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Data zamieszczenia sprawozdania 2020-10-14

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

2003-09-26

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

Janina Dudzik Prokura łączna z 
członkiem zarządu

TAK

Marta Jędrysiak -Strózik Przewodnicząca Rady 
Fundacji

TAK

Wiesław Szatkowski Członek Rady Fundacji TAK

Wojciech Bonowicz Członek Rady Fundacji TAK

Daniel Wiśniowski Członek Rady Fundacji NIE

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 wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
-Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych 
-Działalność charytatywna
-Ochrona i promocja zdrowia
-Nauka,edukacja,oświata i wychowywania
-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 ust3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie w zakresie realizacji przez te podmioty działań w sferze 
zadań pożytku publicznego,
-Promocja i organizacja wolontariatu

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 lub 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 2019 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 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 (m.in. praca w glinie); 
- 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 Samopomocy - Fundacji im. Brata Alberta;
f) Świetlica Terapeutyczna - Fundacji im. Brata Alberta; 
g) Sala rehabilitacyjna –korzystają z niej obie organizacje;  
h) Oświatowe Towarzystwo Integracji w Radwanowicach.
W 2019 w „Dolinie Słońca" poza wyżej wymienionymi został zorganizowany cykl spotkań „Sztuka integracji” 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. Wydarzenie współfinansowane 
było z grantu Fundacji Santander Bank Polska „Tu mieszkam, tu zmieniam”. 
2.Fundacja prowadziła i utrzymywała Warsztat 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 25 podopiecznych z gminy Choczewo w wieku od 22 do 52 lat. 
Zajęcia w warsztacie mają na celu rehabilitację społeczną i zawodową zmierzającą do ogólnego rozwoju i poprawy 
funkcjonowania każdego uczestnika. 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 prawidłowe nakrywanie do stołu. Zwracana jest uwaga na estetykę spożywania posiłków oraz 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. Albertiana - celem projektu Ogólnopolski Festiwal Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie 
„Albertiana” jest promocja sztuki osób, które ze względu na sytuację zdrowotną jak i pochodzenie, często z małych ośrodków, 
mają utrudniony dostęp do dóbr kultury i do czynnego uczestnictwa w niej. W projekcie wzięło udział 87 ośrodków z całej 
Polski, które na co dzień działają, by wspierać osoby z niepełnosprawnością intelektualną (warsztaty terapeutyczne, świetlice 
środowiskowe). Do I etapu zgłosiły się 63 teatry oraz 45 solistów. Wśród nich wyłoniono laureatów – łącznie ponad 700 osób.
W samej Gali Finałowej wzięło udział ponad 1500 odbiorców. W promocję wydarzenia zaangażowały się media ogólnopolskie 
oraz lokalne. W mediach pojawiły się  Fragmenty Gali Finałowej. Transmitowane były na żywo, poprzez portal Facebook. Oprócz 
zaprezentowanych przedstawień, poruszony został temat arteterapii jako formy terapeutycznej, ze szczególnym podkreśleniem 
terapii poprzez teatr.
4. Zaczarowane Radio Kraków to cykl koncertów (44 koncerty w latach 2009-2019), które odbywają się w Studiu im. Romany 
Bobrowskiej Polskiego Radiu Kraków. Koncerty służą promowaniu utalentowanych osób niepełnosprawnych, które dotarły do 
finału Festiwalu Zaczarowanej Piosenki. Pierwszy koncert „Wiosna, ach to Ty!” miał miejsce w kwietniu 2009 r. W 2019 r. na 
radiowej scenie obok finalistów Festiwalu  w czterech koncertach wystąpili  m.in. Agnieszka Grochowicz, Beata Paluch-Zarycka, 
Jan Kanty Pawluśkiewicz, Andrzej Sikorowski, Basia Stępniak-Wilk. Pomysłodawczynią Zaczarowanego Radia Kraków jest Anna 
Dymna. Kierownikiem muzycznym jest Andrzej Zarycki, a koncert prowadzi Lidia Jazgar. Retransmisja koncertów na antenie 
