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Data zamieszczenia sprawozdania 2021-10-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina M.ST. WARSZAWA

Powiat M.ST. WARSZAWA

Ulica MICHAŁA KAJKI Nr domu 80/82 Nr lokalu 1

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 04-620 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 22-266-82-36

Nr faksu 22-266-82-94 E-mail kontakt@fundacjaavalon.pl Strona www www.fundacjaavalon.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2006-12-29

2009-08-24

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 14081589000000 6. Numer KRS 0000270809

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

Sebastian Luty Prezes TAK

Łukasz Wielgosz Członek Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Grzegorz Golec Członek Rady Fundacji TAK

Arkadiusz Lipiński Członek Rady Fundacji TAK

AVALON - BEZPOŚREDNIA POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Fundacji jest:
1. udzielenie pomocy w powrocie do zdrowia osobom po urazie 
kręgosłupa, osobom z niepełnosprawnością i poważnie,
przewlekle chorym a w szczególności pomoc w finansowaniu rehabilitacji 
fizycznej i leczenia w kraju i za granicą,
2. pomoc w finansowaniu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób po 
urazie kręgosłupa, osób z niepełnosprawnością i
poważnie, przewlekle chorych i ich rodzin,
3. udzielenie pomocy finansowej osobom po urazie kręgosłupa, osobom z 
niepełnosprawnością i poważnie, przewlekle
chorym oraz rodzinom osób po urazie kręgosłupa, osób z 
niepełnosprawnością i poważnie, przewlekle chorych,
4. pomoc i wsparcie finansowe i niefinansowe (w tym udzielanie 
pożyczek) instytucji działających na rzecz rehabilitacji
fizycznej, społecznej i zawodowej oraz leczenia w kraju i za granicą osób 
po urazie kręgosłupa, osób z
niepełnosprawnością i poważnie, przewlekle chorych,
5. likwidacja dysproporcji i barier społecznych powstałych pomiędzy 
osobami z niepełnosprawnością i poważnie, przewlekle
chorymi i ich rodzinami a resztą społeczeństwa,
6. upowszechnienie i rozwój sportu, kultury fizycznej, rekreacji i kultury 
sportowej osób z niepełnosprawnością i poważnie,
przewlekle chorych oraz ich rodzin we wszelkich jego formach i rodzajach,
7. wzmacnianie aktywności obywatelskiej w różnych dziedzinach życia 
społecznego,
8. rozwój innych organizacji działających na rzecz poprawy sytuacji 
zdrowotnej, ekonomicznej oraz społecznej osób z
niepełnosprawnością, poważnie przewlekle chorych lub na rzecz 
aktywności obywatelskiej w różnych dziedzinach życia
społecznego,
9. Wspieranie rozwoju organizacji realizujących Cele Pożytku Publicznego,
10. popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy z zakresu seksualności i 
rodzicielstwa osób z niepełnosprawnością ruchową,
wsparcie rozwiązań i zaleceń systemowych w zakresie włączania osób z 
niepełnosprawnością ruchową w publiczną
debatę o seksualności i rodzicielstwie,
11. edukacja społeczeństwa w zakresie sportów osób z 
niepełnosprawnościami oraz wsparcie lub tworzenie inicjatyw
dających możliwości uprawiania sportu przez osoby z 
niepełnosprawnościami ruchowymi,
12. tworzenie klubów sportowych dla osób niepełnosprawnych i poważnie 
przewlekle chorych,
13. rozwój dyscyplin sportowych zarówno w zakresie działalności na rzecz 
osób z niepełnosprawnością jak i osób sprawnych.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2021-10-15 2



Fundacja realizuje swoke cele poprzez: 
W zakresie działalności nieodpłatnej:
1. gromadzenie i właściwe wykorzystanie środków finansowych i 
rzeczowych pochodzących z darów osób fizycznych i
prawnych,
2. udzielanie pomocy rzeczowej oraz finansowej w procesie leczenia i 
rehabilitacji osób po urazie kręgosłupa, osób z
niepełnosprawnością i poważnie, przewlekle chorych
3. prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć fizjoterapeutycznych,
4. organizowanie wyjazdów na leczenie w kraju i za granicą,
5. organizowanie opieki całodobowej,
6. wsparcie finansowe codziennego funkcjonowania osób po urazie 
kręgosłupa i ich rodzin, osób z niepełnosprawnością i
poważnie, przewlekle chorych i ich rodzin,
7. udzielanie pomocy w finansowaniu zakupu ruchomości i nieruchomości 
ułatwiających funkcjonowanie osób po urazie
kręgosłupa, osób z niepełnosprawnością i poważnie, przewlekle chorych,
8. udzielanie pomocy w finansowaniu zakupu przedmiotów 
ortopedycznych oraz urządzeń ułatwiających funkcjonowanie
osób po urazie kręgosłupa, osób z niepełnosprawnością i poważnie, 
przewlekle chorych.
9. udzielanie pomocy w finansowaniu wyjazdów rehabilitacyjnych, 
sanatoryjnych, wypoczynkowych osób po urazie
kręgosłupa, osób z niepełnosprawnością i poważnie, przewlekle chorych – 
wraz z opiekunami,
10. spełnianie marzeń osób z niepełnosprawnością i poważnie, przewlekle 
chorych,
11. organizowanie i udzielanie pomocy w finansowaniu uprawiania 
sportu, zakupu sprzętu sportowego, wyjazdów
sportowych i treningowych w kraju i za granicą osób z 
niepełnosprawnością i poważnie, przewlekle chorych – wraz z ich
rodzinami i opiekunami,
12. udzielanie pomocy merytorycznej oraz wsparcia finansowego 
organizacjom o zbieżnych celach statutowych do Fundacji,
13. udzielanie pomocy merytorycznej oraz wsparcia finansowego 
organizacjom lub osobom działającym aktywnie na rzecz
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i aktywności społecznej,
14. udzielanie pomocy merytorycznej oraz wsparcia finansowego 
organizacjom lub osobom działającym aktywnie na rzecz
realizacji Celów Pożytku Publicznego,
15. organizowanie szkoleń, warsztatów, kursów i konferencji oraz innych 
rozwiązań w tematyce seksualności i rodzicielstwa
osób z niepełnosprawnością ruchową,
16. prowadzenie treningów sportowych dla osób z 
niepełnosprawnościami ruchowymi,
17. prowadzenie zajęć edukacyjnych dla społeczeństwa w zakresie 
sportów osób z niepełnosprawnościami oraz możliwości
uprawiania sportu przez osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi,
18. działalność na rzecz zrzeszeń zawodników związanych z 
poszczególnymi dyscyplinami sportowymi, działania związane ze
zrzeszaniem zawodników dyscyplin i występowanie w ich imieniu,
19. rozwój motosportu, aktywne działanie na rzecz rozwoju zawodników 
uprawiających tą dyscyplinę, 

