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O FUNDACJI
Założona we wrześniu 2018 roku Fundacja ZUPA jest
zapleczem organizacyjnym inicjatywy Zupa na Plantach. 
Od gara zupy w zimie się zaczęło, bo osobom doświadczającym
bezdomności w zimie potrzeba ciepła. Nad talerzem zupy
zaczęły rodzić się relacje między domnymi a bezdomnymi 
i w rozmowach pojawiła się większa otwartość i dzielenie
problemami oraz potrzebami. Potrzeby osób w kryzysie są
takie, jak każdego z nas. Dlatego oprócz zapewnienia ciepłego
posiłku, dbamy o to, żeby mieli czyste i ciepłe ubrania, środki
czystości.

Od listopada 2016 roku wolontariusze w każdą niedzielę
gotują razem zupę, a następnie spotykają się na krakowskich
Plantach przy wspólnym posiłku z osobami doświadczającymi
bezdomności. Zupę tworzy ponad setka prężnie działających
wolontariuszy oraz kilkaset innych, którzy w ciągu roku nam
towarzyszą i wspierają nasze działania.

Wspólny posiłek niedzielnym wieczorem tworzy przestrzeń
spotkania ludzi. Zależy nam na budowaniu takiej przestrzeni, 
w której każdy będzie się czuć dobrze, niezależnie od
światopoglądu, sympatii politycznych, wyznania. Zupę dostaje
się bezwarunkowo. Dlatego na spotkania przychodzą także
osoby ubogie, starsze i samotne, dla których zupa jest
powodem do nawiązania relacji z drugim człowiekiem.

Nasze miejsce jest przede wszystkim na ulicy. Chcemy być
łącznikiem między światem ludzi żyjących na ulicy 
a organizacjami świadczącymi kompleksową pomoc osobom 
w kryzysie, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że część z nich
sama z siebie, bez wsparcia i towarzyszenia nie jest w stanie
trafić do miejsc, gdzie mogą uzyskać pomoc.

Jesteśmy grupą osób z różnych światów, która zaczęła
razem działać, chcąc nieco zmienić kawałek świata na
lepszy. Są wśród nas wierzący z różnych wyznań i religii 
i ateiści, studenci, bezrobotni i pracujący, ludzie różnych
zawodów, domni i bezdomni, kobiety i mężczyźni, dzieci 
i dorośli… Każdy jest mile widziany.



LUDZIE TWORZĄCY 
ZUPĘ
ZARZĄDU FUNDACJI
Piotr Żyłka - Prezes Fundacji 
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RADA FUNDACJI
Natalia Rutkowska - Członkini Rady Fundacji 
Katarzyna Cholewa - Członkini Rady Fundacji 
Ewelina Zwierz - Członkini Rady Fundacji 

WOLONTARIUSZE
W działania Zupy włączają się setki wolontariuszy.
Obecnie jest ich ponad 500, z czego regularnie
działa blisko 100. Niektórzy pojawiają się
jednorazowo podczas niedzielnego gotowania zupy
oraz spotkania na Plantach, inni angażują się
długoterminowo w konkretne zadania. Grono ok.
20 osób koordynuje poszczególne obszary
zupowych działań jak Magazyn Ciepła, Kuchnia,
Biblioteka Mobilna, grupa streetworkingowa,
medialna, czy obszary związane z aktywizacją
zawodową i społeczną
 

DARCZYŃCY
Nasze działania wspierają także liczni darczyńcy,
którzy pomagają nam zarówno poprzez darowizny
finansowe, jak i włączanie się w prowadzone przez
nas zbiórki ubrań, bielizny, butów czy środków
higienicznych. Świadomość, że zawsze możemy na
nich liczyć, pozwala Zupie rozlewać się
nieustannie i pomagać coraz większej liczbie osób
doświadczających bezdomności.

OSOBY DOŚWIADCZAJĄCE BEZDOMNOŚCI

Uczą nas słuchania, dostrzegania potrzeb
człowieka obok i mądrego pomagania. Uczą
szacunku i wrażliwości. Dzięki nim Zupa jest tak
otwartą przestrzenią na spotkanie drugiego
człowieka.



