
 1 
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1.1.1.1. Nazwa, siedziba i adres: Fundacja AnnyFundacja AnnyFundacja AnnyFundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, ul. Balicka 12a/5b Dymnej „Mimo Wszystko”, ul. Balicka 12a/5b Dymnej „Mimo Wszystko”, ul. Balicka 12a/5b Dymnej „Mimo Wszystko”, ul. Balicka 12a/5b ,  ,  ,  ,     
30303030----149149149149 Kraków. Kraków. Kraków. Kraków.    

 
2.2.2.2. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD: 9133Z – działalność pozostałych organizacji działalność pozostałych organizacji działalność pozostałych organizacji działalność pozostałych organizacji 

członkowskich, gczłonkowskich, gczłonkowskich, gczłonkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanadzie indziej nie sklasyfikowanadzie indziej nie sklasyfikowanadzie indziej nie sklasyfikowana    
 
3.3.3.3. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr : Krajowy Rejestr Sądowy nr 0000174486 z Krajowy Rejestr Sądowy nr 0000174486 z Krajowy Rejestr Sądowy nr 0000174486 z Krajowy Rejestr Sądowy nr 0000174486 z 

dnia 26.09.2003r. dnia 26.09.2003r. dnia 26.09.2003r. dnia 26.09.2003r.     
 
4.4.4.4. Statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON: 356757405356757405356757405356757405    
 
5. Dane dotyczące członków zarządu: 
 

Prezes Fundacji: Prezes Fundacji: Prezes Fundacji: Prezes Fundacji: Anna Dymna zam. ul. Zyblikiewicza Anna Dymna zam. ul. Zyblikiewicza Anna Dymna zam. ul. Zyblikiewicza Anna Dymna zam. ul. Zyblikiewicza     5/144c, Kraków,5/144c, Kraków,5/144c, Kraków,5/144c, Kraków,    
Wiceprezes Fundacji: Maja Jaworska zam. ul. Biskupia 6/10, Kraków,Wiceprezes Fundacji: Maja Jaworska zam. ul. Biskupia 6/10, Kraków,Wiceprezes Fundacji: Maja Jaworska zam. ul. Biskupia 6/10, Kraków,Wiceprezes Fundacji: Maja Jaworska zam. ul. Biskupia 6/10, Kraków,    

 
6. Określenie celów statutowych Fundacji. 
 
Celem statutowym działania Fundacji jest: 

• pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji rodzinnej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i osób, 

• działalność charytatywna, 
• ochrona i promocja zdrowia, 
• działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, 
• nauka, edukacja, oświata i wychowanie, 
• promocja i organizacja wolontariatu. 

 
 Fundacja realizuje swoje cele statutowe: 
 

a) w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
rodzinnej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób poprzez: 

• organizowanie i prowadzenie warsztatów terapii artystycznej dla osób 
niepełnosprawnych, 

• pomoc rzeczową i finansową na rzecz osób niepełnosprawnych, znajdujących się w 
trudnej sytuacji Ŝyciowej, 

• wspieranie i utrzymywanie kontaktu zarówno z osobami niepełnosprawnymi, jak i z 
ich rodzinami, 

• ułatwianie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych, w tym likwidowanie 
uprzedzeń wobec osób niepełnosprawnych, 

 
b) w zakresie działalności charytatywnej poprzez: 

• pomoc rzeczową i finansową na rzecz osób niepełnosprawnych, 
• organizowanie kwest pienięŜnych, 
• organizowanie zbiórek pienięŜnych wśród firm w kraju i za granicą, 
• pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych i stałych, 

 
 
c) w zakresie ochrony i promocji zdrowia poprzez: 

• prowadzenie terapii artystycznej a w tym organizowanie festiwali, festynów, konkursów 
oraz innych imprez publicznych, jak teŜ prowadzenie warsztatów terapii artystycznej, 
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d) w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez: 
• organizowanie i prowadzenie warsztatów terapii artystycznej dla osób 

niepełnosprawnych, 
• pomoc rzeczową i finansową na rzecz osób niepełnosprawnych, znajdujących się w 

trudnej sytuacji Ŝyciowej, 
• wspieranie i utrzymywanie kontaktu zarówno z osobami niepełnosprawnymi, jak i z ich 

rodzinami, 
• ułatwianie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych, w tym likwidowanie 

uprzedzeń wobec osób niepełnosprawnych, 
• organizowanie festiwali, festynów, konkursów dla osób niepełnosprawnych, 
• przyznawanie stypendiów umoŜliwiających naukę osobom niepełnosprawnym 

umysłowo, 
 
e) w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania poprzez: 

• organizowanie i prowadzenie warsztatów terapii artystycznej dla osób 
niepełnosprawnych, 

• organizowanie festiwali, festynów, konkursów dla osób niepełnosprawnych, 
• prowadzenie działalności wydawniczej, w tym wydawanie utworów osób chorych 

umysłowo, 
• przyznawanie stypendiów umoŜliwiających naukę osobom niepełnosprawnym 

umysłowo 
 
f) w zakresie promocji i organizacji wolontariatu poprzez: 

• współorganizowanie gali wolontariatu, 
• organizowanie innych akcji wspierających wolontariat, w tym w środkach masowego 

przekazu. 
 
Fundacja realizuje swe cele  takŜe poprzez: 

• współpracę z podmiotami prowadzącymi działalność zbieŜną z celami Fundacji, 
• współpracę z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji. 
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AAAA.  Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów..  Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów..  Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów..  Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów.    
 
IIII.  W zakresie .  W zakresie .  W zakresie .  W zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych poprzedziałania na rzecz osób niepełnosprawnych poprzedziałania na rzecz osób niepełnosprawnych poprzedziałania na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez: z: z: z:     
    
1. Organizowanie i prowadzenie Warsztatów Terapii A1. Organizowanie i prowadzenie Warsztatów Terapii A1. Organizowanie i prowadzenie Warsztatów Terapii A1. Organizowanie i prowadzenie Warsztatów Terapii Artystycznej dla osób niepełnosprawnych rtystycznej dla osób niepełnosprawnych rtystycznej dla osób niepełnosprawnych rtystycznej dla osób niepełnosprawnych 
umysłowoumysłowoumysłowoumysłowo: 

W Radwanowicach pod Krakowem prowadzone są przez terapeutów Fundacji Anny 
Dymnej „Mimo Wszystko” zajęcia, usprawniające zaburzone funkcje organizmu 
podopiecznych, osób z upośledzeniem umysłowym o róŜnym stopniu, pomagając im 
podnieść poziom sprawność psychomotorycznej. Zajęcia odbywają się w pomieszczeniach 
starego Dworu Fundacji im. Brata Alberta w Radwanowicach.  Opieką objęto 26 osób 
dorosłych  w tym: 

 
- 18 osób z upośledzeniem w stopniu znacznym, 
- 7 osób z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym, 
- 1 osoba z upośledzeniem w stopniu lekkim, 
 

Podopieczni podzieleni są na kilkuosobowe zespoły, zgodnie ze swoimi 
umiejętnościami i zainteresowaniami. W zespołach tych realizowany jest program terapii 
poprzez plastykę, tkactwo, haft, stolarstwo, muzykoterapię oraz rehabilitację ruchową. 
Zajęcia prowadzone są przez 7 instruktorów - terapeutów, wspomaganych przez dwóch 
psychologów. 