W zakresie działalności odpłatnej:
1. Prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć fizjoterapeutycznych.

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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FUNDACJA AVALON to ogólnopolska organizacja pozarządowa działająca na rzecz osób z niepełnosprawnością i osób poważnie, 
przewlekle lub nieuleczalnie chorych. 
Rok 2020 był już czternastym rokiem prężnej działalności i rozwoju Fundacji. Rok ten był rokiem bardzo ciężkim dla wszystkich – 
z powodu pandemii COVID-19 świat nieoczekiwanie się zatrzymał, miało to wpływ na codzienność wszystkich osób związanych 
z Fundacją – Podopiecznych, pracowników, darczyńców, partnerów. Duże spowolnienie gospodarki nie pozostało bez wpływu 
także na działalność Fundacji. W krótkim czasie dużo osób w społeczeństwie straciło pracę lub musiało zmierzyć się ze 
zmniejszeniem wynagrodzenia, niektórzy stracili bliskie osoby ze względu na panującego wirusa, kluczowe stało się utrzymanie 
pracy. Wielu przedsiębiorców musiało zmagać się z ekonomicznymi skutkami tzw. lockdownu. To z kolei skutkowało ogromnym 
i bardzo nagłym spadkiem wsparcia darczyńców dla naszych Podopiecznych. W maju praktycznie z dnia na dzień wsparcie dla 
naszych Podopiecznych spadło o prawie 1/4. Dzięki staraniom naszych Podopiecznych oraz pracowników dopiero po kilku 
miesiącach udało się choć trochę zmniejszyć ten spadek. Dla organizacji, która zatrudnia kilkadziesiąt osób nie był to łatwy czas. 
Z dnia na dzień większość pracowników przeszła na pracę zdalną. W trybie nagłym Fundacja podjęła się zorganizowania w 
formie zdalnej nawet pracy zespołu rehabilitantów, udostępniając zajęcia rehabilitacji online. Była to także szybka i bardzo 
wartościowa odpowiedź na związane z pandemią ograniczenie dostępności usług rehabilitacyjnych – czasowo zamkniętych 
zostało wiele ośrodków rehabilitacji. Tak samo jak reszta społeczeństwa, Fundacja musiała przenieść swoje działania do świata 
wirtualnego, co było motorem do jeszcze większej informatyzacji działań wewnętrznych Fundacji. Pracownicy Fundacji 
zmobilizowali wszystkie siły, aby przejść ten trudny czas w pełnym składzie. W tak trudnym czasie osoby chore i z 
niepełnosprawnością tym mocniej potrzebowały wsparcia Fundacji. Pomimo więc wielu przeszkód, Fundacja, a przede 
wszystkim jej pracownicy, podołali wyzwaniu, a Fundacji udało się powiększyć grono osób korzystających z jej bezpośredniego 
wsparcia. 
W roku 2020 Fundacja musiała odłożyć w czasie wiele wcześniej zaplanowanych aktywności. Większość wydarzeń, których 
Fundacja miała być organizatorem bądź uczestnikiem, zostało odwołanych. Pojawiły się za to nowe, pilne potrzeby będące 
przedmiotem działalności Fundacji. Tradycyjnie więc, poprzez swoją działalność, Fundacja wychodziła naprzeciw potrzebom 
materialnym, umożliwiając swoim podopiecznym pozyskiwanie środków finansowych niezbędnych do codziennego 
funkcjonowania i procesu leczenia, jak i potrzebom zdrowotnym, prowadząc programy aktywnej rehabilitacji, rozwoju poprzez 
sport, czy wspierające zwiększenie samodzielności i niezależności w życiu codziennym. Wsparcie bezpośrednie to działalność o 
ogromnym znaczeniu społecznym, dzięki niemu Fundacja w sposób realny wpływa na codzienność osób z 
niepełnosprawnościami i przewlekle chorych, zapobiega ich wykluczeniu oraz buduje ich wartość w otaczającym 
społeczeństwie.
Fundacja realizowała także drugą misję, jaką jest szeroko pojęta zmiana społecznego postrzegania niepełnosprawności. Poprzez 
aktywność w tym zakresie Fundacja starała się zmieniać nastawienie osób pełnosprawnych, których postawa często 
charakteryzuje się rezerwą i wieloma barierami w kontakcie z OzN, bezpośrednio narażając ich na wykluczenie, a nawet 
dyskryminację. Fundacja podejmowała również starania, by zmienić nastawienie samych osób z niepełnosprawnościami, by 
budować w nich poczucie własnej wartości, mobilizować do codziennej pracy na rzecz zwiększania swojej niezależności i 
samodzielności, by dawać wiarę w to, że społeczność OzN stanowi bardzo ważny i w pełni wartościowy element społeczeństwa 
całego kraju. 
Realizując oba powyższe cele, Fundacja podejmowała aktywnie działania informacyjne i komunikacyjne, prowadziła akcje 
społeczne, rozwijała projekty edukacyjne i uświadamiające, a także intensywnie rozbudowywała społeczność beneficjentów, 
darczyńców, oraz sympatyków. 
Fundacja starała się jak najszerzej propagować ideę równości osób z niepełnosprawnościami, by w skali globalnej zwiększać 
ilość osób realnie identyfikujących się z tą ideą.  
W roku 2020 Fundacja również aktywnie współpracowała z innymi organizacjami pozarządowymi, wpływając na działalność 
całego III sektora w zakresie wsparcia i poprawy standardów życia osób z niepełnosprawnościami i przewlekle chorych.