CELE FUNDACJI ZUPA
Zgodnie ze statutem, cele Fundacji to:
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pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 
wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej; 
udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej
społeczeństwa; 
działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym; 
działalność charytatywna; 
działalność na rzecz integracji cudzoziemców; 
ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza, w rozumieniu ustawy 

działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 
promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy 

działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 
działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 
nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie; 
działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży; 
kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 
ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego; 
pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen 

działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania 

przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; 
rewitalizacja.

z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 
z późn. zm.); 

i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 

w kraju i za granicą; 

i ochrony praw dziecka; 

Fundacja realizuje swoje cele na różnych obszarach działań. Są to działania Kuchni,
Magazynu Ciepła, wyjazdy streetworkingowej grupy pustostanowej, działania grupy
medialnej,  Biblioteki Mobilnej, współpraca przy projektach z obszaru aktywizacji
zawodowej i społecznej oraz wpływanie na społeczne postrzeganie kryzysu
bezdomności.



80 LITRÓW
zupy gotowanej 

w każdą niedzielę

KUCHNIA
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Od gara zupy się zaczęło i to właśnie wokół niego budowane są różne działania Fundacji.
Zarówno samo gotowanie zupy, jak i spotkanie na Plantach stanowią fundament Zupy na
Plantach.

Co niedzielę rozlewamy zupę do 4 termosów, by na Planty zawieść ok. 80 litrów.
Zupą dzielimy się w każdą - bez wyjątku - niedzielę, jak również w święta czy sylwestra.

Łącznie w 2019 roku rozlaliśmy blisk 5 000 litrów zupy.

W gotowanie zupy angażują się dziesiątki wolontariuszy tygodniowo. Decyzyjni są
oczywiście kucharze, którzy pilnują co i w jakich ilościach ląduje w garach. 
Ok. 30 kucharzy stało na straży gotowanej zupy, wśród nich Bartek Kieżun - Krakowski
Makaroniarz, który podpowiedział przepis jak i zawiadywał gotowaniem  zupy portugalskiej
na bazie suszonego bobu z chorizo.

W krojenie warzyw i przygotowanie produktów do zupy co niedzielę angażowało się ok. 50
wolontariuszy.

Na Plantach rozlewamy od 150 do 200 misek zupy. Dodatkowo dzielimy się chlebem oraz
można napić się herbaty czy kawy. W organizację niedzielnych spotkań włączają się także
indywidualne osoby, uczniowie ze szkół czy pracownicy korporacji, którzy pieką chleby,
przywożą ciasta i rogaliki albo rozdają własnoręcznie przygotowane kanapki. Chleby
dodawane do zupy otrzymujemy regularnie z Piekarni Mojego Taty.



Sezon zimowy jest szczególnie trudny dla osób będących w kryzysie bezdomności. Dlatego
zbiórkę potrzebnych ubrań prowadziliśmy do kwietnia włącznie oraz ponownie od
października wyposażając Magazyn w zimową odzież i obuwie. 

Co niedzielę wydawaliśmy ok. 70 paczek z produktami, o które prosiły nas wcześniej
konkretne osoby będące w kryzysie bezdomności.

Magazyn Ciepła kilkukrotnie organizował w ciągu roku zbiórki aktualnie potrzebnych
produktów. Zaangażowało się wielu darczyńców, jak i osoby czy sklepy i firmy, które
przeprowadziły zbiórki w swoim otoczeniu:

70 PACZEK
średnio wydawanych na

Plantach osobom
doświadczającym bezdomności

w każdą niedzielę.

MAGAZYN CIEPŁA
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Warsztaty Charytatywne Śpiwór II

W sobotę 7 grudnia zaprzyjaźniona z Zupą tancerka
Katarzyna Skalska poprowadziła warsztaty, z których cały
dochód został przeznaczony na wsparcie naszych zupowych
działań. W Skalski Dance School zebrali się tancerze
amatorzy, ci od disco oraz preferujący tańce towarzyskie.
Celem było podszkolenie techniki tańca, ale przede
wszystkim zebranie środków na zakup 25 śpiworów po ok.
170 zł każdy,które zostały przekazane osobom
doświadczającym bezdomności w okresie zimowym. 