 
Prowadzenie zajęć terapeutycznych zarówno grupowych jak i indywidualnych usprawnia 

zaburzone funkcje organizmu podopiecznych, osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym o 
róŜnym nasileniu. Zajęcia te pomagają podnieść poziom sprawności psychomotorycznej osób 
niepełnosprawnych intelektualnie oraz wspomagają dotychczasowe zachowania społeczne oraz 
uczą nowych.  
W ramach szkoleń i warsztatów realizowane są równieŜ wycieczki do teatrów, kin, muzeów itp. 
KaŜda z osób realizuje rehabilitację indywidualną, a takŜe terapię grupową. Terapeuci pracują wg 
indywidualnie dobranych tematów oraz poziomu trudności dostosowanych do moŜliwości 
percepcyjnych oraz umysłowych i manualnych.  
W wyniku prowadzonych zajęć zauwaŜono  wzrost kreatywności oraz umiejętności samodzielnego 
myślenia i działania, zwiększenie zdolności koncentracji i rozwój pamięci, poszerzenie zakresu 
słownictwa, wzrost umiejętności porozumiewania za pomocą języka werbalnego  i 
pozawerbalnego.  
 
 ZaleŜnie od stopnia niepełnosprawności podopiecznych, zajęcia odbywają się w róŜnych 
pracowniach: tkackiej, plastycznej, rzemiosł róŜnych z elementami stolarstwa i muzycznej. Kadra 
specjalistów prowadzi takŜe zajęcia w sali rehabilitacyjnej lub na wolnym powietrzu.  
 
Z waŜniejszych wydarzeń jakie miały miejsce w działalności  podopiecznych w ramach  
Warsztatów Terapii Artystycznej  moŜna wymienić : 
- udział kweście Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w styczniu 2006, 
- udział w konkursie  na projekt kapliczki – kamienia węgielnego pod budowę kompleksu 
warsztatów terapeutycznych w Radwanowicach (razem z podopiecznymi Warsztatów Terapii 
Zajęciowej Fundacji im. Brata Alberta w Radwanowicach), 
- udział w Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej ALBERTIANA  w Krakowie, 
- udział w VII Małopolskim Mityngu w Biegach Przełajowych Olimpiad Specjalnych  w kwietniu 
2006r. organizowanym w  Więckowicach. 
- udział delegacji WTA na Pielgrzymkę Fundacji im. Brata Alberta do Krzeszowa  w  maju 2006r. 
- udział w Pikniku Muzycznym w Trzebini organizowanym przez Fundację im. Brata Alberta w maju 
2006r., 
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- udział w Pikniku Integracyjnym z okazji Dnia Patrona Fundacji im. Brata Alberta  w 
Radwanowicach w czerwcu 2006r. 
- udział w uroczystości  poświęcenia kapliczki-kamienia węgielnego pod budowę kompleksu 
warsztatów terapeutycznych w Radwanowicach we wrześniu 2006r. 
- udział w II Festiwalu Twórczości Warsztatowej organizowanym przez WTZ przy   Stowarzyszeniu 
Pomocy Rodzinie Port w Bielsku-Białej i zajęcie II miejsca w kategorii „piosenki grupowej” w  
październiku 2006r. 
- udział w  Małopolskim Turnieju Tenisa Stołowego i Badmintona Olimpiad Specjalnych w 
Krakowie w październiku 2006r. 
- udział w „Andrzejkach ” – zabawie integracyjnej  w Krzeszowicach – listopad 2006 
- współudział w organizowaniu Międzynarodowego Dnia Wolontariusza w ramach którego odbyły 
się  tygodniowe warsztaty integracyjne podopiecznych i wolontariuszy w Radwanowicach 
zakończone uroczystym koncertem z gościnnie występującym zespołem KROKE w grudniu  2006r. 
Prace podopiecznych Warsztatów Terapii Artystycznej brały udział w konkursach i wystawach, m. 
in.  w    VIII Międzynarodowym Biennale Sztuk Plastycznych Osób Niepełnosprawnych 
organizowanym przez Fundację Sztuki Osób Niepełnosprawnych (Tomasz Kurdziel - "Wielbłąd", 
"Kot syberyjski", pastel olejny) oraz  w    Wystawie Twórczości Osób Dotkniętych Padaczką i 
Przyjaciół "JESTEŚMY III", Galeria "Stara Prochownia" w Warszawie    (Tomasz Kurdziel - 
"Warzęcha róŜowa", "Kozioł"; pastel olejny; Bogusława Grabowska - "Warzęcha róŜowa", 
tkanina; Urszula Wozniak - "Kozioł", tkanina)))). Wystawiane były takŜe na aukcjach.  
W roku 2006 w Warsztatach Terapii Artystycznej została powołana sekcja sportowa o nazwie 
"Mimo Wszystko". Liczy 14 osób. Jej opiekunem jest Małgorzata Cebula,,,, instruktorka -  
rehabilitantka.  

Podsumowując dotychczasowe osiągnięcia Warsztatów Terapii Artystycznej moŜna śmiało 
stwierdzić, Ŝe mają one pozytywny wpływ na rozwój podopiecznych nie tylko w zakresie 
koordynacji psychoruchowej ale takŜe w kwestii uspołecznienia kaŜdego z nich. Spotkania w 
ramach warsztatów pozwalają podopiecznym na budowanie konstruktywnych relacji z innymi 
uczestnikami warsztatów, nawiązują się przyjaźnie, podopieczni uczą się dbać o siebie nawzajem, 
komunikują swoje potrzeby i uczą się ich realizacji w sposób akceptowany społecznie.  
Najlepszym dowodem na to jest wysoka motywacja podopiecznych do uczestnictwa w 
warsztatach.  

Koszty poniesione na utrzymanie Warsztatów Terapii Artystycznej na dzień 31.12.2006  
316 704,90 zł. z czego 73 724,28 zł.  zostało pokryte dotacją z PFRON.  