W szczególności, w 2020 roku:
• Fundacja pozyskała wielu nowych sympatyków i fundatorów, którzy na bieżąco wspierają naszą działalność.
• Fundacja starała się na bieżąco dotrzeć do jak największej ilości osób z informacją o możliwości skorzystania z programów.
• Fundacja miała  11051 zarejestrowanych beneficjentów/podopiecznych w tym:
•      4029 – osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym
•  1360 – osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym
• 162 – osób niepełnosprawnych w stopniu lekkim
• 2843 – osób niesamodzielnych, przewlekle lub nieuleczalnie chorych
• 2657 – dzieci z wydanym orzeczeniem bez określonego stopnia niepełnosprawności (orzeczenie do 16 roku życia) 
w tym:
• 4919 – kobiet, dziewczynek
• 6132 – mężczyzn, chłopców
w tym:
• 3125 – dzieci w wieku do 16 lat
• 7926 – osoby dorosłe i powyżej wieku emerytalnego
• Fundacja prowadziła 7 projektów dla beneficjentów/podopiecznych :
I. Projekty REHABILITACJI prowadzone przez Avalon Active: Projekt AKTYWNI I SAMODZIELNI – projekt łączący aktywną 
rehabilitację ruchową oraz różnorodne zajęcia dodatkowe, dla OzN częściowo płatny, współfinansowany ze środków Fundacji, 
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Projekt AKTYWNOŚĆ KLUCZEM DO NIEZALEŻNOŚCI – projekt łączący aktywną rehabilitację ruchową oraz różnego typu zajęcia 
sportowe, dla OzN współfinansowany ze środków PFRON oraz Projekt DODATKOWA REHABILITAJCA KOMERCYJNA  – projekt 
rehabilitacji ruchowej  dla OzN i ich bliskich, płatny;  

• Fundacja w ramach projektów rehabilitacyjnych prowadzonych przez Avalon Active udzielała wsparcia w zakresie rehabilitacji 
osób z niepełnosprawnością. Fundacja w 2020 r. udzielała wsparcia stacjonarnie – w siedzibie Fundacji, w Warszawie oraz 
online – za pomocą aplikacji Zoom. Łącznie wykonała 15411,5 jednostek wsparcia, w tym: 
• 8081,5 jednostek zajęć indywidualnych w tym zajęć terapii manualnej 
• 312 jednostek konsultacji fizjoterapeutycznych 
• 937,5 jednostek konsultacji i terapii z logopedą  
• 930 jednostek konsultacji i terapii z psychologiem 
• 712,5 jednostek zajęć rehabilitacyjnych w wirtualnej rzeczywistości 
• 1077 jednostek zajęć Cross trening 
• 887,5 jednostek zajęć Outdoor  
• 199,5 jednostek zajęć z samodzielności na co dzień 
• 519,5 jednostek zajęć samoobrony 
• 663 jednostek zajęć relaksacyjno-oddechowych 
• 280 jednostek zajęć Nordic Walking 
• 28,5 jednostek zajęć Neuro Ice Skating 
• 739,5 jednostek zajęć tanecznych Zumba 
• 43,5 jednostek zajęć na basenie  
• Łącznie ze wsparcia w ramach projektu Avalon Active skorzystały 403 osoby. Fundacja w 2020 roku zorganizowała na 
Facebooku 121 treningów online (zajęcia aktywnej rehabilitacji, logopedyczne, relaksacyjno-oddechowe, nordic walkingu, 
zajęcia taneczne zumba), dedykowanych osobom z niepełnosprawnością. 
• W 2020 roku, zespół fizjoterapeutów Avalon Active odbył szkolenie prowadzone przez firmę Ottobock z zakresu zaopatrzenia 
ortopedycznego dla kończyn dolnych oraz zaprezentował przykładowe modele ortez i protez i omówił ich zastosowanie. 
• Pandemia koronawirusa, spowodowała znaczne ograniczenie działań Fundacji w jej siedzibie w tym aktywności w obszarze 
rehabilitacji. Wychodząc naprzeciw nowej sytuacji, Fundacja stworzyła cykl treningów online dedykowanych osobom z 
niepełnosprawnościami, prowadzonych przez fizjoterapeutów Avalon Active.  Ostatecznie działania te przerodziły się w projekt 
#aktywnizavalon. 
• Fundacja, realizując projekt Aktywni i Samodzielni czyli projekt łączący rehabilitację z aktywnościami, realizowała zajęcia takie 
jak: cross trening, nordic walking, virtual reality, zumba, neuroaiki, neuro ice skating, a także umożliwiała konsultacje i pomoc 
ze strony psychologa i logopedy. Ze względu na pandemie Fundacja wprowadziła innowacyjną terapie indywidualną z 
fizjoterapeutą online oraz zajęcia grupowe online w tym Nordic Walking, Crossfit, Zumba online dla osób z 
niepełnosprawnością z terenu całej Polski.  
• W celu ułatwienia dostępu do rehabilitacji dla osób z niepełnosprawnością i chorych posiadających prywatne ubezpieczenie, 
Fundacja kontynuowała współpracę z firmą  AWP Polska, a w celu umożliwienia pacjentom Fundacji jeszcze lepszej rehabilitacji, 
Fundacja zapewniła razem z OSiR Wawer możliwość korzystania z rehabilitacji na basenie.
• Fundacja utrzymywała współpracę z Biurem Karier Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie oraz Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego oferując miejsce do odbycia praktyk zawodowych lub wolontariatu przez studentów fizjoterapii.

