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POLSKA FUNDACJA POMOCY DZIECIOM 
NIEDOSŁYSZĄCYM-ECHO- 

 
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO ŚCI ZA ROK 2015 

 
 
 
ADRES 
02-094 Warszawa ul. Grójecka 65 A II piętro  
Tel. Fax 823-21-46 
 
DATA REJESTRACJI KRS 
01.10.2003r. 
 
NUMER KRS 
0000174905 
 
NUMER STATYSTYCZNY REGON 
0 1 0 9 4 0 3 6 2 
 
NUMER IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ 
526-16-95-995 
 
DANE O CZŁONKACH ZARZADU 
PREZES - Aleksandra Włodarska vel Głowacka zam. 04-898 Warszawa ul. Lubuska 2 
WICEPREZES - Anna Olesiejuk zam. 05-092 Łomianki, Dziekanów Leśny ul.Waligóry 34 
SEKRETARZ    - Małgorzata Piątkowska zam. 05-825 Opypy ul.Agrestowa 4 
CZŁONEK ZARZĄDU - Bogdan Olesiejuk zam. 02-123 Warszawa ul. Korotyńskiego 42/39 
 
FUNDACJA NIE PROWADZI DZIAŁALNO ŚCI GOSPODARCZEJ I NIE CI ĄŻĄ NA 
NIEJ ŻADNE ZOBOWI ĄZANIA PODATKOWE 
 
W ZAŁ ĄCZENIU: 
1 Sprawozdanie merytoryczne 
Sprawozdanie z działalności statutowej z podaniem konkretnych rezultatów społecznie 
użytecznych, które stanowiły podstawę założenia Fundacji za 2015r. 
 II Sprawozdanie finansowe Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Bilans na 2015r. 
Rachunek zysków i strat Fundacji za 2015r. 
Informacje dodatkowe  
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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNO ŚCI ZA 2015 R 

DZIAŁALNO ŚĆ STATUTOWA  

OD 05.04.2004 R ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO 
 
 
OPIS DZIAŁA Ń SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH, 

STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ ZAŁOŻENIA FUNDACJI 
 

Celem Fundacji jest pomoc w rozwoju dzieciom z wadami słuchu, opóźnionym rozwojem mowy 
,dzieciom specjalnej troski i ich rodzinom, a także młodzieży i osobom dorosłym z uszkodzonym 
słuchem. 
 
1.Relizowane programy: 
 
 „Od pierwszego słowa do pierwszej pracy. Stymulacja rozwoju oraz aktywizacja 
zawodowa i społeczna osób z wadą słuchu. Realizacja w Ośrodku Wsparcia PFPDN 
–ECHO-„ 
Projekt realizowany jest od grudnia 2012r do listopada 2015r. przy wsparciu finansowym  
Miasta Stołecznego Warszawy. 
Zadanie realizowane jest w Ośrodku Wsparcia dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z wadami 
słuchu i mowy w Warszawie. W projekcie uczestniczą osoby niepełnosprawne oraz osoby z ich 
otoczenia: rodzice, opiekunowie, nauczyciele i wychowawcy zamieszkujący na terenie 
Warszawy. 
 Cele projektu: 

1. Zmniejszenie wykluczenia dzieci, młodzieży i dorosłych osób niedosłyszących poprzez 
kompleksowe wsparcie logopedyczne, psychologiczne, pedagogiczne realizowane 
indywidualnie i grupowo.  

2. Wsparcie działaniami informacyjno - edukacyjnymi otoczenia osób z wadą słuchu – 
rodziców, nauczycieli, środowiska lokalnego. 

3. Usprawnianie słuchu i mowy poprzez oddziaływania rehabilitacyjne i rewalidacyjne: 
- kształtowanie i rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej (wychowanie słuchowe, 
treningi słuchowe, ćwiczenia prozodii mowy) 

4. Wszechstronna stymulacja rozwoju 
– intelektualnego, emocjonalnego i społecznego 

5. Aktywizacja zawodowa  
– wprowadzanie osób z wadą słuchu na otwarty rynek pracy 

6. Kształtowanie i wsparcie kompetencji społecznego funkcjonowania osób 
niedosłyszących, włączanie w środowisko osób słyszących – działania na rzecz 
integracji społecznej 
 

  
W ramach projektu podopieczni Fundacji Echo mogą brać udział w następujących zajęciach: 
 

1. Terapii indywidualnej ze specjalistami z zakresu surdologopedii, surdopedagogiki, 
psychologii, integracji sensorycznej (przeprowadzono 802 godziny) 

2. Terapii grupowej: logorytmice, terapii psychomotorycznej, pedagogicznej, 
psychologicznej, Ruchu Rozwijającego metodą W. Sherborne          
(przeprowadzono 275 godzin) 
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3. Zajęciach grupowych: rekreacyjno-sportowych, plastycznych, tanecznych, teatralnych, 
przedmiotowych (przeprowadzono 221 godzin)  

4. Zajęciach indywidualnych z trenerem pracy(przeprowadzono 190 godzin) 
.Konsultacjach dla nauczycieli ( zrealizowano 20  godzin)  

5. Komunikacji niewerbalnej - kurs języka migowego (przeprowadzono 60 godzin) 
6. Choinkowej imprezie integracyjnej(odbyła się w XII 2014 r) 

Osiągnięte rezultaty zadania: 
1. w sferze społecznej i zawodowej  
• zwiększenie samodzielności,  
• zwiększenie wiary we własne możliwości, 
• osoby przygotowujące się do zdobycia zawodu, poszukujące pracy itp. zdobędą 
umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, 
2. w sferze emocjonalnej  
• wzrost poczucia własnej wartości, 
• brak poczucia wyalienowania, 
3. w sferze intelektualnej oraz usprawnianiu słuchu i mowy  
• rozwój słownictwa poprzez stymulację intelektualną,  
• podniesienie kompetencji językowych,  
• usprawnienie słuchu i mowy. 
4. w sferze poznawczej, 
• wzrost świadomości kulturowej  
• wzrost rozwoju potencjału twórczego 
Prowadzone, przez wysoko wykwalifikowaną kadrę specjalistów, różne formy terapii dla 
dzieci i młodzieży przyczynią się do prawidłowego rozwoju oraz funkcjonowania i nauki 
wśród słyszących rówieśników. Wspieranie rozwoju językowego, emocjonalnego i 
społecznego, ułatwi zdobycie wykształcenia i zawodu, co pozwoli na podjęcie pracy i sprawi, 
że nasi podopieczni osiągną w przyszłości niezależność finansową, a także  życiową 
samodzielność. 
 
 „Od samodzielnego słowa do samodzielnej pracy. Wsparcie rozwoju oraz aktywizacja 
zawodowa i społeczna osób z wadą słuchu w Ośrodku wsparcia PFPDN -ECHO-„ 

 Projekt współfinansowany przez PFRON  
Projekt realizowany jest od 1 kwietnia 2013r do 31 marca 2016r.  
Zadanie ma charakter ponadregionalny.  
Cel Projektu:  
Usamodzielnienie podopiecznych Fundacji -ECHO- w procesie socjalizacji, edukacji, 
przygotowania do podjęcia pracy zawodowej i pełnienia dostępnych społecznie ról poprzez 
rehabilitację słuchu i mowy oraz stymulację rozwoju poznawczego, emocjonalnego i 
społecznego. 
W projekcie realizowane są następujące działania:  
Formy wsparcia:  
1.Terapia indywidualna (surdologopedyczna, pedagogiczna, psychologiczna, Integracja 
Sensoryczna, masaż (w tym badania, konsultacje i inne). Łącznie w 2015r ok 2920 godzin 
2.Terapa grupowa grupowa(logopedyczna :logorytmika, emisja głosu; pedagogiczna, 
psychologiczna, Werroniki Sherborn, psychoruchowa, psychoedukacyjna i inne. Łącznie w 
2014r ok. 440 godzin.  
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3.Zajęcia grupowe (zajęcia językowe, logicznego myślenia, plastyczne, teatralne, taneczne, 
rekreacyjno-sportowe). Łącznie w 2015r ok. 336 godzin. 
4.Grupa wsparcia dla młodzieży Łącznie w 2015r ok. 30 godziny. 
Pozostałe działania:  
5. Grupa wsparcia dla rodziców  Łącznie w 2015r  ok. 120 godzin  
6.Tłumaczenia symultaniczne- tłumacz PJM Łącznie w 2015rok.  90 godziny 
Wykonawcami są pracownicy Ośrodka specjaliści poszczególnych dziedzin, którzy będą 
prowadzić terapię zgodnie z kwalifikacjami (logopedzi, psychologowie, terapeuci i inni). 
Osoby te posiadają wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi niedosłyszącymi (praca w 
specjalistycznych placówkach) i są znakomitymi fachowcami w tej dziedzinie. 
 Beneficjenci ostateczni biorący udział w projekcie w każdym roku realizacji projektu. 
188 osób niepełnosprawnych do 18 r.ż. korzystających z oferowanego wsparcia, w tym 
gimnazjaliści i licealiści korzystający z grupy wsparcia dla młodzieży , 
 15 osób niepełnosprawnych od około 18 roku życia- młodzieży korzystającej grupy wsparcia 
dla młodzieży. 
10 rodziców rocznie  
Razem 213 osób rocznie  
Uczestnictwo w zajęciach odbywa się wg potrzeb- dobieranych indywidualnie wspólnie ze 
specjalistami każdy z uczestników realizuje własny indywidulany program rehabilitacji. 
Działania dobierane są w zależności od wieku, rozwoju, stopnia niedosłuchu, również ich 
forma (grupowa, indywidualna) jest dobierana indywidualnie według IPD. 
 W zadaniu biorą udział podopieczni niedosłyszący od 0 do 35 roku życia.  
 
