację, aby mogła sama stawiać pierwsze kroki.
- Pomagamy Szymonkowi, który urodził się z zespołem wad wrodzonych CUN. Chłopczyk jest dzieckiem 
leżącym, nie trzyma głowy, nie chodzi. Bardzo pomaga mu rehabilitacja
- Pomagamy w leczeniu Oli, która ma nowotwór trzustki i guz na kręgosłupie. Przeszła operację 
usunięcia guza i odbywa chemioterapię. Silne bóle głowy nie minęły i czekają ją kolejne badania i 
leczenie w czym pomagamy.
- Pomagamy Nadii, która urodziła się jako wcześniak z martwicą prawej rączki, którą lekarze już mieli 
amputować. Nadia odbyła operację usunięcia martwicy. Rączkę da się uratować. Nadia przeszła kolejne 
operacje i rehabilitację, w której pomagamy, dzięki czemu dziewczynka ma już bardzo sprawną rączkę.
- Pomagamy Bartusiowi, który cierpi na Rdzeniowy Zanik Mięśni i nie chodzi. Obecnie jest po operacji 
wydłużenia ścięgien podkolanowych. Żeby jednak ta operacja przyniosła skutki konieczna jest 
intensywna rehabilitacja, w której pomagamy
- Dofinansowaliśmy rehabilitację Stasia, który dzięki ćwiczeniom zaczął chodzić samodzielnie, co było 
niezwykle trudne do osiągnięcia przy jego chorobie. Staś urodził się z hipoplazją ciała modzelowatego. 
U Stasia stał się cud rehabilitacyjny – samodzielne chodzenie
- Pomagamy niewidomej Magdalence, która ma mózgowe porażenie dziecięce. Przeszła bardzo ciężkie 
operacje ze względu na neurogenne zwichnięcie biodra, które z wielkim trudem znosiła, bardzo 
cierpiała w gipsach. Zakupiliśmy wózek inwalidzki, dzięki któremu może wyjść z mamą z domu i 
pomagamy w rehabilitacji, po której staje się sprawna. 
- Pomagamy dzieciom z OREW w Rumi– ośrodka dla dzieci z ciężką niepełnosprawnością i 
upośledzeniem. Przekazujemy paczki z żywnością, ubraniami, pościelą, najpotrzebniejszymi rzeczami i 
zabawkami dla dzieci z rodzin, w których nie tylko dziecko jest chore i niepełnosprawne, ale również 
panuje bieda. Zostało przekazane też łóżko rehabilitacyjne Ceragem. Pomogliśmy też w dożywianiu 
niepełnosprawnego chłopca, który nie chodzi i nie mówi i jest skrajnie wycieńczony przez chorobę i 
niepełnosprawność – zakupiliśmy odżywki białkowe dla ratowania chłopca, ponieważ w wieku 19 lat 
przez swoją niepełnosprawność i sytuację w rodzinie ważył zaledwie 17kg.
- Pomagamy Ani, która ma  zanik mięśni. Dziś może poruszać już tylko prawą ręką i to do pewnego 
stopnia. Zakupiliśmy specjalistyczny wózek inwalidzki zdalnie sterowany, aby mogła się poruszać.
- Pomagamy Kubusiowi, który cierpi na mózgowe porażenie dziecięce, zanik nerwów obu oczu oraz 
atopowe zapalenie skóry i autoagresję. Mamusia sama go wychowuje, a ma jeszcze dwoje rodzeństwa i 
żyją w dużej biedzie.
- Dofinansowaliśmy zakup wózka inwalidzkiego dla Bartoszka – jednego z dwóch braci 
głuchoniewidomych. Nie potrafią chodzić i są karmieni dojelitowo przez gastrostomie.
- Pomagamy Sylwii, która cierpi na porażenie mózgowe i neurogenne zwichnięcie bioder. Jest na wózku 
inwalidzkim. Jej rodzina przeżyła także inną tragedię - drewniany dom, w którym mieszkali, całkowicie 
spłonął, zostali bez niczego. Pomagamy w ich trudnej sytuacji Dzięki operacji i rehabilitacji Sylwia uczy 
się chodzić samodzielnie.
- Pomagamy też dziewczynce, która mając 3 tygodnie zachorowała na wirusowe zapalenie opon 
mózgowych. Stwierdzono niedowład połowiczy i zespół Westa. Pomagamy w jej leczeniu i rehabilitacji. 
- Pomagamy Oliwii, u której lekarze stwierdzili obniżone napięcie mięśni i epilepsję. Aby mogła się 
rozwijać wymaga intensywnej rehabilitacji. Pomogliśmy też w dofinansowaniu zabiegów polaryzacji 
mózgu. 
- Pomagamy Adrianowi, który potrzebuje pomocy w czynnościach dnia codziennego, ma postępujące 
upośledzenie psychoruchowe, naprzemienną hemiplegię dziecięcą. Trwa walka, aby Adrian nie musiał 
korzystać z wózka inwalidzkiego. Pomagamy w leczeniu, bo choroba bardzo szybko postępuje.
- Pomagamy w dożywianiu i leczeniu dzieci w rodzinie w szczególnie trudnej sytuacji ze względu na 
niezwykle ciężką chorobę psychiczną jednego z dzieci. Dziewczynka przez swoją chorobę stanowi 
zagrożenie dla rodzeństwa, a przez agresję do żadnego ze szpitali nie może być przyjęta. Rodzicom 
trudno wiązać koniec z końcem. Trudno opisać tą tragedię, rozpacz i bezradność rodziców.