UJ vs AGH – charytatywny mecz

12 grudnia na Hali Wisły w Krakowie odbył się wyjątkowy mecz
charytatywny. Jak mała, grudniowa tradycja nakazuje, studenci
krakowskich uczelni UJ oraz AGH spotkali się na sportowej
rywalizacji. Całość zebranych środków podczas wydarzenia All
In UJ, jako organizator przekazało na zaopatrzenie naszego
Magazynu Ciepła i pomoc osobom doświadczającym
bezdomności w okresie zimowym.
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Zbiórka w Decathlonie

14 grudnia w sklepie Decathlon przy ul. Zakopiańskiej 62a 
w Krakowie prowadziliśmy zbiórkę odzieży zimowej oraz
kocy, latarek, namiotów czy śpiworów wśród klientów
robiących świąteczne zakupy. Klienci wsparli nas także
finansowo na kwotę ok. 1200 zł.

Zupa na Kiermashu

W weekend 14-15 grudnia prowadziliśmy zbiórkę Ciepła 
na Kiermashu - największych krakowskich targach mody
niezależnej i design, który odbywał się w Forum
Wydarzeń. Uczestnicy wydarzeni mogli wspomóc akcję
przynosząc zimowe buty i kurtki dla Panów, śpiowory 
i koce, kalesony, majty i skarpetki, czapki i rękawiczki,
które później zostały przekazane osobom
doświadczającym bezdomności. 



Sprawowanie opieki nad wypożyczaniem książek, jak wynika z naszego doświadczenia, jest
dobrym początkiem dla rozpoczęcia interakcji z osobami w kryzysie bezdomności, dlatego
zawsze zapraszamy do niej nowych wolontariuszy Zupy. 

W 2019 roku poza działaniami na Plantach udało się nam uporządkować księgozbiór. Po
dokonaniu segregacji książek oddaliśmy (m.in. krakowskiej Książkodzielni) lub
wymieniliśmy te, które wydawały się nam mniej atrakcyjne i popularne.  Aby uzupełnić
księgozbiór wśród naszych wolontariuszy przeprowadziliśmy zbiórkę książek, zwracając
szczególną uwagę na gatunki literackie lubiane przez naszych czytelników. Regularnie
otrzymujemy do naszych zbiorów książki od osób przychodzących na niedzielne
spotkania.

MOBILNA BIBLIOTEKA
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Mobilna Biblioteka zaangażowana jest bezpośrednio 
w cotygodniowe  niedzielne spotkania na kółku. 
Do osób w kryzysie bezdomności wychodzimy 
zawsze z porcją zróżnicowanej literatury, którą 
mogą od nas wypożyczyć. Przyciągamy zarówno
nowe osoby, jak i stałych bywalców, którzy często 
składają zamówienia na kolejne książki (dostarczamy
je im w miarę możliwości, co zależne jest głównie
od posiadanych przez nas zbiorów). Angażujemy 
wolontariuszy w pakowanie książek na Celnej jak 
również w ich wypożyczanie podczas spotkania na
Plantach. 



STREETWORKING
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Grupa wolontariuszy działa także w przestrzeni miasta. Składa się z osób, których
działalność wynika z dużej wrażliwości społecznej i potrzeby działania przy człowieku
we wszystkich możliwych przestrzeniach. 

80 WYJAZDÓW
w miejsca niemieszkalne odbyło

się w 2019 roku

W ramach działań streetworkingowych wolontariusze Zupy na Plantach dwa razy 
w tygodniu odwiedzają miejsca niemieszkalne w Krakowie i okolicach. Korzystamy 
ze stworzonej na wewnętrzne potrzeby na bieżąco aktualizowanej mapy z ponad
100 miejscami, w których żyją osoby doświadczające bezdomności - pustostany,
ogródki działkowe, namioty, ławki, przystanki. 