Jednym z najważniejszych osiągnięć jest integracja ze środowiskiem osób (głównie 
rówieśników) słyszących, a także podjęcie przez rodziny procesu wychowania i rehabilitacji 
własnych dzieci, a nie oddawania do placówek specjalnych. 
Istotną rolą jaką pełni Fundacja jest również przygotowanie przyszłej kadry -studentów WSPS 
i Wydziału Pedagogicznego UW. Fundacja stała się placówką wzorcową, gdzie studenci mogą 
czynnie brać udział w terapii dziecka niedosłyszącego. Dzieci mają także indywidualne zajęcia 
ze studentami w swoich domach. Wprowadzone w poprzednich latach lekcje wyrównawcze z 
języka obcego były odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez dzieci i rodziców. Postępy dzieci, 
utrzymująca się dobra frekwencja i zadowolenie opiekunów świadczą o dobrze prowadzonych 
zajęciach. Dzięki wsparciu Fundacji tworzą się kolejne grupy wsparcia o bardzo 
zróżnicowanych potrzebach. Świadczy to rozwoju organizacji i otwartości na pomysły i 
potrzeby podopiecznych. W ten sposób w praktyce realizowana jest idea podążania za 
dzieckiem. 
Prowadzone, przez wysoko wykwalifikowaną kadrę specjalistów, różne formy terapii dla 
dzieci i młodzieży przyczyniają się do prawidłowego rozwoju oraz funkcjonowania i nauki 
wśród słyszących rówieśników. Wspieranie rozwoju językowego, emocjonalnego i 
społecznego, ułatwia zdobycie wykształcenia i zawodu, co pozwoli na podjęcie pracy i sprawi, 
że nasi podopieczni osiągną w przyszłości niezależność finansową, a także życiową 
samodzielność. 
 
 
„Młodzie ż niesłysząca w drodze do samodzielności i niezależności – wsparcie rozwoju 
edukacyjnego i społecznego młodzieży i osób dorosłych z wadą słuchu w Ośrodku 
Wsparcia PFPDN ECHO” 
Projekt dofinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
 w ramach XIII konkursu zadań zlecanych. 
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Okres realizacji projektu: 
Projekt realizowany jest od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2017 r. 
Cele projektu: 
Cel główny: Usamodzielnienie i uzyskanie wyższego poziomu edukacji oraz niezależności 
Beneficjentów. 
Cele szczegółowe - kształtowanie zintegrowanej struktury osobowości Beneficjentów, 
realnego obrazu swoich możliwości i ograniczeń, uwalniania od lęku i obaw, rozwijanie 
samodzielności, aktywności społecznej i efektywności działania, usprawnianie rozwoju 
intelektualnego, podnoszenie umiejętności komunikacyjnych. 
Beneficjenci projektu: 
Projekt adresowany jest do 115 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o 
niepełnosprawności lub orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności.  
2. Terapia logopedyczna indywidualna(zrealizowano w 2015r 530 godziny) 
Indywidualna terapia logopedyczna, służy rozwijaniu umiejętności słuchowych i werbalnych..  
Usamodzielnianie poprzez terapię indywidualną surdologopedyczną realizowane jest przez 
specjalistów surdologopedów podczas indywidualnych spotkań.  
W zajęciach tych wykorzystywane są metody: audytywno-werbalna, trening słuchowy, trening 
umiejętności komunikacyjnych – metody dostosowane do potrzeb beneficjenta. 
Terapia obejmuje naukę prawidłowej artykulacji głosek, korygowanie zaburzeń ich realizacji, 
budowania poprawnych gramatycznie zdań i wypowiedzeń, rozumienia treści słyszanych i 
czytanych. Utrwalanie prawidłowej wymowy ćwiczonych głosek w mowie spontanicznej. 
3. Indywidualna terapia pedagogiczna(zrealizowano w 2015r 374 godzin)  
Kompetencja językowa i komunikacyjna eliminuje poczucie niższej wartości, odmienność 
funkcjonalną, minimalizuje poczucie wyobcowania, automarginalizacji i wykluczenia 
społecznego. Sprzyja integracji ze środowiskiem rodzinnym, rówieśniczym. Celem projektu 
jest podniesienie poziomu kompetencji językowej i komunikacyjnej w aspekcie semantycznym 
i syntaktycznym oraz w zakresie świadomego stosowania reguł użycia języka w mowie i 
piśmie. Ma to podstawowe znaczenie dla poprawnego użycia języka w życiu codziennym, dla 
powodzenia szkolnego oraz akceptacji społecznej. 
4. Grupowa terapia pedagogiczna( zrealizowano w 2015r 179 godziny)  
Grupowa terapia surdopedagogiczna jest ważnym elementem rehabilitacji słuchu i mowy. 
Trening w grupie rówieśniczej jest niezbędny do nabywania przez osoby głuche umiejętności 
społecznych w procesie usamodzielniania. Uczestnictwo w terapii grupowej 
surdopedagogicznej zwiększa kompetencję językową i komunikacyjną oraz samodzielność w 
sytuacjach zadaniowych, obniża niepokój w podejmowaniu nowych zadań, a ośmiela w 
relacjach komunikacyjnych w znanym i mniej znanym środowisku społecznym.  
5. Terapia psychologiczna indywidualna (zrealizowano w 2015r 551 godziny) 
Pomoc psychologiczna jest niezbędna w kształtowaniu zintegrowanej struktury osobowości 
osób z wadami słuchu na wszystkich etapach edukacji. To proces długofalowych oddziaływań 
w obszarze edukacji i funkcjonowania emocjonalnego w bliższym i dalszym środowisku 
społecznym.  
Terapia psychologiczna to w projekcie cykliczne spotkania indywidualne oraz badania 
diagnostyczne i doraźna pomoc psychologiczna. 
6. Zajęcia z języka angielskiego grupowe (zrealizowano w 2015r 36 godzin) 
Zajęcia z języka angielskiego przeznaczone są dla osób z uszkodzonym słuchem 
uczęszczających do szkół masowych i wyższych uczelni. Osoba niesłysząca może opanować 
materiał z jęz. obcego tylko w małych grupach. 
7. Konsultacje/interwencje (osoba niesłysząca, nauczyciel, wykładowca, rodzic, 
specjalista) (zrealizowano w 2015r 3 godziny) 
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Młodzież niesłysząca uczęszczając do szkół i uczelni ogólnodostępnych narażona jest na 
nietolerancję, dyskryminację i etykietowanie ze strony słyszących rówieśników  

Udział beneficjentów w projekcie zapewnia podniesienie poziomu wiedzy i 
umiejętności pozwalających na większą samodzielność i lepsze funkcjonowanie w życiu 
codziennym–w domu, szkole, pracy. Ograniczy tym samym liczbę osób z wadami słuchu 
pozostających w odizolowanym środowisku. Umiejętność radzenia sobie w środowisku 
rówieśniczym pozwoli na zmianę postaw społecznych wobec osób z wadą słuchu.  
Wyposażenie beneficjentów w kompetencje potrzebne lub niezbędne do samodzielnego życia, 
pozwoli na ich większą niezależność, lepsze funkcjonowanie w społeczeństwie. W 
konsekwencji przyczynia się także do osłabienia powszechnych stereotypów o osobach z 
wadami słuchu i tworzenia przyjaznego osobom niepełnosprawnym otoczenia i dalszego 
usamodzielniania. 
 