- Pomagamy chłopcu, który jest dzieckiem niepełnosprawnym. Wymaga stałej opieki i pomocy. 
Konieczna jest rehabilitacja, pomoc neurologopedy, terapia Si, sprzęt rehabilitacyjny, a rodzina jest w 
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bardzo trudnej sytuacji.
- Pomagamy w leczeniu i rehabilitacji pięcioletniej dziewczynki urodzonej w zamartwicy, która nie 
chodzi i nie mówi. Skutkiem niedotlenienia okołoporodowego ma szereg zaburzeń neurologicznych 
oraz psychoruchowych. 
- Pomagamy też leczeniu Oliwii, która cierpi na niepełnosprawność ruchową: afazję motoryczna, 
hipotonię i zespół Downa. Marzeniem jej mamy jest, aby Oliwia była samodzielna i żeby dorównywała 
rówieśnikom
- Zakupiliśmy ortezy na nóżki dla małego Szymonka, u którego po porodzie zdiagnozowano ciężką 
martwicę i problemy z sercem. Cierpi na niedowład.
- Kubuś ma osłabienie napięcia mięśniowego, elementy autyzmu, niepełnosprawność. Jego mama od 
23 lat choruje na stwardnienie rozsiane ma już ogromne problemy z poruszaniem się, więc pomagamy 
zarówno synkowi jak i mamie.
- Dofinansowaliśmy zabiegi mikropolaryzacji mózgu dla małego Tomka, którego rozwój się zatrzymał, 
gdy skończył pół roku. Automatycznie zapominał rzeczy, które wcześniej umiał. Dzięki leczeniu może się 
rozwijać.
- Pomogliśmy w leczeniu chłopca cierpiącego na wodogłowie wrodzone, jest po wszczepieniu zastawki 
komorowo-otrzewnej, ma padaczkę i nie chodzi samodzielnie.
- Dofinansowaliśmy rehabilitację Piotra, który miał rozległy wylew IV stopnia, który spowodował 
wodogłowie pokrwotoczne. Cierpi na: mózgowe porażenie dziecięce, wodogłowie, padaczkę, oczopląs. 
- Pomagamy Justynie, która ma mózgowe porażenie dziecięce. Przeszła  3 operacje. Nie chodzi 
samodzielnie, lecz za pomocą balkonika. Spastyczność mięśni utrudnia jej poruszanie się. Mamie jest 
ciężko, ponieważ wychowuje ją i dwie młodsze córki sama. 
- Pomagamy w leczeniu i rehabilitacji Maksa, który ma mózgowe porażenie dziecięce. Maks mimo, iż 
miał już 12 lat nie potrafił samodzielnie chodzić. Przeszedł bardzo ryzykowną operację na kręgosłupie – 
rizotomię, dzięki której jego przykurczone nóżki stały się całkowicie proste i już stawia pierwsze kroki.
- Stasiu jest dzieckiem z pozapalnym mózgowym porażeniem dziecięcym, miał sepsę, i dwa wylewy krwi 
do mózgu. Mama wychowuje Stasia i jego braciszka sama. Mięśnie w lewej nóżce powodowały 
skręcenie stopy, przykurcz ścięgna i uniemożliwiały mu chodzenie. Ratunkiem była pilna operacja, 
ponieważ groziło mu, ze przestanie całkowicie chodzić. 
- Pomagamy w leczeniu Jasia, który cierpi na autyzm. Potrzebuje leczenia również ze względu na 
zaburzenia oddychania, czucia, napięcia mięśniowego. Mama Jasia wychowuje go sama i musi ciężko 
pracować, aby utrzymać i leczyć synka. 
- Marta przez błąd lekarski została skazana na wózek inwalidzki, przestała chodzić. Lekarze w Polsce nie 
podejmują się już operacji. Dzięki uzbieranym środkom Marta odbędzie operację u dr Paleya u USA, 
która przywróci jej możliwość chodzenia.
- Pomagamy w leczeniu chłopca, który od urodzenia na ciężką postać hemofilii. Choroba objawia się 
bardzo bolesnymi wylewami wewnętrznymi, które są zagrożeniem dla jego życia. Każdy uraz może 
zakończyć się tragedią. Ratunkiem jest doraźne dożylne podawanie leków.
- Pomagamy w leczeniu Filipa, który ma autyzm oraz uszkodzenie wątroby, przez co potrzebne są 
kosztowne badania i leczenie mi.in terapia mikrobiologiczna. 
- Pomagamy Nadii, która urodziła się z przepukliną mózgowo-rdzeniową i wodogłowiem. Posiadane 
przez Nadię schorzenia uszkadzają jej wzrok. Konieczne są ćwiczenia ortoptystyczne i pleoptyczne, 
które sprawiają że dziecko nie traci wzroku.
- Pomagamy w leczeniu i rehabilitacji Wiktorka, u którego przy urodzeniu doszło do wylewów IV stopnia 
do ośrodkowego układu nerwowego. Chłopiec miał 3 operacje serca, 4 operacje oczu, przeszczep 
szpiku kostnego i ma porażenie dziecięce. Dzięki intensywnej rehabilitacji samodzielnie stawia pierwsze 
kroki. To ogromny sukces, bo lekarze zapewniali że będzie dzieckiem tylko leżącym. 
- Pomagamy 5-letniej Klaudii, która  jest po wylewach do mózgu. Cierpi na mózgowe porażenie 
dziecięce, padaczkę i  ma założoną gastrostomię. Przeszła już pięciokrotnie bolesne operacje. Dzięki 
