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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 Fundacji TAK

Piotr Budzich Wiceprezes Zarządu 
Fundacji

TAK

Elżbieta Szydłowska Członek Zarządu - 
Sekretarz

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

Karolina Górska Członek Rady Fundacji TAK

Małgorzata Klawiter-
Piwowarska

Członek Rady Fundacji TAK

Maciej Górski Członek Zarządu 
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)

- 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.
- 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.
- pomoc w leczeniu osób chorych.
- 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.
- propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w zakresie 
pomocy dzieciom i młodzieży w celu ich prawidłowego rozwoju 
psychicznego i fizycznego oraz stawania się pełnoprawnymi członkami 
społeczeństwa.
- popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej.
- rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne 
współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez 
edukację oraz wyrównywanie szans dzieci i młodzieży.
- 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)                       

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
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, osobom chorym i ubogim z terenów całej Polski w zakresie finansowania 
leczenia, operacji medycznych, rehabilitacji, zakupu lekarstw i sprzętu medycznego dla ratowania życia 
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

i zdrowia. Fundacja także dożywia dzieci poprzez finansowanie obiadów w szkołach dla szczególnie 
ubogich najmłodszych i pomaga dzieciom w bardzo trudnej sytuacji poprzez paczki z żywnością i 
najpotrzebniejszymi rzeczami. W 2015 roku nasza pomoc trafiła do ponad 2898 dzieci i osób chorych, 
ubogich lub będących w innej trudnej sytuacji życiowej. Bardzo często pomoc skierowana jest do dzieci 
nie tylko cierpiących z powodu choroby, ale także do tych 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. 
Od czasu założenia Fundacji udało się pomóc w leczeniu i w trudnej sytuacji już kilku tysiącom dzieci, 
osób chorych i ubogich oraz sfinansować kilkadziesiąt tysięcy posiłków w szkołach. 
Wielu dzieciom Fundacja uratowała życie przez znalezienie drogi oraz sfinansowanie kosztownego 
leczenia.  
Współpracujemy z wieloma ośrodkami pomocy społecznej, które nam zgłaszają bardzo trudne sytuacje 
dzieci związane m.in. z przemocą w rodzinie, traumą po molestowaniu lub skrajną biedą. Fundacja 
prowadzi akcję „Pogotowie Dziecięce”, w ramach której przez kuratorów rodzinnych, pracowników 
ośrodków pomocy społecznej lub szkół docieramy do najbardziej potrzebujących dzieci i staramy się 
zapewnić to, czego im brakuje m.in. w zakresie leczenia i dożywiania. 
W roku 2015 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 8395 
posiłków dla dzieci. Tym dzieciom Fundacja pomaga na podstawie zgłoszeń od dyrekcji i pracowników 
szkół, którzy widzą, że dzieci przychodzą do szkoły głodne. Najczęściej jest to jedyny ciepły posiłek w 
ciągu dnia. Wiele z tych dzieci jest ze szkół specjalnych - są to dzieci chore i niepełnosprawne, które 
oprócz ciężkiej choroby cierpią przez niedożywienie. W wielu przypadkach są to też małe dzieci w wieku 
przedszkolnym. 

- Ratowane jest też życie osób cierpiących na nowotwory tkanek miękkich np. trzustki, wątroby, nerek i 
innych narządów poprzez nierefundowane zabiegi NanoKnife. 
- Na prośbę rodziców tłumaczymy dokumentacje medyczne dla dzieci i szukamy im drogi leczenia w 
klinikach zagranicznych, gdy w Polsce nie mają szans na wyleczenie. M.in. otworzyliśmy drogę dla 
polskich dzieci do protonoterapii. Udało się uratować życie dzieci np. poprzez zakwalifikowanie ich do 
klinik i finansowanie leczenia, dzięki czemu ich guzy mózgu są w remisji. 
- Fundacja zakupiła laser do leczenia nowotworów u dzieci dla Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. 
Dzięki temu urządzeniu leczone są też wcześniaki, które rodzą się niewidome – przywraca się im wzrok. 
Urządzenie to leczy również inne choroby. 
- Tworzymy salę rehabilitacji i „doświadczeń Świata” dla niepełnosprawnych maluszków w Wejherowie. 
Dzieci będą mogły się w niej rozwijać przez rehabilitację, naukę i zabawę. 
- Fundacja dofinansowała też zakup defibrylatora do karetki dla Ochotniczej Służby Medycznej dla 
ratowania życia i zdrowia dzieci i osób. Organizowane są też szkolenia z pierwszej pomocy dla dzieci w 
szkołach, aby umiały reagować w sytuacjach zagrożenia. 
- Ze względu na potrzebę dożywiania dzieci w przedszkolu w Wejherowie zakupiliśmy kuchnię, dzięki 
której maluszki będą miały ciepłe posiłki podczas zajęć. Są to dzieci chore i niepełnosprawne. 
- Fundacja otwiera i prowadzi subkonta dla dzieci, osób chorych i niepełnosprawnych, dzięki którym 
możliwe jest zbieranie środków z wyszczególnieniem na konkretne dziecko. 
Fundacja nigdy od nikogo nie pobiera żadnych opłat czy prowizji, działa wyłącznie wolontariacko. 
Wszystkie środki są przeznaczane na działalność statutową pomocy.

W zakresie pomocy w leczeniu, finansowaniu operacji, zakupu leków, rehabilitacji i sprzętu 
medycznego nasza pomoc trafiła do dzieci i osób cierpiących na wszelkiego rodzaju choroby. 
Pomogliśmy m. in. chorym na nowotwory: neuroblastoma, guzy mózgu AT/RT, ganglioglioma, glejak, 
nowotwory mięśni i kości: osteosarcoma, sarkoma synoviale i inne mięsaki, nowotwory oczu: 
siatkówczak, nowotwory krwi: białaczka, nowotwory tkanek miękkich i wiele innych, wady serca, 
mózgowe porażenie dziecięce, zanik mięśni, encefalopatię, małogłowie, padaczkę, chorobę Pompego, 
zespół DiGeorge’a, neurofibromatozę, stwardnienie rozsiane, niewydolność krążeniowo-oddechową, 
niedotlenienie mózgu, choroby autozapalne, Zespół Rasmussena, dysplazję, padaczkę, retinopatię, 
rozszczep kręgosłupa, choroby wątroby, zespół wad rozwojowych CUN, zespół Downa, astmę, chorobę 
van Willenbranda, cukrzycę, dzieciom urodzonym bez gałek ocznych, maluszkom z wrodzonymi 
zniekształcenimia mięśniowo-kostnymi oraz innymi opóźnieniami rozwojowymi, a także dzieciom z FAS, 
po wylewach, operacjach, chemioterapii, niedotlenieniu mózgu, z niedowładami, wcześniakom z niską 
masą urodzeniową. Udzielono pomocy dzieciom dotkniętym chorobami onkologicznymi i 
neurologicznymi, dzieciom nie chodzącym, poruszających się na wózkach inwalidzkich lub leżącym, 
dzieciom po operacjach, niewidomym, nie słyszącym, autystycznym, opóźnionym psychoruchowo, 
osobom po wypadkach i innym. Wiele z tych dzieci potrzebuje pomocy we wszystkich czynnościach 
życiowych. 
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Pomoc w leczeniu i dożywianiu to pomoc ciągła – wielokrotna. 

