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Siedziba fundacji: ul. Stołeczna 6, 15-879 Białystok 

 

Zarząd Fundacji: 

Wojciech Marek Depczyński- Prezes Zarządu 

Ewa Kowalewska- Wiceprezes Zarządu 

Agata Migała- Langkamp – Skarbnik 

Agnieszka Danowska 

Edyta Bałakier 

 

Fundacja realizuje swoje działania w ramach działalności nieodpłatnej oraz działalności 

odpłatnej. 

 

Działalność odpłatna pożytku publicznego obejmuje: 

1. PKD 79.12.Z - organizowanie imprez turystycznych i wycieczek dla osób z autyzmem 

i innymi niepełnosprawnościami,   

2. PKD 85.59.B - organizowanie seminariów, kursów, konferencji, szkoleń, sympozjów 

i warsztatów służących przedstawianiu problemów ludzi z autyzmem i innymi 

niepełnosprawnościami, 

3. PKD 85.59.B-  prowadzenie usług szkoleniowych, 

4. PKD 85.60.Z- organizowanie zajęć w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej, 

5. PKD 85.60.Z - działania wspomagające edukację, 

6. PKD 86.90.A - organizowanie zajęć terapeutycznych dla osób z autyzmem i innymi 

niepełnospranościami i ich rodzin, 

7. PKD 86.90.E - organizowanie zajęć logopedycznych dla dzieci i młodzieży, 

8. PKD 86.90.E- organizowanie spotkań z psychologiem lub psychiatrą dotyczących 

zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, 

9. PKD 88.91.Z- organizowanie opieki dziennej dla dzieci z autyzmem i innymi 

niepełnosprawnościami, 

10. PKD 88.99.Z - prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla rodziców 

i opiekunów osób z autyzmem i innymi niepełnosprawnościami, 

11. PKD 88.99.Z- udzielanie wszechstronnej pomocy osobom z autyzmem i innymi 

niepełnosprawnościami oraz ich rodzinom i opiekunom, 

12. PKD 88.99.Z - działania związane z edukacją, poradnictwem zawodowym osób z 

autyzmem i innymi niepełnosprawnościami oraz innych zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, 
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13. PKD 90.04.Z – organizowanie różnych form rozwoju kulturalnego osób z autyzmem i 

innymi niepełnosprawnościami, 

14. PKD 93.19.Z – organizowanie i prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjnych dla 

osób z autyzmem i innymi niepełnosprawnościami, 

15. PKD 94.99.Z- organizowanie koncertów, imprez o charakterze charytatywnym. 

 

Działalność nieodpłatna pożytku publicznego obejmuje: 

1. PKD 58.11.Z - wydawanie książek, broszur i ulotek dotyczących osób autyzmem i 

innymi niepełnosprawnościami, 

2. PKD 79.12.Z - organizowanie imprez turystycznych i wycieczek dla osób z autyzmem 

i innymi niepełnosprawnościami,   

3. PKD 85.59.B - organizowanie seminariów, kursów, konferencji, szkoleń, sympozjów 

i warsztatów służących przedstawianiu problemów ludzi autyzmem i innymi 

niepełnosprawnościami, 

4. PKD 84.12.Z - współpraca z organizacjami rządowymi, samorządowymi i 

pozarządowymi w celu realizacji zadań statutowych, 

5. PKD 85.52.Z-  promocja twórczości osób niepełnosprawnych, 

6. PKD 85.60.Z- organizowanie zajęć w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej, 

7. PKD 85.60.Z - działania wspomagające edukację, 

8. PKD 86.90.A - organizowanie zajęć rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży 

autyzmem i innymi niepełnosprawnościami, 

9. PKD 86.90.E - organizowanie zajęć logopedycznych dla dzieci i młodzieży, 

10. PKD 86.90.E-  organizowanie spotkań z psychologiem lub psychiatrą dotyczących 

zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, 

11. PKD 87.90.Z-  inicjowanie i organizowanie różnych form wsparcia osób 

niepełnosprawnych, organizacja różnorodnych usług o charakterze socjalnym, 

12. PKD 88.91.Z- organizowanie opieki dziennej dla dzieci z autyzmem i innymi 

niepełnosprawnościami, 

13. PKD 88.99.Z - działania związane z edukacją, poradnictwem zawodowym osób z 

autyzmem i innymi niepełnosprawnościami oraz innych zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, 

