
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2021

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2022-07-19

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAŁOPOLSKIE

Gmina M. KRAKÓW

Powiat M. KRAKÓW

Ulica DUNAJEWSKIEGO Nr domu 5 Nr lokalu 29

Miejscowość KRAKÓW Kod pocztowy 31-133 Poczta KRAKÓW Nr telefonu 726301040

Nr faksu E-mail fundacja@pelna-zycia.pl Strona www www.pelna-zycia.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2001-10-10

2004-06-29

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 00387158600000 6. Numer KRS 0000043097

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

Aleksandra Włodarczyk Prezes Zarządu TAK

Michał Ryś Wiceprezes Zarządu TAK

Agnieszka Suchy Członkini Zarządu TAK

Angelika Broniewska Wiceprezes Zarządu 
(rezygnacja)

NIE

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

Marek Michał 
Kapturkiewicz

Przewodniczący Rady 
Fundacji

TAK

Monika Gasińska Członkini Rady Fundacji TAK

Agnieszka Grzesiuk Członkini Rady Fundacji TAK

Małgorzata Leżańska Członkini Rady Fundacji TAK

FUNDACJA PEŁNA ŻYCIA
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1) Edukacja prozdrowotna i promowanie zdrowia jako wartości społecznej; 
pełnego fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu.
2) Wsparcie rozwoju ora z aktywizacja podopiecznych Fundacji, 
szczególnie młodych osób z niepełnosprawnościami, osób 
niesamodzielnych oraz ich rodzin i opiekunów, a także osób zagrożonych 
niepełnosprawnością poprzez:
a) realizację programów kompleksowej, indywidualnej i grupowej 
rehabilitacji medycznej oraz społecznej podopiecznych
b) wsparcie dla członków rodzin i opiekunów osób z niepełnosprawnością i 
osób niesamodzielnych
c) prowadzenie działań interdyscyplinarnych, ze szczególnym 
uwzględnieniem działań na styku kultury, terapii i pomocy społecznej
d) inicjowanie i realizację działań na rzecz swobodnego dostępu do dóbr 
kultury osób marginalizowanych, w tym ich aktywnego życia w 
społecznościach lokalnych, m.in. poprzez działania na rzecz zachowania i 
promowania dziedzictwa narodowego i kulturowego, ochronę środowiska 
oraz dostępne formy rekreacji
e) inicjowanie nowych możliwości rozwoju podopiecznych Fundacji
f) wsparcie zrównoważonego rozwoju w sferze realizacji praw osób 
niepełnosprawnych.
3) Aktywizowanie ludzi nauki i praktyki służące wypracowaniu systemu 
wiedzy o stanie i potrzebach kompleksowych, holistycznych metod 
wspomagających rozwój osób niepełnosprawnych.
4) Upowszechnianie wiedzy teoretycznej i osiągnięć praktycznych 
służących realizacji zadań statutowych.
5) Organizowanie ruchu społecznego wokół działań Fundacji.
6) Gromadzenie środków finansowych i materialnych służących realizacji 
zadań statutowych.
7) Ochrona środowiska i edukacja ekologiczna.
8) Realizacja pomocy społecznej dla podopiecznych Fundacji.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) prowadzenie działalności statutowej w kraju i za granicą, zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa
b) współpracę ze środowiskiem nauki i praktyki oraz instytucjami 
państwowymi, a także organizacjami społecznymi krajowymi i 
zagranicznymi
c) zawieranie umów partnerskich, służących działalności statutowej
d) promowanie dokonań twórczych i naukowych służących rozwojowi i 
upowszechnianiu holistycznego podejścia do rehabilitacji medycznej i 
społecznej osób niepełnosprawnych, oraz inspirowanie prac naukowo-
badawczych i działalności oświatowej w tej dziedzinie
e) podejmowanie przedsięwzięć kulturalnych, artystycznych, 
organizowanie imprez, w tym imprez integracyjnych i sportowych.