NIEKTÓRE PRZYKŁADY POMOCY W LECZENIU DZIECI:

- Ratujemy życie kilkumiesięcznej Amelki, która urodziła się z zespołem DiGeorge’a - ma całkowity brak 
odporności. Oznacza to, że w każdej chwili może umrzeć. Jedynym ratunkiem jest przeszczep komórek 
grasicy, który dokonuje klinika w Londynie. Odmówiono refundacji leczenia dziecka, ale udało nam się 
doprowadzić do uratowania jej życia. 
- U Kubusia, gdy był malutki, zdiagnozowano naczyniaka. Guz rozrastał się tak bardzo że obciążał serce i 
inne narządy. Lekarze musieli amputować mu rączkę, aby przeżył. Niestety po 2 latach guz zaczął 
rosnąć ponownie i lekarze w Polsce powiedzieli, że już nic nie są  w stanie zrobić i dają mu max. 3 lata 
życia. Uzbieraliśmy na kosztowne operacje w Magdeburgu, aby usunięto naczyniaka całkowicie i 
uratowano Kubusia. 
- Uratowaliśmy życie malutkiej Amelii, która walczyła z guzem mózgu. 18 miesięcy chemioterapii - 200 
kroplówek nie pomogło, bo rezonans wykazał progresję. Udało nam się zakwalifikować malutką na 
protonoterpię do kliniki w Niemczech i uzbierać na to środki. Dzięki temu leczeniu guz się rozpadł i życie 
dziecka jest uratowane. 
- U 3-letniego Kubusia wykryto ogromny  guz w główce – mięśniakomięsak twarzoczaszki, który 
rozrastał się wychodząc z nosogardła, powodując ucisk na nerwy wzrokowe i wypychając oczko. 
Spowodował, że Kubuś stracił wzrok i było zagrożone jego życie. Ratunkiem stała się protonoterpia, na 
którą wysłaliśmy Kubusia i obecnie większość komórek nowotworowych jest nieaktywnych, a pozostałe 
rozpadają się. 
- Dla ratowania życia osób cierpiących na nowotwory trzustki, wątroby i innych tkanek miękkich 
finansujemy zabiegi Nano-Knife, które są nierefundowane przez NFZ, a stanowią jedyną szansę na 
uratowanie tych osób przy tych rodzajach raka i ich przerzutach. W ten sposób walczymy, aby dzieci nie 
straciły rodziców. Pomogliśmy już bardzo wielu osobom np. Anecie, u której rak zaatakował trzustkę i 
dał objawy dopiero, gdy rozsiał się do wątroby i jajników. Ratujemy jej życie, aby 9-letnia córeczka nie 
straciła mamy. Innym przykładem jest Grzegorz, który ma nowotwór trzustki z przerzutami do wątroby. 
Ma dwóch małych synków, którzy nie chcą stracić taty. Pomagamy w ten sposób bardzo wielu chorym. 
- Finansujemy operacje kilkumiesięcznych dzieci, które urodziły się bez gałki ocznej. Stanowi to bardzo 
poważne zagrożenie, bo bez niej wraz ze wzrostem dziecka twarz się deformuje i kości twarzoczaszki 
mogą uszkodzić mózg. Potrzebne są zabiegi wszczepiania implantów samorozprężających, które 
utrzymają prawidłowe ciśnienie w główce dziecka. Koszty są bardzo duże, a zabiegi te nie są 
refundowane. Rodziców nie stać na operacje, więc pomagamy i w ten sposób ratujemy dzieci. 
- Uratowaliśmy życie małej Tosi, u której zdiagnozowano dysplazję korową i Zespół Rasmussena. 
Niesamowicie silne napady padaczkowe paraliżowały dziewczynkę i jedyną szansą na jej uratowanie 
była kosztowna operacja w Niemczech. Udało się, maleńka po leczeniu wróciła do Polski i odbywa 
rehabilitację. 
- W celu ratowania życia zapewniamy terapię Anty-GD2 we Włoszech dla malutkiej Justynki, która nie 
zakwalifikowała się na leczenie w Polsce. Cierpi na nowotwór złośliwy neuroblastoma z przerzutami do 
wątroby, szpiku i węzłów chłonnych. 
- Ratowane jest też życie 3-letniego Witusia, u którego wykryto guz mózgu. Jedyną szansą na 
uratowanie dziecka była kosztowna operacja u wybitnego chirurga z Tuebingen. Opłaciliśmy operację i 
obecnie MR głowy pokazuje, że pozostałość guza się rozpada. 
- Ratowane jest życie Julci, która ma 6 lat i cierpi z powodu guza mózgu. Maleńka jest już na wózku 
podłączona do rurek i karmiona przez sondy. Aby ją uratować kwalifikujemy ją na protonoterapię, bo 
chemioterapia nie pomaga i stan jest coraz trudniejszy. 
- Laura od trzeciego roku życia walczyła z chorobą nowotworową -  nerwiakowłókniakiem. Guz był tak 
wielki że sięgał od podstawy czaszki przez szyję aż do płuc. Uciskał tchawicę, przez co dziewczynka nie 
mogła oddychać, była na OIOM-ie podłączona do respiratora. Lekarze w szpitalu nie podejmowali się 
operacji i napisali pismo o objęcie leczeniem, aby rodzice szukali zespołu chirurgów, którzy ją zoperują. 
Jako Fundacja przez wiele tygodni szukaliśmy wśród najlepszych klinik w kraju oraz przetłumaczyliśmy 
dokumentację i pytaliśmy neurochirurgów z zagranicy. Setki próśb, maili, telefonów, pism i po długiej 
walce znalazł się zespół lekarzy, który zoperował dziewczynkę. 
- Uratowaliśmy życie Jasia, który miał 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 amputację oka. Kolejne dawki chemii nie pomogły. Guz zajmował już 
więcej niż połowę oka. Jedyną szansą na uratowanie Jasia okazało się leczenie w USA lekiem Melphalen 
i metodą chemioterapii arteryjnej jeszcze niedostępnej w Polsce. Udało się uzbierać środki i Jasiu odbył 
leczenie i jest już zdrowy. 
- Przebyliśmy niezwykle trudną walkę o życie 15-letniego Wojtka. Chłopiec na innych rówieśników mógł 
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tylko patrzeć z okna swojego pokoju, gdyż był ograniczony przewodem łączącym go z koncentratorem 
tlenu. Młode lata spędzał w łóżku, a podstawowe czynności takie jak jedzenie czy mycie się stały się 
wysiłkiem niezwykle trudnym do pokonania. Walczył o życie. Wojtek od wczesnego dzieciństwa cierpiał 
z powodu mnogich przetok tętniczo-żylnych i sinicy. Jedynym ratunkiem stał się przeszczep płuc. Od 
marca czekał na dawcę, którego nie było. Dzięki zakupie przenośnego koncentratora tleniu Wojtek nie 
był już ograniczony do 4 ścian swojego pokoju. Zorganizowaliśmy też środki na przeszczep płuc w klinice 
w Wiedniu. 
- Staramy się uratować życie Sebastiana, który cierpi na nowotwór złośliwy kości – osteosarcomę z 
przerzutami do płuc. Standardowe leczenie i chemioterapia nie działa, więc opłaciliśmy chemioterapię 
niestandardową, która jest nierefundowana. 
- Ratujemy życie Adrianka, który ma 3,5 roku i cierpi na guz mózgu AT/RT – śmiertelny, agresywny 
nowotwór wieku dziecięcego. Ratunkiem dla Adrianka stała się terapia protonowa. Adrianek odbył 
leczenie. 
- Pomagamy malutkiej Mai cierpiącej na  limfohistiocytozę hemofagocytarną – stan hiperzapalenia, 
który prowadzi do śmierci.  U Mai zdiagnozowano GVHD czyli tzw. „przeszczep przeciwko 
gospodarzowi”. Jest to szczególnie niebezpieczna choroba o wysokiej śmiertelności. 
- Kubuś ma zaledwie 4 latka i cierpi na nowotwór złośliwy - neuroblastoma. Jego domem stał się 
najsmutniejszy oddział szpitalny - onkologia dziecięca. Rak dał przerzuty do węzłów chłonnych i kości. 
Finansujemy koszty jego leczenia. W leczeniu tej samej choroby – raka neuroblastoma pomagamy też 
innym dzieciom. Obecnie wracają do zdrowia. 
- Pomagamy w leczeniu Maksymiliana, który jest dzieckiem z polskiej rodziny urodzonym na Ukrainie. 
Ma wrodzoną wadę wątroby. Aby mógł dalej żyć potrzebny jest przeszczep wątroby, ale na Ukrainie nie 
ma dziecięcego ośrodka transplantacji, a leczenie w Polsce to olbrzymie koszty. W CZD w Warszawie 
zrobiono mu badania i lekarze zalecili drogie odżywki, którymi Maks jest teraz karmiony i to go 
