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Wspieramy osoby doświadczające
bezdomności. 

 
Staramy się małymi krokami budować

bardziej wrażliwy świat. 
 

Wierzymy, że #LudzieSąDobrzy.
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Wszystko zaczęło się 6 lat temu od prostego
spotkania osób domnych i bezdomnych przy
zupie na krakowskich Plantach.

Staramy się budować rzeczywistość, w której
osoby doświadczające bezdomności nie są
wykluczane z lokalnych społeczności.
Dlatego tworzymy różne przestrzenie, 
w których nasze ścieżki mogą się przecinać,
jest czas na wzajemne poznawanie się 
i zauważenie w drugim człowieku człowieka,
a nie kierowanie się jakimiś krzywdzącymi
generalizacjami.

Przed pandemią zupowi wolontariusze 
i ludzie żyjący na ulicach Krakowa spotykali
się w każdą niedzielę po południu na
skwerze Andrzeja Wajdy na Plantach przy
ciepłej zupie. Przede wszystkim żeby
porozmawiać i po prostu pobyć ze sobą.

Najważniejsze jest dla nas budowanie
relacji. Dzięki nim pojawia się powoli
zaufanie i poczucie bezpieczeństwa. A to są
absolutnie podstawowe rzeczy, konieczne
do tego, żeby mogło wydarzyć się między
nami coś dobrego.

Ze względu na pandemię spotkania na
Plantach zostały na ponad 2 lata
zawieszone, ale to nie znaczy, że kontakt
wolontariuszy z osobami w kryzysie
bezdomności się urwał.

W tym raporcie chcemy zaprosić Was do
zobaczenia Zupy "od kuchni" i pokazać, 
co wspólnie zrobiliśmy w 2021 roku.

Co tydzień jeździmy na wyjazdy
streetworkingowe w tzw. miejsca
niemieszkalne, w których ludzie żyją 
w ekstremalnie trudnych warunkach. Na
pustostany, do altan śmietnikowych, kanałów,
namiotów, działek. 

Dzięki tym regularnym kontaktom, poza
konsekwentnym budowaniem relacji 
i dostarczaniem pilnej doraźnej pomocy
rzeczowej (śpiwory, ciepłe ubrania, środki
higieny osobistej), jesteśmy w stanie
wychwytywać momenty, w których jest
potrzebne albo możliwe specjalistyczne
wsparcie, takie jak pomoc medyczna,
skierowanie do noclegowni, skontaktowanie 
z MOPS-em czy z asystentem socjalnym.

W 2020 roku uruchomiliśmy mieszkanie
wspierane oraz powiązany z nim program
aktywizacji społecznej i zawodowej, w którym
osoby z doświadczeniem bezdomności starają
się małymi krokami zmieniać swoje życie. Są
otoczone wsparciem instruktorów aktywizacji,
terapeutów i innych specjalistów. Uczestnicy
programu na co dzień działają w siedzibie
Zupy – Żywej Pracowni – w której współtworzą
przestrzeń działań rzemieślniczych i pracują 
w warsztacie rowerowym.
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Cele Fundacji Zupa

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 z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r.

poz. 618, z późn. zm.); 

działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 

promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez

pracy i zagrożonych zwolnieniem z 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 

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 i ochrony praw dziecka; 

przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; 

rewitalizacja.

      i młodzieży; 

      w kraju i za granicą; 

zgodnie ze statutem:
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Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

organizację wyjazdów streetworkingowych 
w niemieszkalne miejsca Krakowa 

prowadzenie 
Programu Zupowe Mieszkanie

prowadzenie Magazynu Ciepła 
wsparcie rzeczowe osób w kryzysie bezdomności

prowadzenie Mobilnej Biblioteki

działania medialne zwiększające
świadomość społeczną w temacie
bezdomności

współtworzenie z Żywą Pracownią 
przestrzeni aktywizacji społecznej i zawodowej

działania edukacyjne i promocję wolontariatu
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Regularne odwiedziny i rozmowy podczas wyjazdów
streetworkingowych pozwalają zdiagnozować aktualne problemy 
i dopasować indywidualne, konkretne wsparcie doraźne w postaci
ciepłej zupy, środków higienicznych, odzieży, obuwia czy
wyposażenia miejsca przebywania w śpiwór, koc, plandekę, itp. 

Wolontariusze w czasie wyjazdów mają ze sobą produkty, które 
w razie potrzeby przekazywane są osobom doświadczającym
bezdomności, a dla których dostępność takich produktów jest
znacznie ograniczona.

Dzięki wsparciu wielu Darczyńców oraz firm, szczególnie w trudnym,
zimowym okresie, możemy docierać do potrzebujących osób 
z ciepłym posiłkiem, herbatą w termosach, ciastami czy innymi
niezbędnymi produktami.