„Usłysz i zobacz: dźwięk, melodię i słowa – stymulacja rozwoju osób niesłyszących. 
Realizacja w Ośrodku Wsparcia PFPDN –ECHO-„ 
Projekt współfinansuje miasto stołeczne Warszawa. 
Projekt realizowany od dnia 1 grudnia 2015 r. do 30 listopada 2018 r. w Ośrodku Wsparcia dla 
dzieci młodzieży i osób dorosłych z wadami słuchu i mowy w siedzibie Fundacji przy ul. 
Grójecka 65A, 02-094 Warszawa oraz w placówkach z terenu Miasta Warszawy, w których 
realizowane jest wsparcie w formie porad/konsultacji dla nauczycieli i wychowawców. 
 Miejsca potencjalnej pracy beneficjentów, na terenie Warszawy. 
Celem zadania jest przeciwdziałanie wykluczeniu oraz wsparcie osób niepełnosprawnych 
dążących do usamodzielnienia się i pełnego funkcjonowania w społeczeństwie oraz ich rodzin. 
Cele szczegółowe: 
– rozwijanie samodzielności oraz aktywizacji społecznej i zawodowej osób niesłyszących 
– poprawa artykulacji i podwyższenie  wrażliwości słuchowej, 
– doskonalenie komunikacji werbalnej z otoczeniem, 
– usprawnianie rozwoju intelektualnego (rozszerzanie zasobu słownictwa i kształtowanie 
prawidłowej struktury językowej, podnoszenie kompetencji językowych), 
– podnoszenie umiejętności komunikacyjnych 
–  wsparcie rodziców/opiekunów, nauczycieli, wychowawców w procesie usamodzielniania 
 i integracji niepełnosprawnych dzieci. 
Podopieczni Fundacji mogą uczestniczyć w ramach projektu w następujących działaniach: 
1.Terapia indywidualna 
Terapia indywidualna prowadzona będzie w formach terapii surdologopedycznej, 
surdopedagogicznej i psychologicznej oraz Integracji Sensorycznej. 
2.Terapia grupowa 
Działania te realizowane są w formie zajęć/grupowej pracy psychologicznych, 
surdopedagogicznych, surdologopedycznych (logorytmicznych, emisja głosu), 
ogólnorozwijających (np. metodą Weroniki Sherborne, psychoedukacyjne, psychomotoryczne, 
muzyczno-rytmiczne) i innych formach terapii, 
3.Zajęcia grupowe 
Zajęcia kompensacyjne 
-pomoc w opanowaniu materiału szkolnego w wielu dziedzinach na różnych szczeblach 
edukacji, 
-wyeliminowanie w obszarze edukacyjnym negatywnych skutków braku słuchu, 
-pomoc w przygotowaniu do egzaminu po 3 klasie, po  6 klasie, gimnazjalnego i maturalnego. 
Zajęcia kompensacyjne prowadzone będą w następujących formach: językowe, logicznego 
myślenia (np. matematyczne) i inne. 
Zajęcia usprawniające przez sztukę 
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Sposób realizacji:  zajęcia taneczne, teatralne zajęcia plastyczne i inne. 
Celem zajęć jest; 
-wykorzystanie sztuki jako narzędzia do kształtowania świadomości kulturowej osób 
z uszkodzeniem słuchu, 
-kształtowanie umiejętność twórczej samorealizacji, 
-rozwijanie potencjału emocjonalnego i społecznego, 
-rozwijanie orientacji przestrzennej i świadomego ruchu. 
-kształtowanie wyobraźni twórczej i przestrzennej 
4.Sesje z trenerem pracy 
Celem tych zajęć są  działania, które pozwolą na zminimalizowanie, bądź wyeliminowanie 
problemów związanych z procesem socjalizacji, przygotowania i  podjęcia pracy zawodowej. 
Wsparcie  to realizowane będzie w oparciu o model Zatrudnienia Wspomaganego (ZW) –  jest 
to model umieszczania osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy.”….Zatrudnienie 
Wspomagane znacznie wykracza poza rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych, 
dokonuje przekształceń w środowisku pracowniczym osób sprawnych, zmienia motywację  
i zachowanie osób niepełnosprawnych, modyfikuje społeczną recepcję niepełnosprawności, 
przyczynia się do sukcesu ekonomicznego całego społeczeństwa…..”(Dziurla, R. (2011). 
Zatrudnienie Wspomagane – nowy wymiar rehabilitacji zawodowej. W: E. Pisula, K. 
Bargiel-Matusiewicz, K. Walewska, (red.), Oblicza rehabilitacji. Warszawa: 
MediPage).Pięcioetapowy model ZW zalecany jest przez Europejską Unię Zatrudnienia 
Wspomaganego (EUSE). 
5.Porady/konsultacje 
Celem porad/ konsultacji jest natychmiastowa reakcja specjalistów na problemy zaistniałe w 
placówkach do których uczęszczają nasi podopieczni. W miarę możliwości szybkie i skuteczne 
rozwiązanie zaistniałych sytuacji konfliktowych z podaniem proponowanych metod, które 
przyczynią się do zapobiegania takim przypadkom w przyszłości. Wzrost świadomości 
 i wiedzy rodziców/opiekunów, nauczycieli, wychowawców, rodzin podopiecznych w zakresie 
prawa, rehabilitacji, edukacji. 
6.Komunikacja niewerbalna- kurs PJM 
Celem oddziaływań jest podnoszenie kompetencji komunikacji niewerbalnej, realizowanej 
poprzez  kurs PJM (Polski Język Migowy). Polski Język Migowy to język 
wizualno-przestrzenny, którym posługuje się społeczność osób głuchych w Polsce (zarówno 
osoby głuche, jak i słyszące dzieci głuchych rodziców). Jest to język posiadający własne, 
niezależne od polskiego języka polskiego, słownik i gramatykę. 
 
7.Grupa Wsparcia dla Młodzieży- (GWM)  
Celem  spotkań jest wzajemne wspieranie się i dzielenie doświadczeniami, nawiązywanie 
kontaktów interpersonalnych z innymi niesłyszącymi, wykluczanie osamotnienia i alienacji. 
Wspólne spędzanie czasu wolnego. 
8.Choinkowa impreza integracyjna 
Choinkowa impreza integracyjna kierowana jest do 130  dzieci i młodzieży- podopiecznych 
Fundacji.  Planowane są różnorodne działania, które mają na celu przybliżenie podopiecznym 
postaci Mikołaja i tradycji Świąt Bożego Narodzenia oraz integrację ze słyszącymi 
uczestnikami imprezy. W realizację zadania zaangażowane były rodziny, a także 
wolontariusze. 

 

Młodzież w Działaniu 
 Projekty Międzynarodowe i Wolontariat Europejski. 
Kontynuowanie współpracy z Fundacją RA i DO Międzynarodowym Centrum Wsparcia 
Młodzieży i Dorosłych. 
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W ramach współpracy w 2015r młodzież wzięła udział w 3 wyjazdach do Grecji, 2 wyjazdach 
do Hiszpanii. 
Wolontariat 
Jesteśmy akredytowaną Organizacją Wysyłającą wolontariuszy w ramach Akcji 2 Wolontariat 
Europejski Wspólnotowego Programu "Młodzież w działaniu". W ramach Wolontariatu 
Europejskiego (European Yoluntary Service) młodzież w wieku od 18 do 30 lat może spędzić 
za granicą okres do 12 miesięcy, pomagając przy realizacji projektów na rzecz społeczności 
lokalnej. Dotyczą one zagadnień takich jak: środowisko naturalne, kultura i sztuka, zajęcia 
 z dziećmi, młodzieżą, ludźmi starszymi, działania przeciwko rasizmowi, ksenofobii 
 i narkomanii, informacja europejska, sport i rekreacja, bezrobocie oraz wiele innych. 
Wolontariusze poznają inną kulturę i język, zyskują nowe doświadczenia oraz nawiązują 
międzynarodowe znajomości. Często odkrywają swój potencjał, lepiej poznają siebie. 
 

Dzień Dziecka- czerwiec 2015  
6 czerwca 2015 roku odbył się w Zbiroży wyjątkowy Dzień Dziecka, pod hasłem 20 –LAT 
PFPDN- ECHO- i 25 LAT FIRMY MED-EL 
Było około 300 osób. Towarzyszyła nam przepiękna pogoda. 
Dzieci, młodzież i dorośli skorzystali z wielu wspaniałych atrakcji. Można było zrobić 
czerpany papier, mydełko, nietypową biżuterię oraz gliniane naczynia. 
Dla odważnych: tory przeszkód, quady, samochodziki i inne atrakcje jeżdżące i skaczące.. Kto 
chciał mógł postrzelać z łuku. Odbyły się również konkurencje sportowe. Na koniec rozdano 
atrakcyjne nagrody. 
Zmęczeni uczestnicy mogli do woli posilić się i napoić. Wspaniałe jedzenie podawano pod 
ogromną wiatą. 
Radości, śmiechu, zabawom nie było końca. 
 
Turnus rehabilitacyjny -lipiec 2015 
Wyjazd rekreacyjny dla dzieci i młodzieży z wadą słuchu, na którym prowadzone były 
zajęcia terapeutyczne w oparciu o pracę indywidualną i grupową, pobudzające wszechstronną 
stymulację rozwoju dzieci niedosłyszących. Program wyjazdu uwzględnia wszechstronne 
działania na rzecz szeroko rozumianego rozwoju jednostki z uszkodzeniem słuchu, dlatego też 
wypoczynek letni został wzbogacony zadaniami stymulującymi szczególnie te sfery, które z 
powodu niesprawności ograniczają pełne poznanie otaczającego świata i uczestnictwo w życiu 
społecznym. 
Miejsce - Mrzeżyno 
Termin realizacji od 25.07.- 08.08.2015r roku. Liczba 
uczestników: 197 osób 
W tym : 18 osób kadry,  54 dzieci niedosłyszących, 125 osób - rodzice, opiekunowie, 
rodzeństwo. 
Dzięki realizacji zadania osiągnięte zostaną następujące rezultaty:  
w sferze krajoznawczej 
• poszerzenie wiadomości o kraju, a także znawstwa przyrody i kultury materialnej  

i duchowej, 
• rozwijania wiedzy na temat środowisk lokalnych (wieś, miasto, gmina, powiat), w sferze 

społecznej 
nastąpi pełniejsza integracja ze środowiskiem osób słyszących, 

• przedsięwzięcie przyczyni się do ukształtowania postawy odpowiedzialności za siebie i 
innych, dojrzewania do przyszłych ról społecznych i postaw obywatelskich, 

w sferze emocjonalnej 
• nastąpi poczucie tożsamości, 
• zwiększona zostanie kontrola nad własnym życiem, co umożliwi świadome decyzje, 
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• uczestnicy zadania będą umieli dostrzec różnice w poglądach innych, szanując je zarazem, 
 a jednocześnie będą potrafili zachować i bez obawy prezentować własne spojrzenie na 
panujące normy społeczne, 

• dzieci i młodzież ukształtują swój światopogląd na uniwersalnych wartościach ludzkich, 
poznają własne możliwości i deficyty w procesie stawania się bardziej sobą, 
w sferze intelektualnej oraz usprawnianiu słuchu i mowy 