uratowało. 
- Pomogliśmy w leczeniu malutkiej Mai, która cierpi na bardzo rzadką wadę płuc - wrodzony niedobór 
surfaktuantu. Została zakwalifikowana do przeszczepu płuc, ale żeby dożyć operacji musi mieć bardzo 
kosztowy lek. Opłaciliśmy go, aby mogłaby żyć. 
- Uratowaliśmy życie maleńkiej Gabrysi przez zakwalifikowanie jej do operacji u jednego z najlepszych 
chirurgów w Polsce. Załatwiliśmy transport medyczny i przez poprawną diagnozę i szybkie działania jej 
chore serduszko zostało na czas zoperowane. Bez tego maleńka by nie przeżyła. Zorganizowaliśmy też 
remont, bo rodzice są bardzo biedni i żyli w tragicznych warunkach nieprzystosowanych dla chorego 
dziecka. Dziś Gabrysia jest zdrowa. 
- U malutkiej Lenki po urodzeniu stwierdzono brak kości piszczelowej w nóżce oraz stópki końsko-
szpotawe. W Polsce nóżka została zakwalifikowana do amputacji.  Ratunkiem dla Lenki jest leczenie u 
dr D. Paleya z Florydy, który zoperował już wiele dzieci z taką wadą. Obecnie Lenka odbywa już 
operacje w tej klinice. 
- Pomagamy w leczeniu i rehabilitacji 9-miesięcznej Kingi cierpiącej na chorobę Pompego i 
kardiomiopatię przerostową. Bez leczenia choroba jest śmiertelna dla niemowląt i małych dzieci. 
- Pomagamy w leczeniu malutkiej Emilki. Z powodu martwiczego zapalenia jelit jest po 4 operacjach, 
ma usuniętą większą cześć jelit. Musi być karmiona przez rurkę bezpośrednio do żołądka. Urodziła się 
jako wcześniak i długo walczyła o życie. Sfinansowaliśmy zakup sprzętu medycznego, dzięki któremu 
może być leczona w domu. 
- Pomagamy Ewelince i jej mamie, które uciekły po wielkim dramacie przemocy domowej. 
Traumatyczne wydarzenia odcisnęły duże piętno na dziecku, które jest też bardzo chore, ma Zespół 
Dany Walkera z wodogłowiem nadmiarowym, ataksją i padaczką. Po ucieczce z koszmaru są bezdomne, 
więc pomagamy aby miały gdzie mieszkać. 
- Pomagamy w leczeniu malutkiej Julci, która cierpi na ostrą białaczkę niemowlęcą. Lekarze dali jej 5% 
szans na przeżycie, ale pomimo tego dzięki leczeniu nowotwór jest w remisji i maleńka żyje. 
- Pomagamy w leczeniu Martynki, która cierpi na jeden z najstraszniejszych nowotworów – mięsak 
Ewinga. Rak umiejscowił się w rączce dziewczynki i stanowi ogromne zagrożenie jej życia. 
- Pomagamy Tomusiowi który ma zaledwie 18 miesięcy i zdiagnozowano u niego guz pnia mózgu. 
Obecnie Tomuś wraca do zdrowia. 
- Pomagamy Oli, która cierpi na bardzo rzadką chorobę autozapalną. Większość dzieciństwa spędziła w 
szpitalu przez bardzo wysokie gorączki i miała już 2 tak silne obrzęki mózgu, że lekarze powiedzieli, że 
trzeciego już nie przeżyje. Znalazł się lek, który pomaga, ale kosztuje ponad 18000 zł. miesięcznie i jest 
nierefundowany, więc pomagamy i ratujemy jej życie. 
- Pomagamy Martynie, która cierpi na nowotwór złośliwy tkanek miękkich – sarkoma synoviale z 
przerzutami do płuc. Jest to bardzo trudna walka o życie, w której odnaleźliśmy wybitnego lekarza z 
Niemiec, który podjął się operacji i będziemy też opłacać niestandardową chemioterapię, aby Martynę 
ratować. 
- Pomagamy Rayyankowi, który urodził się z bardzo rzadką wadą układu kostnego – brakiem kości 
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piszczelowej zwanym Tibial Hemimelia oraz brakiem stawu kolanowego. Jego nóżka jest 
zakwalifikowana do amputacji. Ratunkiem są operacje w klinice dr Paleya w USA. 
- Pomagamy w leczeniu malutkiej Kai, która cierpi na jeden z najgroźniejszych nowotworów – rak 
złośliwy pnia mózgu - AT/RT, w którym dzieci mają około 11% szans na przeżycie. Dzięki leczeniu 
dziewczynka wygrywa walkę z rakiem. 
- Pomagamy Renacie, która cierpi na nowotwór trzustki – boi się, że nie przeżyje i jej dzieci zostaną 
same. Mieszkają w starym domu, gdzie dach grozi zawaleniem, przez ogromny grzyb dzieci chorują: 
astma, zapalenia płuc. Mieszka z nimi babcia cierpiąca na raka płuc. 
- Pomagamy malutkiej Lence, u której zdiagnozowano ostrą białaczkę limfoblastyczną. Nowotwór 
szybko rozprzestrzenił się i zajął prawie cały szpik kostny. Pomagamy w leczeniu Lenki, aby ratować jej 
życie i zdrowie. 
-  U malutkiej Marysi zdiagnozowano groźny nowotwór w oczodole – mięsak RMS. Pomagamy w 
kosztach leczenia i codziennym życiu, bo mamusia wychowuje ją sama. 
- Pomagamy w leczeniu i ratowaniu życia malutkiego Kubusia który cierpi na nowotwór złośliwy oka – 
siatkówczak obuoczny. Dzięki leczeniu guz stał się nieaktywny. 
- U Miłoszka już w wieku prenatalnym wykryto guzy na serduszku. Stwierdzono dysplazję korową i 
stwardnienie guzowate czyli guzy na narządach: mózg, serce, nerki, oko itd. Maluszek zmaga się z 
ciężką postacią padaczki, która go paraliżuje. Ratunkiem dla niego jest operacja w klinice w Niemczech, 
którą dzięki pomocy odbędzie. 
- Pomagamy malutkiej Matyldzie, u której wykryto nowotwór oka - siatkówczak. Mimo chemioterapii w 
oczku była wieloogniskowa wznowa. Groziła amputacja oka i przerzuty do mózgu. Dzięki pomocy 
Matylda odbyła leczenie dziecka u dr Abramsona w USA, który uratował już wiele dzieci z takimi 
nowotworami. 
- U 7-letniego Michałka zdiagnozowano guza trzustki. Jest to niespotykany nowotwór u dzieci. Michaś 
jest po rozległej okaleczającej operacji. Pomagamy w leczeniu maluszka, aby wygrał walkę o życie. 
- Pomagamy w leczeniu Gabrysi, u której zdiagnozowano nowotwór – neuroblastomę w nadnerczu. 
Przeprowadzono operację u wybitnego polskiego chirurga i obecnie dziewczynka jest już zdrowa. 
- Pomagamy w leczeniu Pawełka, który cierpi na mięsak Ewinga – złośliwy rak kości z przerzutami do 
płuc. Maluszkowi groziła amputacja nóżki. Dzięki leczeniu ma wstawioną endoprotezę i wraca do 
zdrowia. 
- Pomagamy Karolkowi, którego życie jest zagrożone przez nowotwór – neurobalstomę. Oprócz 
zajętego nadnercza stwierdzono rozsiany proces nowotworowy w brzuszku, klatce piersiowej. Trwa 
walka o jego życie, pomagamy w leczeniu. 
- Pomagamy Mariuszowi, który zmaga się z rakiem jelita grubego z przerzutami do płuc i walczy, aby 
pozostać na tym świecie. Pan Mariusz ma synka, którego wychowuje samodzielnie. Obawia się, że 
zabraknie go zanim Łukasz wkroczy w dorosłe życie. Zostanie wówczas sam na świecie, gdyż mama go 
zostawiła. Pomagamy w walce z nowotworem, aby temu dziecku nie zabrakło ojca, skoro już zabrakło 
przy nim mamy. 
- Pomagamy w leczeniu malutkiej Laury, która urodziła się z miopatią: wrodzoną dysproporcją włókien 
mięśniowych, przestała samodzielnie oddychać, została zaintubowana i do dziś oddycha przez 
respirator. Zdiagnozowano u niej też nowotwór – neuroblastomę. 
- Pomagamy Tosi, która ma półtora roczku i już, a równocześnie jeszcze chodzi. Tosia cierpi na FOP, co 
oznacza, że mięśnie oraz ścięgna puchną i zamieniają się w tkankę kostną bezlitośnie ograniczając jej 
ruchy. Cierpi też duży ból. Pomagamy powstrzymać postęp choroby, bo za jakiś czas Tosia może 
przestać chodzić, siedzieć, ruszać rączkami, aż pozostanie zupełnie sparaliżowana. 
- Pomagamy maleńkiemu Kubusiowi, u którego po narodzeniu wykryto wady serca. Nie mógł sam 
oddychać poprzez tchawicę, która była mocno zwężona. Przeszedł już kilka operacji i czekają go kolejne. 

