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Data zamieszczenia sprawozdania 2019-07-12

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAŁOPOLSKIE

Gmina KRAKÓW

Powiat KRAKÓW

Ulica STEFANA 
MYCZKOWSKIEGO

Nr domu 4 Nr lokalu 

Miejscowość KRAKÓW Kod pocztowy 30-198 Poczta KRAKÓW Nr telefonu 12-422-69-03

Nr faksu 12-422-69-03 E-mail 
iwonairzyk@mimowszystko.org

Strona www www.mimowszystko.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2004-04-21

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 35675740500000 6. Numer KRS 0000174486

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Anna Dymna Prezes Fundacji TAK

Maja Jaworska Wiceprezes Fundacji TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Marta Jędrysiak - Strózik Przewodniczący Rady 
Fundacji

TAK

Wiesław Szatkowski Członek Rady Fundacji TAK

Wojciech Bonowicz Członek Rady Fundacji TAK

Janina Dudzik Prokura łączna z 
członkiem zarządu 
fundacji

TAK

FUNDACJA ANNY DYMNEJ MIMO WSZYSTKO
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

-pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
rodzinnej oraz wyrównywania 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,
-działalność w sferze kultury , sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
-działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym,
-działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów 
wymienionych w art.3 ust.3, ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie w zakresie realizacji przez te podmioty działań w sferze 
zadań pożytku publicznego.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       

