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Data zamieszczenia sprawozdania 2021-09-20

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 Zarządu TAK

Maja Jaworska Wiceprezes Zarządu 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

Wiesław Szatkowski Członek Rady Fundacji TAK

Wojciech Bonowicz Członek Rady Fundacji TAK

Marta Jędrysiak-Strózik Przewodnicząca Rady 
Fundacji

TAK

Daniel Wiśniowski Członek Rady Fundacji NIE

FUNDACJA ANNY DYMNEJ MIMO WSZYSTKO

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2021-09-20 1



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 m.in. 
prowadzenie WTZ Lub

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

1. Oddział w  w podkrakowskich Radwanowicach
W Radwanowicach pod Krakowem Fundacja, wybudowała, wyposażyła i prowadzi Ośrodek Terapeutyczno – rehabilitacyjny dla 
dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Od 2013 roku w Ośrodku Terapeutyczno-Rehabilitacyjnym „Dolina Słońca” 
jest prowadzony Oddział Dzienny Psychiatryczno - Rehabilitacyjny w części finansowany z kontraktu z NFZ. 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. Jesteśmy wdzięczni wszystkim darczyńcom, którzy 
nas wspierają i dzięki nim możemy się coraz lepiej opiekować osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, mieszkańcami domów 
opieki, a także osobami, które mają swoje rodzinne domy.  Dolina słońca jest w pełni wyposażona i na co dzień korzysta z niej 
blisko 200 osób z różnych organizacji pozarządowych. W 2020 w Ośrodku poza świadczeniami Oddziału Dziennego 
Psychiatryczno - Rehabilitacyjnego zrealizowany był także projekt pn. Warsztaty Terapii Artystycznej.
W czasie trwającej w 2020 r. pandemii    zajęcia w „Dolinie Słońca” odbywały się zgodnie z harmonogramem w terminie od 1 
stycznia do 15 marca. Zajęcia odbywały się codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 15.00 w 
poszczególnych pracowniach. W poniedziałki i środy w godzinach popołudniowych odbywały się próby Teatru Radwanek. W tym 
okresie:
• podopieczni kwestowali wspólnie z panią Anną Dymną na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy
• zorganizowano wspólnie z klubem wspinaczkowym  AVATAR zawody wspinaczkowe dla osób z niepełnosprawnością 
intelektualną 
• zorganizowano na Sali Teatralnej spotkanie integracyjne „ Wierszobranie przez kolędowanie” dla osób z niepełnosprawnością 
intelektualną oraz mieszkańców okolicznych wiosek,
• zorganizowano  zabawę  andrzejkową dla podopiecznych OTR „Dolina Słońca” i Fundacji im. Brata Alberta
• odbył się wyjazd podopiecznych  na wystawę Szopek Krakowskich,   kolędowanie w kościele w Zabierzowie, wycieczka do 8 
Bazy Lotnictwa Transportowego w Balicach, wyjazd do przedszkola w  Cholerzynie na występ  teatralny przedszkolaków
• dwoje podopiecznych „Doliny Słońca” wzięło udział w nagraniu spotu 1% naszej fundacji
Od 16 marca do 30 kwietnia zajęcia w OTR „Dolina Słońca” zostały zawieszone z powodu wybuchu epidemii Covid- 19. 
Podopieczni zostali zatrzymani w Schronisku, w którym mieszkają lub w domach prywatnych
Od 20 do 30 kwietnia terapeuci i psycholodzy z OTR zostali oddelegowani do pomocy w opiece nad podopiecznymi w Schronisku 
Fundacji im. Brata Alberta
Od 4 maja do 29 maja prowadzili tam zajęcia terapeutyczne w ramach Oddziału Dziennego Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego.
Od 1 czerwca do 30 października na terenie OTR „Dolina Słońca” zostały wznowione zajęcia w reżimie sanitarnym.
Z powodu epidemii Covid-19 nie udało się zrealizować wielu planów.
Zostały odwołane wyjazdy na trening ekonomiczny, wyjazdy na naukę tańca do Szkoły Skalsky Dance, wyjazdy do kina, muzeów, 
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na koncert, wycieczki, spacery po okolicy.
Nie odbywały się zajęcia z dźwiękoterapii, hipoterapii oraz imprezy, tj. andrzejki, mikołajki, zabawa karnawałowa. Nie udało się 
zorganizować całego cyklu spotkań integracyjnych „Wierszobranie” dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz pikniku 
integracyjnego, który był coroczną tradycją. Podopieczni nie wyjechali na wakacje do nadmorskiego Lubiatowa, nie 
zrealizowano też corocznego projektu „Wakacje w Dolinie Słońca”, podczas którego podopieczni zazwyczaj wyjeżdżali na 
warsztaty i szkolenia. Podopieczni w 2020r. nie brali udziału w zawodach Olimpiad Specjalnych. Zajęcia oraz próby Teatru 
Radwanek w stałym składzie zostały zawieszone, m.in. nie odbyły się inscenizacje Jasełek i  Drogi Krzyżowej.
Podopieczni mieszkający w domach rodzinnych nie przyjeżdżali na zajęcia. Nie było też nowych przyjęć do Ośrodka.
Pomimo epidemii covid-19 udało się zorganizować:
• wspólnie z wolontariuszami banku Santander akcję sadzenia malin i jeżyn, które ozdobiono tabliczką z imieniem każdego 
podopiecznego
• mikołajki z firmą Cisco, która podarowała prezenty dla 83 mieszkańców Schroniska
• mikołajki z firmą Ambar, która podarowała wodę mineralną
• pracownicy firmy Zurich odnowili i pomalowali krzesła na pracowni teatralnej