    
IIIIIIII. . . . W zakresieW zakresieW zakresieW zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych działania na rzecz osób niepełnosprawnych działania na rzecz osób niepełnosprawnych działania na rzecz osób niepełnosprawnych lub chorych umysłowo znajdujących się  lub chorych umysłowo znajdujących się  lub chorych umysłowo znajdujących się  lub chorych umysłowo znajdujących się 
w cięŜkiej sytuacji Ŝyciowej i materialnej w cięŜkiej sytuacji Ŝyciowej i materialnej w cięŜkiej sytuacji Ŝyciowej i materialnej w cięŜkiej sytuacji Ŝyciowej i materialnej  poprzez  poprzez  poprzez  poprzez ::::    
 

1. pomoc rzeczową pomoc rzeczową pomoc rzeczową pomoc rzeczową ––––    koszty poniesione na dzień 31.12.2006r  822 636,66 zł. z tego: 
    

• pppporozumienia orozumienia orozumienia orozumienia podpisywane podpisywane podpisywane podpisywane z osobami nz osobami nz osobami nz osobami niepiepiepiepełnosprawnymiełnosprawnymiełnosprawnymiełnosprawnymi    ----    Ilość subkont na dzień       
31.12.2006r.  94 subkonta.  
 
Pozyskane środki finansowe   857 406,15 zł. 
Poniesione wydatki    575 251,59 zł. 
 
 

• turnusy rturnusy rturnusy rturnusy rehabilitacyjneehabilitacyjneehabilitacyjneehabilitacyjne    - dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych osób 
niepełnosprawnych   na kwotę  136 942,84 w tym     

 
• ppppomoc rzeczowa jednorazowa omoc rzeczowa jednorazowa omoc rzeczowa jednorazowa omoc rzeczowa jednorazowa - udzielenie pomocy rzeczowej jednorazowej na zakup 

leków, sprzętu rehabilitacyjnego, drobnego sprzętu medycznego 62 osobom 
niepełnosprawnych na kwotę  151 743,69 zł.     
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2.2.2.2. ppppomoc finansowomoc finansowomoc finansowomoc finansowąąąą – koszty poniesione na dzień 31.12.2006r. 162 974,66 zł. z tego:    
    

• stypendia na leczenie i rehabilitację osób niepełnosprawnych 117 280,00 zł.    
• darowizny na cele statutowe dla innych współpracujących organizacji realizujących zadania 

poŜytku publicznego 45 694,66 zł.    
    
InstytucjInstytucjInstytucjInstytucje którym udzielono pomocy finansowej :e którym udzielono pomocy finansowej :e którym udzielono pomocy finansowej :e którym udzielono pomocy finansowej :    
    
1. Wojskowy Instytut Medyczny  Centralny Szpital Kliniczny MON 
2. Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” – Warszawa 
3. SWOSD „MoŜna Inaczej”  - Starogard Gdański   

    
    
IIIIIIIIIIII. . . . Promocja osób niepełnosprawnych Promocja osób niepełnosprawnych Promocja osób niepełnosprawnych Promocja osób niepełnosprawnych ---- w w w w zakresie ułatw zakresie ułatw zakresie ułatw zakresie ułatwiania aktywności społecznej osób iania aktywności społecznej osób iania aktywności społecznej osób iania aktywności społecznej osób 
niepełnosprawnych, w tym likwidowanie niepełnosprawnych, w tym likwidowanie niepełnosprawnych, w tym likwidowanie niepełnosprawnych, w tym likwidowanie barier barier barier barier wobec osób niepełnosprawnychwobec osób niepełnosprawnychwobec osób niepełnosprawnychwobec osób niepełnosprawnych....    
 
 
1. Współorganizacja Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno1. Współorganizacja Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno1. Współorganizacja Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno1. Współorganizacja Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno----Muzycznej Osób Muzycznej Osób Muzycznej Osób Muzycznej Osób 
NiNiNiNiepełnosprawnych „ALBERTIANA 2006epełnosprawnych „ALBERTIANA 2006epełnosprawnych „ALBERTIANA 2006epełnosprawnych „ALBERTIANA 2006””””....    
    

Ogólnopolski Przegląd Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych "Albertiana" 

organizowany jest wspólnie z Fundacją Brata Alberta z Radwanowic. Co roku bierze w nim udział 

około 1000 osób. W drodze eliminacji regionalnych do Finału "Albertiany" przechodzi pięć 

zespołów teatralnych. Swoje przedstawienia prezentowali podczas uroczystej gali, która odbyła 

się na DuŜej Scenie Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. W nagrodę zwycięskie zespoły  

otrzymują Maski przyznawane przez kaŜdy z 6 krakowskich teatrów.  

 

Corocznie podczas "Albertiany" z przedstawieniem pozakonkursowym występuje zespół 

"Radwanek" złoŜony z osób niepełnosprawnych umysłowo, podopiecznych schroniska w 

Radwanowicach.  

Pomysłodawczynią "Albertiany" jest Anna DymnaAnna DymnaAnna DymnaAnna Dymna.  

Autorem słów Hymnu Festiwalu jest CzesłaCzesłaCzesłaCzesław Miłoszw Miłoszw Miłoszw Miłosz, muzyki - Abel KorzeniowskiAbel KorzeniowskiAbel KorzeniowskiAbel Korzeniowski. Podczas 

ceremonii otwarcia imprezy, gdy unosi się Kurtyna Siemiradzkiego, hymn wykonuje Chór Młodej Chór Młodej Chór Młodej Chór Młodej 

Filharmonii KrakowskiejFilharmonii KrakowskiejFilharmonii KrakowskiejFilharmonii Krakowskiej. 

Podczas Finału Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób 

Niepełnosprawnych "Albertiana" wręczany jest Medal im. Brata Alberta, wyróŜnienie 

przyznawane osobom szczególnie zasłuŜonym w niesieniu pomocy osobom niepełnosprawnym. 

Jego laureatami są m.in. ks. kard. Franciszek Macharskiks. kard. Franciszek Macharskiks. kard. Franciszek Macharskiks. kard. Franciszek Macharski, ks. kard Stanisław Dziwiszks. kard Stanisław Dziwiszks. kard Stanisław Dziwiszks. kard Stanisław Dziwisz, Jerzy BuzekJerzy BuzekJerzy BuzekJerzy Buzek, 

prof. prof. prof. prof. Zbigniew BrzezińskiZbigniew BrzezińskiZbigniew BrzezińskiZbigniew Brzeziński, prof. Andrzej Zollprof. Andrzej Zollprof. Andrzej Zollprof. Andrzej Zoll, Otylia JędrzejczakOtylia JędrzejczakOtylia JędrzejczakOtylia Jędrzejczak i Ewa BłaszczykEwa BłaszczykEwa BłaszczykEwa Błaszczyk. Autorem projektu 

medalu jest Krzysztof SieprawskiKrzysztof SieprawskiKrzysztof SieprawskiKrzysztof Sieprawski, podopieczny schroniska dla osób niepełnosprawnych umysłowo 

w Radwanowicach 
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W 2006W 2006W 2006W 2006 roku laur roku laur roku laur roku laureatami Przeglądu Albertiana eatami Przeglądu Albertiana eatami Przeglądu Albertiana eatami Przeglądu Albertiana  zostali: zostali: zostali: zostali:    

Region I (woj. kujawskoRegion I (woj. kujawskoRegion I (woj. kujawskoRegion I (woj. kujawsko----pomorskie, woj. warmińskopomorskie, woj. warmińskopomorskie, woj. warmińskopomorskie, woj. warmińsko----mazurskie, woj. pomorskie, woj. zachodniomazurskie, woj. pomorskie, woj. zachodniomazurskie, woj. pomorskie, woj. zachodniomazurskie, woj. pomorskie, woj. zachodnio----
pomorskie):pomorskie):pomorskie):pomorskie):    
 
I miejsce - Zespół Teatralny "Zaczarowany Świat"Zespół Teatralny "Zaczarowany Świat"Zespół Teatralny "Zaczarowany Świat"Zespół Teatralny "Zaczarowany Świat" z Warsztatu Terapii Zajęciowej z Kruszwicy za 
przedstawienie "śabi Król". 
 