1)w zakr.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 dla osób 
niepełnosprawnych,finansowanie i prowadzenie ośrodków 
wypoczynkowo-terapeutyczno-rehabilitacyjnych dla osób 
niepełnosprawnych w tym ich budowa),pomoc rzeczową i finansową na 
rzecz osób niepełnosprawnych, chorych lub innych znajdujących się w 
trudnej sytuacji życiowej, wspieranie i utrzymywanie kontaktu zarówno z 
osobami niepełnosprawnymi lub chorymi jak i z ich rodzinami, ułatwianie 
aktywności społecznej osób niepełnosprawnych lub chorych, w tym 
likwidowanie uprzedzeń wobec osób niepełnosprawnych lub chorych, 
udostępnianie do celów wypoczynkowych miejsc zakwaterowania dla 
osób niepełnosprawnych, chorych lub rodzin bądź osób w trudnej sytuacji 
rodzinnej.
2)w zakr.działalności charytatywnej poprzez: pomoc rzeczową i finansową 
na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych, lub innych, organizowanie 
kwest pieniężnych, organizowanie zbiórek pieniężnych wśród firm w kraju i 
za granicą, pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych i stałych, 
udostępnianie do celów wypoczynkowych miejsc zakwaterowania dla 
osób niepełnosprawnych, chorych lub rodzin bądź osób w trudnej sytuacji 
rodzinnej. 3)w zakr.ochrony i promocji zdrowia poprzez: prowadzenie 
terapii, prowadzenie działalności leczniczej w zakresie finansowania i 
organizacji świadczeń dziennych psychiatrycznych i rehabilitacyjnych dla 
dorosłych osób niepełnosprawnych lub chorych, prowadzenie, 
finansowanie i organizowanie rehabilitacji leczniczej w tym rehabilitacji 
ruchowej wraz z fizykoterapią, udzielanie darowizn finansowych lub 
rzeczowych dla instytucji, których statutowym zadaniem jest ochrona i 
promocja zdrowia, udzielanie dotacji celowych dla instytucji, których 
statutowym zadaniem jest ochrona i promocja zdrowia, 
4)w zakr. działania na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez: 
organizowanie i prowadzenie warsztatów terapii dla osób 
niepełnosprawnych, finansowanie i prowadzenie ośrodków 
wypoczynkowo-terapeutyczno-rehabilitacyjnych dla osób 
niepełnosprawnych (w tym ich budowa),pomoc rzeczową i finansową na 
rzecz osób niepełnosprawnych albo chorych, znajdujących się w trudnej 
sytuacji życiowej, 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 
umożliwiających naukę osobom niepełnosprawnym, organizowanie, 
prowadzenie i finansowanie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób 
niepełnosprawnych.
5)w zakr.nauki, edukacji, oświaty i wychowania poprzez: organizowanie i 
prowadzenie warsztatów terapii dla osób niepełnosprawnych albo 
chorych, organizowanie festiwali, festynów, konkursów dla osób 
niepełnosprawnych,prowadzenie działalności wydawniczej, w tym 
wydawanie utworów osób niepełnosprawnych chorych,przyznawanie 
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stypendiów umożliwiających naukę osobom niepełnosprawnym lub 
chorym
6)w zakr.promocji i organizacji wolontariatu poprzez: współorganizowanie 
gali wolontariatu,organizowanie innych akcji wspierających wolontariat w 
tym w środkach masowego przekazu.
7)w zakr.działania w sferze sportu i kultury fizycznej osób 
niepełnosprawnych poprzez:uczestnictwo osób niepełnosprawnych w 
imprezach rekreacyjno-sportowych,uczestnictwo osób niepełnosprawnych 
w letnich i zimowych obozach rekreacyjno- sportowych,promocja sportu 
osób niepełnosprawnych.8)w zakr. działania w sferze turystyki osób 
niepełnosprawnych poprzez:uczestnictwo osób niepełnosprawnych w 
imprezach rekreacyjno-turystycznych,uczestnictwo osób 
niepełnosprawnych w letnich i zimowych obozach rekreacyjno- 
turystycznych,promocja turystyki osób niepełnosprawnych,udostępnianie 
do celów wypoczynkowych miejsc zakwaterowania dla osób 
niepełnosprawnych.
9)w zakr. działania w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji 
poprzez:organizowanie koncertów,warsztatów muzycznych,rękodzieła i 
innych,wystaw, festiwali,konferencji,spotkań,pokazów teatralnych i 
filmowych dla osób niepełnosprawnych,organizowanie pokazów muzyki i 
sztuki,audycji muzyczno-słownych, pokazów audiowizualnych,wydawanie 
publikacji i produkcję artystyczną osób niepełnosprawnych. 
10)W zakr. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i 
społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Fundacja w roku 2018 zrealizowała następujące projekty:
1. Fundacja prowadziła i utrzymywała Ośrodek Terapeutyczno-Rehabilitacyjny „Dolina Słońca". Głównym celem Fundacji, jest 
pomoc dorosłym osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Z myślą o nich we wrześniu 2008 r. rozpoczęła ona budowę 
ośrodka terapeutyczno-rehabilitacyjnego o nazwie „Dolina Słońca" w podkrakowskich Radwanowicach. Jest to kompleks 
budynków, w których znajdują się m.in. warsztaty plastyczne, tkackie, stolarskie, kulinarne, oraz sala gimnastyczna, teatralna i 
doświadczania świata, a także sala rehabilitacyjna. Zatrudnieni terapeuci, psycholodzy, instruktorzy, rehabilitanci, psychiatrzy, 
pielęgniarki, pracownicy fizyczni i administracyjni, każdego dnia starają się aby osoby, którymi się opiekują czuły się najlepiej jak 
to możliwe. „Dolina słońca" jest w pełni wyposażona i na co dzień korzysta z niej blisko 200 osób z różnych organizacji 