2. Oddział Lubiatowo (Warsztat Terapii Zajęciowej)
Na terenie otrzymanym na podstawie umowy użytkowania od Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, Fundacja wybudowała  
Warsztat Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych z gminy Choczewo i okolic.
Warsztat Terapii Zajęciowej w Lubiatowie rozpoczął działalność 16 grudnia 2014 roku. Jest placówką pobytu dziennego na razie 
dla 25 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 mają na celu rehabilitację społeczną i zawodową zmierzającą do poprawy funkcjonowania każdego uczestnika  i 
odbywają się w czterech grupach terapeutycznych:
• „przyrodniczo-gospodarcza”  
• „rękodzieła”  
• „ceramiczno-papiernicza”
• „arteterapia”
• „terapia ruchowa”
W okresie pandemii COVID 19 funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej uległo zmianie.
W okresie 12.03-30.04 WTZ był zmuszony do przejścia na zajęcia w trybie zdalnym. Dotyczyło to zarówno pracowników, jak i 
uczestników Warsztatu. Pracownicy wykorzystali ten czas m.in. na samokształcenie (zapoznanie z materiałami szkoleniowymi, 
pracę z nowym sprzętem rehabilitacyjnym, opracowanie i opanowanie nowych technik pracy z gliną i zdobienia ceramiki), 
opracowanie przez każdego z instruktorów propozycji zmiany druku oceny programów rehabilitacji i terapii indywidualnej, 
Szycie maseczek /przekazano do PCPR-u ponad 200 sztuk/, rozmowy z uczestnikami i ich rodzicami/opiekunami/ na temat stanu 
zdrowia, potrzebnego wsparcia itd., przekazywanie uczestnikom zadań do wykonania.
W okresie  4-31.05 Instruktorzy /oprócz jednej osoby przebywającej na świadczeniu opiekuńczym na dziecko do lat 8/ , 
rehabilitantka, i kierownik WTZ pracowali na terenie placówki.
Zakres pracy:
a. Przekazywanie raz w tygodniu każdemu uczestnikowi spersonalizowanego zestawu zadań wraz z pomocami do wykonania w 
domu. 
Wykonane prace były odbierane przy przekazywaniu następnej porcji zadań. Zajęcie to wykonywało rotacyjnie dwóch 
pracowników przez dwa dni w tygodniu /jeden dzień Gmina Choczewo, drugi –Gmina Gniewino/. Równocześnie odbywały się 
rozmowy w domach z uczestnikami i ich opiekunami /z zachowaniem środków ostrożności/. W pozostałe dni utrzymywany był 
kontakt telefoniczny /lub na messengerze/ z osobami, które tego bardzo potrzebowały /musiały się „wygadać”/.
b. Prace porządkowe w pracowniach i na terenie placówki.
c. Praca w ogródku warsztatowym i w folii, hodowanie flanc itd.
d. Zastosowanie w praktyce umiejętności teoretycznych nabytych w czasie pracy zdalnej- praca z gliną /toczenie na kole, 
tworzenie biżuterii ceramicznej, lepienie z „ręki itd./, ozdabianie wypalonej ceramiki z użyciem różnych technik.
e. Praca z użyciem programów komputerowych wymienionych powyżej. Serwisowanie komputerów przy których pracują 
uczestnicy/m.in./ tworzenie folderów, porządkowanie zdjęć i dokumentów/.