Wyjazdy odbywają się w godzinach popołudniowo-wieczornych. Każdorazowo
odwiedzamy kilka-kilkanaście miejsc. Docieramy do osób w kryzysie z doraźną
pomocą w formie ciepłej herbaty i kanapek, odzieży czy środków higienicznych.
Zdarza się również świadczyć podstawową pomoc medyczną - w naszej grupie
wolontariuszy są osoby z wykształceniem medycznym. Jest to pomoc najczęściej 
w formie zmiany opatrunków, ale zdarzały się też poważniejsze interwencje,
włącznie z transportowaniem osób chorych do SOR. Pomoc, z którą docieramy, 
jest jednak tylko pretekstem do tego, by z osobami żyjącymi na ulicy czy 
w miejscach niemieszkalnych budować relacje, proponować pomoc bardziej
systemową lub aktywizację społeczną w ramach działań ŻyWej Pracowni.



Niemieszkalny Kraków

Ekipa wolontariuszy, która co tydzień odwiedza osoby w kryzysie bezdomności w miejscach
niemieszkalnych dysponuje w czasie wyjazdów podstawowym plecakiem medycznym. Są w nim
najpotrzebniejsze sprzęty i opatrunki do udzielenia pierwszej pomocy w warunkach „polowych”
czy na zaopatrzenie ran. 

Firma ArcelorMittal Poland w ramach programu minigrantów „Działamy Lokalnie” przekazała 
 środki, dzięki którym od sierpnia do października sukcesywnie realizowaliśmy założenia
projektu inwestując w potrzebne środki opatrunkowe. W ramach kilkunastu wyjazdów
docieraliśmy z pomocą do osób w kryzysie bezdomności, które mają utrudniony dostęp do
opieki medycznej, a wręcz dla niektórych okazywała się niezbędną i jedyną formą pomocy
medycznej, jaką otrzymali. 

W większości miejsc, które regularnie odwiedzamy, znamy się mniej lub bardziej 
z żyjącymi tam osobami. Bywają jednak sytuacje, kiedy spotykamy się z kimś po raz
pierwszy i jest to osoba, która dopiero co trafiła na ulicę, straciła dom lub wyszła 
z więzienia. Udzielamy wtedy informacji o instytucjach świadczących pomoc
systemową, zapraszamy także na niedzielne spotkania na Plantach.

Wolontariusze Zupy na Plantach działający w ramach streetworkingu pozostają 
w kontakcie i współpracy ze Strażą Miejską, MOPSem i jego streetworkerami,
Fundacją Przystań Medyczna i innymi organizacjami pracującymi z osobami
doświadczającymi bezdomności w Krakowie. Czerpiemy także z doświadczeń
organizacji pozarządowych spoza Krakowa
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Szwalnia Społeczna to przestrzeń współtworzona przez rękodzielników i osoby zagrożone
wykluczeniem społecznym, wspólna inicjatywa Żywej Pracowni, Fundacji Od Kultury i Fundacji ZUPA.
Szwalnia jest miejscem integracji oraz aktywizacji społecznej i zawodowej, gdzie osoby 
z doświadczeniem bezdomności i niepełnosprawnościami uczą się podstaw kroju i szycia angażując
się wraz z zespołem pracowni i wolontariuszami w projekty charytatywne (np. szyją maskotki dla
dzieciaków ze szpitali psychiatrycznych, woreczki na kosmetyki czy czapki dla osób bezdomnych),
projekty społeczno-kulturalne realizowane we współpracy z instytucjami kultury 
i NGOs’ami. 

Osoby z doświadczeniem bezdomności uczą się także dzielenia się zdobytą wiedzą i umiejętnościami
z innymi współprowadząc wraz z instruktorami rękodzieła warsztaty tekstylne dla różnych grup
społecznych i osób w różnym wieku. Do pracy wykorzystujemy materiały upcyklingowe - stare
tkaniny, które trafiają do nas po selekcji darów ze zbiórek odzieży dla osób bezdomnych, jednak
zupełnie się dla nich nie nadających (typu eleganckie koszule czy sukienki). Przerabiamy je na
wysokiej jakości nowe wyrobu tekstylne, w symboliczny sposób nadając im nowe życie. Szyjemy
rzeczy typu torby, plecaki, fartuchy, które sprzedajemy m.in. na targach dizajnu. Projektujemy także 
i wykonujemy na zlecenia tekstylne gadżety reklamowe, które szyjemy z odpadów klienta. Pozyskane
środki przeznaczamy na m.in. na opłacenie noclegów i wyżywienia dla osób z doświadczeniem
bezdomności zaangażowanymi w działania szwalni, na symboliczne stypendia dla nich oraz na zakup
materiałów i sprzętu do pracowni krawieckiej.
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AKTYWIZACJA ZAWODOWA
I SPOŁECZNA