pozarządowych.
W Ośrodku funkcjonują:
a)Dzienny Oddział Psychiatryczno-Rehabilitacyjny Fundacji Anny Dymnej Mimo Wszystko (częściowo finansowany ze środków 
NFZ). Program realizowany w oddziale dziennym dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną obejmuje diagnostykę, 
leczenie i rehabilitację. Ustalany jest dla każdego pacjenta w zależności od jego potrzeb, wieku i możliwości intelektualnych. 
Rehabilitacja ma na celu kształtowanie i doskonalenie ogólnej zaradności osobistej, czynności życia codziennego, rozwijanie 
różnych form komunikowania się, umiejętności współdziałania w grupie, samodzielności społecznej oraz umiejętności 
artystycznych.
Wszystkie działania ukierunkowane są na sfery: emocjonalno-motywacyjną, intelektualną i społeczną beneficjenta. W procesie 
rehabilitacji udział biorą osoby o różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej - mieszkańcy Schroniska dla 
Niepełnosprawnych Fundacji im. Brata Alberta w Radwanowicach oraz osoby dojeżdżające ze środowiska lokalnego. Zajęcia 
prowadzone są przez wykwalifikowanych terapeutów zajęciowych, asystentów terapeutów, psychologów, muzykoterapeutę i 
rehabilitantów. Zajęcia odbywają się przez cały rok kalendarzowy, od poniedziałku do piątku. Rehabilitacja psychiatryczna w 
oddziale. Pacjenci mają możliwość skorzystania z różnych form terapii:
 *psychologicznej -porada psychologiczna, terapia indywidualna i grupowa, psychoterapia w gabinecie psychologa oraz w sali 
doświadczania świata,
*zajęciowej w pracowniach:
-plastycznej (rysunek, malarstwo, inne techniki plastyczne);- rękodzieła artystycznego (praca w glinie, witraże, wytapianie szkła); 
- treningu umiejętności samoobsługowych (zdobywanie samodzielności osobistej, dbanie o higienę osobistą); - teatralnej 
(ćwiczenia z czytania i rozumienia tekstu , nauka pamięciowa wierszy, nauka gestu i ruchu scenicznego, przygotowywanie 
okolicznościowych spektakli);
-muzycznej (słuchanie muzyki, taniec, śpiew, relaksacja);
W oddziale prowadzone są również zajęcia: 
-edukacja w pracowni edukacyjno- komputerowej (pisanie i rozpoznawanie liter, czytanie, liczenie, utrwalanie zdobytej wiedzy, 
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nauka obsługi komputera);
-rehabilitacja ruchowa (ćwiczenia ogólnokondycyjne, wytrzymałościowe i siłowe, gry zespołowe);
b)Warsztaty Terapii Artystycznej Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko",
c)Sala doświadczania świata, z której korzysta kilka organizacji pozarządowych;
d)Teatr Radwanek - uczestniczą w nim podopieczni Fundacji im. Brata Alberta oraz Fundacji Anny Dymnej   Mimo Wszystko;
e)Środowiskowy Dom Pomocy - Fundacji im. Św. Brata Alberta;
f)Świetlica Terapeutyczna - Fundacji im. Św. Brata Alberta; -Sale rehabilitacyjne -korzystają organizacje  
g)Oświatowe Towarzystwo Integracji w Radwanowicach.
W 2018 w „Dolinie Słońca" poza wyżej wymienionymi został zorganizowany projekt pn. Pogoda na Integrację (cykl dodatkowych 
zajęć terapeutyczno-artystycznych dla grupy 20 podopiecznych Fundacji). Dzięki tym zajęciom przygotowane zostały trzy 
spotkania integracyjne, na które zaproszeni zostali podopieczni ośrodków pomocy społecznej, WTZ, szkół specjalnych z terenów 
Małopolski oraz mieszkańcy Radwanowie i okolic. Projekt był dofinansowany ze środków Wojewody Małopolskiego.
2.Fundacja prowadziła i utrzymywała Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lubiatowie.
Ośrodek „Spotkajmy się" w nadmorskim Lubiatowie (gmina Choczewo) stał się miejscem rehabilitacji i terapii osób 
niepełnosprawnych. Otoczenie przyrody, piękna plaża i las, pomagają podopiecznym nabrać sił, odzyskać nadzieję i radość, 
rehabilitować się. Teren pod budowę ośrodka, o powierzchni 4,1 hektara udostępniła Fundacji Dyrekcja Generalna Lasów 
Państwowych. Pierwszy etap budowy ośrodka stanowią Warsztaty Terapii Zajęciowej, które służą osobom niepełnosprawnym 
intelektualnie z gminy Choczewo i okolicznych gmin.
Warsztat Terapii Zajęciowej w Lubiatowie rozpoczął działalność w połowie grudnia 2014 roku . Jest placówką pobytu dziennego 
dla 20 podopiecznych z gminy Choczewo w wieku od 22 do 52 lat.
Warsztat jest czynny w godzinach 8-16. Czas trwania zajęć to 35 godzin tygodniowo od poniedziałku do piątku -7 godzin 
dziennie.
Zajęcia w warsztacie mają na celu rehabilitację społeczną i zawodową zmierzającą do ogólnego rozwoju i poprawy 
funkcjonowania każdego uczestnika i odbywają się w czterech grupach terapeutycznych: •Przyrodniczo-gospodarcza - uczestnicy 
uczą się przygotowania prostych potraw; ćwiczą umiejętność nazywania, rozpoznawania produktów spożywczych potrzebnych 
do przygotowania posiłku; uczą się obsługi urządzeń kuchennych (robot kuchenny, maszynka do mięsa, czajnik elektryczny, 
itp.), a także innych urządzeń przydatnych w codziennym życiu( odkurzacz, żelazko, pralka, itp.); ćwiczą estetyczne i prawidłowe 
nakrywanie do stołu. Zwracana jest uwaga na estetykę spożywania posiłków, kładziony jest nacisk na dbanie o czystość i higienę 
w miejscu pracy. W ramach zajęć uczą się również uprawy warzyw i pielęgnacji ogrodu.
•Rękodzieła-nauka umiejętności rzemieślniczo-artystycznych takich jak: szycie, tkanie, szydełkowanie, filcowanie. Uczestnicy 
