Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie
ramowego wzoru sprawozdania z działalności Fundacji (Dz. U. 2001 Nr 50, poz.529)

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI „MIMO WSZYSTKO
OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2005r.
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1. Nazwa, siedziba i adres: Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, ul. T. Kościuszki 43 ,
30-114 Kraków.
2. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD: 9133Z – działalność pozostałych organizacji
członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana
3. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr : Krajowy Rejestr Sądowy nr 0000174486 z
dnia 26.09.2003r.
4. Statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON: 356757405
5. Dane dotyczące członków zarządu:
Prezes Fundacji: Anna Dymna zam. ul. Zyblikiewicza 5/144c, 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 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,
b) w zakresie działalności charytatywnej poprzez:
• pomoc rzeczową i finansową na rzecz osób niepełnosprawnych,
• organizowanie kwest pieniężnych,
• organizowanie zbiórek pieniężnych 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 też prowadzenie warsztatów terapii artystycznej,
d) w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez:
• organizowanie i prowadzenie warsztatów terapii artystycznej dla osób niepełnosprawnych,
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•
•
•
•
•

pomoc rzeczową i finansową na rzecz osób niepełnosprawnych, 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 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 umożliwiających 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 także poprzez:
• współpracę z podmiotami prowadzącymi działalność zbieżną z celami Fundacji,
• współpracę z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami fundacji.
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A. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów.
I. W zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez:
1. Organizowanie i prowadzenie Warsztatów Terapii Artystycznej dla osób niepełnosprawnych
umysłowo:
Fundacja prowadzi WTA w ramach porozumienia dotyczącego zasad współpracy z Fundacją im. Brata
Alberta w Radwanowicach w zakresie organizacji i funkcjonowania Warsztatów Terapii
Artystycznej.
Fundacja „MIMO WSZYSTKO” objęła opieką 26 podopiecznych Schroniska:
- 18 osób z upośledzeniem w stopniu znacznym
- 7 osób z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym
- l osobę z upośledzeniem w stopniu lekkim
Podopieczni podzieleni są na kilkuosobowe zespoły, zgodnie ze swoimi umiejętnościami i
zainteresowaniami i w tychże zespołach realizowany jest program terapii poprzez plastykę, tkactwo i haft,
stolarstwo, muzykoterapię i rehabilitację ruchową. Zajęcia prowadzone są przez pięciu instruktorów
terapeutów, wspomaganych przez psychologa z wieloletnim doświadczeniem i wolontariuszkę - studentkę
psychologii oraz stażystkę.
Szczegółowe programy zajęć z określeniem tematów, technik wykonywania pracy, oraz potrzebnych
materiałów opracowywane są przez poszczególnych terapeutów. Dla każdego z uczestników zajęć został
sporządzony indywidualny plan rewalidacji, umożliwiający prawidłową ocenę możliwości danej osoby i
stanowiący podstawę terapii. Indywidualne plany korygowane są zgodnie z postępami uczestników. Każda
z osób uczestniczących w zajęciach ma możliwość rehabilitacji indywidualnej -indywidualny dobór tematu
pracy, oraz techniki wykonania zależny od stopnia umiejętności, samodzielności, zdolności koncentracji
itd.
Ze względu na znaczny stopień upośledzenia większości naszych podopiecznych na zajęciach w
poszczególnych grupach stosowane są proste ćwiczenia i proste techniki wykonania:
- plastyka — papier, pastele ołówkowe i olejne, tempera, akwarela, akryl,
- haft i tkactwo - tkanie metodą pętelkową przy pomocy igły, haft krzyżykowy, ścieg łańcuszkowy, stolarstwo - szlifowanie prostych elementów drewnianych, klejenie ramek,
- muzykoterapia — proste formy muzyczne z elementami rytmiki, nauka śpiewu, gry na instrumentach
perkusyjnych, ćwiczenia relaksacyjne,
- rehabilitacja ruchowa - zestawy prostych ćwiczeń, zajęcia na wolnym powietrzu.
Zostały wprowadzone zajęcia rehabilitacyjne przy użyciu specjalistycznego sprzętu, umożliwiającego
indywidualną rehabilitację każdej z osób - zgodnie z zaleceniami lekarza, oraz będą wprowadzenie zajęcia
edukacyjne z wykorzystaniem sprzętu komputerowego i odpowiednio dobrane programy.
Jedną z form zajęć edukacyjnych odbywających się obecnie jest nauka gospodarowania pieniędzmi - każdy
z podopiecznych otrzymuje kieszonkowe w kwocie 70.00zł miesięcznie, co umożliwia mu planowanie
zakupów, podjęcie prób umiejętnego wydatkowania otrzymanych pieniędzy, nauczenia się samodzielnego
poruszania poza miejscem zamieszkania i pracy.
II. W zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych lub chorych umysłowo znajdujących
się w ciężkiej sytuacji życiowej i materialnej poprzez pomoc rzeczową i finansową w zakresie:
•
•
•

