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1. Nazwa, siedziba i adres: Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, ul. Balicka 12a/5b ,
3030-149 Kraków.
2. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD: 9133Z – działalność pozostałych organizacji
członkowskich,
członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana
3. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr : Krajowy Rejestr Sądowy nr 0000174486 z
dnia 26.09.2003r.
4. Statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON: 356757405
5. Dane dotyczące członków zarządu:
Prezes Fundacji:
Fundacji: Anna Dymna zam. ul. Zyblikiewicza 5/144c, Kraków,
Wiceprezes Fundacji: Maja Jaworska zam. ul. Biskupia 6/10, Kraków,
6. Określenie celów statutowych Fundacji.
Celem statutowym działania Fundacji jest:
• pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji rodzinnej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
• działalność charytatywna,
• ochrona i promocja zdrowia,
• działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
• nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
• promocja i organizacja wolontariatu.
Fundacja realizuje swoje cele statutowe:
a) w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
rodzinnej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób poprzez:
• organizowanie i prowadzenie warsztatów terapii artystycznej dla osób
niepełnosprawnych,
• pomoc rzeczową i finansową na rzecz osób niepełnosprawnych, znajdujących się w
trudnej sytuacji Ŝyciowej,
• wspieranie i utrzymywanie kontaktu zarówno z osobami niepełnosprawnymi, jak i z
ich rodzinami,
• ułatwianie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych, w tym likwidowanie
uprzedzeń wobec osób niepełnosprawnych,
b) w zakresie działalności charytatywnej poprzez:
• pomoc rzeczową i finansową na rzecz osób niepełnosprawnych,
• organizowanie kwest pienięŜnych,
• organizowanie zbiórek pienięŜnych wśród firm w kraju i za granicą,
• pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych i stałych,
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c) w zakresie ochrony i promocji zdrowia poprzez:
• prowadzenie terapii artystycznej a w tym organizowanie festiwali, festynów, konkursów
oraz innych imprez publicznych, jak teŜ prowadzenie warsztatów terapii artystycznej,
d) w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez:
• organizowanie i prowadzenie warsztatów terapii artystycznej dla osób
niepełnosprawnych,
• pomoc rzeczową i finansową na rzecz osób niepełnosprawnych, znajdujących się w
trudnej sytuacji Ŝyciowej,
• wspieranie i utrzymywanie kontaktu zarówno z osobami niepełnosprawnymi, jak i z ich
rodzinami,
• ułatwianie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych, w tym likwidowanie
uprzedzeń wobec osób niepełnosprawnych,
• organizowanie festiwali, festynów, konkursów dla osób niepełnosprawnych,
• przyznawanie stypendiów umoŜliwiających naukę osobom niepełnosprawnym
umysłowo,
e) w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania poprzez:
• organizowanie i prowadzenie warsztatów terapii artystycznej dla osób
niepełnosprawnych,
• organizowanie festiwali, festynów, konkursów dla osób niepełnosprawnych,
• prowadzenie działalności wydawniczej, w tym wydawanie utworów osób chorych
umysłowo,
• przyznawanie stypendiów umoŜliwiających naukę osobom niepełnosprawnym
umysłowo
f) w zakresie promocji i organizacji wolontariatu poprzez:
• współorganizowanie gali wolontariatu,
• organizowanie innych akcji wspierających wolontariat, w tym w środkach masowego
przekazu.
Fundacja realizuje swoje cele takŜe poprzez:
• współpracę z podmiotami prowadzącymi działalność zbieŜną z celami Fundacji,
• współpracę z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji.
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A. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów.
I. W zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez:
poprzez:
1. Organizowanie i prowadzenie Warsztatów Terapii Artystycznej
Artystycznej dla osób niepełnosprawnych
umysłowo:
umysłowo
W Radwanowicach pod Krakowem prowadzone są przez terapeutów Fundacji Anny
Dymnej „Mimo Wszystko” zajęcia, usprawniające zaburzone funkcje organizmu
podopiecznych, osób z upośledzeniem umysłowym o róŜnym stopniu, pomagając im
podnieść poziom sprawność psychomotorycznej. Zajęcia odbywają się w pomieszczeniach
starego Dworu Fundacji im. Brata Alberta w Radwanowicach. Opieką objęto 26 osób
dorosłych w tym:
- 18 osób z upośledzeniem w stopniu znacznym,
- 5 osób z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym,
- 2 osoby z upośledzeniem w stopniu lekkim,
Podopieczni podzieleni są na kilkuosobowe zespoły, zgodnie ze swoimi
umiejętnościami i zainteresowaniami. W zespołach tych realizowany jest program terapii
poprzez plastykę, tkactwo, haft, stolarstwo, muzykoterapię oraz rehabilitację ruchową.
Zajęcia prowadzone są przez 7 instruktorów - terapeutów, wspomaganych przez dwóch
psychologów.
Prowadzenie zajęć terapeutycznych zarówno grupowych jak i indywidualnych usprawnia
zaburzone funkcje organizmu podopiecznych, osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym o
róŜnym nasileniu. Zajęcia te pomagają podnieść poziom sprawności psychomotorycznej osób
niepełnosprawnych intelektualnie oraz wspomagają dotychczasowe zachowania społeczne oraz
uczą nowych.
W ramach szkoleń i warsztatów realizowane są równieŜ wycieczki do teatrów, kin, muzeów itp.
KaŜda z osób realizuje rehabilitację indywidualną, a takŜe terapię grupową. Terapeuci pracują wg
indywidualnie dobranych tematów oraz poziomu trudności dostosowanych do moŜliwości
percepcyjnych oraz umysłowych i manualnych.
W wyniku prowadzonych zajęć zauwaŜono wzrost kreatywności oraz umiejętności samodzielnego
myślenia i działania, zwiększenie zdolności koncentracji i rozwój pamięci, poszerzenie zakresu
słownictwa, wzrost umiejętności porozumiewania za pomocą języka werbalnego i
pozawerbalnego.
ZaleŜnie od stopnia niepełnosprawności podopiecznych, zajęcia odbywają się w róŜnych
pracowniach: haftu i tkania, plastycznej, rzemiosł róŜnych z elementami stolarstwa, muzycznej,
edukacyjnej. Kadra specjalistów prowadzi takŜe zajęcia z rehabilitacji ruchowej w sali
rehabilitacyjnej lub na wolnym powietrzu a takŜe zajęcia z psychologiem oraz teatralne.
W 2008r. oprócz codziennej rehabilitacji podopieczni WTA brali udział w okolicznościowych
imprezach integracyjnych oraz innych wydarzeniach, a terapeuci doskonalili swoje umiejętności
poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach. Głównymi wydarzeniami w działalności
warsztatów były:
1. udział w kweście na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – Rynek Gł. w Krakowie
2. organizowanie podopiecznym zajęć prowadzonych przez dogoterapeutów z Fundacji Ama
Canem z Łodzi
3. udział w festiwalu Albertiana 2008
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4.
5.
6.
7.