Przed wznowieniem zajęć stacjonarnych w czerwcu, zostały opracowane na podstawie otrzymanych rekomendacji, procedury 
obowiązujące w WTZ Lubiatowo w czasie zajęć.
Podczas zajęć regularnie 3 razy w ciągu zajęć przeprowadzana była dezynfekcja toalet, blatów, krzeseł, wyłączników, balustrad 
,poręczy i potwierdzana była podpisami uczestnika  i instruktora. 
W listopadzie 2020r w WTZ wznowiono zajęcia stacjonarne. Uczestnicy powrócili do wykańczanie rozpoczętych prac. Część 
uczestników wykonywało prace w glinie, jedna osoba szkliwiła drobne wyroby, niektóre osoby wyszywały lub filcowały aplikacje 
na torbach na zakupy. Efekty pracy uczestników i ich zaangażowanie były oceniane i opisywane przez instruktorów w kartach 
pracy uczestników. Udało się przygotować kartki świąteczne i kalendarze warsztatowe dla uczestników i ich rodzin, a także dla 
instytucji  i organizacji współpracujących z WTZ Lubiatowo.

3. Biuro Fundacji/ działania:
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a) Dział Pomocy Indywidualnej jest pierwszym miejscem, gdzie osoby potrzebujące wsparcia mogą uzyskać informacje o 
działalności fundacji, pozyskać informacje co trzeba zrobić, aby pomoc uzyskać lub gdzie się udać po pomoc, jeśli fundacja 
pomóc nie może. 
Subkonta prowadzone są dla osób niepełnosprawnych (choroby wrodzone lub dysfunkcje nabyte w wyniku wypadków), 
wymagających systematycznej i stałej rehabilitacji oraz leczenia. W 2020 roku fundacja prowadziła 154 subkonta. Na każdym z 
kont przeprowadzono, w poszczególnych miesiącach, od kilku do kilkudziesięciu operacji finansowych, konsultacji z lekarzami, 
podpisywano umowy z rehabilitantami, pozyskiwano rabaty na leki, na leczenie,  a także na usługi medyczne. Dzięki temu, 
kwoty które udało się w ciągu całego roku zgromadzić na subkontach, zostały wydatkowane jak najefektywniej.  Fundacja nie 
pobiera żadnych opłat za prowadzenie subkont.
Świadczenia finansowe i rzeczowe udzielane przez Fundację polegają na dofinansowaniu lub sfinansowaniu zakupu: sprzętów 
rehabilitacyjnych, leczenia i operacji, rehabilitacji, transportu związanego z leczeniem i rehabilitacją, artykułów higienicznych, 
medycznych, turnusów rehabilitacyjnych, artykułów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania oraz inne wydatki zgodne z 
celami statutowymi fundacji. Pomoc ta udzielana jest w formie: stypendium socjalnego, darowizny finansowej, pomocy 
rzeczowej. 
W 2020 roku zorganizowaliśmy całodobowe dożywianie osób z niepełnoprawnością (samotnych oraz tych 
„leżących”-mieszkających z jednym opiekunem - w sumie 16 osób, kwota wydatkowana na ten cel to ok. 46 500 zł) 
Okres obostrzeń pandemicznych niczego w naszej pracy nie zmienił. Co więcej – nasi podopieczni wymagali w tym czasie 
większego wsparcia niż zwykle. Zatroszczyliśmy się również o osoby starsze, chore oraz niepełnosprawne, którym szczególnie 
trudno byłoby sobie radzić w tej niełatwej rzeczywistości. Nasza pomoc polegała m.in. na dostarczaniu potrzebującym – przez 
niemal cały rok (od marca 2020 r.- z wyjątkiem okresu wakacyjnego)– pełnego dziennego wyżywienia. 

W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa oraz aby zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy dla 
pracowników oraz bezpieczny pobyt podopiecznych w naszych ośrodkach, a także w ośrodkach innych organizacji, które znalazły 
się w trudnej sytuacji w czasie pandemii, zostały przekazane różnego rodzaju artykuły higieniczne, m.in. mydła antybakteryjne, 
płyny dezynfekujące, żele antybakteryjne, maseczki, przyłbice, fartuchy i inne środki ochrony osobistej o wartości ponad 90 tys 
zł.