Działalność statutowa może być prowadzona nieodpłatnie lub odpłatnie i 
stanowi działalność pożytku publicznego.
Prowadzenie nieodpłatnej oraz odpłatnej działalności pożytku publicznego 
w zakresie tego samego przedmiotu działalności statutowej Fundacji 
wynika z każdorazowo określanej przez Zarząd, aktualnej sytuacji 
finansowej Fundacji, warunkującej możliwość pełnego lub częściowego 
dofinansowania konkretnych działań.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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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

CENTRUM SKUTECZNEJ TERAPII:
- Ośrodek kompleksowej terapii dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami:
W 2021 kontynuowaliśmy realizację wieloletniego zadania zleconego z PFRON "Terapia - wsparcie - samodzielność". 
Uczestnikami projektu było 90 młodych osób z orzeczoną niepełnosprawnością w wielu od 3 do 28 lat, które korzystały z 
następujących zajęć indywidualnych: hipoterapia, psychoterapia oraz psychoterapia z wykorzystaniem nowatorskich aplikacji 
terapeutycznych na tablety, terapia pedagogiczno-logopedyczna, fizjoterapia, a także trening umiejętności społecznych w 
parach. Realizowaliśmy również grupowe zajęcia terapii przez sztukę w dwóch zespołach integracyjnej grupy teatralnej. W takcie 
2021 roku, ze względu na ogłoszony stan pandemii, część zajęć terapeutycznych była realizowana zdalnie, a niektóre zajęcia 
grupowe (np. teatralne) lub prowadzone w parach były czasowo zawieszone.

CENTRUM SKUTECZNEGO WSPARCIA:
- "Krakowskie Centrum Informacji i Wsparcia dla Opiekunów Osób Niesamodzielnych"
Z końcem lutego 2021 Fundacja jako lider projektu realizującego partnerski projekt z Gminą Kraków i Fundacją Matio zakończyła 
realizację zadania dofinansowanego ze środków RPO dla Małopolski. 
Od marca 2021, dzięki zawartemu partnerstwu z Gminą Kraków, w okresie trwałości zakończonego zadania dofinansowanego 
przez ostatnie 3 lata ze środków UE, Fundacja kontynuowała dla opiekunów osób niesamodzielnych z Krakowa realizację 
projektu interwencyjnej pomocy dla opiekunów osób niesamodzielnych. 
W ramach projektu "Opieka odciążeniowa w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej oraz wsparcie doradczo-informacyjne 
opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych i ich podopiecznych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków" 
oferowaliśmy bezpłatne doradztwo i wsparcie specjalistyczne (lekarskie, pielęgniarskie, psychologiczne, fizjoterapeutyczne, 
socjalne) wraz z zastępczą, zwykle 14-dniową opieką odciążeniową w miejscu zamieszkania osób niesamodzielnych. Z usług 
Centrum mającego siedzibę na os. Szkolnym 14 w Nowej Hucie skorzystały w ciągu 10 miesięcy - pomimo epidemii - 202 osoby.

- "Wspornik - Punkt Wsparcia Opiekunów Osób Niesamodzielnych"
To projekt partnerski z Gminą Kraków, dofinansowany ze środków UE, w którym Fundacja jako lider realizowała bezpłatne, 
poszerzone w stosunku do Krakowskiego Centrum  i długoterminowe usługi wytchnieniowe oraz transportowe dla mieszkańców 
Krakowa. Pomimo obostrzeń wynikających z ogłoszonego stanu pandemii większość usług projektowych była realizowana 
bezpośrednio w miejscu zamieszkania opiekunów i osób niesamodzielnych.
Z oferty "Wspornika" w 2021 skorzystało 165 osób.

