
 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji KTO  

Kultura-Troska-Otwartość 

za okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego 
wzoru sprawozdania z działalności Fundacji (Dz. U. 2001 Nr 50, poz.529) 

 
1. Nazwa, siedziba i adres: Fundacja KTO Kultura-Troska-Otwartość zarejestrowana 14.07.2011 

r. siedziba Fundacji: Słopnice 833, 34-615 Słopnice 
2. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD: 9499Z – działalność pozostałych organizacji 

członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana 
3. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr : Rejestru Stowarzyszeń, Innych 

Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej 
pod numerem KRS 0000391354 

4. Statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON: 121813471,  numer NIP 
7372196523 

5. Dane dotyczące członków organów Fundacji: 
Skład Zarządu Fundacji: 
Prezes Agnieszka Lewonowska-Banach 
Członek Zarządu Katarzyna Drzymała 
Członek Zarządu Alina Banach 
 
Skład Rady Fundacji (powołana od 21.06.2016) 
Katarzyna Czyżowicz 
Aneta Krzywoń 
 
 

6. Określenie celów statutowych Fundacji. 
 
6.1. Celem statutowym działania Fundacji jest działalność w zakresie: 
- ochrony zdrowia i pomocy społecznej 
- oświatowo-kulturalna 
- społeczno-gospodarcza szczególnie w zakresie wspierania, promocji i pomocy w rozwoju 
dzieci i młodzieży oraz rodzin narażonych na wykluczenie społeczne 
- działalność na rzecz osób dorosłych w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i animowania 
społeczności lokalnych.  

 
6.2. Fundacja realizuje powyższe cele : 

 
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:  

a. promowanie wartości i tradycji rodziny wielopokoleniowej, 
b. organizowanie i udział w imprezach kulturalno-oświatowych, 
c. organizację grup wsparcia i samopomocy dla osób dorosłych 
d. organizowanie i wspieranie organizacji koncertów, występów, wystaw, wernisaży prac osób 

utalentowanych w kraju i zagranicą, 
e. organizowanie i wspieranie udziału w szkoleniach, akcjach profilaktycznych, programach 

zdrowotnych i rehabilitacyjnych 
f. propagowanie rozwoju edukacji w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

zwłaszcza w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu,  
g. działalność w zakresie dokształcania, podnoszenia kwalifikacji i aktywizacji zawodowej osób 



dorosłych w szczególności kobiet 
h. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych, 
i. udzielanie pomocy materialnej rodzinom, dzieciom i młodzieży z rodzin najbiedniejszych lub 

znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. 
j. organizowanie i wspieranie wypoczynku i rekreacji 
 

A. Zasady, formy i zakres statutowej działalności pożytku publicznego z podaniem realizacji 
celów. 

 
Fundacja posiada statusu organizacji pożytku publicznego od 21.06.2017 r. , realizowane cele  
i działalność Fundacji w całości związana jest z obszarem pożytku publicznego. 
Fundacja prowadziła działalność nieodpłatną.  
 
 
W 2016 roku Fundacja prowadziła działalność statutową zgodnie z przepisami Ustawy z dn. 6 
kwietnia 1984 r. o fundacjach, Ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie  oraz zapisami Statutu.  
 
 
 
Cel: ochrona zdrowia i pomoc społeczna. 
Forma: udzielanie pomocy materialnej rodzinom, dzieciom i młodzieży z rodzin najbiedniejszych lub 
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. 
 

1. Fundacja realizowała program pomocy żywnościowej na podstawie umowy z Bankiem 

Żywności w Krakowie. Łącznie w 2016 roku wsparciem objęto 474 osób i przekazano 

11 491,6 kg żywności.  Pomoc udzielana była rodzinom wielodzietnym, osobom 

niepełnosprawnym, samotnym i innym spełniającym kryteria dochodowe programu, na 

podstawie skierowań z Ośrodka Pomocy Społecznej. M.in. w ramach Programu Operacyjnego 

Pomocy Żywnościowej Podprogram 2015 W okresie realizacji Podprogramu 2015 od stycznia 

do czerwca 2016 Fundacja KTO udzieliła wsparcia dla 474 osób w łącznej ilości 5983,8 kg,   o 

wartości 21 337,38 zł. W ramach PO PŻ Podprogram 2016 w okresie od września 2016 do 

grudnia 2016 Fundacja przekazała 5507,8 kg żywności o wartości 21 173,10 zł  dla 317 osób. 

