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1. Informacje podstawowe 

1.1. Nazwa organizacji: Fundacja Kultury bez Barier 

1.2. Siedziba organizacji: 00-336 Warszawa, Kopernika 30 lok.514 

1.3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 03.12.2004 r.  

1.4. Numer KRS: 0000223025 

1.5. Numer REGON: 015889370 

1.6. Skład organu kontroli i nadzoru organizacji: 

Rada Fundacji  

● Anna Rochowska – przewodniczący Rady Fundacji  

● Małgorzata Kuzdra – członek Rady Fundacji 

● Anna Zdzieborska - członek Rady Fundacji 

1.7. Skład organu zarządzającego organizacją: 

Zarząd Fundacji 

● Anna Żórawska – prezes Zarządu Fundacji 

● Robert Więckowski – wiceprezes Zarządu Fundacji 

 
 

1.8. Okres sprawozdawczy 

Okres sprawozdawczy obejmuje czas od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. 
 

1.9. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje  
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
 
 
 

2. Cele statutowe Fundacji 
 

Celem Fundacji jest działalność naukowa, oświatowa, kulturalna w zakresie udostępniania 

wydarzeń kulturalnych osobom wykluczonym społecznie, głównie osobom z niepełnosprawnością, 

tworzenie warunków umożliwiających osobom z różnymi niepełnosprawnościami swobodny, 

kompetentny i satysfakcjonujący odbiór kultury, inicjowanie przedsięwzięć mających uczynić z 

kultury płaszczyznę spotkania światów osób z niepełnosprawnością i pełnosprawnych, płaszczyznę 

dialogu i wspólnego przełamywania barier. 
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3. Działalność gospodarcza Fundacji 
 
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą. Działalność gospodarcza jest służebna wobec 
działalności statutowej, co oznacza, że dochody z działalności gospodarczej są w całości 
przeznaczone na działalność statutową Fundacji. 
Działalność gospodarcza ma charakter fakultatywny i może być prowadzona w zakresie według 
Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD): 

1) 74.30.Z - działalność związana z tłumaczeniami; 

2) 59.1.Z - działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami 

telewizyjnymi; 

3) 90.0 - działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką; 

4) 90.01.Z - działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych; 

5) 90.02.Z - działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych; 

6) 85.59.B - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; 

7) 90.03.Z - artystyczna i literacka działalność twórcza; 

8) 90.04.Z - działalność obiektów kulturalnych; 

9) 96.09.Z - działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana; 

10) 58.11.Z - wydawanie książek; 

11) 58.13.Z - wydawanie gazet; 

12) 58.14.Z - wydawanie czasopism i pozostałych periodyków; 

13) 58.19.Z - pozostała działalność wydawnicza; 

14) 74.20.Z - działalność fotograficzna; 

15) 74.90.Z - pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana; 

16) 77.33.Z -wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery; 

17) 85.52.Z - pozaszkolne formy edukacji artystycznej; 

18) 85.60.Z - działalność wspomagająca edukację. 

W okresie sprawozdawczym Fundacja prowadziła działalność gospodarczą. 
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4. Działalność statutowa w okresie sprawozdawczym 
 
 

4.1. Filmy bez barier 
 

Dostosowaliśmy do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu 19 filmów. Były wśród nich 
produkcje zarówno polskie, tj. „Zimna wojna”, „Kler”, jak i zagraniczne: „Kochankowie z księżyca”, 
„W ułamku sekundy”. 

 

4.2. Współpraca z firmą Disney Polska 
 

W roku 2018 kontynuowaliśmy współpracę z Disney Polska. Pokazaliśmy dzieciom niewidomym i 
g/Głuchym kolejne filmy Disneya: „Vaiana: Skarb oceanu”, „Wielka Szóstka” oraz „Piękna i Bestia” 
z audiodeskrypcją, napisami dla niesłyszących i tłumaczeniem na polski język migowy(PJM). 

 

 
 

Dzięki współpracy z firmą Disney Polska zrealizowaliśmy drugi teledysk w polskim języku migowym. 
Był to teledysk do piosenki „Pół kroku stąd” z filmu „Vaiana: Skarb oceanu”. 
Podobnie, jak w poprzednim roku, piosenkę migały dzieci z Instytutu Głuchoniemych w Warszawie. 
Premiera piosenki miała miejsce 12 października w kinie Elektronik, podczas VI Warszawskiego 
Festiwalu Kultury bez Barier. 
 
Dzieci, które w roku 2017 zaśpiewały w polskim języku migowym piosenkę „Nie bój się chcieć”, w 
czerwcu wystąpiły również na żywo na Gali z okazji 25-lecia istnienia firmy Disney Polska. Zamigały 
piosenkę z filmu „Herkules” – „Droga mi nie straszna”.  
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W połowie listopada zostały zaproszone do wystąpienia w programie Voice Kids. Jako goście 
specjalni migały piosenkę „Nie bój się chcieć”. Występ dzieci można było obejrzeć w odcinku 
finałowym wyemitowanym w TVP2 w lutym 2019 roku.  
 
Oprócz teledysku, dzieci wzięły udział w jednodniowych warsztatach, podczas których mogły 
doświadczyć muzyki nie tylko przez słuch, ale także wzrok oraz dotyk – grały na instrumentach, 
dotykały ich. Podsumowaniem tych warsztatów jest spot the LAB (Laboratorium dźwięków) 
 
Po raz pierwszy, w ramach VI Warszawskiego Festiwalu Kultury Bez Barier, zorganizowaliśmy Dzień 
z Disneyem, podczas którego pokazaliśmy dostępne filmy, zapewniliśmy zajęcia z animatorem oraz 
konkursy. Wszystko działo się w kinie Elektronik, które zostało udekorowane w barwy Myszki Miki 
oraz zaopatrzone w ramkę z głównym bohaterem Disneya. 

 
 
4.3. Spektakle bez barier  

 
Dwa poprzednie lata (2016 i 2017) upłynęły pod znakiem braku szerokiej oferty dostępnego teatru.  
W tym, 2018 roku udało się nam uzyskać dotację na dostosowanie spektakli teatralnych w aż dwóch 
programach - Miasta Stołecznego Warszawy oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Dzięki temu zrealizowaliśmy projekty Teatr dla każdego oraz Teatrosfera bez barier.  

 
W ramach projektu Teatr dla każdego, współfinansowanego ze środków m.st., zrealizowaliśmy 
spektakle w czterech warszawskich teatrach: 

• 29 maja - Teatr Kwadrat, „Klub cmentarny, czyli wesołe wdówki”  
• 7 czerwca – Teatr Ateneum, „Gra w życie” 
• 8 czerwca - Teatr Baj, „Ja maluch i morze”  
• 17 czerwca - Teatr Dramatyczny, „Wizyta starszej pani” 

http://m.st/
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Teatrosfera bez barier to projekt, którego założeniem było zwiększenie dostępnej oferty teatralnej 
poza Warszawą. W ramach projektu odbyły się następujące spektakle z udogodnieniami: 

• Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach: „Himalaje”, „Pod presją”, 
„Dwanaście krzeseł”, „Piąta strona świata” 

• Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie: „Trzy siostry”, „Seks nocy letniej” 

• Teatr Muzyczny w Gdyni: „Chłopi” 

• Teatr Wybrzeże w Sopocie: „Seans” 

• Gdyńskie Centrum Kultury: „Konsternacja” 
 

 
  
  
4.4. Nowoczesne technologie 
 

W roku 2018 kontynuowaliśmy prace nad aplikacją i stroną internetową w ramach projektu 
Czytanie obrazów. 
 