kiermasz i aukcja prac świątecznych /wielkanocnych/ w Centrum Handlowym PLAZA
współudział w organizacji integracyjnego Spotkania Wielkanocnego w Radwanowicach
udział w kolejnym Biennale Sztuki Osób Niepełnosprawnych w Krakowie
udział w VI Przeglądzie Teatralno – Muzycznym „O buławę Lajkonika” – przedstawienie
„Pracowite pszczółki”
8. wystawa prac plastycznych wykonana przez podopiecznych w ramach Turnieju o Puchar
Barbakanu
9. wyjazdy do kina, teatru
10. udział podopiecznych w X Mityngu Lekkoatletycznym Osób Niepełnosprawnych – AWF
Kraków
11. wyjazd na Pielgrzymkę na Górę św. Anny
12. występ grupy teatralnej WTA w Parku im. dr H.Jordana w Krakowie – Integracyjny Dzień
Dziecka w ramach IX Krakowskiego Tygodnia Osób Niepełnosprawnych
13. spotkanie integracyjne z okazji Dnia Patrona Fundacji im. Brata Alberta w Radwanowicach
14. wycieczka dla uczestników WTA – Park Miniatur w Inwałdzie
15. integracyjne spotkanie podopiecznych Fundacji im. Brata Alberta i WTA Fundacji „Mimo
Wszystko” z okazji zakończenia pracy warsztatów i rozpoczęcia wakacji
16. rozpoczęcie działalności warsztatów po wakacjach
17. wycieczka dla podopiecznych – Wioska indiańska w Szczyrzycu
18. udział w IV Festiwalu Twórczości Warsztatowej WTZ „Port” w Bielsku Białej
19. comiesięczny udział podopiecznych w treningu ekonomicznym
20. udział podopiecznych i instruktorów w warsztatach wykonywania ozdób z koralików
21. udział podopiecznych i instruktorów w szkoleniu: techniki zdobnicze „decoupage”
22. udział instruktorów w Międzynarodowym Biennale VIII Spotkania Teatralne Terapia i Teatr
23. udział instruktorów w „Szkoleniu w zakresie terapii przez sztukę – muzyka, taniec, teatr”
Podsumowując dotychczasowe osiągnięcia Warsztatów Terapii Artystycznej moŜna śmiało
stwierdzić, Ŝe mają one pozytywny wpływ na rozwój podopiecznych nie tylko w zakresie
koordynacji psychoruchowej ale takŜe w kwestii uspołecznienia kaŜdego z nich. Spotkania w
ramach warsztatów pozwalają podopiecznym na budowanie konstruktywnych relacji z innymi
uczestnikami warsztatów, nawiązują się przyjaźnie, podopieczni uczą się dbać o siebie nawzajem,
komunikują swoje potrzeby i uczą się ich realizacji w sposób akceptowany społecznie.
Najlepszym dowodem na to jest wysoka motywacja podopiecznych do uczestnictwa w
warsztatach.
Koszty poniesione na utrzymanie Warsztatów Terapii Artystycznej 442 484,17 zł. z czego
78 423,63 zł. zostało pokryte dotacją z PFRON.
II.
II. W zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych lub chorych umysłowo znajdujących się
w cięŜkiej sytuacji Ŝyciowej i materialnej poprzez
poprzez :
1. pomoc
pomoc rzeczowa – wydatki poniesione 1 146 775,21 zł. z tego:
a)subkonta
a)subkonta zakładane dla osób
osób niepełnosprawny
niepełnosprawnych
iepełnosprawnych 750 371,35 zł.
- Pozyskane wpływy- (subkonta) w wysokości

poniesiono wydatki w kwocie

1 969 601,26 zł.

Na dzień 31.12.2008 roku Fundacja obsługiwała subkonta dla 123 osób.
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b) porozumienia
porozumieniaumienia-pomoc długoterminowa dla osób niepełnosprawnychiepełnosprawnych- poniesiono wydatkii
w kwocie 145 255,38 zł.
c)turnusy rehabilitacyjne
rehabilitacyjne - dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych dla
niepełnosprawnych poniesiono wydatki w kwocie 87 920,20 zł.

osób

d)pomoc rzeczowa jednorazowa - udzielenie pomocy rzeczowej jednorazowej na zakup leków,
sprzętu rehabilitacyjnego, drobnego sprzętu medycznego osobom niepełnosprawnych
poniesiono wydatki w kwocie 61 289,25 zł.
e)pomoc rzeczowa ze środków BP –dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych , pomoc
rzeczowa jednorazowa poniesiono wydatki w kwocie 101 939,03 zł
2.p
2.pomoc finansową
finansową –poniesiono wydatki w kwocie
•
•
•
•

572 590,40 zł. z tego:

stypendia na leczenie i rehabilitację osób niepełnosprawnych 144 505,68 zł.
darowizny dla osób niepełnosprawnych – 227 438,80 zł.
darowizny na cele statutowe dla innych współpracujących organizacji realizujących zadania
poŜytku publicznego 54 000,00 zł.
darowizny na leczenie i rehabilitację 146 645,92

Instytucje którym udzielono pomocy finansowej :
1. Fundacja Cor Infantis w wysokości 5 000,00 zł
2. Fundacja ProArtis w wysokości 16 000,00 zł
3. Fundacja Dzieciom ZdąŜyć z Pomocą - Warszawa w wysokości 12 000,00 zł
4. Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia w wysokości 500,00 zł
5. Fundacja Votum w wysokości 3 000,00 zł
6. Fundacja Nowoczesna Polska w wysokości 10 000,00 zł
7. Fundacja Matio w wysokości 500,00 zł
8. Fundacja Europa w wysokości 2 000,00 zł
9. Stowarzyszenie Debra Kruchy Dotyk w wysokości 2000,00 zł
10. Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw na Rzecz Ludzi Niepełnosprawnych w
wysokości 1 500,00 zł
11. Fundacja Słoneczko w wysokości 1 500,00 zł
III.
III. Promocja osób niepełnosprawnych - w zakresie ułatwiania aktywności
aktywności społecznej osób
niepełnosprawnych, w tym likwidowanie barier wobec osób niepełnosprawnych.
niepełnosprawnych.
1. Współorganizacja Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno
Teatralno-- Muzycznej
Osób Niepełnosprawnych
Ni epełnosprawnych „ALBERTIANA 2008”
200 8”.
8” .
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Ogólnopolski Przegląd Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych "Albertiana"
organizowany jest wspólnie z Fundacją Brata Alberta z Radwanowic. Co roku bierze w nim udział
około 1000 osób. W drodze eliminacji regionalnych do Finału "Albertiany" przechodzi pięć
zespołów teatralnych. Swoje przedstawienia prezentowali podczas uroczystej gali, która odbyła
się na DuŜej Scenie Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. W nagrodę zwycięskie zespoły
otrzymują Maski przyznawane przez kaŜdy z 6 krakowskich teatrów.
Corocznie podczas "Albertiany" z przedstawieniem pozakonkursowym występuje zespół
"Radwanek" złoŜony z osób niepełnosprawnych umysłowo, podopiecznych schroniska w
Radwanowicach.
Pomysłodawczynią "Albertiany" jest Anna Dymna.
Dymna
Autorem słów Hymnu Festiwalu jest Czesław Miłosz,
Miłosz muzyki - Abel Korzeniowski.
Korzeniowski Podczas
ceremonii otwarcia imprezy, gdy unosi się Kurtyna Siemiradzkiego, hymn wykonuje Chór Młodej
Filharmonii Krakowskiej.
Krakowskiej
Podczas Finału Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób
Niepełnosprawnych "Albertiana" wręczany jest Medal im. Brata Alberta, wyróŜnienie
przyznawane osobom szczególnie zasłuŜonym w niesieniu pomocy osobom niepełnosprawnym.
Jego laureatami są m.in. ks. kard. Franciszek Macharski,
Macharski ks. kard Stanisław Dziwisz,
Dziwisz Jerzy Buzek,
Buzek
prof. Zbigniew Brzeziński
Brzeziński,
ki prof. Andrzej Zoll,
Zoll Otylia Jędrzejczak i Ewa Błaszczyk.
Błaszczyk Autorem projektu
medalu jest Krzysztof Sieprawski,
Sieprawski podopieczny schroniska dla osób niepełnosprawnych umysłowo
w Radwanowicach
W 2008 roku na DuŜej Scenie spektakle zaprezentowali: Grupa Teatralna „Zgiełk” z WTZ przy
Katolickim Stowarzyszeniu Niepełnosprawnych Diecezji Ełckiej w Ełku – przedstawienie
pt. „Pan Tadeusz inaczej (woj. kujawskokujawsko - pomorskie, woj. warmińskowarmińsko - mazurskie, woj.
pomorskie, zachodniopomorskie), Zespół Teatralny „RóŜowe okulary” z WTZ przy
Polskim Stowarzyszeniu Ludzi Cierpiących na Padaczkę Oddział Łódzki w Ozorkowie –
przedstawienie pt. „Nowoczesna bajka o Kopciuszku” (woj. mazowieckie, woj. podlaskie,
woj. łódzkie):, Grupa Teatralna „Kasta” ze Środowiskowego Ośrodka Wsparcia „Pinokio”
Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną z Poniatowej –
przedstawienie pt. „Święto Diwali” woj. świętokrzyskie, woj. lubelskie):, Grupa Teatralna
Stowarzyszenia Przyjaciół Teatru „Arka” – przedstawienie pt. „Kochana rodzina ( woj.
dolnośląskie, woj. lubuskie, woj. wielkopolskie):
Jak co roku w premierowym przedstawieniu pozakonkursowym wystąpili takŜe podopieczni naszej
Fundacji z Teatru „Radwanek”. Jego aktorami są osoby niepełnosprawne intelektualnie,
mieszkańcy Schroniska im. Brata Alberta w Radwanowicach. Anna Dymna, reŜyser i autorka
scenariusza, wraz z terapeutkami Jolantą Tobołą i Marią Krzystanek, na tegoroczną „Albertianę”
przygotowały z aktorami „Radwanka” „Rzepkę” Juliana Tuwima. Publiczność wypełniająca teatr
do ostatniego krzesła nagrodziła brawami nie tylko pomysł spektaklu, w którym głosu bajkowym
postaciom uŜyczyli krakowscy aktorzy, oraz grę aktorów, ale takŜe kostiumy zaprojektowane przez
Ryszarda Melliwę i piosenkę Macieja Wojtyszko z muzyką Andrzeja Zaryckiego. Jak co roku
laureaci „Albertiany” otrzymali wiele nagród, w tym te najbardziej prestiŜowe - Maski,
które przyznawane są przez kaŜdy z krakowskich teatrów.
Warty podkreślenia jest zapał, z jakim wszystkie zespoły biorące udział w Festiwalu
przygotowują swoje przedstawienia. Niejednokrotnie bowiem - jak wynika z wypowiedzi
terapeutów - próby spektakli odbywają się w niezwykle spartańskich warunkach, bez
odpowiedniego nagłośnienia i w pomieszczeniach zupełnie do tego nieprzystosowanych.
Występ w tak renomowanym miejscu jak Teatr Słowackiego w Krakowie jest więc dla nich
wielką nobilitacją oraz wyrazem docenienia ich cięŜkiej nierzadko pracy.
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W tegorocznej „Albertianie” po raz drugi wzięli i udział niepełnosprawni intelektualnie
wokaliści: Solistka Marta Wawrzynek z WTZ w Kruszwicy – piosenka pt. „Świat się
pomylił” z repertuaru Patrycji Markowskiej, Solistka Karolina Przybysz z WTZ przy
Polskim Stowarzyszeniu Ludzi Cierpiących na Padaczkę Oddział Łódzki w Ozorkowie –
piosenka pt. „Zamiast” z repertuaru Edyty Gepert, Solistka Eliza Beniowska z Ogniska
Pracy Pozaszkolnej Nr 1 w Sosnowcu – piosenka pt. „Mały KsiąŜe”, Solista Dariusz Jonas
z Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w
Zamościu – piosenka pt. „ Szczęśliwej drogi juŜ czas” z repertuaru grupy „Vox”, Solista
Jakub Rusin ze Środowiskowego Domu Samopomocy „Przyjazny Dom” Fundacji Przyjazny
Dom im. Stanisława Jabłonki we Wrocławiu – piosenka pt. „Pod niebem” z repertuaru
zespołu „Raz, dwa, trzy”.
Podczas Finału „Albertiany”, wręczono medale, brata Alberta których ten święty jest
patronem. Tegorocznymi laureatami wyróŜnienia zostali:
•