Radia Kraków przyciągnęła przed radioodbiorniki licznych słuchaczy (dzięki transmisji internetowej koncertów można słuchać 
na całym świecie). Dla uzdolnionych wokalnie osób niepełnosprawnych Zaczarowane Radio Kraków jest okazją do 
zaprezentowania się szerokiej grupie odbiorców a rozmowy z towarzyszącymi im w koncercie gwiazdami motywują do dalszych 
działań i rozwijania umiejętności wokalnych. 
W 2019r. w projekcie wzięło udział- 32 osoby niepełnosprawne, finaliści FZP.
5. Koncert i aukcja charytatywna „Jestem, bo jesteś”
Fundacja wspólnie z Filharmonią im. Karola Szymanowskiego w Krakowie od 2008 r. organizują wspólnie koncerty 
charytatywne połączone z aukcją przedmiotów. Dochód z tych wydarzeń zostaje przekazany na leczenie i rehabilitację artystów, 
oraz osób związanych ze sztuką. 10 lutego 2019r.               w Filharmonii Krakowskiej odbył się koncert pod hasłem „Jestem,  bo 
jesteś”. Gwiazdą wieczoru był Leszek Możdżer. Jego występ poprzedził koncert grupy Motion Trio. Koncert połączony jest z 
aukcją  „przedmiotów miłości pełnych” ofiarowanych przez znanych artystów, aktorów, muzyków i polityków. Z aukcji i sprzedaży 
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biletów-cegiełek uzyskano kwotę  140 296,02 zł. Kwota ta pozwoli na zapewnienie rehabilitacji Pani Teresie Budzisz-
Krzyżanowskiej, wybitnej polskiej aktorce, co najmniej przez kilka lat.
6. Wsparcie ON w rehabilitacji społecznej
Celem projektu jest zidentyfikowanie i zaspokojenie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej, 
poprzez nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, a 
także poprawa jakości życia poprzez rehabilitację ruchową, która umożliwia aktywność we wszystkich obszarach życia.
Projekt traktuje rehabilitację społeczną w sposób kompleksowy, uwzględniając indywidualną sytuację zdrowotną i społeczną 
osoby niepełnosprawnej, w tym m.in. rehabilitację ruchową, umożliwiającą wyjście z domu, które jest jednym z podstawowych 
warunków integracji i włączenia się w aktywne życie społeczne osoby niepełnosprawnej. Beneficjentami ostatecznymi projektu, 
będą przede wszystkim osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, które ze względu na ograniczenia zdrowotne oraz 
trudną sytuację materialną, wymagają o wiele większego wsparcia i pomocy we wszystkich obszarach życia. Projekt zakłada 
również wsparcie i poprawę jakości życia rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy bardzo często opiekują się nimi 
przez 24 godziny na dobę, będąc jedynymi osobami, umożliwiającymi im włączenie się w aktywne życie społeczne, 
motywowanie do nauki i aktywności zawodowej oraz uczestnictwo w innych sferach życia społecznego i osobistego.  
Jest on poszerzeniem i wzmocnieniem działań PFRON na rzecz osób niepełnosprawnych w Polsce.  
W 2019 roku pomocą roczną (styczeń-grudzień 2019) objętych zostało 40 osób.
7. Festiwal Zaczarowanej Piosenki to projekt, który Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” realizuje od 2005 r. 
Współorganizatorem projektu jest Telewizja Polska. Festiwal jest ogólnopolskim, kilkuetapowym konkursem, którego finał 
odbywa się co roku na Rynku Głównym w Krakowie, a półfinał – w Warszawie.
Każdego roku w festiwalu bierze udział kilkaset osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Podczas trzyetapowej selekcji z 
ich grona wyłania się po sześciu finalistów w kategoriach do 16 lat i powyżej 16. roku życia. Od pierwszej edycji, zarówno w 
półfinale, jak i finale projektu, niepełnosprawnych wokalistów ocenia profesjonalne jury. Ewa Błaszczyk, Elżbieta Zapendowska, 
Urszula Dudziak, Krystyna Prońko, Magda Umer, Maria Szabłowska, Jacek Cygan, Zbigniew Hołdys, Zbigniew Preisner, Jan Kanty 
Pawluśkiewicz, Jerzy Satanowski – to tylko część muzycznych autorytetów, które wydawały werdykt podczas festiwalu. 
Koncerty półfinałowe Festiwalu Zaczarowanej Piosenki, z udziałem 32 niepełnosprawnych wokalistów, odbywają się w maju, w 