Fundacja organizowała transport żywności z Krakowa do Słopnic (ok 80 km), rozdział paczek, 

a także dowoziła paczki do rodzin, które same nie mogły odebrać żywności z lokalu Fundacji. 

Fundacja prowadziła ewidencje pomocy zgodnie z umową z Baniem Żywności. W dystrybucję 

paczek zaangażowani byli wolontariusze. W zakresie transportu Fundacja współpracowała z 

„Okno Na Świat” Spółdzielnią Socjalną w Słopnicach, Bankiem Żywności oraz Gminnym 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Słopnicach. 

2. W styczniu i lutym 2016 we współpracy z Bankiem Żywności i Polskimi sadownikami Fundacja 

zorganizowała i rozdała 30 ton owoców i warzyw o wartości 44 100,00 zł dla 1306 osób - 

mieszkańców gmin Słopnice i Tymbark. 

Fundacja współpracowała z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Słopnicach – 

pracownicy socjalni i asystent rodziny zgłaszali do Fundacji rodziny potrzebujące pomocy 

rzeczowej, żywnościowej. Pomoc została udzielona wszystkim zgłoszonym przez GOPS 

rodzinom w zależności od potrzeb.  



3.  Fundacja KTO w marcu 2016 r. brała udział w opracowywaniu Gminnej Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych dla Gminy Słopnice na lata 2016-2020 na zaproszenie Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Słopnicach. 

 
Cel: Działalność na rzecz osób dorosłych w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i animowania 
społeczności lokalnych.  
Forma: działalność w zakresie dokształcania, podnoszenia kwalifikacji i aktywizacji zawodowej osób 
dorosłych w szczególności kobiet 
Forma: Propagowanie rozwoju edukacji w szkołach podstawowych, gimnazjach i 
ponadgimnazjalnych, zwłaszcza w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu. 
 
 

1. Od 1 czerwca 2016 r. Fundacja KTO rozpoczęła realizację projektu aktywizacji zawodowej pt. 

„Akademia aktywności” w ramach programu Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, realizowanego przez Fundację 

Społeczeństwo Przyszłości w partnerstwie z Fundacją KTO Kultura-Troska-Otwartość w 

Słopnicach oraz Warsztatem Rozwoju Agata Olszewska-Sarapata. Projekt jest skierowany do 

kobiet pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej  z terenu powiatu limanowskiego w 

województwie małopolskim. Okres realizacji projektu 1.06.2016 – 30.09.2017 r.  Projekt 

przeznaczony jest dla 30 kobiet bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo po 30 roku 

życia, kobiet z niepełnosprawnością i kobiet po 50 roku życia. W ramach projektu 

uczestniczki korzystały z doradztwa zawodowego, wsparcia psychologicznego, szkoleń 

zawodowych (pracownik administracyjno-biurowy, opiekun osoby starszej/zależnej), 

płatnych staży zawodowych, pośrednictwa pracy, wsparcia trenera zatrudnienia 

wspieranego. 

W ramach projektu Fundacja realizowała szkolenia zawodowe, doradztwo w zakresie 

organizacji opieki nad osobą zależną, współpracowała z kilkunastoma pracodawcami na 

lokalnym rynku pracy oferującymi uczestniczkom projektu możliwość odbycia stażu i nabycia 

kompetencji zawodowych oraz zatrudnienie. Prowadziła biuro projektu w Słopnicach. 

Fundacja zorganizowała i prowadziła w Słopnicach biuro projektu. W 2016 r. z projektu 

skorzystały 23 kobiety, w tym 2 kobiety w wieku 50+ i 2 kobiety z niepełnosprawnością.  

W szkoleniach zawodowych zrealizowanych w 2016 r. w ramach projektu „Akademia 

aktywności” 12 kobiet skorzystało ze szkoleń: pracownik administracyjno-biurowy i 

specjalista ds. sprzedaży i obsługi klienta. Obydwa szkolenia zakończyły się uzyskaniem 

kwalifikacji komputerowych potwierdzonych międzynarodowym certyfikatem ECDL Base. 

Egzamin zdało i certyfikat uzyskało 12 uczestniczek, co w istotny sposób przyczyniło się do 

budowania kompetencji cyfrowych w lokalnej społeczności.  

Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2016-2020 



 

2. W dniu 27 lutego 2016 r. Fundacja KTO zorganizowała warsztaty kulinarno-żywieniowe 

przeznaczone dla osób korzystających z programu pomocy żywnościowej. Warsztaty zostały 

zorganizowane we współpracy z Bankiem Żywności w Krakowie. Uczestniczki ze Słopnic 

poznały nowe przepisy na zdrowe i smaczne potrawy. Celem warsztatów była edukacja 

żywieniowa, jak z prostych i tanich składników przygotować smaczne, zdrowe i atrakcyjne 

potrawy dla całej rodziny, w tym dla dzieci. Było smacznie, ciekawie, a podczas gotowania 

panowała swobodna i pogodna atmosfera. 

Warsztaty prowadziła Pani dietetyk, specjalista ds. dietetyki pediatrycznej, edukator 

żywieniowy i pasjonatka zdrowego żywienia. 

Warsztaty zostały zrealizowane w ramach działań towarzyszących w ramach Programu 

Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2015. 

  
3. Przez cały rok 2016 Fundacja aktywnie działała na rzecz wspierania i rozwoju działalności 

spółdzielni socjalnej „Okno Na Świat” Spółdzielnia Socjalna www.oknonaswiat-slopnice.pl 

jako członek założyciel spółdzielni we współpracy z drugim członkiem założycielem Gminą 

http://www.oknonaswiat-slopnice.pl/


Słopnice. Fundacja wspierała prowadzenie i utrzymanie usług społecznie użytecznych, 

zaliczanych do deficytowych: opiekę nad dziećmi do lat 3 i usługi opiekuńcze na rzecz osób 

starszych i niepełnosprawnych. Wolontariusze Fundacji wspierali pozyskiwanie środków 

finansowych, pisanie wniosków, promocję i pozyskiwanie zleceń dla spółdzielni socjalnej, a 

także couching zarządzania przedsiębiorstwem społecznym. W wyniku tej działalności „Okno 

Na Świat” Spółdzielnia Socjalna uzyskała w październiku 2016 roku wyróżnienie w konkursie 

Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2016 organizowanym przez Regionalny 

Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. Wyróżnienie dla przedsiębiorstwa społecznego za 

innowacyjność społeczną: za otwarte i kreatywne podejście do wyzwań związanych z 

różnorodnością ról społecznych pełnionych przez pracowników spółdzielni i umożliwienie im 

godzenia życia zawodowego z rodzinnym. 

http://www.rops.krakow.pl/aktualnosc/gala-malopolski-lider-przedsiebiorczosci-spolecznej-

2016-swieto-malopolskiego-sektora-ekonomii-spolecznej-1522.html 

  

Cel: działalność oświatowo-kulturalna 
Forma: propagowanie rozwoju edukacji w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych zwłaszcza w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu,  
organizowanie i wspieranie wypoczynku i rekreacji, promowanie wartości i tradycji rodziny 
wielopokoleniowej 

 

1. W lutym 2016 r. Fundacja wspólnie ze Stowarzyszeniem Rodzin Zdrowie Psychiczne w 
Krakowie wydała książkę autorstwa Tadeusza Walczaka pt. Niepełnosprawność intelektualna 
to nie jest choroba.  Fundacja KTO jest współwydawcą książki, ISBN: 978-83-938462-3-8. 
Autor książki jest ojcem osoby niepełnosprawnej, który podjął próbę zanalizowania zmagań 
swojej rodziny z problemami wynikającym i z faktu przyjścia na świat dziecka 
niepełnosprawnego intelektualnie. Z podobnymi wątpliwościami, pytaniami i dylematami, 
codziennymi troskami zmaga się bardzo wielu rodziców. W wyniku tych problemów często 
czują się osamotnieni, nierozumiani, przemęczeni i zrezygnowani. Nie ma prostych i 
jednoznacznych odpowiedzi, jak radzić sobie w takiej sytuacji, jak kształtować życie rodzinne, 
jak wspierać swoje dziecko, by w przyszłości stało się samodzielnym dorosłym. Dlatego 
refleksje i doświadczenia własne opisane w książce Pana Walczaka mogą być cenną 
wskazówką dla innych rodziców, być źródłem nadziei i wsparcia. Fundacja przekazała 
bezpłatnie egzemplarze książki do zbiorów Biblioteki Publicznej w Słopnicach, dla Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Słopnicach i osobom, które chciały ją otrzymać. Wolontariusze 
Fundacji bezpłatnie dokonali opracowania graficznego, składu i przygotowania do druku 
książki.   