ks. Antoni Sołtysik z Krakowa, proboszcz Parafii św. Mikołaja w Krakowie – za 25letnią pomoc osobom niepełnosprawnym oraz udostępnianie kościoła w celu
realizacji projektów róŜnych organizacji pozarządowych;

•

Stanisław Dyrda, prywatny przedsiębiorca z Sieprawia i były król kurkowy – za
bezinteresowną pracę i pomoc przy budowie wielu placówek przeznaczonych dla
osób niepełnosprawnych,

• BoŜena Piotrowicz ze Zgierza – za efektywne zaangaŜowanie w tworzenie ośrodków
wczesnej interwencji i rehabilitacyjno-szkoleniowych, wraz z domami mieszkalnymi
i hostelami dla osób niepełnosprawnych intelektualnie;
• Paweł Kukiz, wokalista z Warszawy – za wspieranie i udział w wydarzeniach
kulturalnych z udziałem osób niepełnosprawnych oraz wydatną pomoc tym
osobom w rozwoju artystycznym (pełny komunikat Kapituły Medalu Św. Brata
Alberta w załączniku).
Laureaci „Albertiany”, która odbywała się pod honorowym patronatem Bogdana
Zdrojewskiego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Jarosława Dudy,
Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Marka Nawary, Marszałka
Województwa Małopolskiego, ks. kard. Franciszka Macharskiego oraz ks. bp. Stefana
Regmunta, otrzymali nagrody ufundowane przez władze wojewódzkie, samorządowe i
sponsorów. Nas natomiast najbardziej cieszy fakt, Ŝe, wspólnie z naszymi Przyjaciółmi z
Fundacji im. Brata Alberta, zorganizowaliśmy imprezę, która na twarzach wszystkich
uczestników wywoływała uśmiech .
2. Wydatki poniesione na Projekt 84 300,55
300,55 zł.
zł z czego 38 041,13 zł. zostało pokryte dotacją z
PFRON.
2. Projekt - Budowa Lubi
Lubiatowo – przygotowanie do realizacji inwestycji „Ośrodek Integracyjno –
Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy
Wypoczynkowy dla Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Spotkajmy się”.
się”.
Poniesione wydatki związane z utrzymaniem biura Fundacji w Gdańsku w 2008r. w kwocie
204 569,90 zł. w tym:
a) koszty zuŜycia materiałów i energii 10 434,62zł.
b) koszty wynagrodzenia pracowników Biura Fundacji w Gdańsku 109 956,73 zł.
c) koszty dozoru terenu (trzy osoby) 72 206,20 zł.
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d) koszty podróŜy słuŜbowych 1440,50 zł.
Poniesiono wydatki inwestycyjne związane z projektem w roku 2006 w kwocie 40 670,00 w tym :
a) orzeczenie o stanie technicznym budynków 12 000,00 zł.
b) orzeczenie w sprawie uwarunkowań lokalizacyjnych dla ośrodka 7 686,00 zł.
c) badania geotechniczne gruntu 3 904,00 zł.
d) mapa do celów projektowych 8 540,00 zł.
e) inwentaryzacja budynków 8 540,00
Otrzymano w 2007r. darowiznę płyt do ścieŜki rowerowej na kwotę 36 600,00 zł.
2. Projekt – Budowa Warsztaty Terapii Artystycznej w Radwanowicach dla 200 osób,
osób,
Ośrodek TerapeutycznoTerapeutyczno-Rehabilitacyjny dla Osób Niepełnosprawnych w Radwanowicach gm.
Zabierzów będzie kompleksem nowoczesnych obiektów rehabilitacyjno–terapeutycznych,
przeznaczonych dla osób o róŜnym stopniu niepełnosprawności.
Projekt ośrodka został opracowany przez mgr inŜ. arch. Piotra Sobańskiego we współpracy z
architektami branŜowymi. . Budowę budynków ośrodka terapeutyczno-rehabilitacyjnego w
Radwanowicach rozpoczęto na podstawie prawomocnych decyzji: nr AB.V-1-710/07 Pozwolenie
na budowę z dnia 3.10.2007 r., wydanej przez Starostę Krakowskiego i decyzji nr AB.V-1-848/07
Pozwolenie na budowę z dnia 29.11.2007 r. wydanej przez Starostę Krakowskiego.
Nadzór i koordynację realizowanego zadania inwestycyjnego sprawuje Inwestorsko – Projektowa
Spółdzielnia Pracy „INWESTPROJEKT” , Kraków, ul. Świętokrzyska 12.
Charakterystyka terenu:
Powierzchnia projektowanych dróg i parkingów oraz powierzchnia projektowanych chodników i
placów: 1 670,00 m2
Ilość miejsc parkingowych naziemnych: 14
Ilość miejsc w garaŜach podziemnych: 4
Charakterystyka obiektów
Centrum ośrodka stanowią Warsztaty Terapii Artystycznej przeznaczone dla 200 osób o róŜnym
stopniu niepełnosprawności.
Ośrodek składa się z obiektów takich jak:
– Budynek główny wyposaŜony w kompletną instalację sanitarną, elektryczną
– Trzy pawilony z przewiązkami, w których znajdą swoje pomieszczenia: warsztaty terapeutyczne
obróbki metali, obróbki drewna, pracownia poligraficzna, pracownia wyrobu papieru czerpanego,
warsztaty wyplatania koszy wiklinowych, warsztaty rzeźbiarsko-malarskie, warsztaty ceramiczne,
warsztat tkacki i fotograficzny, warsztat ogrodniczy, warsztat kulinarny, pracownia muzyczna,
pracownia teatru małych form
– Budynek Sali gimnastycznej i hydroterapii wyposaŜony w kompletną instalację sanitarną,
elektryczną o pow. uŜytkowej
– Trzy budynki gospodarcze z instalacjami wod–kan i elektrycznymi , oraz z obiektów infrastruktury
technicznej i urządzenia terenu m.in. takich jak sieci wod–kan, przyłącza gazu, drogi, chodniki,
parkingi, oświetlenie terenu.
Łączna powierzchnia uŜytkowa wszystkich obiektów: 3 952,67 m2.
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Wykonawca robót BUDOSTAL-2 SA w Krakowie został wyłoniony w wyniku rozstrzygnięcia
przetargu publicznego nieograniczonego ogłoszonego w dniu 19 kwietnia 2008 r. w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej.
1 września 2008 r.została podpisana Umowa nr 1/09/2008/RDW z wymienionym wykonawcą o
wykonanie robót budowlanych Ośrodka. Przekazanie placu budowy Wykonawcy nastąpiło w dniu
10 września 2008 r., a rozpoczęcie robót w dniu 11 września 2008 r.
Termin zrealizowania inwestycji został ustalony na dzień 30 grudnia 2010 r.
Inwestycja obejmuje :
– budowa budynku głównego wraz z wewnętrznymi instalacjami wod-kan, co, gaz, wentylacji,
instalacjami elektrycznymi oraz z niezbędnym zakresem robót zewnętrznych umoŜliwiającym
dojazd i dojście do budynku głównego, pozwalającym na uzyskanie pozwolenia na uŜytkowanie
budynku głównego
– przełoŜenie wodociągu,
– budowa kanalizacji sanitarnej i opadowej,
– budowa wjazdu i przebudowa dwóch wjazdów
– budowa trzech pawilonów z przeznaczeniem na warsztaty terapeutyczne wraz z wewnętrznymi
instalacjami wod-kan, co, gaz, instalacjami elektrycznymi i przewiązkami oraz z niezbędnym
zakresem robót zewnętrznych umoŜliwiającym dojazd i dojście do pawilonów, pozwalającym na
uzyskanie pozwolenia na uŜytkowanie pawilonów
– budowa sali gimnastycznej i hydroterapii wraz z wewnętrznymi instalacjami wod-kan, co, gaz,
wentylacji, instalacjami elektrycznymi oraz z niezbędnym zakresem robót zewnętrznych
umoŜliwiającym dojazd i dojście do Sali gimnastycznej i hydroterapii, pozwalającym na uzyskanie
pozwolenia na uŜytkowanie wyŜej wymienionego obiektu,
– budowa 3 budynków gospodarczych wraz z wewnętrznymi instalacjami elektrycznymi, dojściami,
dojazdem do budynków,
– wykonanie pozostałej komunikacji wewnętrznej (budowa parkingów z placem manewrowym,
przebudowa drogi, budowa dróg jezdnych i pieszych, wysianie trawy bez sadzenia drzew i
krzewów)
Koszt robót budowlanych zgodnie z zawartą umową z Wykonawcą, wynosi 21 519 814,15 zł.
zł
Poniesiono wydatki inwestycyjne związane z budową ośrodka w 2008r. w kwocie
1 882 235,40 zł. w tym:
a) nadzór autorski głównego architekta nad projektem architektonicznym ośrodka 55 510,00 zł
b) usługi geodezyjne
2 440,00 zł.
c) usługi projektowe
17 180,89 zł.
d) przebudowa linii energetycznej
193 617,58 zł.
e) projekt aranŜacji wnętrz pomieszczeń ośrodka
12 200,00zł.
f) projekt budowlany kanalizacja sanitarna i opadowa
12 810,00 zł.
g) wykonanie kosztorysów i obmiarów oraz projekt instalcji wod.-kan,
centralnego ogrzewania , wentylacji mechanicznej, instalacji gazowej , kotłowni
29 890,00 zł.
h) dokumentacja projektowa branŜa elektryczna
7 320,00 zł.
i) projekt zamienny nr 2 –część konstrukcyjna
4 636,00 zł.
j) projekt wykonawczy branŜa drogowa
3 660,00 zł.
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k) projekt zagospodarowania terenu
l) włączenie drenaŜy –kanalizacja odpadowa
m) opracowani rysunków konstrukcyjnych
n) wykonanie przedmiarów robót budowlanych
o) projekt wykonawczy ,specyfikacja techniczna ,przedmiar
p) roboty budowlane Wykonawcy