Na stronie www.czytanieobrazow.pl współtworzonej przez Fundację Kultury bez Barier wraz z 
instytucjami kultury z całej Polski, pojawiło się 120 nowych audiodeskrypcji, 56 filmów z 
tłumaczeniami na PJM oraz 10 kart obiektów przygotowanych w formie tekstu łatwego do czytania. 
Obecnie na stronie udostępnionych jest już prawie 150 obiektów pochodzących z 20 muzeów i 
galerii. 
 
W 2018 do grona partnerów projektu dołączyły: 
 1. Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN 
2. Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy 
3. Muzeum Dobranocek 
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4. Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli 
5. Narodowy Instytut Fryderyka Chopina 
6. Państwowe Muzeum na Majdanku 
7. Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka 
8. Fundacja "Archeologia Fotografii" 
9. Galeria Labirynt 

 
4.5. Modele 3D 
 

W roku 2017 Fundacja wprowadziła pierwszy raz do swej oferty wydruki 3D. Zostały one stworzone 
we współpracy z firmą Wolfix Project Studio. Modele 3D, obok audiodeskrypcji i tyflografik, były 
tworzone z myślą o odbiorcach z niepełnosprawnością wzroku i miały pomóc tej grupie widzów w 
dokładniejszym poznaniu prezentowanych artefaktów składających się na udostępniane teksty 
kultury. Dzięki kontynuacji tej współpracy, w roku 2018, swoją premierę miały postacie z bajek 
Disneya, wykonane w technologii druku 3D. Wydrukowaliśmy postacie z filmów: „Zwierzogród”, 
„Kraina Lodu”, „Vaiana: Skarb oceanu”, „Piękna i Bestia”.  
 

 
 
W 3D przygotowaliśmy również odwzorowania scenografii do spektakli zrealizowanych w ramach 
projektu Teatrosfera bez barier: 
- Chłopi -  Teatr Muzyczny Gdynia 
- Seans - Teatr Wybrzeże 
- Seks nocy letniej - Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie 
- Dwanaście krzeseł - Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/teatrmuzycznygdynia/?__tn__=K-R&eid=ARBn6XGPt-_zaGGn0wvQL0eivLzpD2I7EjtBaG1t2N5NbgdJnI2vS_N3VA-XwgfriV7Z8szrYRGxzMus&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAUA2elYJYK9B51ZmRnJ6DFanSwTOiFn1fq-wZAd-fkOZfNzbjqq5KlzIWRyi9QujswbZF83PIdHsO3ioWwtpoALgD1rxvvTObs-_OwXM3B322ehXGiUUnsw7sR6ayCOdnOJ8slQWasofIr0qKPSMe2K_I_jv9APjW5G473XMnekHCsStCeJncDQijYekokbwv25LPFmFVEC_e_6O-zL2f45_dz6XKXDDvLufhmYCWighRdywmnzYNQxPSlxxXlpsfyyEHiotD2BZUwkbgY0xNDn3zOxAEfO2mad47V9j96CmPQ0eAwDka3d_Lk92KEcLhh
https://www.facebook.com/Teatr-Wybrze%C5%BCe-106264892736182/?__tn__=K-R&eid=ARCvh3WibYdjVtog2RZNGrPJodmhxNTPVtL59ITTPm6e6Q82HZNxzp3jDBVq3WtzhlT1JNwzfK-qf3r3&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAUA2elYJYK9B51ZmRnJ6DFanSwTOiFn1fq-wZAd-fkOZfNzbjqq5KlzIWRyi9QujswbZF83PIdHsO3ioWwtpoALgD1rxvvTObs-_OwXM3B322ehXGiUUnsw7sR6ayCOdnOJ8slQWasofIr0qKPSMe2K_I_jv9APjW5G473XMnekHCsStCeJncDQijYekokbwv25LPFmFVEC_e_6O-zL2f45_dz6XKXDDvLufhmYCWighRdywmnzYNQxPSlxxXlpsfyyEHiotD2BZUwkbgY0xNDn3zOxAEfO2mad47V9j96CmPQ0eAwDka3d_Lk92KEcLhh
https://www.facebook.com/TeatrOsterwy/?__tn__=K-R&eid=ARDmDWNProWCqaVLwlelOmOqBk5nBfm9nkDaiK5bxs8XGyIiK5kk5AhOGpCYo37D066LASUm2AvDcQ0j&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAUA2elYJYK9B51ZmRnJ6DFanSwTOiFn1fq-wZAd-fkOZfNzbjqq5KlzIWRyi9QujswbZF83PIdHsO3ioWwtpoALgD1rxvvTObs-_OwXM3B322ehXGiUUnsw7sR6ayCOdnOJ8slQWasofIr0qKPSMe2K_I_jv9APjW5G473XMnekHCsStCeJncDQijYekokbwv25LPFmFVEC_e_6O-zL2f45_dz6XKXDDvLufhmYCWighRdywmnzYNQxPSlxxXlpsfyyEHiotD2BZUwkbgY0xNDn3zOxAEfO2mad47V9j96CmPQ0eAwDka3d_Lk92KEcLhh
https://www.facebook.com/pages/Teatr-%C5%9Al%C4%85ski-im-Stanis%C5%82awa-Wyspia%C5%84skiego-w-Katowicach/744088575682250?__tn__=K-R&eid=ARAihk1rq-sGMXnrBoS9Rt1QsBXYevsUE6CMMcYSQX7pQDBuLb8d69SHmsHSiNkCZQUX0BV_mq085DYY&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAUA2elYJYK9B51ZmRnJ6DFanSwTOiFn1fq-wZAd-fkOZfNzbjqq5KlzIWRyi9QujswbZF83PIdHsO3ioWwtpoALgD1rxvvTObs-_OwXM3B322ehXGiUUnsw7sR6ayCOdnOJ8slQWasofIr0qKPSMe2K_I_jv9APjW5G473XMnekHCsStCeJncDQijYekokbwv25LPFmFVEC_e_6O-zL2f45_dz6XKXDDvLufhmYCWighRdywmnzYNQxPSlxxXlpsfyyEHiotD2BZUwkbgY0xNDn3zOxAEfO2mad47V9j96CmPQ0eAwDka3d_Lk92KEcLhh
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4.6. IV Forum Kultury bez Barier: KONFRONTACJE 

 
W odpowiedzi na potrzeby uczestników III Forum Kultury bez Barier, tegoroczne Forum było 
poświęcone działaniom kulturalnym skierowanym do osób ze spektrum autyzmu i 
niepełnosprawnością intelektualną. Tematem konferencji była budowa sprawnej komunikacji 
pomiędzy instytucjami kultury, szkołami oraz opiekunami osób z niepełnosprawnością. Osoby ze 
spektrum autyzmu oraz z niepełnosprawnością intelektualną coraz częściej uczestniczą w 
wydarzeniach organizowanych przez placówki kultury, coraz liczniej biorą też udział w 
Warszawskim Festiwalu Kultury bez Barier. Celem Forum było więc szerzenie świadomości, że 
każda placówka kultury może i powinna odpowiednio przygotować się na przyjęcie gościa o 
specjalnych potrzebach. 
 
 

4.7. Warszawski Festiwal Kultury bez Barier 
 

VI Warszawski Festiwal Kultury bez Barier odbył się w dniach 28.09.2018 – 7.10.2018 oraz weekend 
12-14.10.2018. Hasło szóstej edycji brzmiało: Możesz! 
 
Organizatorami byli: Miasto Stołeczne Warszawa, Fundacja Kultury bez Barier, Bemowskie Centrum 
Kultury, Disney Polska, Studio Teatrgaleria. 

Ideą naszego Festiwalu, jak co roku, było zniesienie wszelkich przeszkód ograniczających swobodny 
dostęp do miejsc, wydarzeń i tekstów kultury. Bez względu na rodzaj i stopień niepełnosprawności 
lub jej brak, sytuację rodzinną, możliwości ekonomiczne, miejsce zamieszkania, pochodzenie, wiek 
i płeć każdy mógł znaleźć coś dla siebie. 