Wyjazdy streetworkingowe

Co tydzień jeździmy w tzw. miejsca niemieszkalne, w których ludzie
żyją w ekstremalnie trudnych warunkach. Na pustostany, do altan
śmietnikowych, kanałów, namiotów, na ogródki działkowe, na ławki
przy osiedlach.

Wolontariusze, podzieleni na 2-3 osobowe ekipy wyjazdowe 
w liczbie 8-10 ekip, wyjeżdżają w niemieszkalne miejsca Krakowa 
w każdy czwartek. Łącznie odwiedzają 100-120 osób
doświadczających bezdomności.

wsparcie w trudnym okresie niskich
temperatur, częstych deszczy czy epidemii

budowanie relacji,

troska o osoby starsze, schorowane, mniej
samodzielne i ich aktualne potrzeby,

budowanie zaufania i towarzyszenie,
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wyjazdy streetworkingowe odbywały się w każdy czwartek,
Wolontariusze mieli ze sobą dla każdej odwiedzanej osoby

kanapki, czekoladę czy rogalika, a prowiant długoterminowy
przekazywany był tylko osobom w szczególnie trudnej sytuacji

               Wolontariuszy uczestniczyło 
w wyjazdach streetworkingowych w 2021 r.

150

wyjazdy streetworkingowe odbywały się 2 razy w tygodniu - 
we wtorki i czwartki, a Wolontariusze zabierali ze sobą prowiant

długoterminowy dla najbardziej potrzebujących osób oraz
ciepłą zupę i herbatę w okresie niskich temperatur

              49 wyjazdów w okresie I - VI 2021

              27 wyjazdów w okresie VII - XII 2021
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            wyjazdów streetworkingowych 
w 2021 r. w niemieszkalne miejsca Krakowa, 
jak pustostany, altany śmietnikowe, kanały,
altanki działkowe, ławki

        wyjazdów interwencyjnych
zorganizowanych podczas intensywnych
opadów i podtopień w lipcu w Krakowie, 
fali mroźnych temperatur zimą oraz 
z wielkanocną święconką
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We współpracy z firmami, organizacjami, Wolontariuszami, 
dziećmi ze szkół i przedszkoli, podczas wyjazdów mogliśmy obdarować
odwiedzane osoby świeżo upieczonymi rogalikami, piernikami
bożonarodzeniowymi, upominkami i kwiatami na Dzień Kobiet, owocami czy
walentynkową słodką niespodzianką.

Niezastąpiona Piekarnia GETH przez cały rok przekazuje nam co tydzień
świeże pieczywo na kanapki, a we współpracy z pracowniczkami jednej 
z firm i dzięki projektowi pomocowemu ukierunkowanemu na pomoc kobietom 
w kryzysie bezdomności udało się wesprzeć 4 panie kompleksową pomocą
materialną i stomatologiczną.

W 2021 roku weszliśmy we współpracę z Komendą Wojewódzką Policji, by
pomóc w identyfikowaniu zmarłych osób żyjących na ulicy. Współpracujemy
także z Przystanią Medyczną i Strażą Miejską - szczególnie w zimie, kiedy
wymieniamy się informacjami o miejscach przebywania odwiedzanych osób.

ponad                       kanapek przygotowanych
przez Wolontariuszy i przekazanych osobom 
w kryzysie bezdomności podczas wyjazdów
streetworkingowych

3400

                     litrów herbaty w termosach
rozwożonej do odwiedzanych osób w kryzysie
bezdomności

1900

                    ciepłych zup przekazanych 
w okresie niskich temperatur osobom w kryzysie
bezdomności, ugotowanych przez Spółdzielnię
Socjalną Równość zatrudniającą osoby
zagrożone wykluczeniem społecznym

1500
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To mogłeś być ty
To mogłem być ja
A kula się kręci w przestrzeni
czy wybór czy los
Czy przepaść
Czy most
Kto z kim się na życie zamieni?



Magazyn Ciepła - wsparcie rzeczowe

Regularne odwiedziny i rozmowy podczas wyjazdów streetworkingowych pozwalają Wolontariuszom dostrzegać aktualne
problemy osób w kryzysie bezdomności i dopasować do konkretnej osoby potrzebne wsparcie doraźne. Czasem jest to
ciepły posiłek i kanapki, środki higieniczne, odzież, obuwie. Innym razem wyposażenie miejsca przebywania w namiot,
śpiwór, koc, plandekę. 
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BUTY MĘSKIE I DAMSKIE

KURTKA

KALESONY

SKARPETY

SPODNIE

ŚPIWÓR/ KOŁDRA

PACZKA KOSMETYKÓW

PLECAK

PALNIK NA BUTLĘ GAZOWĄ

KARIMATA

BLUZA

NAMIOT

BIELIZNA

KOCE

RĘKAWICZKI

69

55

38

83

99

72

42

11

3

14

58

9

71

102

33

Paczki przygotowujemy przede wszystkim dla osób, które miałyby trudności 
z pozyskaniem odzieży z innych miejsc - starszych, mniej mobilnych, mniej
zaradnych i niesamodzielnych. Wolontariusze wyposażeni są także w ulotki
wskazujące miejsca pomocy w Krakowie, gdzie dostępne jest wsparcie
materialne i rzeczowe.

