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Data zamieszczenia sprawozdania 2022-10-14

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)

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 zagranicą 
2. pomoc w finansowaniu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób po 
urazie kręgosłupa, osób z niepełnosprawnością, 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, 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 zagranicą osób po urazie kręgosłupa, 
osób z niepełnosprawnością, 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. upowszechnianie i rozwój sportu, kultury fizycznej, rekreacji i kultury 
sportowej osób z niepełnosprawnością, 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 z niepełnosprawnością 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)                       
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Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
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

FUNDACJA AVALON to ogólnopolska organizacja pozarządowa działająca na rzecz osób z niepełnosprawnością i osób poważnie, 
przewlekle lub nieuleczalnie chorych. 
Rok 2021 był już piętnastym rokiem prężnej działalności i rozwoju Fundacji. Rok ten był kolejnym rokiem pracy w obostrzeniach 
pandemii COVID-19. Fundacja miała już doświadczenie z poprzedniego roku, ale skutki pandemii odczuwane były cały czas. W 
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dalszym czasie Fundacja umożliwiała rehabilitację online, a duża część pracowników pracowała hybrydowo łącząc pracę z domu 
z pracą z biura. 
Poprzez swoją działalność, Fundacja wychodziła naprzeciw potrzebom materialnym swoich podopiecznych, umożliwiając im 
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 2021 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 2021 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 12095 zarejestrowanych beneficjentów/podopiecznych w tym:
4312 – osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym
1507  – osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym
187 – osób niepełnosprawnych w stopniu lekkim
3002 – osób niesamodzielnych, przewlekle lub nieuleczalnie chorych
3087 – dzieci z wydanym orzeczeniem bez określonego stopnia niepełnosprawności (orzeczenie do 16 roku życia) 
w tym:
5440 – kobiet, dziewczynek
6655 – mężczyzn, chłopców
w tym:
3532 – dzieci w wieku do 16 lat
8563 – osoby dorosłe i powyżej wieku emerytalnego
• Fundacja prowadziła 5 projektów dla beneficjentów/podopiecznych :
I. Projekty REHABILITACJI prowadzone przez Avalon Active: Projekt AKTYWNI I SAMODZIELNI, łączący aktywną rehabilitację 
ruchową oraz różnorodne zajęcia dodatkowe, dla OzN częściowo płatny, współfinansowany ze środków Fundacji, Projekt 
AKTYWNOŚĆ KLUCZEM DO NIEZALEŻNOŚCI, łączący aktywną rehabilitację ruchową oraz różnego typu zajęcia sportowe, dla 
OzN współfinansowany ze środków PFRON, a także projekt DODATKOWA REHABILITAJCA KOMERCYJNA, dotyczący rehabilitacji 
ruchowej  dla OzN i ich bliskich, płatny;  