rehabilitacji staje się coraz bardziej sprawna. 
- Pomagamy w leczeniu Kornelii, która urodziła się z wadą serca i wiotkością mięśni, małogłowiem. Jej 
mama wychowuje ją sama. Miała być dzieckiem tylko leżącym, ale dzięki rehabilitacji uczy się chodzić
- Pomagamy w leczeniu Piotrusia. Ma autyzm i nigdy nie powiedział ani słowa. Dzięki terapii robi cały 
czas postępy, umie i lubi się przytulać, bawić się, rozumie proste polecenia i uczy się mówić. 
- Pomagamy w leczeniu Dominiki, która urodziła się przy niedotlenieniu i w zamartwicy głowy, a lekarz 
stwierdził: wcześniactwo, zespół zaburzeń oddychania, odmę opłucna, retinopatię wcześniaczą. 
- Pomagamy Mikołajowi, który cierpi na zespół hiper-IgE, charakteryzującym się m.in. zmianami 
skórnymi, nawracającymi zakażeniami bakteryjnymi skóry i płuc, tworzeniem się torbieli. Ma bardzo 
silne atopowe zapalenie skóry, powodujące duże cierpienie, które zabiera temu małemu chłopcu 
radość dzieciństwa. 
- Pomagamy Kubusiowi, który urodził się jako wcześniak z wrodzonym zapaleniem płuc i posocznicą. 
Długo walczył o życie. Mama Kubusia wychowuje go oraz jego braciszka sama. Dzięki rehabilitacji Kubuś 
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już samodzielnie chodzi
- Pomagamy w leczeniu Kacperka, który jak miał 5 miesięcy doszło do zatrzymania oddechu i krążenia. 
Jego życie uratowano, ale od tej pory cierpi na mózgowe porażenie dziecięce i padaczkę. Aby ratować 
Kacperka, przechodzi intensywne leczenie i rehabilitację.
- Diana cierpi na autyzm. Na wszystko reaguje płaczem, nie potrafi bawić się z innymi dziećmi, jest 
agresywna, ma zaburzenia mowy, izoluje się od otoczenia. Pomagamy w jej leczeniu i zakupiliśmy 
sprzęt medyczny. 
- Pomagamy chłopcu z poważną wadą serca – wspólnym pniem tętniczym. Po operacji stracił słuch. 
Dofinansowaliśmy aparaty słuchowe i pomagamy w jego leczeniu. 
- Damian choruje na neuropatię aksonalną z zanikiem nerwowo-mięśniowym. Ma ogromne problemy z 
poruszaniem się i traci wzrok. Sytuacja jest szczególnie trudna przez dramat rodzinny i teraz mama 
sama wychowuje synka, mieszkają w trudnych warunkach.
- Daniel jako 6 miesięczne dziecko nie potrafił siedzieć, przewracać się na bok. Lekarze stwierdzili 
mózgowe porażenie dziecięce. Porusza się na wózku inwalidzkim. Pomagamy w zakupie sprzętu 
medycznego i leczeniu.
- Zakupiliśmy sprzęt rehabilitacyjny dla chłopca chorego na autyzm. Rodzina Kamila jest w bardzo 
trudniej sytuacji materialnej. Ojciec jest ciężko chory. Przekazujemy także paczki żywnościowe. 
- Pomagamy dwóm siostrom. Młodsza porusza się na wózku inwalidzkim. Ich tatuś zginął tragicznie, 
mama jest ciężko chora. Brakuje na żywność, opał, leki. Dziewczynka cierpi także na epilepsję. 
Potrzebna jest stała opieka lekarska i pomoc w życiu codziennym
- Pomagamy Ewie, która urodziła się z mózgowym porażeniem dziecięcym i ma ogromne problemy z 
poruszaniem, nieprawidłowe napięcie mięśni i przykurcze, które powodują ból. Potrzebuje intensywnej 
rehabilitacji
- Pomagamy Asi, która jest po dwóch udarach mózgu powodujących paraliż jej ciała i tylko dzięki 
rehabilitacji jest w stanie odzyskiwać sprawność. Mimo wielu badań lekarze nie mogą znaleźć przyczyny 
udarów. Potrzebne są leki i rehabilitacja. 
- Pomagamy też dziewczynie, która choruje na padaczkę. Ma także torbiele pajęczynówki i szyszynki w 
mózgu oraz szmery w sercu. Sytuacja rodziny jest trudna. Wystarcza środków zaledwie na opłaty i 
skromne życie, a brakuje na leczenie
- Dofinansowaliśmy zakup komputera dla niepełnosprawnej Patrycji cierpiącej na mózgowe porażenie 
dziecięce. Dzięki komputerowi może podjąć pracę zdalną jako osoba niepełnosprawna i ma kontakt ze 
Światem, przyjaciółmi
- Pomagamy matce z dziećmi, którzy uciekli po traumie przemocy ze strony ojca. Córeczka, mimo, iż ma 
6 lat, moczy się ze względu na trudne przeżycia w domu. Sytuacja jest bardzo trudna. Pomagamy w 
zakupie opału na zimę i żywności oraz leczeniu.
- Pomagamy chłopcu cierpiącemu na rzadką chorobę genetyczną – zespół Prader Willi. Potrzebne są 
środki na leczenie i rehabilitację. 
- Pomagamy w leczeniu niepełnosprawnego Leona, cierpiącego na niedowład kończyn dolnych w 
wyniku urazu kręgosłupa. Leon nie chodzi, korzystanie z wózka inwalidzkiego jest utrudnione ze 