Porozumienia podpisywane z Osobami Niepełnosprawnymi - na dzień 31.12.2005r.
otwartych zostało 51 subkont.
Turnusy Rehabilitacyjne - dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych osób
niepełnosprawnych.
Pomoc rzeczowa jednorazowa - udzielenie pomocy rzeczowej jednorazowej na zakup leków,
sprzętu rehabilitacyjnego, drobnego sprzętu medycznego.
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•

Pomoc rzeczowa – Projekt „Irlandia” – udzielenie pomocy rzeczowej dla osób
niepełnosprawnych objętych programem.

•

Pomoc rzeczowa – Projekt „BP” – udzielenie pomocy rzeczowej na zakup leków ,
sfinansowanie operacji, zakup komputerów dla osób niepełnosprawnych objętych programem.

•

Pomoc finansowa- leczenie i rehabilitacja osób niepełnosprawnych, darowizny na cele
statutowe dla innych współpracujących organizacji realizujących zadania pożytku publicznego.

•

Pomoc finansowa – Projekt „Irlandia” – pomoc finansowa na leczenie i rehabilitację osób
niepełnosprawnych objętych programem.

•

Pomoc finansowa – Projekt „BP” – pomoc finansowa na leczenie i rehabilitację osób
niepełnosprawnych objętych programem.

Instytucje którym udzielono pomoc:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Fundacja im. Brata Alberta w Krakowie
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” - Warszawa
Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” – Warszawa
Stowarzyszenie Pomocy Chorym z Zespołem Turnera – Warszawa
Fundacja Gajusz – Łódź
Fundacja Na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty” w Gdyni
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej

III. Promocja osób niepełnosprawnych - w zakresie ułatwiania aktywności społecznej osób
niepełnosprawnych, w tym likwidowanie barier wobec osób niepełnosprawnych.
1. Współorganizacja Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób
Niepełnosprawnych „ALBERTIANA 2005”.
Ogólnopolski Festiwal Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych „Albertiana"
to impreza wyjątkowa. Każdego roku bierze w niej udział około 1000 osób z całej Polski. Po raz
pierwszy odbyła się 5 marca 2001 roku. W drodze eliminacji regionalnych do „Albertiany"
wyłaniane są zespoły złożone z osób niepełnosprawnych intelektualnie, które prezentują zrealizowane
przez siebie spektakle podczas uroczystego finału w Krakowie. Dzięki życzliwości dyrektora
Krzysztofa Orzechowskiego ma on miejsce na dużej scenie Teatru im. Juliusza Słowackiego.
Autorem słów Hymnu Festiwalu jest Czesław Miłosz (tekst zaczerpnięto z wiersza Wiara-NadziejaMiłość), muzyki - Abel Korzeniowski. Podczas ceremonii otwarcia przeglądu, gdy unosi się kurtyna
Siemiradzkiego, wykonuje go Chór Młodej Filharmonii Krakowskiej. Corocznym spektaklem
pozakonkursowym jest występ Teatrzyku „Radwanek" z Radwanowic. Uczestnicy „Albertiany"
walczą o sześć „Masek" przyznawanych przez każdy z krakowskich teatrów. Autorami nagród są
podopieczni
Warsztatów
Terapii
Zajęciowej
w
Otłoczynie.
Od pierwszego finału „Albertiany" wręczany jest na niej także Medal św. Brata Alberta,
ustanowiono w roku 1997. Przyznaje się go osobom, które wyróżniły się niesieniem pomocy ludziom
niepełnosprawnym intelektualnie. Autorem projektu Medalu świętego Brata Alberta jest Krzysztof
Sieprawski, mieszkaniec Domu Opieki Społecznej dla Niepełnosprawnych w Radwanowicach.
2. Projekt „Lubiatowo” – przygotowanie do realizacji inwestycji „Ośrodek Integracyjno –
Rehabilitacyjno Wypoczynkowy dla Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Spotkajmy się”.
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3. Projekt „Studenci Studentom” – prowadzenie biura przez studentów, którzy zajmują się
organizowaniem pomocy chorym i niepełnosprawnym studentom krakowskich uczelni .
4. Projekt „Impreza integracyjna osób zdrowych z osobami niepełnosprawnymi „Zwyciężać
mimo wszystko” 5 czerwiec 2005r. – promocja utalentowanych niepełnosprawnych: sport,
teatr, poezja, muzyka.