- Pomagamy maleńkiej Zosi, która urodziła się w bardzo ciężkim stanie. Nie oddycha samodzielnie, jest 
karmiona przez sondę, ma tzw. spięcia (przestaje oddychać, sinieje, mięśnie sztywnieją). Zosia jest 
jakby uwięziona we własnym ciele. 
- Pomogliśmy w leczeniu Mieszka, u którego jeszcze w brzuszku mamy zdiagnozowano wrodzoną 
przepuklinę przeponową (WPP). Serduszko zepchnięte było na prawą stronę, a w miejscu gdzie 
powinno być płuco było jelito cienkie i część wątroby. Mieszko miał zaledwie kilka procent szans na 
przeżycie. Maluszek przeszedł dwa zabiegi prenatalne z wieloma komplikacjami. Cudem przeżył. 
- Największym marzeniem synka pana Macieja jest, aby Tatuś przy nim pozostał i nie odszedł zbyt 
szybko. Cierpi na nowotwór złośliwy nerki, obecnie z przerzutami do płuc i wątroby. Pomagamy w jego 
leczeniu. 
- U 10-letniej Narii wykryto nowotwór GIST. Konwencjonalne leki nie pomogły, więc lekarze zapisali lek 
Stivagra, którego koszt to kilka tysięcy zł./m-c. Realizujemy zbiórkę na lek, aby ratować życie 
dziewczynki. 
- Pelasia przyszła na świat przedwcześnie, ma wiele powikłań i schorzeń. Była też maluszkiem 
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niewidzącym przez retinopatię. Pomagamy w jej leczeniu, aby mogła się rozwijać jak inne dzieci. 
- U malutkiego Kubusia zdiagnozowano rdzeniowy zanik mięśni. Lekarze dawali mu 2 - 3 lata życia. 
Wykonano tracheotomię, aby mógł oddychać i gastrostomię, aby mógł jeść. Kubuś nie poruszał się, nie 
mówił. Pomogliśmy w jego leczeniu. 
- Gdy Kubuś przyszedł na świat nie wyglądał jak inne noworodki. Rączki miał całkiem proste, dłonie i 
nóżki wygięte. Postawiono straszną diagnozę – Artrogrypoza. Większość jego dni to cierpienie i łzy – 
operacje, gipsy, złamania. Nie jest w stanie samodzielnie chodzić ani zgiąć rączek. Ratunkiem jest 
operacja w Aachen, na którą zbieramy środki. 
- Pomagamy Igusi, której mama od urodzenia choruje na mózgowe porażenie dziecięce. U maleńkiej 
Igusi zdiagnozowano nowotwór – ostrą białaczkę limfoblastyczną. Pomagamy w leczeniu i bardzo 
trudnej sytuacji rodziny. 
- Ratujemy nóżki malutkiego Adasia, który urodził się ze stópkami końsko-szpotawymi. Standardowe 
leczenie nie przyniosło rezultatów, nóżki są zniekształcone i maluszek nie może samodzielnie postawić 
kroczku. Dzięki operacji malutki Adaś będzie chodził. 
- Opłaciliśmy operację fibrotomii Ingi i malutkiej Alicji, która cierpi na mózgowe porażenie dziecięce. 
Dzięki temu dzieci będą mogły stawiać kroki bez bólu i upadków. 
- Pomagamy w leczeniu Wojtusia, który przyszedł na Świat z jedną z najcięższych siniczych wad serca – 
HLHS. Przeszedł już kilka operacji i czekają go kolejne. 
- Agusia ma 4,5 roku i cierpi na hiperinsulinizm wrodzony. Choroba może doprowadzić do uszkodzenia 
mózgu i śmierci. Malutka jest kłuta 44 razy na dobę, aby sprawdzić poziom glukozy. Pomagamy w 
zakupie leków i specjalnego sprzętu aby malutka nie musiała być kłuta tylko aby była bezpieczna dzięki 
aparatowi, który cały czas mierzy poziom glukozy. 
- Pomagamy Nikoli, która cierpi na bielactwo i przez wieloletnie okrutne upokorzenia ze strony 
rówieśników próbowała popełnić samobójstwo. Ponieważ w Polsce lekarze nie dają jej szans na 
wyleczenie przetłumaczyliśmy dokumentację medyczną i przez kilka miesięcy szukaliśmy dla niej szansy 
na leczenie w zagranicznych klinikach. Wybitna lekarka z Niemiec podjęła się leczenia i Nikola pokonuje 
chorobę. 
- Pomagamy w leczeniu Franusia, który przyszedł na Świat z wadą serduszka. Ponad połowa dzieci ze 
wspólnym pniem tętniczym umiera w pierwszym miesiącu życia. Trwa walka o życie maluszka, czekają 
go trudne operacje i wieloletnie leczenie. 
- Pomagamy Mikołajowi, który przyszedł na świat jako wcześniak z niewydolnością nerek, posocznicą, 
niewydolnością oddechową. Walczył o życie, przeszedł 11 operacji. Mikołaj jest dializowany, jest leżący, 
nie siedzi, nie chodzi i potrzebuje rehabilitacji. 
- Pomagamy Sebastiankowi, który urodził się z trisomią 21 chromosomu. Aby pomóc mu rozwijać się 
prawidłowo, być samodzielnym pomagamy w leczeniu i rehabilitacji. 
- Po urodzeniu lekarze stwierdzili, że Wiktorek jest niewidomy - ma zniszczone siatkówki w obu 
oczkach. Dzięki pomocy przechodzi operacje w Niemczech, aby mógł widzieć. 
- Pomagamy malutkiej Hanusi, która urodziła się z wyrokiem strasznej choroby –artropogrypozy 
charakteryzującej się deformacją stawów - rączek i stópek. 
- Tomek zachorował na opryszczkowe zapalenie mózgu i wykryto glejaka –nowotwór złośliwy mózgu. 
Lekarze zaproponowali tylko leczenie zachowawcze. Szukamy pomocy, aby uratować jego życie. 
- U malutkiej Zosi zdiagnozowano złożoną wadę serca, a u jej tatusia nowotwór i Zosia go straciła. Nie 
przeżył. Zosia odbyła kosztowną operację serca w klinice w Munster i czekają ją kolejne, bo serduszko 
rośnie i trzeba je cały czas naprawiać. Pomagamy w jej leczeniu, bo wciąż jej życie jest zagrożone. 
- Julia ma zaledwie kilka miesięcy. Urodziła się z zespołem Schinzel-Giedion. Dzieci z tym zespołem 
zwykle nie dożywają 2 lat. Pomagamy w jej leczeniu, aby mamusia nie straciła córeczki. 
- Malutki Damianek po porodzie został porzucony przez mamę w szpitalu. Urodził się z przepukliną 
oponowo-rdzeniową, neurogennym pęcherzem oraz stopami końsko-szpotawymi. Mimo licznych 