II miejsce - Zespół z WarsZespół z WarsZespół z WarsZespół z Warsztatu Terapii Zajęciowej "Bratanki"ztatu Terapii Zajęciowej "Bratanki"ztatu Terapii Zajęciowej "Bratanki"ztatu Terapii Zajęciowej "Bratanki" z Torunia za przedstawienie "Takie 
zwykłe Ŝycie". 
 
III miejsce - Teatr Plastyczny "Promień"Teatr Plastyczny "Promień"Teatr Plastyczny "Promień"Teatr Plastyczny "Promień" z Warsztatu Terapii Zajęciowej z Sepólna Krajeńskiego za 
przedstawienie "Tak pięknie mogło być". 

Region II (woj. mazowieckie, woRegion II (woj. mazowieckie, woRegion II (woj. mazowieckie, woRegion II (woj. mazowieckie, woj. podlaskie, woj. łódzkie):j. podlaskie, woj. łódzkie):j. podlaskie, woj. łódzkie):j. podlaskie, woj. łódzkie):    
 
I miejsce - Zespół Teatralny "Dobre chęci"Zespół Teatralny "Dobre chęci"Zespół Teatralny "Dobre chęci"Zespół Teatralny "Dobre chęci" z Warsztatu Terapii Zajęciowej z Augustowa za 
przedstawienie "Tele-Ŝycie". 
II miejsce - Zespół Teatralny "Pół słowem, Pół gestem"Zespół Teatralny "Pół słowem, Pół gestem"Zespół Teatralny "Pół słowem, Pół gestem"Zespół Teatralny "Pół słowem, Pół gestem" z Warsztatu Terapii Zajęciowej w 
Miszewie Murowanym i Zakrzewie za przedstawienie "Złamane serce nigdy się nie zrasta". 
 
III miejsce - Zespół "Karambol"Zespół "Karambol"Zespół "Karambol"Zespół "Karambol" z Warsztatu Terapii Zajęciowej z Łasku za przedstawienie "Dokąd 
zmierzasz?". 

Region III (woj. małopolskie, woj. śląskie, woj. opolskie):Region III (woj. małopolskie, woj. śląskie, woj. opolskie):Region III (woj. małopolskie, woj. śląskie, woj. opolskie):Region III (woj. małopolskie, woj. śląskie, woj. opolskie):    
    
I miejsce - ZespółZespółZespółZespół Teatralny z Warsztatu Terapii Zajęciowej z Zabrza Teatralny z Warsztatu Terapii Zajęciowej z Zabrza Teatralny z Warsztatu Terapii Zajęciowej z Zabrza Teatralny z Warsztatu Terapii Zajęciowej z Zabrza za przedstawienie 
"Przebudzenie". 
 
II miejsce - Zespół Teatralny "Tęcza"Zespół Teatralny "Tęcza"Zespół Teatralny "Tęcza"Zespół Teatralny "Tęcza" z Warsztatów Terapii Zajęciowej z Gliwic za przedstawienie 
"Ballada cygańska". 
 
III miejsce - Zespół "Adoramus"Zespół "Adoramus"Zespół "Adoramus"Zespół "Adoramus" z Warsztatu Terapii Zajęciowej z Chrzanowa za przedstawienie "O 
lichu i biednej Jagusi". 

Region IV (woj. podkarpackie, woj. świętokrzyskie, woj. lubelskie).Region IV (woj. podkarpackie, woj. świętokrzyskie, woj. lubelskie).Region IV (woj. podkarpackie, woj. świętokrzyskie, woj. lubelskie).Region IV (woj. podkarpackie, woj. świętokrzyskie, woj. lubelskie).    
    
I miejsce - Zespół Teatralny "Nasza Lepsza"Zespół Teatralny "Nasza Lepsza"Zespół Teatralny "Nasza Lepsza"Zespół Teatralny "Nasza Lepsza" ze Środowiskowego Domu Samopomocy z Lublina za 
przedstawienie "Nowe szaty cesarza". 
 
II miejsce - Zespół "Figiel"Zespół "Figiel"Zespół "Figiel"Zespół "Figiel" z Warsztatu Terapii Zajęciowej z Janowicy za przedstawienie 
"Rękawiczka". 

Region V (woj. dolnośląskie, woj. lubuskie, woj. wielkopolskie):Region V (woj. dolnośląskie, woj. lubuskie, woj. wielkopolskie):Region V (woj. dolnośląskie, woj. lubuskie, woj. wielkopolskie):Region V (woj. dolnośląskie, woj. lubuskie, woj. wielkopolskie):    

    

I miejsce - Zespół Teatralny "Muminek Blues Band"Zespół Teatralny "Muminek Blues Band"Zespół Teatralny "Muminek Blues Band"Zespół Teatralny "Muminek Blues Band" z Warsztatu Terapii Zajęciowej z Wrocławia 

za przedstawienie "Paweł i Gaweł". 

 

II miejsce - Zespół Teatralny "Maska"Zespół Teatralny "Maska"Zespół Teatralny "Maska"Zespół Teatralny "Maska" z Warsztatu Terapii Zajęciowej z Dobroszyc za 



 8 

przedstawienie "Hiob". 

III miejsce - Zespół Teatralny z Warsztatu Terapii ZajęciowejZespół Teatralny z Warsztatu Terapii ZajęciowejZespół Teatralny z Warsztatu Terapii ZajęciowejZespół Teatralny z Warsztatu Terapii Zajęciowej z Wrocławia za przedstawienie "Dar". 

2. Koszty projektu  32 848,14 zł. 

3. Środki Finansowe pozyskane na projekt 32 848,14 z tego: 

- własne  14 630,94 zł. 

- obce  18 217,20 zł. 