względu na odleżyny.
- Pomagamy niepełnosprawnej matce z córką, które żyją w bardzo trudnej sytuacji materialnej, nie 
wystarcza na jedzenie, opał i lekarstwa. Mama dziewczynki cierpi też na chorobę serca, astmę 
oskrzelową i wadę wzroku. 
- Pomagamy niepełnosprawnej matce, która samotnie wychowuje synka. Z bardzo niskiej renty nie 
wystarcza nawet na jedzenie. Mieszkają w bardzo trudnych warunkach.  
- Pomagamy malutkiemu Franciszkowi, który urodził się w ciężkiej zamartwicy, z retinopatią. Walczył o 
życie. Przeszedł 3 operacje na przepuklinę i na oczka
- Pomagamy rodzinie w bardzo trudnej sytuacji, gdzie ze skromnego zarobku nie wystarcza na jedzenie, 
pieluszki dla dziecka, leczenie. Dzieci chorują i najgorszy jest dla matki wybór między lekami a 
jedzeniem.
- Pomagamy rodzinie w bardzo trudnej sytuacji, w której wychowuje się niepełnosprawny chłopiec. Jest 
tak ciężko, że zakład energetyczny odcina prąd przez brak opłaty rachunków, dzieci siedzą przez to 
często po ciemku, brakuje wszystkiego, szczególnie na zakup żywności. Te dzieci potrzebują 
wszystkiego
- Pomogliśmy rodzinie z dziećmi, które ciężko chorują. Malutki Filip ma martwicę kości łóżeczkowej, 
przez co ma problemy z chodzeniem, konieczna jest rehabilitacja i specjalne obuwie. 
- Pomagamy matce z dziećmi, których ojciec z uwagi na nadużywanie alkoholu i stosowanie przemocy 
wobec rodziny został zmuszony sądownie do opuszczenia miejsca zamieszkania rodziny.
- Pomagamy malutkiej Anastazji, której rodzina jest w bardzo trudnej sytuacji, dzieci przeżyły traumę 
przemocy, brakuje środków na życie. Dzieci otrzymują pomoc, żywność.
- Pomogliśmy w terapii Michałka cierpiącego na autyzm, obniżone napięcie mięśniowe, zaburzenia 
sensoryczne. Osiągnął ogromny postęp w rozwoju, mimo wychowania bez ojca i przy tak trudnej 
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chorobie.
- Pomagamy w leczeniu Bartoszka chorego na wodogłowie wrodzone i wszczepioną zastawkę 
komorowo-otrzewną, padaczkę. Aby mógł chodzić samodzielnie wymaga intensywnej rehabilitacji, w 
czym pomagamy. 
- Pomagamy w leczeniu Oskarka, który od urodzenia zmaga się z mózgowym porażeniem dziecięcym. 
Każdy dzień Oskarka to walka z cierpieniem. Narażony jest na deformacje ciała i ból. Jest dzieckiem 
całkowicie zależnym od opieki taty. 
- 8-letni Piotruś cudem przeżył podczas porodu, ale cierpi na mózgowe porażenie dziecięce i epilepsję. 
Wychowuje go tylko mama, która ma jeszcze pod opieką niepełnosprawną babcię. Nie wystarcza jej 
środków na lekarstwa.
- Pomagamy w leczeniu Huberta, który urodził się z zespołem wad wrodzonych asocjacja vactrel. 
Przeszedł 10 operacji. Rehabilitacja pomaga zdobyć chłopcu sprawność
- Pomagamy chłopcu, u którego w mózgu objawił się naczyniak tętniczo-żylny i miał wylew 
śródmózgowy, zapadł w śpiączkę. Po długotrwałej i bolesnej rehabilitacji staje się coraz bardziej 
sprawny 
- Pomagamy także Kasi, która od urodzenia choruje na dziecięce porażenie mózgowe i alkoholowy 
zespół płodowy FAS. Rozpoznano u niej cukrzycę typ 1. Jedynym ratunkiem stał się specjalny aparat 
Guardian. Jednakże koszt elektrod miesięcznie wynosi 858zł. Bez pomocy musiałaby odłączyć się od 
aparatu, co wiąże się z bezpośrednim zagrożeniem jej życia
- Paulinka urodziła się z niedotlenieniem mózgu i zespołem Westa. Jest osobą niesamodzielną. 
Funkcjonuje intelektualnie na poziomie dziecka 2-letniego. Wymaga całkowitej pomocy we wszystkich 
czynnościach. Pomagamy w jej leczeniu
- Pomagamy w leczeniu Patryka, który urodził się jako wcześniak i ma mózgowe porażenie dziecięce i 
epilepsję. Ze względu na chorobę serduszka musiał przejść operację i zmaga się też z niedosłuchem i 
głęboką wadą wzroku.  
- Pomagamy w leczeniu Ani, która cierpi na stwardnienie rozsiane, które powoduje zaburzenia czucia w 
kończynach, bardzo duże problemy z widzeniem i poruszaniem się. Kilka kroków to wysiłek niezwykle 
trudny do pokonania. 
- Pomagamy w leczeniu Konrada, który choruje na hipogammaglobulinemię, celiakię, astmę, zespół 
Aspargera i wadę wzroku. Sytuacja jest szczególnie trudna, gdyż mama Konrada wychowuje go sama i 
ciężko choruje, ale mimo to pracuje, aby móc leczyć syna..