14. PKD 88.99.Z – prowadzenie specjalistycznego poradnictwa i pomocy psychologicznej 

dla rodziców i opiekunów osób autyzmem i innymi niepełnosprawnościami, 

15. PKD 88.99.Z- udzielanie wszechstronnej pomocy osobom z autyzmem i innymi 

niepełnosprawnościami oraz ich rodzinom i opiekunom, 

16. PKD 88.99.Z - działania związane z edukacją, poradnictwem zawodowym osób z 

autyzmem i innymi niepełnosprawnościami oraz innych zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, 

17. PKD 88.99.Z - prowadzenie grup wsparcia dla rodziców dzieci autyzmem i innymi 

niepełnosprawnościami, 

18. PKD 88.99.Z – gromadzenie funduszy, zasobów materialnych i niematerialnych na 

finansowanie celów Fundacji, 

19. PKD 88.99.Z - wspieranie aktywności obywatelskiej, kształtowanie postaw 

obywatelskich, 

20. PKD 90.04.Z – organizowanie różnych form rozwoju kulturalnego osób autyzmem i 

innymi niepełnosprawnościami i ich rodzin, 

21. PKD 93.19.Z – organizowanie i prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjnych dla 

osób z autyzmem i innymi niepełnosprawnościami, 
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22. PKD 94.99.Z- organizowanie koncertów, imprez o charakterze charytatywnym, 

23. PKD 94.99.Z - współpraca z instytucjami i organizacjami zajmującymi się podobną 

działalnością w kraju i zagranicą, 

24. PKD 94.99.Z - współpraca z wolontariuszami i specjalistami zajmującymi się 

rehabilitacją zdrowotną, oświatową i społeczną. 

 

Sprawozdanie z działalności w latach 2017-2018 

 

Do końca roku 2017 Fundacja mieściła się przy ul. Łącznikowej 30 A w Białymstoku. W 

styczniu 2018 roku, na mocy decyzji Prezydenta Miasta Białegostoku użyczono Fundacji 

pomieszczenia w budynku X LO przy ulicy Stołecznej 6, 15-879 Białystok, gdzie do chwili 

obecnej ma swoją siedzibę. 

W miesiącach wrzesień – październik 2017 przy wsparciu darczyńców wyremontowano i 

wyposażono użyczone pomieszczenia: 4 gabinety do pracy terapeutycznej i 1 pomieszczenie   

do prowadzenia zajęć grupowych, warsztatów i szkoleń. 

We wrześniu 2017 roku w ramach Podlaskiego Samorządowego Funduszu Mikrodotacji II 

edycji Fundacja otrzymała mikrodotację wysokości 4987,94 zł. W ramach tego programu 

Fundacja zrealizowała zajęcia w 3 przedszkolach (łącznie w 12 oddziałach przedszkolnych) 

zajęcia pt. „Atramentowy Adaś”, mających na celu zwiększanie świadomości na temat 

autyzmu już wśród najmłodszych dzieci. Wszelkie prace realizowane były na bazie umów 

wolontariatu. Za otrzymane środki Fundacja zakupiła kserokopiarkę do nowej siedziby, 

pomoce edukacyjne niezbędne do przeprowadzenia wspomnianych zajęć oraz materiały 

informacyjne promujące Fundację (plakaty, ulotki). Projekt realizowany był w miesiącach 

wrzesień- listopad 2017. Sprawozdanie z mikrodotacji zostało złożone i przyjęte bez 

zastrzeżeń. 