• poprzez stymulację intelektualną dzieci i młodzieży nastąpi rozwój słownictwa, 
• podniesione zostaną kompetencje językowe, dzięki czemu będą mogli sięgać do różnych 

dziedzin wiedzy i poszerzać swój własny repertuar intelektualny 
• nastąpi usprawnienie słuchu i mowy. 
Prowadzone, przez wysoko wykwalifikowaną kadrę specjalistów, różne formy zajęć dla dzieci 
i młodzieży przyczynią się do prawidłowego rozwoju oraz funkcjonowania i nauki wśród 
słyszących rówieśników. 
W ramach projektu pn. Wyjazd dla dzieci i młodzieży z wadą słuchu 
prowadzone były: 
I Zajęcia indywidualne: surdologopedyczne, surdopedagogiczne, 
II  Zajęcia grupowe: surdologopedyczne, surdopedagogiczne, psychologiczne 
III Warsztaty terapeutyczne 
IV Warsztaty plastyczne 
V Zajęcia ruchowe ogólnorozwojowe, 
Krótki opis 
I Zajęcia indywidualne: surdologopedyczne, surdopedagogiczne 
Celem zajęć była likwidacja wad i niedoskonałości wymowy oraz uzyskanie zadowalających 
efektów w postaci prawidłowego obrazu artykulacji głosek języka polskiego w wypowiedziach 
dziecka. Miało to bezpośrednie przełożenie na wykorzystanie nabytych umiejętności w czasie 
wypowiadania swojej roli na scenie. W zależności os stopnia rozwoju językowego pracowano 
nad wprowadzeniem w strukturę języka lub podnoszeniem kompetencji językowej. 
II Zajęcia grupowe: surdologopedyczne, surdopedagogiczne 
Celem zajęć grupowych było wyposażenie dzieci w kompetencje językowe umożliwiające im 
optymalny rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny. Ważnym elementem tych zajęć było 
podnoszenie kompetencji językowej, umożliwiające samodzielne zredagowanie wypowiedzi 
 i otwierające możliwość wypowiedzenia się na szerszym forum. Prowadzone były ćwiczenia 
fonacyjne, emisją głosu, ćwiczenia oddechowe 
III Warsztaty terapeutyczne 
Celem   oddziaływań   specjalistów   (surdologopedów,   pedagogów,   psychologa) było 
zapobieganie wpływom wady słuchu na rozwój dziecka, a także umożliwienie dzieciom 
identyfikacji siebie, integracji w rodzinie i społeczeństwie. 
IV Warsztaty plastyczne 
Celem zajęć było zapoznanie uczestników z wybranymi technikami prac plastycznych, nabycie 
umiejętności potrzebnych do samodzielnego wykonania prac, przygotowanie kartek o tematyce 
świątecznej oraz przygotowanie wystawy prac plastycznych .  
VZajęcia ruchowe ogólnorozwojowe 
Zajęcia te prowadzone były dla wszystkich grup wiekowych. Były ogromną atrakcja dla 
uczestników. Uczyły sportowej rywalizacji, mobilizowały do wysiłku, wpływały dodatnio na 
integrację grupy. Dodatkowy bardzo istotny element - to nauka zasad gier zespołowych oraz 
wykorzystanie w praktyce nowo zdobytej wiedzy. Zorganizowano: 
 

• „Zaślubiny z Morzem" 
• Ogniska 
• Dyskoteki 
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• Dzień Sportu 
• Bal 
• Wycieczkę do kina 
• Podchody dla młodzieży 

Wszystkie zadania były realizowane zgodnie z założeniami programu 
Rozkład zajęć. 
A. godziny przedpołudniowe (od rana 900 do obiadu 1400): 
- zajęcia indywidualne i grupowe ze specjalistami 
B.godziny popołudniowe (po obiedzie 1600 do 1800) 

- zajęcia grupowe ze specjalistami, 

- indywidualna praca rodzica, opiekuna z dzieckiem, wolontariusza, 

- zaj ęcia młodzieży z opiekunami, 

- zajęcia integrujące i stymulujące rozwój kontaktów społecznych.(plastyczne, sportowe, 
taneczne, teatralne, bal) 

C. godziny wieczorne (od 2000 do 2230) 

- warsztaty i szkolenia dla rodziców. 
Niedziela -wycieczki krajoznawcze (1 wycieczka ciuchcią - zwiedzanie latarni morskiej - dla 
dzieci młodszych, 1 wycieczka do wesołego miasteczka - dla młodzieży) 
Ramowy program zajęć dodatkowych 
25-VII- sobota-  przyjazd 
26-VII- niedziela 20.00-zebranie 
27-VII-poniedziałek- 20.00 wieczorek zapoznawczy(informacje o atrakcjach proponowanych 
przez Ośrodek SUS) 
28-VII-wtorek 
29-VII- środa –  18.00 Firma INTERTON- środki do czyszczenia, suszenia i pielęgnacji 
aparatów słuchowych 
30-VII-czwratek 
31-VII-piątek-  firma OTICON 
1-VIII-sobota- Dzień Sportu; Podchody „Afryka Dzika” 
            Firma MED-EL 20.00 OGNISKO 
2-VIII -niedziela-wycieczka dla chętnych 
3-VIII - poniedziałek- firma MEDICUS  
4-VIII -wtorek-  
5-VIII - środa- Bal „Afryka Dzika” 
6-VIII -czwartek-20.00 spotkanie Fundacyjne 
7-VIII -pi ątek- uroczyste zakończenie; pakowanie pomocy dydaktycznych 
8-VIII - wyjazd po śniadaniu 
 
Impreza Choinkowa odbyła się w grudniu 2015r  w ramach projektu: 
„Od pierwszego słowa do pierwszej pracy. Stymulacja rozwoju oraz aktywizacja zawodowa 
 i społeczna osób z wadą słuchu. Realizacja w Ośrodku Wsparcia PFPDN –ECHO-„ 
18 grudnia 2015 roku w siedzibie Fundacji -ECHO- uczestniczyliśmy w niezwykłym 
Wieczorze Wigilijnym. Przywitały nas Życzeniami Świątecznymi Aleksandra Włodarska vel 
Głowacka i Anna Olesiejuk. Następnie wystąpili aktorzy teatru „Maskarada”. Obejrzeliśmy 
przepiękny, zabawny spektakl pt.„Elfy i fabryka prezentów”. W trakcie przedstawienia 
podopieczni Fundacji  ozdabiali papier do pakowania prezentów, a potem razem zawijali w 
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niego ogromne paczki. Można było również zrobić pudełko na prezenty dla siebie i zabrać je do 
domu. Śmiechu i radości nie było końca. Nagle ktoś zawołał Mikołaja. I za chwilę już wszyscy 
skandowali Mikołaju!!! Mikołaju !!!… W drzwiach pojawił się Mikołaj z wielkim workiem 
prezentów. Wszystkie dzieci otrzymały upominki. Mikołajowi pomagali: Pan Daniel z Firmy 
Qpharma oraz Pani Ania i  Pani Aleksandra z zarządu PFPDN-ECHO-. Po obejrzeniu tego, co 
zawierały paczki świąteczne, wszyscy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek. Wspaniały, 
pełen wrażeń Wieczór Wigilijny dobiegł końca. Tłumaczyła w PJM Pani Ewa Wojdyr. 
 
20 LAT ROZWOJU POLSKIEJ FUNDACJI POMOCY DZIECIOM 
NIEDOSŁYSZĄCYM -ECHO- 
 20 - lecie działalności Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym –ECHO-odbyło 
się 22 kwietnia 2015 roku w Bibliotece Narodowej w Warszawie. 
    Honorowy patronat uroczystości objęła Małżonka Prezydenta RP Anna Komorowska. 

20 lat Fundacji- ECHO-, to podróż przez trudną, lecz pełną fascynacji krainę, w której 
dzieci niesłyszące rozwijają się jak motyle i wyfruwają w świat wybierając swoją 
niepowtarzalną, indywidualną drogę.  Od 20 – lat naszą misją są wspólne działania, oparte na 
wzajemnym szacunku i współpracy, ich celem jest doprowadzenie podopiecznych do 
wszechstronnego poznania świata i aktywnego w nim uczestniczenia. Dzieląc się wspólnie 
sukcesami, porażkami, radościami i smutkami - tworzymy jedną Wielką Rodzinę. 

 Rodzinna atmosfera panowała również na uroczystości Jubileuszu. Rozpoczęliśmy 
dźwiękami wiolonczeli. Preludium D-dur z suity Jana Sebastiana Bacha wykonał pan Mikołaj 
Pałosz, ojciec naszych podopiecznych Antoniego i Gabrieli.  

Następnie Prezes PFPDN-ECHO- Aleksandra Włodarska vel Głowacka poprosiła na 
scenę Olę, naszą 4- letnią bilateralnie zaimplantowaną podopieczną. Widownia wstrzymała 
oddech. Ola miała w ręku malutkie skrzypeczki i już po chwili rozbrzmiewała, w jej 
wykonaniu, „Piosenka kowbojska”. Po zakończeniu utworu oklaskom nie było końca.  

Część oficjalną Pani Prezes rozpoczęła od odczytania listów gratulacyjnych od 
Małżonki Prezydenta RP Anny Komorowskiej, Rzecznika Praw Dziecka Pana Marka 
Michalaka oraz Sekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnika 
Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Jarosława Dudę. Następnie przywitała Komitet Honorowy 
Jubileuszu oraz wszystkich przybyłych gości. Przedstawicieli instytucji i placówek 
państwowych, samorządowych, prywatnych, organizacji pozarządowych, specjalistów, 
pracowników, wolontariuszy, podopiecznych i ich rodziny oraz przyjaciół Fundacji. Na 
widowni było około 250 osób.  

 Wiele osobistości wystąpiło z gratulacjami i życzeniami, a w śród nich pan Artur 
Pozorek Pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego do spraw Osób 
Niepełnosprawnych, który w imieniu Adama Struzika Marszałka Województwa 
Mazowieckiego wręczył Fundacji medal „PRO MASOVIA”, za wybitne zasługi oraz 
całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego. Dyplomy uznania otrzymały 
współzałożycielki Fundacji-ECHO- Małgorzata Piątkowska, Anna Olesiejuk, Aleksandra 
Włodarska vel Głowacka. 