- Pomagamy w rehabilitacji Patryka, który jest wcześniakiem i cierpi na mózgowe porażenie dziecięce i 
sklerodermię liniową. Dzięki pomocy ma szanse na samodzielne chodzenie 
- Krzyś i Dawid cierpią na chromosomopatię i nawracające wieloogniskowe zapelenia płuc, duszności, 
zapalenia oskrzeli. U chłopców często nawracają zapalenia płuc i oskrzeli, które ciężko znoszą. Dawid 
nie chodzi. Pomagamy w leczeniu chłopców. 
- Pomagamy w leczeniu Kubusia urodzonego się z zespołem wad wrodzonych trisomia 21 chromosomu. 
Od pierwszych dni życia musiał o nie walczyć. Chłopiec cierpi też na głęboki niedosłuch 
- Jakub ma 11 lat i od urodzenia choruje na zespół Klippel-Feila. Cierpi na głęboki niedosłuch. Ostatnie 
aparaty przy maksymalnym wzmocnieniu nie pomagały już Kubusiowi, więc dofinansowaliśmy zakup 
nowych
- Pomagamy w leczeniu i rehabilitacji Pawełka, który cierpi na mózgowe porażenie dziecięce. Paweł nie 
potrafi utrzymać pozycji siedzącej bez oparcia. Wymaga cały czas pomocy innych osób. 
- Bartek boryka się z mózgowym porażeniem dziecięcym. Jego dzieciństwo wypełniają częste zapalenia 
płuc lub oskrzeli z silnymi dusznościami. Ma jeszcze kilkoro rodzeństwa, więc nie wystarcza środków na 
leczenie i codzienne życie. 
- Pomagamy chłopcu, który urodził się jako wcześniak z 5 pkt w skali Apgar. Wykryto torbiel przegrody 
mózgu i miał operowaną główkę. Pomagamy w leczeniu i rehabilitacji, gdyż ma niedowład lewej strony 
ciała.
- Iwonka jest osobą niepełnosprawną od urodzenia. Wymaga stałej pomocy osoby drugiej w 
codziennym funkcjonowaniu. Bez pomocy mamy nie mogłaby ubrać się, umyć, jeść. Cierpi na epilepsję i 
zaburzenia neurologiczne. Mamie nie wystarcza nawet na lekarstwa i dojazdy na leczenie.
- Pomagamy matce samotnie wychowującej dwójkę dzieci, które chorują na silną astmę oskrzelową. Ich 
mama ma chorobę von Villenbranda, która powoduje częste krwawienia samoistne bardzo trudne do 
zatrzymania. Sytuacja jest bardzo trudna, szczególnie, że mama przeżyła wielką traumę z dzieciństwa i 
późniejszego życia.
- Pomagamy w rehabilitacji Kamilki, która cierpi na mózgowe porażenie dziecięce, niedowidzenie, 
niedosłuch. Dzięki pomocy chodzi już przy balkoniku. Sytuacja jest trudna bo tatuś Kamilki przeszedł 
zawał.
- Mały Jakub urodził się z niewydolnością krążeniowo-oddechową i uszkodzeniem mózgu. Ma epilepsję, 
na którą leki są bardzo drogie. Jest wychowywany przez samotną matkę. Pomagamy w rehabilitacji i 
leczeniu
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- Pomogliśmy Kamili, która uległa wypadkowi – została potrącona przez samochód i miała krwiaka w 
mózgu, śpiączkę i pękniętą w 5 miejscach czaszkę. Miała 4 operacje, w tym operację oczu ze względu na 
zeza porażennego i niedowidzenie.
- Pomagamy niepełnosprawnej Oli, która cierpi na jaskrową neuropatię nerwów wzrokowych. 
Najtrudniejsze jest to, że Ola jest zupełnie sama, więc ze swoją trudną sytuacją zdrowotną boryka się 
bez pomocy bliskich osób. Pomagamy w jej leczeniu.
- Kupujemy lekarstwa dla trzyosobowej rodziny, wszyscy są niepełnosprawni ze względu na 
niedokrwienną chorobę serca, powikłania cukrzycowe, niedowład kończyn i postępującą jaskrę. Żyją w 
bardzo trudnych warunkach.
- Dofinansowaliśmy zakup wózka inwalidzkiego dla niepełnosprawnej Julii cierpiącej na mózgowe 
porażenie dziecięce. Wychowuje ją samotny tato, bo mama zmarła na raka.
- Pomagamy matce samotnie wychowującej dziecko znajdującej się w bardzo trudnej sytuacji 
materialnej. Córeczka po urodzeniu miała przykurcz rąk i nóg, miała 2 operacje oka.
- Pomogliśmy w leczeniu Marka, który cierpi na chorobę Kennedy’ego czyli „opuszkowo-rdzeniowy 
zanik mięśni”. W terminalnym stadium chorzy nie są w stanie połykać lub oddychać. Pomogliśmy w 
leczeniu, aby nie dopuścić do tak strasznych i śmiertelnych skutków tej trudnej choroby. 
- Kacperek urodził się z wrodzonym zakażeniem wirusem cytomegalii. Ma głuchotę czuciowo-nerwową i 
cierpi na mózgowe porażenie dziecięce. Dofinansowaliśmy zakup aparatów słuchowych, dzięki który 
Kacperek może się rozwijać. 
- oraz pomagamy wielu innym dzieciom, których sytuacja jest bardzo trudna i nie mają zapewnionego 
leczenia i rehabilitacji. Często brakuje podstawowych środków do życia, a co dopiero pieniędzy na 
leczenie

