
 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI  
ZA ROK 2020 

 
Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. 

§ 2. (Zachowano oryginalną numerację paragrafów i punktów z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości  
z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.) 
 

1. Dane rejestracyjne fundacji. 
 

Nazwa fundacji Fundacja „Drzwi otwarte” 

siedziba i adres fundacji 51-686 Wrocław, ul. Ks. Stanisława Brzóski 1 

aktualny adres do 
korespondencji 

51-686 Wrocław, ul. Ks. Stanisława Brzóski 1 

adres poczty elektronicznej  kontakt@fundacjadrzwiotwarte.pl 

Regon 381553293 

data wpisu w KRS 10.10.2018 

numer KRS 0000752093 

 
Dane członków  
zarządu fundacji: 

Imię i nazwisko oraz pełniona funkcja  
(według aktualnego wpisu w KRS) 
Joanna Loho Prezes Zarządu 
Justyna Joanna Rudnicka Wiceprezes Zarządu 
Marta Maj Członek Zarządu 

 
Określenie celów statutowych fundacji (ze statutu). 
Celem Fundacji jest działalność społeczna, oświatowa i kulturalna 
szczególnie w zakresie: dobroczynności, pomocy dzieciom i młodzieży 
zagrożonym niedostosowaniem społecznym, szerzenia profilaktyki 
uzależnień, wsparcia i pomocy społecznej skierowanej do osób 
uzależnionych i ich rodzin oraz zwalczania samotności i pobudzania 
kreatywności seniorów. 

 
2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych 

(opis rzeczywiście prowadzonej działalności statutowej). 
Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 
a. prowadzenie alternatywnego klubu młodzieżowego i studenckiego 
b. programy wsparcia dla osób wykluczonych lub narażonych na wykluczenie 
c. klub seniora 
d. punkt wymiany odzieży 
e. grupę wsparcia dla kobiet 
f. grupę wsparcia dla mężczyzn 
g. działania sportowe 
h. zajęcia dla dzieci 
i. warsztaty, szkolenia, festyny, wycieczki, zawody, obozy 

 
Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych. 
Fundacja „Drzwi otwarte” to organizacja stworzona z myślą o ludziach i ich potrzebach. 
Chcemy wyjść naprzeciw współczesnym oczekiwaniom, dlatego oferujemy regularne 
działania: 
- alternatywny Klub Młodzieżowy The Gate (licealiści, studenci, młodzi dorośli) 
- lekcje wychowawcze w szkołach (liceum) 



 

- grupę wspierającą i wzmacniającą kobiety 
- grupę wzmacniającą mężczyzn 
- programy wsparcia dla osób wykluczonych lub narażonych na wykluczenie 
- klub seniora 
 
Poniżej przedstawiamy krótki opis wybranych działań naszej Fundacji prowadzonych w 
2020 roku: 
 
Działania na rzecz wykluczonych i narażonych na wykluczenie: 
Prowadzimy grupę zrzeszającą bezdomnych i uzależnionych, w praktyczny sposób 
pomagając im wyjść z nałogów (alkoholu, narkotyków, lekomanii, hazardu i innych). 
Działamy metodą streetworkingu - co tydzień wychodzimy na ulicę, Dworzec Główny, 
by rozmawiać z każdym, kto potrzebuje naszej pomocy. Wysyłamy ludzi do ośrodków 
terapii uzależnień, pomagamy całym rodzinom mierzyć się z trudami życia codziennego 
i odnaleźć sens życia. 
Chcemy każdemu przede wszystkim przekazać, że jest nadzieja!  
Grupę prowadzą ludzie, którzy w przeszłości skonfrontowali się z tematem uzależnienia, 
utraty rodziny, bezdomności, ciężkiej choroby, przestępczości, a mimo to dziś śmiało 
mogą powiedzieć, że doświadczają wolności i pełni życia. Ponieważ sami doznali 
trudności, wiedzą jak w praktyczny sposób pokazać nową właściwą drogę i dzielić się 
dobrą nowiną z innymi. 
Spotkania odbywają się w czwartki w siedzibie Fundacji. 
 