operacji, wieloletniego leczenia jego stan jest tak trudny że grozi mu wózek inwalidzki. Jedyną szansą 
stała się operacja w klinice w Aachen, którą opłaciliśmy, aby był samodzielny. 
- Julcia ma zaledwie 7 miesięcy. W życiu płodowym coś uszkodziło jej oczka (siatkówkę) powstał stan 
zapalny i blizny, przez które Julka jest niewidoma. Szansą na wyleczenie jest przeszczep komórek 
macierzystych. Uzbieraliśmy na zabieg, więc Julcia przejdzie leczenie, aby mogła widzieć. 
- Nadia urodziła się z wrodzoną wadą stóp – nóżki końsko-szpotawe. Malutka bardzo cierpi. Ma 
zakładane gipsy i szyny na nóżki. Jest to jedyna droga do sprawności i samodzielnych kroczków, więc 
pomagamy. 
- Dominik urodził się z obustronną hipoplazją nerek i stópkami końsko-szpotawymi. Jest skazany na 
przewlekłe leczenie, dializy i przeszczepy nerek do końca życia, dlatego pomagamy. 
- Kubuś urodził się z wadą serca HLHS- ma tylko połowę serduszka. Przechodzi kolejne operacje. 
Zakupiliśmy niezbędny sprzęt do leczenia i monitorowania jego serduszka. 
- Fabianek cierpi na zanik mięśni. Gdy choroba postępuje większość chorych nie jest już w stanie 
samodzielnie chodzić. Często występuje niewydolność oddechowa i krążeniowa. Dlatego tak ważna jest 
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pomoc już teraz, aby zapobiec skutkom tak okrutnej choroby. 
- U Stefanka zdiagnozowano cukrzycę typ I. Przez niekontrolowane wahania cukru we krwi jego życie 
jest zagrożone. Konieczny stał się zakup pompy insulinowej, która monitoruje poziom cukru we krwi 
przez cały czas. Stefanek jest już bezpieczny. 
- Pomagamy w leczeniu Łukaszka, który urodził się z przepukliną oponowo rdzeniową i nóżkami końsko-
szpotawymi. Łukaszek ma czucie w nóżkach, co daje bardzo duże szanse na to, że będzie chodził jak 
zdrowe dziecko. 
- Kacper zachorował na ostrą białaczkę limfoblastyczną. Po chemioterapii rodzice cieszyli się, że wygrali 
z chorobą. Jednak stwierdzono wznowę raka. Musiał odbyć pilną operację, bo nie było już czasu na 
naświetlania, a szpik był zajęty w 50%. Zaczęli kolejną chemioterapię i było naprawdę ciężko. Sytuacja 
jest szczególnie trudna. Rodzice Kacpra zapożyczyli się, aby były środki na leczenie synka, ale to nie 
wystarcza, więc pomagamy. 
- Małgosia ma 43 lata, a od kilku zmaga się z nowotworem trzustki. Jest mamą 10-ki dzieci. Oprócz 
niezwykle trudnej walki z nowotworem zmaga się też z przewlekłym zespołem bólowym i cukrzycą z 
ranami otwartymi. Najtrudniejsze jest wybierać czy kupić leki czy jedzenie. Dzięki naszej pomocy ma 
opłacone leczenie i żadne z dzieci nie jest już głodne. 
- Marcelek cierpi na autyzm i arytmię serca, jego mama ma niedowład kończyn dolnych i górnych, 
porusza się na wózku lub musi leżeć. Pomagamy w ich leczeniu. 
- Pomagamy Piotrusiowi, który cierpi na bardzo rzadką chorobę -nietolerancję disacharydaz. Dziecko 
ma bóle brzuszka, nieustanne biegunki, często żadnymi sposobami nie daje się przynieść mu ulgi, nie 
śpi z bólu. 
- Od najmłodszych dni życie nie szczędzi cierpień małemu Wojtkowi. Rodzice biologiczni nie zapewnili 
mu miłości i po dramatycznym czasie pierwszych lat życia, trafił do rodziny zastępczej. Zdiagnozowano 
chorobę Perthesa - jałowych martwic kości. Jedynym ratunkiem jest kosztowna operacja w Niemczech. 
Dzięki uzbieranym środkom Wojtek przejdzie operację i spełni się jego marzenie, aby zagrać w piłkę 
nożną z rówieśnikami. 
- U ciężko chorej Beaty wykonano przeszczep wątroby. Pół roku po operacji przeszczepioną wątrobę 
zaatakował nowotwór. Pomagamy w jej leczeniu i trudnej sytuacji rodziny. 
- Gdy Filip miał kilkanaście miesięcy zachorował na listeriozowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. 
Po chorobie Filip na niedowład połowiczny lewostronny, jest dzieckiem leżącym, nie siedzi, nie stoi, nie 
chodzi. Pomagamy w leczeniu i rehabilitacji. 
- Pomagamy Szymonkowi cierpiącemu na Zespół Dravet. Ma ciężkie stany napadowe kończące się 
koniecznością ratowania życia na oddziałach OIOM. 
- Julia urodziła się w 37 tygodniu ciąży z przepukliną oponowo-rdzeniową i wodogłowiem. Jest 
cewnikowana co 3 godziny. Ma porażone nóżki, przykurcze w stawach kolanowych. Przeszła już 4 
operacje nóżek. Pomagamy w jej leczeniu. 
- Pomagamy mamusi dzieci, która zachorowała na nowotwór złośliwy płuca. Po operacji wycięcia płuca 
wróciła do domu i nie mieli za co kupić jej leków. Brakowało na wszystko. Tatuś również jest ciężko 
chory. Ich sytuacja jest dramatyczna, pomagamy w ich leczeniu. 
- Pomagamy malutkiej Agatce. Urodziła się jako wcześniak i dostała 10 pkt w skali Apgar, ale w 
dziesiątej dobie życia dziecko przestało oddychać. Rozpoznano wiele chorób m.in. wadę serca ASD II 
oraz mózgowe porażenie dziecięce. 
- Zakupiliśmy ortezy i specjalne buty do leczenia stópek końsko-szpotawych, z którymi urodził się 
malutki Mateuszek. Leczenie jest bardzo bolesne i kosztowne, więc pomagamy. Wychowuje go 
samotna mama, która jest w bardzo trudnej sytuacji. 
- Pomagamy w leczeniu Martynki, która ma 12 lat i cierpi na wodogłowie wrodzone. Przeszła aż 10 
operacji głowy. Ma założoną zastawkę komorowo-otrzewnową. Cały czas jest dysfunkcja układu 
zastawkowego, więc rodzice są w ciągłym strachu o jej życie. 
- Jaś cierpi na mukowiscydozę czyli wrodzoną chorobę, która powoduje nawracające zakażenia 
prowadzące do uszkodzenia płuc. Pomagamy w leczeniu i zakupiliśmy sprzęt medyczny. 