• Fundacja w ramach projektów rehabilitacyjnych realizowanych przez Dział Avalon Active udzielała wsparcia w zakresie 
rehabilitacji osób z niepełnosprawnością. Fundacja w 2021 r. udzielała wsparcia stacjonarnie – w siedzibie Fundacji, w 
Warszawie oraz online – za pomocą aplikacji Zoom. Łącznie wykonała 17292 jednostek wsparcia, w tym: 
• 9661 jednostek zajęć indywidualnych w tym zajęć terapii manualnej 
• 669 jednostek konsultacji fizjoterapeutycznych
• 1665 jednostek konsultacji i terapii z logopedą
• 746,5 jednostek konsultacji i terapii z psychologiem
• 224,5 jednostek zajęć rehabilitacyjnych w wirtualnej rzeczywistości
• 1236 jednostek zajęć Cross trening
• 1081 jednostek zajęć Outdoor
• 180 jednostek zajęć samoobrony
• 306 jednostek zajęć relaksacyjno-oddechowych
• 137 jednostek zajęć Nordic Walking
• 732 jednostek zajęć tanecznych Zumba
• 103,5 jednostek zajęć na basenie
• 433,5 jednostek zajeć jogi
• 117 jednostek zajęć wspinaczki  
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• Łącznie ze wsparcia w ramach projektu Avalon Active skorzystały 483 osoby, spośród których 252 osoby skorzystały z projektu 
realizując zajęcia online. 
• Fundacja, realizując projekt Aktywni i Samodzielni czyli projekt łączący rehabilitację z aktywnościami, organizowała zajęcia 
takie jak: cross trening, nordic walking, virtual reality, zumba, neuroaiki, joga, zajęcia na basenie, zajęcia relaksacyjne, 
samoobrona, a także umożliwiała konsultacje i pomoc ze strony psychologa i logopedy. 
• 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.
• W styczniu 2021 r. wprowadzony został system ewaluacji pacjentów mający na celu systematyczne sprawdzanie postępów w 
terapii. 
• W lutym 2021 r. Fundacja Avalon objęła patronatem projekt “ABC Empatii”. Zespół Avalon Active, w tym fizjoterapeuta Adam 
Wójcicki, był współautorem rozdziału dotyczącego niepełnosprawności ruchowej. Fundacja Avalon została jednym z patronów 
projektu edukacyjnego, prowadzonego przez Czepczyński Family Foundation (CFF) - „ABC-Empatii”, którego głównym celem jest 
likwidacja barier i stereotypów związanych z osobami z niepełnosprawnościami. Projekt jest skierowany głównie do dzieci w 
wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym a także nauczycieli, rodziców i opiekunów.
• W marcu 2021 r. zostało przeprowadzone przez specjalistki Avalon Active webinarium w ramach współpracy z Czepczyński 
Family Foundation. 9 marca z ekspertami Avalon Active prowadzący porozmawiali o tym, dlaczego w życiu dziecka istotna jest 
samodzielność, gdzie szukać pomocy, by je usamodzielnić; a także jak szkoła może pomóc w tym procesie, dostosowując 
placówkę i reagując w określonych sytuacjach. Uczestnikami webinarium była kadra pedagogiczna oraz rodzice. 
• We wrześniu 2021 r. Fundacja dołączyła do Poland Business Run 2021. Dołączamy do wielu charytatywnych akcji, biegliśmy 
żeby pomóc. Prócz pracowników Fundacji Avalon w biegu wzięli również udział podopieczni z niepełnosprawnością. 
• We wrześniu 2021 r. Fundacja rozpoczęła prowadzenie zajęć jogi dla osób z niepełnosprawnością. Ćwiczenia jogi jak i 
pozostałe aktywności kierowane są do osób z niepełnosprawnością ruchową. Niezależnie od tego czy ktoś korzysta z wózka, 
balkonika, czy porusza się samodzielnie, zajęcia dostosowane są do potrzeb i możliwości uczestników. 
• We wrześniu 2021 r. Fundacja rozpoczęła także zajęcia wspinaczki dla osób z niepełnosprawnością ruchową we współpracy ze 
Stowarzyszeniem Skocznia. Dzięki tej dyscyplinie można rozwinąć sprawność fizyczną oraz uruchomić niewykorzystane obszary 
mózgu celem poprawy sprawności. Zajęcia są prowadzone przez instruktorów, posiadających wieloletnie doświadczenie we 
wspinaniu się z osobami z niepełnosprawnościami. W późniejszym czasie Fundacja, przeprowadziła szkolenie dla instruktorów 
wspinaczki z zakresu savoir vivre wobec OzN oraz obsługi pacjenta z niepełnosprawnością ruchową. Podczas szkolenia 
instruktorzy otrzymali wiele praktycznych wskazówek oraz porad dotyczących specjalnych potrzeb, jakie mogą mieć pacjenci 
poruszający się na wózku, o kulach, zmagający się ze spastyką.
• W listopadzie 2021 r. fizjoterapeutki Avalon Active – Aleksandra Jurczak i Magda Bartniczak- wzięły aktywny udział w 
konferencji naukowej “RAZEM - edukacja i rozwój zawodowy osób niepełnosprawnych w health&beauty ” zorganizowanej przez 
Wyższą Szkołę Inżynierii i Zdrowia w Warszawie. Konferencja odbywała się w trybie hybrydowym i była kierowana przede 
wszystkim do nauczycieli akademickich, studentów, psychologów, doradców zawodowych, pracodawców działających w branży 
health&beauty i innych specjalistów zdrowiem/edukacją. Nasze fizjoterapeutki przedstawiły temat “Savoir vivre wobec osób z 
niepełnosprawnością ruchową”.