2008

5 555,00 zł.
610,00 zł.
3 660,00 zł.
7 076,00 zł.
24 400,00 zł.
1 501 669,93 zł.

3. Biuro Młodych” prowadzone przez studentów, którzy zajmują się organizowaniem pomocy
chorym i niepełnosprawnym studentom krakowskich uczelni oraz koordynują działania
wolontariuszy Fundacji.
Fundacja Anny Dymnej prowadzi Biuro Młodych. Tworzą go studenci
krakowskich uczelni oraz osoby pełne zapału i energii do niesienia pomocy chorym,
niepełnosprawnym i czasem zagubionym .
Wolontariusze w roku 2008 wzięli udział w wielu projektach Fundacji:
• pomoc w realizacji Festiwalu Zaczarowanej Piosenki i ZwycięŜać Mimo Wszystko,
• zorganizowanie kiermaszu prac plastycznych podczas Festiwalu, z którego dochód został
przekazany na turnus rehabilitacyjny dla dwóch braci chorych na mukowiscydozę,
• pomoc podczas Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób
Niepełnosprawnych Intelektualnie "Albertina”, wspieranie artystów Teatru Radwanek
podczas występów,
• pomoc w kampanii promocyjnej 1%,
• pomoc w pracach biurowych,
• opieka nad podopiecznymi Fundacji,
• udział w Finale WOŚP 2008 (styczeń),
• współpraca z Fundacją „Arka” podczas 4 Dnia Dobrych Uczynków (maj 2008),
• współpraca z Fundacją „Krzyś” (lipiec),
• promocja Fundacji na Przystanku Woodstock (1-3 sierpnia)
• promocja Fundacji na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie podczas Pikniku Organizacji
Pozarządowych (wrzesień),
• zorganizowanie wyjazdu dla dwóch podopiecznych Fundacji na mecz piłki noŜnej
odbywający się w Monachium,
• współpraca ze Stowarzyszeniem „Wiosna” przy organizowaniu kampanii społecznej
„Otwórz oczy na wolontariat” (październik),
• promocja Fundacji i sprzedaŜ gadŜetów fundacyjnych podczas Dni Majsterkowicza w Leroy
Merlin (listopad),
• zorganizowanie pomocy dla 45 rodzin w ramach akcji Szlachetna Paczka (listopadgrudzień)
• udział w dniach Wolontariatu na Uniwersytecie Ekonomicznym (5 grudnia),
• zorganizowanie Dnia Wolontariusza w Radwanowicach (5 grudnia),
• pomoc podczas koncertu charytatywny z okazji 5-lecia Fundacji „Mimo Wszystko”,
• zorganizowanie 17 grudnia kiermaszu ozdób świątecznych na uczelniach: krakowskich,
bielskich i wrocławskiej. Dochód ze sprzedaŜy został przekazany na aparat słuchowy dla
podopiecznego Fundacji.
4.P
4.Projekt
rojekt „Impreza integracyjna osób zdrowych z osobami niepełnosprawnymi „ZwycięŜać
mimo wszystko” - 2008
2008r. – promocja utalentowanych osób niepełnosprawnych: sport, teatr,
poezja, muzyka.
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Od 2004 roku Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, przy współpracy z Państwowym
Funduszem Osób Niepełnosprawnych, Instytutem im. Adama Mickiewicza, Telewizją Polską S.A.
oraz Urzędem Miasta Krakowa, organizuje Ogólnopolskie Dni Integracji „ZwycięŜać mimo
wszystko”. Rozpoczyna je konferencja i dyskusja panelowa „Prawdziwe zwycięstwa człowieka”,
w której udział biorą lekarze, psycholodzy, terapeuci, dziennikarze i osoby niepełnosprawne.
Trwająca dwa dni impreza, transmitowana przez TVP2, odbywa się w czerwcu na krakowskim
Rynku Głównym. W jej trakcie pokazywany jest dorobek artystyczny i sportowy osób
niepełnosprawnych. Prezentują go zespoły muzyczne i teatralne, najwybitniejsi polscy
paraolimpijczycy. Podczas kiermaszu moŜna obejrzeć i nabyć rysunki oraz rękodzieło autorstwa
podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej i Artystycznej z terenu całego kraju. W tych
wyjątkowych dniach krakowski Rynek tętni radością i nadzieją. Jego płyta zamienia się w arenę
zmagań koszykarzy, siatkarzy, cięŜarowców, szermierzy, rugbistów i przedstawicieli wielu
innych dyscyplin sportu, których oklaskuje wielotysięczna publiczność W przedsięwzięciu biorą
udział róŜne stowarzyszenia i fundacje osób niepełnosprawnych.
Koszty projektu poniesione w 2008r. 347 435,652
435,652 zł. pokryte z następujących środków:
- Fundacji
- PFRON
i
- Narodowego Centrum Kultury

206 435,65 zł.
41 000,00 zł.
100 000,00 zł.