W VI edycji WFKbB wzięło udział ponad 6467 osób. Liczby te oznaczają, że zarówno w Warszawie, 
jak i w pozostałych miastach, jest publiczność, która czeka na wydarzenia dostępne i chce w nich 
uczestniczyć. WFKbB zagościł w 19 miastach Polski. Podczas festiwalu odbyło się 276 wydarzeń, 
zorganizowanych we współpracy z 87 partnerami! A patronatem całe wydarzenie objęło 92 
instytucji i organizacji pozarządowych. 

W roku 2018 udało się przy tym podtrzymać zwyczaj poszerzania oferty o nowe miejsca, teksty 
kultury, przedsięwzięcia: 

• Podczas Festiwalu Przejścia, we współpracy z Disneyem, jeden dzień był w całości 
poświęcony rodzinom – zorganizowaliśmy 3 seanse filmów Disneya oraz animacje  

• Całonocny Maraton Grozy zorganizowany we współpracy z kinem Elektronik; 

• Z okazji Międzynarodowego Dnia Głuchego, święta, które przypada co roku na ostatnią 
niedzielę września, włączyliśmy w program Festiwalu – COOLturalny Dzień Głuchego. Dzień 
ten był dedykowany osobom g/Głuchym, które mogły się spotkać w swoim gronie i obejrzeć 
filmy dotyczące tematyki osób niesłyszących. Odbyły się również warsztaty dla dzieci, pokazy 
bajek. Były również stoiska organizacji, które działają na rzecz tego środowiska. 
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4.8. Szkolenia bez barier 
 

Niezwykle ważną częścią działalności fundacji są szkolenia bez barier, w czasie których 
przygotowujemy pracowników poszczególnych instytucji kultury do przyjęcia widzów z 
niepełnosprawnością. W roku 2018 przeprowadziliśmy szkolenia dla: 
 

● Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów – w ramach cyklu szkoleń „Gość 

niepełnosprawny w muzeum” 

● Pracowników stołecznych instytucji kultury – zgłoszenia indywidualne – szkolenia miały 

miejsce w Warszawie w Spółdzielni Socjalnej Wola oraz w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w 

Warszawie. Warsztaty były prowadzone w ramach projektu Otwarci dla wszystkich. 

● Narodowego Centrum Kultury – cykl „Kultura bez wyjątku” - czterodniowe szkolenie dla kadr 

kultury z całej Polski. W trakcie szkolenia omawiane były kwestie związane z 

przygotowaniem dostępnej oferty kulturalnej dla osób z niepełnosprawnością wzroku oraz 

słuchu. 

● Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – projekt „Małopolska. Kultura 

wrażliwa” – przeszkoliliśmy w sumie 500 pracowników małopolskich instytucji kultury, a 

ogromną wartością całego cyklu okazał się fakt, że poszczególne warsztaty były 

organizowane w różnych instytucjach kultury zlokalizowanych w Małopolsce.  
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4.9.  Festiwale 
 

Fundacja Kultury bez Barier coraz częściej jest dostrzegana przez różne podmioty z całej Polski jako 
partner kompetentny merytorycznie, gwarantujący wysoką jakość atrakcyjnych programowo 
działań. Jesteśmy więc zapraszani do współpracy w ramach różnych projektów i inicjatyw, także 
festiwali: 

 

● Festiwal 11. NETIA OFF CAMERA – po raz drugi we współpracy z naszą Fundacją została 

udostępniona część programu festiwalu, pokazaliśmy trzy filmy z audiodeskrypcją oraz 

napisami dla niesłyszących: „Dzikie Róże”, „Twarz”, „Mężczyzna imieniem Ove”. 

● Festiwal EnergaCamerimage – po raz pierwszy byliśmy partnerem tego przedsięwzięcia. 
Przygotowaliśmy napisy dla niesłyszących, audiodeskrypcję dla niewidomych oraz 
zapewniliśmy pętlę indukcyjną i tłumacza polskiego języka migowego. Pokazaliśmy pięć 
filmów: „Twój Vincent”, „Z punktu widzenia nocnego portiera”, „Przypadek”, „300 mil do 
nieba” oraz „Amator”. 

● Pol’and’Rock Festiwal – po raz pierwszy mieliśmy okazję wystawić swoje stoisko na festiwalu 

muzycznym Pol’andRock. Pojawiliśmy  się tam na zaproszenie Adwokatury Warszawskiej, 

która była  koordynatorem działań grupy organizacji pozarządowych zgromadzonych w 

namiocie 100lat praw na Akademii Sztuk Przepięknych czyli strefie NGO. Przygotowaliśmy 

warsztaty mające na celu przybliżenie osobom pełnosprawnym świat osób niewidomych 

oraz g/Głuchych. Współpracowaliśmy również z Deaf Respect i firmą Mastercard w zakresie 

promocji wibrujących plecaków dla Głuchych. Wzięliśmy też udział w przygotowaniu 

spotu  reklamowego  pokazującego działanie plecaków.  
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4.10. Edukacja 
 

Misją Fundacji jest edukowanie nie tylko kadr kultury, ale też najmłodszych i osób z nimi 

pracujących. Powstał więc projekt Migiem do klasy – skierowany do grupy nauczycieli edukacji 

wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Organizatorem projektu był Mazowiecki Instytut Kultury, a 

pracownicy naszej Fundacji przeprowadzili warsztaty z zakresu wykorzystywania polskiego 

języka migowego w pracy z dziećmi słyszącymi. 

Byliśmy również partnerem projektu Przedszkolaki bez barier, w ramach którego odwiedziliśmy 
5 przedszkoli z Warszawy i okolic. 

 
 
4.11.  Publikacje bez barier 
 

Działalność FKbB to także publikacje podejmujące temat udostępniania kultury osobom z 
niepełnosprawnością; publikacje umieszczone w Internecie. W 2018 roku powstały cztery 
publikacje: 

 

• „Filmolekcje dla każdego, czyli edukacja filmowa dla osób z niepełnosprawnościami 
sensorycznymi” 

• „Przewodnik po dostępności” w ramach projektu Otwarci dla wszystkich 

• „Paszport do sztuki. Dziennik z wyprawy” 

• „Jak udostępniać kulturę osobom z niepełnosprawnościami? – Najczęściej zadawane 
pytania” 
 
 

4.12. Konferencje  
 

Fundacja stara się również być obecna na konferencjach i sympozjach organizowanych przez różne 
podmioty w całej Polsce. Wydarzenia te są dla nas doskonałą okazją do szerzenia idei kultury bez 
barier, do dyskutowania szczegółowych, związanych z tą kwestią zagadnień, do edukowania 
uczestników konferencji i budowania postaw otwartości na potrzeby osób z dysfunkcjami. W roku 
2018 pojawiliśmy się na:   

● Sympozjum edukatorów muzealnych(Warszawa) – ekspercki udział w panelu poświęconym 
udostępnianiu przestrzeni muzealnych osobom z niepełnosprawnością 

● Muzeoterapia – konferencja organizowana przez Muzeum Okręgowe w Kielcach, 
wygłosiliśmy referat problematyzujący aktywność widzów z niepełnosprawnościami  

● „CASTLE.  Nowe możliwości zatrudnienia w sektorze audiodeskrypcji i tworzenia napisów” – 
referat popularno-naukowy „Ekonomiczne aspekty audiodeskrypcji” 

● IX Spotkaniu Turystycznym w Lublinie – prezentacja rozwiązań, wskazówek, aby turystyka 
była dostępna dla wszystkich, także osób z niepełnosprawnościami 
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5. Projekty 
 
5.1. Czytanie obrazów  

 
Projekt trzyletni, realizowany w latach 2016-2018, celem projektu było stworzenie dostępnej dla 
osób z niepełnosprawnościami wirtualnej przestrzeni, w której zostaną zebrane udogodnienia 
dołączane do dzieł sztuki w poszczególnych muzeach i galeriach z całej Polski. Obecnie na stronie 
internetowej www.czytanieobrazow.pl znajduje się ponad 300 obiektów z różnymi 
udogodnieniami.  