http://www.rops.krakow.pl/aktualnosc/gala-malopolski-lider-przedsiebiorczosci-spolecznej-2016-swieto-malopolskiego-sektora-ekonomii-spolecznej-1522.html
http://www.rops.krakow.pl/aktualnosc/gala-malopolski-lider-przedsiebiorczosci-spolecznej-2016-swieto-malopolskiego-sektora-ekonomii-spolecznej-1522.html


 

 

Cel: działalność społeczno-gospodarcza szczególnie w zakresie wspierania, promocji i pomocy 
w rozwoju dzieci i młodzieży oraz rodzin narażonych na wykluczenie społeczne 
Formy: organizowanie i wspieranie wypoczynku i rekreacji, 
organizowanie i wspieranie udziału w szkoleniach, akcjach profilaktycznych, programach 
zdrowotnych i rehabilitacyjnych, organizację grup wsparcia i samopomocy dla osób dorosłych 

 
 

1. Fundacja zainicjowała kilka kobiet z lokalnej społeczności Słopnic, które stworzyły grupę 
nieformalną i złożyły wniosek do konkursu FIO małopolska lokalnie. Fundacja wspierała 
kobiety w przygotowaniu wniosku. W wyniku uzyskanego dofinansowania w okresie od 
15.04.2016 do 17.10.2016 Fundacja KTO Kultura – Troska – Otwartość wraz z nieformalną 
grupą kobiet „Słopniczanki” realizowała projekt pt. „Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z 
terenu gminy Słopnice”. Projekt był dofinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw 
Obywatelskich i Województwa Małopolskiego (FIO lokalne) 
Odbiorcami projektu były dzieci w wieku do 6 lat, ich rodzice lub opiekunowie z terenu Gminy 
Słopnice. Celem projektu było pobudzanie i stymulowanie ruchowego, emocjonalnego i 
społecznego rozwoju 10-ciu dzieci w wieku 0-6 lat z terenu Słopnic. W ramach projektu 
zrealizowane były:  zajęcia indywidualne i grupowe dla dzieci ukierunkowane głównie na 
pomoc dziecku w pełnym wykorzystaniu jego potencjału prowadzone przez specjalistów 
rehabilitantów oraz  pogadanki dla rodziców ze specjalistami (pielęgniarka, rehabilitant, 
terapeuta środowiskowy). Odbyło się 40 zajęć indywidualnych z rehabilitantem, z których 
skorzystało 12-cioro dzieci. Raz w tygodniu w piątki dzieci korzystały z godzinnych zajęć 
grupowych (w sumie 24 godziny zajęć grupowych). Rodzice mogli korzystać z pogadanek o 
tematyce m.in.  rozwoju dzieci, rehabilitacji w domu, neuroinfekcji. 
Zajęcia dla dzieci prowadzone były w pomieszczeniach punktu opieki nad dziećmi „Kraina 
Radości” przy współpracy z „Okno Na Świat” Spółdzielnią Socjalną, która użyczyła 
pomieszczenia ze sprzętami dla dzieci. Fundacja nieodpłatnie prowadziła sprawy 
administracyjne projektu, wniosła wkład własny finansowy oraz wspierała grupę nieformalną 
kobiet w realizacji projektu.  
 



 
 

2. W dniu 13 października 2016 r.  Fundacja KTO wraz ze Spółdzielnią socjalną „Okno Na Świat” 
zorganizowały w Słopnicach wizytę  Rzecznika Praw Obywatelskich dr Adama Bodnara, który 
podczas spotkania w punkcie opieki „Kraina Radości”  rozmawiał z przedstawicielami 
słopnickiej społeczności. Podczas rozmowy poruszane były problemy z którymi boryka się 
środowisko organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw społecznych, ale też potrzeby kobiet, 
rodzin i osób starszych. Rzecznik wskazał potrzebę promowania dobrych rozwiązań z zakresu 
usług opiekuńczych (nad dziećmi, osobami starszymi) we współczesnym społeczeństwie. 
Uznał że podjęte w Słopnicach inicjatywy są tego dobrym przykładem. 

http://https//www.rpo.gov.pl/pl/content/opieka-nad-malutkimi-dzie%C4%87mi-i-osobami-
starszymi-r%C3%B3wne-traktowanie-kobiet-adam-bodnar-w-sp%C3%B3%C5%82dzielni 

 
 