5. Projekt „Ogólnopolski Festiwal Zaczarowanej Piosenki
„A na tym Rynku w Krakowie”
Krakowie” - 2008
2008r.
Pierwsza edycja Festiwalu Zaczarowanej Piosenki, którego celem jest promocja wybitnie
uzdolnionych wokalnie osób niepełnosprawnych, odbyła się w czerwcu 2005 roku. Duchowy
patronat nad imprezą objęła Irena Santor. Od roku 2007 oficjalna nazwa imprezy brzmi:
Ogólnopolski

Festiwal

Zaczarowanej

Piosenki

im.

Marka

Grechuty.

KaŜdego roku w Festiwalu bierze udział ponad trzysta osób, które nadsyłają zgłoszenia do
warszawskiego Biura konkursu. Podczas kilkuetapowej selekcji z ich grona wyłania się po sześciu
finalistów w kategoriach do 16 lat i powyŜej 16. roku Ŝycia. W trakcie uroczystego Finału, który
odbywa się na krakowskim Rynku Głównym w ramach Ogólnopolskich Dni Integracji „ZwycięŜać
mimo wszystko”, walczą oni o Statuetki Zaczarowanego Ptaszka oraz roczne stypendia. Utwory
wykonują w towarzystwie gwiazd polskiej piosenki, tej miary co Anna Maria Jopek, Edyta Górniak,
Justyna Steczkowska, Grzegorz Turnau, Paweł Kukiz albo Andrzej Piaseczny (regulamin konkursu
nie pozwala na udział tych samych gwiazd w kolejnych edycjach imprezy).
Co roku Finał Festiwalu transmitowany jest przez II Program Telewizji Publicznej będącej jednym
ze współorganizatorów konkursu. Widowisko gromadzi na krakowskim Rynku około 40 000
tysięczną

publiczność

miliony

widzów.

a

przed telewizorami w

trzech emisjach

około 4

Uczestników Festiwalu traktuje się bez taryfy ulgowej. Liczą się jedynie warunki wokalne,
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osobowość i sceniczna ekspresja. Impreza słuŜy bowiem znajdowaniu talentów na miarę Raya
Charlesa, Andrea Bocelli albo Stevie Wondera - osób, które, mimo niepełnosprawności fizycznej,
mają

szansę

zaistnieć

na

profesjonalnej

scenie

muzycznej.

Finalistów konkursu ocenia profesjonalne jury pod przewodnictwem Ewy Błaszczyk. Autorem logo
Festiwalu Zaczarowanej Piosenki jest Mariusz Wilczyński.
W czerwcu odbył się finał czwartej edycji Festiwalu Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty .
Przygotowania do finału trwały od tygodnia . W ciągu siedmiu dni pod okiem Joanny
Lewandowskiej i Radka Kiszewskiego , niepełnosprawni piosenkarze uczestniczyli w warsztatach
wokalnych , pracowali nad emisją głosu od rana do wieczora . Wszystko po to , by krakowskiej
publiczności i telewizyjnej widowni zaprezentowac się jak najlepiej i wypaść teŜ równie dobrze w
ocenie jury.reŜyserem projektu jak co roku był Mateusz Dzieduszycki a prowadzącymi koncerty
Anna Dymna , Zbigniew Zamachowski i Maciej Stuhr. Razem z naszymi niepełnosprawnymi
artystami w tym roku wystąpili : Kasia Cerekwicka , Halina Młynkowa ,Andrzej Sikorowski, Natalia
Kukulska, Szymon Wydra , Grzegorz Markowski .
Laureaci IV Ogólnopolskiego Festiwalu Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty:
Kategoria dzieci:
1. Robert RumakI miejsce i nagroda w wysokości 24 000,00 zł
Rumak2.Zuzanna
2.Zuzanna OsuchowskaOsuchowska- II miejsce
miejsce i nagroda w wysokości 10 000,00 zł
3.Klaudia MikiniaMikinia-

III miejsce i nagroda w wysokości 5 000,00 zł

Kategoria dorosłych:
1. Dariusz TabiśTabiś-

I miejsce i nagroda w wysokości 24 000,00 zł

2. ex aequo ElŜbieta Kuzio i Agnieszka Łozińska
Łozińska nagroda po 7 500,00 zł dla kaŜdej .
Jury Finału IV Ogólnopolskiego Festiwalu Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty: Danuta
Grechuta, Ewa Błaszczyk, Zbigniew Hołdys, ElŜbieta Zapendowska, Jan Kanty Pawluśkiewicz,
Jacek Wójcicki i Zbigniew Preisner.
3. Koszty związane z projektem poniesione w 2008r. 913 307,72 zł. pokryte ze środków :
- Fundacji w wysokości