Fundacja ZUPA współtworzy przestrzeń do prowadzenia aktywizacji zawodowej 
i społecznej we współpracy z Żywą Pracownią. W ramach pracowni rzemiosł
różnych i szwalni społecznej to ważna przestrzeń działań, w którą włączamy osoby
doświadczające bezdomności.
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Warsztat Rowerowy 

Przez cały rok naprzemiennie 3 panowie z doświadczeniem bezdomności zapraszani byli do
działającego przy Żywej Pracowni, prowadzonego przez jednego z wolontariuszy Zupy na
Plantach i Fundacji Zupa warsztatu rowerowego. Uczyli się oni w szkoleniach z podstaw
serwisowania rowerów, wspólnie z mechanikiem naprawiali rowery m.in. dla wolontariuszy
Zupy na Plantach oraz przygotowywali rowery pozyskane ze złomu lub zbiórek, które
przekazywane były w ręce potrzebujących m.in. dzieciaków z rodzinnych domów dziecka 
i placówek wychowawczych. 

Cisco Philanthropy Week (wrzesień 2019)

Jesienią w ramach współpracy z krakowskim oddziałem firmy Cisco zorganizowaliśmy cykl
warsztatów połączonych z opowieścią o bezdomności i projektach aktywizacji społecznej 
i zawodowej realizowanych  w ramach Szwalni Społecznej. Wolontariusze inicjatywy Zupa na
Plantach wraz z rękodzielnikami z Żywej Pracowni i osobami z doświadczeniem bezdomności
wspólnie przygotowali i przeprowadzili cykl warsztatów tekstylnych, podczas których
międzynarodowym grono pracowników firmy Cisco zaproszone zostało m.in. do uszycia
ciepłych czapek z polaru i zdobienia upcyklingowych woreczków na kosmetyki, które trafiły
potem w paczkach do osób w kryzysie bezdomności podczas niedzielnych spotkań Zupy na
Plantach. Działania zainicjowane w ramach wrześniowego Cisco Philanthropy Week były
potem kontynuowane aż do zimy. Łącznie odbyło się 12 spotkań, w których wzięło ponad 200
pracowników.

Obrus/Obraz Krakowian (wrzesień - grudzień 2019)

W ramach projektu realizowanego przez Żywą Pracownię i Fundację Od Kultury w
partnerstwie z Fundacją ZUPA i inicjatywą Zupa na Plantach, dofinansowanego z budżetu
Miasta Krakowa zostały zorganizowane różnorodne wydarzenia opowiadające o stole jako
przestrzeni spotkania. Zaproszone do projektu osoby z doświadczeniem bezdomności 
i niepełnosprawnościami (5 os.) wraz z instruktorami rzemiosła i wolontariuszami poznali
różnorodne techniki zdobienia tkanin, którymi podzielili się potem na współprowadzonych
przez nich warsztatach projektowania i zdobienia obrusów, w których wzięły udział grupy
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.



Zupa na Plantach od początku rozwija się m.in. poprzez przemyślane działania medialne 
i komunikacyjne. Dzięki sprawnym działaniom w przestrzeni medialnej:

● znaleziono setki wolontariuszy,
● zyskujemy rozpoznawalność medialną, 
● możemy prowadzić transparentne działania i budować zaufanie społeczne,
● wpływamy na rozwój zaangażowania społecznego w całej Polsce (powstają kolejne
siostrzane „Zupy” w całej Polsce jak Zupa w Szczecinie założona początkiem roku 2019 czy
Zupa na Pietrynie w Łodzi jesienią 2019)
● zaczęliśmy wpływać na wzrost poziomu świadomości społecznej nt. problemu
bezdomności, jesteśmy zapraszani jako eksperci do mediów czy na wydarzenia o tej
tematyce.