wykonują ozdoby okolicznościowe i na odzieży. Zapoznają się z przyborami i materiałami niezbędnymi do prac krawieckich i 
tkackich. Uczą się szycia ręcznego i na maszynie krawieckiej z użyciem różnych materiałów i ściegów.
•Ceramiczno-papierniczej-uczestnicy uczą się lepienia, formowania i modelowania w glinie, rozwijają sprawność manualną, 
zainteresowania artystyczne.
•Arteterapii-uczestnicy poznają różne techniki plastyczne, tworzą prace z użyciem różnego rodzaju farb, kredek, pasteli itd. na 
papierach, kartonach, tekturach itd.
•Pracownia komputerowo-poligraficzna.
3.Fundacja w 2018 obsługiwała 166 subkont.
Subkonta prowadzone są dla osób niepełnosprawnych, które wymagają systematycznej i stałej rehabilitacji i leczenia. Osoby 
objęte tym rodzajem pomocy to najczęściej chorzy na choroby genetyczne, urazy kręgosłupa, brak kończyn, dysfunkcje kończyn, 
nowotwory oraz zaburzenia, które nie są do końca zdiagnozowane przez specjalistów. W 2018 roku fundacja prowadziła 166 
subkont. W ramach prowadzenia subkont dla każdego z nich przeprowadzono, w poszczególnych miesiącach, od kilku do 
kilkudziesięciu operacji finansowych, a także konsultacji z lekarzami, podpisywano umowy z rehabilitantami osób 
niepełnosprawnych, pozyskiwano rabaty na leki, leczenie, a także na usługi medyczne. Dzięki temu, kwoty które udało się w 
ciągu całego roku zgromadzić na subkontach, zostały wydatkowane jak najlepiej i najkorzystniej dla poszczególnych 
Podopiecznych. Fundacja nie pobiera prowizji od prowadzenia subkont. Wszystkie zgromadzone przez Subkontowiczów środki 
finansowe przeznaczane są na leczenie i rehabilitację.
4.W 2018 r. Fundacja zorganizowała Koncert Charytatywny w Filharmonii Krakowskiej
Koncerty charytatywne organizujemy wspólnie z Filharmonią Krakowską im. Karola Szymanowskiego. Celem tych wydarzeń 
artystycznych jest wspieranie chorych oraz niepełnosprawnych artystów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. 
Koncertom towarzyszą licytacje przedmiotów ofiarowanych przez znane postacie życia publicznego. W 2018r. w Filharmonii 
Krakowskiej odbył się koncert pod hasłem „Znaleźć nadzieję". Koncert połączony był z aukcją „magicznych przedmiotów" 
ofiarowanych przez znanych artystów, aktorów, muzyków i polityków. Beneficjentką, dla której zorganizowano to artystyczne 
wydarzenie była Magdalena Piekorz . Z aukcji przedmiotów oraz ze sprzedaży biletów wstępu udało się uzyskać kwotę 
129.661,55 zł.
5.W 2018 r. Fundacja zorganizowała Ogólnopolski Festiwal Twórczości Teatralno-Muzycznej dla osób niepełnosprawnych 
intelektualnie - Albertiana.
Pomysłodawczynią Ogólnopolskiego Festiwalu Albertiana jest Anna Dymna. W roku 2018 odbył się XVIII konkurs. Celem 
festiwalu jest promowanie twórczości teatralnej osób niepełnosprawnych intelektualnie. Festiwal odbywa się w Teatrze Juliusza 
Słowackiego w Krakowie, władze teatru podtrzymują swoje zdanie, że „Sztuka ma wymiar niezwykle szeroki... nie ma powodu by 
dorobek artystyczny osób niepełnosprawnych spychać na margines. Ich twórczość także zasługuje na szacunek społeczeństwa 
oraz prezentacje w tak pięknym teatrze jak ten". W każdym roku w Festiwalu bierze udział ponad 1000 osób z całej Polski. 
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Laureaci "Albertiany". Laureaci Albertiany otrzymują "Maski" teatrów krakowskich i statuetki "Alberciki" oraz nagrody rzeczowe 
ufundowane przez fundację i władze samorządowe.
6.W 2018 r. Fundacja zorganizowała Ogólnopolski Festiwal Zaczarowanej Piosenki.
Projekt Festiwal Zaczarowanej Piosenki połączony jest z cyklicznym projektem Zaczarowane Radio Kraków i ma na celu ukazanie 
talentów wokalnych osób niepełnosprawnych, likwidowanie uprzedzeń wobec osób niepełnosprawnych. Uczestnicy konkursu 
udowadniają co roku, że niepełnosprawność nie jest przeszkodą aby śpiewać i doskonalić swój warsztat wokalny. Laureaci 
Festiwalu Zaczarowanej Piosenki otrzymują Statuetki Zaczarowanego Ptaszka i stypendia, które pozwalają im doskonalić 
umiejętności wokalne: I miejsce - 24 tys. zł, II - 10 tys. zł, III - 5 tys. zł. Dzięki temu, iż w realizacji projektu bierze udział Telewizja 
Polska projekt realizowany jest na szeroką skalę. Występy młodych niepełnosprawnych artystów na rynku krakowskim (a potem 
ich emisje w TVP) są inspiracją dla innych osób niepełnosprawnych. Jest to projekt na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i 
społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, który ma jednocześnie wymiar edukacyjno-wychowawczy. Fundacja 
Anny Dymnej dokłada wszelkich starań, aby idea Festiwalu była promowana także po zakończeniu kolejnej edycji. Kontynuacją 
Festiwalu są koncerty w Radio Kraków. W roku 2018 miały miejsce 4 Koncerty w Radio Kraków. Koncerty odbyły się w 
krakowskiej siedzibie Radia Kraków. Informacja o Festiwalu dociera do coraz szerszego grona odbiorców, skutecznie promując 
nie tylko utalentowane wokalnie osoby niepełnosprawne, ale również polską muzykę i jej twórców około 200 osobowej 
widowni. Na widowni radia zasiadły zarówno dzieci, młodzież jak i osoby dorosłe. Koncerty retransmitowane były przez Polskie 
Radio Małopolska i docierają do jego słuchaczy, a dzięki transmisjom internetowym są słyszalne na całym świecie. 