- Wiktorek ma nóżki szpotawe i AHC. Pomimo 3 lat chłopczyk nie porusza się samodzielnie. W rodzinie 
zdarzyła się też tragedia - wypadkowi uległ tata. Nastąpiło porażenie czterokończynowe. Nie tylko 
dziecko jest niepełnosprawne, ale również jego ta ta jest na wózku inwalidzkim. Pomagamy w leczeniu i 
rehabilitacji. 
- Pomagamy Kacperkowi, który urodził się zdrowy, ale gdy miał 7 miesięcy, jego rączki robiły się 
bezwładne, nie siadał, nie raczkował. Kacperek jest karmiony przez PEG i miał zabieg tracheotomii. 
Nadal sam nie oddycha tylko przez respirator. 
- Dofinansowaliśmy pilną operację nóżki 4-letniej Laury. Na NFZ czas oczekiwania był od 4-5lat, a 
dziewczynka była już w takim stanie, że nie mogła czekać. Ma zdiagnozowane mózgowe porażenie 
dziecięce, padaczkę, itd. Bez operacji chodzenie dla Laury stałoby się ogromnie bolesne i już 
niemożliwe. 
- Pomagamy Markowi i Mateuszowi, którzy zostali porzuceni przez mamę. Mieszkali w zimnej 
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rozsypującej się chałupie, bez łazienki, bez ciepłej wody, gdzie jest 7 osób, z których aż 6 jest 
niepełnosprawnych. 5 z nich cierpi ma chorobę Fredriecha - bezwład rdzeniowo - móżdżkowy. 
Pomagamy w ich leczeniu, oraz zapewniliśmy im właściwy dom, w którym obecnie mieszkają. 
- Choroba Wiktorii wiąże się z atakami, które paraliżują dziewczynkę. Urodziła się z dysplazją, padaczką, 
 zniekształceniem mięśniowo-kostnym. Wiktoria nie chodzi samodzielnie. Nie potrafi powiedzieć, co ją 
boli, reaguje w najsmutniejszy sposób - przez ataki autoagresywne. Kupujemy lekarstwa, które 
pomagają przezwyciężyć chorobę. 
- Pomagamy Bartkowi, który cierpi na postępujący zanik mięsni. Od 10 roku życia porusza się na wózku 
inwalidzkim. Bartek już nigdy nie stanie na nogi, ale dzięki leczeniu choroba nie obejmie narządów 
wewnętrznych, bo prowadziłoby to do śmierci. W leku, który ma podawany Bartek, jest jego nadzieja. 
- Pomagamy w leczeniu i operacjach maleńkiego Aleksa, który urodził się z wadami rączek i nóżek. W 
rączkach ma zrośnięte palce, tak samo ma w lewej nóżce oraz ma stópki końsko-szpotawe. Pomagamy, 
aby mógł chodzić. 
- Pomagamy Oliwii, która urodziła się w głębokim niedotlenieniu. Dostała 3 transfuzje krwi, była 
podłączona do respiratora, miała napady padaczkowe. Wynik rezonansu wskazał na uszkodzenie 4 
płatów mózgu. 
- Pomagamy małemu Szymonkowi, który urodził się jako wcześniak z zespołem wad wrodzonych CUN. 
Miał też operację głowy, rozszczepu wargi i podniebienia. Chłopczyk jest dzieckiem leżącym, nie chodzi. 
Dzięki rehabilitacji zrobi ogromne postępy. 
- Pomagamy Ani, która choruje na zanik mięśni. Dziś Ania może poruszać już tylko prawą ręką i to do 
pewnego stopnia, bo gdy za nisko opadnie to już jej nie podniesie. Ma też pasek stabilizujący tułów, aby 
nie opadał do przodu. Przez krzywiznę kręgosłupa jest ucisk na serce. Zakupiliśmy dla niej 
specjalistyczny wózek zdalnie sterowany lekkim ruchem palców, aby mogła się poruszać. 
- Marta przez błąd lekarski jest skazana na wózek inwalidzki, przestała chodzić. Jedynym ratunkiem jest 
operacja u dr Paleya u USA która przywróci jej możliwość stawiania samodzielnych kroków. Polscy 
lekarze nie podejmują się operacji, pomagamy w jej leczeniu w klinice w Stanach. 
- Szczepan choruje na ciężką postać hemofilii typu B. Choroba objawia się bardzo bolesnymi wylewami 
wewnętrznymi, które są zagrożeniem dla jego życia. Pomagamy w jego leczeniu. 
- Mateusz urodził się bez podudzia lewego. Miał też zapalenie skóry, nie mógł się poruszać. Zakupiliśmy 
sprzęt medyczny. Mama samotnie wychowuje Mateusza, jest osobą niepełnosprawną. Ich sytuacja jest 
szczególnie ciężka. 
- Pomagamy w leczeniu Kamili, która cierpi na miastenię lekooporną. Organizm wytwarza przeciwciała 
dla receptorów mięśni i nie dotyczy to tylko rąk czy nóg, ale też mięśni twarzy, przełyku, mięśni 
ocznych. Choroba sprawia, że nie jest w stanie wstać, przełykać jedzenia, mówić, widzieć. 
- Pomagamy Dominice, która urodziła się przy niedotlenieniu i w zamartwicy, a lekarz stwierdził: 
wcześniactwo, zespół zaburzeń oddychania, retinopatię, MPD. 
- Pomagamy w leczeniu Kacperka, który jak miał 5 miesięcy doszło do zatrzymania oddechu i krążenia, 
rodzice go reanimowali, był w stanie drgawek, zaburzeń oddychania i narastającej śpiączki. Jego życie 
uratowano, ale cierpi na mózgowe porażenie dziecięce. 
- Pomagamy w leczeniu Oskarka, który od urodzenia zmaga się z mózgowym porażeniem dziecięcym. 
Każdy dzień to walka z cierpieniem. Narażony jest na deformacje ciała i ból. 
- Paulinka urodziła się z niedotlenieniem mózgu. Przez to ma zespół Westa, jest niepełnosprawna, 
wymaga pomocy we wszystkich czynnościach. Pomagamy w jej leczeniu.
- Franek choruje na cukrzycę typu I i nie czuje wahań cukrów, co może spowodować śpiączkę 
cukrzycową, a nawet śmierć. Dofinansowaliśmy zakup czułej pompy insulinowej dzięki której życie 
Frania jest już bezpieczne. 
- Zakupiliśmy specjalne środki medyczne i ubranko na poparzenia dla chłopca, który nigdy nie zaznał 
ciepła miłości rodzicielskiej, przeżył dużą traumę odrzucenia i przemocy, a na domiar złego uległ 
poparzeniu. 
- Pomagamy malutkiemu Kelvinowi, który urodził się z wieloma wadami, m. in. bez cewki moczowej i 
niektórych narządów. Wychowuje go samotna mama. 