Mimo trudnego roku i przeciwności, nasze tradycyjne paczki świąteczne trafiły do najbardziej potrzebujących. Przez kilka dni, w 
biurze fundacji, trwało przygotowywanie świątecznych paczek. Znalazły się w nich żywność, kosmetyki, zabawki oraz inne 
drobne upominki. Produkty te zostały pozyskane dzięki pomocy darczyńców, w tym wolontariuszy Biura Młodych, uczniów i 
grona pedagogicznego Zespołu Szkół w Prandocinie oraz zaprzyjaźnionych firm.
Łącznie wysłaliśmy 108 paczek (dla ok 300 osób), w których znalazły się produkty za ponad 100 tysięcy złotych, ważące 2,5 tony. 
Paczki powędrowały do rodzin podopiecznych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Wysłaliśmy je także osobom, 
które zwróciły się do nas o pomoc, a którym, z różnych względów, nie mogliśmy jej wcześniej udzielić. 
W ramach projektu Akademia Odnalezionych Nadziei, Fundacja Anny Dymnej prowadzi konkurs „Indeks marzeń”(od 2011 do 
2020 roku 9 edycji). Adresuje go do niepełnosprawnych maturzystów oraz studentów, którzy, z powodu trudnych warunków 
materialnych, nie mogą podjąć dalszej edukacji na wyższych uczelniach lub mają problem z pokryciem kosztów związanych ze 
studiami. Okres otrzymywanej pomocy zależy o sytuacji socjalno-bytowej danej osoby oraz jej wyników w nauce. W 2020 roku 
kwota 49 500 zł została rozdzielona pomiędzy 9 stypendystów. 
W ramach AON pomogliśmy w latach 2010-2020 - 50 osobom oraz przyznaliśmy 115 stypendiów w Indeksie Marzeń. Kwota jaką 
przeznaczyliśmy na projekt AON w latach 2010-2020 to ok. 1 203 tys zł. W roku 2020 była to kwota 70.500 zł.
Pracownicy Działu Pomocy biorą udział także w każdym projekcie specjalnym, który fundacja realizuje (stopień zaangażowania 
zależy od projektu), min. Festiwal Zaczarowanej Piosenki, Dni Integracji Zwyciężać Mimo Wszystko, Zaczarowane Radio Kraków, 
Festiwal Twórczości Teatralno-Muzycznej Albertiana, Koncert Charytatywny w Filharmonii, Ogólnopolski Konkurs Poezji „Słowa 
dobrze, że jesteście”.
Tutaj przygotowywane są też wnioski w sprawie wszelkich zbiórek publicznych, a także rozliczanie zbiórek publicznych.

b) Dział Współpracy z Darczyńcami to zespół osób, które pozyskują dla podopiecznych Fundacji środki finansowe, różnego 
rodzaju usługi, darowizny rzeczowe, dbają o ich redystrybucję. Organizują także pomoc i wsparcie dla innych organizacji 
pozarządowych. Współorganizują z innymi organizacjami i firmami, konferencje, spotkania i wsparcie. Biorą udział we wszystkich 
ważnych działaniach Fundacji. Tutaj odbywa się kontrola procesów, które służą ochronie danych osobowych naszych 
podopiecznych i darczyńców. Pracownicy tego działu piszą do darczyńców, telefonują, wysyłają podziękowania zarówno dla 
darczyńców indywidualnych jak i dla firm. Współpracują przy tworzeniu  i aktualizowaniu stron internetowych naszej Fundacji, a 
także dbają o ich ciągły rozwój i podążanie z duchem czasów. Pracownicy działu FR poszukują nowych form pozyskiwania 
środków niezbędnych do prowadzenia działalności statutowej Fundacji. 
Pracownicy Działu Fundraisingu, biorą udział także w każdym projekcie specjalnym, który fundacja realizuje (stopień 
zaangażowania zależy od projektu), między innymi Festiwal Zaczarowanej Piosenki, Dni Integracji Zwyciężać Mimo Wszystko, 
Zaczarowane Radio Kraków, Festiwal Twórczości Teatralno-Muzycznej Albertiana, Koncert Charytatywny  w Filharmonii, 
Ogólnopolski Konkurs Poezji „Słowa dobrze, że jesteście”.
c) Dział komunikacji, informacji zewnętrznej i wewnętrznej – PR to osoby, które zajmują się informowaniem o działaniach 
Fundacji. Opisują projekty, planują zasięg projektu i formy jego prezentowania. Każdego dnia zajmują się także pozyskiwaniem 
darmowych powierzchni reklamowych lub czasów antenowych. Dział PR stara się aby informacja, o osobach wymagających 
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wsparcia i pomocy mogła dotrzeć do jak największej liczby odbiorców. Starają się informować społeczeństwo o potrzebach i 
sytuacji osób niepełnosprawnych. Fundacja pełni także rolę edukacyjną w tej kwestii. Dział PR także bierze udział w realizacji 
wszystkich zadań Fundacji (stopień zaangażowania zależy od projektu) m in. min. Festiwal Zaczarowanej Piosenki, Dni Integracji 
Zwyciężać Mimo Wszystko, Zaczarowane Radio Kraków, Festiwal Twórczości Teatralno-Muzycznej Albertiana, Koncert 
Charytatywny w Filharmonii, Ogólnopolski Konkurs Poezji „Słowa dobrze, że jesteście”. 
    