Od października 2017 roku Fundacja w ramach działalności odpłatnej zaczęła świadczyć 

usługi z zakresu diagnozy, terapii i szkoleń dla rodziców i profesjonalistów. Beneficjentami 

usług są osoby z całego województwa podlaskiego. 

 

Łącznie w roku 2017: 

- Zarząd Fundacji podjął trzy uchwały, 

- Fundacja w ramach działalności odpłatnej łącznie przeprowadziła trzy szkolenia dla 

profesjonalistów z tematyki związanej z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, 

-usługi terapeutyczne  w ramach umowy zlecenia realizowały cztery osoby, 

-w celu promocji działań Fundacji założono jej fanpage na portalu Facebook 

(https://www.facebook.com/fundacjaajak/) oraz stronę internetową mieszczącą się pod 

adresem www.ajakautyzm.pl. 

 

W styczniu 2018 roku Fundacja złożyła do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku 

zawiadomienie o prowadzeniu uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów. W związku z 

powyższym za ten rok Fundacja nie miała obowiązku sporządzania sprawozdania 

finansowego. 

W styczniu 2018 roku Fundacja wzięła udział w konkursie ogłoszonym przez Departament 

Edukacji Miasta Białegostoku „Rehabilitacja dzieci i młodzieży z autyzmem w 2018” 

zgłaszając projekt „Wyjątkowe dzieci- wyjątkowi rodzice- rehabilitacja dzieci i młodzieży z 

autyzmem 

  W lutym 2019 ogłoszono rozstrzygnięcie konkursu przyznając Fundacji na realizację 

zadania 22123 zł, co stanowiło 90% kosztów zaplanowanych w ramach projektu działań. 

https://www.facebook.com/fundacjaajak/
http://www.ajakautyzm.pl/
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Pozostałą kwotę w wysokości 3017 zł Fundacja pokryła ze środków własnych oraz opłat 

beneficjentów zadania. W ramach projektu przeprowadzono 120 godzin indywidualnej terapii 

psychologiczno- pedagogicznej,  80 godzin indywidualnej terapii logopedycznej oraz 18 

godzin grupowych zajęć uspołeczniających TUS. Poprowadzono też warsztaty 

psychoedukacyjne dla rodziców dzieci z autyzmem w łącznej liczbie 27 godzin. Ze środków 

projektu zakupiono laptop z niezbędnym do terapii oprogramowaniem. Projekt realizowany 

był od marca 2018 do listopada 2018. Sprawozdanie z realizacji zostało złożone i przyjęte 

bez zastrzeżeń. 

W kwietniu, który jest międzynarodowym miesiącem wiedzy o autyzmie Fundacja 

zorganizowania czterdzieści godzin bezpłatnych konsultacji dla rodziców dzieci z autyzmem. 

Odbył się też Dzień Otwarty Fundacji. Przedstawiciele Fundacji zrealizowali w trzech 

szkołach na terenie Białegostoku bezpłatne zajęcia przybliżające dzieciom i młodzieży 

problemy osób z autyzmem.  Wszelkie działania spotkały się z ogromnym zainteresowaniem 

środowiska. 

W kwietniu 2018 roku Fundacja podpisała umowę z Fundacją Synapsis na włączenie się do 

realizacji projektu „Wczesnego wykrywania zaburzeń w rozwoju społecznym i komunikacji 

BadaBada”. Projekt, w wsparciu Departamentu Spraw Społecznych Miasta Białegostoku 

realizowany był we sześciu żłobkach miejskich. Działaniami w ramach projektu objęto ok 

400 dzieci w wieku 18-30 miesięcy. Pozwoliło to na wyłonienie dzieci z grup ryzyka, 

przeprowadzenie pełnych badań diagnostycznych (w tym badania narzędziem ADOS-2, który 

został zakupiony w ramach tego projektu. Wyłonione dzieci zostały pokierowane do 

specjalistycznych instytucji w celu uzyskania dalszej pomocy. Wszelkie działania 

specjalistów realizowane były wolontarystycznie. 