II. Projekt WEŹ SPRAWY WE WŁASNE RĘCE – projekt pozwalający OzN i przewlekle chorym gromadzić środki finansowe 
pochodzące z darowizn i 1% podatku, finansowany ze środków Fundacji; 

• Fundacja na bieżąco udzielała porad i informacji oraz upowszechniała wiedzę służącą wyrównywaniu społecznych szans osób 
z niepełnosprawnością, chorych, i potrzebujących. Udzielano porad w bezpośrednim kontakcie, mailowo oraz telefonicznie, w 
szczególności o:
o prawach osób z niepełnosprawnością, w tym wynikających z kodeksu pracy;
o możliwościach wsparcia finansowego i rzeczowego osób z niepełnosprawnością wynikających z ustawy o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób z niepełnosprawnością;
o edukacji osób z niepełnosprawnością;
o możliwej pomocy społecznej;
o możliwościach uzyskania dofinansowań od firm lub instytucji;
o zaopatrzeniu ortopedycznym;
o nowościach i metodach dostępnej rehabilitacji leczniczej, leczenia w kraju i za granicą;
o instytucjach wsparcia najbliższych miejsca zamieszkania osób z niepełnosprawnością i ich rodzin;
o organizacjach zrzeszających i działających na rzecz osób z niepełnosprawnością  i oferowanych przez nie formach pomocy;
o programach Unii Europejskiej, rządowych, Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, PFRON, samorządowych oraz 
organizacji pozarządowych, w których beneficjantami są osoby z niepełnosprawnością;
o dostępności usług medycznych dotyczących przede wszystkim seksualności i rodzicielstwa, ale również innych specjalności 
mających znaczenie dla codziennego funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami;
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o innych sprawach, co do których wiedza pracowników Fundacji mogła zaspokoić potrzeby zgłaszających się osób z 
niepełnosprawnościami (m.in. były to sprawy z zakresu dostępności urologii, rozwoju poprzez sport, możliwości adaptacji aut, 
doboru sprzętu ortopedycznego - wózki, aparaty, protezy, itp.). 
• W ramach programu SUBKONT dofinansowano 14202 wnioski (o łącznej kwocie 46 797 682 zł) o wsparcie w zakresie:
1. kosztów medycznych (leki, usługi lekarskie, rehabilitacja, sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny, turnusy rehabilitacyjne);
2. kosztów zabiegów (zabiegi i operacje medyczne);
3. kosztów transportu (dojazd do pracy, szkoły, na rehabilitację, zakup pojazdu, dostosowanie pojazdu, utrzymanie pojazdu);
4. kosztów codziennego funkcjonowania (edukacja, szkolenia, dostosowanie mieszkania dla ON, sprzęt ułatwiający naukę i 
pracę, opłaty eksploatacyjne, opłaty za Internet, telefon, odzież, art. spożywcze i dietetyczne, wypoczynek i rekreacja).
• Fundacja wdrożyła nowy System Subkont oraz nowy Panel Logowania dla Podopiecznych. Zwiększająca się ilość 
Podopiecznych zmusza Fundację do wdrażania coraz bardziej efektywnych programów które ułatwiają księgowanie 1% 
podatku. Dodatkowo nowy panel logowania daje Fundacji możliwości zamieszczania modułów szkoleniowych dotyczących 
efektywnego apelowania o wpłaty z 1% podatku.
• W ramach akcji Fundacja udostępniała dedykowane programy PIT online oraz aktualne druki PIT na swojej stronie 
internetowej, umożliwiając darczyńcom przekazanie 1% podatku dochodowego za rok 2019 na wsparcie konkretnych 
podopiecznych.

III. Projekt HELPUJ.PL – projekt pozwalający na organizowanie zbiórek charytatywnych na zbudowanym przez Fundację 
dedykowanym portalu crowdfundingowym, finansowany ze środków Fundacji;

• W grudniu, Fundacja uruchomiła nową odsłonę platformy Helpuj.pl, która powstała w wyniku przeprowadzonej wśród 
podopiecznych ankiety. Powstał przyjazny, cyfrowo dostępny i atrakcyjny w formie serwis zbiórkowy w środowisku WordPress.
• W 2020 roku w portalu Helpuj.pl zostało opublikowanych 118 zbiórek na rzecz indywidualnych celów podopiecznych 
Fundacji. Darczyńcy przekazali w tym okresie 8182 wpłat na łączną kwotę 802109,15 zł.
By pomóc w zbiórce funduszy Użytkownicy portalu podjęli i zrealizowali takie działania charytatywne jak: spotkanie grupy 
morsów, bieg w korkach i szpilkach z piłką przy nodze połączony z wręczaniem kwiatów, podrzucanie piłki nogą, utworzenie 
ptasiego albumu, przeprowadzenie treningu gimanstycznego onilne w stroju księżniczki, ogolenie głowy „na zero”, domowe 
tańce oraz odczytanie wybranych wierszy Wisławy Szymborskiej w języku polskim (przez Paulinę Holtz) i angielskim (przez 
Joannę Juszczyk).
• Fundacja wsparła działania zbiórki dla zakładów opiekuńczo-leczniczych oraz domów pomocy społecznej borykających się ze 
skutkami pandemii, organizowanej przez helpuj.pl.

IV. Projekt AVALON EXTREME - projekt promujący sporty ekstremalne osób niepełnosprawnych, którego celem jest zmiana 
postrzegania niepełnosprawności przez społeczeństwo oraz przez same osoby niepełnosprawne, finansowany ze środków 
Fundacji;