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;
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 15 953 wnioski (o łącznej kwocie 52 999 416,48 zł) o wsparcie w zakresie:
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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).
• W styczniu Fundacja uruchomiła opcję założenia subkonta online przez stronę internetową Fundacji. Każda osoba zakładająca 
subkonto w Fundacji może podjąć decyzję czy chce zrobić to tradycyjnie w formie papierowej czy online wypełniając zgłoszenie 
dostępne na stronie internetowej. Potwierdzenie tożsamości obywa się poprzez serwis BlueMedia. Niezależnie od wybranej 
formy subkonto zakładane jest w ciągu około 3 dni roboczych.
W styczniu udało się także przywrócić opcję wspierania indywidualnych subkont poprzez SMS charytatywny.
• W kwietniu Fundacja uruchomiła Kompleksowe Centrum Poradnicze na bazie dofinansowania ze środków PFRON. Porady 
udzielane są zarówno osobom z niepełnosprawnościami, jak i rodzinom oraz bliskim tych osób. Kompleksowe wsparcie, którym 
Fundacja objęła osoby z niepełnosprawnością, jest dla nich niezwykle wartościowe. W powstałym Centrum, beneficjenci i ich 
rodziny mogą uzyskać informacje z różnych dziedzin niezbędne do codziennego rozwiązywania wielu problemów związanych z 
niepełnosprawnością. W 2021 Fundacja udzieliła 1236 porad osobom z niepełnosprawnością i ich rodzinom. Porady były 
udzielane przez specjalistów takich jak: psycholog, prawnik, seksuolożka oraz doradczyni dla osób z niepełnosprawnościami i ich 
rodzin. 
• W maju Fundacja uruchomiła nową metodę wsparcia poprzez przelew na telefon BLIK.
• We wrześniu Fundacja, dla przyśpieszenia realizacji wniosków o dofinansowanie, zwiększyła wysyłanie przelewów z 
dofinansowaniem do dwóch razy w ciągu dnia.
• W październiku Fundacja wdrożyła nową szatę graficzną ulotek dla Podopiecznych oraz dodała możliwość uzyskania od 
Fundacji raz w roku 200sztuk bezpłatnych spersonalizowanych wizytówek. 
• W listopadzie Fundacja uruchomiła Indywidualne Panele Wpłat dla Podopiecznych. Jest to nowoczesne narzędzie ułatwiające 
przekazanie wpłaty na wybrane subkonto drogą elektroniczną. Jednocześnie Fundacja dodała opcję przekazania darowizny przez 
PayPal. 
• W grudniu Fundacja wdrożyła opcję przesłania listu do Fundacji poprzez paczkomat Inpost.
• W ramach promocji zbiórki 1% podatku Fundacja udostępniała dedykowane programy PIT online oraz aktualne druki PIT na 
swojej stronie internetowej, umożliwiając darczyńcom przekazanie 1% podatku dochodowego za rok 2020 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 2021 roku w portalu Helpuj.pl zostało opublikowanych 159 zbiórek na rzecz indywidualnych celów podopiecznych Fundacji 
oraz 13 wyzwań charytatywnych. Darczyńcy przekazali w tym okresie 16 374 wpłaty na łączną kwotę 1 083 259,66 zł.
Konsekwentnie prowadzone były działania na rzecz promocji portalu oraz zbiórek podopiecznych Fundacji. W styczniu i lutym 
przeprowadzona została  kampania nastawiona na wsparcie zbiórek oraz portalu. Fundacja zorganizowała dwa webinaria w 
Grupie Podopiecznych Fundacji Avalon na Facebooku dotyczące założenia i skutecznego prowadzenia zbiórki na Helpuj.pl. 
• W sierpniu Fundacja odnowiła mural Helpuj.pl przy Rondzie Unii Europejskiej, umieszczając na nim nowe logotypy - Fundacji 
oraz Helpuj.
• We wrześniu portal obchodził trzecie urodziny. Z tej okazji pod muralem miał miejsce happening z udziałem bohaterów 
muralu, jego autora Dariusza Paczkowskiego, influencerki Bogumiły Siedleckiej-Goślickiej („Anioł Na Resorach”), ambasadorki 
Fundacji Moniki Szynkowskiej oraz innych zainteresowanych osób. 
• W październiku uruchomiony został regularny Newsletter do darczyńców z Helpuj.pl, wychodzący standardowo raz w 
miesiącu. Newsletter jest formą wsparcia działań fundraisingowych na rzecz podopiecznych Fundacji, którzy założyli zbiórki w 
portalu, a także formą budowania relacji z darczyńcami.
• W grudniu zorganizowana została szeroka promocja zachęcająca do świątecznego pomagania piosenką Helpuj w Święta, do 
której zaangażowali się pracownicy Fundacji. Autorkami słów i muzyki są Zuzanna Makowska i Marta Grzegorczyk. Piosenka 
zaśpiewana została przez Zuzannę Makowską, Martę Grzegorczyk, Annę Niedzielak, Helenę Szczukę, Żanetę Krysiak oraz Łukasza 
Wielgosza. W teledysku oprócz pracowników, wzięli udział podopieczni Fundacji a także jej Ambasadorka – Monika Szynkowska. 
Premiera utworu na YouTube oraz na platformach streamingowych miała miejsce 3 grudnia – w Międzynarodowy Dzień Osób z 
Niepełnosprawnościami. Tego dnia gościliśmy z piosenką w programie Dzień Dobry TVN oraz na wernisażu wystawy Outside the 
box w budynku Varso, której Fundacja Avalon była głównym partnerem. Liczne media informowały o piosence – na temat jej 
powstania nakręcono odcinek programu Pełnosprawni, reportaż dla Polskiego Radia oraz rozmowy w różnych stacjach 
radiowych. Płyta z piosenką była także świątecznym prezentem przy okazji wysyłki kartki z życzeniami.

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;