  Prezes przypomniała początki działalności Fundacji i przedstawiła wszystkich 
fundatorów i zarazem założycieli organizacji. Są nimi: Maryla Polakiewicz, Grażyna 
Dryżałowska, Ewa Żochowska, Małgorzata Piątkowska, Anna i Bogdan Olesiejuk, Aleksandra 
i Gerard Włodarscy vel Głowaccy. 

Nadszedł czas na część artystyczną i prezentacje. Jako pierwszą, uczestnicy Jubileuszu 
obejrzeli krótką etiudę malowaną dźwiękiem, ruchem i światłem pt. „Wiosna” przygotowaną 
przez specjalistów i rodziców. Na scenę wybiegły małe pszczółki, następnie bociany i 
żabki-były to nasze 4-5 latki. Tańczyły, grały na instrumentach, śpiewały i słuchały Pani 
Wiosny-, którą zagrała Ewa Kozłowska. Wszystko w kolorowych światłach i zmieniających się 
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na ekranie dekoracjach. Na scenie Maluszkom pomagali rodzice. Ewa Wasińska –Zdżalik na 
gitarze oraz jej córki Tosia na fortepianie i Zuzia na flecie akompaniowały artystom. Występ 
wywołał wielki entuzjazm i gromkie brawa. 

Wiceprezes Anna Olesiejuk opowiedziała 20-letnią historię Fundacji oraz przedstawiła 
plany na przyszłość. Przed jej wypowiedzią zobaczyliśmy krótki filmik pt. „Wspomnienia  
z 20-lat – ECHO-”pokazujący zdjęcia podopiecznych, realizowane działania oraz zmieniające 
się siedziby Fundacji od 1995 roku do 2015 roku. 

Obejrzeliśmy teledysk grupy Młodzi Migają Muzykę (MMM) z OSWG Łucka, na 
którym młodzież niesłysząca miga oraz po przez choreografię i scenografię przekazuje tekst 
znanych piosenek. W tym czasie zmieniły się dekoracje. Na scenę wjechał kolorowy pociąg. 
Grupa 7-8 letnich podopiecznych wraz z maszynistą wybrała się na wycieczkę z Warszawy na 
farmę. Dzieci zagrały na dzwoneczkach piosenkę „Stary Farmer” i wcieliły się w wiejskie 
zwierzęta inscenizując wiersz „ Kwoka”. Śmiechu było, co niemiara. Potem zaśpiewały 
 i zatańczyły machając kolorowymi chustami dwie piosenki: „ Pada deszczyk” i „T ęcza, tęcza.. 
„. Roześmiane wsiadły do pociągu i wróciły do Warszawy. Na koniec swojego występu 
zaśpiewały piosenkę pt.” Taki duży, taki mały może w ECHU być….” Wszyscy wspaniale się 
bawili. Nasi aktorzy otrzymali ogromne brawa i wielkie uznanie dla swoich zdolności 
artystycznych. Przedstawienie przygotowała Marzena Łyszcz-specjalista, mama Mai wraz 
 z innymi terapeutami i rodzicami z Fundacji. 

Na scenę weszła Joanna Wąsowska, mama dwójki niesłyszących chłopców Michała  
i Pawła. Pani Joanna opowiadała ( migała w PJM), o swojej rodzinie i wspólnych latach 
spędzonych z Fundacją- ECHO-. Potem były trzy kolejne prezentacje multimedialne osób, 
które jako małe lub bardzo małe dzieci zaczynały 20 lat temu wraz z Fundacją-ECHO. Obecnie 
są to osoby kształcące się na wyższych uczelniach lub absolwenci z tytułami magistrów  
i inżynierów.  Samodzielni, niektórzy z nich założyli już rodziny, pracują, utrzymują się sami, 
mają dzieci. Przedstawione historie są świadectwem działalności Fundacji, ukazują 
efektywność realizowanych w niej działań, nadają sens istnienia Fundacji –ECHO-. Takich 
przykładów jest więcej. Podczas Jubileuszu wystąpiła Renata Piątkowska, Damian Włodarski 
vel Głowacki, Marta Olesiejuk i Bartosz Golędzinowski. 

 W prezentacji (pt. „W podążaniu za myślą naukową w rehabilitacji”) dr hab. Prof. UW 
Grażyna Dryżałowska przedstawiła nam zmiany, jakie nastąpiły w obszarze nauki  
i nowoczesnej technologii w ciągu 20-lat istnienia Fundacji.  
Teatr Głuchych „Maska” przedstawił spektakl pt. „Motyl”.  

Zapadła ciemność i cisza. Na scenę wkroczyło kilka czarnych, tajemniczych postaci  
w białych maskach. Na ramionach nieśli zawinięty biały kokon. Nagle światło, muzyka, ruch, 
taniec. Scena zawirowała. Wspaniałe pantomimiczne przedstawienie. Z kokonu wykluł się 
piękny Motyl- symbol Głuchych. Aktorzy otrzymali wielkie brawa. 

Na scenę został zaproszony Jurek Solik, autor hymnu Fundacji, który powstał wiele lat 
temu na jednym z turnusów rehabilitacyjnych. Pan Jurek uczestniczy w życiu Fundacji od 
początku ( jest Tatą naszej podopiecznej Ani).  
Pan Jurek wziął gitarę i wszyscy zaśpiewali… 
„….Trzeba pamiętać, że żyją inni ludzie 
Wokół których jest cisza, inny świat 
Pomyśl więc o ich codziennym trudzie 
By z nami byli, by żyli wśród nas…” 
(fragment hymnu PFPDN-ECHO-) 

Podziękowania, kwiaty, życzenia i gratulacje od specjalistów, wolontariuszy, 
pracowników, przyjaciół, rodziców, podopiecznych nie miały końca. Towarzyszyło temu 
ogromne wzruszenie. 
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W holu można było obejrzeć wystawę prac plastycznych, otrzymać specjalnie na ten 
dzień wydaną książeczkę o Fundacji oraz skosztować wspaniałe ciasta upieczone przez 
rodziców naszych podopiecznych.  

Na stoiskach czterech firm medycznych można było zapoznać się z najnowszymi 
rozwiązaniami technologicznymi zastosowanymi w urządzeniach wspomagających słuch. 
Olbrzymi tort z napisem Fundacja –ECHO- został pokrojony przez członków zarządu 
 i skonsumowany przez wytrwałych, którzy przez pięć godzin towarzyszyli nam 
 w uroczystościach 20-lecia. 

 Jubileusz odbył się w atmosferze uroczystej, dostojnej, ale zarazem przyjaznej  
i rodzinnej. To był piękny, pełen pozytywnej energii dzień. 

Towarzyszyli nam tłumacze PJM (Polskiego Języka Migowego). Potrzebujący mogli 
korzystać z napisów wyświetlanych na ekranie oraz pętli indukcyjnej.  
 
2. Edukacja (w tym m.in.) 
 

• Konsultacje, warsztaty dla nauczycieli szkół masowych i wychowawców 
przedszkolnych oraz dla rodziców. 

• Współpraca z placówkami oświatowymi i wydziałami oświaty urzędów dzielnic. 
• Współpraca z Uczelniami Wyższymi 
• Biblioteki (pomoce dydaktyczne, poradniki dla rodziców, książki dla dzieci). 
• 15 listopada II Festiwal Form Artystycznych ”Tak Słyszę cały ten Świat” OSWG 

„PRZYSTANEK ŁUCKA” 

3. Kultura (w tym m.in.) 
•   Uczestnictwo w różnych wydarzeniach kulturalnych w ramach współpracy z Fundacją 

„Kultura Bez Barier” 
• 9 grudnia Dzień Wolontariusza „Wolontariat z Ochotą” w Gimnazjum nr 16 
• 13.12. – Impreza Choinkowa 
• Cykliczne Spotkania Czwartkowe dla Młodzieży w Fundacji 
•  Współpraca z ośrodkami kultury oraz dzielnicowymi i gminnymi wydziałami kultury. 

4. Sport, rekreacja, turystyka (w tym m. in.) 
• 17.06. – VI Ochocki Dzień Sportu Osób Niepełnosprawnych „Ochota na sport” 

W ramach Koalicji na Rzecz Ochoty 
• Zwiedzanie ciekawych miejsc w kraju 
• Zwiedzanie wybrzeża i okolicznych miejscowości na wyjeździe wakacyjnym do 

Mrzeżyna 
•  Imprezy sportowe (np. .olimpiady sportowe na turnusach, towarzyskie mecze piłki 

nożnej z innymi zespołami). 

5. Rzecznictwo (w tym m.in.) 
• Udział w komisji przy Rzeczniku Praw Obywatelskich- wystąpienie 
• 24 czerwca 2015r Konferencja – Prezentacja Sprawozdania Rzecznika Praw 

Obywatelskich i Społecznego Raportu Alternatywnego 
• 22 września Sejm RP Konferencja „Głusi jako Mniejszość Językowa i Kulturowa  
• Prace w Grupie Parlamentarnej. 
• opiniowanie aktów prawnych dotyczących wszystkich dziedzin życia dziecka 

niedosłyszącego (np. postulowanie zmian w ustawie o systemie oświaty, zdrowia itp.) 
• Gromadzenie i udostępnianie aktów normatywnych 



14 

• Popularyzowanie wiedzy w społeczeństwie o problemach podopiecznych Fundacji ich 
potrzebach i możliwościach 

 
6. Współpraca ze specjalistycznymi placówkami służby zdrowia, firmami medycznymi. 

• 15 maj -firma MED-EL. Otwarcie nowej siedziby 
• 12-13.06-Spotkanie badaczy w projekcie wieloośrodkowym  

Medicus Poznań 
• 27 listopada Konferencja- Kajetany VI Konferencja 

Naukowo-Szkoleniowa „Słucham, więc potrafię” LISTENING IS „I 
CAN” 

• Uczestnictwo i współorganizacja spotkań i konferencji z udziałem 
specjalistów: lekarzy, pedagogów, logopedów, psychologów, terapeutów  

• Pomoc w uzyskiwaniu fachowych konsultacji logopedycznych, 
pedagogicznych, psychologicznych, audiologicznych. itp. 