Oprócz powyższych przykładów Fundacja pomaga bardzo wielu innym dzieciom i osobom chorym i 
ubogim.

INNE FORMY POMOCY: 

- 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. Dużo 
przeszli i mogą podzielić się radą i własnym doświadczeniem. Osoby te utworzyły grupę wsparcia - koło 
emocjonalne i można się z nimi skontaktować. Pomagają sobie nawzajem, ponieważ są dla siebie 
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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)

2898

0

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

przyjaciółmi. Realizują też audycje radiowe pomocy dla niepełnosprawnych.
- Pomagamy niepełnosprawnym porzuconym dzieciom będącym pod opieką sióstr Dominikanek. 
- Przekazywanych jest bardzo wiele paczek z żywnością i najpotrzebniejszymi rzeczami dla dzieci ze 
szczególnie ubogich rodzin. 
- Sfinansowaliśmy wyjazd na wakacje dla dzieci z rodzin ubogich dotkniętych problemem patologii, 
przemocy. 
- Na prośbę ośrodków pomocy społecznej pomagamy w szczególnie trudnych sytuacjach braku środków 
na lekarstwa, sprzęt medyczny, żywność. Dla rodzin w ciężkiej sytuacji zakupiliśmy np. opał, bojler do 
ciepłej wody, środki odgrzybiające dla rodzin gdzie dzieci chorowały od zagrzybienia pomieszczeń. 
Fundacja przekazała sprzęt medyczny rodzinom lub do ośrodków pomocy dzieciom m.in. łóżko 
rehabilitacyjne Ceragem, wiele zabawek i gier edukacyjnych, pieluszki, ubrania, pościel, środki 
czystości, żywność. 
- Zorganizowane zostały Mikołajki dla kilkudziesięciu dzieci najuboższych. Dzieci miały święto, żywność i 
prezenty. 
- Rodzice dzieci otrzymują wieloraką pomoc i wsparcie w kwestii wiedzy o prawach dzieci chorych, 
pacjentów, niepełnosprawnych, a także informacje o doświadczonych lekarzach danego schorzenia, 
klinikach i metodach leczenia. 
- Zapewniamy wsparcie psychologiczne dla rodziców dzieci niepełnosprawnych oraz dla dorosłych osób 
niepełnosprawnych, samotnych i przeżywających dramaty życiowe, dla dzieci i osób po traumach 
rodzinnych.