• Kontynuacja Kampanii EXTRASRAWNI 2020/2021 – Wystarczy zacząć, dofinansowana z PFRON - Fundacja stworzyła serię 4 
spotów telewizyjnych, w których występują trzej ambasadorowie „Avalon Extreme”. Opowiadają oni o swoich małych i dużych 
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„słabościach”, jednocześnie pokazując, że niepełnosprawność nie jest ich słabością. 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 – Fundacja wykorzystała do tego 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 Antoni Królikowski. Emisja kreacji i spotu video w 
kampanii internetowej i social media osiągnęła zasięg 14 mln odbiorców. Analiza wykazała, że po zetknięciu się z kampanią  47%
 osób bardziej zainteresowała się sportem osób z niepełnosprawnością ruchową. Dzięki kampanii Fundacja osiągnęła zmiany 
postaw m. in.:
• Wzrost zainteresowania sportem osób z niepełnosprawnością
• Bardziej pozytywną postawę wobec sportu osób z niepełnosprawnością 
• Osoby z niepełnosprawnością nie są postrzegane jedynie przez pryzmat swojej niepełnosprawności 
• Założony został profil Avalon Extreme na TikToku, w którym przeprowadzony został, we współpracy z AMP Futbol, tzw. 
challenge, w ramach którego TikTokerzy opublikowali 1 055 kreacji z hasztagiem #extrasprawni. 
• Kontynuacja projektu „Aktywni w sporcie i w życiu”, dofinasowanego przez PFRON. W ramach projektu Fundacja realizowała 
stacjonarne treningi sportowe w ramach rugby na wózkach oraz treningi kondycyjno-siłowe. Fundacja udzieliła w ramach tego 
projektu wsparcia 23 beneficjentom w łącznej liczbie 7896 godzin. Uczestnicy projektu korzystali z bezpłatnego wsparcia 
fizjoterapeuty, treningów motorycznych, a także mieli możliwość konsultacji z psychologiem sportowym. 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 osoby z niepełnosprawnością miały 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 wszystkim lepszego samopoczucia i większej 
motywacji uczestników projektu. Treningi były prowadzone w Centrum Sportu Raszyn. Fundacja przeprowadziła łącznie 96 
godzin treningów. Po zakończeniu projektu „Aktywni w sporcie i w życiu” zakończono współpracę z drużyną rugby Avalon 
Extreme.
• Projekt „Szkolenia sportowe Aktywni z Avalon”, dofinansowany przez PFRON - w projekcie brało udział 160 Beneficjentów. 
Fundacja zrealizowała łącznie 480 godzin szkoleń. W ramach szkoleń „Aktywni z Avalon” kontynuowano współpracę z 
wakeparkami w Polsce, w szczególności 6 obiektom sportowym wypożyczono sprzęt sportowy niezbędny do uprawiania tej 
dyscypliny. W każdym z obiektów osoby z niepełnosprawnością indywidualnie korzystały ze sprzętu i infrastruktury. Najwięcej 
osób wzięło udział w aktywnościach sitwake organizowanych w  WakePark Gdańsk. Ambasador Szymon Klimza wziął udział w 
Mistrzostwach Polski w Sitwake w Brwinowie, zajmując 2 miejsce.
• Dodatkowo Fundacja prowadziła zajęcia CrossFit. Treningi były prowadzone stacjonarnie w Fundacji i na sali rehabilitacyjnej. 
W 2021 roku Fundacja przeprowadziła 288 godzin treningów dla 15 Beneficjentów. 
• W roku 2021 Fundacja zmieniła zasady organizacji Ligi Avalon Extreme Racing i współpracy z zawodnikami biorącymi udział w 
zawodach racingowych. W ramach Ligi Avalon Extreme zawodników podzielono na 3 grupy: BASIC, CLUB i EXPERT na podstawie 
ich doświadczenia i wyników osiąganych w tej dyscyplinie sportowej. Zawodnicy brali udział w zawodach organizowanych przez 
Race Day oraz King of Poland. Każdy z zawodników wziął udział w minimum 4 zawodach. Ambasador Kamil Kosela wziął udział w 
12 startach i zajął 4 miejsce w klasyfikacji generalnej zawodów King of Poland. 
• Najlepsze osiągnięcia ambasadorów Avalon Extreme: 
o Sławomir Jędrzejko zdobył brązowy medal w Mistrzostwach Polski w Bydgoszczy w podnoszeniu sztangi niepełnosprawnych, a 
w Ogólnopolskich Zawodach Integracyjnych w wyciskaniu sztangi leżąc zajął pierwsze miejsce. 
o Szymon Klimza zajął 5 miejsce w półfinałach zawodów WheelWOD Games.
• Ambasador Avalon Extreme – Jakub Królikowski wziął udział w dwóch dużych wyprawach w góry. W maju zdobył szczyt Góry 
Zborów Podlesice, w czerwcu wspiął się na Zamarłą Turnię. 
• Dwóch ambasadorów projektu Avalon Extreme wzięło udział w Mistrzostwach Polski w Paranarciarstwie Alpejskim w marcu 
2021. W slalomie gigancie Szymon Klimza zajął 6 miejsce, w slalomie Szymon Klimza uplasował się na 4 miejscu. W 
Mistrzostwach Polski w Narciarstwie Biegowym Osób z Niepełnosprawnością Szymon zajął 4 miejsce.
• Ambasador Adam Czeladzki wylatał na szybowcach łącznie 77h i 9 minut, przekraczając nalot 5000 godzin. W 2021 roku dwa 
razy stanął na podium, zajmując 1 miejsce w Leszno Cup i 2 miejsce w Fatra Challenge Cup w Prievidzy na Słowacji.
• W październiku Fundacja świętowała szóste urodziny projektu Avalon Extreme. Z tej okazji zorganizowano wydarzenie w Cisnej 
na Podkarpaciu, podczas którego odbyła się trzygodzinna rywalizacja dwóch 6-osobowych drużyn. W myśl hasła „Prawdziwy 
sport jest jeden”, obok siebie rywalizowali sportowcy z niepełnosprawnością, jak i osoby sprawne. 
• W 2021 roku poszerzono działalność projektu Extreme o 3 nowe dyscypliny sportowe:
1. SKOKI ZE SPADOCHRONEM - Avalon Extreme zorganizował konkurs w mediach społecznościowych, w którym do wygrania był 
skok ze spadochronem w najbardziej malowniczej lokalizacji w Polsce - na Helu. Zwycięzcy konkursu odebrali nagrodę we 
wrześniu 2021. 
2. NURKOWANIE - w listopadzie 2021 zorganizowano pierwsze szkolenie z nurkowania w DeepSpot w Mszczonowie. Zwycięzcy 
konkursu zorganizowanego w mediach społecznościowych wzięli udział w 2-dniowym kursie nurkowania, którego zwieńczeniem 
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była możliwość zejścia na głębokość 8 metrów w najgłębszym basenie w Europie. Wydarzenie zorganizowano przy współpracy z 
profesjonalnymi instruktorami nurkowania ze Stowarzyszenia To Ma Sens. 
3. E-SPORT - projekt Avalon Extreme rozpoczął działania związane z nową dyscypliną sportową. Nawiązano współpracę z Polską 
Ligą Esportową oraz ProMaster League w celu zaplanowania organizacji pierwszych simracingowych zawodów gamingowych  – 
Avalon Extreme GT Challenge.