•  Współpraca z CZD, APS, UW, Instytut Fizjaologii i Patologii 
Słuchu, Polski Komitet Audiofonologii, Katedra i Klinika 
Otolaryngologii Warszawie,Instytu Głuchoniemych im.Jakuba 
Falkowskiego,Ośrodek Rehabilitacji  

 
7. Współpraca z samorządem lokalnym. 

• 17.06. – VI Ochocki Dzień Sportu Osób Niepełnosprawnych „Ochota na sport” 
W ramach Koalicji na Rzecz Ochoty 

• 26.09. XIII Piknik Integracyjny na Szczęsliwicach 
• 9 grudnia Dzień Wolontarusza „Wolontariat z Ochotą” w Gimnazjum nr 16 
• 11 grudnia 2015 Warszawski Zlot Partnerstw – Narodowy instytut audiowizualny 
• Współudział w organizacji festynów i innych imprez kulturalnych odbywających się 

 w dzielnicach Warszawy, 
•  Współpraca na wielu płaszczyznach z poszczególnymi urzędami dzielnic,-szczególnie 

dzielnicy Warszawa- Ochota 
•  Udział w Koalicji Organizacji Pozarządowych z Dzielnicy Ochota. 
•  Udział w Komisji Dialogu Społecznego przy Biurze Edukacji M.St. Warszawy, 
•  Udział w komisji Dialogu Społecznego Niepełnosprawnych Przy Biurze Polityki 

Społecznej i Zdrowia M.St. Warszawy 

8. Współpraca z organizacjami pozarządowymi 
• 24-26.IV Konferencja audiologiczna , Kongres PSPS w Toruniu 
• 22-23.V Akustyka w Audilogii , Poznań 
• 19.10. 25-lecie Stowarzyszenia „Tęcza” 
• 06.11.-XX Wielka Gala Integracji.- Sala Expo XXI 
•  Uroczysta Gala Fundacji  Wspólna Droga  
• Współpraca w projekcie „Zatrudnienie Wspomagane- prawdziwa praca” z Warmińsko- 

Mazurskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych”  
• Uczestnictwo w Koalicji na Rzecz osób z Niepełnosprawnością 
• 9 .10„Kurs na pracę, czy praca może być terapią”? Koalicja Na rzecz Osób z 

Niepełnosprawności i Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej- debata… 
• Polskim Związkiem Głuchych 
• Uczestnictwo w Koalicji Niesłyszących 
• Uczestnictwo w  Polskiej Unii Zatrudnienia Wspomaganego 
• Współpraca z Instytutem PJM-, 
• Fundacją Historii Głuchych 
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• Stowarzyszeniem„ KOKON„ 
• Stowarzyszeniem Tłumaczy Polskiego Języka Migowego 
• Współpraca z fundacja "Zdążyć z Pomocą" w projekcie: Kino Poza Ciszą i Ciemnością" 
• Współpraca z Fundacją „Kultura Bez Barier” 
• Centrum Wolontariat, Centrum szpitalna ,Klon /Jawor 
• Członkostwo w Forum Fundacji Polskich 
• Polskie Stowarzyszenie Protetyków Słuchu 
• Członkostwo w Federacji Mazowia  

 
9.Działania w FM w 2015 r 
Anna Olesiejuk - Członkini Komisji Rewizyjnej Federacji Organizacji Służebnych Mazowia 
Uczestniczy w spotkaniach Zarządu Federacji Mazowia oraz spotkaniach Komisji Rewizyjnej. 
Konsultuje i opiniuje projekty dokumentów rządowych i samorządowych ważnych z punktu 
widzenia organizacji pozarządowych. W imieniu PFPDN Echo korzysta z oferty bezpłatnych 
porad w zakresie prawnych aspektów działania organizacji pozarządowych. 
 
10.Współpraca z organami administracji państwowej. 

• Udział w konferencjach organizowanych przez różne resorty . 
• Prace w Sejmowej Komisji do Spraw Osób Niepełnosprawnych 
• Czynne uczestnictwo (referaty) w seminariach, konferencjach organizowanych przez 

komisje poselskie, 
• Współpraca z Rzecznikiem Praw Obywatelskich – udział w Komisji. 

 
11. Fundacja „ECHO” zajmuje się pomocom dzieciom niedosłyszącym. Nie prowadzi 

działalności gospodarczej tylko statutową w związku z tym jest zwolniona z płacenia 
podatku dochodowego. 

 
12. Fundusz założycielski Fundacji na dzień 31.12.2015 r. wynosi  2 750,00 
Kwotę tą stanowią wpłaty 7 Fundatorów. 
 
13. Metody wyceny: 
Majątek trwały - wartość nominalna pomniejszona o umorzenie w wysokości    amortyzacji 
podatkowej, 
Należności i zobowiązania krajowe - wartość nominalna, 
Środki pieniężne - wartość nominalna. 
 
14. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nie ujęte w księgach 
handlowych. 
Nie wystąpiły żadne zdarzenia gospodarcze nieujęte w księgach handlowych. 

 
 
15. Majątek trwały  Fundacji to głównie sprzęt rehabilitacyjny, sprzęt biurowy wraz z 
oprogramowaniem oraz wyposażenie biurowe. 
 

 
 16. Aktywa obrotowe              473 246,99 

Należności pozostałe (kaucja)              11 726,03 
Należności od pracowników (nierozliczone zaliczki)      1 182,42 

 Środki pieniężne w kasie         40 790,25 
 Środki pieniężne na rachunkach bankowych      419 548,29 
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Rachunki bankowe i lokaty 

Fundacja w 2015 nie miała żadnych lokat na rachunkach bankowych.  

Prowadziła trzy rachunki bieżące, wszystkie w banku PKO BP S.A. XIV oddział W-wa oraz 

dwa rachunki w NORDEA BANK POLSKA 

 

Nr rachunku Saldo na 31.12.2015 

PKO BP SA 96 102011560000740200492892 130 187,42 

PKO BP SA 16 1020 1156 0000 7402 0131 3691 137 908,17 

PKO BP SA 41 1020 1156 0000 7202 0084 0173 151 290,74 

NORDEA 91 1440 1387 0000 0000 1326 8398 161,96 

 
 
17. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                 216 390,20 

Zobowiązania ogółem          7 600,91 
Zobowiązania  krótkoterminowe wobec dostawców       1 279,32 
Zobowiązania z tytułu podatków i składek ZUS       6 321,59 
Rozliczenie międzyokresowe przychodów     208 789,29 

 Dotacje zrealizowane w 2016 r.       208 789,29 
  
  
18. Fundacja w 2015 roku nie poniosła żadnych zysków i strat nadzwyczajnych 
 
19. Zatrudnienie i wynagrodzenie.  
Przeciętne zatrudnienie w roku 2015 wyniosło 0,83 etat 
Liczba osób zatrudnionych w fundacji z podziałem na zajmowane stanowiska 31.12.2015; 
-Pracownik socjalny -1/2 etatu 
-Psycholog-specjalista ds. organizacyjnych 1/3 etatu 
 
Dane o wynagrodzeniach wypłacanych w Fundacji: 
a)wynagrodzenie zasadnicze wynosiło 38 400,00 
b)nagrody – nie było 
c)premie – nie było 
d)inne świadczenia – nie było 
 
20. Informacja o wypłacanych wynagrodzeniach powyżej określonego w art.9 ust.1     
pkt 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 

Żadna osoba nie przekroczyła w/w wynagrodzenia. 
 
21. Przychody z działalności           1 632 608,48 
 
 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej         1 299 635,02 
 - darowizny pieniężne               178 844,33 
 - darowizny 1%        271 587,82 
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 - dotacje         849 202,87 
 
 
 Przychody z działalności statutowej odpłatnej    325 229,46 

− wpłaty uczestników na turnus  rehabilitacyjny     269 374,00 
− wpłaty uczestników na działania wspierające      55 855,46 
 
Pozostałe przychody- dochód z lat poprzednich        7 744,00 
 
 

22. Pozostałe przychody               22,67 
Odsetki bankowe i zaokrąglenia                  22,67 
 
23. Razem przychody            1 632 608,48 
W tym: 
Przychody ze źródeł publicznych:       849 202,87 

a) ze środków  budżetu Państwa       735 630,87 
b) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego   113 572,00 

 
Przychody ze źródeł prywatnych:       775 661,61 
− z darowizn osób fizycznych       762 286,61 
− z darowizn osób prawnych        13 375,00 
 
24. Informacja o strukturze kosztów  
     
Koszty działalności statutowej                       1 375 692,76 
 
 Koszt realizacji działalności statutowej nieodpłatnej        1 009 765,62 

- Koszt programu „Od samodzielnego słowa  do…”(Pfron do3/2015) 136 772,25 
- Koszt programu - Od pierwszego słowa do pierwszej pracy…”  145 430,00 
- Kosz programu „Usłysz i zobacz dźwięk, melodię, słowa…”     5 616,81 
- Koszt programu ” Młodzież niesłysząca w drodze…” (do3/2015)   192 570,16 
- Koszt programu „Od samodzielnego słowa  do (Pfron- od 4/2015) 205 993,09 

 - Koszt programu ” Młodzież niesłysząca w drodze ..”(od 4/2015)`  210 504,09 
 - Koszty refundacji        112 879,22 
 
 

Koszt realizacji działalności statutowej odpłatnej    329 091,74 
 - koszt turnusu rehabilitacyjnego      273 206,25 

- koszt działań wspierających               55 885,49 
  
 Pozostałe koszty          36 835,40 

- Koszty administracyjne         36 835,40 
 

 
25. Pozostałe koszty                2 831,60      

Koszty finansowe- zaokrąglenia, niedobory         2 831,60 
 

26. Razem koszty                   1 378 524,36 
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27. Wynik finansowy                      254 084,12 
 
28. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego 
Fundusz statutowy na 31.12.2015 wynosi 2750,00 zł. W ciągu 2015 roku nie było żadnych 
zwiększeń funduszu. 
 
29. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej. 

Podmioty samorządowe  i Budżet Państwa dofinansowały realizację programów:  
1.„Od samodzielnego słowa do samodzielnej pracy. Wsparcie rozwoju oraz aktywacja 
zawodowa i społeczna osób z wadą słuchu w Ośrodku wsparcia PFPDN -ECHO.” -od 3/2015 
2.Od samodzielnego słowa do samodzielnej pracy. Wsparcie rozwoju oraz aktywacja 
zawodowa i społeczna osób z wadą słuchu w Ośrodku wsparcia PFPDN -ECHO. –od 4/2015 
3. „ Od pierwszego słowa do pierwszej pracy. Stymulacja rozwoju oraz aktywizacja zawodowa 
społeczna osób z wadą słuchu. Realizacja w Ośrodku Wsparcia PFPDN –ECHO-„ w 2015r. 
4. „Usłysz i zobacz dźwięk, melodię słowa – stymulacja rozwoju osób niesłyszących. 
Realizacja w Ośrodku Wsparcia PFPDN –ECHO- w 2015r. 
5. Młodzież niesłysząca w drodze do samodzielności i niezależności – wsparcie rozwoju 
edukacyjnego i społecznego młodzieży i osób dorosłych z wadą słuchu w Ośrodku Wsparcia 
PFPDN ECHO do 3/2015 
6.Młodzież niesłysząca w drodze do samodzielności i niezależności – wsparcie rozwoju 
edukacyjnego i społecznego młodzieży i osób dorosłych z wadą słuchu w Ośrodku Wsparcia 
PFPDN ECHO od 4/2015 
 
L.p. Nazwa programu Przychody Koszty Wynik 

finansowy 
1 Od samodzielnego 

słowa(do3/2015) 
126 914,26 136 772,25 - 9857,99 

2 Od samodzielnego słowa (od 
4/2015) 

205 993,09 205 993,09 
 

0,00 

3 Od pierwszego słowa do 
pierwszej pracy 

109 272,00 145 430,00 -36 158,00 

4 „Usłysz i zobacz dźwięk, 
melodię słowa..” 

4300,00 5 616,81 -1 316,81 

5 Młodzież niesłysząca w 
drodze …do 3/2015 

192 219,43 192 570,16 -350,73 
 

6 Młodzież niesłysząca w 
drodze …od 4/2015 

210 504,09 
 

210 504,09 0,00 

 
Inne programy/projekty:  
1. Turnus rehabilitacyjny  
2. Działania wspierające 
 
 
L.p. Nazwa programu Przychody Koszty Wynik finansowy 

1 Turnus rehabilitacyjny 269 374,00   273 206,25 
 

-3 832,25 

2 Działania wspierające 55 855,46 55 885,49 -30,03 
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29.Fundacja nie udzielała żadnych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z 
działalnością statutową. 
 
30. Lokaty bankowe 
Na 31.12.2015 Fundacja nie posiada żadnych lokat bankowych. 
 
31. Kontrole w okresie sprawozdawczym 
W 2015 roku w Fundacji przeprowadzono  kontrolę z Biuro Pomocy i Projektów Społecznych 
Urzędu m.st. Warszawy 19.05.2015 - nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. 
Przeprowadzono dwa audyty. 
W ramach kontroli wewnętrznej przeprowadzono audyt projektu „Od samodzielnego słowa do 
samodzielnej pracy. Wsparcie rozwoju oraz aktywizacja zawodowa i społeczna osób z wadą 
słuchu w Ośrodku wsparcia PFPDN-ECHO-„ Audytorem była firma PKF Consult Sp. z o.o. z 
siedzibą w Warszawie, ul. Orzycka 6. Opinia audytora nie wykazała żadnych uchybień. 
W ramach kontroli wewnętrznej przeprowadzono audyt projektu „Młodzież niesłysząca w 
drodze do samodzielności i niezależności- wsparcie rozwoju edukacyjnego i społecznego 
młodzieży i osób dorosłych z wada słuchu w Ośrodku Wsparcia PFPDN-ECHO”. Audytorem 
było Biuro Biegłego Rewidenta „KASBO” Sabina Kalińska. Opinia audytora nie wykazała 
żadnych uchybień.  
 
32. Wynagrodzenia członków zarządu i innych organów fundacji:  
W 2015 roku nie wypłacono wynagrodzenia Członkom Zarządu i innych organów  z tytułu 

pełnienia powierzonych funkcji. 

33.W 2015 r. Fundacja nie udzielała żadnych pożyczek. 

34. Fundacja w 2015 r. nie nabyła żadnych obligacji ani akcji. 

35. Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości. 

36. Fundacja nie posiada żadnych udziałów w spółkach prawa handlowego. 
37.Fundacja nie ma żadnych aktywów i zobowiązań ujętych w innych sprawozdaniach 

finansowych sporządzonych dla celów statystycznych 

38. Fundacja co roku organizuje turnusy wakacyjne. Przychodami są wpłaty uczestników oraz 

dofinansowanie z PCPR-ów, OPS-ów i organizacji pozarządowych. 

39. Podmioty państwowe nie zleciły Fundacji żadnej działalności. 

40. Fundacja rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń etatowych, 

umów zleceń i o dzieło i  składa deklaracje PIT-4R, oraz  CIT-8. 

 

 

41. Zdarzenia prawne 2015r 
 
UMOWA DAROWIZNY  zawarta 23.10.2015r. w Warszawie pomiędzy: 
Pionier Pekao Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych Spółką Akcyjną, z siedzibą w 
Warszawie pod adresem ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 
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Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 
0000016956, NIP 521-11-82-650, z kapitałem zakładowym37 804 000 złotych i łączną kwotą 
uiszczonych wkładów równą kapitałowi zakładowemu, Member of the UniCredit Banking 
Group. Register of Banking Groups, reprezentowaną przez: 
Krzysztofa Lewandowskiego- Prezesa Zarządu, 
Tomasza Orlika – Wiceprezesa Zarządu, 
zwaną dalej „Darczyńcą” 
a 
Polską Fundacją Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym –ECHO- z siedzibą w Warszawie pod 
adresem: 02-094 Warszawa, ul. Grójecka 65 A II p. zarejestrowaną w Rejestrze Krajowego 
Rejestru Sądowego, Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy, pod numerem KRS 
0000174905, posługującą się numerem NIP 526-16-95-995, reprezentowaną przez: 
Aleksandrą Włodarską vel Głowacką – Prezesa Zarządu 
Annę Olesiejuk – Vice-Prezesa  Zarządu 
zwaną dalej „Obdarowanym"  
Cel: darowizna z przeznaczeniem na realizację celów statutowych Obdarowanego 
Kwota: 10 000,00 zł 
 
UMOWA  zawarta w Warszawie w dniu 22.01.2015 
roku pomiędzy: 
I. 
Polską Fundacją Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym –ECHO- z siedzibą w Warszawie ul. 
Grójecka 65A (II piętro) Zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego 
Warszawy KRS nr 0000174905, NIP: 526-16-95-995 
Reprezentowaną przez: 
- - Aleksandrą Włodarską vel Głowacką - Prezes Fundacji PFPDN-ECHO- 
- Annę Olesiejuk - Viceprezes  Fundacji PFPDN-ECHO- 
 Zwanym w dalszej treści umowy Nabywcą, a 
II. 
Spółdzielnią Usług Socjalnych z siedzibą w Warszawie ul. Wał Miedzeszyński 391 
zarejestrowaną w Sądzie Rej. Dla m.st. Warszawy XIX Wydz. Gospodarczy KRS nr 58673 
posiadającą Koncesję Organizatora Turystyki nr 0581 
REGON: 010676511, NIP: 525-00-12-998 
Reprezentowaną przez: 
Włodzimierza Woźniaka – Prezesa Spółdzielni 
Andrzeja Stelmachowicza – Viceprezesa Spółdzielni 
Zwaną w dalszej części umowy Sprzedawcą. 
Cel: Turnus rehabilitacyjny 25.07.2015r.- 08.08.2015r. 
Kwota –242 852,00 zł 
 