Klub Seniora ‚Sępolno’ 
Jest odpowiedzią na lokalne potrzeby naszej dzielnicy. Brakowało miejsca, w którym 
mogłyby spotykać się osoby starsze, dlatego postanowiliśmy stworzyć im przyjazną 
przestrzeń. Prowadzimy szereg ciekawych aktywności, w które zaangażowaliśmy 
naszych seniorów: 
WARSZTATY TWÓRCZEJ AKTYWNOŚCI (różnorodne formy rękodzieła, gry 
dydaktyczne usprawniające pamięć, quizy, nauka języka angielskiego) 
SPACERY, WARSZTATY I WYKŁADY PROZDROWOTNE (poruszanie tematyki 
zdrowego odżywiania, warsztaty jak dbać o sprawność fizyczną, gry-zabawy manualne 
usprawniające układ ruchowy - dłonie, nogi, spacery do Parku Szczytnickiego połączone 
z nauką Nordic Walking, warsztaty kulinarne)  
ROZMOWY TEMATYCZNE (rozmowy na temat pięknej i mądrej starości, bycia nadal 
potrzebnym dla innych, różne budujące historie i spotkania z ciekawymi ludźmi, 
projekcje filmów i czytanie wartościowych książek połączone z dyskusją).  
Zawsze na naszych gości czeka smaczny poczęstunek i dużo dobrej zabawy. 
Spotkania odbywają się w środy o 11:00 w kawiarence przy ul. ks. Brzóski 1 
 
W IV kwartale 2020 roku w ramach dofinansowania z konkursu „Po pierwsze rodzina” 
Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Demograficznej realizowaliśmy projekt pt. „Wszystko 
zostaje w rodzinie”. 
Nasz projekt promował tradycyjny model rodziny jako elementu niezbędnego w 
budowaniu szczęśliwego i satysfakcjonującego życia. Dotykał uniwersalnych wartości i 
problemów życia małżeńskiego, które dotyczą wszystkich par małżeńskich bez wyjątku. 
Promowaliśmy szacunek do siebie nawzajem, umiejętność wzajemnego określenia ról w 
rodzinie z poszanowaniem tożsamości własnej i naturalnych różnic wynikających z 
płci oraz osobowości. Projekt podkreślił wagę rozwiązywania konfliktów i budowania 
relacji opartych na porozumieniu i szukaniu punktów spójności, w miejsce wytykania 
różnic. 
Ważnym elementem projektu było również obalenie mitu, że dzieci są wyłącznie 
ograniczeniem swobód i ich pojawienie się na świecie oznacza koniec realizowania 
własnych ambicji. 



 

Zrealizowaliśmy nagrania 3 scenek rodzinnych, wywiady z 6 parami małżeńskimi z 
różnym stażem i zorganizowaliśmy konferencję online dla kilkudziesięciu par 
małżeńskich. Dostępne były również indywidualne konsultacje ze specjalistami terapii 
par małżeńskich. 
 
Również w końcówce 2020 roku zrealizowaliśmy 2 edycje projektu 4 Żywioły 
Wrocławia. I edycja skierowana była do ludzi pozostających trwale bez pracy lub 
mających utrudnione wejście na rynek pracy (np. wychowanków domów dziecka oraz 
dorosłych osób z mieszkań treningowych). Organizowaliśmy warsztaty szkolące 
kompetencje miękkie niezbędne w procesie rekrutacji, spotkania w spółkach miejskich 
Wrocławia inforumujący o tym jakie miejsca pracy są dostępne do zatrudnienia. 
Nagraliśmy też 2 filmiku promujące pracę w 2 wybranych spółkach miejskich. 
II edycja skierowana była do osób trwale bezdomnych i miała za zadanie pomoc w 
powrocie do normalnego życia, przejście terapii uzależnień i znalezienie pracy. Oba 
projekty miały bardzo dobry oddźwięk i udało się pomów w sumie kilkunastu osobom. 
 
Jako Fundacja staramy się też być bliżej ludzi na osiedlowych piknikach i innych 
wydarzeniach, na których możemy promować nasze działania podczas organizowanych 
przez nas nieodpłatnych atrakcji – zabaw plastycznych i ruchowych dla osób w każdym 
wieku. 
 
Wszystkie działa w 2020 roku prowadzone były nieodpłatnie dla uczestników. 

 
3. Działalność gospodarcza: informacja, czy fundacja prowadzi działalność gospodarczą 

(niepotrzebne skreślić): TAK PROWADZIŁA / NIE PROWADZIŁA 
 

Informację o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru 
przedsiębiorców KRS (należy podać kody PKD działalności gospodarczej wpisanej do rejestru 
przedsiębiorców KRS wraz z ich opisem słownym oraz kody i opis słowny faktycznie prowadzonej 
działalności gospodarczej). 
Nie dotyczy 

 
4. Odpisy uchwał zarządu fundacji (należy przekazać odpisy uchwał zarządu fundacji w formie np. 

kserokopii, podjętych w okresie sprawozdawczym, którego dotyczy sprawozdanie, bądź wskazać, iż 
zarząd nie podejmował uchwał). 
Zarząd nie podejmował uchwał 

 
5. Informacje o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, 

zapis, darowizna, środki ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa 
 i budżetu gminy) (należy w tym miejscu podać też przychody z działalności gospodarczej). 

Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego (darowizna oraz dotacja celowa) – 15 203,70 
 
Informacje o wysokości uzyskanych przychodów z odpłatnych świadczeń realizowanych 
przez fundację w ramach celów statutowych z podaniem kosztów tych świadczeń  
(należy podać osobno przychody i koszty). 
0 zł 
 

 
 

Przychody ogółem: 143 253,00 zł 
 

w tym przychody 
uzyskane w gotówce: 

0 zł 

 
Jeżeli działalność gospodarcza była prowadzona: 



 

wynik finansowy z prowadzonej działalności gospodarczej 
(tj. przychody minus koszty) 

Nie dotyczy 

 
procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności 
gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł 

Nie dotyczy 

 
6. Informacje o poniesionych kosztach na: 

a) realizację celów statutowych 120 945,96 
b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.) 4 252,69 
c) działalność gospodarczą 0 
d) pozostałe koszty 0 

w tym koszty poniesione w gotówce na: 
a) realizację celów statutowych 0 
b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.) 0 
c) działalność gospodarczą 0 
d) pozostałe koszty 0 

 
7. Dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w fundacji. 

a) łączna liczba osób zatrudnionych w fundacji z podziałem  
według zajmowanych stanowisk oraz 

0 

liczba osób zatrudnionych wyłącznie w działalności 
gospodarczej 

Nie dotyczy 

b) łączna kwota wynagrodzeń wypłacanych przez fundację: 
w tym: 

0 

wynagrodzenia 0 
nagrody 0 
premie 0 
inne świadczenia 0 
wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie  
w działalności gospodarczej 

Nie dotyczy 

 
7. c) Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego  

łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji, z podziałem na: 
wynagrodzenia 0 
nagrody 0 
premie 0 
inne świadczenia 0 

 
Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego 
osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na: 

wynagrodzenia 0 
nagrody 0 
premie 0 
inne świadczenia 0 

 
7. d) Dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia. 

Nie dotyczy 
 

 
7. e) Dane o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich 

wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz  
z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek. 
Nie dotyczy 

 



 

7. f) Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku  
lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 
(należy podać dane na koniec roku sprawozdawczego). 

Fundacja na dzień bilansowy posiada 18 169,72 zł na rachunku bankowym. 
 
Wysokość środków finansowych zgromadzonych w gotówce 
0 zł 

 
7. g) Dane o wartościach nabytych obligacji oraz objętych udziałów lub nabytych akcji  

w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek. 
0 zł 
 

 
7. h) Dane o nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot 

wydatkowanych na to nabycie. 
Nie dotyczy 
 

 
7. i) Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych. 

Nie dotyczy 
 

7. j) Dane o wartościach aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych 
sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych (należy podać dwie 
wartości). 

28 489,73 zł 
28 489,73  zł 

 
8. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, 

państwowe zadania zlecone, zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej 
działalności (należy podać informacje o realizowanych zadaniach publicznych i uzyskanych 
dotacjach, grantach, kosztach poniesionych na ich realizację oraz o wyniku finansowym). 
Nie dotyczy 

 
9. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także 

informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych. 
Nie dotyczy 

 
10.  Informacja, czy fundacja jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 

2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. poz. 723, 
1075, 1499 i 2215).  
X  

NIE 
 

  

TAK 
 

 
11.  Informacja o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację płatności w gotówce o wartości równej 

lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest 
przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które wydają się ze sobą 
powiązane, wraz ze wskazaniem daty i kwoty operacji.  
Nie dotyczy 

 
§ 3. Informacja o przeprowadzonych w fundacji kontrolach w okresie sprawozdawczym  

oraz informacja o ich wynikach (należy wskazać organy kontrolujące i zakres kontroli). 
Nie dotyczy 

 
§ 4. Sprawozdanie powinno zostać przekazane w oryginale oraz podpisane przez co najmniej  



 

dwóch członków zarządu fundacji, jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej. 

Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentacji fundacji:  

 

Joanna Loho – prezes zarządu Fundacji: 
Telefon: 504 086 092 

 
 
 
 
 