INNE FORMY POMOCY:

1 Fundacja prowadzi akcję “POGOTOWIE DZIECIĘCE”, w ramach której przez kuratorów rodzinnych, 
pracowników ośrodków pomocy społecznej, pedagogów szkolnych, księży docieramy do najbardziej 
potrzebujących dzieci i staramy się zapewnić to, czego im brakuje, w szczególności w zakresie leczenia i 
dożywiania dzieci.
2 Tworzona jest SPOŁECZNOŚĆ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, które mimo własnych problemów 
pomagają innym. Są to osoby m.in. z mózgowym porażeniem dziecięcym, na wózkach, niewidomi i inni. 
Mają wielkie serca, dużo przeszli i mogą podzielić się z innymi radą i własnym doświadczeniem. Osoby 
te utworzyły też grupę wsparcia - koło emocjonalne i można się z nimi skontaktować. Pomagają bardzo 
sobie nawzajem, ponieważ są dla siebie przyjaciółmi, nie są sami z trudami niepełnosprawności, czują 
się i są bardzo potrzebni. Realizują także audycje radiowe pomocy dla dzieci i osób niepełnosprawnych 
oraz zapewniają pomoc przez muzykoterapię.
3 POMOC NAJUBOŻSZYM – Przekazywanych jest bardzo wiele paczek z żywnością i najpotrzebniejszymi 
rzeczami dla dzieci ze szczególnie ubogich rodzin. Bardzo często nasza pomoc skierowana jest do dzieci, 
które nie tylko cierpią z powodu choroby, ale doświadczyły także przemocy w rodzinie. Są też matki z 
dziećmi po traumie molestowania, które po ucieczce od ojca żyją w bardzo trudnych warunkach, 
biedzie. Dzieciom pokrzywdzonym przez los są także przygotowywane prezenty, zabawki takie, o 
których marzą, aby dać im trochę radości i ulżyć w ich cierpieniu. 
4 Fundacja przekazała sprzęt medyczny do ośrodków pomocy dzieciom, wiele zabawek i gier 
edukacyjnych, ubrań, pościeli dla dzieci niepełnosprawnych leżących, środków czystości, żywności 
5 Fundacja zakupiła także komputery da kilkorga niepełnosprawnych podopiecznych, ponieważ przy tak 
trudnej chorobie i niepełnosprawności komputer to jedyna możliwość kontaktu ze światem i innymi 
osobami. 
6 Fundacja pomaga też przez przekazywanie wiedzy o prawach przysługującym dzieciom i osobom 
niepełnosprawnym. Udało nam się załatwić dla kilku osób cierpiących z powodu nowotworu opiekę 
paliatywną lub rentę chorobową. 
7 Tworzymy wolontariat osób dobrej woli, którzy całym sercem pomagają innym. 
8 Zapewniamy wsparcie psychologiczne dla rodziców dzieci niepełnosprawnych oraz dla dorosłych osób 
niepełnosprawnych, dla osób samotnych i przeżywających dramaty życiowe. W bardzo trudnych 
sytuacjach zapewniamy także pomoc i poradę prawną 
9 Fundacja otwiera i prowadzi subkonta dla dzieci i osób chorych i niepełnosprawnych, dzięki którym 
możliwe jest zbieranie środków z 1% podatku i zbiórek z wyszczególnieniem na konkretne dziecko. 
Fundacja nigdy od nikogo nie pobiera żadnych opłat ani prowizji.
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

