
     Klinika Budzik
Co to takiego?

Jak działa?



Klinika Budzik to pierwszy w Polsce ośrodek, który zajmuje się wybudzaniem ze śpiączki dzieci  

i młodzieży. 

Powstała w lipcu 2013 roku z inicjatywy Fundacji „Akogo?” założonej przez aktorkę Ewę 

Błaszczyk, która sama zmaga się ze śpiączką córki. 

Do Kliniki Budzik są przyjmowane dzieci i młodzież, które:

- przebywają w śpiączce nie dłużej niż 12 miesięcy od urazu lub 6 miesięcy, jeśli śpiączka 

wystąpiła z przyczyn nieurazowych, 

- są wydolne krążeniowo-oddechowo (bez respiratora), 

- kwalifikują się do rehabilitacji neurologicznej

W klinice od czasu założenia wybudziło się już prawie 70 dzieci.



Budowa Kliniki, została sfinansowana przez Fundację "Akogo?" dzięki ofiarności wielu 

darczyńców indywidualnych, firm, fundacji oraz środków UE.

Klinika posiada 15 łóżek, z pełną infrastrukturą niezbędną do hospitalizacji i rehabilitacji 

neurologicznej dzieci po ciężkich urazach mózgu.

Leczenie w Klinice jest bezpłatne dzięki finansowaniu ze środków NFZ, również rodzice  

pacjentów przebywają w Budziku bezpłatnie z dzieckiem przez 24h na dobę i są włączani          

w proces rehabilitacji.

dlatego dla kliniki ważna jest każda pomoc, 

Oprócz działań stricte medycznych i neuro-rehabilitacyjnych w Budziku realizowane są również 

zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze (są formą realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci          

i młodzież niepełnosprawną intelektualnie w stopniu głębokim).



Pomóżmy 
Zbieramy złom kluczowy, 

jeśli posiadasz w domu stare, niepotrzebne klucze, które już niczego nie otwierają, przynieś     

je po powrocie do szkoły. Przekazane one zostaną na złom, a cały dochód przekażemy na 

konto fundacji „Akogo?”. 

Jeśli nie robiliście jeszcze porządków przedświątecznych to zabierzcie się za nie i poszukajcie 

waszych starych kluczy, mogą być one od zepsutego zapięcia roweru, starego domu czy 

starego pamiętnika. Dla klasy, która przyniesie najwięcej kluczy przewidziana jest nagroda.

Pomóżmy, aby po raz kolejny doprowadzić do łez szczęścia;

Szczęśliwy przypadek Jagody 



Oddaj stary i niepotrzebny klucz i wesprzyj klinikę "Budzik"

Twój kluczyk może obudzić dziecko
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