d) do zakresu podstawowych zadań Działu Finansowo – Księgowego w  szczególności należy:
prowadzenie ksiąg rachunkowych Fundacji, 
monitorowanie i obsługa subkont,
prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej wydatków na projekty realizowane przez Fundację oraz  monitorowanie i 
prowadzenie ich rozliczeń,
monitorowanie i prowadzenie rozliczeń otrzymanych dotacji,
monitorowanie i prowadzenie rozliczeń zbiórek publicznych,
dysponowanie środkami pieniężnymi i  monitorowanie płynności finansowej Fundacji,
prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej składników majątku,
naliczanie i wypłata wynagrodzeń,
prowadzenie rozliczeń publiczno-prawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
sporządzanie budżetu i jego monitoring
analizowanie na bieżąco sytuacji finansowej, monitorowanie i raportowanie sytuacji finansowej do zarządu Fundacji

Dział księgowości w roku 2020 obsługiwał 154 subkonta, prowadził ewidencje i monitoring pomocy okresowej i rzeczowej 
Do zakresu działu Kadr w szczególności należy:
samodzielne prowadzenie spraw płacowych (przygotowanie i naliczanie),
rozliczenia z ZUS oraz z Urzędem Skarbowym,
prowadzenie wszelkich spraw kadrowych pracowników,
prowadzenie wszelkich spraw administracyjnych związanych z biurem Fundacji,
naliczanie ZFŚS i prowadzenie spraw z nim związanych,
prowadzenie spraw BHP,
kontakt z operatorem sieci komórkowej Plus w zakresie telefonów firmowych, abonamentów i faktur.
Pracownicy Działu Finansowego i Kadr biorą udział także w każdym projekcie specjalnym, który fundacja realizuje (stopień 
zaangażowania zależy od projektu) m.in. Festiwal Zaczarowanej Piosenki, Dni Integracji Zwyciężać Mimo Wszystko, Zaczarowane 
Radio Kraków, Festiwal Twórczości Teatralno-Muzycznej Albertiana, Koncert Charytatywny w Filharmonii, Ogólnopolski Konkurs 
Poezji „Słowa dobrze, że jesteście”

e) Biuro Młodych-wolontariusze
W 2020 roku 43 wolontariuszy zaangażowało się w nasze działania. Osoby te wspierały projekty realizowane przez Fundację, 
świadcząc tym samym wolontariat akcyjny. Były to: Ogólnopolski Festiwal Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób 
Niepełnosprawnych Intelektualnie „Albertiana”; przygotowywanie paczek świątecznych dla Podopiecznych Fundacji. Na 
początku roku wolontariusze Biura Młodych wsparli także I Igrzyska Wspinaczkowe dla Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną. 
Poza tymi działaniami wolontariusze przez cały rok odpowiadali na bieżące potrzeby pracowników Fundacji, wspierając ich w 
pracach biurowych, głównie działy Fundraisingu i PR. Dodatkowo wolontariusze przeprowadzili zbiórkę internetową na portalu 
Siepomaga.pl, by zbierać środki na obiady dla podopiecznych zamkniętych w ośrodku w czasie pandemii. Nie zabrakło również 
szycia bawełnianych maseczek ochronnych. Pojedyncze osoby angażowały się w pomoc indywidualną. 