930

9

Osoby fizyczne

Osoby prawne

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

pomoc społeczna, w tym 
pomoc rodzinom i osobom 
w trudnej sytuacji 
życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych 
rodzin i osób

Fundacja pomaga w 
zakresie finansowania 
leczenia i operacji 
medycznych ratujących 
życie i zdrowie, 
rehabilitacji, zakupu 
lekarstw i sprzętu 
medycznego dla dzieci i 
osób chorych 
znajdujących się w 
trudnej sytuacji 
materialnej. Dla wielu 
dzieci jest to pomoc 
ciągła – wielokrotna. 
Bardzo często pomoc 
skierowana jest do 
dzieci nie tylko 
cierpiących z powodu 
choroby, ale także do 
dzieci pokrzywdzonych 
przez przemoc w 
rodzinie lub inne trudne 
sytuacje. Pomagamy 
także dzieciom, które 
straciły rodzica oraz 
tym, których rodzice są 
ciężko chorzy. Fundacja 
pomaga też szczególnie 
ubogim dzieciom przez 
finansowanie 
dożywiania w szkołach. 
Opłacamy obiady dla 
tych najuboższych 
zgłoszonych przez 

88.99.Z

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności
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dyrektorów i 
pracowników szkół, 
którzy zauważyli, że te 
dzieci są głodne. 
Pomagamy w 
dożywianiu m. in. w 
szkołach specjalnych, w 
których są dzieci chore i 
niepełnosprawne, a 
przy tym borykają się z 
problemem 
niedożywienia. 
Fundacja prowadzi też 
akcję „POGOTOWIE 
DZIECIĘCE”, w ramach 
której przez kuratorów 
rodzinnych, 
pracowników ośrodków 
pomocy społecznej, 
opiekunów i 
pedagogów szkolnych 
docieramy do 
najbardziej 
potrzebujących dzieci i 
staramy się zapewnić 
im pomoc szczególnie 
w zakresie leczenia i 
dożywiania. Fundacja 
przekazuje także paczki 
z żywnością i 
najpotrzebniejszymi 
rzeczami dla dzieci 
bardzo ubogich i 
pokrzywdzonych przez 
los. Przykłady działań 
opisane są w pkt.1.1.
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działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Fundacja pomaga w 
leczeniu, rehabilitacji, 
finansowaniu operacji 
medycznych i zakupie 
sprzętu dla dzieci i osób 
chorych i 
niepełnosprawnych. 
Fundacja dożywia także 
bardzo ubogich 
najmłodszych ze szkół 
specjalnych. Są to 
dzieci, które są nie tylko 
chore i 
niepełnosprawne, ale 
również borykają się z 
problemem 
niedożywienia. W 
Fundacji są też 
wolontariusze, którymi 
są osoby 
niepełnosprawne. 
Mimo własnych 
problemów pomagają 
innym i tworzą 
społeczność osób 
niepełnosprawnych, 
którzy wzajemnie sobie 
pomagają. Mają wielkie 
serca, dużo przeszli, 
mają za sobą 
wieloletnie leczenie i 
rehabilitację i mogą 
podzielić się z innymi 
radą, rozmową i 
własnym 
doświadczeniem. 
Realizowane jest to m. 
in. poprzez akcję 
„Rozmowa najlepszym 
lekarstwem”, gdzie 
można się z nimi 
skontaktować. Osoby te 
utworzyły też grupę 
wsparcia dla osób 
niepełnosprawnych 
borykających się z 
problemami – jest to 
koło emocjonalne „Nie 
martw się”. Dzięki 
swojej aktywności 
pomagają bardzo sobie 
nawzajem, ponieważ są 
dla siebie przyjaciółmi, 
nie są sami z 
problemami i trudami 
niepełnosprawności, 
mają przyjaciół, czują 
się i są bardzo 
potrzebni. Przykłady 
działań są opisane w 
pkt. 1.1.