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

• W ciągu całego roku od stycznia do grudnia w 2021 roku Fundacja intensywnie rozwijała projekt Mapy Dostępności. Mapa 
Dostępności to wyszukiwarka specjalistów i placówek dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową i 
sensoryczną. Znajdują się na niej placówki i specjaliści z dziedziny: ginekologii, położnictwa, seksuologii, fizjoterapii, urologii, 
uroginekologii i psychoterapii z obszaru całej Polski. Proces weryfikacji placówek i specjalistów umieszczanych na Mapie 
obejmuje nie tylko dostosowanie architektoniczne, ale także doświadczenie i otwartość specjalistów i personelu względem 
obsługi osób z niepełnosprawnościami. W 2021 roku na Mapie znalazło się 270 placówek i specjalistów usytuowanych w 100 
miejscowościach na terenie całej Polski. Na stronie projektu Sekson powstała zakładka dedykowana Mapie Dostępności, 
dostępna pod adresem: www.mapadostepnosci.pl. W zakładce dostępne są formularze zgłoszeniowe dla specjalistów i 
placówek pragnących dołączyć do Mapy, informacje o gabinetach oferujących określone rodzaje dostosowań do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami oraz o działaniach prowadzonych w ramach inicjatywy.
• W styczniu Fundacja publikowała raport z Badania “Seksualność i rodzicielstwo osób z niepełnosprawnością ruchową ”. 
Zorganizowane zostały spotkania live dotyczące wyników raportu, Fundacja wysłała także informację o badaniach do instytucji 
współpracujących, organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych.
• W lutym 2021 w ramach działań związanych z Mapą Dostępności Fundacja zorganizowała akcję społeczną pod hasłem: Zbadaj 
się! Nie odkładaj. Zaproszono do niej 21 osób z niepełnosprawnościami i influencerów. Akcja stanowiła odpowiedź na wyniki 
badań „Seksualność i rodzicielstwo osób z niepełnosprawnością ruchową ”, przeprowadzonych przez Fundację Avalon. Jej 
odbiorcami były osoby z niepełnosprawnościami, specjaliści i placówki medyczne. Poprzez działania w ramach akcji Fundacja 
dążyła do zwiększenia dostępu osób z niepełnosprawnościami do usług medycznych z zakresu szeroko rozumianego zdrowia 
intymnego oraz popularyzacji profilaktyki zdrowia i regularnych badań. 
• W marcu fundacja powołała Zespół Ekspercki funkcjonujący przy projekcie Sekson. Zespół spotyka się raz w miesiącu, będąc 
wsparciem merytorycznym przy Projekcie Sekson. 
• W czerwcu 2021 fundacja zorganizowała Tydzień Seksualności, którego tematem przewodnim była rehabilitacja seksualna w 
praktyce. W trakcie trwania Tygodnia poruszone zostały m.in. tematy, które pomagały odpowiedzieć na szereg pytań - jak 
zacząć rehabilitację seksualną, jaki wpływ na współżycie ma cewnikowanie, na czym polega rehabilitacja erekcji i czym jest 
rehabilitacja urologiczna, jak na zdrowie wpływa aktywność seksualna itd. Podczas Tygodnia działania ze strony merytorycznej 
wsparli m.in.: dr n. med. Dariusz Radomski, fizjoterapeutka uroginekologiczna Joanna Karczewska, seksuolożka Patrycja 
Wonatowska, seksuolożka Sylwia Wierzbicka, urolog dr n. med. Piotr Paweł Świniarski. 
• Przez cały rok Fundacja opublikowała 8 odcinków wywiadów na kanale YouTube w ramach rozmów #wyłączamytabu 
#włączamywiedzę
• W sierpniu 2021 r. Fundacja zorganizowała projekt fotograficzno-filmowy “Pełnosprawni w miłości”. W ramach tego projektu 
zrealizowana została wystawa prac I edycji Pełnosprawni w miłości w Klubokawiarni Jaś i Małgosia w Warszawie, zrealizowano 
II edycję projektu, a także wystawę podczas III Konferencji Sekson. W projekcie wzięło łącznie udział 10 par/bohaterów, którzy 
podzielili się swoją historią, relacjami i bliskością, które zostały uwiecznione na fotografiach. 
• W dniach 19-20.09.2021 r. Fundacja zorganizowała III Konferencję Sekson, która miała miejsce w Centrum Kreatywności 
Targowa. Konferencja została zrealizowana w wersji hybrydowej co spotkało się z bardzo dobrym odbiorem. Podczas 
konferencji prelekcje wygłosiło 42 prelegentów, przeprowadzonych zostało także 8 warsztatów praktycznych oraz dwa panele 
dyskusyjne. Stacjonarnie udział w konferencji wzięło ponad 100 osób każdego dnia, online Konferencja dotarła do ponad 2000 
tys. osób. Całość Konferencji została zarejestrowana i udostępniona w formie oddzielnych filmów z prelekcjami na kanale 
YouTube Fundacji Avalon. Konferencja koncentrowała się na temacie seksualności i rodzicielstwa osób z niepełnosprawnością 
ruchową, poruszone zostały m.in. tematy: ciąży a niepełnosprawności, adopcji przez osoby z niepełnosprawnościami, 
profilaktyki zdrowia, akceptacji niepełnosprawności, edukacji seksualnej dzieci z niepełnosprawnościami, rozwoju 
psychoseksualnego, wpływu aktywności seksualnej na niepełnosprawność. Udało się pozyskać dużą liczbę patronatów i 
partnerstw, a także zaangażować we współpracę 25 influencerów. Pojawiło się łącznie ponad 90 publikacji w mediach. 
Zrealizowana została także wysyłka kreatywna do osób medialnych i influencerskich, dużym wsparciem były przekazane przez 
partnera N69 gadżety erotyczne.  
• W październiku 2021 r. – Fundacja przygotowała publikację edukacyjną p.t. „Jak zadbać o swoje zdrowie intymne. Poradnik w 
7 krokach”. We współpracy z zespołem eksperckim powstał poradnik dot. profilaktyki zdrowia intymnego, dystrybuowany 
podczas Konferencji Sekson.
• W listopadzie 2021 r. Fundacja zorganizowała Festiwal Singli, którego celem były działania edukacyjne w zakresie wspierania 
osób z niepełnosprawnościami w kontekście randkowania, bezpiecznego korzystania z portali randkowych, a także organizacja 
wydarzeń na żywo jako działań aktywizujących, włączających i budujących społeczność wokół Projektu Sekson. Działanie to było 