5. Projekt „Ogólnopolski Festiwal Piosenki Zaczarowanej „A na tym Rynku w Krakowie” 5 czerwiec 2005r.
W dniach od 5 do 6 czerwca 2005r. na Rynku Głównym w Krakowie odbył się Koncert Finałowy
Pierwszego Festiwalu Piosenki Zaczarowanej „A na tym Rynku w Krakowie". Organizatorami
Festiwalu byli : Telewizja Polska, Instytut Adama Mickiewicza, PFRON oraz Fundacja Anny
Dymnej „Mimo Wszystko". Projekt miał na celu pomoc utalentowanym wokalnie osobom
niepełnosprawnym w zaistnieniu na profesjonalnej scenie muzycznej.
By nadać wydarzeniu szczególną rangę zwrócono się z prośbą o Patronat do instytucji, do zadań których
należy także pomoc utalentowanym, niepełnosprawnym artystom w rozwijaniu talentu. Były to:
Ministerstwo Kultury i Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Otrzymaliśmy Patronaty obu
ministerstw. Opieką artystyczną otoczyła Festiwal pani Irena Santor, Wielka Dama polskiej
piosenki.
Za pośrednictwem mediów rozpoczęto zachęcać niepełnosprawnych wokalistów do wzięcia
udziału w przedsięwzięciu. Na antenach TVP2 i TVP3 pojawił się spot zapraszający do wysyłania
zgłoszeń (udział w nim wzięli Irena Santor, Andrzej Piaseczny, Anna Maria Jopek, Michał
Wiśniewski i Anna Dymna). Zaproszenia ukazały się także w prasie oraz kilkudziesięciu portalach i
stronach internetowych. Środowisko niepełnosprawnych wokalistów zawiadamiano także
bezpośrednio, wykonując telefony i pisząc listy do Stowarzyszeń i Fundacji pracujących z osobami
niepełnosprawnymi utalentowanymi wokalnie, a także
do Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Domów Pomocy Społecznej i innych ośrodków
skupiających wokół siebie osoby niepełnosprawne.
Finaliści nagrali w studiu Teatru Polskiego Radia piosenkę promujący
Festiwal. Nagrano także wideoklip do piosenki, który emitowany był na antenie TVP2 i TVP3 Regionalna.
Od 1.06 odbywały się indywidualne próby Finalistów z Gwiazdami, artystami,
którzy zgodzili się wystąpić w duetach z Finalistami w Koncercie Finałowym na
krakowskim Rynku. 3.06 w Krakowie rozpoczęły się wspólne próby przed wielkim Finałem.
5.06 na rynku odbył się Koncert Finałowy Festiwalu Piosenki Zaczarowanej. 16 finalistów, zaśpiewało w
duetach z największymi gwiazdami polskiej sceny: Edytą Bartosiewicz, Anną Marią Jopek, Urszulą, Sylwią
Wiśniewską, Pawłem Kukizem, Andrzejem Piasecznym, Grzegorzem Turnauem i Michałem Wiśniewskim.
Koncert prowadzili Anna Dymna, Maciej Stuhr i Zbigniew Zamachowski. Na Rynku wydarzenie na żywo
oglądało kilkanaście tysięcy osób, a przed telewizorami zasiadło: w czasie pierwszej części koncertu 3 456
000 widzów, a w czasie drugiej części: 2 091 000 widzów. Jury w składzie: Ewa Błaszczyk, Halina Jarczyk,
Dorota Segda, Krzysztof Knittel, Zygmunt Konieczny, Bogusław Nowicki, Jan Kanty Pawluśkiewicz,
Stanisław Radwan i Grzegorz Tusiewicz po wysłuchaniu 16 piosenek konkursowych, w duetach z
gwiazdami, wybrało laureatów.