ZACHOWANIE DZIEDZICTWA NARODOWEGO I KULTUROWEGO:
- Kontynuowano 30-letnią dzierżawę Fortu pancernego głównego 52 1/2 S Sidzina w Krakowie przy ul. Kozienickiej 33 oraz 
otaczający go 3-hektarowy teren porośniętym zabytkową zielenią forteczną. 
Od pięciu lat trwały prace rewitalizacyjne na zabytkowej zieleni fortecznej oraz prace remontowe i konserwatorskie w budynku 
dawnych austriackich koszar. 
Kompleksowy remont fortu był możliwy dzięki pozyskanym przez Fundację dotacjom ze Społecznego Komitetu Odnowy 
Zabytków Krakowa oraz ze środków Unii Europejskiej za pośrednictwem Małopolskiego Programu Rozwoju Regionalnego. 
W 2021 przeprowadzono kolejny etap wieloletniego przedsięwzięcia pod nazwą "Remont i przebudowa dawnego bloku 
koszarowo-bojowego wraz z otoczeniem i zielenią forteczną" (ze środków UE), a także pierwszy rok realizacji PWE: 
"Rekonstrukcja i konserwacja historycznych elementów wyposażenia Fortu pancernego głównego 52 1/2 S Sidzina" oraz 
"Kontynuacja prac konserwatorskich i rewitalizacyjnych w obrębie zabytkowej zieleni fortecznej w Forcie Sidzina", oba projekty 
realizowane ze środków SKOZK.

DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA:
- Publikacja książkowa autorstwa doc. dr med. Ingrid Strauss pt. "Hipoterapia. Fizjoterapia na koniu i przy koniu"; przez cały rok 
była realizowana internetowa promocja oraz rozpowszechnianie opracowanego przez Fundację tłumaczenia tego cennego 
podręcznika do hipoterapii, uwzględniającego zasady ICF.
- współpraca z samorządem lokalnym branżowymi ngo's Przedstawiciel Fundacji pracował społecznie w Komisji Dialogu 
Obywatelskiego ds. Osób z Niepełnosprawnościami i KDO ds. Kultury, a także na zaproszenie ROPS w Krakowie uczestniczył jako 
ekspert w pracach Społecznej Rady Innowacji Społecznych.
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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

506

3

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego

Zgodnie z umową o 30−letnią dzierżawą Fortu 52
½ S Sidzina przy ulicy Kozienickiej 33 w Krakowie 
- Skotnikach, zarówno koszary, jak i  3-ha teren 
Fortu jest systematycznie rewitalizowany dzięki 
środkom między innymi ze Społecznego 
Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa oraz 
przyznanym środkom UE z grantu Regionalnego 
Programu Rozwoju Małopolski, a także sporym 
wkładem pracy wolontariuszy Fundacji. 
W 2021 zrealizowano kolejny etap wieloletniego
przedsięwzięcia pod nazwą: "Remont i 
przebudowa dawnego bloku koszarowo-
bojowego wraz z otoczeniem i zielenią 
forteczną", dofinansowanego ze środków UE i 
SKOZK. Pielęgnowane były zabytkowe drzewa 
pochodzące z okresu pierwszych nasadzeń 
austriackich, trwały też żmudne prace nad 
utrzymywaniem w dobrym stanie
oryginalnych fortecznych form ziemnych. 
Obecnie powstaje tu nowe muzealno-kulturalno-
terapeutyczne miejsce na mapie Krakowa, które 
będzie przyciągać zarówno mieszkańców, jak i 
turystów.

91.03.Z 6 150,00 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

2 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Prowadzenie ośrodka kompleksowej terapii
dla 90 niepełnosprawnych dzieci i młodzieży jako 
zadania zleconego ze środków PFRON pt.
"Terapia - wsparcie - samodzielność", a w jego
ramach prowadzono indywidualne zajęcia
hipoterapii, psychoterapii (także na tabletach),
terapii pedagogiczno- logopedycznej,
fizjoterapii, treningów umiejętności społecznych
w parach, terapii przez sztukę w dwóch
zespołach integracyjnej grupy teatralnej. W
okresie nasilonego stanu pandemii część zajęć
grupowych (terapia przez sztukę młodszych
beneficjentów, treningi umiejętności
społecznych realizowane w parach oraz niektóre
zajęcia psychologiczne i terapii pedagogiczno-
logopedycznej) zostały odwołane, gdyż forma
zdalna przekraczała możliwości części naszych
podopiecznych.