2. Projekt  2. Projekt  2. Projekt  2. Projekt  ---- Budowa Lubatowo  Budowa Lubatowo  Budowa Lubatowo  Budowa Lubatowo     ––––    przygotowanie do realizacji inwestycji „Ośrodek Integracyjno przygotowanie do realizacji inwestycji „Ośrodek Integracyjno przygotowanie do realizacji inwestycji „Ośrodek Integracyjno przygotowanie do realizacji inwestycji „Ośrodek Integracyjno ––––    
RehabilitacyjnoRehabilitacyjnoRehabilitacyjnoRehabilitacyjno    ----    Wypoczynkowy dla Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Spotkajmy się”Wypoczynkowy dla Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Spotkajmy się”Wypoczynkowy dla Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Spotkajmy się”Wypoczynkowy dla Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Spotkajmy się”....    
Poniesione koszty związane z projektem  186 954,37 zł. w tym: 
a) koszty organizacji i nadzoru nad projektem budowy ośrodka –  98 234,28 zł. 
b) koszty wynagrodzenia pracownika Biura Fundacji w Gdańsku   11 650,07 zł. 
c) koszty dozoru terenu (trzy osoby)  51 810,32 zł. 
d) koszty zuŜycia energii 7 179,10 zł. 
e) koszty reklamy publicznej  12 019,44 zł.  
f) koszty usług obcych   6 061,16 zł.  
 
W związku z promocją projektu  Fundacja przyjęła darowiznę usług reklamowych w kwocie 
529 951,18 zł. 
 
Poniesiono wydatki inwestycyjne związane z projektem w kwocie 40 670,00 w tym :  
 
a) orzeczenie o stanie technicznym budynków  12 000,00 zł. 
b) orzeczenie w sprawie uwarunkowań lokalizacyjnych dla ośrodka 7 686,00 zł. 
c) badania geotechniczne gruntu 3 904,00 zł. 
d) mapa do celów projektowych 8 540,00 zł. 
e) inwentaryzacja budynków 8 540,00  
 
 
3. Projekt 3. Projekt 3. Projekt 3. Projekt ––––    Budowa Budowa Budowa Budowa Warsztaty Terapii Artystycznej w Radwanowicach dla 200 osób,Warsztaty Terapii Artystycznej w Radwanowicach dla 200 osób,Warsztaty Terapii Artystycznej w Radwanowicach dla 200 osób,Warsztaty Terapii Artystycznej w Radwanowicach dla 200 osób,    
 
Poniesiono wydatki inwestycyjne związane z projektem w kwocie 17 568,00 zł. w tym:  
a) projekt architektoniczny ośrodka 14 640,00 zł. 
b) usługi geodezyjne 2 928,00 zł. 
 
 
3.3.3.3.Projekt „Studenci Studentom” Projekt „Studenci Studentom” Projekt „Studenci Studentom” Projekt „Studenci Studentom” ––––    prowadzenie „Bprowadzenie „Bprowadzenie „Bprowadzenie „Biuraiuraiuraiura Młodych” Młodych” Młodych” Młodych” przez studentów, którzy zajmują  przez studentów, którzy zajmują  przez studentów, którzy zajmują  przez studentów, którzy zajmują 
sisisisię organizowaniem ę organizowaniem ę organizowaniem ę organizowaniem pomocy chorym i niepełnosprawnympomocy chorym i niepełnosprawnympomocy chorym i niepełnosprawnympomocy chorym i niepełnosprawnym studentom krakowskich uczelni studentom krakowskich uczelni studentom krakowskich uczelni studentom krakowskich uczelni oraz  oraz  oraz  oraz 
koordynują działania wolontariuszy Fundacji.koordynują działania wolontariuszy Fundacji.koordynują działania wolontariuszy Fundacji.koordynują działania wolontariuszy Fundacji.            
Projekty zorganizowane przez „Biuro Młodych” : 

• pomoc w realizacji Festiwalu Zaczarowanej Piosenki i ZwycięŜać Mimo Wszystko,  
• zorganizowanie  kiermaszu prac plastycznych podczas Festiwalu, z którego dochód został 

przekazany Mateuszowi choremu na postępowy zanik mięśni. 
• pomoc podczas Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób 

Niepełnosprawnych Intelektualnie "Albertina” obejmująca opiekę nad artystami Teatru 
Radwanek podczas występów, wykonanie scenografii do spektaklu 

• udział  w Spotkaniach Nadziei organizowanych wspólnie ze Stowarzyszeniem UNICORN, 
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• zorganizowanie w okresie letnim dwóch wystaw : 
- prac plastycznych podopiecznych Warsztatów Terapii Artystycznej w Radwanowicach 
- prac plastycznych studentów Akademii Sztuk Pięknych 

• pomoc w Kampanii promocyjnej  1%, 
• pomoc w pracach biurowych.  
• opieka nad osobami niepełnosprawnymi - podopiecznymi  Fundacji. 
• zorganizowanie kiermaszu ozdób świątecznych na 7 uczelniach w Krakowie, którego 

dochód został przekazany Jerzemu BoŜykowi – podopiecznemu Fundacji. 
 
    
4.4.4.4.PPPProjekt rojekt rojekt rojekt „Impreza integracyjna„Impreza integracyjna„Impreza integracyjna„Impreza integracyjna osób zdrowych z osobami niepełnosprawnymi „ZwycięŜać mimo  osób zdrowych z osobami niepełnosprawnymi „ZwycięŜać mimo  osób zdrowych z osobami niepełnosprawnymi „ZwycięŜać mimo  osób zdrowych z osobami niepełnosprawnymi „ZwycięŜać mimo 
wszystko” wszystko” wszystko” wszystko” ---- 2006 2006 2006 2006r. r. r. r. –––– prom prom prom promocja utalentowanych ocja utalentowanych ocja utalentowanych ocja utalentowanych osób osób osób osób niepełnosprawnych: sport, teatr, poezja, niepełnosprawnych: sport, teatr, poezja, niepełnosprawnych: sport, teatr, poezja, niepełnosprawnych: sport, teatr, poezja, 
muzyka. muzyka. muzyka. muzyka.         
    
Koszty projektu – 125 714,07 zł. pokryte ze środków własnych Fundacji.  
    
4.4.4.4. Projekt Projekt Projekt Projekt „Ogólnopolski Festiwal Zaczarowanej„Ogólnopolski Festiwal Zaczarowanej„Ogólnopolski Festiwal Zaczarowanej„Ogólnopolski Festiwal Zaczarowanej Piosenki Piosenki Piosenki Piosenki „A na tym Rynku w Krakowie”  „A na tym Rynku w Krakowie”  „A na tym Rynku w Krakowie”  „A na tym Rynku w Krakowie” ----            
2006200620062006r.  r.  r.  r.      