Poniżej zamieszczamy szczegółowy opis projektów realizowanych cyklicznie Fundację
A. Ogólnopolski Festiwal Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Albertiana” 2020
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. Ze względu na obostrzenia związane z pandemią 
COVID-19 uległa zmianie formuła Gali Finałowej – zamiast w Teatrze im. J. Słowackiego została ona przeprowadzona w formie 
online. 
Do 20. edycji festiwalu zgłosiło się 55 zespołów teatralnych, 45 solistów z 75 różnych placówek (warsztaty terapii zajęciowej, 
środowiskowe domy pomocy społecznej, świetlice terapeutyczne, ośrodki szkolno - wychowawcze oraz stowarzyszenia z całej 
Polski). 
Wśród nich wyłoniono laureatów – łącznie ponad 400 osób.
Gala Finałowa została transmitowana w 3 kanałach – Facebook Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”  i Fundacji im. Brata 
Alberta oraz na kanale YouTube Fundacji im. Brata Alberta. W promocję wydarzenia zaangażowały się media krajowe oraz 
lokalne. Została wydana płyta wideo z zapisem wydarzenia, wyprodukowana w ilości 1000 sztuk, do bezpłatnej dystrybucji.
W tym czasie w Polsce rozprzestrzeniła się pandemia COVID-19. Z troski o bezpieczeństwo beneficjentów projektu oraz z 
obowiązku dostosowania się do wymagań przestrzegania reżimu sanitarnego, podjęliśmy decyzję o zmianie formuły Gali 
Finałowej na wersję online.
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Zorganizowano III etapu konkursu.
We wrześniu ekipa realizatorska złożona z pracowników fundacji oraz ekipy filmowej zrealizowała nagrania zwycięskich 
zespołów i solistów w całej Polsce (podczas których wręczono nagrody – maski teatralne), a Anna Dymna i Lidia Jazgar nagrały 
prowadzenie koncertu. Całość złożyła się na live w mediach społecznościowych, który odbył się 12 października 2020 r. Podczas 
gali na żywo wręczono również Medale św. Brata Alberta oraz pokrojono jubileuszowy tort. 
B. Zaczarowane Radio Kraków 
Zaczarowane Radio Kraków to cykl koncertów (45 koncertów w latach 2009-2020), które odbywają się w Studiu im. Romany 
Bobrowskiej Polskiego Radiu Kraków. Koncerty służą promowaniu utalentowanych osób niepełnosprawnych, które doszły do 
finału Festiwalu Zaczarowanej Piosenki. Pierwszy koncert „Wiosna, ach to Ty!” miał miejsce w kwietniu 2009 r. W 2020 r. na 
radiowej scenie obok finalistów Festiwalu  w koncercie, który odbył się w marcu  wystąpiły  Marta Bizoń i Hanka Wójciak. 
Pomysłodawczynią Zaczarowanego Radia Kraków jest Anna Dymna. Kierownikiem muzycznym jest Andrzej Zarycki, a koncerty 
prowadzi Lidia Jazgar. Retransmisja koncertów na antenie Radia Kraków przyciągnęła przed radioodbiorniki licznych słuchaczy 
(dzięki transmisji internetowej koncerty 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 2020r. w 
projekcie wzięło udział 6 osób niepełnosprawnych, finalistów FZP. 

C. Koncert i aukcja charytatywna w Filharmonii Krakowskiej
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. 
W 2020 planowany był koncert, z którego środki miały zostać przeznaczone na leczenie krakowskiego aktora Wiesława Wójcika. 
Gwiazdami koncertu mieli być Krzysztof Cugowski i Jacek Królik oraz zespół Tre Voci. Z powodu pandemii koronawirusa koncert 
się nie odbył.
D. Festiwal Zaczarowanej Piosenki, edycja 2020
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. 
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 stuetki Zaczarowanego Ptaszka i 
odebrało nagrody o łącznej wartości ponad miliona złotych.
Z powodu pandemii korona wirusa w II kwartale 2020 r. musieliśmy zawiesić działania związane z Festiwalem Zaczarowanej 
Piosenki. 
W poczuciu odpowiedzialności za uczestników naszego ogólnopolskiego konkursu dla utalentowanych wokalnie osób z 
niepełnosprawnościami  kontynuacja 16. edycji festiwalu została przeniesiona na 2021 rok. 
E. 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. 
Projekt „Każdy jest komuś potrzebny” nie odbył się z powodu pandemii.