85.60.Z 0,00 zł

3 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

1)
Prowadzenie "Krakowskiego Centrum Informacji
i Wsparcia Opiekunów Osób Niesamodzielnych",
świadczącego 2-tygodniowe usługi zastępczej
opieki odciążeniowej w miejscu zamieszkania
osoby niesamodzielnej, a ponadto doradztwo
dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów z
zakresu wszelkiej dostępnej pomocy dla rodzin
wieloproblemowych z Krakowa oraz 
bezpośrednie wsparcie medyczne, 
pielęgniarskie, psychoterapeutyczne, 
fizjoterapeutyczne i z zakresu prawa i/lub 
pomocy społecznej, ewentualnie interwencji 
kryzysowej. Prowadzono również liczne 
instruktarze i opracowano poradniki dla 
uczestników zadania.
2) 
Prowadzenie projektu "Wspornik - Punkt 
Wsparcia Opiekunów osób Niesamodzielnych" 
świadczącego bezpłatnie długoterminowe 
wsparcie wytchnieniowe dla opiekunów osób 
niesamodzielnych oraz bezpłatne usługi 
transportowe dla tych osób w obrębie miasta 
Krakowa.

85.60.Z 0,00 zł
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 3 073 494,64 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2 534 003,59 zł

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

Odpłatna działalność dotyczyła wpłat
beneficjentów niektórych zajęć 
terapeutycznych (głównie indywidualnych 
sesji hipoterapii) realizowanych w ramach 
zadania zleconego z PFRON w 2021: 
"Terapia - wsparcie - samodzielność". 
Wpłaty beneficjentów obejmowały 
szczególnie koszty nie uznane przez PFRON 
jako kwalifikowalne w zadaniu zleconym, 
były to np. wynagrodzenia niektórych 
pracowników związanych z obsługą koni do 
hipoterapii oraz pracowników 
merytorycznych obsługujących realizację i 
koordynację całości zadania.

86.90.A 0,00 zł

2 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Prowadzenie działalności wydawniczej
poświęconej problematyce hipoterapii w
kontekście pracy terapeutycznej z osobami
z różnymi typami niepełnosprawności 
polegało na
rozprowadzaniu wśród osób 
niepełnosprawnych, członków ich rodzin 
oraz zainteresowanych terapeutów 
pracujących metodą hipoterapii w całej
Polsce publikacji książkowej autorstwa dr n. 
med. Ingrid Stauss "Hipoterapia. 
Fizjoterapia na koniu i przy koniu". 
Publikacja ta stanowi tłumaczenie z języka 
niemieckiego czwartego wydania tej
specjalistycznej książki, która prezentuje 
oddziaływanie metody hipoterapii zgodnie z
zasadami Międzynarodowej Klasyfikacji 
Zdrowia i Niepełnosprawności ICF.

58.11.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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności
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34 050,60 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 2 839 646,34 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 402 096,66 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 237,44 zł

e) pozostałe przychody 137 156,95 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 110 487,94 zł

2.4. Z innych źródeł 89 309,76 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 9 345,96 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 34 050,60 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

1 Dofinansowanie do zewnętrznych zajęć terapeutycznych, turnusów rehabilitacyjnych
podopiecznych Fundacji oraz zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy dydaktycznych.

27 900,60 zł

2 Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 6 150,00 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

1 401 492,74 zł

124 747,01 zł

992 549,30 zł

320 857,29 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

w 
tym:

0,00 zł

53 720,95 zł

52 190,00 zł

4 576,99 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

0,00 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 -11 321,45 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 49 648,21 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

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: 2 978 872,44 zł 34 050,60 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

2 545 325,04 zł 34 050,60 zł

352 448,45 zł 0,00 zł

0,00 zł

7 029,29 zł

63 419,66 zł

10 650,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 214,17 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

0,00 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

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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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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)

34 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

21,20 etatów

22 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)

0 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)

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 1 474 775,78 zł

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

1 474 775,78 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)

4 199,19 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)  

1 894,66 zł

15 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)

0 osób

w 
tym:

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

0 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

15 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

1 206 816,10 zł

1 206 816,10 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 267 959,68 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 283 411,27 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 1 191 364,51 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

5 700,00 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)

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

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

1 "Opieka odciążeniowa w 
miejscu zamieszkania osoby 
niesamodzielnej oraz 
wsparcie doradczo – 
informacyjne opiekunów 
faktycznych osób 
niesamodzielnych i ich 
podopiecznych 
zamieszkałych na terenie 
Gminy Miejskiej Kraków".