przeprowadzone online, planowane jako wydarzenie cykliczne w projekcie. Udało się pozyskać sponsora rzeczowego - markę 
Girls Watch Porn oraz patronat medialny Sympatia.pl. W wydarzeniach stacjonarnych udział wzięło 50 osób. Fundacja 
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zrealizowała m.in.: pokaz filmowy z dyskusją po filmie w tematyce akceptacji niepełnosprawności, rozmowę live z Renatą 
Orłowską i Julią Zakrocką o randkowaniu z perspektywy wieku, rozmowę live z marką Girls Watch Porn o roli pornografii i 
ciałopozytywności, webinar z Sarą Martyniuk o zachowaniu niezależności i odrzuceniu, warsztaty dot. korzystania z portali i 
aplikacji randkowych, instastories edukacyjne o pierwszym razie z perspektywy kobiety z niepełnosprawnością, powstała także 
lista dostosowanych miejsc na pierwszą randkę oraz artykuł „Jak randkować online – praktyczny poradnik”.
• W grudniu 2021 r. Fundacja zorganizowała kampanię p.t. „Pełnosprawni w miłości”. Była to ogólnopolska kampania społeczna 
realizowana przez Fundację Avalon w ramach projektu Sekson. Celem kampanii było pokazanie, że niepełnosprawność nie 
ogranicza i nie wyklucza z miłości, związków, posiadania dzieci, rodziny. Kampania promowała ideę otwartości i równości w 
debacie o niepełnosprawności, seksualności i rodzicielstwie. Kampania współfinansowana  była z środków PFRON. Efektem prac 
były trzy spoty reklamowe, będące opowieściami o trzech parach bohaterów. Kampania przedstawia życie prywatne i intymne 
trzech par, w których jeden z partnerów doświadcza niepełnosprawności. Kampania prowadzona była w telewizji, radio, 
Internecie, mediach społecznościowych, na nośnikach zewnętrznych oraz w mediach tradycyjnych. Kampania spotkała się z 
ogromnym zainteresowaniem i wywołała społeczną dyskusję wokół niepełnosprawności, równości społecznej oraz prawa do 
zakładania rodziny i posiadania dzieci. Kampania dotarła do ponad 25 milionów osób.. 
• Przez cały rok Fundacja rozwijała media społecznościowe projektu Sekson. W tym zakresie zrealizowano następujące 
działania: 
1. Kontynuowany cykl Codziennik – cykl, w ramach którego osoby z niepełnosprawnościami za pomocą Instagrama Projektu 
Sekson w formie krótkich filmików dzielą się swoimi doświadczeniami, pokazują, jak wygląda ich codzienność, odpowiadają na 
pytania dot. ich niepełnosprawności i funkcjonowania, do końca 2021 r. zrealizowaliśmy 8 codzienników. 
2. Cykl “Wy Pytacie” we współpracy z Grupą PONTON – cykl 16 edukacyjnych infografik, publikowanych w social mediach 
Projektu Sekson, w ramach którego edukatorzy seksualni Grupy PONTON – Miri Palak i Patrycja Wonatowska, odpowiadały na 
nadesłane od obserwatorów Projektu Sekson pytania z zakresu seksualności.
3. Cykl “Obalamy mity” – cykl edukacyjnych infografik, opartych na podstawie badań „Seksualność i rodzicielstwo osób z 
niepełnosprawnością ruchową”, zrealizowanych na zlecenie Fundacji Avalon. Cykl przybliżał zagadnienia seksualności, 
niepełnosprawności, mitów i stereotypów wokół tych obszarów, poruszonych w badaniach.
4. 7 transmisji live na Facebooku i 3 transmisje live na Instagramie, które zapisane są na profilach Projektu Sekson - były to 
rozmowy z ekspertami i osobami z niepełnosprawnościami, w ramach których edukowaliśmy w zakresie poruszanego w danym 
miesiącu, okresie tematu. 
• Projekt Sekson, w ramach realizacji swojego celu , współpracował z wieloma markami, organizacjami pozarządowymi oraz z 
organizacjami społecznymi, tj.: 
1. Your KAYA - współpraca edukacyjna pod tytułem „Pełno(s)prawnie seksualni”, z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z 
Dyskryminacją Osób z Niepełnosprawnościami. Celem przedsięwzięcia było przybliżenie tematów związanych z 
niepełnosprawnością, seksualnością i rodzicielstwem. Na blogu Your KAYA opublikowane zostały artykuły przygotowane przez 
specjalistki projektu Sekson. Na Instagramie Your KAYA zagościły również osoby z niepełnosprawnościami, odważnie mówiąc o 
seksualności OzN. 
2. Udział w odcinku serii W łóżku. Rozmowy dopasowane marki Durex - Projekt Sekson merytorycznie wsparł nowy odcinek z 
serii publikowanej na YouTubie: W ŁÓŻKU. Rozmowy dopasowane. Materiał został wyprodukowany przez markę Durex i Abstra. 
W odcinku pt. „Życie erotyczne osób z niepełnosprawnością ”, poruszono tematykę życia intymnego osób z różnymi rodzajami 
niepełnosprawności, w odcinku wystąpiły ekspertki Projektu Sekson. Materiał dostępny jest na kanale YouTube W ŁÓŻKU. 
Rozmowy dopasowane. 
3. Fundacja Medycyny Prenatalnej - współpraca edukacyjna w ramach badań prenatalnych - celem projektu było przybliżenie 
tematu badań prenatalnych: dlaczego są tak istotne, co się na nie składa, kto powinien je wykonywać? Partnerem projektu była 
Fundacja Medycyny Prenatalnej im. Ernesta Wójcickiego. W ramach działań zorganizowany został live z przedstawicielami 
Fundacji Medycyny Prenatalnej, ukazał się artykuł w temacie badań prenatalnych, a także cykl edukacyjnych infografik w tym 
zakresie tematycznym.
4. Udział Projektu Sekson w kampanii koła psychologicznego KNP Pragma dot. seksualności - w ramach współpracy odbył się 
live na profilu KNP Pragma, w którym udział wzięła Żaneta Krysiak z Projektu Sekson. Live dotyczył działalności Projektu Sekson 
oraz badań „Seksualność i rodzicielstwo osób z niepełnosprawnością ruchową ” 
5. Udział w warsztatach Good Sex Ed, organizowanych przez organizację Projekt Polska - warsztaty organizowane dla 
edukatorów seksualnych z różnych krajów europejskich, w ramach warsztatów, prowadzonych przez Członkinię Zespołu 
Eksperckiego Projektu Sekson Martę Lorczyk prezentowane były wyniki badań Fundacji Avalon.