Prowadzony w mediach społecznościowych profil na Facebooku obecnie liczy 16 tys.
obserwujących i opisuje naszą działalność, służy pozyskiwaniu darczyńców, rekrutowaniu
wolontariuszy i poruszaniu tematów dot. problemu bezdomności. 
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DODATKOWA DZIAŁALNOŚĆ

16 marca 2019 roku odbyło się szkolenie dla wolontariuszy Zupy na Plantach z tematyki
uzależnienia od alkoholu. Jest to duży problem wśród osób doświadczających bezdomności,
dlatego tak ważne jest zrozumienie istoty i mechanizmów uzależnienia. Wolontariusze mogli
usłyszeć jak trudną i skomplikowaną chorobą jest choroba alkoholowa, ale przede wszystkim
dowiedzieć się jak mądrze pomagać. Szkolenie poprowadzili Lech Malinowski oraz Bogdan
Krzak, pracujący na co dzień w Bielsku Białej z osobami uzależnionymi od alkoholu 
i narkotyków. 

Działalność medialna

Szkolenie - uzależnienie od alkoholu



Trudni sąsiedzi. O bezdomności

2 marca przedstawicielki Zupy na Plantach uczestniczyły w dyskusji “Trudni sąsiedzi. 
O bezdomności.” zorganizowanej w ramach Dizajn i sąsiedztwo.  14. Urodziny Zamku Cieszyn.
Razem z przedstawicielami cieszyńskiego MOPSu, lokalnych organizacji pozarządowych
pracujących z osobami doświadczającymi bezdomności, panią Maria Maja Juroszek, dzielącą
się herbatą i dobrym słowem na Rynku w Cieszynie, z artystami, z przedstawicielami
lokalnego samorządu, z dyrektorką Zamku Ewa Golebiowska, MiserArtem i mieszkańcami
Cieszyna rozmawialiśmy o osobach w kryzysie bezdomności zamieszkujących park na
wzgórzu zamkowym (a także z ich udziałem) i o tym, jak ich obecność odbierana jest przez
mieszkańców Cieszyna i pracowników Zamku. I jak dobrze żyć razem w tym “trudnym
sąsiedztwie”.

 „Wojna w niebie”

Ten wyjątkowy spektakl odbył się w sobotę 30 marca, w krakowskiej Cricotece o godzinie
17:00 i 19:00. Drogi aktorów oraz Dominiki Feiglewicz, wolontariuszki Zupy na Plantach,
absolwentki krakowskiego PWST, aktorki i reżyserki, splotły się właśnie na niedzielnym
spotkaniu Zupy, kiedy to kilka osób głuchych i niedosłyszących postanowiło wpaść na Zupę 
z własnoręcznie upieczonymi ciastkami. Razem stworzyli spektakl, który łamie wykluczenia,
staje ponad podziałami, wszelkimi barierami, ponad słowami. Spektakl stworzony został
przez osoby głuche, niedosłyszące i słyszące, w którym każdy ze światów przenika się,
otwiera i zaczyna rozumieć.
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Kryzys zrozumienia – dyskusja wokół zjawiska bezdomności

15 stycznia w Klubie Jagiellońskim odbyła się debata, w której jednym z zaproszonych gości
była Natalia Rutkowska – wolontariuszka Zupy na Plantach i członkini Rady Fundacji ZUPA.
Podczas spotkania poruszono tematykę związaną z wykluczeniem osób w kryzysie
bezdomności oraz omawiano lokalne inicjatywy, w które możemy się zaangażować, aby pomóc
osobom bezdomnym.

Spotkania i wydarzenia z uczestnictwem wolontariuszy
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Potrzebne resztki

Akcja “Potrzebne resztki” to inicjatywa ludzi 
z krakowskich grup i organizacji, którzy nie
potrafią przejść obojętnie obok problemów
marnowania żywności czy wykluczenia. We
współpracy z ŻyWą Pracownią, Wspólnotą
Hanna, Wytwórnia, Śmietanką Nowohucką,
Spółdzielnią Ogniwo, Foodsharing Kraków
zmobilizowaliśmy mieszkańców Krakowa do
zrobienia czegoś dobrego i podzielenia się
świątecznym jedzeniem. Aktywnie włączyliśmy
się w prowadzoną zbiórkę żywności, by dzień
później -24 kwietnia - podzielić się nią podczas
spotkania na Plantach z osobami
doświadczającymi bezdomności oraz ubogimi.

