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I. Dane podstawowe: 

 

Nazwa Fundacji: 

Fundacja na Rzecz Wspierania Osób z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu i Innymi 

Niepełnosprawnościami „A jak...” 

 

Siedziba fundacji w 2020 roku:  ul. Stołeczna 6, 15-879 Białystok 

adres e-mail:    fundacja@ajakautyzm.pl 

telefon:     737-707-044 lub 737-707-055 

strona www:    www.ajakautyzm.pl 

 

Data rejestracji: 05.06.2017r. Numer KRS: 0000681119 

 

NIP: 5423276870  Regon: 367467541 

 

Zarząd Fundacji: 

Wojciech Marek Depczyński- Prezes Zarządu 

Ewa Kowalewska- Wiceprezes Zarządu 

Agata Migała- Langkamp – Skarbnik 

Agnieszka Danowska 

Edyta Bałakier 

 

Komisja Rewizyjna: 

Wiesława Chrabąszcz 

Marzanna Halicka 

Barbara Kornieluk  

 

Misja Fundacji: 

Niesienie profesjonalnej pomocy osobom z autyzmem i ich rodzinom. 

 

Główne cele działalności Fundacji: 

a) prowadzenie działalności edukacyjnej, wychowawczej i oświatowej dla  osób ze spektrum autyzmu 

i z innymi niepełnosprawnościami; 

b) wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do poprawy warunków życia osób z autyzmem i 

z innymi niepełnosprawnościami; 

c) inicjowanie i prowadzenie różnych form pomocy dla osób ze spektrum autyzmu i innymi 

niepełnosprawnościami i ich rodzin w sprawach dotyczących poprawy zdrowia, warunków 

socjalnych, ich sytuacji materialnej i adaptacji w społeczeństwie ludzi zdrowych. 
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II. Historia 

Fundacja funkcjonuje od 2017 roku. W ramach swojej działalności prowadzi działalność nieodpłatną 

oraz odpłatną. Działalność nieodpłatna to przede wszystkim porady i konsultacje świadczone na rzecz 

rodzin osób z autyzmem lub z podejrzeniem nieprawidłowości rozwojowych, a także program 

wczesnego wykrywania zaburzeń w zakresie komunikacji i relacji społecznych realizowany przy 

współpracy z Fundacją Synapsis (Badabada). W ramach działalności odpłatnej Fundacja świadczy 

usługi w zakresie diagnostyki i terapii osób z autyzmem oraz szkoleń. Odpłatnie prowadzi też 

Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny dla Dzieci z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu i 

Innymi Niepełnosprawnościami. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 

III. Działalność Fundacji w 2020 roku 

Przez cały 2020 rok Fundacja kontynuowała realizację działań prowadzonych w latach 

wcześniejszych w stopniu ograniczonym ze względu na pandemię COVID-19. Z uwzględnieniem 

zaleceń epidemiologicznych diagnozowaliśmy dzieci, odbywaliśmy konsultacje z rodzicami, 

realizowaliśmy szeroko pojętą specjalistyczną terapię dzieci z ASD.  

a) projekt „Wyjątkowe dzieci- wyjątkowi rodzice edycja II- rehabilitacja dzieci i młodzieży 

z autyzmem” 

Fundacja w 2020 roku pozyskała dofinansowanie ze środków budżetu Miasta Białegostoku na 

realizację projektu „Wyjątkowe dzieci- wyjątkowi rodzice edycja II- rehabilitacja dzieci i młodzieży 

z autyzmem” w ramach którego prowadzona była terapia indywidualna i grupowa dzieci z autyzmem 

mieszkających na terenie miasta Białegostoku. Zrealizowano 340 godzin terapeutycznych zajęć 

indywidualnych, w których uczestniczyło 19 dzieci. Zrealizowano, w dwóch grupach, 51 godzin 

terapeutycznych zajęć uspołeczniających dla 10 dzieci z zaburzeniami ASD z terenu miasta 

Białegostoku.  

b) Działalność Punktu Przedszkolnego „Ala i As” 

Podstawowym działaniem Fundacji jest prowadzenie Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Ala i 

As, do którego uczęszcza 15 dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. W 2020 roku rozwijaliśmy 

działalność Punktu Przedszkolnego wprowadzając nową formę wsparcia dzieciom- zajęcia w ramach 

wczesnego wspomagania rozwoju. Pomimo ograniczeń w funkcjonowaniu placówki, utrzymano 14 

etatów pracowników pedagogicznych i obsługi.  