• Ze względu na pandemię wiele eventów zostało odwołanych. Odbyło się 8 startów Ligi Avalon Extreme Racing przy 
współpracy z Race Day oraz King of Poland. Fundacja przygotowała specjalną strefę eventową, która podczas głównych startów 
była widoczna na wydarzeniach i prezentowała działania całej Fundacji. Fundacja pomagała zawodnikom w ich udziale w 
startach W sumie w  zawodach brało udział 8 osób z niepełnosprawnością. 
• Odbyły się dwa szkolenia oraz zawody dla zaawansowanych sitwake-owców w WakePark Gdańsk. W szkoleniach udział wzięło 
10 osób z niepełnosprawnością z województwa pomorskiego i podlaskiego. W trakcie sezonu z nowej dyscypliny sportowej jaką 
jest sitwake w WakePark Gdansk skorzystało ponad 15 osób indywidualnie. 
• Projekt Extreme prowadził treningi CrossFit współfinansowane przez PFRON oraz dodatkowe treningi finansowane przez 
Fundacje. Łącznie w 2020 roku przeprowadzono 320 godzin treningowych, w treningach brało udział 15 Beneficjentów. 
• Projekt Extreme w 2020 roku przeprowadzał treningi rugby stacjonarne w Centrum Sportu Raszyn, które współfinansowane 
były ze środków PFRON zgodnie z wnioskiem “Aktywni w życiu i sporcie” oraz dodatkowe treningi finansowane ze środków 
Fundacji. Z powodu pandemii okresowo były zamknięte ośrodki sportowe i treningi były realizowane poza stałymi miejscami 
treningu, w mniejszych grupach i indywidualnie. Łącznie przeprowadzono 270 godzin treningowych. W treningach drużyny 
rugby łącznie wzięło udział 11 Beneficjentów.
• W ramach kierunku pomocy 2: „Zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych” nasi wykwalifikowani trenerzy z 
doświadczeniem w pracy z OzN prowadzili bezpłatne zajęcia rugby na wózkach i treningi kondycyjno–siłowe. Co więcej, 
uczestnicy ćwiczeń korzystali z bezpłatnego wsparcia fizjoterapeuty czy treningów motorycznych, a także mieli możliwość 
konsultacji z psychologiem sportowym. Ale to nie wszystko! Podczas treningów uczestników wspierali wolontariusze, którzy z 
ogromnym zaangażowaniem pomagali osobom z niepełnosprawnością pokonywać kolejne etapy ćwiczeń i systematycznie 
zwiększać ich sportową aktywność. Prowadzenie regularnych treningów kondycyjno–siłowych i rugby na wózkach miało 
znaczący wpływ na poprawę formy fizycznej i sprawności osób z niepełnosprawnością, co miało przełożenie nie tylko na ich 
osiągnięcia sportowe, ale również na codzienność. Zapewnienie kompleksowej opieki wykwalifikowanych trenerów, 
fizjoterapeutów oraz psychologa sportowego było gwarancją pełnego wsparcia dla wszystkich uczestników projektu w rozwoju 
ich sportowej formy. Zagwarantowanie uczestnikom projektu możliwości trenowania w grupie niewątpliwie wpłynęło na 
większą szansę poradzenia sobie z trudami społecznego dystansu w niełatwym czasie związanym z pandemią COVID-19. 
Realizacja projektu w czasie, gdy wszystkie miejsca przeznaczone do treningów były zamknięte, a w szczególności OzN miały 
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bardzo ograniczony dostęp do różnego rodzaju aktywności, była szczególnie trudna. Udało się jednak utrzymać możliwość 
prowadzenia treningów i zachować ich ciągłość, co miało kluczowe znaczenie, nie tylko dla zdrowia, formy fizycznej, a przede 
lepszego samopoczucia i większej motywacji uczestników projektu. 
• Projekt Extreme rozpoczął 3 rok Kampanii Społecznej, w tym roku pod tytułem EXTRASRAWNI 2020 – Wystarczy zacząć, 
kampania była współfinansowana ze środków PFRON w ramach konkursu „Szansa-Rozwój-Niezależność”. Fundacja stworzyła 
serię 4 spotów telewizyjnych, w których występują trzej ambasadorowie „Avalon Extreme”. Opowiadają oni o swoich małych i 
dużych „słabościach” jakie mają w życiu. Kampania rozpoczęła się od emisji spotu telewizyjnego, a następnie reklamy radiowej. 
Po fazie wstępnej, mającej na celu zbudowanie szerokiej świadomości, kampania kontynuowana była w mediach 
społecznościowych i szerzej w kanałach digital – wykorzystane do tego zostały kanały własne bohaterów spotu oraz 
influencerów (Duży w maluchu, Kasia Meller i Anna Ganczarek). W działania zaangażowali się również artyści i celebryci między 
innymi Krzysztof Zalewski, Anna Dereszowska czy Antek Królikowski.  Dzięki kampanii Fundacja osiągnęła zmiany postaw takie 
jak wzrost zainteresowania sportem osób z niepełnosprawnością, bardziej pozytywna postawa wobec sportu osób z 
niepełnosprawnością.
Projekt Extreme pozyskał pięciu nowych ambasadorów związanych z nowymi dyscyplinami sportowymi, tj. biegi, wspinaczka 
górska, downhill. 
Przygotowano pełną komunikację nowego projektu Ice Drift 2020 oraz prowadzono działania PR w trakcie wyprawy oraz po 
powrocie.

V. Projekt SEKSON – projekt, którego celem jest obalanie stereotypów oraz poszerzanie wiedzy związanej z seksualnością i 
rodzicielstwem osób z niepełnosprawnością ruchową, zainagurowany ogólnopolską konferencją.