W kategorii dziecięcej:
I miejsce: Daniel Zawodnik
II miejsce: Julia Dzierżek
III miejsce: Angela Wawrzyk
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W kategorii dorosłych:
I miejsce: Wiesława Stolarczyk - Polniak
II miejsce: Marcin Tytko
III miejsce: Witold Dacz
Koncert wyemitowano na żywo na antenie TVP2, reportaż zza kulis koncertu znalazł się w programie
„Spróbujmy razem", przez kolejnych 16 odcinków tego programu, prezentowane będą sylwetki Finalistów.
Festiwal Piosenki Zaczarowanej spotkał się z niezwykle ciepłym przyjęciem widzów, a także mediów. Wiele
ciepłych artykułów jakie ukazały się w prasie i szeroki oddźwięk społeczny, mamy nadzieję, na trwałe
zapisze Festiwal w świadomości społecznej, a konkurs, koncerty, pomogą w zmianie wizerunku osób
niepełnosprawnych. Profesjonalna oprawa projektu, sprawi że widzowie docenią laureatów jako
„zawodowych" wokalistów, a nie amatorów. Jak sądzimy stanie się to kolejnym krokiem w zmianie
stereotypu osoby niepełnosprawnej, jako tej, która przyjmując postawę roszczeniową, czeka na pomoc i
wsparcie.
Projekt udało się zrealizować przy ogromnej pomocy :
PFRON
ING BŚ
BANK ZACHODNI WBK
INSTYTUT ADAMA MICKIEWICZA
VEDIM
POLKOMTEL
oraz wielu innych równie ważnych darczyńców.
6. Projekt „Zaczarowane Kolędy z Anną Dymną – promocja utalentowanych wokalnie osób
niepełnosprawnych.
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B. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej.
Na dzień 31 grudnia 2005r. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

C. Odpisy uchwał Zarządu Fundacji w załączeniu do niniejszego
sprawozdania.
D. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów.
Na dzień 31.12.2005r. Fundacja uzyskała przychody w wysokości 4 137 355,62 zł. z czego:
1. Przychody statutowe 4 075 823,78 zł:
- przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 4 034 249,86 zł. w tym:
przychody z darowizn pieniężnych 3 212 014,64 zł.
przychody z darowizn rzeczowych
34 648,21 zł.
przychody z darowizny usług
70 343,34 zł.
przychody z tytułu zasądzonych nawiązek
11 080,00 zł.
dotacje PFRON
360 660,00 zł.
zysk z 2004r.
345 503,67 zł.
- przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 41 573,92 zł. w tym:
przychody z umów barterowych
41 473,92 zł.
przychody ze sprzedaży praw autorskich
100,00 zł.
2. Pozostałe przychody – 7 842,57 zł. :
- amortyzacja darowanych środków trwałych
- zaokrąglenia

7 842,32 zł.
0,25 zł.

3. Przychody finansowe – 53 689,27 zł. (odsetki od rachunku bieżącego i lokat)

E. Informacja o poniesionych kosztach.
I. Koszty poniesione na realizację celów statutowych.
1. Organizowanie i prowadzenie Warsztatów Terapii Artystycznej dla osób niepełnosprawnych
umysłowo. Koszty poniesione na utrzymanie Warsztatów Terapii Artystycznej na dzień 31.12.2005r.:
229 927,49 zł.
2. W zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych lub chorych umysłowo znajdujących
się w ciężkiej sytuacji życiowej i materialnej poprzez pomoc rzeczową i finansową
2.1. Koszty związane z pomocą rzeczową wyniosły na dzień 31.12.2005r. – 371 352,28 zł.
w tym:
•

Porozumienia podpisywane z Osobami Niepełnosprawnymi - na dzień 31.12.2005r.
otwartych zostało 51 subkont. Koszty poniesione na rehabilitację i leczenie w ramach
porozumień wyniosły 214 214 86 zł.