Wydarzenia

Zakup nowego Zupowózu

Aż 452 darczyńców wsparło naszą zbiórkę na
zakup nowego samochodu. Otrzymany wcześniej
od Wspólnoty Chleb Życia swoje wysłużył i
konieczne było zakupienie nowego, który będzie
mógł służyć przez kolejne lata. Dzięki hojności
darczyńców zebraliśmy poprzez portal
crowfundingowy zrzutka.pl 28 889,00 zł.
Dorzuciła się także Fundacja „Gościa
Niedzielnego”. Zupowóz służy co niedzielę, by
przewozić ugotowaną na ul. Celnej zupę na
Planty, paczki z odzieżą, kanapki, ciepłe napoje,
ale także ekipie pustostanowej w wyjazdach
streetworkingowych. 

Zupa na Tauronie

26 października dzięki uprzejmości
organizatorów wydarzenia “Umiłowani” 30
naszych wolontariuszy mogło stanąć z puszkami
w Tauron Arenie, aby zbierać datki na projekt
“Zupowe mieszkanie”, które ma być mieszkaniem
treningowym dla osób wychodzących z kryzysu
bezdomności. Uruchomienie projektu planowane
jest na drugą połowę 2020 roku. Potrzebne środki
na jego prowadzenie udało nam się zabezpieczyć
dzięki hojności uczestników wydarzenia
„Umiłowani”.  Zebraliśmyna ten cel:  110 090
złotych i 72 grosze, 320 euro, 101 dolarów, 60
funtów, 200 koron szwedzkich oraz bon na 25 zł
do Carrefoura. 
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3. Urodziny Zupy na Plantach

W sobotę 30 listopada świętowaliśmy 3. Urodziny Zupy. Spotkanie na krakowskim
Kazimierzu w Hevre było okazją by razem poświętować i wspólnie zrobić coś trochę innego
niż zazwyczaj - bo wiadomo, na co dzień kiedy się spotykamy, to głównie działamy.
Mogliśmy także ucieszyć się z tego, co do tej pory, usiąść spokojnie, odpocząć, zachwycić się
na nowo przestrzenią wrażliwości i solidarności, którą udało nam się stworzyć przez
ostatnie 3 lata. Rozpoczęło się wspólnym śniadaniem. Popołudniu odbyły się warsztaty
współprowadzone przez osoby doświadczające bezdomności: tekstylne (Szwalnia Społeczna,
ŻyWa Pracownia) oraz sitodruk (MiserArt - strefa kreatywna w labiryncie wykluczenia). Na
urodzinowym stole nie zabrakło oczywiście ZUPY! Wieczorem mogliśmy spotkać się z
wyjątkowym gościem - panem Pawłem Ileckim, antropologiem kultury, doktorantem UW,
osobą doświadczającą bezdomności. Spotkanie zakończyło się koncertem zaprzyjaźnionych
muzyków i premierą singla napisanego specjalnie na 3. Urodziny Zupy.
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Środki finansowe Fundacji ZUPA pochodzą z darowizn indywidualnych darczyńców,
w niewielkiej mierze od darczyńców instytucjonalnych oraz ze zbiórek
organizowanych przez Fundację.

Od lutego 2019 roku prowadzimy zgłoszoną zbiórkę publiczną permanentną 
o numerze 2019/615/OR.

FINANSOWANIE DZIAŁAŃ

259 760,98 zł Przychody z działalności 
statutowej w 2019 roku

Koszty działalności 
statutowej w 2019 roku162 355,58 zł

mail |  kontakt@zupanaplantach.pl
fb |  www.facebook.com/ZupaNaPlantach

Biuro Fundacji  ZUPA
od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00

tel :  507 629 352

117 318,18 zł
Środki zebrane w 2019 roku na projekt
Zupowego Mieszkania Treningowego
dla osób w kryzysie bezdomności