7.W 2018 fundacja zorganizowała Ogólnopolskie Dni Integracji "Zwyciężać Mimo Wszystko".
Projekt Zwyciężać Mimo Wszystko to projekt organizowany od 2004 r. Podczas dwóch czerwcowych dni na krakowskim Rynku 
Głównym prezentujemy dorobek artystyczny i sportowy osób niepełnosprawnych. Pokazujemy też, że każdy - jeśli tego pragnie - 
może realizować swoje marzenia. W tych magicznych dniach krakowski Rynek Główny zamienia się w również w arenę 
sportowych zmagań. Podczas imprezy sportowej,  promowana była aktywność sportowa osób niepełnosprawnych. Nasi goście 
corocznie prezentują przekraczanie barier i dążenie do sukcesów. Sportowe rozgrywki osób niepełnosprawnych na Rynku 
Głównym w Krakowie to nie tylko prezentacja sportowego dorobku, ale zachęta dla ludzi z niepełnosprawnościami by nie 
odcinali się od świata i nie pogrążali w pesymizmie.
8.Fundacja zorganizowała pomoc w realizowaniu edukacji osób niepełnosprawnych - "Akademia Odnalezionych Nadziei". 
Akademia Odnalezionych Nadziei to projekt Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko", w którym pomocą obejmowane są osoby 
niepełnosprawne, pragnące rozwijać swoje umiejętności i uzdolnienia, które nie posiadają do tego wystarczających środków. 
Dzięki Akademii Odnalezionych Nadziei finansowane są stypendia, opłata czesnego w szkołach, na wyższych uczelniach -tego 
rodzaju działania edukacyjne, które osobom skrzywdzonym przez los pomagają stać się ludźmi aktywnymi zarówno w sferze 
zawodowej, jak i społecznej czy artystycznej.
9.Fundacja Udzielała pomocy społecznej, która miała formę świadczeń rzeczowych lub finansowych.
a.Pomoc rzeczowa - świadczenie materialne udzielane przez fundację polegające na dofinansowaniu lub sfinansowaniu zakupu: 
sprzętów rehabilitacyjnych; leczenia i operacji; rehabilitacji; transportu; leków                         i materiałów higienicznych; 
turnusów rehabilitacyjnych oraz innych wydatków, które są zgodne z realizacją celów statutowych działalności pożytku 
publicznego.
b.Pomoc finansowa - świadczenie finansowe udzielane przez fundację polegające na dofinansowaniu lub sfinansowaniu zakupu: 
sprzętów rehabilitacyjnych; leczenia i operacji; rehabilitacji; transportu związanego  z leczeniem i rehabilitacją; artykułów 
niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania; artykułów higienicznych, medycznych; turnusów rehabilitacyjnych oraz innych 
wydatków, które są zgodne z realizacją celów statutowych działalności pożytku publicznego.
10.Zorganizowała wysyłkę paczek świątecznych dla osób starszych i rodzin potrzebujących wsparcia. Fundacja zorganizowała 
akcję w ramach której przygotowała paczki z żywnością. Paczki zostały stworzone z produktów zakupionych ze środków 
przekazanych na ten cel przez darczyńców oraz z produktów przekazanych przez różne firmy współpracujące z Fundacją.
11.Zorganizowała i przeprowadziła projekt pn. "Każdy jest komuś potrzebny". Projekt „Każdy jest komuś potrzebny" adresowany 
jest do uczniów szkół podstawowych klas IV-VI oraz ich wychowawców. Jego głównym celem jest promowanie wolontariatu, a 
także rozwijanie postaw prospołecznych wśród uczniów i współdziałania na rzecz społeczności klasowej, szkolnej oraz lokalnej. 
Idea projektu wpisana jest w jego nazwę „Każdy jest komuś potrzebny" (tytuł nawiązuje do wiersza ks. Jana Twardowskiego).
12.Fundacja realizuje wiele cyklicznych projektów, które wpisały się w jej kalendarz na stałe, a jednocześnie utrzymuje na co 
dzień dwa duże ośrodki dla osób niepełnosprawnych. Fundacja chce „zmieniać świat na lepsze", pomagać coraz większej liczbie 
beneficjentów, edukować społeczeństwo, rozszerzać współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi i propagować ideę 
wolontariatu. Aby móc realizować projekty w sposób profesjonalny i zapewnić fachową opiekę swoim podopiecznym fundacja 
potrzebuje ludzi i środków. Dlatego stara się dbać o stabilizację finansową i pozyskiwać fundusze na dalszy rozwój; zatrudnia 
kilkudziesięciu pracowników, którzy mają przydzielone ściśle określone zadania.
W ośrodkach terapeutycznych fundacji zatrudnieni są terapeuci, psycholodzy, instruktorzy, rehabilitanci, psychiatrzy, 
pielęgniarki i pracownicy administracyjni, którzy każdego dnia starają się aby podopieczni mieli zagwarantowaną profesjonalną 
i troskliwą opiekę. Biuro fundacji podzielone jest na kilka działów. Dział Pomocy Indywidualnej jest pierwszym miejscem, gdzie 
osoby potrzebujące wsparcia mogą uzyskać informacje o działalności fundacji, informacje o warunkach, na jakich pomoc przez 
fundację jest udzielana. W tym dziele przygotowywana jest wstępna dokumentacja związana z udzielanym wsparciem. W dziale 
fundraisingu (FR) pracują osoby, które pozyskują dla Fundacji i jej podopiecznych środki finansowe, różnego rodzaju usługi, 
darowizny rzeczowe oraz dbają o ich redystrybucję. Organizują także pomoc i wsparcie dla innych organizacji pozarządowych. 
Współorganizują z innymi organizacjami i firmami, konferencje, spotkania i wsparcie. Pracownicy tego działu piszą do 
darczyńców, telefonują, wysyłają podziękowania. Pracownicy FR współpracują przy tworzeniu i aktualizowaniu stron 
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby fizyczne