1.  13 maja 2006 na scenie Amfiteatru w Łazienkach Królewskich w Warszawie odbył się Koncert 
Półfinałowy II edycji Festiwalu Zaczarowanej Piosenki.  
Tłumnie zgromadzonej widowni zaprezentowało się 16 kandydatów w kategorii dziecięcej i 15 w 
kategorii powyŜej 16 roku Ŝycia.  Kandydatów oceniało Jury w składzie znanych i cenionych 
artystów sceny polskiej. Po zakończeniu części konkursowej na scenie zagościła młodzieŜ z WTZ z 
Warszawy pracującego pod opieką PCK. Przypominając czasy Festiwali w Kołobrzegu zaśpiewali 
wiązankę starych piosenek Ŝołnierskich z zaproszonymi gośćmi Festiwalu.  
Przez cały dzień wokół Amfiteatru trwały wystawy zorganizowane przez Stowarzyszenie Amici di 
Tworki, Warsztaty Terapii Zajęciowej z Brodnicy i Wąbrzeźna, Stowarzyszenie Pomocy Osobom 
Głuchoniewidomym. Prezentowali prace swoich utalentowanych podopiecznych. MoŜna było 
takŜe wziąć udział w pokazie ratownictwa zorganizowanym przez Wydział Medycyny Ratunkowej 
Akademii Medycznej. Byli takŜe wierni przyjaciele Festiwalu z Fundacji Doktor Clown. Fundacja 
Maltańska przygotowała plener plastyczny dla najmłodszych.  
NajwaŜniejszym momentem dnia było bez wątpienia ogłoszenie wyników. do udziału w Koncercie 
na Rynku w Krakowie zakwalifikowało się 12 osób, po 6 z kategorii dzieci i dorosłych. 
Jurorzy przyznali takŜe po jednym wyróŜnieniu w kaŜdej z kategorii.  

Tegoroczna dwunastka finalistów została wyłoniona z grona 391 osób, które nadesłały zgłoszenia 
do warszawskiego biura festiwalu..  

Współorganizatorzy II Ogólnopolskiego Festiwalu Zaczarowanej PiosenkWspółorganizatorzy II Ogólnopolskiego Festiwalu Zaczarowanej PiosenkWspółorganizatorzy II Ogólnopolskiego Festiwalu Zaczarowanej PiosenkWspółorganizatorzy II Ogólnopolskiego Festiwalu Zaczarowanej Piosenki:i:i:i: PFRON, TVP 2, 
Narodowe Centrum Kultury, CitiBank Handlowy, Bank Zachodni WBK, LOTTO, Miasto Kraków. 
Patroni honorowi: Prezydent RP Lech Kaczyński, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Kazimierz Michał Ujazdowski, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Paweł Wypych, 
Wojewoda Małopolski Witold Kochan, Marszałek Województwa Małopolskiego Janusz Sepioł, 
Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski, Starosta Powiatowy ElŜbieta Burtan. 

Patroni medialni:Patroni medialni:Patroni medialni:Patroni medialni: TVP, RMF FM, Polskie Radio PR1, "Rzeczpospolita", "Dziennik Polski", ONET.PL. 

2. Koszty związane z projektem  520 747,93 zł. pokryte ze środków własnych Fundacji, 

sponsorów oraz dotacji PFRON. 
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B. B. B. B. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej.Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej.Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej.Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej.    
Z dniem 1 czerwca 2006r. Fundacja uzyskała wpis do Krajowego Rejestru Sądowego 
Przedsiębiorców – co oznacza Ŝe moŜe prowadzić działalność gospodarczą.  
Dochód uzyskany z działalności gospodarczej został przeznaczony w całości na działalność 
statutową Fundacji zgodnie z Uchwałą Zarządu Fundacji z dnia 26 września 2006r.  
Z dniem 1 czerwca 2006r. Fundacja stosuje przepisy ustawy o rachunkowości zgodnie z par.4 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001r. w sprawie szczególnych zasad 
rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie 
prowadzącymi działalności gospodarczej (Dz.U. nr 137, poz. 1539, ost.zm. w  Dz.U. z 2003r.  
nr 11, poz. 117.).  
    

C.C.C.C. Odpisy uchwał zarządu Fundacji w załączeniu do sprawozdania. Odpisy uchwał zarządu Fundacji w załączeniu do sprawozdania. Odpisy uchwał zarządu Fundacji w załączeniu do sprawozdania. Odpisy uchwał zarządu Fundacji w załączeniu do sprawozdania.     
    

D.D.D.D. Informacja o wInformacja o wInformacja o wInformacja o wysokości uzyskanysokości uzyskanysokości uzyskanysokości uzyskanych przychoych przychoych przychoych przychodów z wyodrębnieniem ich źrdów z wyodrębnieniem ich źrdów z wyodrębnieniem ich źrdów z wyodrębnieniem ich źródeł.ódeł.ódeł.ódeł.    
    

Przychody za rok: 
2005 2006 

Wyszczególnienie 
kwota 

% udział 
w 
strukturze  

kwota % udział w 
strukturze 

Przychody  działalno ści statutowej razem z 
tego (w.1+2+3+4+5+6) 4 137 355,62 100,00 7 915 258,87 100,00 
          

1.Przychody z działalno ści statutowej 
nieodpłatnej po Ŝytku publicznego 4 034 249,86 97,51 7 397 946,73 93,46 
Darowizny pienięŜne 3 212 014,64 77,63 4 579 946,95 57,86 
Darowizny materiałów 34 648,21 0,84 21 324,97 0,27 
Darowizny usług 70 343,34 1,70 565 029,97 7,14 
Zasądzone nawiązki 11 080,00 0,27 9 370,00 0,12 
Wynik finansowy za 2004r./2005 345 503,67 8,35 1 860 086,81 23,50 
Dotacje PFRON 360 660,00 8,72 362 188,03 4,58 
2.Przychody z działalno ści statutowej 
odpłatnej po Ŝytku publicznego 41 473,92 1,00 277 965,65 3,51 
Przychody z tytułu usług barterowych  41 473,92 1,00 277 965,65 3,51 
3.Pozostałe przychody okre ślone statutem 100,00 0,00 0,00 0,00 
SprzedaŜ praw autorskich 100,00 0,00 0,00 0,00 
4. Przychody ze sprzeda Ŝy usług, towarów i 
materiałów w tym 0,00 0,00 106 621,21 1,35 
Przychody ze sprzedaŜy usług 0,00 0,00 90 428,51 1,14 
Przychody ze sprzedaŜy materiałów i towarów 0,00 0,00 16 192,70 0,20 
5. Pozostałe przychody operacyjne 7 842,57 0,19 43 035,47 0,54 
Amortyzacja darowizny VW T5 3 782,46 0,09 23 274,74 0,29 
Amortyzacja darowizny zespołów komputerowych 4 059,86 0,10 6 379,78 0,08 
Amortyzacja darowizna programu komputerowego 0,00 0,00 6 300,00 0,08 
Zaokrąglenia 0,25 0,00 2,93 0,00 
NadwyŜki inwentaryzacyjne 0,00 0,00 1 158,97 0,00 
SprzedaŜ wyposaŜenia 0,00 0,00 1,00 0,00 
Odszkodowanie z Polisy 116-0182686 0,00 0,00 2 399,30 0,00 
Pozostałe przychody operacyjne 0,00 0,00 304,11 0,00 
Odszkodowanie z Polisy 130-20012925 0,00 0,00 3 214,64 0,00 
6. Przychody finansowe 53 689,27 1,30 89 689,81 1,13 
Odsetki otrzymane  (od lokat, wkładów 
bankowych) 53 689,27 1,30 85 547,99 1,08 
RóŜnice kursowe 0,00 0,00 24,03   
Odsetki od lokat terminowych naliczone 0,00 0,00 1 541,07 0,00 
Aktualizacja wartości jednostek OPERA NGO FIO 
na 31.12.2006 0,00 0,00 2 576,72 0,00 
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E.E.E.E. InformaInformaInformaInformacja o poniesionych kosztachcja o poniesionych kosztachcja o poniesionych kosztachcja o poniesionych kosztach....        
Koszty za rok: 