396 962,22 zł

-Narodowe Centrum Kultury w wysokości

187 345,50 zł

-PFRON w wysokości

267 000,00 zł

-Fundacja Bankowa Kronenberga w wysokości

62 000,00 zł
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6. Projekt „Wsparcie funkcjonowania Osoby niepełnosprawnej –asystent osobisty”
osobisty” .
Projekt miał na celu podtrzymanie umiejętności osób niepełnosprawnych intelektualnie i
ruchowo niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania w Ŝyciu codziennym. Osoby objęte
projektem zostały wybrane przez Fundację z grupy osób objętych wcześniejszym wsparciem
Fundacji jak równieŜ spośród listów, w których jest zawarta prośba o tego rodzaju pomoc.
Utrzymanie sprawności i umiejętności niezbędnych do samodzielnej egzystencji jest bardzo istotne
nie tylko z uwagi na samą osobę niepełnosprawną, ale przede wszystkim z uwagi na opiekunów.
Opieka nad osobą niepełnosprawną wiąŜe się z wieloma trudnościami ,dlatego teŜ utrzymanie
sprawności osoby niepełnosprawnej jest tak waŜne dla osoby niepełnosprawnej jak równieŜ dla jej
rodziny.
Projekt zakładał działania od stycznia do grudnia 2008 roku dla grupy 17 osób (zarówno dzieci jak
i osób dorosłych). Jego celem było nabywanie, rozwijanie oraz podtrzymywanie umiejętności
niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych. Usprawnienie i ciągłe
wspieranie funkcjonowania osób niepełnosprawnością na róŜnych płaszczyznach Ŝycia bez
wątpienia decyduje o jakości ich Ŝycia oraz jakości Ŝycia ich rodzin. Dlatego teŜ, Fundacja
postanowiła pomóc osobom niepełnosprawnym i stworzyć projekt, który pozwolił na poprawę
sytuacji osób niepełnosprawnych oraz poprawę ich samodzielnego funkcjonowania. Projekt
przyczynił się do zwiększenia szans edukacyjnych osób niepełnosprawnych, a w przyszłości moŜe
mieć realny wpływ na zatrudnienie osób niepełnosprawnych na otwartym i chronionym rynku
pracy. Osoby zakwalifikowane do wzięcia udziału w projekcie były osobami niepełnosprawnymi
wymagającymi rehabilitacji społecznej zarówno na płaszczyźnie Ŝycia zawodowego jak i
społecznego.
Do projektu zostały zakwalifikowane osoby niepełnosprawne, które posiadały orzeczenie o
stopniu niepełnosprawności (stopień umiarkowany i znaczny). Projektem zostały objęte osoby
niepełnosprawne o następującym stopniu niepełnosprawności:
1. znaczny – brak zdolności do samodzielnej egzystencji, zmiaŜdŜenia rdzenia kręgowego i
złamania kręgów szyjnych, doznanie urazu z poraŜeniem czterokończynowym z
niewydolnością oddechową. Długotrwała hospitalizacja uniemoŜliwiła systematyczne
usprawnianie funkcji ruchowych. Usprawnienie beneficjenta polegało na pionizacji
umoŜliwiającej posadzenie na wózku. Działania z tym związane miały na celu równieŜ
poprawienie jakości Ŝycia sparaliŜowanej osoby.
2. – znaczny – brak zdolności do samodzielnej egzystencji, uraz pnia rdzeniowego mózgu,
poraŜenie czterokończynowe. Ciągłe działania rehabilitacyjne mały na celu usprawnienie i
poprawienie funkcjonowania w Ŝyciu codziennym.
3. – znaczny – brak zdolności do samodzielnej egzystencji, naczyniak móŜdŜku,
czterokończynowe poraŜenie, afazja. Ciągłe działania rehabilitacyjne mały na celu
wypracowanie większej sprawności oraz poprawę jakości Ŝycia codziennego.
4. – znaczny – brak zdolności do samodzielnej egzystencji, uraz czaszkowo-mózgowy,
półśpiączka, niedowład czterokończynowy spastyczny. Ciągłe działania rehabilitacyjne
mały na celu usprawnienie i poprawę jakości Ŝycia.
5. – znaczny. brak zdolności do samodzielnej egzystencji, mózgowe poraŜenie dziecięce i
niedowład czterokończynowy. Beneficjent podlegał ciągłej rehabilitacji i stałej opiece.
Fundacja planuje poprzez realizację projektu zwiększyć samodzielność osób niepełnosprawnych i
w ten sposób poprawić jakość ich Ŝycia oraz stworzyć szanse dalszego Ŝyciowego rozwoju.
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Wsparcie, które otrzymały osoby niepełnosprawne ma bezpośredni wpływ na ich zdrowie i Ŝycie
oraz na Ŝycie całej rodziny. Poprawienie sprawności, samodzielności i jakości egzystencji osoby
niepełnosprawnej ma bezpośredni wpływ na Ŝycie bliskich.
Fundacja w celu realizacji projektu zatrudniła 18 asystentów osobistych, którzy byli do dyspozycji
beneficjentów pięć razy w tygodniu po 1 godzinie przez okres 12 miesięcy.
Koszty związane z projektem poniesione w 2008r. 161 625,00 zł. pokryte ze środków :
- Fundacji

16 200,00 zł

- PFRON

145 425,00 zł

7.Projekt „KilimandŜaro 2008 – Mimo Wszystko”
Projekt zrealizowany w całości dzięki wsparciu sponsorów, miał pokazać, Ŝe niepełnosprawność
nie jest wyrokiem, Ŝe siła woli i ludzkich marzeń pomaga w realizacji nawet najśmielszych planów.
Wyprawa na KilimandŜaro rozpoczęła się 27 września. ChociaŜ góra cieszy się sławą prostej
technicznie, dla uczestników było duŜym wyzwaniem. Główną przeszkodą w trekkingu były
rozrzedzone powietrze, związane bezpośrednio z duŜą wysokością, a takŜe ogromne róŜnice
temperatur. Ze względu na połoŜenie geograficzne, naleŜało się liczyć z bardzo silnym
promieniowaniem słonecznym. Dodatkowym utrudnieniem dla uczestników poruszających się na
wózkach było przejście po grani szczytowej pokrytej śniegiem. Oprócz zmagania się z własnymi
słabościami, bólem mięśni i brakiem tlenu członkowie wyprawy przekonali się, na czym polega
wyjątkowość KilimandŜaro. Odbyli podróŜ od afrykańskiej sawanny, gęstych zielonych lasów,
górskich łąk, do wiecznego śniegu na wierzchołku góry, który zalega tam, pomimo Ŝe
KilimandŜaro jest oddalone od równika o 320 km. 14-dniowa wyprawa oprócz wejścia na Dach
Afryki dodatkowo obejmowała: podróŜ po najsłynniejszych parkach narodowych Afryki, spotkanie
z polonią i korpusem dyplomatycznym w Kenii. Uczestnicy zwiedzą takŜe Muzeum Karen Blixen,
autorki „PoŜegnania z Afryką”.
W wyprawie wzięło udział 15 osób wytypowanych przez Fundację w tym:
- osiem osób niepełnosprawnych podopiecznych Fundacji,
- dwóch pracowników Fundacji w tym jedna osoba niepełnosprawna,
- dwóch realizatorów Filmowych w tym jeden student z PWSFTT w Łodzi,
- ratownik GOPR,
- fotograf z Gazety „Wyborczej”,
- Główny Sponsor wyprawy.
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Koszty realizacji Projektu obejmujące koszty samej wyprawy wraz z transportem tam i z powrotem
w kwocie

138 411,34 zł. zostały pokryte z wpłat Sponsorów w wysokości

132 705,45 zł.

Pozostałe koszty w wysokości 117 138,07 zł. związane z realizacją Projektu zostały poniesione
przez Fundację w szczególności na :
- wyposaŜenie

41 056,34 zł.

- art. medyczne

11 856,73 zł.

- promocja wyprawy

21 742,43 zł.

- koszty podróŜy słuŜbowej

16 754,77 zł.

8.Projekt”Rejs
8.Projekt”Rejs z Nataszą”
Projekt zrealizowany we współpracy Fundacji i Nataszy Caban, uczestniczki licznych światowych
regat, która postanowiła połączyć Ŝeglarskie pasje z działalnością charytatywną. Do udziału w
jednym z etapów swojego okołoziemskiego rejsu zaprosiła 15-letnią Karolinę Sawkę, podopieczną
naszej Fundacji . Karolinka wraz ze swoją opiekunką poleciała na Wyspy Kokosowe połoŜone w
środkowo-wschodniej części Oceanu Indyjskiego w połowie drogi między Australią i Sumatrą.
Wyprawa trwała od 4 do 17 września 2008r. W tym czasie Karolinka zwiedziła Wyspę Sendosa w
Singapurze, największe wyspy połoŜone w Archipelagu Wysp Kokosowych,

Miasto Perth

połoŜone na północno – zachodnim brzegu Australii.
Koszty realizacji Projektu obejmujące przelot
25 196,99 zł. i zostały pokryte ze środków :
- Sponsorów
- Fundacji

oraz pobyt na Wyspach Kokosowych wyniosły
23 135,47 zł.
2 061,52 zł.

B. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej.
1. Z dniem 1 czerwca 2006r. Fundacja uzyskała wpis do Krajowego Rejestru Sądowego
Przedsiębiorców – co oznacza Ŝe moŜe prowadzić działalność gospodarczą.
Dochód uzyskany z działalności gospodarczej został przeznaczony w całości na działalność
statutową Fundacji zgodnie z Uchwałą Zarządu Fundacji z dnia 26 września 2006r.
Z dniem 1 czerwca 2006r. Fundacja stosuje przepisy ustawy o rachunkowości zgodnie z par.4
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001r. w sprawie szczególnych zasad
rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie
prowadzącymi działalności gospodarczej (Dz.U. nr 137, poz. 1539, ost.zm. w Dz.U. z 2003r.
nr 11, poz. 117.).
2. Uchwałą nr 3 Rady Fundacji z dnia 20.12.2007r. powołano do działania Sklepik
Internetowy www.sklepik.mimowszystko.org.
W 2008r. z działalności Sklepiku internetowego oraz z działalności reklamowej osiągnięto:
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Przychody z działalności gospodarczej uzyskano w kwocie 507 553,53 zł. w tym:
1. Przychody z działalności Sklepiku Internetowego
2. Przychody z działalności reklamowej

114 209,47 zł.
393 344,06 zł.

Koszty poniesione w ramach działalności gospodarczej w kwocie 197 583,75 zł. w tym:
1. Koszty działalności Sklepiku Internetowego
2. Koszty działalności reklamowej
Wynik finansowy na działalności gospodarczej

225 265,15 zł.
26 078,10 zł.
309 969,78 zł.

Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu
osiągniętego z pozostałych źródeł
źródeł wyniósł 5,59 %

C. Odpisy uchwał Zarządu
Zarządu Fundacji w załączeniu do sprawozdania.
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D. Informacja o wysokości uzyskanych
zyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł.
źródeł.
Przychody za rok:
Wyszczególnienie

2005
kwota

Przychody działalności
działalno ci statutowej razem z tego
(w.1+2+3+4+5+6)

2006
%

kwota

2007
%

kwota

2008
%

kwota

%

4 137 355,62 100,00

7 915 258,87 100,00

9 080 728,98
728,98 100,00

16 608 590,79 100,00

4 034 249,86
3 212 014,64
1 879 758,55
34 648,21
70 343,34
11 080,00
345 503,67
360 660,00

97,51
77,63
45,43
0,84
1,70
0,27
8,35
8,72

7 397 946,73
4 579 946,95
2 708 859,68
21 324,97
565 029,97
9 370,00
1 860 086,81
362 188,03

93,46
57,86
34,22
0,27
7,14
0,12
23,50
4,58

8 329 265,19
7 823 869,55
4 379 049,01
70 105,83
20 238,24
17 670,00
0,00
397 381,57

91,72
86,16
48,22
0,77
0,22
0,19
0,00
4,38

15 222 997,67
14 152 766,17
11 574 844,21
182 516,77
17 656,44
37 872,00
0,00
832 186,29

91,66
85,21
69,69
1,10
0,11
0,23
0,00
5,01

41 473,92
41 473,92

1,00
1,00

277 965,65
277 965,65

3,51
3,51

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

100,00
100,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

203 600,00
203 600,00

2,24
2,24

38 195,00
38 195,00

0,42
0,23

0,00
0,00

0,00
0,00

106 621,21
90 428,51

1,35
1,14

286 045,80
220 311,89

3,15
2,43

507 553,53
395 972,66

5,59
2,38

Amortyzacja darowizny VW T5

0,00
7 842,57
3 782,46

0,00
0,19
0,09

16 192,70
43 035,47
23 274,74

0,20
0,54
0,29

65 733,91
42 125,57
22 694,76

0,72
0,46
0,25

111 580,87
63 465,62
22 694,76

0,67
0,70
0,14

Amortyzacja darowizny zespołów komputerowych

4 059,86

0,10

6 379,78

0,08

580,14

0,01

1.Przychody z działalności
działalno ci statutowej nieodpłatnej
poŜytku
ytku publicznego
po
Darowizny pienięŜne
w tym jeden procent
Darowizny materiałów
Darowizny usług
Zasądzone nawiązki
Wynik finansowy za 2004r./2005/2006
Dotacje PFRON/NCK/MKiDN
2.Przychody z działalności
działalno ci statutowej odpłatnej poŜytku
po ytku
publicznego
Przychody z tytułu usług barterowych
3.Pozostałe przychody określone
okre lone statutem
statutem
Pozostałe przychody statutowe
4. Przychody ze sprzedaŜy
sprzeda y usług, towarów i materiałów w
tym
tym
Przychody ze sprzedaŜy usług
Przychody ze sprzedaŜy materiałów i towarów
5. Pozostałe przychody operacyjne

0,00
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Amortyzacja darowizna programu komputerowego
Zaokrąglenia
NadwyŜki inwentaryzacyjne
SprzedaŜ wyposaŜenia, środków trwałych
Odszkodowanie z polis
Ulga na zakup kasy fiskalnej
Roczna korekta deklaracji VAT-7
Pozostałe przychody operacyjne
Refundacja z PFRON - SODIR

2008

0,00
0,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

6 300,00
2,93
1 158,97
1,00
5 613,94
0,00
0,00
304,11
0,00

0,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

6 300,00
1,85
626,42
0,00
10 553,75
730,00
291,00
347,65
0,00

0,07
0,00
0,01
0,00
0,12
0,01
0,00
0,00
0,00

53 689,27
53 689,27
0,00
0,00
0,00
0,00

1,30
1,30
0,00
0,00
0,00
0,00

89 689,81
85 547,99
24,03
1 541,07
2 576,72
0,00

1,13
1,08

219 692,42
211 866,12
89,80
3 426,96
4 259,54
50,00

2,42
2,33
0,00
0,04
0,05
0,00

Darowizna LandRoverów
6. Przychody finansowe
Odsetki od lokat i rachunków bankowych
RóŜnice kursowe
Odsetki od naleŜności
Wykup jednostek NGO FIO OPERA
Pozostałe przychody finansowe

0,00
0,00
0,00

7,47
761,35
9 180,33
0,00
5 955,00
116,00
15 570,38
9 180,33
776 378,97
584 727,78
3 161,63
0,00
188 489,56
0,00

0,00
0,00
0,00
0,06
0,00
0,00
0,04
0,00
0,09
0,06
8,55
3,52
0,02
0,00
1,13
0,00
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E. Informacja o poniesionych kosztach i kierunkach ich
ich wydatkowania.
wydatkowania.
Koszty za rok:
Wyszczególnienie

2005
kwota

2006
%

kwota

2007
%

kwota

2008
%

kwota

%

Koszty działalności
działalno ci statutowej razem z tego

2 276 497,81 100,00

4 117 736,29 100,00

5 087 141,93 100,00

6 780 234,81 100,00

1.Koszty realizacji działalno
działalności
iałalno ci statutowej nieodpłatnej
poŜytku
ytku publicznego z tego:
po

1 704 723,90

74,88

2 721 355,51

3 677 700,10

4 819 465,33

113 040,00
1 591 683,90
0,00

4,97
69,92
0,00

572 590,40
3 620 223,61
626 651,32

71,08
8,44
53,39
9,24

41 473,92

162 974,66
2 558 380,85
0,00

66,09
0,00
0,00
0,00

458 272,32
2 928 398,90
291 028,88

72,29
9,01
57,56
5,72

1,82
1,82

278 145,98

6,75

0,00

0,00

0,00

0,00

Koszt własny sprzedanych usług

0,00
0,00

0,00
0,00

18 519,75
838,00

0,45
0,02

264 013,78
193 528,18

5,19
3,80

390 109,26
197 583,75

5,75
2,91

Koszt własny ze sprzedaŜy towarów i materiałów

0,00

0,00

4 869,07

0,12

31 722,86

0,62

53 759,50

0,79

0,00
529 725,18
725,18
31 940,08
90 531,91
33,42
20 884,12
8 117,17
25 661,98
2 627,93
1 988,80

0,00
23,27
1,40
3,98
0,00
0,92
0,36
1,13
0,12
0,09

12 812,68
1 089 312,50
136 556,02
123 947,46
1 924,80
35 642,56
10 842,42
43 176,47
2 533,90
2 225,52

0,31
26,45
3,32
3,01
0,05
0,87
0,26
1,05
0,06
0,05

38 762,74
1 144 065,91
75 054,34
161 290,51
430,95
37 504,03
11 967,78
49 336,95
1 869,91
3 503,69

0,76
22,48
1,48
3,17
0,01
0,74
0,24
0,97
0,04
0,07

138 766,01
1 340 615,74
71 385,63
157 023,25
0,00
43 133,23
16 765,58
53 019,32
151,96
135,93

2,05
19,76
1,05
2,32
0,00
0,64
0,25
0,78
0,00
0,00

świadczenia pienięŜne:
świadczenia niepienięŜne:

promocja i reklama działalności statutowej
2.Koszty realizacji działalności
działalno ci statutowej odpłatnej
poŜytku
po ytku publicznego
3.Koszt własny związany
zwi zany ze sprzedaŜą
sprzeda usług, materiałów i
towarów w tym:

Koszty administracyjne przypadające na działalność
gospodarczą
4.Koszty administracyjne:
a) zuŜycie materiałów i energii
b) usługi obce z tego:
Usługi fotograficzne
Usługi pocztowe (w tym akcja 1%)
Usługi informatyczne
Usługi telefoniczne, telekomunikacyjne
Usługi biurowe
Usługi noclegowe
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0,52
0,12
0,01
0,37
0,07
0,00
0,05
0,24
0,00

9 982,96
2 442,21
717,56
7 958,39
491,85
522,82
2 243,71
3 061,41
180,87

0,24
0,06
0,02
0,19
0,01
0,01
0,05
0,07
0,00

2 311,20

0,10

23 646,88

218 040,05
5 203,12
181 698,82

9,58
0,23
7,98

37 447,32
144 251,50
350,87
0,24
350,63

Koszty usunięcia szkody w VW nr 116-1110350
Koszty usunięcia szkody Fiat Seicento 130-1003948