 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, operacji 
medycznych ratujących 
życie i zdrowie, 
rehabilitacji, zakupu 
lekarstw i sprzętu 
medycznego dla bardzo 
wielu dzieci i osób 
chorych. Jest to pomoc 
ciągła – wielokrotna. 
Bardzo często pomoc 

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

Druk: MPiPS 10

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm


skierowana jest do 
dzieci nie tylko 
cierpiących z powodu 
choroby, ale także do 
tych 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 
dyrektorów i 
pracowników szkół, 
którzy zauważyli, że te 
dzieci są głodne. 
Współpracujemy z 
ośrodkami pomocy 
społecznej, które nam 
zgłaszają bardzo trudne 
sytuacje dzieci 
związane m.in. z 
przemocą w rodzinie, 
traumą po 
molestowaniu lub 
skrajną biedą. Fundacja 
prowadzi 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. Fundacja 
pomaga też przez 
paczki z żywnością i 
najpotrzebniejszymi 
rzeczami dla dzieci 
bardzo ubogich i 
pokrzywdzonych przez 
los. Opis i przykłady 
działań są zawarte w 
pkt.1.1

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Fundacja pomaga w 
leczeniu, rehabilitacji, 
finansowaniu operacji i 
zakupie sprzętu 
medycznego dla bardzo 
wielu dzieci i osób 

88.99.Z
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chorych i 
niepełnosprawnych. 
Tworzymy też salę 
rehabilitacji i 
„doświadczeń Świata” 
dla niepełnosprawnych 
maluszków w 
Wejherowie. Dzieci 
będą mogły się w niej 
rozwijać przez 
rehabilitację, naukę i 
zabawę. Ze względu na 
potrzebę dożywiania 
dzieci w przedszkolu w 
Wejherowie 
zakupiliśmy kuchnię, 
dzięki której maluszki 
będą miały ciepłe 
posiłki podczas zajęć. Są 
to dzieci chore i 
niepełnosprawne. 
Fundacja dożywia także 
bardzo ubogich 
najmłodszych ze szkół 
specjalnych. To dzieci, 
które są nie tylko chore 
i niepełnosprawne, ale 
również borykają się z 
problemem 
niedożywienia. 
Tworzona jest też 
społeczność osób 
niepełnosprawnych, 
którzy wzajemnie sobie 
pomagają mimo 
własnych problemów. 
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. 
Utworzyły też grupę 
wsparcia dla osób 
niepełnosprawnych 
borykających się z 
problemami. Dzięki 
swojej aktywności 
pomagają bardzo sobie 
nawzajem, ponieważ są 
dla siebie przyjaciółmi, 
nie są sami z 
problemami i trudami 
niepełnosprawności, 
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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. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

mają przyjaciół. Opis i 
przykłady działań są 
zawarte w pkt.1.1

działalność charytatywnej Wszelkie działania 
Fundacji (pomoc 
dzieciom, osobom 
chorym i ubogim - 
leczenie, dożywianie 
dzieci w szkołach, 
pomoc w trudnych 
sytuacjach życiowych, 
których przykłady są 
opisane w pkt. 1.1. i 
inne) są realizowane 
charytatywnie. 
Fundacja nie zatrudnia 
osób, działa w oparciu o 
pracę wolontariacką 
członków Zarządu i 
wolontariuszy. Nikt nie 
pobiera 
wynagrodzenia, a 
koszty administracyjne 
są pokrywane przez 
Założycielkę, dlatego 
działalność i wszystkie 
środki w Fundacji są 
wyłącznie pomocą 
charytatywną. Dla nas 
tak ważne jest to, aby 
nikt nie pozostał sam ze 
swoim cierpieniem, 
samotnością, biedą. 
Staramy się, aby ludzie 
wiedzieli, że mają 
oparcie, że nie zostali 
bez pomocy, skazani na 
tak trudny los.

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

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 8,237,545.87 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 8,235,466.36 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 2,079.51 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: 6,524,356.34 zł

0.00 zł

5,509,986.40 zł

345,653.89 zł

668,716.05 zł

0.00 zł

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)

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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 1,182,800.12 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0.00 zł
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2.4. Z innych źródeł 530,389.41 zł

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 70,792.21 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 199,410.03 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

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: 3,949,604.04 zł 199,410.03 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

3,946,348.57 zł 199,410.03 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

3,255.47 zł

0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

1 Leczenie dzieci i osób chorych, finansowanie leków, operacji, rehabilitacji, sprzętu medycznego w 
celu ratowania życia i zdrowia. Udzielono pomocy dzieciom dotkniętym wieloma różnymi 
chorobami m.in. nowotworowymi i neurologicznymi, chorobami serca, dzieciom nie chodzącym, 
poruszającym się na wózkach inwalidzkich lub leżącym, niewidomym, niesłyszącym, 
autystycznym, opóźnionym psychoruchowo i innym. Wiele z dzieci potrzebuje pomocy we 
wszystkich czynnościach życiowych. Opis i przykłady są zawarte powyżej w pkt. 1.1.

179,293.76 zł

2 Dożywianie dzieci szczególnie ubogich i niedożywionych – finansowanie posiłków w szkołach. Tym 
dzieciom Fundacja pomaga na podstawie zgłoszeń od dyrekcji i pracowników szkół, którzy widzą, 
że dzieci przychodzą do szkoły głodne. Najczęściej jest to jedyny ciepły posiłek w ciągu dnia. Wiele 
z tych dzieci jest ze szkół specjalnych - są to dzieci chore i niepełnosprawne, które oprócz ciężkiej 
choroby cierpią przez niedożywienie. 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 
nie są w stanie zapewnić dziecku ciepłego posiłku lub zgłaszane są dzieci niedożywione przez 
zaniedbania w rodzinie. Opis jest zawarty powyżej w pkt. 1.1.

13,303.60 zł

3 Pomoc dzieciom, rodzinom w trudnych sytuacjach poprzez np. paczki żywnościowe,  zakup opału 
na zimę, bojlerów do ciepłej wody, środków odgrzybiających dla rodzin gdzie dzieci chorowały od 
zagrzybienia pomieszczeń. Bardzo często nasza pomoc skierowana jest do dzieci, które nie tylko 
cierpią z powodu choroby, ale też do tych, które doświadczyły przemocy w rodzinie i nie mają 
zapewnionej odpowiedniej opieki. Pomagamy dzieciom, które straciły rodzica oraz tym, których 
rodzice są ciężko chorzy. Wiele rodzin, którym pomagamy życie w bardzo trudnych warunkach, 
gdzie potrzebne jest wszystko: lekarstwa, pampersy, mleko, jedzenie. Opis jest zawarty powyżej w 
pkt. 1.1.

6,812.67 zł

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

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 4,289,117.79 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

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

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

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
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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

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)

35.00 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

35.00 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

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

11.00 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

5.00 osób
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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

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 wynagrodzenia.

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

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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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)

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. Koszty 
administracyjne utrzymania działalności Fundacji są opłacane przez Założycielkę Fundacji, dlatego wszystkie 
podarowane na pomoc potrzebującym środki są przeznaczane na działalność statutową pomocy.

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

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 19



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

organizacji

Alicja Szydłowska-Budzich Data wypełnienia sprawozdania
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