Osoby prawne

6750

5

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

internetowych naszej Fundacji, a także dbają o ich ciągły rozwój i podążanie z duchem czasów. W dziale informacji (PR) 
przygotowywane są informacje o działaniach Fundacji. Pracownicy PR opisują projekty, planują ich zasięg i formy jego 
prezentowania. Każdego dnia zajmują się także pozyskiwaniem darmowych powierzchni reklamowych lub czasów antenowych, 
po to by informacja o osobach wymagających wsparcia i pomocy mogła dotrzeć do jak największej liczby odbiorców. Starają się 
informować społeczeństwo o potrzebach i sytuacji osób niepełnosprawnych. Dział finansowo-księgowy dba o prawidłowość i 
rzetelność dokumentacji księgowej Fundacji, monitoruje jej płynność finansową. Tu prowadzone są rozliczenia projektów, 
dotacji i zbiórek publicznych oraz obsługa księgowa subkont. W tym dziale sporządzane są sprawozdania finansowe i rozliczenia 
podatkowe. Do zakresu działu Kadr w szczególności należy: prowadzenie spraw płacowych prowadzenie wszelkich spraw 
kadrowych pracowników, prowadzenie spraw BHP. Dział Wolontariatu/Biuro Młodych tworzą Wolontariusze. Są to głównie 
studenci krakowskich uczelni oraz osoby, w różnym wieku, pełne zapału i energii do niesienia pomocy chorym, 
niepełnosprawnym i czasem zagubionym ludziom. W 2018 roku ponad 320 Wolontariuszy zaangażowało się we wspieranie 
naszych działań.
Zarówno wolontariusze, ja i pracownicy wszystkich działów biorą udziałw e wszystkich projektach specjalnych realizowanych 
przez Fundację. W 2018 były to m.in.: koncert charytatywny „Znaleźć nadzieję"; Ogólnopolski FestiwaI Twórczości Teatralno-
Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Albertiana, Festiwal Zaczarowanej Piosenki; Ogólnopolskie Dni Integracji 
„Zwyciężać Mimo Wszystko"; Każdy jest komuś potrzebny; Słowa, dobrze, że jesteście; Kiermasz świąteczny, Mikołajki; 
Zaczarowane Radio Kraków.

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

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

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,
-finansowanie i prowadzenie ośrodków 
wypoczynkowo - terapeutyczno - 
rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych 
(w tym ich budowa) zlokalizowanych w 
Radwanowicach (woj. małopolskie, pow. 
krakowski, gm. Zabierzów) na działce 
ewidencyjnejnr 263/3 oraz Lubiatowie (woj. 
pomorskie, pow. wejherowski, gm. Choczewo) 
na działce ewidencyjnej nr 303,
-pomoc rzeczową i finansową na rzecz osób 
niepełnosprawnych, chorych, lub innych 
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
-wspieranie i utrzymywanie kontaktu zarówno z 
osobami niepełnosprawnymi lub chorymi, jak i z 
ich rodzinami,
-ułatwianie aktywności społecznejosób 
niepełnosprawnych lub chorych, w tym 
likwidowanie uprzedzeń wobec osób 
niepełnosprawnych lub chorych,
-udostępnianie do celów wypoczynkowych 
miejsc zakwaterowania dla osób 
niepełnosprawnych, chorych lub rodzin bądź 
osób w trudnej sytuacji rodzinnej.

88.99.z 1 392 400,76 zł

2 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

w zakresie działania na rzecz osób 
niepełnosprawnych poprzez:
-organizowanie i prowadzenie warsztatów terapii 
artystycznej dla osób niepełnosprawnych 
-finansowanie i prowadzenie ośrodków 
wypoczynkowo- terapeutyczno- 
rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych  
(w tym ich budowa),Radwanowice i Lubiatowo,
-pomoc rzeczową i finansową na rzecz osób 
niepełnosprawnych albo chorych, znajdujących 
się w trudnej sytuacji  życiowej 
-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 umożliwiających 
naukę osobom niepełnosprawnym
-organizowanie i prowadzenie  i finansowanie 
rehabilitacji społecznej i zawodowej osób 
niepełnosprawnych