Warszawie. 12 finalistów prezentuje swoje umiejętności w czerwcu na Rynku Głównym w Krakowie, w ramach Ogólnopolskich 
Dni Integracji „Zwyciężać Mimo Wszystko”. Występ poprzedzają tygodniowe warsztaty wokalne. W ich trakcie finaliści 
doskonalą swój muzyczny warsztat pod okiem profesjonalnych nauczycieli śpiewu. W trakcie koncertu finałowego 
niepełnosprawnych wokalistów wspierają czołowe postacie polskiej estrady. Od 2005 roku wystąpili z nimi m.in.: Edyta 
Bartosiewicz, Anna Maria Jopek, Edyta Górniak, Justyna Steczkowska, Grzegorz Markowski, Ewa Bem, Katarzyna Nosowska, 
Zbigniew Wodecki, Renata Przemyk, Stanisław Soyka, Grzegorz Turnau, Katarzyna Groniec i Ryszard Rynkowski.
Laureaci Festiwalu Zaczarowanej Piosenki otrzymują Statuetki Zaczarowanego Ptaszka i stypendia: I miejsce – 24 tys. zł, II – 10 
tys. zł, III – 5 tys. zł. W ciągu 15 lat nadesłano ponad 4000 zgłoszeń. 80 laureatów otrzymało statuetki Zaczarowanego Ptaszka i 
odebrało nagrody o łącznej wartości ponad miliona złotych.
Z finalistami śpiewało ponad 80 największych gwiazd polskiej piosenki. Kandydatów oceniało prawie 150 jurorów.
Dzięki emisjom Telewizji Polskiej festiwal zgromadził około 42-milionową publiczność.
8. Projekt „Każdy jest komuś potrzebny” jest adresowany do uczniów szkół podstawowych klas IV-VI oraz ich wychowawców. 
Jego głównym celem jest promowanie wolontariatu, a także rozwijanie postaw prospołecznych wśród uczniów i współdziałanie 
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).
W trakcie zajęć uczniowie, wspólnie z osobami, które je prowadzą, poszukują odpowiedzi na pytania: „W jaki sposób mogę 
pomagać?”, „W jaki sposób mogę poprosić o pomoc?”, „Jak się czuję, kiedy pomagam, i jak się czuję, kiedy ktoś mi pomaga? ”, 
„Na czym polega różnica między pomaganiem a wolontariatem? ”, „Jakie cechy powinien mieć superwolontariusz (w projekcie 
nazywany jest on SuperWolo)?”, „W jaki sposób można zostać SuperWolo? ”.
Owocem projektu jest zainicjowanie wspólnego działania na rzecz społeczności szkolnej, lokalnej lub wybranej organizacji 
pozarządowej. Klasa, która zrealizuje najciekawszy projekt wolontariacki, otrzymuje statuetkę SuperWolo.
W 2019 roku nagrodę otrzymali uczniowie klasy VI a ze Szkoły Podstawowej nr 64 w Krakowie.
9. Ogólnopolski Konkurs Poezji „Słowa, dobrze, że jesteście” organizowany jest od 2011 roku. Jego pomysłodawczynią jest Anna 
Dymna. Udział w konkursie mogą wziąć osoby niepełnosprawne powyżej 16. roku życia. Mogą to być osoby piszące rękami, 
ustami, stopami, a nawet powiekami (za pomocą specjalnych programów komputerowych). Technika pisarska nie jest ważna, 
najistotniejsza jest poezja.
Wiersze oceniane są w dwóch kategoriach: osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz z pozostałymi niepełnosprawnościami. 
Co roku do konkursu zgłasza się kilkuset uczestników z całej Polski. Wiersze ocenia jury: Anna Dymna, Janka Graban, Wojciech 
Bonowicz, Józef Baran, Adam Ziemianin.
10. CHOINKI JEDYNKI – konkurs plastyczny i akcja charytatywna
Fundacja realizuje projekt od 2005 roku. Partnerem projektu jest PR 1 Polskiego Radia. Młodzi artyści (w wieku 6-16 lat) z pasją 
na swych obrazkach przedstawiają magię świat. Bożego Narodzenia. Zwycięskie rysunki trafiają na aukcję, która odbywa się na 
radiowej antenie PR1. Do udziału w akcji co roku Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” zaprasza inną organizację 
pozarządową, aby w ten sposób ją promować. W 2019 roku była to fundacja „Wspólnota Nadziei”. Podczas licytacji słuchacze 
mogą kupić prace plastyczne autorstwa podopiecznych obu organizacji (w sumie 12 prac, po 6 z każdej organizacji) oraz prace 
plastyczne autorstwa osób znanych z życia publicznego. Dochód z akcji przekazywany jest w równych częściach na rzecz obu 
organizacji.
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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