1. Ułatwienie dostępu do 
wypracowanej i przetestowanej 
całościowej oferty nowych, 
kompleksowych i skutecznych 
form wsparcia informacyjnego i 
wytchnieniowego dla 
opiekunów osób 
niesamodzielnych z najbardziej 
potrzebujących grup 
społecznych mieszkających w 
Krakowie.
2. Zwiększenie dostępności i 
jakości usług kierowanych do 
opiekunów osób 
niesamodzielnych poprzez 
rozwój oferty i kompleksowego 
wsparcia.

Gmina Miejska Kraków 864 000,00 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

7 100,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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)

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)

W 2021 roku:
1) Kontynuowano wieloletnie zadanie zlecone "Terapia - Wsparcie - Samodzielność" finansowane ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla 90 podopiecznych z orzeczoną 
niepełnosprawnością (najczęściej sprzężoną) w wieku od lat 3 do 28. W ramach zadania realizowane są 
indywidualne zajęcia z fizjoterapii, hipoterapii, psychoterapii (także z użyciem programów terapeutycznych na 
tabletach), terapii pedagogicznej z logopedią, treningów umiejętności społecznych realizowanych w parach oraz 
zajęć grupowych w dwóch zespołach integracyjnej grupy teatralnej. W ramach terapii przez sztukę część zajęć była 

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 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Funduszy Europejskich 1

2 Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości 5

3 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3

4 Urząd Miasta Krakowa 2

5 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 1

6 Fundusz Regionu Wałbrzyskiego 1

7 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 1

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

1 "Terapia - Wsparcie - 
Samodzielność"

Przygotowanie do 
funkcjonowania dzieci i 
młodzieży w wieku 3 - 28 lat, w 
przyszłym dorosłym życiu, dzięki
ich udziale w wieloaspektowej 
terapii.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych

320 857,29 zł
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prowadzona w formie zdalnej z powodu ogłoszonej pandemii, ale mimo to nasz zespół teatralny zdobył nagrodę 
Małej Buławy na XX Przeglądzie Twórczości Osób Niepełnosprawnych "O Buławę Lajkonika" za nagrane i 
zaprezentowane w internecie przedstawienia pt. "Gra Mickiewicz" w reżyserii Krzysztofa Galosa.

2) Do końca lutego 2021 zakończono realizację wieloletniego projektu dofinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Poddziałania 9.2.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla Małopolski pt."Krakowskie 
Centrum Informacji i Wsparcia dla Opiekunów Osób Niesamodzielnych" (partnerstwo z Gminą Kraków i Fundacją 
Matio). W projekcie uczestniczyło 1.840 osób, z których przeszkolono 864 opiekunów, usługami zdrowotnymi 
(porada lekarska, opieka pielęgniarska, fizjoterapia) objęto 787 osób, z opieki odciążeniowej skorzystało 1.123 
osoby, w tym 575 opiekunów faktycznych i 562 osoby niesamodzielne, a pomocą psychologiczną objęto 555 osób.

