
dawniej

usprawniamy
Ponad 100 młodych osób
z niepełnosprawnością co 
miesiąc korzysta z nowoczesnej,
kompleksowej terapii

wzmacniamy poczucie wartości
i pewności siebie dzięki
psychoterapii, arteterapii 
i socjoterapii
Ponad 40 autorskich spektakli
teatralnych, kampania Moda
Bez Ograniczeń, setki treningów
społecznych

wspieramy rodziny i opiekunów
osób niesamodzielnych (nie
tylko dzieci!) w 2 centrach
informacyjnych i centrum
odciążeniowym
Ponad 320 opiekunów skorzysta
do 2021 roku z urlopów 
odciążeniowych

J U B I L E U S Z  3 0  L E C I A

Fundacja
Pełna Życia

edukujemy
Ponad 1100 wyszkolonych
hipoterapeutów; wydawnictwa, 
konferencje, seminaria,
warsztaty dla lekarzy,
terapeutów i rodziców

Fundacja Hipoterapia - 
Na Rzecz Rehabilitacji Dzieci
Niepełnosprawnych



od 1992

od 1996

24 X 1989

Misja HIPOTERAPIA

Misja KOMPLEKSOWA TERAPIA

szkolenia dla lekarzy, kursy zawodowe dla przyszłych
hipoterapeutów, praktyki, staże, warsztaty doskonalące,
programy specjalizacji na AWF

ośrodek kompleksowej terapii (100 dzieci corocznie)

otwarty Punkt konsultacyjno-terapeutyczny dla rodzin
i terapeutów z całej Polski

modelowe rozwiązanie łączenia hipoterapii z innymi metodami 
terapeutycznymi, wzorcowa dokumentacja dla lekarzy

bezpłatne doradztwo dla otwierających ośrodki hipoterapii

Misja WSPARCIE RODZIN

Klub Matki – spotkania z ekspertami, psychoterapia
rodzin, grupy wsparcia

seminaria, edukacja i wieloprofilowa aktywizacja rodziców 
dzieci niepełnosprawnych w ramach Europejskiego Roku Osób
Niepełnosprawnych

książka Moje niepełnosprawne dziecko – droga do 
samodzielności; dobre praktyki dla rodziców

30 LAT DZIAŁALNOŚCI
w wielkim skrócie :)

5 przyjaciół powołuje do życia Fundację
Na Rzecz Rozwoju Rehabilitacji Konnej 

Dzieci Niepełnosprawnych - HIPOTERAPIA

specjalistyczne wydawnictwa na temat hipoterapii: kwartalnik,
podręczniki, monografia metody

ogólnopolskie i międzynarodowe konferencje, w tym
założycielska Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego 

współpraca ze specjalistami z Europy i USA 

codzienne sesje hipoterapii dla dzieci niepełnosprawnych 

wzorcowe turnusy rehabilitacyjne z hipoterapią
dla dzieci niepełnosprawnych

od 1990



Misja NOWE DROGI TERAPII

Moda Bez Ograniczeń - pierwszy raz w Polsce 
modelki z niepełnosprawnością 

na wybiegu w ubiorach od topowych 
projektantów, coaching życiowy

DrOmnibus – projekt łączący 
technologie mobilne

i terapię dzieci z autyzmem 

Misja ODCIĄŻENIE

PION – Punkt Informacyjny dla Osób
Niepełnosprawnych w Krakowie

MCIS – Miejskie Centrum Informacji Społecznej

Krakowskie Centrum Informacji i Wsparcia 
dla Opiekunów Osób Niesamodzielnych; 

doradztwo, szkolenia, opieka wytchnieniowa

Misja FORT SZTUKI

Fort 52 1⁄2 S Sidzina -  "nowe życie"
dla cennego obiektu Twierdzy Kraków; 
fortu i 3-hektarowej zabytkowej zieleni

Wioleta Więckowska na  TEDx Kazimierz
i na Liście Mocy - motywacja do działania 

dla osób z niepełnosprawnością

Integracyjna grupa teatralna jako arteterapia 

 od 2004 

w trakcie remontu

 od 2016

atrakcyjna dla Krakowian przestrzeń do spotkań, 
wypoczynku i działań artystycznych "ponad podziałami" 

na osoby zdrowe i z niepełnosprawnościami

wzorcowe miejsce nowoczesnych terapii; 
unikalne połączenie aspektów historycznych, 

artystycznych, edukacyjnych i społecznych











Po 30 latach działalności zmieniliśmy nazwę 
na

Fundacja Pełna Życia!

ul. Dunajewskiego 5/29, 31-133 Kraków
NIP: 677-16-99-283,
(+48) 726 30 10 40, fundacja@pelna-zycia.pl, 
www.pelna-zycia.pl

Terapia dzieci i młodzieży: psychoterapia, fizjoterapia, socjoterapia, 
terapia przez sztukę, terapia rodzin i wiele innych -
siedziba Fundacji, ul. Dunajewskiego 5/29, 31-133 Kraków 
tel: (+48) 726 30 10 40, www.pelna-zycia.pl

Opieka odciążeniowa i pomoc w załatwianiu spraw związanych 
z opieką -
Krakowskie Centrum Informacji i Wsparcia dla Opiekunów 
Osób Niesamodzielnych, os. Szkolne 14, 31-976 Kraków 
tel: (+48) 512 36 19 39, (+48) 512 36 18 98, (+48) 510 74 26 69
www.wsparciekrakow.pl

Informacja dla rodzin osób z niepełnosprawnościami:
o sposobach i możliwościach rozwiązywania problemów rodzinnych, 
dostępnych terapiach, przysługujących uprawnieniach 
oraz procedurach załatwiania spraw urzędowych -
Miejskie Centrum Informacji Społecznej, al. Daszyńskiego 22, 
31-537 Kraków, tel: (+48) 728 35 21 26, (+48) 571 26 38 50, www.mcis.pl

Fort Sztuki: miejsce integracji i wspólnej artystycznej przestrzeni 
(w trakcie remontu) -  Fort 52 ½ S Sidzina
ul. Kozieniecka 33, 30-397 Kraków

DZIĘKUJEMY ZA TE 30 LAT WSZYSTKIM 
PRZYJACIOŁOM I DARCZYŃCOM FUNDACJI 

I BARDZO, BARDZO LICZYMY NA WAS NADAL! 

KRS: 0000043097

Nr konta: Bank PEKAO S.A. 81 1240 4533 1111 0000 5427 6879
Tytuł przelewu: darowizna na cele statutowe

Codziennie korzystają z naszej pomocy dzieci, 
młodzież i osoby dorosłe z niepełnosprawnością 

oraz ich rodziny

Gdzie nas znajdziecie?