UMOWA NR PS/B/VI/3/3/591/2015-2018 
Zawarta w dniu 21.12.2015r. w Warszawie, pomiędzy 
Miastem Stołecznym Warszawą z siedzibą w Warszawie, pl. Bankowy 3/5 NIP 
525-22-48-481 zwanym dalej „Zleceniodawcą”, reprezentowanym przez: 
Panią Martę Jakubiak – Zastępcę Dyrektora Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu 
m.st. Warszawy działającego na podstawie pełnomocnictwa Nr GP-OR.0052.1386.2015 z dnia 
06.03.2015r. udzielonego przez Panią Hannę Gronkiewicz – Walt: Prezydenta m.st. Warszawy 
a 
Polską Fundacją Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym ECHO – podmiotem uprawnionym z 
siedzibą w Warszawie, zwanym dalej „Zleceniobiorcą”, zarejestrowanym w Krajowy Rejestrze 
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Sądowym nr KRS 0000174905, Nr REGON 010940362, Nr NIP 526-16-95-995 wyłonionym 
w trybie postępowania ofertowego, reprezentowanym przez: 
Panią Aleksandrą Włodarską vel Głowacką – Prezesa Zarządu, nr i seria dowodu osobistego 
:CAI 770024; 
Panią Annę Olesiejuk - Wiceprezesa  Zarządu, nr i seria dowodu osobistego: CBF 445380 
Cel: realizacja zadania publicznego Usłysz i zobacz: dźwięk, melodię i słowa – stymulacja 
rozwoju osób niesłyszących. Realizacja w Ośrodku Wsparcia PFPDN – ECHO- 
Kwota – 4300,00zł 
 
ANEKS nr 2 z dnia 25.05.2015r. do Umowy nr ZZO/000324/07/D z dnia 26 marca 2014 
roku o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu  osób niepełnosprawnych 
Zawarty  w Warszawie pomiędzy: 
Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie Al. 
Jana Pawła II nr 13 zwanym dalej „PFRON", reprezentowanym przez: 

1) Elżbieta Bogucka- Pełnomocnik Zarządu 
2) Grzegorz Falkowski - Pełnomocnik Zarządu 

a  
Polską Fundacją Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym „Echo"  z siedzibą 02-094 
Warszawa, ul. Grójecka 65 a 
wpisaną  do Krajowego Rejestru Sądowego Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i 
Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS: 
0000174905r w sądzie rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział 
Gospodarczy zwany dalej „Zleceniobiorcą", którą reprezentuje: 
1)Aleksandra Włodarska vel Głowacka - Prezes Zarządu  
nr dowodu osobistego: CAI770024 wydany przez Prezydenta M. St. Warszawy dn. 
14.05.2015r. 
2)Anna Olesiejuk – Wice Prezes Zarządu 
nr dowodu osobistego: AHG 840160 wydany przez Burmistrza miasta i gminy Łomianki dn. 
18.11.2005r. 
Cel: „Od pierwszego słowa do pierwszej pracy. Stymulacja rozwoju oraz aktywizacja 
zawodowa i społeczna osób z wadą słuchu. Realizacja w Ośrodku Wsparcia PFPDN -ECHO-„ 
Kwota –323 213,35zł 
 
ANEKS nr 3 do Umowy nr ZZO/000273/07/D z dnia 8 lipca 2013 roku o zlecenie realizacji 
zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu  osób niepełnosprawnych 
Zawarty w dniu 2015-05-18 w Warszawie pomiędzy: 
Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie Al. 
Jana Pawła II nr 13, zwanym dalej „PFRON", reprezentowanym przez: 

3) Elżbieta Bogucka- Pełnomocnik Zarządu 
4) Grzegorz Falkowski - Pełnomocnik Zarządu 

a  
Polską Fundacją Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym „Echo"  z siedzibą 02-094 
Warszawa, ul. Grójecka 65 a 
wpisaną  do Krajowego Rejestru Sądowego Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i 
Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS: 
0000174905r w sądzie rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział 
Gospodarczy zwany dalej „Zleceniobiorcą", którą reprezentuje: 
1)Aleksandra Włodarska vel Głowacka - Prezes Zarządu  
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Prawo jazdy 03535/04/1465148, data ważności: bezterminowo, wydanego dnia: 03.12.2004r., 
przez Prezydenta m.st. Warszawy 
2)Anna Olesiejuk – Wice Prezes Zarządu 
nr dowodu osobistego: AHG 840160 wydany przez Burmistrza miasta i gminy Łomianki dn. 
18.11.2005r. 
Cel: „Od samodzielnego słowa do samodzielnej pracy. Wsparcie rozwoju oraz aktywizacja 
zawodowa i społeczna osób z wadą słuchu w Ośrodku Wsparcia PFPDN -ECHO-„ 
Kwota –318 111,05 
 
UMOWA AUDYT PROJEKTU  

zawarta w dniu 26.03.2015 roku pomiędzy:  
Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym -  ECHO  z siedzibą w Warszawie 
(02-094), 
 ul. Grójecka 65A IIp., zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000174905, REGON 010940362, NIP 5261695995, zwanym dalej 
Zamawiającym, reprezentowanym przez:  
Aleksandrę Włodarską vel Głowacką – Prezes Zarządu  i Anna Olesiejuk – Wiceprezes 
Zarządu a 
PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą 02-695 Warszawa,  
ul. Orzycka 6/1B, NIP 521-05-27-710, REGON 010143080 wpisaną na listę podmiotów 
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 477 oraz zarejestrowaną w 
rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000579479, 
reprezentowaną przez: 
komplementariusza, tj. Consult Sp. z o.o., z siedzibą 02-695 Warszawa, ul. Orzycka 6 lok. 1B,  
NIP 521-369-64-36, REGON 361502555 wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do 
badania sprawozdań finansowych pod numerem 4002 oraz zarejestrowaną w rejestrze 
przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000557006, w imieniu 
którego działa: 
Mirosławą Cienkowską – Wiceprezesem Zarządu  
Cel: Przeprowadzenie przez Wykonawcę audytu zewnętrznego projektu.” Od samodzielnego 
słowa do samodzielnej pracy. Wsparcie rozwoju oraz aktywizacja zawodowa i społeczna osób 
z wadą słuchu w Ośrodku Wsparcia PFPDN-ECHO-„ 
Kwota -6 400,00 zł. 
 
 
 
UMOWA AUDYT PROJEKTU  

zawarta w dniu 09.03.2015 roku w Warszawie pomiędzy:  
Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym -  ECHO  z siedzibą w Warszawie ul. 
Grójecka 65A IIp (kod pocztowy02-094), 
NIP 5261695995 
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Stowarzyszeń , Innych Organizacji Społecznych i 
Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnych pod numerem KRS 
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0000174905 w Sądzie Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy –jako 
Zleceniodawca reprezentowanym przez:  
Aleksandrę Włodarską vel Głowacką – Prezes Zarządu  i Anna Olesiejuk – Wiceprezes 
Zarządu a 
Biuro Biegłego Rewidenta „KASBO” Sabina Kalińska z siedzibą w Radzyminie,  
ul. Mickiewicza 1.nr.ewid.KIBR 1334 jako Zleceniobiorca reprezentowaną przez: 
Sabinę Kalińską -Biegłego Rewidenta. Przy współudziale Jakuba Ponockiego -specjalisty 
posiadającego uprawnienia nr 67088/2014 nadane przez Ministra Finansów  
Cel:  Przeprowadzenie przez Wykonawcę audytu zewnętrznego projektu pod nazwą: 
„Młodzież niesłysząca w drodze do samodzielności i niezależności – wsparcie rozwoju 
edukacyjnego i społecznego młodzieży i osób dorosłych z wadą słuchu w Ośrodku Wsparcia 
PFPDN ECHO” 
Kwota- 8 856 zł 
 
UMOWA NAJMU NR 11/OAG/2015 pomiędzy: 
Biblioteką narodową z siedziba w Warszawie, al. Niepodległości 213, zwaną w dalszej 
części wynajmującym, reprezentowana przez: 
Grażynę Spiechowicz-Kristensen – Zastępcę Dyrektora Biblioteki narodowej ds. 
Administracyjno-Technicznych działającą na podstawie pełnomocnictwa nr /0145/113/14 z 
dnia 02 października 2014 roku,  
a Polską Fundacją Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym „Echo"  z siedzibą w 02-094 
Warszawa, ul. Grójecka 65 A II p. 
wpisanym do rejestru sądowego w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy XII 
Wydział Gospodarczy pod numerem 0000174905 
zwaną dalej „Zleceniobiorcą" którą reprezentują: 
1)     Aleksandra Włodarska vel Głowacka - Prezes Zarządu  
 nr dowodu osobistego: AFE545012 wydany przez Prezydenta M. St. Warszawy dn. 
05.04.2005r. 
2)     Anna Olesiejuk - Vice Prezes Zarządu  nr dowodu osobistego: AHG 840160 wydany przez 
Burmistrza miasta i gminy Łomianki dn. 18.11.2005r. 
Kwota – 3874,50 
 
UMOWA DAROWIZNY  zawarta 23.10.2015r. pomiędzy: 
Fundacją „Warbud- Warto Pomagać”, Al. Jerozolimskie 162 A, 02-342 Warszawa, NIP: 
701-01-44-922 zwanym w dalszej części ”Darczyńcą”, którego reprezentują: 
1.Przemysław Szufler - Pełnomocnik 
2.Agnieszka Wąsowska- Członek Zarządu 
a 
Polską Fundacją Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym –ECHO- z siedzibą w 02-094 
Warszawa, ul. Grójecka 65 A II p., NIP: 526-16-95-995, KRS: 0000174905 zwanej w dalszej 
części umowy „ Obdarowanym” którą reprezentują: 
Annę Olesiejuk - Wiceprezes  Zarządu 
Cel: Kwota z przeznaczeniem na organizację Przedsięwzięcia „Ochota na sport” V Ochockiego 
Dnia Sportu dla Osób Niepełnosprawnych- 11 czerwca 2014r. w Warszawie. 
Kwota: 1 500 zł 
 

 