3) W partnerstwie Fundacji z Gminą Kraków w marcu 2021 rozpoczęto realizację wieloletniego projektu "Opieka 
odciążeniowa w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej oraz wsparcie doradczo-informacyjne opiekunów 
faktycznych osób niesamodzielnych i ich podopiecznych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków w 
ramach Krakowskiego Centrum Informacji i Wsparcia dla Opiekunów Osób Niesamodzielnych". Projekt ten otrzymał 
częściowe dofinansowanie także z Funduszu Solidarności.
Od 1 marca 2021 działania podjęte w ramach tego projektu służyły opiekunom faktycznym, potrzebującym 
odciążenia od codziennych, trudnych obowiązków opieki nad osobą niesamodzielną, niepełnosprawną lub starszą. 
Działania w ramach projektu można podzielić na informacyjno-doradcze oraz ukierunkowanie na udzielenie 
zindywidualizowanego wsparcia rodzinom. W ciągu 10 pierwszych miesięcy realizacji projektu wsparciem objęto 205
 uczestników – opiekunów faktycznych i osób niesamodzielnych (64 opiekunów faktycznych skorzystało z opieki 
wyręczającej nad osobą niesamodzielną, a 64 osoby niesamodzielne zostały objęte usługami opiekuńczymi w 
miejscu zamieszkania, w tym 31 osób niesamodzielnych posiadało znaczny stopień niepełnosprawności lub 
równoważny). 129 opiekunów faktycznych skorzystało wielokrotnie z różnych usług zdrowotnych (usługi lekarskie, 
pielęgniarskie, fizjoterapia, terapia psychologiczna ). Opieka odciążeniowa udzielana była jednorazowo w czasie 
trwania projektu, z pozostałych usług doradczych i zdrowotnych uczestnicy mogli korzystać wielokrotnie.
Działania informacyjno-doradcze osiągnęły poziom 1 183 osób, którym udzielono fachowej, indywidulanej informacji 
z różnych dziedzin; od bieżących, codziennych spraw mieszkańców Krakowa, przez informacje o procedurach 
prawnych, administracyjnych (np. o uzyskaniu orzeczenia o niepełnosprawności, procesie ubezwłasnowolnienia), po 
informacje o wszystkich specjalistycznych usługach wsparcia dostępnych w mieście. 

4) Kontynuowano realizację kolejnego grantu z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 9.2.2. 
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Małopolski: "Wspornik - Punkt Wsparcia Opiekunów Osób 
Niesamodzielnych". Fundacja jest liderem partnerstwa z Gminą Kraków.
Praca zespołu interdyscyplinarnego w roku 2021 uzależniona była od sytuacji epidemiologicznej w Krakowie. W 
okresach nasilonej zachorowalności na covid 19 pracowano w formie zdalnej, co wynikało z oczekiwań opiekunów 
faktycznych i osób niesamodzielnych. Zespół pozostawał w pełnej gotowości do spotkania osobistego, z 
zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Pracownicy korzystali z indywidualnych środków 
zabezpieczających, a przed każdym spotkaniem przeprowadzana była ankieta bezpieczeństwa.
Po przeprowadzeniu wywiadów środowiskowych komisja kwalifikacyjna wybierała rodziny najbardziej potrzebujące 
wsparcia, które objęła opieką wytchnieniową i domowymi turnusami rehabilitacyjnymi. Każdy uczestnik projektu mógł 
skorzystać z usług lekarza, psychologa, pielęgniarki i porady fizjoterapeuty. Prowadzono szkolenia lekarskie, 
psychologiczne, fizjoterapeutyczne i pielęgniarskie. Do dyspozycji osób zgłaszających się po wsparcie byli też 
doradcy, pracownik socjalny i manager opieki, zapewniając opiekunom pomoc w załatwieniu spraw socjalnych i 
innych potrzeb rodziny. Zaspokajano również potrzeby transportowe osób niesamodzielnych, najczęściej polegające 
na dotarciu na specjalistyczne wizyty lekarskie. W roku 2021 do projektu przyjęto185 osób – opiekunów faktycznych 
oraz osób niesamodzielnych. Wszystkie rodziny otrzymały pomoc doradczą oraz wsparcie pracownika socjalnego i 
menadżera opieki. Zrealizowano 9182 godziny usług opiekuńczych dla 89 uczestników.
W ramach bezpłatnej usługi transportowej osób niesamodzielnych przejechano 4597 km.
Rodziny uczestniczące w projekcie skorzystały z dodatkowych usług zdrowotnych; porada psychologa 83 osoby, 
konsultacje w miejscu zamieszkania: z lekarzem 23 osoby, z pielęgniarką 10 osób, fizjoterapia w dla 68 osób. Z 
teleporad lekarza skorzystało 99 osób, psychologa 105 osób, fizjoterapeuty 48 osób, pielęgniarki 25 osób. 
Indywidualne szkolenia w zakresie opieki nad osobą niesamodzielną zrealizowano dla 109 osób. 