6453

6

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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,
-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 Lubiatowie i 
Radwanowicach
-pomoc rzeczową i finansową na rzecz osób 
niepełnosprawnych, chorych, lub innych 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 osó

88.99.z 1 545 099,90 zł

2 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

W zakresie działania  poprzez: 
-organizowanie i prowadzenie warsztatów 
terapii artystycznej dla osób niepełnosprawnych, 
-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 Lubiatowie i 
Radwanowicach
 -pomoc rzeczową i finansową na rzecz osób 
niepełnosprawnych, chorych, lub innych 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, 
-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 637 365,66 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 podstawowym 
zadaniem jest ochrona zdrowia 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 
tym działalność lecznicza w 
rozumieniu ustawy z dnia 15 
kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 
618, 788 i 905)

W zakresie ochrony i promocji zdrowia: 
Fundacja  jest podmiotem leczniczym w 
rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 
r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 618, 788 i 905) i prowadzi działalność 
leczniczą. Projekt ten realizowany jest w 
podkrakowskich Radwanowicach pn 
„Dzienny Oddział Psychiatryczno-
Rehabilitacyjny Fundacji Anny Dymnej 
„Mimo Wszystko” i jest częściowo 
finansowany ze środków NFZ na podstawie 
zawartego kontraktu. Program realizowany 
jest w oddziale dziennym dla osób 
dorosłych z niepełnosprawnością 
intelektualną obejmuje diagnostykę, 
leczenie i rehabilitację. Program 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 pacjentów. Zajęcia 
odbywają się przez cały rok kalendarzowy, 
od poniedziałku do piątku. Pacjenci mają 
możliwość skorzystania z różnych form 
terapii: psychologicznej, rehabilitacji 
psychiatrycznej w oddziale, zajęciowej w 
pracowniach: rękodzieła artystycznego,   
teatralnej,  muzycznej. W oddziale 
prowadzona jest również rehabilitacja 
ruchowa

86.22.Z 703 420,58 zł
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2 działalność charytatywnej

W zakresie działalności charytatywnej 
poprzez: Fundacja organizuje  pomoc 
rzeczową i finansową na rzecz osób 
niepełnosprawnych, chorych, lub innych, 
osób i rodzin w trudnej sytuacji rodzinnej i 
finansowej. W ramach działalności 
charytatywnej fundacja organizuje głównie 
aukcje charytatywne, a także kwesty 
pieniężne oraz zbiórki darów i pieniędzy. W 
2019 roku fundacja zorganizowała koncert 
charytatywny połączony z aukcją 
charytatywną w wspólnie (jak co roku) z 
Filharmonią Krakowską im. Karola 
Szymanowskiego. Celem wydarzenia było 
wsparcie  artystki znajdujących się w 
trudnej sytuacji materialnej. Kolejną aukcją 
charytatywną zorganizowaną w 2019 r. była 
aukcja prac plastycznych, która odbywała 
się na antenie Polskiego Radia. Celem 
przeprowadzonej aukcji jest pozyskanie 
środków na finansowanie działalności 
statutowej pożytku publicznego fundacji, a 
także wsparcie finansowe innej organizacji 
pożytku publicznego.

88.99.Z 78 420,61 zł

3

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.3ust3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie w zakresie 
realizacji przez te podmioty działań w sferze 
zadań pożytku publicznego poprzez: -
realizację wspólnych projektów w zakresie 
działań w sferze zadań pożytku publicznego 
, udostępnianie tym podmiotom lokali na 
realizację ich celów statutowych, -
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 podmioty działalności 
statutowej,

94.99.Z 0,00 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
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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) 12 255 713,17 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 10 601 481,81 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 1 182 575,47 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 215 671,81 zł

d) przychody finansowe 101 484,48 zł

e) pozostałe przychody 154 499,60 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 3 608 403,34 zł

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 gospodarcza z której środki przeznaczone są w całości na cele statutowe 
realizowane w sferze zadań pożytku publicznego. W ramach tej działalności Fundacja 
świadczy przede wszystkim następujące usługi reklamowo- promocyjne: informacja na 
stronach Fundacji o współpracy z daną firmą,informacja w mediach społecznościowych.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 4 725 505,60 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 2 930 632,24 zł

w 
tym:

0,00 zł

856 144,14 zł

49 443,10 zł

2 025 045,00 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

Druk: NIW-CRSO 11



2.4. Z innych źródeł

991 171,99 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 2 228 176,85 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 4 714 501,28 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: 11 335 896,82 zł 4 714 501,28 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