 
 
5.2. Otwarci dla wszystkich!  
 

Dwuletni projekt, realizowany w latach 2017-2018, którego założeniem było zwiększenie 
kompetencji pracowników stołecznych instytucji kultury z zakresu dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami. W ramach projektu przeprowadziliśmy szkolenia z obsługi widza z 
niepełnosprawnością wzroku, ruchu i słuchu, szkolenia z audiodeskrypcji oraz szkolenia z obsługi 
widza z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu: 

• marzec - szkolenie „ Podstawy audiodeskrypcji” 
• maj - szkolenie "Obsługa widza z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu" 
• czerwiec - szkolenie „Obsługa widza z niepełnosprawnością wzroku, słuchu i ruchu” 
• czerwiec - szkolenie "Obsługa widza z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum 

autyzmu" 
• czerwiec - szkolenie „Obsługa widza z niepełnosprawnością wzroku, słuchu i ruchu” 
• lipiec - szkolenie "Obsługa widza z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu" 
• listopad - szkolenie „ Podstawy audiodeskrypcji” 
• grudzień - szkolenie „Obsługa widza ze spektrum autyzmu” 

Efektem projektu jest publikacja "Przewodnik po dostępności", w której spisaliśmy praktyczne 
wskazówki i podpowiedzi dla instytucji kultury chcących poszerzać swoją wiedzę oraz ofertę o 
wydarzenia dostępne. Publikacja znajduje się na naszej stronie internetowej.  

5.3. Rodzina kinomaniaków 
 

Projekt trzyletni, realizowany w latach 2017-2019, celem projektu jest udostępnianie dzieł 
filmowych całym rodzinom. Podczas pokazów dla dorosłych dzieci uczestniczą w warsztatach 
edukacyjnych prowadzonych przez wykwalifikowanego animatora. 
 
W roku 2018 działania prowadzone były w kinach: Kinoteka oraz Elektronik, w Warszawie. Raz w 
miesiącu odbywały się pokazy filmowe. Łącznie pokazaliśmy 12 dostępnych filmów: 

• luty – "Najlepszy" - współpraca z Fundacją Na Rzecz Rozwoju Audiodeskrypcji KATARYNKA 

• marzec - "Munio: Strażnik księżyca" 

• kwiecień - "Pokój" - współpraca ze Stowarzyszeniem DeFacto 

• maj - "W ułamku sekundy" 

• czerwiec - "Vaiana: Skarb oceanu" 

http://www.czytanieobrazow.pl/
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• lipiec - "Podatek od miłości" - współpraca z Fundacją Na Rzecz Rozwoju Audiodeskrypcji 
KATARYNKA 

• sierpień - "Jak Bóg da" 

• wrzesień - "Cudowny chłopak" - współpraca z Fundacją Mili Ludzie 

• październik - "Tully" oraz "Juliusz"(w ramach 6. Warszawskiego Festiwalu Kultury bez Barier) 

• grudzień - "Kler" 

• grudzień - "Piękna i Bestia" 
 
Dodatkowo na seansach filmów „Vaiana: Skarb oceanu” oraz „Piękna i Bestia” dzieci mogły dotykać 
wydruków 3D znanych postaci z bajek Disneya. Na każdym pokazie filmowym dla młodzieży i dorosłych 
zapewniliśmy opiekę dla dzieci, a po każdym seansie dla dzieci, współpracująca z nami animatorka, Olga 
Michalik, przeprowadziła ciekawe warsztaty.  

 
5.4. Filmolekcje dla każdego  
 

Projekt dwuletni, realizowany w latach 2017-2018, celem projektu była edukacja filmowa 
dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością słuchu i wzroku. W ramach projektu, w 2018 
roku zostało zorganizowanych 7 pokazów filmowych i 4 warsztaty. Stworzyliśmy również 
tłumaczenia na PJM do 20 pojęć filmowych. Efektem końcowym projektu jest publikacja o edukacji 
filmowej osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi, dostępna na naszej stronie internetowej. 
 

W roku 2018 odbyły się następujące pokazy filmowe w Warszawie, w kinach Elektronik oraz w 
Kinotece: 

• kwiecień – „Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie” 

• maj - „Demon” 

• czerwiec – „Kochankowie z księżyca” 

• wrzesień – „Dusza i ciało” 

• wrzesień – „Chór” 

• październik – „Zimna wojna” 

• listopad  – „Muminki” 
 

Poza pokazami, odbyły się następujące spotkania edukacyjne w Warszawie: 

• warsztaty do filmu „Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie” dla osób z niepełnosprawnością 
wzroku z dokumentalistą Dariuszem Kowalskim. 

• warsztaty do filmu „Demon” dla osób z niepełnosprawnością słuchu z edukatorką filmową 
Małgorzatą Bazan, dla osób z niepełnosprawnością wzroku z edukatorem filmowym Maciejem 
Dowgielem. 

• dyskusja o filmie „Kochankowie z księżyca” dla osób z niepełnosprawnością wzroku i osób z 
niepełnosprawnością słuchu z operatorem dźwięku Andrzejem Cichockim. 

• dyskusja o filmie „Chór” dla osób z niepełnosprawnością słuchu z Konradem Kozłowskim. 

• prezentacja o powstaniu animacji „Muminki” dla dzieci z niepełnosprawnością wzroku i dzieci z 
niepełnosprawnością słuchu prowadzona przez Karolinę Barciszewską. 
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5.5. Kultura. Rajdy bez barier 
 

Celem projektu było pokazanie niepełnosprawnym odbiorcom z Warszawy dostępności instytucji 
kultury z Polski, a dla instytucji jest to możliwość zaprezentowania swojego dorobku w dziedzinie 
udostępniania kultury oraz skonfrontowania podejmowanych działań z aktywnymi, kompetentnymi 
widzami z niepełnosprawnością.  
 
Zorganizowaliśmy trzy wyjazdy: 

• 28-29 czerwca 2018 do Bydgoszczy i Torunia, odwiedziliśmy następujące instytucje:  Teatr im. 
Wilama Horzycy w Toruniu, Dom Legend Toruńskich, Żywe Muzeum Piernika w Toruniu, 
Muzeum Okręgowe im. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy 

• 18-20 lipca 2018 do Nowego Sącza i Tarnowa, byliśmy w: Muzeum Okręgowym w Nowym 
Sączu (Miasteczko Galicyjskie), Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu(w 
dwóch częściach: kino SOKÓŁ oraz Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Nowym Sączu), 
Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie 

• 5-7 września 2018 do Trójmiasta, odwiedziliśmy: Muzeum Emigracji w Gdyni, Muzeum Miasta 
Gdyni, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku 

 
Dostosowaliśmy 12 wydarzeń: spektakle, wydarzenia muzealne, do których opłaciliśmy 
tłumaczenie na język migowy, przygotowaliśmy audiodeskrypcję i/ lub napisy dla niesłyszących. 
 