F. 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, które piszą wiersze. Mogą to być osoby 
piszące rękami, ustami, stopami, a nawet powiekami (za pomocą specjalnych programów komputerowych). Technika pisarska 
nie jest ważna, najistotniejsza jest poezja.
Do jubileuszowej edycji zgłosiło się 61 osób  z całej Polski. Wśród 6 laureatów rozdzielono kwotę 20 000 zł netto.

Jurorzy, w składzie: Anna Dymna, Janka Graban, Wojciech Bonowicz, Józef Baran, Adam Ziemianin, obradowali „online”.
W efekcie nagrody finansowe otrzymało 6 laureatów (5 tys. 3 tys., 2 tys.), kolejnych 6 zostało wyróżnionych.
Każdy z laureatów otrzymał specjalny dyplom potwierdzający udział w konkursie, książkę z dedykacją imienną Anny Dymnej, 
upominki od fundacji oraz wydany tomik poezji „Kawałek szczęścia: przyjaciele”, w którym zamieszczone były ich teksty (tomiki 
poezji wydawane są przez wydawnictwo Medycyna Praktyczna). Nagrody zostały przesłane za pośrednictwem kuriera. Nagrody 
finansowe zostały wpłacone na konta podane przez uczestników.
G. Projekt CHOINKI JEDYNKI – konkurs plastyczny i akcja charytatywna
Fundacja realizuje ten projekt od 2005 roku. Partnerem akcji jest PR 1 Polskiego Radia. Młodzi artyści (w wieku 6-16 lat) z pasją 
na swych obrazkach przedstawiają magię świąt 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 kolejną organizację 
pozarządową, aby w ten sposób ją promować. W 2020 roku było to Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki 
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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

4000

15

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Środowiskowej. Dzięki programom i serwisom informacyjnym PR1 Polskiego Radia słuchacze mogli poznać działalność obu 
organizacji pozarządowych, wysłuchać rozmów z ekspertami, poznać aktualne problemy podopiecznych obu organizacji. 
Podczas licytacji słuchacze mogą kupić prace plastyczne autorstwa podopiecznych obu organizacji (w sumie 12 prac, po 6 z 
każdej organizacji) oraz przedmioty przekazane przez osoby znane z życia publicznego. W 2020 roku projekt CHOINKI JEDYNKI 
wsparli m.in. Agata Kornhauser-Duda, Adam Małysz, Kajetan Kajetanowicz, Maciej Szczepaniak, Paweł Janas, Iga Świątek, Paweł 
Tur, Aleksandra Gintrowska, Marcin Gortat, Małgorzata Lazarek, Wiesław Ochman, Roksana Węgiel, Roman Czejarek, Otylia 
Jędrzejczak, Filip Lato, Czesław Lang, prof. Krzysztof Meissner, prof. Henryk Skarżyński, Viki Gabor, Julita Ratowska, Igor Herbut, 
Hubert Hurkacz, Andrzej Nowak, Malwina de Bradé. 
Dochód z akcji przekazywany jest w równych częściach na rzecz obu organizacji. W 2020 roku dzięki zaangażowaniu darczyńców 
na konto fundacji wpłynęło 177 626 złotych.

 Poniżej zamieszczamy prezentację obszarów  działalności statutowej odpłatnej Fundacji.

W ramach działalności statutowej odpłatnej Fundacja pozyskuje przychody z:
1/ refakturowania kosztów utrzymania lokali, które udostępnia nieodpłatnie organizacjom mającym zbieżne cele oraz osobom 
fizycznym potrzebującym pomocy,
2/ sprzedaży przedmiotów darowizn prowadzonych w ramach aukcji charytatywnych oraz na za pomocą portalu Allegro,
3/ sprzedaży rękodzieła wykonanego przez uczestników WTZ – cały przychód otrzymany z tej działalności jest, zgodnie z p. 10 
ust.2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2007 r. w sprawie warsztatów terapii 
zajęciowej, Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2007r., wydatkowany na integrację społeczną uczestników WTZ.
4/ kontraktu z NFZ - przychody z kontraktu NFZ (środki z NFZ przekazywane fundacji jako świadczeniodawcy na realizację 
świadczeń opieki zdrowotnej stanowią wynagrodzenie za udzielone świadczenie). Do kosztów działalności odpłatnej, ewidencji 
podlegają wyłącznie te koszty, które pokryte są z przychodów tej działalności. Z uwagi na to, że nie jest możliwe bezpośrednie 
przyporządkowanie kosztów do przychodów z działalności odpłatnej NFZ kalkulacja tych kosztów dokonywana jest na koniec 
roku obrotowego na podstawie danych rzeczywistych (tj. współczynnika przychodów z działalności odpłatnej do kosztów 
działalności w ramach realizowanego zadania).