Inne podjęte działania:
• Zrealizowany został odcinek programu Efekt Domina pod tytułem „Bez Hamulców”. Odcinek poświęcony był działaniom 
Fundacji Avalon, sylwetce jej prezesa Sebastiana Lutego oraz zagadnieniom związanym z seksualnością i rodzicielstwem osób z 
niepełnosprawnością. 
• Fundacja nawiązała współpracę z producentami filmu Król Dopalaczy, w którym obecność osób z niepełnosprawnościami ma 
być elementem zróżnicowania społecznego. W filmie jego niepełnosprawność ma być cechą jak każda inna. Ze względu na 
crowdfundingowy charakter produkcji, która pokrzyżowana została przez pandemię koronawirusa, prace nad filmem 
przesunięte zostały na kolejny rok. 
• Na przełomie lipca i sierpnia Fundacja brała udział w Festiwalu Pol ’and’Rock w Makowicach w województwie 
zachodniopomorskim. W ramach imprezy przygotowano liczne atrakcje oraz działania o charakterze edukacyjnym: tor 

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-10-14 9



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

przeszkód na wózkach, handbikowe wyzwanie, punkt coolawego doradcy, punkt wsparcia technicznego oraz kolorowankę, 
dzięki której festiwalowicze mogli stworzyć własną interpretację muralu Helpuj.pl, znajdującego się w Warszawie przy rondzie 
Unii Europejskiej. Przeprowadzone zostały dwa warsztaty z empatii w stosunku do osób z niepełnosprawnościami, trzy 
dyskusje: o sporcie osób z niepełnosprawnościami z Agnieszką Harasim i Kubą Królikowskim, o rehabilitacji seksualnej osób z 
niepełnosprawnościami z Martą Lorczyk, o tym jak poradzić sobie po wypadku z Krzysztofem Sternem oraz Agnieszką Harasim. 
Rzuciliśmy również wspinaczkowe wyzwanie festiwalowiczom razem z Himalayan Camp i Kubą Królikowskim. Relacja z festiwalu 
udostępniana była w czasie rzeczywistym w kanałach mediów społecznościowych Fundacji Avalon. Dział Komunikacji i Promocji 
prowadził moderację, umożliwiając osobom w całej Polsce udział w festiwalu w formie zdalnej. Zorganizowany też został 
konkurs – zarówno dla osób na polu festiwalowym jak i osób z niepełnosprawnościami biorącymi udział w festiwalu dzięki 
kanałom Fundacji online. 
• Z okazji Dnia Osób z Niepełnosprawnością, Fundacja zorganizowała we współpracy z firmą NaviParking i Centrum CIC, aukcję 
dzieł sztuki w Allegro Charytatywni pod tytułem Outside the box, z której przychód zasilił działania statutowe Fundacji Avalon. 3
 grudnia zorganizowany został event w centrum CIC, podczas którego prowadziliśmy rozmowy wokół niepełnosprawności oraz 
zorganizowaliśmy happening wokół wystawy dzieł. 
• Fundacja przeprowadziła ankietę satysfakcji wśród subkontowiczów, z której wynikło, że ponad 90% jest zadowolonych z 
prowadzenia subkonta w Fundacji i poleciłoby lub już poleca je swoim znajomym. Dzięki ankiecie możemy lepiej zrozumieć 
potrzeby i oczekiwania naszych podopiecznych, nie tylko w aspekcie posiadanego subkonta. 
• Pod koniec roku uruchomiony został też profil Fundacji Avalon na Instagramie. 