 
 
 
5.6. Miganie przez czytanie 

 
Po raz pierwszy realizowaliśmy projekt, którego głównym celem było zachęcenie niesłyszących 
dzieci do samodzielnego sięgania po książki. Poprzez miganie bajek chcieliśmy przekonać g/Głuche 
dzieci i młodzież, że znajomość języka polskiego jest ogromną wartością gwarantującą wielką 
satysfakcję wynikającą z samodzielnego sięgania po rodzimą literaturę i tytuły tłumaczone na język 
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polski. Warsztaty były dostępne dla wszystkich zainteresowanych: pracowały dzieci, młodzież oraz 
dorośli. 

Warsztaty poprowadził Adam Stoyanov, Głuchy, który zaprezentował bajki własnego autorstwa w 
Polskim Języku Migowym, a także prowadzący, którzy wspólnie z uczestnikami przeczytali książki i 
porozmawiali o mitologii greckiej. W projekcie partnerami byli: Instytut Głuchoniemych im. Jakuba 
Falkowskiego, Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy, Instytut Książki, Kino Elektronik. Efekty projektu 
można obejrzeć na naszym kanale YouTube.   
 

5.7. Paszport do sztuki 
 
Po raz pierwszy zrealizowaliśmy projekt dedykowany młodzieży ze spektrum autyzmu oraz ich 
rówieśnikom. Projekt był naszą odpowiedzią na, obserwowany w codzienności społeczno-
kulturalnej, brak wydarzeń dla starszej młodzieży, szczególnie dla osób ze spektrum autyzmu. We 
współpracy z partnerami przygotowaliśmy propozycję dla osób w wieku 13-18 lat. 
 
Zorganizowaliśmy dwa cykle składające się z pięciu warsztatów każdy. Cztery warsztaty w cyklu były 
przygotowane przez instytucję, piąty warsztat był podsumowaniem cyklu. Warsztaty dla młodzieży 
to kolejny krok w tworzeniu przestrzeni przyjaznych dla osób z autyzmem. Kluczowa była dla nas 
partnerska współpraca z instytucjami kultury. Zależało nam, aby czerpać od siebie nawzajem i 
inspirować się w działaniach. Wspólnie stworzyliśmy koncepcję warsztatów oraz materiałów 
promocyjnych. A w trakcie realizacji warsztatów na bieżąco wymienialiśmy się wrażeniami ze 
spotkań i podpowiadaliśmy rozwiązania, które się sprawdziły. 
  
Efektem pracy jest publikacja, którą umieściliśmy na naszej stronie internetowej. 

Projekt Paszport do sztuki zrealizowaliśmy we współpracy z: Muzeum Narodowym w 
Warszawie, Muzeum Łazienki Królewskie, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. 

 
5.8. Encyklopedia sztuki w PJM – warsztaty i tworzenie haseł 3 
 

Projekt promuje sztukę wśród g-/Głuchych. W ramach projektu stworzono filmy z tłumaczeniem 
PJM do 51 definicji z dziedziny sztuki. Odbyły się również warsztaty dla młodzieży niesłyszącej, 
prowadzone przez Głuchych edukatorów z Grupy Artystów Głuchych oraz niesłyszących ekspertów 
niezrzeszonych. W projekt zaangażowało się sześć instytucji: 
Muzeum Narodowe w Warszawie,Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, Centrum Sztuki 
Współczesnej Zamek Ujazdowski, Muzeum Śląskie w Katowicach, Galeria Arsenał w 
Białymstoku, Galeria Labirynt w Lublinie oraz Artinfo.pl 

 
 
5.9. Weryfikacja możliwości wykorzystania znaczników TOTUPOINT w projekcie Virtualna Warszawa 

 
System TOTUPOINT to system wspomagający orientację przestrzenną osób z niepełnosprawnością 
narządu wzroku. Składa się on ze znaczników TOTUPOINT umieszczanych w przestrzeni publicznej, 
które informują użytkownika o swoim położeniu poprzez komunikat głosowy lub tekstowy w 
aplikacji. Dzięki małemu grantowi z Biura Pomocy i Projektów Społecznych znaczniki zostały 
zamontowane przy wejściu do następujących instytucji kultury: TR Warszawa, Teatr Syrena, Teatr 
Komedia, Muzeum Warszawy oraz Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Sprawdziliśmy 
funkcjonalność systemu TOTUPOINT w kontekście jego wykorzystania w programie Virtualna 
Warszawa. Testy funkcjonalności znaczników odbyły się we wszystkich pięciu wymienionych 