6 972 081,14 zł 2 692 667,93 zł

2 310 160,27 zł 781 841,19 zł

19 438,01 zł

233,04 zł

1 997 168,89 zł

36 815,47 zł 0,00 zł

1 Pomoc rzeczowa i finansowa osobom niepełnosprawnym i chorym (pomoc społeczna) 1 414 167,26 zł

2 Organizacja festiwali, konkursów, pokazów osób niepełnosprawnych 695 997,11 zł

3 Prowadzenie i utrzymanie ośrodków w Radwanowicach i Lubiatowie 568 317,98 zł

1 Wydatki na subkonta 1 220 311,48 zł

1 239 992,16 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 499 859,98 zł 35 966,67 zł

w 
tym:

0,00 zł

1 830 615,83 zł

839 809,04 zł

59 983,59 zł

662 323,07 zł

0,00 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)

215 671,81 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 3 629 400,67 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -1 127 584,80 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 196 233,80 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)

64 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)

51,84 etatów

5.3. Wynik działalności gospodarczej 196 233,80 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

7 948 009,64 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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126 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)

173 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

0 osób

173 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 3 826 871,15 zł

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

3 826 871,15 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)

10 131,40 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)  

4 666,30 zł

69 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  w 
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)

6 osób

w 
tym:

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

6 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

69 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

3 489 392,23 zł

3 053 722,77 zł

- nagrody

- premie

140 866,05 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 294 803,41 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 337 478,92 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 900 420,48 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 2 926 450,67 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

10 362,45 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)

kwota wymieniona w poz. 11 dotyczy osoby przechodzącej 
na emeryturę, w skład powyższego wynagrodzenia brutto 
wchodzi: odprawa emerytalna,  miesięczne wynagrodzenie 
oraz ekwiwalent za urlop wypoczynkowy

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 
podjęcia zatrudnienia, w tym 
umiejętności wykonywania 
czynności dnia codziennego 
oraz zaradności osobistej 
2.Psychofizycznych sprawności 
oraz podstawowych i 
specjalistycznych umiejętności  
zawodowych umożliwiających 
uczestnictwo w szkoleniu 
zawodowym albo podjecie 
pracy.

Powiat Wejherowski 49 443,10 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

30 657,62 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 
podjęcia zatrudnienia, w tym 
umiejętności wykonywania 
czynności dnia codziennego 
oraz zaradności osobistej 
2.Psychofizycznych sprawności 
oraz podstawowych i 
specjalistycznych umiejętności 
zawodowych umożliwiających 
uczestnictwo w szkoleniu 
zawodowym albo podjecie 
pracy.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

444 985,00 zł

2 Ogólnopolski Festiwal 
Zaczarowanej Piosenki

Zadanie realizowane jest  z 
myślą o niepełnosprawnych a 
jednocześnie utalentowanych 
osobach.Celem zadania jest 
upowszechnianie 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

421 936,00 zł

3 Ogólnopolski Festiwal 
Zaczarowanej Piosenki - 
Kategoria  Dzieci

Zaczarowanej Piosenki Zadanie 
realizowane jest z myślą o 
niepełnosprawnych a 
jednocześnie utalentowanych 
osobach.Celem zadania jest 
upowszechnianie 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

183 000,00 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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

4 Ogólnopolski Festiwal 
Zaczarowanej Piosenki - 
Kategoria Dorośli

Zaczarowanej Piosenki Zadanie 
realizowane jest z myślą o 
niepełnosprawnych a 
jednocześnie utalentowanych 
osobach.Celem zadania jest 
upowszechnianie 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

152 500,00 zł

5 Ogólnopolski Festiwal 
Twórczości Teatralno - 
Muzycznej Osób 
Niepełnosprawnych 
Intelektualnie Albertiana 
2019

Promowanie twórczości 
teatralno muzycznej wśród 
osób niepełnosprawnych 
intelektualnie

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego

115 200,00 zł

6 Wsparcie osoby 
niepełnosprawnej w 
rehabilitacji społecznej

Celem projektu było 
zidentyfikowanie i zaspokojenie  
potrzeb osób 
niepełnosprawnych w zakresie 
rehabilitacji społecznej, poprzez 
nabywanie, rozwijanie oraz 
podtrzymywanie umiejętności 
niezbędnych do niezależnego 
życia, w szczególności 
uczestnictwa w aktywnym życiu 
społecznym.
Fundacja poprzez realizację 
projektu ,(ze wskazaniem 
konkretnych działań m.in. 
rozwijanie i pootrzymywanie 
umiejętności , pomoc w 
codziennych czynnościach, 
nawiązywanie relacji 
społecznych i integracja) 
zwiększyła samodziel

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

707 424,00 zł
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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 _Wiceprezes Fundacji 
Anna Dymna Prezes Fundacji Data wypełnienia sprawozdania

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie 1

2 Rejonowa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna 1

2020-10-14
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