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 2021 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 
pozyskiwaniu funduszy, rehabilitujemy, promujemy aktywność sportową, edukujemy.
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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

12095

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

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. Udzielnie pomocy w finansowaniu zakupu 
ruchomości i nieruchomości ułatwiających 
funkcjonowanie osób po urazie kręgosłupa i ich 
rodzin, osób z niepełnosprawnością 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. Udzielnie pomocy w finansowaniu wyjazdów 
rehabilitacyjnych, sanatoryjnych, 
wypoczynkowych osób po urazie i ich rodzin, 
osób z niepełnosprawnością i poważnie, 
przewlekle chorych wraz z opiekunami.

88.99.Z 29 559 083,31 zł

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 niepełnosprawnością i przewlekle 
chorych jako wsparcie finansowe przeznaczone 
na umożliwienie powrotu do zdrowia. Środki 
gromadzone są 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 skarbowe.

94.99.Z 21 444 316,36 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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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) 69 266 422,39 zł

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

4.1. 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 korzystać z 
darmowego wsparcia w postaci bezpłatnej 
rehabilitacji. Wsparcie udzielane jest przez 
wykwalifikowany zespół fizjoterapeutów 
znających doskonale potrzeby 
rehabilitacyjne osób z 
niepełnosprawnościami. Są to osoby z 
dyplomami uczelni wyższych posiadające 
doświadczenie 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 
usamodzielniania się i socjalizacji z innymi 
osobami.

86.90.A 792 368,02 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

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 extremalne osób z niepełnosprawnością, prowadzony przez Fundację 
Avalon. Misja Avalon Extreme jest zmiana postrzegania niepełnosprawności poprzez promocję 
sportów ekstremalnych oraz kreowanie nowego wizerunku osób z niepełnosprawnościami 
jako aktywnych, samodzielnych i odnoszących sukcesy sportowe. W sklepie można kupić 
ubrania sportowe i gadżety Avalon Extreme. W ofercie są koszulki, bluzy, czapki, plecaki, 
opaski, skarpetki i inne personalizowane produkty. Ekstremalne zakupy wspierają sporty osób 
z niepełnosprawnościami.
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53 137 611,31 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 1 125 933,47 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 68 581 607,41 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 225 370,61 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 659,67 zł

d) przychody finansowe 173 946,64 zł

e) pozostałe przychody 284 838,06 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 14 318 722,30 zł

2.4. Z innych źródeł 684 155,31 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 30 708 522,49 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 51 795 767,69 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 Koszty medyczne - wsparcie osób niepełnosprawnych 21 444 316,36 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

1 125 933,47 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

10 928 716,87 zł

3 345 405,99 zł

43 939,77 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)

659,67 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 8 658 869,51 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -792 368,02 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 659,67 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: 68 312 292,80 zł 51 795 767,69 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

59 922 737,90 zł 51 003 399,67 zł

1 017 738,63 zł 792 368,02 zł

0,00 zł

3 460 603,33 zł

3 685 859,54 zł

225 353,40 zł 0,00 zł

2 Koszty dojazdów na zabiegi operacje i rehabilitacje 5 861 607,23 zł

3 Koszty życia codziennego 23 697 476,08 zł

4 Dofinansowanie działalności odpłatnej 792 368,02 zł

1 Wsparcie osób niepełnosprawnych 51 795 767,69 zł

0,00 zł

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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 659,67 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

181 284,60 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług
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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)

57 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)

49,50 etatów

63 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)

11 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

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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w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

11 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 4 364 093,34 zł

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

4 364 093,34 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)

33 487,21 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)  

2 472,50 zł

3 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)

2 osób

w 
tym:

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

2 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

3 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

3 068 443,83 zł

2 894 678,96 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

153 264,52 zł

- inne świadczenia 20 500,35 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 1 295 649,51 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 769 799,37 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 3 594 293,97 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

44 244,00 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

15 417,58 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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) 

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, 
które prowadzić mają do 
podniesienia sprawności 
fizycznej uczestników. 
Zadaniem projektu jest nie 
tylko zwiększenie 
funkcjonalności OzN  w zakresie 
uprawianego treningu, ale 
także rehabilitacja poprzez 
trening, która przełoży się na 
ogólną sprawność fizyczną, 
samodzielność i aktywność w 
życiu codziennym.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

184 401,12 zł

2 Wiedza i świadomość 
kluczem do niezaleźności

Celem projektu jest 
zapewnienie dostępu do porad 
psychologicznych, 
seksuologicznych, społeczno-
prawnych oraz udzielanie 
informacji na temat 
przysługujących uprawnień, 
dostępnych usług, sprzętu 
rehabilitacyjnego i pomocy 
technicznej dla osób 
niepełnosprawnych oraz ich 
rodzin i bliskich. Zmniejszenie 
wykluczenia społecznego i 
zwiększenie samodzielności 
oraz aktywności osób z 
niepełnosprawnością.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

130 560,00 zł

3 Pełnosprawni w miłości Celem projektu jest zmiana 
postrzegania 
niepełnosprawności ruchowej 
przez ogół społeczeństwa, 
zmiana postaw społeczeństwa 
wobec osób z 
niepełnosprawnością ruchu. 
Zmiana postaw osób z 
niepełnosprawnością ruchu na 
otworzenie się na możliwość 
budowania więzi społecznych, 
relacji doprowadzając do 
utworzenia szczęśliwych 
związków. Dostrzeganie w 
osobach z niepełnosprawnością 
ruchu osoby w roli rodzica.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

631 914,67 zł

4 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

522 890,59 zł
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

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

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

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

organizacji

Sebastian Luty, Łukasz Wielgosz Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

1 Wystarczy Zacząć Sp. z o. o. 389108322          
 

UL. DOMANIEWSKA 50A, 02-672 
WARSZAWA

100,00 100,00

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2022-10-14
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