https://www.facebook.com/adam.stoyanov.5?__tn__=K-R&eid=ARB6cyLIdNeLI3-lTnNfOISfgdgEEpBy2Oo9scA93kAE3-BpElyCJTJEfU8bw-wLnNiDzIgFpGIEf5rG&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCRJ4cVxbILSA8lwCwomKVyNQ6i44GXMianlUwsc47HO3fE2It3l9aNXjniPYsF2ESMW52fx3U9QQZTpX-vw0_xq9MzcMpABoIlEw2EM-4WfWFo_IBLA8XawijyvOujmnUv6jd8AIbt_rEbnIjrFblCkNlDubD3YDA5QrhKv5gUUkfqzcPV3fuMfg3gdfbLXxoeMxW7Upd1bRlIAV8EXh8vziULoJlIbNeZuERygT1ROr4KfosvW55PQth-YXOeOpSV2VtUk6E1cBHek7mhgaLIFODsGNXACoIcjvODWGZ6fsp-uX39GEDO5na54PMEXowFQpf4T8rGpmG7m9T2z69PKQ
https://www.facebook.com/Instytut-G%C5%82uchoniemych-im-Jakuba-Falkowskiego-381518931929439/?__tn__=K-R&eid=ARC-wTuEiA-QrN0FJ4NIm9D8T26jFblWkV4Ja_HBTBc5JLct_lWt0QxQjILS2XFOQpRhLyOXe1YGpj8Y&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCRJ4cVxbILSA8lwCwomKVyNQ6i44GXMianlUwsc47HO3fE2It3l9aNXjniPYsF2ESMW52fx3U9QQZTpX-vw0_xq9MzcMpABoIlEw2EM-4WfWFo_IBLA8XawijyvOujmnUv6jd8AIbt_rEbnIjrFblCkNlDubD3YDA5QrhKv5gUUkfqzcPV3fuMfg3gdfbLXxoeMxW7Upd1bRlIAV8EXh8vziULoJlIbNeZuERygT1ROr4KfosvW55PQth-YXOeOpSV2VtUk6E1cBHek7mhgaLIFODsGNXACoIcjvODWGZ6fsp-uX39GEDO5na54PMEXowFQpf4T8rGpmG7m9T2z69PKQ
https://www.facebook.com/Instytut-G%C5%82uchoniemych-im-Jakuba-Falkowskiego-381518931929439/?__tn__=K-R&eid=ARC-wTuEiA-QrN0FJ4NIm9D8T26jFblWkV4Ja_HBTBc5JLct_lWt0QxQjILS2XFOQpRhLyOXe1YGpj8Y&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCRJ4cVxbILSA8lwCwomKVyNQ6i44GXMianlUwsc47HO3fE2It3l9aNXjniPYsF2ESMW52fx3U9QQZTpX-vw0_xq9MzcMpABoIlEw2EM-4WfWFo_IBLA8XawijyvOujmnUv6jd8AIbt_rEbnIjrFblCkNlDubD3YDA5QrhKv5gUUkfqzcPV3fuMfg3gdfbLXxoeMxW7Upd1bRlIAV8EXh8vziULoJlIbNeZuERygT1ROr4KfosvW55PQth-YXOeOpSV2VtUk6E1cBHek7mhgaLIFODsGNXACoIcjvODWGZ6fsp-uX39GEDO5na54PMEXowFQpf4T8rGpmG7m9T2z69PKQ
https://www.facebook.com/koszykowa/?__tn__=K-R&eid=ARAarTivdf2ESi3eCGBD1wL3vAf6VBX_9yXxIvMXgz-Fu5UgHw7JKk5qNN2wUO1ArYVK7U2aZ8vRio8m&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCRJ4cVxbILSA8lwCwomKVyNQ6i44GXMianlUwsc47HO3fE2It3l9aNXjniPYsF2ESMW52fx3U9QQZTpX-vw0_xq9MzcMpABoIlEw2EM-4WfWFo_IBLA8XawijyvOujmnUv6jd8AIbt_rEbnIjrFblCkNlDubD3YDA5QrhKv5gUUkfqzcPV3fuMfg3gdfbLXxoeMxW7Upd1bRlIAV8EXh8vziULoJlIbNeZuERygT1ROr4KfosvW55PQth-YXOeOpSV2VtUk6E1cBHek7mhgaLIFODsGNXACoIcjvODWGZ6fsp-uX39GEDO5na54PMEXowFQpf4T8rGpmG7m9T2z69PKQ
https://www.facebook.com/InstytutKsiazki/?__tn__=K-R&eid=ARD9YV45gInQTULBf-bW27rixwcAC9V1MENVyRxqXMZqB7bZnt23qwvERhgnPgNlDaSVCcIHBXUoD61q&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCRJ4cVxbILSA8lwCwomKVyNQ6i44GXMianlUwsc47HO3fE2It3l9aNXjniPYsF2ESMW52fx3U9QQZTpX-vw0_xq9MzcMpABoIlEw2EM-4WfWFo_IBLA8XawijyvOujmnUv6jd8AIbt_rEbnIjrFblCkNlDubD3YDA5QrhKv5gUUkfqzcPV3fuMfg3gdfbLXxoeMxW7Upd1bRlIAV8EXh8vziULoJlIbNeZuERygT1ROr4KfosvW55PQth-YXOeOpSV2VtUk6E1cBHek7mhgaLIFODsGNXACoIcjvODWGZ6fsp-uX39GEDO5na54PMEXowFQpf4T8rGpmG7m9T2z69PKQ
https://www.facebook.com/kinoelektronik/?__tn__=K-R&eid=ARCuNqn-SfQoXfNHYlHVVV7YiD_u5kcM4dadXmmqQkiiePg07RWvnMPYXOohRCtVvN4Tvg89AZ6pchbd&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCRJ4cVxbILSA8lwCwomKVyNQ6i44GXMianlUwsc47HO3fE2It3l9aNXjniPYsF2ESMW52fx3U9QQZTpX-vw0_xq9MzcMpABoIlEw2EM-4WfWFo_IBLA8XawijyvOujmnUv6jd8AIbt_rEbnIjrFblCkNlDubD3YDA5QrhKv5gUUkfqzcPV3fuMfg3gdfbLXxoeMxW7Upd1bRlIAV8EXh8vziULoJlIbNeZuERygT1ROr4KfosvW55PQth-YXOeOpSV2VtUk6E1cBHek7mhgaLIFODsGNXACoIcjvODWGZ6fsp-uX39GEDO5na54PMEXowFQpf4T8rGpmG7m9T2z69PKQ
https://www.facebook.com/MuzeumNarodowe/?__tn__=K-R&eid=ARALidOl9YHcRi1o4WD5TXKPMvEDxXlyl3-28cGOBz53WUE3A0_0banoPU1whTXaGPHUpjd7jYj9PWAO&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCLPS_OtetcPqHQwi90rYKh612CELlw5OyMxpbJBzSkvrQeQUBV8OhhblLhLCuIN_ICUQaGt8tawFVR66TbLGnxrF14rEV8J6jNl44KKDKVzn5QtSnhNmAlRN4ckhwo_fmHfw6k75o1xYdMdHEE_W6975-9QcJyUmCk1zUB8aBw5vgHZP28IVdhzeoEw5z39R1eGRbWrV8yoz7xevRQeeuoVrxuulRllWIrG6q0B_Nrtkw-5cf9qjHAe2Lq1cWsqlPv_nBZDUxohXRCn8l0wVoUDr-XwKcmR0T-UR1nf-RVZiL0wv7fQKllKZnGE7mtiRiYuBbhHgQNqPv3jKJ3oHE0o4wQH36alwN3ow
https://www.facebook.com/MuzeumNarodowe/?__tn__=K-R&eid=ARALidOl9YHcRi1o4WD5TXKPMvEDxXlyl3-28cGOBz53WUE3A0_0banoPU1whTXaGPHUpjd7jYj9PWAO&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCLPS_OtetcPqHQwi90rYKh612CELlw5OyMxpbJBzSkvrQeQUBV8OhhblLhLCuIN_ICUQaGt8tawFVR66TbLGnxrF14rEV8J6jNl44KKDKVzn5QtSnhNmAlRN4ckhwo_fmHfw6k75o1xYdMdHEE_W6975-9QcJyUmCk1zUB8aBw5vgHZP28IVdhzeoEw5z39R1eGRbWrV8yoz7xevRQeeuoVrxuulRllWIrG6q0B_Nrtkw-5cf9qjHAe2Lq1cWsqlPv_nBZDUxohXRCn8l0wVoUDr-XwKcmR0T-UR1nf-RVZiL0wv7fQKllKZnGE7mtiRiYuBbhHgQNqPv3jKJ3oHE0o4wQH36alwN3ow
https://www.facebook.com/Muzeum.Lazienki.Krolewskie/?__tn__=K-R&eid=ARCpctycGcGENclHaecJ28lj2glBhXDEzK_6IRJ3SOoJKPHbOILjeOqdtbfLmiXt8NKT2r5wOxkpMcOS&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCLPS_OtetcPqHQwi90rYKh612CELlw5OyMxpbJBzSkvrQeQUBV8OhhblLhLCuIN_ICUQaGt8tawFVR66TbLGnxrF14rEV8J6jNl44KKDKVzn5QtSnhNmAlRN4ckhwo_fmHfw6k75o1xYdMdHEE_W6975-9QcJyUmCk1zUB8aBw5vgHZP28IVdhzeoEw5z39R1eGRbWrV8yoz7xevRQeeuoVrxuulRllWIrG6q0B_Nrtkw-5cf9qjHAe2Lq1cWsqlPv_nBZDUxohXRCn8l0wVoUDr-XwKcmR0T-UR1nf-RVZiL0wv7fQKllKZnGE7mtiRiYuBbhHgQNqPv3jKJ3oHE0o4wQH36alwN3ow