 Poniżej zamieszczamy prezentację działalności gospodarczej Fundacji.

Fundacja w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy głównie usługi reklamowe na podstawie zawartych umów 
sponsoringowych. Działalność gospodarcza fundacji jest środkiem do realizacji celów statutowych fundacji, dochody z 
działalności gospodarczej w całości przekazywane są na realizację celów statutowych.
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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 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 308 928,36 zł

2

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: -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 osób w trudnej sytuacji 
rodzinnej.

88.99.z 1 301 538,52 zł

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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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 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 431 256,36 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 274 250,01 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. Są 
to głównie dwa cyklicznie realizowane 
projekty. 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. 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.

88.99.Z 5 844,57 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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4 270 762,21 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1 826 279,55 zł

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) 9 237 262,98 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 7 689 656,72 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 848 177,61 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 175 990,84 zł

d) przychody finansowe 34 038,78 zł

e) pozostałe przychody 489 399,03 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 2 430 865,17 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

w 
tym:

6 300,00 zł

814 058,38 zł

57 472,00 zł

948 449,17 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 709 356,05 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 3 153 075,33 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 4 149 563,48 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: 9 337 115,92 zł 4 149 563,48 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

6 213 523,26 zł 2 586 468,50 zł

897 331,29 zł 280 094,58 zł

12 850,00 zł

1 014,25 zł

2 113 670,67 zł

98 726,45 zł 0,00 zł

1 Pomoc rzeczowa i finansowa osobom niepełnosprawnym i chorym (pomoc społeczna) 1 301 538,52 zł

2 prowadzenie i utrzymanie osrodków: "Dolina Słońca" w Radwanowicach (oddział dzienny 
psychiatryczny rehabilitacyjny, Warsztat Rterapii Artystycznej), "Spotkajmy się" w Lubiatowie 
()Warsztat Terapii Zajęciowej)

1 205 127,59 zł

3 Organizacja festiwali, konkursów, pokazów osób niepełnosprawnych 173 853,25 zł

1 Wydatki na subkonta 1 075 541,60 zł

1 283 000,40 zł

w 
tym:

0,00 zł

1 622 022,70 zł

454 418,00 zł

1 673,43 zł

96 448,00 zł

80 312,20 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)

175 990,84 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 1 476 133,46 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -49 153,68 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 163 140,84 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)

65 osób

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 479 221,04 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 163 140,84 zł

45 954,08 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

924 922,00 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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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)

52,42 etatów

34 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)

61 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

61 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 3 507 414,62 zł

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

3 507 414,62 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)

10 256,44 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)  

2 745,17 zł

14 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)

3 osób

w 
tym:

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

3 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

14 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

3 393 531,69 zł

3 336 436,86 zł

- nagrody

- premie

57 094,83 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 113 882,93 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 343 244,76 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 3 164 169,86 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

23 912,15 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 ZACZAROWANE RADIO 
KRAKÓW

Wspieranie działalności 
kulturalnej i artystycznej/ 
zadanie publiczne w dziedzinie 
kultury, sztuki, ochrony dóbr 
kultury i dziedzictwa 
narodowego

Gmina Miejska Kraków 6 611,00 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

10 714,84 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)

2 Warsztat 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 50 861,00 zł

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

1 Ogólnopolski Festiwal 
Twórczości Teatralno - 
Muzycznej Osób 
Niepełnosprawnych 
Intelektualnie Albertiana 
2020

Promowanie twórczości 
teatralno muzycznej wśród 
osób niepełnosprawnych 
intelektualnie

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego

76 724,36 zł

2 Ogólnopolski Festiwal 
Twórczości Teatralno - 
Muzycznej Osób 
Niepełnosprawnych 
Intelektualnie Albertiana 
2020

Promowanie twórczości 
teatralno muzycznej wśród 
osób niepełnosprawnych 
intelektualnie, Celem zadania 
jest upowszechnianie 
pozytywnych postaw 
społecznych wobec osób 
niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

67 679,47 zł

3 Ogólnopolski Festiwal 
Zaczarowanej Piosenki

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

289 089,00 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 _Wiceprezes Fundacji 
Anna Dymna Prezes Fundacji 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 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie 1

2021-09-20
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