
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
FUNDACJI  WSPIERANIA  OSÓB  PRZEWLEKLE  
I NIEULECZALNIE  CHORYCH JESTEM  
ZA  OKRES OD  1.01.2019 do 31.12.2019

Podstawa prawna: art. 12 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Z 1991 r.,
nr 46, poz 203 z późniejszymi zmianami);  rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia
8 maja  2001  roku  w  sprawie  ramowego  zakresu  sprawozdania  z działalności  fundacji
(Dz. U. Nr 50, poz. 529).

1. Nazwa, siedziba, adres,  data wpisu i nr KRS, REGON, skład Zarządu, cele  statutowe
Fundacji
- Fundacja Wspierania Osób Nieuleczalnie i Przewlekle  Chorych „Jestem“
- Siedzibą Fundacji jest Warszawa
- Adres : ul. Rymanowska 36, 02-916 Warszawa
- Fundacja  zarejestrowana  została  w Krajowym Rejestrze  Sądowym stowarzyszeń,  innych

organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej
w dniu 8 listopada 2012 roku pod nr 0000439338.

- Fundacja  posiada  numer  identyfikacyjny  REGON  :  146375014,  w  którym  działalność
została sklasyfikowana wg Polskiej Klasyfikacji Działalności  jako działalność pozostałych
organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana : 9499z.

- Skład Zarządu Fundacji Wspierania Osób Przewlekle i Nieuleczalnie Chorych „Jestem“ :

Prezes:
Izabella Dembińska
Adres zamieszkania : ul. Rymanowska 36
02-916 Warszawa

Wiceprezes:
Ewa Anna Kosakowska
Adres zamieszkania : ul. Bluszczńska 50 m 5 
00-712 Warszawa

Cele statutowe: 
- Celem działalności statutowej Fundacji są działania na rzecz przywrócenia do aktywności

osob  nieuleczalnie  i  przewlekle  chorych,  wyłączonych  z życia  społecznego  z powodu
choroby;

- Organizowanie  opieki  nad  osobami  nieuleczalnie  i  przewlekle  chorymi,  szczególnie
na choroby nowotworowe;

- Udzielanie pomocy i wsparcia chorym i ich rodzinom;
- Organizowanie  seminariów,  wykładów, szkoleń,  paneli  dyskusyjnych,  propagowanie idei

szacunku dla życia a także działalności charytatywnej;
- Organizowanie  imprez  turystycznych,  rekreacyjnych  i  kulturalnych  dla  osób  chorych,

ich rodzin oraz osób im pomagającym.

  2. Zasady, metody i zakres działalności statutowej
- Organizowanie i udzielanie opieki duchowej, psychologicznej i socjalnej osobom dorosłym

chorym głównie na choroby nowotworowe
- Udzielanie pomocy rodzinom osob chorych szczególnie na choroby nowotworowe



- Wspieranie rodzin osób chorych i osieroconych
- Działalność edukacyjna dla osób chorych i ich rodzin na rzecz przywrócenia do aktywności

w sytuacji wyłączenia z życia społecznego z powodu chorób, udział w życiu kulturalnym
miasta : muzea, teatry, koncerty, wycieczki itp.

- Promocja i organizacja wolontariatu
- Działalność charytatywna
- Promowanie zdrowego stylu życia oraz żywienia

Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych:
- Fundacja powstała w grudniu  2012 roku,
- W październiku 2019 rozpoczęcie budowy domu dla Fundacji Jestem przy ul. Sławkowskiej 7,

Augustówka. Do końca grudnia 2019 zostały wylane fundamenty,oraz wybudowane ściany
domu . Prace trwają. Budowa domu ma być zakończona do lutego/marca 2021,

- Fundacja skupia się na prowadzeniu działań statutowych,
- Działalność  Fundacji  w 2019 roku:  w zajęciach  Fundacji  uczestniczy  od 15-20 osób oraz

wolontariusze.  Zajęcia  odbywają  się  dwa  razy  w  tygodniu.  Możliwość  brania  udziału  w
zajęciach  raz  w  tygodniu.  Chorzy  przywożeni  są  przez  wolontariuszy  charytatywnie  lub
dojeżdżają  środkimi  transportu miejskiego.  Uczestnicy  mają  do dyspozycji  salę  i  kuchnię.
Opiekę nad nimi sprawują wykwalifikowani wolontariusze. 

3. Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej w okresie od 1.01.2019-31.12.2019

- W okresie sprawozdawczym 2019 nie była przeprowadzana kontrola. 

4. Odpisy uchwał zarządu fundacji

- Zarząd  Fundacji  Wspierania  Osób  Nieuleczalnie  i  Przewlekle  Chorych  Jestem  podejmuje
decyzje na posiedzeniach. Decyzje Zarządu zapisywane są w protokołach.

- Odpisy uchwał Zarządu fundacji w załączeniu do niniejszego sprawozdania.

5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów

- Wpłaty od polskich źródeł (darowizny): 690.446,23 PLN w tym:
o Darowizny od osób prywatnych: 116.903,83 PLN
o Darowizny od osób prawnych: 516.000,00 PLN
o Warsztaty ikon: 3.900,00 PLN
o Kiermasz  przetworów  organizowany  w  październiku  2019  przez  Nabo  Cafe  na  rzecz

Fundacji Jestem: 15.114,70 PLN
o Kolędowanie w prywatnym domu oraz aukcja organizowana na rzecz Fundacji  Jestem:

12.620,00 PLN
o Przychody uzyskane poprzez przekazanie 1% podatku: 22.888,90 PLN
o Darowizny wpłacone poprzez PayU: 3.018,80 PLN

- Przychody z działalności statutowej: 1.206.083,59 PLN

6. Informacja o poniesionych kosztach na :
- Realizacja celów statutowych 78.622,89 PLN
- Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej



7. Fundacja Wspierania Osób Nieuleczalnie i Przewlekle Chorych Jestem zatrudnia 1 osobę
na pół etatu 
- Wynagrodzenie z tego tytułu 15.833,52 PLN, premie 0,00 PLN

8. Nie dotyczy
9. Nie dotyczy

 