https://www.facebook.com/wilanow/?__tn__=K-R&eid=ARC8Rn4MMfl_MJfUjjYbtxgQXXjYPbfXHnYeoZ7nauv5kJ6UerKbapVdXU-d6dAN3aZq1B1QldaS30gJ&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCLPS_OtetcPqHQwi90rYKh612CELlw5OyMxpbJBzSkvrQeQUBV8OhhblLhLCuIN_ICUQaGt8tawFVR66TbLGnxrF14rEV8J6jNl44KKDKVzn5QtSnhNmAlRN4ckhwo_fmHfw6k75o1xYdMdHEE_W6975-9QcJyUmCk1zUB8aBw5vgHZP28IVdhzeoEw5z39R1eGRbWrV8yoz7xevRQeeuoVrxuulRllWIrG6q0B_Nrtkw-5cf9qjHAe2Lq1cWsqlPv_nBZDUxohXRCn8l0wVoUDr-XwKcmR0T-UR1nf-RVZiL0wv7fQKllKZnGE7mtiRiYuBbhHgQNqPv3jKJ3oHE0o4wQH36alwN3ow
https://www.facebook.com/MuzeumNarodowe/?__tn__=K-R&eid=ARD8t9n1ne7eIScDZd20s3C96nJXM66n-NGLpfwxp5S13FDlRzBs9CYVlZcDtoJQz5xjrZaeUM5NfFuw&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA-wEs9WNuym2ONsvgeP5TqZ4H8hRMIkx4aF-Jy5HaXEzPEYfVRhGriyXbAMia3ZqQIRSsjUQaEdRNgp4UPBDNYWm6Rll_aCJHDHuI9ktbQaljl85bN8zM3iq0BOi6EIJMn9K8CNJA378EUKJ4gZdK_aeV250SlVAfGcaBJsKxII1cuov7eo8lfCh_4QfrUf982CeRhKYOzIRB6PHweTK4JAvf0V2M1AI6xwYepQ34cdtKlq3tzDbXG0vg4FAZCL6b27D9ltnuQA__PrE3Xgy7xAy2gqjq1MJd3yGBunwPXBZx3Dch5AohFqoqmGXWOLgYbeuv-RRPoiaEvLMD3lwMC0g
https://www.facebook.com/centrumsztukiwspolczesnejzamekujazdowski/?__tn__=K-R&eid=ARARodKkQ3Nqnd0OhZpG7SM06SKmt--hR8fkEiqqd9e7CBtESQu3-l9anqoMLdnJuhBAkTbw0y5Lhn7J&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA-wEs9WNuym2ONsvgeP5TqZ4H8hRMIkx4aF-Jy5HaXEzPEYfVRhGriyXbAMia3ZqQIRSsjUQaEdRNgp4UPBDNYWm6Rll_aCJHDHuI9ktbQaljl85bN8zM3iq0BOi6EIJMn9K8CNJA378EUKJ4gZdK_aeV250SlVAfGcaBJsKxII1cuov7eo8lfCh_4QfrUf982CeRhKYOzIRB6PHweTK4JAvf0V2M1AI6xwYepQ34cdtKlq3tzDbXG0vg4FAZCL6b27D9ltnuQA__PrE3Xgy7xAy2gqjq1MJd3yGBunwPXBZx3Dch5AohFqoqmGXWOLgYbeuv-RRPoiaEvLMD3lwMC0g
https://www.facebook.com/centrumsztukiwspolczesnejzamekujazdowski/?__tn__=K-R&eid=ARARodKkQ3Nqnd0OhZpG7SM06SKmt--hR8fkEiqqd9e7CBtESQu3-l9anqoMLdnJuhBAkTbw0y5Lhn7J&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA-wEs9WNuym2ONsvgeP5TqZ4H8hRMIkx4aF-Jy5HaXEzPEYfVRhGriyXbAMia3ZqQIRSsjUQaEdRNgp4UPBDNYWm6Rll_aCJHDHuI9ktbQaljl85bN8zM3iq0BOi6EIJMn9K8CNJA378EUKJ4gZdK_aeV250SlVAfGcaBJsKxII1cuov7eo8lfCh_4QfrUf982CeRhKYOzIRB6PHweTK4JAvf0V2M1AI6xwYepQ34cdtKlq3tzDbXG0vg4FAZCL6b27D9ltnuQA__PrE3Xgy7xAy2gqjq1MJd3yGBunwPXBZx3Dch5AohFqoqmGXWOLgYbeuv-RRPoiaEvLMD3lwMC0g
https://www.facebook.com/muzeumslaskie/?__tn__=K-R&eid=ARBU6EAf3wGNCWh-3d2GmDwJOEHbkX90Zsxm7HpHsbsqdcsPr4qKjEAE50SggfBBxGvcqRxynFKbZKDN&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA-wEs9WNuym2ONsvgeP5TqZ4H8hRMIkx4aF-Jy5HaXEzPEYfVRhGriyXbAMia3ZqQIRSsjUQaEdRNgp4UPBDNYWm6Rll_aCJHDHuI9ktbQaljl85bN8zM3iq0BOi6EIJMn9K8CNJA378EUKJ4gZdK_aeV250SlVAfGcaBJsKxII1cuov7eo8lfCh_4QfrUf982CeRhKYOzIRB6PHweTK4JAvf0V2M1AI6xwYepQ34cdtKlq3tzDbXG0vg4FAZCL6b27D9ltnuQA__PrE3Xgy7xAy2gqjq1MJd3yGBunwPXBZx3Dch5AohFqoqmGXWOLgYbeuv-RRPoiaEvLMD3lwMC0g
https://www.facebook.com/GaleriaArsenal/?__tn__=K-R&eid=ARBDrIJAwTrY19U_6KCgzkz0FYq6vGBj5Y4bWo4kuqemxUW5jwYLX3Q-j0QOm3rfrt4c5n_XlD1c_UhJ&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA-wEs9WNuym2ONsvgeP5TqZ4H8hRMIkx4aF-Jy5HaXEzPEYfVRhGriyXbAMia3ZqQIRSsjUQaEdRNgp4UPBDNYWm6Rll_aCJHDHuI9ktbQaljl85bN8zM3iq0BOi6EIJMn9K8CNJA378EUKJ4gZdK_aeV250SlVAfGcaBJsKxII1cuov7eo8lfCh_4QfrUf982CeRhKYOzIRB6PHweTK4JAvf0V2M1AI6xwYepQ34cdtKlq3tzDbXG0vg4FAZCL6b27D9ltnuQA__PrE3Xgy7xAy2gqjq1MJd3yGBunwPXBZx3Dch5AohFqoqmGXWOLgYbeuv-RRPoiaEvLMD3lwMC0g
https://www.facebook.com/GaleriaLabiryntLublin/?__tn__=K-R&eid=ARAvP5huKOZ14KmwZ-BJQbSoGSZp3qXixgFB55yAaL3bLwqG_3IeHMEC5Iq88tD6xkUdIR-olIlVtMQ1&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA-wEs9WNuym2ONsvgeP5TqZ4H8hRMIkx4aF-Jy5HaXEzPEYfVRhGriyXbAMia3ZqQIRSsjUQaEdRNgp4UPBDNYWm6Rll_aCJHDHuI9ktbQaljl85bN8zM3iq0BOi6EIJMn9K8CNJA378EUKJ4gZdK_aeV250SlVAfGcaBJsKxII1cuov7eo8lfCh_4QfrUf982CeRhKYOzIRB6PHweTK4JAvf0V2M1AI6xwYepQ34cdtKlq3tzDbXG0vg4FAZCL6b27D9ltnuQA__PrE3Xgy7xAy2gqjq1MJd3yGBunwPXBZx3Dch5AohFqoqmGXWOLgYbeuv-RRPoiaEvLMD3lwMC0g
https://www.facebook.com/artinfopl/?__tn__=K-R&eid=ARBctOYO782isNXurS-DE4kKvyJIOcmG--d2YiMRf19lE6KGJkzz6rKW2Xy_SkKXBd0llsUFHGuWXAMr&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA-wEs9WNuym2ONsvgeP5TqZ4H8hRMIkx4aF-Jy5HaXEzPEYfVRhGriyXbAMia3ZqQIRSsjUQaEdRNgp4UPBDNYWm6Rll_aCJHDHuI9ktbQaljl85bN8zM3iq0BOi6EIJMn9K8CNJA378EUKJ4gZdK_aeV250SlVAfGcaBJsKxII1cuov7eo8lfCh_4QfrUf982CeRhKYOzIRB6PHweTK4JAvf0V2M1AI6xwYepQ34cdtKlq3tzDbXG0vg4FAZCL6b27D9ltnuQA__PrE3Xgy7xAy2gqjq1MJd3yGBunwPXBZx3Dch5AohFqoqmGXWOLgYbeuv-RRPoiaEvLMD3lwMC0g
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lokalizacjach. Brały w nich udział osoby z niepełnosprawnością wzroku oraz instruktorzy orientacji 
przestrzennej. Wszystkie wnioski zostały opracowane w raporcie. 
 