5) Kontynuowano realizację grantu w ramach Poddziałania 6.1.1. Regionalnego Programu Operacyjnego dla 
Małopolski: „Remont i przebudowa dawnego bloku koszarowo-bojowego wraz z otoczeniem i zielenią forteczną w 
Forcie Pancernym głównym 52 ½ S Sidzina przy ul. Kozienickiej 33 w Krakowie". Zadanie to było także 
współfinansowane przez Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa oraz środki własne Fundacji. 

6) Równocześnie zrealizowano pierwszy rok projektu wieloletniego etapowego PWE: "Rekonstrukcja i konserwacja 
historycznych elementów wyposażenia Fortu pancernego głównego 52 1/2 S Sidzina" oraz "Kontynuacja prac 
konserwatorskich i rewitalizacyjnych w obrębie zabytkowej zieleni fortecznej w Forcie Sidzina", oba projekty 
realizowane ze środków SKOZK.

7) Zgodnie z umową z Gminą Kraków przygotowano dwie wystawy w Forcie Sidzina; stacjonarną dotyczącą historii 
Fortu i ruchomą na temat Inżynierów Niepodległości. Obie wystawy były opracowywane merytorycznie przez 
ekspertów, m.in. dr inż. arch Krzysztofa Wielgusa i dr inż. arch. Filipa Suchonia. Przygotowano także 12-minutowy 
film poświęcony znaczeniu Fortu Sidzina w kontekście dawnej Twierdzy Kraków. Opracowano szeroko ilustrowaną 
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stronę www Fortu Sidzina https://www.Fort-Sidzina.pl

8) Opracowano i zrealizowano ścieżkę edukacyjną ornitologiczno-przyrodniczą poświęconą roślinom i ptakom 
mieszkającym na terenie wokół Fortu (dotacja z WFOŚ). Zrealizowano cykl warsztatów związanych z zagadnieniami 
ekologii (warsztat ornitologiczny, spacer dendrologiczny, budowa budek dla ptaków) oraz zakupiono i zamontowano 
w parku przy Forcie 30 budek lęgowych dla różnych gatunków ptaków.

9) We współpracy z Fundacją Questingu przygotowano i przeprowadzono pierwsze edycje gry terenowej w formie 
questingu poświęconej przyrodzie i historii Fortu Sidzina.

10) Przygotowywano plan strategicznego działania Fundacji w wyremontowanym Forcie Sidzina, nazwanym też 
Fortem Sztuki i Życia. Ma tu powstać nie tylko muzeum Fortu, ale także integracyjna, wielopokoleniowa instytucja 
kulturalna, prowadząca działalność edukacyjną (edukacja kulturowa), artystyczną (także działania w zakresie terapii 
przez sztukę) oraz proekologiczną. Dla osób z różnymi niepełnosprawnościami będzie to równocześnie miejsce 
terapii (arteterapia, hipoterapia, uloterapia) i miejsce zatrudnienia (przewodnicy, obsługa techniczna sali 
wielofunkcyjnej, pracownicy zieleni, gastronomii, masztalerze), dzięki czemu spełni się plan Fundacji o pokazaniu 
ogółowi społeczeństwa potencjału osób z niepełnosprawnościami, którzy mają być współgospodarzami Fortu Sztuki i 
Życia. Założenia projektu nowego życia Fortu stanowią kontynuację ponad 32-letniej konsekwentnie rozwijanej 
działalności Fundacji na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Aleksandra Włodarczyk - Prezes
Michał Ryś - Wiceprezes

Agnieszka Suchy - Członkini Zarządu
Data wypełnienia sprawozdania 2022-07-19
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