88.99.z 801 947,11 zł
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

3 ochrona i promocja zdrowia

w zakresie ochrony i promocji zdrowia poprzez:
-prowadzenie terapii artystycznej a w tym 
organizowanie festiwali, festynów, konkursów 
oraz innych imprez publicznych, jak też 
prowadzenie warsztatów terapii artystycznej,
-prowadzenie działalności leczniczej w zakresie 
finansowania i organizacji świadczeń dziennych 
psychiatrycznych i rehabilitacyjnych dla 
dorosłych osób niepełnosprawnych lub chorych.
-prowadzenie, finansowanie i organizowanie 
rehabilitacji leczniczej w tym rehabilitacji 
ruchowej wraz z fizykoterapią,
-udzielanie darowizn finansowych lub 
rzeczowych dla instytucji, których statutowym 
zadaniem jest ochrona i promocja zdrowia,
-udzielanie dotacji celowych dla instytucji, 
których statutowym zadaniem jest ochrona i 
promocja zdrowia

86.22.z 0,00 zł
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Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 ochrona i promocja zdrowia

w zakresie ochrony i promocji zdrowia 
poprzez: -prowadzenie terapii artystycznej 
a w tym organizowanie festiwali, festynów, 
konkursów oraz innych imprez publicznych, 
jak też prowadzenie warsztatów terapii 
artystycznej, -prowadzenie działalności 
leczniczej w zakresie finansowania i 
organizacji świadczeń dziennych 
psychiatrycznych i rehabilitacyjnych dla 
dorosłych osób niepełnosprawnych lub 
chorych. -prowadzenie, finansowanie i 
organizowanie rehabilitacji leczniczej w tym 
rehabilitacji ruchowej wraz z fizykoterapią, -
udzielanie darowizn finansowych lub 
rzeczowych dla instytucji, których 
statutowym zadaniem jest ochrona i 
promocja zdrowia, -udzielanie dotacji 
celowych dla instytucji, których statutowym 
zadaniem jest ochrona i promocja zdrowia

88.99.z 38 148,88 zł

2

działalność na rzecz organizacji 
pozarządowych oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3, w 
zakresie określonym w pkt 1-32.

W zakresie działalności na rzecz organizacji 
pozarządowych oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 
2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze zm.), w zakresie 
realizacji przez te podmioty działań w sferze 
zadań pożytku publicznego poprzez:
-realizację wspólnych projektów w zakresie 
działań w sferze zadań pożytku publicznego; 
-udzielanie darowizn finansowych lub 
rzeczowych na rzecz podmiotów będących 
ich beneficjentami na realizację przez te 
podmioty działalności statutowej;
-udzielanie dotacji celowych na rzecz 
podmiotów będących ich beneficjentami na 
realizację przez te podmiotu działalności 
statutowej.

94.99.z 5 483,87 zł

3 działalność charytatywnej

w zakresie działalności charytatywnej 
fundacja realizuje zadania między innymi 
poprzez
-udzielanie pomocy rzeczowej i pomocy 
finansowej na rzecz osób 
niepełnosprawnych, chorych, lub innych 
zagrożonych wykluczeniem społecznym lub 
w trudnej sytuacji rodzinnej
-organizowanie kwest pieniężnych,
-organizowanie aukcji charytatywnych
-organizowanie zbiórek w kraju i za granicą,
-pozyskiwanie sponsorów 
okolicznościowych oraz stałych,
-udostępnianie do celów wypoczynkowych 
miejsc zakwaterowania dla osób 
niepełnosprawnych, chorych lub rodzin 
bądź osób w trudnej sytuacji rodzinnej

88.99.z 62 577,08 zł
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 10 838 501,63 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 9 149 565,29 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 1 144 531,56 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 236 594,18 zł

d) przychody finansowe 101 840,02 zł

e) pozostałe przychody 205 970,58 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 3 578 540,94 zł

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 47.99.z

Podstawowa działalność gospodarcza prowadzona przez Fundację to "działalność agencji 
reklamowych" -Usługi barterowe - wymiana świadczeń reklamowych.Fundacja jest 
podmiotem posiadającym status organizacji pożytku publicznego w której działalnością 
statutową realizowaną w sferze zadań pożytku publicznego jest działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych. Niezależnie od prowadzonej działalności statutowej Fundacja prowadzi 
działalność gospodarczą z której środki przeznaczane są w całości na cele statutowe 
realizowane w sferze działań pożytku publicznego.W ramach tej działalności Fundacja 
świadczy przede wszystkim usługi reklamowe i promocyjno informacyjne. W ramach 
zawieranych umów Fundacja świadczy przede wszystkim następujące usługi reklamowo 
promocyjne: informacja na stronach Fundacji o współpracy z daną firmą, informacja w 
mediach społecznościowych o współpracy.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 4 215 162,91 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1 495 342,84 zł

w 
tym:

0,00 zł

331 920,00 zł

36 880,00 zł

1 126 542,84 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych
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2.4. Z innych źródeł

1 549 454,94 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 3 183 991,61 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 4 215 162,91 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 10 532 099,78 zł 5 170 977,67 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