•

Turnusy Rehabilitacyjne - dofinansowanie
niepełnosprawnych 45 702,00 zł.

do

turnusów

rehabilitacyjnych

osób
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•

Pomoc rzeczowa jednorazowa - udzielenie pomocy rzeczowej jednorazowej w zakresie
zakupu lekarstw, sprzętu rehabilitacyjnego, usług medycznych i rehabilitacyjnych 48 309,17
zł.

•

Pomoc rzeczowa – Projekt „Irlandia” – koszty poniesione wg projektu 9 972,00 zł.

•

Pomoc rzeczowa – Projekt „BP” – koszty poniesione wg projektu 53 154,25 zł.

2.2. Koszty związane z pomocą finansową wyniosły na dzień 31.12.2005r. – 113 040,00 zł.
w tym:
•

Pomoc finansowa- leczenie i rehabilitacja osób niepełnosprawnych, darowizny na cele
statutowe innych organizacji pożytku publicznego 81 640,00 zł.

•

Pomoc finansowa – Projekt „Irlandia” – koszty poniesione wg projektu 26 000,00 zł.

•

Pomoc finansowa – Projekt „BP” – koszty poniesione wg projektu 5 400,00 zł.

3. Promocja osób niepełnosprawnych - w zakresie ułatwiania aktywności społecznej osób
niepełnosprawnych, w tym likwidowanie barier wobec osób niepełnosprawnych.
3.1. Współorganizacja Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej
Osób Niepełnosprawnych „ALBERTIANA 2005”. Koszty poniesione wg projektu
9 609,57 zł.
3.2. Projekt „Lubiatowo” – przygotowanie do realizacji inwestycji „Ośrodek Integracyjno –
Rehabilitacyjno Wypoczynkowy dla Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Spotkajmy się”.
Koszty poniesione wg projektu 70 473,25 zł.
3.3. Projekt „Studenci Studentom” – prowadzenie biura przez studentów, którzy zajmują się
organizowaniem pomocy chorym i niepełnosprawnym studentom krakowskich uczelni .
Koszty poniesione wg projektu 14 736,90 zł.
3.4. Projekt „Impreza integracyjna osób zdrowych z osobami niepełnosprawnymi „Zwyciężać
mimo wszystko” 5 czerwiec 2005r. – promocja utalentowanych niepełnosprawnych: sport, teatr,
poezja, muzyka. Koszty poniesione wg projektu 68 369,59 zł. :
3.5. Projekt „Ogólnopolski Festiwal Piosenki Zaczarowanej „A na tym Rynku w Krakowie” 5 czerwiec 2005r. Koszty poniesione wg projektu 712 361,45 zł.
3.6. Projekt „Zaczarowane Kolędy z Anną Dymną – promocja utalentowanych wokalnie osób
niepełnosprawnych 148 827,29 zł.:
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II. Koszty poniesione na administrację na dzień 31.12.2005r. 529 725,18 zł.
L.P.

TYTUŁ KOSZTÓW

KWOTA

1.

Zużycie materiałów

31 940,08

2.

Zakup usług obcych (usł. telekomunikacyjne, najmu lokalu,
informatyczne, poligraficzne, prawnicze)

90 531,91

Podatki i opłaty

2 311,20

3.

Wynagrodzenie + narzuty na wynagrodzenie (7 osób) +
świadczenia na rzecz pracowników

4.

Podróże służbowe

37 447,32

5.

Promocja i reklama

144 251,50

Promocja dot. akcji 1%

120 221,55

Reklama i reprezentacja

24 029,95

6.

Amortyzacja
RAZEM

218 040,05

5 203,12
529 725,18

F. Pozostałe dane.
I. Liczba osób zatrudnionych w Fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk.
Prezes Fundacji Anna Dymna pracuje charytatywnie.
Na dzień 31.12.2005r. Fundacja zatrudnia :
- wiceprezes – 1 etat
- księgowa – 2 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 – 2 etat
- psycholog – ½ etatu
- redaktor tekstów – ½ etatu
Zatrudnionych – 14 osób / 13 etatów.
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II. Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń w 2005r.
Wynagrodzenia ogółem 260 373,69 zł. w tym
- wynagrodzenia zasadnicze
- nagrody uznaniowe -

246 406,64 zł.
13 967,05 zł.

III. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom
zarządu.
3 601,94 zł. brutto.
IV. Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia 34 607,48 zł.
V. Udzielone przez Fundację pożyczki pieniężne.
Umowa pożyczki 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 pożyczkodawcy wymienioną w art.6 ust.1 pkt.1 i art.6 ust.2. Statutu.
Warunki udzielenia pożyczki:
- Pożyczkobiorca zobowiązał się zwrócić kwotę pożyczki w terminie do 28 lutego 2007r.
- w przypadku nie dokonania zwrotu kwoty pożyczki w terminie Pożyczkodawca jest zobowiązany do
zapłaty na rzecz Pożyczkodawcy odsetek w wysokości 0,25% za każdy dzień zwłoki
-w celu zabezpieczenia udzielonej przez Pożyczkodawcę pożyczki Pożyczkobiorca przeniesie na
Pożyczkodawcę własność samochodu marki Ford Transie TD Bus osobowy (przewłaszczenie).
Umowa przewłaszczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
Pożyczkobiorca wystawi również Pożyczkodawcy weksel własny in blanco wraz z deklaracją
wekslową, który stanowi załącznik do niniejszej umowy.
Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej –
zobowiązuje się do poręczenia pożyczki. Umowa poręczenia stanowi załącznik do umowy pożyczki.
VI. Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych.
Fundacja podpisała umowę na prowadzenie rachunku bankowego z ING Bank Śląski . Saldo
rachunków bankowych na dzień 31.12,2005r. wynosi 1 238 332,01 zł.:
- rachunek bieżący - lokata terminowa

166 364,56 zł.
1 071 967,45 zł.

Fundacja podpisała umowę na prowadzenie rachunku bankowego z WBK. Saldo rachunków
bankowych na dzień 31.12.2005r. wynosi – 546 836,71 zł.:
- rachunek bieżący
- lokata terminowa

96 836,71 zł.
450 000,00 zł.

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:
- II Festiwalu Piosenki Zaczarowanej „A na tym rynku w Krakowie” – około 1000 osób,
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- Imprezy integracyjnej osób zdrowych z osobami niepełnosprawnymi „Zwyciężać mimo wszystko” –
około 350 osób
- Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych
„ALBERTIANA 2005” – 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.
VII. Nabyte środki trwałe na dzień 31.12.2005r.
L.p.
II.
1.
2.

Wyszczególnienie
Rzeczowe aktywa trwałe
– środki trwałe w tym
Urządzenia techniczne i
maszyny – w tym zespoły
komputerowe
Środki transportu
Razem

Ogółem

Źródła Finansowania
Zakup ze środków Darowizna
Własnych

34 403,54

22 803,78

123 241,91
157 645,45

42 317,73
65 121,51

Dotacja
PFRON

11 599,76

11 599,76

80 924,18
80 924,18

VIII. Wartość zobowiązań i aktywów Fundacji ujętych w Bilansie sporządzonym na dzień
31.12.2005r.
Wartość zobowiązań - 71 015,01 zł.
Wartość aktywów - 2 033 383,44 zł.
IX. Działalność zlecona na dzień 31.12.2005r. nie wystąpiła.
X. Informacja o rozliczeniach Fundacji z tytułu ciążących na niej zobowiązaniach podatkowych.
Fundacja jest zwolniona ze składania zeznania podatkowego o osiągniętych dochodach jako podatnik
osiągający dochody o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 4-8 jest zwolniona przedmiotowo z podatku
dochodowego od osób pranych na podstawie art. 17 ust.1 pkt 6c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o
podatku dochodowym od osób prawnych.
Fundacja nie osiąga przychodów z działalności gospodarczej oraz nie dokonuje wydatków na cele inne
niż statutowe.
W Zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku
dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy 2005 wykazano koszty nie stanowiące kosztów
uzyskania przychodów stanowiące podstawę do opodatkowania w wysokości 4 059,86 zł. od którego
zapłacono podatek w wysokości 771 zł.
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Wykazana w deklaracji kwota 4 059,86 wynika z odpisów amortyzacyjnych dokonanych w 2005r. od
uzyskanych nieodpłatnie zespołów komputerowych.
XI. W okresie sprawozdawczym nie było przeprowadzanych żadnych kontroli zewnętrznych.

Prezes Fundacji: Anna Dymna
Główna Księgowa: Eliza Romaniak
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