• W marcu 2020 r. rozpoczęły się prace nad projektem fotograficznym Pełnosprawni w miłości. Realizatorem projektu była 
Sielanka Studio. Projekt oparty na sesjach zdjęciowych osób z niepełnosprawnościami oraz ich partnerek, partnerów i rodzin. 
Celem projektu jest obalanie mitów i stereotypów oraz pokazanie osób z niepełnosprawnościami, żyjących w szczęśliwych 
związkach, zakładających rodziny - niepełnosprawność nie ma tu żadnego znaczenia i nie jest barierą w miłości. Wykonane na 
potrzeby Pełnosprawnych w miłości zdjęcia prezentowane były w formie wystawy podczas II edycji konferencji Sekson, 19-
20.09.2020 r. Część z prac fotograficznych oraz materiały filmowe, które powstały podczas realizacji sesji, opublikowane zostały 
na stronie www.sekson.pl, w dedykowanej zakładce.   W tym czasie zostało opracowane także nowe logo i identyfikacja 
graficzna projektu. W ramach komunikacji stworzone zostały cykle edukacyjne w formie publikowanych infografik, oraz 
animacji obalających mity związane z seksualnością i niepełnosprawnością. W listopadzie odbył się także pierwszy live na 
facebooku projektu Sekson. Działanie to realizowane jest do dziś, raz w miesiącu. W ramach komunikacji na instagramie 
prowadzony był także cykl Codziennika – raz w miesiącu profil projektu Sekson przejmowany był przez wybraną osobę z 
niepełnosprawnością, która w formie instastories opowiadała o swojej codzienności, niepełnosprawności, seksualności. W 
ramach tworzonych mediów społecznościowych udało nawiązać się wiele współprac z osobami z niepełnosprawnościami, 
influencerami, specjalistami i ekspertami. 
• W kwietniu 2020 Fundacja rozpoczęła projekt rozmów #wyłączamytabu #włączamywiedzę, publikowanych cyklicznie na 
kanale YouTube Fundacji Avalon. Są to 15-20-minutowe rozmowy, do których zaproszeni zostali zarówno specjaliści i eksperci, 
jaki i osoby z niepełnosprawnościami. Tematem rozmów są seksualność i rodzicielstwo OzN. We współpracy z agencją PR 
Exacto opracowane zostały scenariusze do rozmów. Realizatorem nagrań był Mieczysław Bryk. W lipcu rozpoczęte zostały 
nagrania, wywiady prowadzone były przez Żanetę Krysiak, specjalistkę ds. projektu Sekson oraz Martę Dudek, specjalistkę ds. 
komunikacji zewnętrznej i kontaktu z mediami. Zrealizowanych zostało 7 wywiadów. W październiku opublikowany został 
pierwszy z nich. Od października rozmowy publikowane są cyklicznie, raz w miesiącu. 
• Od maja 2020 r. trwały prace nad stroną internetową www.sekson.pl. Tworzona była mapa strony, strona w jej finalnej 
odsłonie uruchomiona została w lipcu i stale jest rozbudowywana. Na stronie znalazły się informacje dot. konferencji Sekson, 
partnerów i prelegentów, zakładki dedykowane projektom: Pełnosprawni w miłości i Mapa Dostępności. Stworzona została 
także zakładka „Aktualności”, w której regularnie pojawiały się wpisy dotyczące bieżących działań i wydarzeń w projekcie 
Sekson. W grudniu opublikowany został pierwszy artykuł, wraz z jego publikacją rozpoczął się etap planowania i 
opracowywania platformy edukacyjnej.  
• W czerwcu Fundacja rozpoczęła współpracę z Kulczyk Foundation i telewizją TVN w ramach programu Efekt Domina. Efektem 
ww. współpracy było powstanie odcinka programu poświęconego zagadnieniu seksualności i rodzicielstwa osób z 
niepełnosprawnością oraz sylwetce prezesa Fundacji – Sebastiana Luty. Kulczyk Foundation stała się także głównym partnerem 
Fundacji podczas organizowanej na jesieni II edycji ogólnopolskiej konferencji Sekson.
• Ze względu na pandemie Fundacja zdecydowała się zorganizować bezpłatną dwudniową konferencję Sekson we wrześniu – 
Niestety na miejscu mogła być ograniczona liczba osób, ale wiele osób skorzystało z transmisji live na Facebook.  Konferencja 
poświęcona była tematyce seksualności i rodzicielstwie osób z niepełnosprawnością. Wykłady i warsztaty były prowadzone 
przez specjalistów (m.in. fizjoterapeutów, seksuologów, ginekologów). Na konferencji pojawiło się łącznie 80 osób fizycznie. 
Konferencja była transmitowana online, zasięg konferencji to 38 tys. wyświetleń.  
• W grudniu 2020 nastąpił rozwój Mapy Dostępności – wyjątkowej inicjatywy realizowanej w ramach projektu Sekson. Mapa 
Dostępności Fundacji Avalon to ogólnopolska wyszukiwarka umożliwiająca łatwe znalezienie specjalistów współpracujących z 
osobami z niepełnosprawnością ruchową oraz placówek dostosowanych do potrzeb OzN. Na Mapie za pomocą Znaków 
Dostępności Fundacji Avalon oznaczone są dostosowane gabinety ginekologiczne, szkoły rodzenia oraz specjaliści z dziedziny: 
ginekologii, położnictwa, seksuologii, fizjoterapii, urologii i uroginekologii, doświadczeni w pracy z osobami z 
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niepełnosprawnością ruchową i sensoryczną.  W tym czasie Fundacja także nawiązała współpracę z ambasadorami inicjatywy - 
specjalistami oraz osobami z niepełnosprawnością.
• W ramach 26. edycji Festiwalu Pol’and’Rock, który ze względów pandemicznych odbywał się online pod hasłem 
Najpiękniejsza Domówka Świata, Fundacja zorganizowała w sierpniu live z udziałem dr Alicji Długołęckiej oraz influencerki 
Bogumiły Siedleckiej-Goślickiej, prowadzącej kanały w mediach społecznościowych jako Anioł Na Resorach. Tematami live’a 
były rehabilitacja seksualna, wyzwania stojące przed osobami z niepełnosprawnościami podczas inicjacji seksualnej oraz rola 
seksu w życiu osób z niepełnosprawnościami.  