5 991 476,02 zł 2 836 195,61 zł

2 253 041,06 zł 824 472,41 zł

22 138,01 zł

256,29 zł

2 204 108,90 zł

61 079,50 zł 0,00 zł

1 Pomoc społeczna -rzeczowa i finansowa 1 392 400,76 zł

2 Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w tym: -prowadzenie ośrodków w Radwanowicach i 
Lubiatowie, 
-organizacja festiwali Albertiana i Festiwal Zaczarowanej Piosenki

801 947,11 zł

1 Wydatki na subkonta 1 056 985,94 zł

1 510 309,65 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 533 414,69 zł 40 746,37 zł

w 
tym:

0,00 zł

1 888 431,70 zł

950 368,62 zł

50 296,01 zł

277 350,43 zł

175 500,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

236 594,18 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 3 158 089,27 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -1 108 509,50 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 214 456,17 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

57 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

51,95 etatów

5.3. Wynik działalności gospodarczej 214 456,17 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

6 298 879,15 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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113 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy 
przedstawiciele władz organizacji)

170 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

10 osób

160 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 3 720 157,58 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością 
pożytku publicznego 

3 720 157,58 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną przez 
organizację działalnością gospodarczą 

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

9 312,72 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4) 

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

275 789,41 zł

115 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

2 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

2 osóbb) inne osoby

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

35 osób

80 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

3 421 225,60 zł

3 236 178,16 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

152 943,53 zł

- inne świadczenia 32 103,91 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 298 931,98 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 894 759,27 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 2 825 398,31 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

9 614,11 zł

9. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Warsztaty Terapii Zajęciowej 
w Lubiatowie

Terapia zajęciowa uczestników; 
stworzenie osobom 
niepełnosprawnym niezdolnym 
do podjęcia pracy możliwości 
rehabilitacji społecznej i 
zawodowej w zakresie: 
1/pozyskania lub przywracania: 
umiejętności niezbędnych do 
podjecia zatrudnienia, w tym 
umiejętności wykonywania 
czynności życia codziennego 
oraz zaradności osobistej oraz 
2/ psychofizycznych sprawności 
oraz podstawowych i 
specjalistycznych umiejętności 
zawodowych umożliwiających 
uczestnictwo w szkoleniu 
zawodowym albo podjęcie 
pracy

Powiat Wejherowski 36 880,00 zł

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

37 008,81 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)
Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Warsztaty Terapii Zajęciowej 
w Lubiatowie

Terapia zajęciowa uczestników; 
stworzenie osobom 
niepełnosprawnym niezdolnym 
do podjęcia pracy możliwości 
rehabilitacji społecznej i 
zawodowej w zakresie: 
1/pozyskania lub przywracania: 
umiejętności niezbędnych do 
podjecia zatrudnienia, w tym 
umiejętności wykonywania 
czynności życia codziennego 
oraz zaradności osobistej oraz 
2/ psychofizycznych sprawności 
oraz podstawowych i 
specjalistycznych umiejętności 
zawodowych umożliwiających 
uczestnictwo w szkoleniu 
zawodowym albo podjęcie 
pracy

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

331 920,00 zł

2 Ogólnopolski Festiwal 
Zaczarowanej Piosenki

Zadanie realizowane jest z 
myślą o niepełnosprawnych a 
jednocześnie utalentowanych 
osobach. Celem zadania jest 
upowszechnienie pozytywnych 
postaw społecznych wobec 
osób niepełnosprawnych, 
promocja utalentowanych 
wokalnie niepełnosprawnych 
wokalistów, wsparcie finansowe 
dla utalentowanych wokalnie 
osób niepełnosprawnych oraz 
jednocześnie promocja dorobku 
muzycznego polskich 
kompozytorów, poetów.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego

421 000,00 zł

3 Ogólnopolski Festiwal 
Zaczarowanej Piosenki

Zadanie realizowane jest z 
myślą o niepełnosprawnych a 
jednocześnie utalentowanych 
osobach. Celem zadania jest 
upowszechnienie pozytywnych 
postaw społecznych wobec 
osób niepełnosprawnych, 
promocja utalentowanych 
wokalnie niepełnosprawnych 
wokalistów, wsparcie finansowe 
dla utalentowanych wokalnie 
osób niepełnosprawnych oraz 
jednocześnie promocja dorobku 
muzycznego polskich 
kompozytorów, poetów.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

542 042,84 zł

4 Ogólnopolski Festiwal 
Twórczości Teatralno - 
Muzycznej Osób 
Niepełnosprawnych 
Intelektualnie

Promowanie twórczości  
teatralno - muzycznej wśród 
osób niepełnosprawnych 
intelektualnie.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego

89 100,00 zł
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Maja Jaworska  
Anna Dymna Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Rejonowa Stacja Sanitarno - epidemiologiczna 1

5 Ogólnopolski Festiwal 
Twórczości Teatralno - 
Muzycznej Osób 
Niepełnosprawnych 
Intelektualnie

Promowanie twórczości  
teatralno - muzycznej wśród 
osób niepełnosprawnych 
intelektualnie.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

74 400,00 zł

2019-07-12

Druk: NIW-CRSO 17