Od maja 2018 roku Zarząd Fundacji podjął decyzję o comiesięcznych bezpłatnych 

konsultacjach dla rodziców, które realizowane są w siedzibie Fundacji w każdy pierwszy 

poniedziałek miesiąca. 

Dnia 28.06.2018 roku Zarząd Fundacji podjął uchwałę o przyjęciu i zatwierdzeniu 

Sprawozdania Finansowego za rok 2017. 

Dnia 02.07.2018 Zarząd Fundacji podjął uchwały o utworzeniu z dniem 01.09.2018 roku 

Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego dla Dzieci z Zaburzeniami ze 

Spektrum Autyzmu i Innymi Niepełnosprawnościami „Ala i As” w Białymstoku i powołaniu 

Dyrektora. Dzięki ogromnej determinacji Zarządu Fundacji w ciągu dwóch miesięcy udało 

się znaleźć odpowiedni lokal i załatwiono wszelkie niezbędne pozwolenia na prowadzenie 

tego typu działalności. W celu zapewnienia jak najwyższych standardów terapii Fundacja 

zaciągnęła pożyczki od czterech osób fizycznych w łącznej kwocie 14 tysięcy złotych. 

Pożyczki zostały spłacone w ciągu roku od momentu ich zaciągnięcia (w tym kwota 4 tysięcy 

do końca grudnia 2018 roku). 

W sierpniu 2018 roku działania Fundacji zostały zauważone i docenione przez 

wcześniejszego darczyńcę- Firmę Predica Sp. z o.o. , która przekazała na rzecz celów 

statutowych Fundacji darowiznę wysokości 12 200 złotych. Darowizna pozwoliła wyposażyć 

Punkt Przedszkolny siedzibę Fundacji w niezbędny sprzęt do terapii. 

Punkt Przedszkolny jest prowadzony w ramach Fundacji i nie stanowi wyodrębnionej 

działalności, w związku z tym wszelkie dokumenty (faktury, umowy) zawierane są przez 

Fundację z wyszczególnieniem odbiorcy- Punktu Przedszkolnego. Wychowaniem 

przedszkolnym objęto sześcioro dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydane ze względu na autyzm lub zespół Aspergera. Na potrzeby Punktu 

Przedszkolnego zatrudniono sześciu pracowników pedagogicznych: dyrektora, pedagoga 

specjalnego, logopedę, nauczyciela terapeutę, dwóch nauczycieli wychowania 
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przedszkolnego). Działalność Punktu Przedszkolnego finansowana jest z dotacji miejskiej i 

comiesięcznych opłat rodziców. Odpowiadając na potrzeby środowiska w grudniu 2018 

przeprowadzono rekrutację kolejnych dzieci do Punktu Przedszkolnego. 

 

Łącznie w roku 2018 Fundacja „A jak...”: 

- Zarząd Fundacji podjął 3 uchwały, 

- zatrudniała 10 osób w ramach umowy zlecenia, 

- zatrudniała 6 osób na umowę o pracę (Punkt Przedszkolny), 

- przeprowadziła szkolenia na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu w trzech placówkach 

(pracownicy realizowali te działania na bazie umowy o dzieło). 

 

Na przestrzeni lat 2017-2018 z usług Fundacji diagnostycznych i terapeutycznych skorzystało 

kilkadziesiąt osób z terenu całego województwa. Usługi Fundacji są polecane przez Poradnie 

Psychologiczno- Pedagogiczne, Lekarzy i innych specjalistów. Społeczna opinia o Fundacji 

ukazuje ją jako miejsce świadczące usługi na bardzo wysokim poziomie. Od początku 

istnienia Fundacji Zarząd realizuje swoje działania nieodpłatnie. Sprawy finansowe Fundacji 

prowadzone są przez biuro księgowe. 

 