 
6. Przyznane dotacje: 
 
Miasto Stołeczne Warszawa  
Rodzina kinomaniaków - 81 000,00 zł 
Filmolekcje dla każdego - 50 000,00 zł 
Otwarci dla wszystkich – 46 760,00 zł 
Weryfikacja możliwości wykorzystania znaczników TOTUPOINT w projekcie Virtualna Warszawa – 
10 000,00 zł 
Teatr dla każdego – 10 000,00 zł 
 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Miganie przez czytanie – 15 300, 00 zł 
Czytanie Obrazów – 91 000, 00 zł 
Encyklopedia sztuki w PJM – warsztaty i tworzenie haseł 3– 38 000, 00 zł 
Paszport do sztuki – 30 000, 00 zł 
Rajdy. Kultura bez barier -41 000, 00 zł 
Teatrosfera dla każdego - 50 000, 00 zł 
 
SUMA  – 463 060, 00 zł 
 
 
7. Działalność gospodarcza 
 

W 2018 roku prowadziliśmy działalność gospodarczą w następujących obszarach: 
 

● Zapewnienie dostępności wydarzeń 
● Zapewnienie dostępności tekstów kultury 
● Szkolenia z zakresu udostępniania wydarzeń kulturalnych dla osób z 

niepełnosprawnościami, obsługi osób z niepełnosprawnościami oraz tworzenia 
audiodeskrypcji 

● Konsultacje rozwiązań w zakresie dostępności oferty kulturalnej i miejsc 
 
Dochód z działalności gospodarczej w całości zostanie przeznaczony na realizację celów statutowych 
fundacji. 

 
 
8. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł 

 

Przychody ogółem 1 056 330 zł 

 gotówka przelew 

w tym: 

ze środków publicznych /w tym z budżetu państwa 
i gminy 

0 zł 487 260 zł 

z darowizn 0 zł 82 138 zł 
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ze świadczeń realizowanych odpłatnie z 
uwzględnieniem ich kosztów 

0 zł 0 zł 

z innych źródeł (wskazać jakie ) PFRON 0 zł 88 015zł 

z prowadzenia działalności gospodarczej z 
uwzględnieniem jej kosztów 

0 zł 346 082zł 

stosunek przychodów z działalności gospodarczej 
do przychodów ogółem 

32,76% 

 
9. Informacja o poniesionych kosztach 

 

Koszty ogółem 1 039 084 zł 

 gotówka przelew 

w tym: 

na realizację celów statutowych 23 804,16zł 986 250 zł 

na administrację (czynsz, korespondencja itp.) 0 zł 0zł 

na działalność gospodarczą                 0 zł 52 834 zł 

pozostałe koszty (wskazać jakie)                  0zł 0zł 

 
 

10. Dane o zatrudnieniu w okresie sprawozdawczym  

 

Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej  

Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy: 6 

Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w 
przeliczeniu na pełne etaty:  

6,35 

Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy 
cywilnoprawnej:  

63 

 
11. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym 

1.     Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez 
organizację w okresie sprawozdawczym: 

435 333, 85 zł 

a)   z tytułu umów o pracę: 180 057, 17 zł 

w tym: wynagrodzenie zasadnicze: 180 057, 17 zł 

nagrody: 0 zł 

premie: 0 zł 

inne świadczenia (np. służbowy telefon, 
samochód): 

0 zł 

b)  z tytułu umów cywilnoprawnych: 258 276, 71 zł 
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2.     Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
(brutto) wypłaconego członkom organu zarządzającego 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, 
premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne: 

9 819, 54 (z+w) 

3.     Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
(brutto) wypłaconego pracownikom organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej: 

12 741, 61 zł (dla prac) 
2 548, 32 zł (na 1os) 
21 523, 06 (dla zlec) 
2 341, 64 zł (na 1 os) 

4.     Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia 
(brutto) wypłaconego członkom organu zarządzającego, 
wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne: 

21 605, 14 zł 

5.     Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia 
(brutto) wypłaconego członkom innych organów organizacji, 
wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne: 

0 zł 

6.     Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia 
(brutto) wypłaconego pracownikom organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej: 

7 751, 53 zł (dla prac) 
21 572, 00 zł (dla zlec) 

 

12. Informacje o udzielonych pożyczkach: W okresie sprawozdawczym nie były udzielane pożyczki. 
13. Informacje o posiadanym majątku: 

Informacje o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych: 
Kwota:    Bank: 
   68 487,79                                             Bank Pekao SA 
     1 116,20                                             Bank Pekao SA 
 145 280,58                                            Santander Bank Polska SA 
   11 023,75                                            Santander Bank Polska SA 
     2 484,72                                            Santander Bank Polska SA 

            6 464,29                                             Santander Bank Polska SA 
          11 617,32                                             Santander Bank Polska SA 
          21 568,70                                             Santander Bank Polska SA 

         268 043,35 
 

14. Informacje o wartości posiadanych papierów wartościowych: W okresie sprawozdawczym fundacja 
nie nabyła papierów wartościowych. 

15. Informacje o nabytych nieruchomościach: W okresie sprawozdawczym fundacja nie nabyła 
nieruchomości. 

16. Informacje o nabytych innych środkach trwałych: W okresie sprawozdawczym fundacja nie nabyła 
środków trwałych. 

17. Dane o wartości aktywów fundacji: 343 115,29 zł 
18. Dane o wartości zobowiązań fundacji: 116 036,58 zł 
19. Informacje o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe oraz o ich 

wynikach finansowych:   
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                                                     Przychody                Koszty                               Wynik 

                    Rodzina kinomaniaków - 81 000,00 zł               81 325,10                              -325,10 
                   Filmolekcje dla każdego - 70 000,00 zł               69 202,20                                797,80 
                    Otwarci dla wszystkich -  46 760,00 zł               53 665,89                           -6 905,89 
                                       TOTUPOINT -  10 000,00 zł               10 000,01                                   -0,01 
                             Teatr dla każdego  - 10 000,00 zł               10 400,01                               -400,01 
 
                    Miganie przez czytanie  - 15 300, 00 zł              21 503,35                           -6 203,35 
                            Czytanie Obrazów  - 91 000, 00 zł            108 480,93                          -17 480,93 
           Encyklopedia sztuki w PJM   -  38 000, 00 zł              48 936,04                          -10 936,04 
                           Paszport do sztuki  -  30 000, 00 zł              37 759,49                             -7 759,49 
                Rajdy. Kultura bez barier  - 41 000, 00 zł              60 270,81                            -19 270,81 
                  Teatrosfera dla każdego - 50 000, 00 zł              62 001,91                            -12 001,91 
 
                                               SUMA  – 483 060, 00 zł 
 

 
20. Informacje o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych w tym składanych 

deklaracji podatkowych: Zobowiązania podatkowe i publiczno-prawne regulowane w terminie 
ustawowym. 

21. Informacje o kontrolach i ich wynikach: W okresie sprawozdawczym nie były przeprowadzane 
kontrole. 

22. Informacja, czy fundacja ustanowiona na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach 
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): Fundacja nie jest 
instytucją obowiązaną. 

23. Informacja o przyjęciu lub dokonaniu przez fundację ustanowioną na podstawie ustawy z dnia 6 
kwietnia 1984 r. o fundacjach 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: W okresie sprawozdawczym nie było płatności w gotówce o wartości równej lub 
przekraczającej równowartość 10 000 euro. 

 
 
 
Podpisy członków Zarządu Fundacji: 
 

 

Anna Żórawska, prezes Zarządu                   ………………………………………. 

 

Robert Więckowski – wiceprezes Zarządu  ………………………………………. 

 
 
 
 
Warszawa, dn. 23.05.2019 r. 