88.99.Z
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację 
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie 
sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

działalność charytatywnej Wszelkie działania 
Fundacji (pomoc 
dzieciom i osobom 
chorym i ubogim - 
leczenie, dożywianie, 
pomoc w trudnych 
sytuacjach życiowych) 
są realizowane 
charytatywnie. 
Fundacja nie zatrudnia 
osób, działa w oparciu o 
pracę wolontariacką 
członków Zarządu i 
wolontariuszy. Nikt nie 
pobiera 
wynagrodzenia, a 
koszty utrzymania 
Fundacji są pokrywane 
przez Założycielkę, 
dlatego działalność i 
wszelkie środki w 
Fundacji są wyłącznie 
pomocą charytatywną. 
Opis i przykłady działań 
są zawarte w pkt. 1.1. 
niniejszego 
sprawozdania

88.99.Z
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1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 677,912.83 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 677,912.83 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 0.00 zł

e) Pozostałe przychody 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 553,209.08 zł

0.00 zł

310,260.61 zł

34,549.50 zł

208,398.97 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 0.00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 53,911.54 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 124,703.75 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0.00 zł
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 528,638.34 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 149,602.93 zł 53,911.54 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

149,274.49 zł 53,911.54 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

328.44 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1 Leczenie dzieci i osób chorych, finansowanie leków, operacji, rehabilitacji w celu ratowania życia i 
zdrowia. Udzielono pomocy dzieciom dotkniętym różnymi chorobami m. in. nowotworowymi i 
neurologicznymi, chorobami serca, dzieciom nie chodzącym, poruszających się na wózkach 
inwalidzkich lub leżącym, dzieciom po operacjach, niewidomym, niesłyszącym, autystycznym, 
opóźnionym psychoruchowo i wielu innym. Wiele z tych dzieci potrzebuje pomocy we wszystkich 
czynnościach życiowych. Rodzinom często brakuje pieniędzy na lekarstwa, pieluszki i podstawowe 
żywienie dzieci.

41,273.50 zł

2 Dożywianie dzieci szczególnie ubogich i niedożywionych - finansowanie posiłków w szkołach. Tym 
dzieciom Fundacja pomaga na podstawie wniosków, zgłoszeń od dyrekcji i pracowników szkół, 
którzy widzą, że dzieci przychodzą do szkoły bardzo głodne. Najczęściej jest to jedyny ciepły 
posiłek w ciągu dnia. Są to w większości szkoły dla dzieci chorych i niepełnosprawnych. Grupa 
dzieci, której pomagamy, pochodzi z bardzo ubogich rodzin, w których występuje problem 
niedożywienia. W wielu przypadkach są to też małe dzieci w wieku przedszkolnym. Także wiele z 
dzieci ze szkół i przedszkoli jest do nas zgłoszona przez pracowników pomocy społecznej ze 
względu na chorobę matki lub ojca i ich częste pobyty w szpitalach przez co wielokrotnie nie są w 
stanie zapewnić dziecku ciepłego posiłku lub też są zgłaszane dzieci niedożywione przez 
zaniedbania w rodzinie.

7,626.00 zł

3 Paczki żywnościowe i pomoc dzieciom z rodzin w szczególnie trudnej sytuacji. Bardzo często nasza 
pomoc skierowana jest do dzieci, które nie tylko cierpią z powodu choroby, ale doświadczyły także 
przemocy w rodzinie i nie jest zapewniona im odpowiednia pomoc w leczeniu i opieka. Pomagamy 
także dzieciom, które straciły rodzica oraz tym, których rodzice są ciężko chorzy. Często żyją w tak 
trudnych warunkach że potrzebne im jest praktycznie wszystko... lekarstwa, pampersy, mleko, 
jedzenie.

5,012.04 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych

0.00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji)

0.0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

0.0 etatów

0.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

6.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0.00 osób prawnych

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

Druk: MPiPS 17



3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
czy przedstawiciele władz organizacji)

38.00 osób

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0.00 osób

38.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 0.00 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0.00 zł

0.00 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0.00 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością 
pożytku publicznego

0.00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością 
gospodarczą organizacji

0.00 zł

0.00 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

12.00 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

6.00 osób

6.00 osób
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4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy)

0.00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

Fundacja nie zatrudnia osób, wszyscy działają w Fundacji 
wolontariacko. Nikt nie pobiera żadnego wynagrodzenia.

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Fundacja nie zatrudnia osób, działała w oparciu o pracę wolontariacką członków Zarządu oraz wolontariuszy, nikt nie 
pobiera wynagrodzenia. Wszelkie koszty administracyjne i inne związane z utrzymaniem działalności Fundacji są 
pokrywane przez Założycielkę Fundacji, dlatego każde podarowane wsparcie jest przeznaczane wyłącznie na pomoc 
potrzebującym.

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Alicja Szydłowska-Budzich 
10.07.2015 Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

Druk: MPiPS 20