Usługi najmu lokalu
Usługi transportowe
Usługi remontowe
Usługi prawnicze
Usługi gastronomiczne

11 736,40
2 772,84
190,00
8 381,40
1 556,58

0,57

6 879,22
2 766,38
3 143,49
14 113,03
203,10
854,55
3 228,82
3 954,52
0,00
21 062,06
3 548,19

0,14
0,05
0,06
0,28
0,00
0,02
0,06
0,08
0,00
0,41
0,07

0,00
4 750,10
8 582,42
14 151,22
65,25
827,70
5 242,13
0,00
0,00
9 605,84
5 604,23

0,00
0,07
0,13
0,21
0,00
0,01
0,08
0,00
0,00
0,14
0,08

464 312,99
30 150,15
310 699,00

11,28
0,73
7,55

813 555,31
44 228,84
46 388,72

15,99
0,87
0,91

1 045 996,71
37 916,94
22 688,99

15,43
0,56
0,33

1,64
6,34
0,02
0,00
0,02

84 376,46
223 835,79
6 190,06
4,00
0,00

2,05
5,44
0,15
0,00
0,00

19 827,41
23 914,01
153,70
4,22
149,48

0,39
0,47
0,00
0,00
0,00

20 340,95
21 185,24
6,44
11 844,47

0,30
0,00
0,31
0,00
0,17

0,00

0,00

2 927,14

0,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
1,00

0,00
0,00

3 258,92
0,00

0,08
0,00

0,00
1,00

0,00
0,00

0,00
154,00

0,00
0,00

2,00
223,94
0,00

0,00
0,01
0,00

0,00
4 212,49
0,00

0,00
0,10
0,00

2,00
1 208,44
0,00

0,00
0,02
0,00

9 180,33
208 859,24
206 836,26

0,14
3,08
3,05

Usługi monitoringu
Usługi bankowe
Usługi graficzne i poligraficzne

1 217,17
5 364,10

Usługi charakteryzacji
Usługi audytorskie
c) podatki i opłaty
d) wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne
świadczenia
e) amortyzacja
f) pozostałe koszty w tym:
-koszty podróŜy związane z projektami/ryczałty za jazdy
lokalne
-kampania reklamowa
5. Pozostałe koszty operacyjne
operacyjne
Zaokrąglenia
Niezawinione niedobory inwentaryzacyjne

Korekta odpisu kasy fiskalnej
Koszty sprzedaŜy środka trwałego wymagającego montaŜu
6. Koszty finansowe w tym:
Koszty wykupu jednostek NGO SFIO OPERA

2008
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F. Dane związane z zatrudnieniem.
I. Liczba osób zatrudnionych w Fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk.
Prezes Fundacji Anna Dymna pracuje charytatywnie.
Na dzień 31.12.2008r. Fundacja zatrudnia :
L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE STANOWISK
1 INSTRUKTOR TERAPEUTA WTA
2 REFERENT DS. ADMINISTRACYJNYCH
3 SPECJALISTA DS. IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ
4 ZASTĘPCA DYREKTORA FUNDACJI
5 SPECJALISTA DS. IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ
6 Z-CA KIEROWNIKA - NSTRUKTOR PEDAGOG WTA
7 KIEROWNIK DZIAŁU FR
8 FUNDRAISER
9 SPECJALISTA DS. KSIĘGOWych - kasjer
10 DYREKTOR INWESTYCJI -LUBIATOWO
11 SPECJALISTA DS. KSIEGOWYCH
12 WICEPREZES FUNDACJI
13 DYREKTOR BIURA
14 PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO BIUROWY
15 PSYCHOLOG TERAPEUTA WTA
16 ORGANIZATOR OBSŁUGI SPRZEDAśY INTERNETOWEJ
17 ASYSTENT PREZESA FUNDACJI
18 INSTRUKTOR TERAPEUTA WTA
19 INSTRUKTOR MUZYKOTERAPEUTA WTA
20 ASYSTENT DYREKTORA INWESTYCJI - LUBIATOWO
21 ASYSTENT DYREKTORA FUNDACJI
22 KIEROWNIK DZIAŁU FUNDRAISINGU I PR
23 DYREKTOR FINANSOWY FUNDACJI
24 INSTRUKTOR TERAPEUTA WTA
25 FUNDRAISER
26 SPECJALISTA DS. KSIĘGOWO-PŁACOWYCH
27 KIEROWNIK OBSŁUGI SPRZEDAśY INTERNETOWEJ
28 KIEROWNIK INSTRUKTOR TERAPII ZAJĘCIOWEJ WTA
29 REDAKTOR INFORMACJI PRASOWYCH
INTERNETOWY ANALITYK RYNKU OSÓB
30 NIEPEŁNOSPRAWNYCH
31 INSTRUKTOR TERAPEUTA WTA
32 KIEROWNIK BIURA MŁODYCH
33 ORGANIZATOR OBSŁUGI SPRZEDAśY INTERNETOWEJ
Razem

ETAT
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1/2
1/2
1
1/4
1
1
½
1
½
1
1
1
1
1
½
½
1
1
½
½
1
1
28,75
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Zatrudnionych – 31 osób / 28,75 etatów.
Osoby zatrudnione wyłącznie w działalności gospodarczej - 2 etaty
II. Łączna kwota
kwota wypłaconych wynagrodzeń w 2008
2008r.
Wynagrodzenia pracownicze brutto ogółem 1 292 508,52 zł.
III. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom
członkom zarządu
w 2008r. 10 065,21 zł.
IV. Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów cywilnocywilno-prawnych 386 776,06 zł.
V. Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych.
1.Fundacja podpisała umowę na prowadzenie rachunku bankowego z ING Bank Śląski . Saldo
rachunku bieŜącego dzień 31.12,2008r. wynosi 144 548,01 zł.
zł.
2.Fundacja podpisała umowę na załoŜenie lokaty terminowej z WBK. Saldo lokat terminowych
na dzień 31.12.2008r. wynosi 11 150 000,00 zł.
3.Fundacja podpisała umowę na prowadzenie rachunku bankowego z WBK . Saldo rachunku
bankowego bieŜącego na dzień 31.12.2008r. wynosi 406 149,81 zł.
4.Fundacja podpisała umowę na prowadzenie rachunku bankowego z PKO BP. Saldo rachunku
bankowego bieŜącego na dzień 31.12.2008r. wynosi 36 491,61 zł.
zł
Fundacja podpisała umowę na załoŜenie lokaty terminowej z PKO BP. Saldo lokaty terminowej
dzień 31.12.2008r. wynosi 3 000 000,00 zł. ,
5.Fundacja gromadzi środki na dwie inwestycje:
- „Ośrodek Integracyjny, Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy dla Osób Niepełnosprawnych pod
nazwą „Spotkajmy się” w Lubiatowie,
- budowę Warsztatów Terapii Artystycznej w Radwanowicach dla 200 osób,
Ponad to Fundacja gromadzi środki finansowe na realizację:
- V Festiwalu Piosenki Zaczarowanej „A na tym rynku w Krakowie” – około 4000 osób,
- Imprezy integracyjnej osób zdrowych z osobami niepełnosprawnymi „ZwycięŜać mimo
wszystko” – około 350 osób
- Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych
„ALBERTIANA ” – około 1000 osób,
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- Prowadzenie i utrzymanie Warsztatów Terapii Artystycznej w Radwanowicach dla 26
podopiecznych
- Pomoc indywidualna osobom chorym i niepełnosprawnym realizowana w formie
pomocy rzeczowej oraz finansowej na zakup leków, sprzętu rehabilitacyjnego i
medycznego, usług rehabilitacyjnych i medycznych.
VII. Nabyte środki
środki trwałe
trwałe na dzień 31.12.2008
31.12.2008r.
008r.
L.p.
I
II.
1.
1.
2.

Wyszczególnienie
Wartości niematerialne i
prawne
Rzeczowe aktywa trwałe
– środki trwałe w tym
Budynki i lokale
Urządzenia techniczne
Środki transportu
Razem

Źródła Finansowania
Ogółem
Zakup ze środków Darowizna
Dotacja
Własnych
PFRON
46 600,00
36 600,00
10 000,00
28 985,21

28 985,21

28 985,21

28 985,21

75 585,21

65 585,21

10 000,

Kraków, dnia 30.03.2009r.

Sporządził

Zatwierdził
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