 

http://https/www.rpo.gov.pl/pl/content/opieka-nad-malutkimi-dzie%C4%87mi-i-osobami-starszymi-r%C3%B3wne-traktowanie-kobiet-adam-bodnar-w-sp%C3%B3%C5%82dzielni
http://https/www.rpo.gov.pl/pl/content/opieka-nad-malutkimi-dzie%C4%87mi-i-osobami-starszymi-r%C3%B3wne-traktowanie-kobiet-adam-bodnar-w-sp%C3%B3%C5%82dzielni


 
 

 
 

3. Fundacja prowadziła w Słopnicach Biuro projektu „Młodzi niepełnosprawni – wzór 
aktywności zawodowej” we współpracy ze Stowarzyszeniem Rodzin Zdrowie Psychiczne w 
Krakowie (realizatorem projektu) umożliwiając udział w aktywizacji zawodowej osób 
niepełnosprawnych do 29 roku życia z terenów wiejskich. Na miejscu oferując wsparcie 
trenera zatrudnienia wspieranego. 

 

 
 

4. Fundacja prowadziła projekt aktywizacji zawodowej „Akademia aktywności” z którego w 
2016 r. skorzystały 23 kobiety z powiatu limanowskiego.  

 
 

 
 



B. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej:  Fundacja nie prowadzi działalności 
gospodarczej. 
 

Odpisy uchwał Zarządu Fundacji:  

1. Uchwała Zarządu Fundacji KTO z dnia 28 marca 2016 r.   w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2015 rok 

 

C. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (w zł): 
 

 Przychody z działalności statutowej :                                143 856,22 
 
 - darowizny pieniężne od osób fizycznych i prawnych                             3 315,00      
- darowizny rzeczowe – program FEAD 2015                                          21 337,38 
- darowizny rzeczowe – program FEAD 2016                                           21 173,10 
 - darowizny rzeczowe – program PODS                                                   47 953,73 
 - dotacja z ARTS  „Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci”                       5 000,00 
 - dotacja z WUP„ Akademia Aktywności”                                                 43 302,28 
 - wynik finansowy roku 2015                                                                         1 774,73 
 

 

Informacja o poniesionych kosztach na: 

realizację celów statutowych                                        137 956,07   

 
- program FEAD 2015                                                                        21 337,38 
     - program FEAD 2016                                                                   21 173,10 
    - program PODS                                                                              47 953,73 
 
    -   „Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci”                    5 250,00 
     -   „ Akademia Aktywności                40 072,72 
      - koszty administracyjne (paliwo, prowizje, domena)               2 135,90 

 

c) działalność gospodarczą – nie prowadzono 

 

d) pozostałe koszty – 0,00  

 
D. Dane o:  

a) liczbie osób zatrudnionych: Fundacja nie zatrudniała pracowników. 
b) łącznej kwocie wynagrodzeń z tytułu umów o pracę: nie dotyczy 

                c) wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia członków Fundacji   
     członkowie Zarządu  nie pobierali wynagrodzenia  
d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia – 24 664,24  
e) udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych - nie udzielano  
f) Informacja o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem     
    banku  
- BSR o/Tymbark – 10 726,11zł 

    g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji  



         w spółkach prawa handlowego - nie dotyczy  
               h) nabytych nieruchomości - nie dotyczy 
 
               i) nabytych pozostałych środkach trwałych  - nie dotyczy  

    j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach       
        finansowych  
         - 10 940,15 zł aktywa,         540,00 zł- zobowiązania  
    k) dla celów statystycznych fundacja sporządzała sprawozdanie do GUS – SOF -1   

 
E. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe  

                oraz wyniku finansowym tej działalności - nie dotyczy  
F. Informacja o rozliczeniach fundacji z budżetem z tytułu ciążących zobowiązań 

 podatkowych, a także informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych 
              
Fundacja nie posiada zaległych zobowiązań podatkowych oraz innych obciążeń publiczno    
 – prawnych. Fundacja nie składała w ciągu roku deklaracji podatkowych.  Zgodnie z       
obowiązującymi przepisami prawa i w wyznaczonym terminie została złożona deklaracja  CIT-8.  
 
W okresie sprawozdawczym w Fundacji nie były przeprowadzane kontrole.  
 
 
Podpisy Zarządu Fundacji: 
 
Prezes Agnieszka Lewonowska-Banach  
 
Członek Zarządu Katarzyna Drzymała  
 
Członek Zarządu Alina Banach  
 
 
Sprawozdanie zostało zatwierdzone przez Radę Fundacji w dn. 23.06.2017 r.  