2005 2006 
Wyszczególnienie 

kwota 
% udział 
w 
strukturze  

kwota % udział w 
strukturze 

Koszty  działalno ści statutowej razem z tego 2 276 497,81 100,00 4 117 736,29 100,00 
          

1.Koszty realizacji działalno ści statutowej 
nieodpłatnej po Ŝytku publicznego z tego: 1 704 723,90 74,88 2 721 355,51 66,09 
2.Koszty realizacji działalno ści statutowej 
odpłatnej po Ŝytku publicznego 41 473,92 1,82 278 145,98 6,75 
3.Koszt własny zwi ązany ze sprzeda Ŝą usług, 
materiałów i towarów w tym: 0,00 0,00 18 519,75 0,45 
Koszt własny sprzedanych usług 0,00 0,00 838,00 0,02 

Koszt własny ze sprzedaŜy towarów i materiałów 0,00 0,00 4 869,07 0,12 
Koszty administracyjne przypadające na 
działalność 0,00 0,00 12 812,68 0,31 
4.Koszty administracyjne: 529 725,18 23,27 1 089 312,50 26,45 
a) zuŜycie materiałów i energii 31 940,08 1,40 136 556,02 3,32 
b) usługi obce z tego: 90 531,91 3,98 123 947,46 3,01 
Usługi fotograficzne 33,42 0,00 1 924,80 0,05 
Usługi pocztowe (w tym akcja  1%) 20 884,12 0,92 35 642,56 0,87 
Usługi informatyczne 8 117,17 0,36 10 842,42 0,26 
Usługi telefoniczne, telekomunikacyjne 25 661,98 1,13 43 176,47 1,05 
Usługi biurowe  2 627,93 0,12 2 533,90 0,06 
Usługi noclegowe 1 988,80 0,09 2 225,52 0,05 
Usługi najmu lokalu 11 736,40 0,52 9 982,96 0,24 
Usługi transportowe 2 772,84 0,12 2 442,21 0,06 
Usługi remontowe  190,00 0,01 717,56 0,02 
Usługi prawnicze 8 381,40 0,37 7 958,39 0,19 
Usługi gastronomiczne 1 556,58 0,07 491,85 0,01 
Usługi monitoringu   0,00 522,82 0,01 
Usługi bankowe  1 217,17 0,05 2 243,71 0,05 
Usługi graficzne i poligraficzne 5 364,10 0,24 3 061,41 0,07 
Usługi charakteryzacji   0,00 180,87 0,00 
c) podatki i opłaty 2 311,20 0,10 23 646,88 0,57 

d) wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i 
inne świadczenia 218 040,05 9,58 464 312,99 11,28 
e) amortyzacja 5 203,12 0,23 30 150,15 0,73 
f) pozostałe koszty w tym: 181 698,82 7,98 310 699,00 7,55 
-koszty podróŜy związane z projektami 37 447,32 1,64 84 376,46 2,05 
-kampania reklamowa 144 251,50 6,34 223 835,79 5,44 
5. Pozostałe koszty operacyjne 350,87 0,02 6 190,06 0,15 
6. Koszty finansowe 223,94 0,01 4 212,49 0,10 

    
    
Wynik finansowy na działalności gospodarczejWynik finansowy na działalności gospodarczejWynik finansowy na działalności gospodarczejWynik finansowy na działalności gospodarczej w wysokości 88 w wysokości 88 w wysokości 88 w wysokości 88    101,46 zł. 101,46 zł. 101,46 zł. 101,46 zł.     
w całości i został przekazany na cele statutowe Fundacjiw całości i został przekazany na cele statutowe Fundacjiw całości i został przekazany na cele statutowe Fundacjiw całości i został przekazany na cele statutowe Fundacji. . . .     
    
Przychody z działalności gospodarczej     106 621,21 
Koszty związane z działalnością gospodarczą    18 519,75 
Wynik finansowy na działalności gospodarczej    88 101,46  
    
Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodProcentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodProcentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodProcentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu u u u 
osiągniętego z pozostałych źrosiągniętego z pozostałych źrosiągniętego z pozostałych źrosiągniętego z pozostałych źródeł wyniósł 1,35% ódeł wyniósł 1,35% ódeł wyniósł 1,35% ódeł wyniósł 1,35%     
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F. Dane związane z zatrudnieniem.F. Dane związane z zatrudnieniem.F. Dane związane z zatrudnieniem.F. Dane związane z zatrudnieniem.    
 
I. Liczba osób zatrudnionych w Fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk.I. Liczba osób zatrudnionych w Fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk.I. Liczba osób zatrudnionych w Fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk.I. Liczba osób zatrudnionych w Fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk.    
 
Prezes Fundacji Anna Dymna  pracuje charytatywnie. 
 
Na dzień 31.12.2006r. Fundacja zatrudnia : 
-     wiceprezes  – 1 etat  
- księgowa – 3 etaty  
- PR Fundraising  – 2 etaty 
- asystent prezesa – 1 etat 
- asystent wiceprezesa – 1 etat 
- kierownik instruktor – 1 etat 
- instruktor pedagog – 1 etat 
- instruktor – muzykoterapeuta – 1 etat  
- instruktor – terapeuta  – 3 etat 
- psycholog – ¾  etatu 
- redaktor tekstów – ½ etatu  
- referent ds. administracyjnych 1 ¾ etatu 
- pracownik administracyjno – biurowy – 1 etat 
- asystentka w zamiejscowym biurze Fundacji – ½ etatu 
- kierownik Biura Studenci Studentom – 1/2 etatu 
 
 Zatrudnionych – 21 osób / 19 etatów. 
 
Osoby zatrudnione wyłącznie w działalności gospodarczej nie występują.  
 
II. Łączna kwotII. Łączna kwotII. Łączna kwotII. Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń w 2006a wypłaconych wynagrodzeń w 2006a wypłaconych wynagrodzeń w 2006a wypłaconych wynagrodzeń w 2006r. r. r. r.     
 
Wynagrodzenia pracownicze brutto ogółem  506 109,67 zł. w tym 
 
- wynagrodzenia zasadnicze   451 104,72 zł. 
- nagrody uznaniowe      58 004,95 zł. 
 
III. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu.III. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu.III. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu.III. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu.    
3333    962,97962,97962,97962,97 zł.  zł.  zł.  zł. nettonettonettonetto....    
    
IV. Wydatki na wynagrodzenia z IV. Wydatki na wynagrodzenia z IV. Wydatki na wynagrodzenia z IV. Wydatki na wynagrodzenia z tytułu tytułu tytułu tytułu umów zleceumów zleceumów zleceumów zleceń zwiń zwiń zwiń związanych z projektami  266ązanych z projektami  266ązanych z projektami  266ązanych z projektami  266    590,55590,55590,55590,55 zł. zł. zł. zł.        
    
V.V.V.V. Udzielone przez Fundację poŜyczki pienięŜne. Udzielone przez Fundację poŜyczki pienięŜne. Udzielone przez Fundację poŜyczki pienięŜne. Udzielone przez Fundację poŜyczki pienięŜne.    
Umowa poŜyczki zawarta w dniu 19.10.2005r. ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i 
Opieki Środowiskowej z/s w Krakowie przy ul. Sikorskiego 2/8 o wartości 40 000 zł. zgodnie z 
działalnością statutową poŜyczkodawcy wymienioną w art.6 ust.1 pkt.1 i art.6 ust.2.  Statutu.  
Warunki udzielenia poŜyczki: 
- PoŜyczkobiorca zobowiązał się zwrócić kwotę poŜyczki w terminie do 28 lutego 2007r.  
- w przypadku nie dokonania zwrotu kwoty poŜyczki w terminie PoŜyczkodawca jest zobowiązany 
do zapłaty na rzecz PoŜyczkodawcy odsetek w wysokości 0,25% za kaŜdy dzień zwłoki 
-w celu zabezpieczenia udzielonej przez PoŜyczkodawcę poŜyczki PoŜyczkobiorca przeniesie 
na PoŜyczkodawcę własność samochodu marki Ford Transie TD Bus osobowy 
(przewłaszczenie). Umowa przewłaszczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  
PoŜyczkobiorca wystawi równieŜ PoŜyczkodawcy weksel własny in blanco wraz z deklaracją 
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wekslową, który stanowi załącznik do niniejszej umowy.  
Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej –
zobowiązuje się do poręczenia poŜyczki. Umowa poręczenia stanowi załącznik do umowy 
poŜyczki.  
PoŜyczka została zwrócona w dniu  5 marca 2007r.  
 
VIVIVIVI. . . . Kwoty ulokowane na rachunkach bankowycKwoty ulokowane na rachunkach bankowycKwoty ulokowane na rachunkach bankowycKwoty ulokowane na rachunkach bankowych.h.h.h.    
    
1.Fundacja podpisała umowę na prowadzenie rachunku bankowego z ING Bank Śląski .  Saldo 
rachunku bieŜącego dzień 31.12,2006r. wynosi  24 004,16 zł. 
 
2.Fundacja podpisała umowę na prowadzenie rachunku bankowego z WBK.  Saldo rachunków 
bankowych na dzień 31.12.2006r. wynosi  3 103 359,52 zł.: 
    
- rachunek bieŜący   103 359,52 zł. 
- lokata terminowa        3 000 000,00 zł.  
    
3.Fundacja podpisała umowę na prowadzenie rachunku bankowego z PKO BP.  Saldo rachunku 
bankowego bieŜącego na dzień 31.12.2006r. wynosi   100 276,42 zł.  
Rachunek bieŜący w PKO BP został przeznaczony w celu gromadzenia środków finansowych na 
budowę ośrodka rehabilitacyjnego w Lubiatowie.  
 
4.Fundacja posiada Jednostki Uczestnictwa Funduszu OPERA NGO SFIO na dzień 31.12.2006r. o 
wartości 102 716,74 zł. z czego : 
- nabyte w dniu 10.10.2006r.  jednostki w cenie zakupu 50 000,00 zł.  
- nabyte w dniu 08,12,2006r. jednostki w cenie zakupu 50 000,00 zł.  
- wycena wartości jednostek na dzień 31.12.2006r. (wewnętrzna stopa zwrotu – 5,43%, średnia 
rentowność roczna 41,29%.)  2 716,74 zł.  
    
5.Fundacja gromadzi środki na dwie  inwestycje: 
 
- „Ośrodek Integracyjny, Rehabilitacyjno -  Wypoczynkowy dla Osób Niepełnosprawnych pod 
nazwą „Spotkajmy się” w Lubiatowie, 
 
- budowę Warsztatów Terapii Artystycznej w Radwanowicach dla 200 osób, 
    
Ponad to Fundacja gromadzi środki finansowe na realizację: 
 
- III Festiwalu Piosenki Zaczarowanej „A na tym rynku w Krakowie” – około 1000 osób, 
 
 
- Imprezy integracyjnej osób zdrowych z osobami niepełnosprawnymi „ZwycięŜać mimo 
wszystko” – około 350 osób 
 
-  Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych 
„ALBERTIANA 2007” – około 500 osób, 
 
- Prowadzenie i utrzymanie Warsztatów Terapii Artystycznej w Radwanowicach dla 26 
podopiecznych 
 
- Pomoc indywidualna osobom chorym i niepełnosprawnym realizowana w formie 
pomocy rzeczowej oraz finansowej na zakup leków, sprzętu rehabilitacyjnego i 
medycznego, usług rehabilitacyjnych i medycznych.  
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VII. Nabyte śVII. Nabyte śVII. Nabyte śVII. Nabyte środki trwałe na dzień 31.12.2006rodki trwałe na dzień 31.12.2006rodki trwałe na dzień 31.12.2006rodki trwałe na dzień 31.12.2006r.r.r.r.    
 

Źródła FinansowaniaŹródła FinansowaniaŹródła FinansowaniaŹródła Finansowania     
L.p.L.p.L.p.L.p.    

    
WyszczególnienieWyszczególnienieWyszczególnienieWyszczególnienie 

    
OgółemOgółemOgółemOgółem    Zakup ze środków Zakup ze środków Zakup ze środków Zakup ze środków 

WłasnychWłasnychWłasnychWłasnych    
DarowiznaDarowiznaDarowiznaDarowizna    Dotacja Dotacja Dotacja Dotacja 

PFRONPFRONPFRONPFRON    
II. Rzeczowe aktywa trwałe 

– środki trwałe w tym 
    

1. Budynki i lokale 309 569,56 309 569,56   
1. Urządzenia techniczne i 

maszyny – w tym zespoły 
komputerowe 

40 884,60 40 884,60   

2. Środki transportu      
    RazemRazemRazemRazem    350350350350    454,16454,16454,16454,16    350 454,16350 454,16350 454,16350 454,16            
 
 
 
 
Kraków, dnia 27.03.2007r. 
 
 


