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Obywatelska Fundacja Pomocy Dzieciom w Warszawie – Organizacja 

Pożytku Publicznego zarejestrowana została w Krajowym Rejestrze sądowym 

pod nr 0000140007 w dniu 27 listopada 2002 r. pod nazwą Fundacja „Nasi 

Milusińscy”. 

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy XIII Wydział KRS 

z dnia 14 października 2009 r. fundacja uzyskała status organizacji pożytku 

publicznego oraz przyjęła nazwę Obywatelskiej Fundacji Pomocy Dzieciom w 

Warszawie. 

Fundacja posiada numer statystyczny w systemie REGON: 015295529 oraz 

numer identyfikacji podatkowej 524-24-46-570. 

Siedziba fundacji znajduje się w Warszawie przy ul. Balkonowej 3 lok. 36.  

 

Zarząd fundacji stanowią społeczni członkowie Zarządu: 

1. Bogusława Wielgat; 

2. Rafał Wielgat. 

 

Organem nadzorczym jest Rada Fundacji powołana uchwałą 

Zgromadzenia Fundatorów w dniu 17 sierpnia 2009 r. W jej skład 

wchodzą: 

 Monika Świderska – przewodnicząca; 

 Barbara Danielewska - członek; 

 Norbert Szymański – członek; 

 Joanna Szymańska - sekretarz. 

 

Cele statutowe Fundacji: 

1. promocja i ochrona zdrowia dzieci i młodzieży, 

2. świadczenie pomocy dzieciom poszkodowanym w wypadkach 

drogowych i komunikacyjnych, 

3. świadczenie pomocy dzieciom w leczeniu i rehabilitacji, 

4. ułatwianie dzieciom i młodzieży dostępu do wykwalifikowanej opieki 

zdrowotnej, 

5. popularyzacja profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób dziecięcych, 

6. popularyzowanie prawa wspólnotowego Unii Europejskiej oraz prawa 

krajów członkowskich Unii Europejskiej w zakresie ochrony zdrowia 

dzieci i młodzieży, 

7. podnoszenie świadomości prawnej społeczeństwa w zakresie praw 

pacjenta i ochrony zdrowia, 
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8. edukacja prawna dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem 

praw obywatelskich i praw pacjenta, 

9. popularyzowanie wśród polskiego społeczeństwa zasad ochrony 

środowiska przyrodniczego i higieny sanitarnej, 

10. organizowanie współpracy polskich środowisk naukowych, badawczych, 

szkolnych, i oświatowych w zakresie ochrony zdrowia dzieci i młodzieży, 

11. opracowywanie i prezentowanie opinii społecznych oraz sondaży 

odnoszących się do ochrony zdrowia dzieci i młodzieży, 

12. badania krajowego i europejskiego systemu ochrony zdrowia ze 

szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, 

13. udzielanie pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, 

14. integracja społeczna chorych i niepełnosprawnych dzieci i młodzieży. 

 

        Do marca 2010 sporządzono sprawozdanie finansowe oraz merytoryczne, 

które po zatwierdzeniu przez Radę Fundacji  zostało przesłane do organów 

kontrolnych zgodnie z terminami przewidzianymi w ustawodawstwie.  

W kwietniu  2010 r. zaczęliśmy zbiórkę publiczna na podstawie zezwolenia 

z MSWiA z dnia 16 kwietnia 2010r. na terenie RP. Zbiórka będzie prowadzona 

do dnia 31 marca 2011. 

Dnia 15 lipca 2010 fundacja podjęła formalną współpracę z CZD. 

Podpisano porozumienie dotyczące zasad udzielania przez fundację pomocy 

finansowej – pokrywania przez OFPD w Warszawie kosztów pobytu rodzica w 

porze nocnej  w IPCZD . 

Z przyczyn ekonomicznych po stronie sponsora fundacja utraciła lokal 

biurowy w Warszawie przy ul. Grzybowskiej . 

Od sierpnia 2009 r. uruchomiona została strona internetowa fundacji pod 

adresem www.pomocdzieciom.eu. 

 

Fundacja jest właścicielem domen: 

1. pomocdzieciom.eu 

2. pomocdzieciom.com.pl 

3. terrorwdomu.pl 

4. terrorwdomu.com.pl 

 

 

 

 

http://www.pomocdzieciom.eu/
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W roku 2010 fundacja nie zatrudniała pracowników etatowych. Całokształt 

działalności fundacji opierał się na pracach społecznych zarządu fundacji. 

We wrześniu 2010 podjęte zostały przygotowania do akcji pozyskiwania 

1% podatku dochodowego. 

W dniu 31.12.2010 r. fundacja posiadała 27 stałych podopiecznych. 

Ponadto  fundacja świadczyła dodatkowo pomoc doraźną poprzez zakup 

leków, sprzętu medycznego i usług rehabilitacyjnych na wniosek lekarzy 

prowadzących. 

 Działalność fundacji w 2010 r. była głównie ukierunkowana na 

przygotowanie do rozwoju instytucjonalnego, którego głównym celem będzie 

zwiększenie potencjału fundacji, jej możliwości świadczenia pomocy, większej 

niż dotychczas, liczbie chorych dzieci i młodzieży. 

 W ostatnim kwartale 2010 podjęliśmy intensywne działania w celu 

wypromowania pozytywnego wizerunku fundacji oraz całokształtu 

prowadzonych przez nas działań poprzez wyeksponowanie naszych sukcesów. 

 Rozbudowana została główna strona internetowa fundacji 

www.pomocdzieciom.eu, a na niej umieszczone odnośniki do aktualnie 

prowadzonych zbiórek dla naszych podopiecznych na portalu 

www.siepomaga.pl.  

W 2010 z wpływów 1 % pozyskaliśmy 8052.90 zł. 

Działania informacyjne skierowane do osób fizycznych w bieżącym okresie 

rozliczeń podatkowych prowadzone są intensywniej niż w 2010 roku w celu 

pozyskania 1% podatku dochodowego. Powinien on stać się głównym, obok 

zbiorek publicznych i nawiązek, źródłem dochodu fundacji. 

Zwiększenia potencjału fundacji należy poszukiwać także w zleconych 

zadaniach publicznych – głównie w konkursach ofert w ramach Funduszu 

Inicjatyw Obywatelskich oraz konkursach ofert ogłaszanych przez Państwowy 

Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

W 2010 w fundacji nie była przeprowadzanej  kontroli. 

 

 

          

 

Zarząd OFPD 

http://www.pomocdzieciom.eu/
http://www.siepomaga.pl/