 

c) działalność diagnostyczno- konsultacyjna 

W 2020 roku Fundacja kontynuowała wcześniej prowadzone działania diagnostyczne i konsultacyjne.  

Usługi  diagnostyczne w Fundacji realizowane są w oparciu o obowiązujące w Polsce i na świecie 

standardy. Na proces diagnostyczny składają się cztery spotkania: wywiad z rodzicem, obserwacja 

dziecka, badanie narzędziem ADOS-2 oraz rozmowa podsumowująca z rodzicem połączona z 

wydaniem opinii (gdy zachodzi taka potrzeba). W ciągu roku realizuje się kilkadziesiąt procesów 

diagnostycznych. Istotnym działaniem Fundacji są też usługi konsultacyjne. Na konsultacje umawiają 

się zarówno rodzice, mający obawy dotyczące rozwoju swoich dzieci lub potrzebujący pomocy w 

zakresie poszukiwania i dostosowania potrzebnej dziecku pomocy jak i specjaliści, doświadczający 

w swojej pracy trudności związanych z edukacją osób ze spektrum autyzmu.  

IV. Działalność statutowa nieodpłatna 



Fundacja prowadziła bezpłatne konsultacje dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami lub 

rodziców małych dzieci, niepokojących się o ich rozwój. Konsultacje prowadzone były w okresach 

luzowania obostrzeń, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.  

Ponadto należy zaznaczyć, iż wszystkie prace i zadania związane z prowadzeniem działalności 

fundacji i koordynowaniem  realizowanych projektów prowadzone są przez Zarząd fundacji i jego 

członków  pro bono. 

V. Działalność statutowa odpłatna 

W ramach działalności odpłatnej Fundacja w 2020 roku realizowała usługi diagnostyczno- 

konsultacyjne i terapeutyczne. W formie odpłatnej prowadzony jest też Punkt Przedszkolny. 

VI. Działalność gospodarcza 

Fundacja w 2020 roku nie prowadziła działalności gospodarczej 

VII. Uchwały Zarządu 

W 2020 roku Zarząd Fundacji podjął  osiem uchwał: 

Uchwała nr 1/2020z dnia 03.01.2020 roku w sprawie zwolnienia z opłat za przedszkole dzieci 

kończących edukację w Niepublicznym Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym dla Dzieci z 

Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu i Innymi Niepełnosprawnościami „Ala i As” w Białymstoku. 

Uchwała nr 2/2020 z dnia 03.02.2020 w sprawie określenia cen świadczonych usług w ramach 

działalności odpłatnej świadczonej przez Fundację 

Uchwała nr 3/2020 z dnia 03.02.2020 w sprawie określenia stawek za pracę wykonywaną w ramach 

działalności odpłatnej świadczonej przez Fundację 

Uchwała nr 4/2020 z dnia 03.02.2020 w sprawie określenia wysokości opłat za Punkt Przedszkolny 

w okresie trwania pandemii COVID-19 

Uchwała nr 5/2020 z dnia 29.09.2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 

2019 

Uchwała nr 6/2020 z dnia 29.09.2020 w sprawie przydzielenia dodatkowych środków na rzecz 

dodatkowej terapii realizowanej przez podopiecznych Punktu Przedszkolnego 

Uchwała nr 7/2020 z dnia 17.11.2020 w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania w Fundacji na 

Rzecz Wspierania Osób z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu i Innymi Niepełnosprawnościami „A 

jak…” 

Uchwała nr 8/2020 z dnia 02.12.2020 w sprawie przyznania nagród za szczególne osiągnięcia w pracy 

na poszczególnych stanowiskach dla pracowników Punktu Przedszkolnego 