Inne podjęte działania:
• W 2020 roku Fundacja wzięła udział w Warszawskich Targach Wolontariatu i współpracowała z zespołem wolontariuszy, 
tworząc most między osobami z niepełnosprawnością, a osobami pełnosprawnymi. 
• Fundacja w marcu we współpracy z Fundacją WOŚP zorganizowała szkolenia z pierwszej pomocy dla pracowników Fundacji 
Avalon.
• W lipcu w związku ze zbliżającymi się wyborami prezydenckimi Fundacja przeprowadziła w mediach społecznościowych akcję 
profrekwencyjną Twój Głos Ma Moc, zachęcającą osoby z niepełnosprawnościami do głosowania. W akcji wzięło udział 7 osób z 
niepełnosprawnościami związanych z Fundacją Avalon. Akcja spotkała się z pozytywnym odbiorem i dużym zainteresowaniem 
ze strony mediów.
• W październiku został uruchomiony profil Fundacji Avalon na platformie LinkedIn, gdzie informujemy o najważniejszych 
aktywnościach a także prowadzimy działania mające na celu pozyskiwanie różnych form wsparcia. 
• W listopadzie, wysłany został pierwszy newsletter do podopiecznych i subskrybentów, który od tego czasu wysyłany jest w 
częstotliwości dwutygodniowej i dotyczy najważniejszych działań w ramach każdego projektu prowadzonego w Fundacji. 
Uruchomiliśmy także profesjonalne biuro prasowe we współpracy z Prowly.  
• Także w grudniu zapoczątkowane zostały prace wdrożeniowe na rzecz dostosowania cyfrowego serwisów Fundacji Avalon do 
wymogów WCAG 2.1, zwłaszcza w zakresie głównego serwisu internetowego. W ich wyniku między innymi uporządkowane 
zostały poszczególne sekcje, dostosowane kontrasty treści wizualnych czy zmieniona wielkość czcionki. W działaniach wspierała 
nas niedowidząca podopieczna Fundacji.
• Fundacja kontynuowała organizację cyklicznych warsztatów gry na bębnach djembe dla osób z niepełnosprawnościami pod 
hasłem Djembe Dla Wózkersów, prowadzonych przez Fundację Projekt Walizka.
• Fundacja w sposób ciągły rozbudowywała system CRM (ang. Customer Relationship Management) służący do zarządzania 
projektami i kontaktami z beneficjentami. System znacznie ułatwia bieżące zarządzanie, kontakt z podopiecznymi i partnerami, 
pomaga w ewaluacji projektów i ułatwia sprawozdawczość.
• Fundacja kontynuowała współpracę z firmą Freshmail, specjalizującą się w zautomatyzowanych procesach komunikacji 
mailowej. Dzięki temu Fundacja mogła w sposób zautomatyzowany i masowy rozsyłać informacje drogą mailową, co znacząco 
ułatwiało kontakt z beneficjentami. 
• Fundacja opracowała i opublikowała na stronie internetowej 5 artykułów w temacie rehabilitacji oraz luźnych spostrzeżeń z 
życia osoby poruszającej się na wózku:

Dzięki realizacji opisanych powyżej projektów i aktywności, Fundacja Avalon osiągnęła następujące rezultaty:
• podniesienie standardu życia osób z niepełnosprawnością i przewlekle chorych,
• zmniejszenie liczby osób z niepełnosprawnością i przewlekle chorych, które wymagają długotrwałej rehabilitacji i wsparcia 
merytorycznego,
• zwiększenie możliwości podjęcia pracy przez osoby z niepełnosprawnością i przewlekle chore,
• zapobieganie pogorszeniu się stanu zdrowia osób objętych programami indywidualnej rehabilitacji.
• większe usamodzielnienie się społeczne osób z niepełnosprawnością i przewlekle chorych i ich rodzin uczestniczących w 
programach i projektach Fundacji,
• poprawa kondycji fizycznej i psychicznej osób z niepełnosprawnością i przewlekle chorych,
• przywrócenie zdolności (w niektórych przypadkach) do podjęcia pracy oraz brania czynnego udziału w życiu społecznym przez 
osoby z niepełnosprawnością i przewlekle chore;
• przywrócenie wiary we własne możliwości (poprzez zwiększenie samodzielności) przez osoby z niepełnosprawnością i 
przewlekle chore;
• poprawa jakości życia osób z niepełnoprawnością, przewlekle chorych i ich rodzin
• rozpowszechnienie wiedzy wśród osób z niepełnosprawnością i przewlekle chorych,
• wzrost witalności życiowej i aktywności podopiecznych Fundacji
• zwiększenie świadomości osób z niepełnosprawnością i przewlekle chorych, a także ich rodzin o swoich prawach i 
możliwościach,
• zwiększenie świadomości osób z niepełnosprawnością i przewlekle chorych, o dostępnych formach rehabilitacji i obowiązku 
rehabilitacji.

Podsumowując – w trakcie roku 2020 Fundacja Avalon pomimo przeszkód związanych z pandemią COVID-19 z powodzeniem 
realizowała swoją ideową misję:
Wspieramy osoby z niepełnosprawnościami i przewlekle chore, by mogły być aktywne w każdej sferze życia. Pomagamy w 
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby fizyczne

Osoby prawne

11051

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

pozyskiwaniu funduszy, rehabilitujemy, promujemy aktywność sportową, edukujemy.

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

1. Wsparcie finansowe codziennego 
funkcjonowania osób po urazie kręgosłupa i ich 
rodzin,osób z niepełnosprawnością i poważnie, 
przewlekle chorych i ich rodzin.
2. Udzielanie pomocy w finansowaniu zakupu 
ruchomości i nieruchomości ułatwiajacych 
funkcjonowanie osób po urazie kręgosłupa i ich 
rodzin, osób z niepełnospawnością i poważnie, 
przewlekle chorych.
3. Udzielanie pomocy w finansowaniu zakupu 
przedmiotów ortopedycznych oraz urządzeń 
ułatwiających funkcjonowanie osób po urazie 
kręgosłupa i ich rodzin, osób z 
niepełnosprawnością i poważnie, przewlekle 
chorych. 
4. Udzielanie pomocy w finansowaniu wyjazdów 
rehabilitacyjnych, sanatoryjnych, 
wypoczynkowych osób po urazie kręgosłupa i 
ich rodzin, osób z niepełnosprawnością i 
poważnie, przewlekle chorych wraz z 
opiekunami.

88.99.Z 24 259 355,76 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

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

Prowadzenie indywidualnych i grupowych 
zajęć fizjoterapeutycznych. Zajęcia 
prowadzone są w placówce fundacji w 
Warszawie. Co roku osoby z 
niepełnosprawnością mogą skorzystać z 
darmowego wsparcia w postaci bezpłatnej 
rehabilitacji. Wsparcie udzielane jest przez 
wykwalifikowany zespół fizjoterapeutów 
zanających doskonale potrzeby 
rehabilitacyjne osób z 
niepełnosprawnościami. Są to osoby z 
dyplomami uczelni wyższych posiadające 
doświdczenie w rehabilitacji osób z 
niepełnosprawnością. W trakcie zajęć 
osoby z niepełnosprawnością uzyskują nie 
tylko pomoc w zakresie powrotu do 
zdrowia, ale także co jest bardzo ważne 
możliwość usamodzielnienia się i 
socjalizacji z innymi osobami.

86.90.A 901 403,09 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

2 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

1. Gromadzenie i właściwe wykorzystanie 
środków finansowych i rzeczowych 
pochodzących z darów od osób fizycznych i 
prawnych. Środki przeznaczone są na pomoc dla 
osób z niepełnospawnością i przewlekle chorych 
jako wsparcie finansowe przeznaczone na 
umożliwienie powrotu do zdrowia. Środki 
gromadzone sa przez fundację i przekazywane 
jako wsparcie na podstawie indywidualnych 
wniosków składanych przez osoby potrzebujące 
pomocy finansowej. Są to środki przekazywane 
w ramach darowizn oraz w ramach corocznych 
rozliczeń 1% podatku przekazywane przez 
urzędy skarbiwe.

94.99.Z 20 917 273,61 zł
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50 740 154,39 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1 825 771,60 zł

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 67 226 179,55 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 65 508 275,92 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 203 281,52 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 3 657,34 zł

d) przychody finansowe 1 448 980,96 zł

e) pozostałe przychody 61 983,81 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 12 946 007,27 zł

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 47.91.Z

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet. Sklep 
charytatywny sklep.avalonextreme.pl umożliwia wsparcie projektu Avalon Extreme, 
promującego sporty ekstremalne osób z niepełnosprawnością, prowadzony przez Fundację 
Avalon. Misją Avalon Extreme jest zmiana postrzegania niepełnosprawmości poprzez 
promocję sportów ekstremalnych oraz kreowanie nowego wizerunku osób z 
niepełnosprawnościami jako aktywnych, samodzielnych i odnoszących sukcesy sportowe. W 
sklepie mozna kupić ubrania sportowe i gadżety Avalon Extreme. W ofercie sa koszulki, bluzy, 
czapki, plecaki, opaski, skarpetki i inne personalizowane produkty. Extremalne zakupy 
wspierają sporty osób z niepełnosprawnością.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

1 825 771,60 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych
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2.4. Z innych źródeł 1 714 246,29 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 29 365 847,87 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 46 078 032,46 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 57 105 338,69 zł 46 078 032,46 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

53 094 777,25 zł 45 176 629,37 zł

1 104 684,61 zł 901 403,09 zł

0,00 zł

0,14 zł

2 726 034,18 zł

179 842,51 zł 0,00 zł

1 Koszty medyczne - wsparcie osób niepełnosprawnych 19 078 287,75 zł

2 Koszty dojazdów na zabiegi operacje i rehabilitacje 5 181 068,01 zł

3 Koszty życia codziennego 20 917 273,61 zł

4 Dofinansowanie działalności odpłatnej 901 403,09 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł 0,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

9 544 921,40 zł

3 397 428,53 zł

0,00 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)

3 657,34 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 12 413 498,67 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -901 403,09 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 3 657,34 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

50 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)

47,53 etatów

5.3. Wynik działalności gospodarczej 3 657,34 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

905 495,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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49 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)

14 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

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

b) inne osoby

1 osób

13 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 3 553 636,61 zł

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

3 553 636,61 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)

4 883,69 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4) 

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

2 992,13 zł

7 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)

5 osób

w 
tym:

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

5 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

7 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

2 460 549,88 zł

1 862 843,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

154 385,48 zł

- inne świadczenia 443 321,40 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 1 093 086,73 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 560 489,51 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 2 993 147,10 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

18 500,00 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

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

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

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

12 751,20 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

X. Informacje uzupełniające

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

1 Aktywni w sporcie i w życiu Celem projektu jest organizacja 
treningów rugby na wózkach 
oraz kondycyjno-siłowych, która 
prowadzić ma do podniesienia 
sprawności fizycznej 
uczestników. Zadaniem 
projektu jest nie tylko 
zwiększenie funkcjonalności 
osób z niepełnosprawnością w 
zakresie uprawianego typu 
treningu, ale także rehabilitacja 
poprzez trening, która przełoży 
się na ogólną sprawność 
fizyczną, samodzielność i 
aktywność w życiu codziennym.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

234 279,76 zł

2 Aktywność kluczem do 
niezależności

Celem projektu jest zwiększenie 
samodzielności i zdolności do 
funkcjonowania w życiu 
społecznym 500 osób z 
niepełnosprawnością narządu 
ruchu w okresie od 01.2019 - 
03.2022.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

832 171,90 zł

3 Extrasprawni Celem projektu jest zmiana 
postrzegania 
niepełnosprawności przez ogół 
społeczeństwa i pokazanie 
drogi, jaką osoby z 
niepełnosprawnością muszą 
przejść, ku aktywności, 
niezależności i życiowej 
satysfakcji.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

854 171,90 zł

4 Dofinansowanie części 
kosztów wynagrodzeń 
pracowników oraz należnych 
od tych wynagrodzeń 
składek.

Celem jest dofinansowania 
części kosztów wynagrodzeń 
pracowników oraz należnych od 
tych wynagrodzeń składek na 
ubezpieczenia społeczne w 
przypadku spadku przychodów 
z działalności statutowej w 
następstwie wystąpienia 
COVID-19.

Urząd Pracy 353 085,99 zł

5 Finansowa pomoc szansą na
przetrwanie

Podtrzymanie funkcjonowania i 
minimalizowanie
negatywnych skutków 
pandemii COVID-19.

Narodowy Instytut Wolności0,00 29 911,16 zł
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1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Sebastian Luty, Łukasz Wielgosz Data wypełnienia sprawozdania

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2021-10-15
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