Liczba rzeczy przekazanych w 2021 r.:



Dary rzeczowe otrzymujemy głównie od naszych
Darczyńców - osób indywidualnych, firm prowadzących
zbiórki wśród pracowników, mieszkańców Krakowa 
i okolicznych miejscowości, dzieci ze szkół podstawowych 
i przedszkoli organizujących zbiórki przedświąteczne.

Ale mamy i taką historię, kiedy do biura przyszła paczka 
z Podkarpacia z ręcznie wykonanymi rzeczami w ramach
aktywizacji Seniorek z Krosna. Czapki i skarpety uszyte
zostały z nienoszonych już swetrów :)

Zdarza się voucher do sklepu sportowego na zakup
zimowych butów, które są kluczowe w przetrwaniu mroźnych
dni jako często jedyne posiadane obuwie.

Nasi Darczyńcy dzielili się z osobami w kryzysie
bezdomności także produktami spożywczymi, własnymi
wypiekami czy zapasem słodkości albo książkami 
w paczce przesłanej z... Japonii :)

Mamy tu w okolicy sąsiadkę, która co jakiś czas przynosi
ugotowane pierogi, które poporcjowane jadą wraz 
z Wolontariuszami do potrzebujących osób.

Magazyn Ciepła - wsparcie rzeczowe
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 76 258,21 zł 

W 2021 roku otrzymaliśmy dary rzeczowe
 o łącznej wartości



Program Zupowe Mieszkanie
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Program Zupowe Mieszkanie i powiązany z nim
program aktywizacji społecznej i zawodowej
uruchomiony został w grudniu 2020 r. Program to
nie tylko zapewnienie bezpiecznego dachu nad
głową dla osób w kryzysie bezdomności biorących
w nim udział, ale też codzienne działania w Żywej
Pracowni pod okiem instruktorów aktywizacji,
wsparcie asystentki osób w kryzysie bezdomności 
i – w razie indywidualnego zapotrzebowania –
wsparcie terapeutów, pracowników socjalnych,
prawników czy innych specjalistów. 

W 2021 roku poszerzyliśmy program o drugie
Zupowe Mieszkanie, a do programu dołączyła
trzecia osoba. Panowie mają bezpieczny dach
nad głową i są otoczeni profesjonalną opieką. 
W ramach zajęć codziennie przychodzą do
Pracowni i pod okiem instruktorów aktywizacji
działają w społecznym warsztacie rowerowym,
szwalni oraz biorą udział w różnorodnych
przedsięwzięciach rzemieślniczych. Mają też
regularne, indywidualne spotkania z asystentką,
która razem z nimi pracuje nad programem
odzyskiwania i budowania podstawowych
kompetencji społecznych potrzebnych do
wychodzenia z kryzysu bezdomności.

Panowie sami z siebie angażują się też w działania
wolontariackie Zupy na Plantach. Na przykład jeden z nich co
tydzień gotuje wielki gar pysznej herbaty (z cytrynami,
pomarańczami, imbirem, goździkami i sokiem malinowym), 
z którą Wolontariusze wyjeżdżają na pustostany, żeby podzielić
się ciepłem z potrzebującymi.

W ramach odbudowy podstawowych kompetencji społecznych
Panowie biorący udział w programie aktywizacji mają
powierzanych coraz więcej różnego rodzaju praktycznych zadań,
jak trening budżetu, remonty Zupowego Mieszkania,
współprowadzenie warsztatów stolarskich czy rzemieślniczych dla
dzieci i młodzieży w Żywej Pracowni.

Film "Marzenia", który powstał w marcu 2021 roku, przedstawia
historie uczestników Programu Zupowe Mieszkanie



Celem działań w przestrzeni aktywizacji jest wyposażenie osób
doświadczających bezdomności w niezbędne kompetencje społeczne 
i zawodowe potrzebne w procesie wychodzenia z bezdomności. 

W warsztatach prowadzonych przez Żywą Pracownię, w przestrzeni
aktywizacji, biorą udział osoby doświadczające bezdomności będące
uczestnikami Programu Zupowe Mieszkanie oraz inne osoby z
doświadczeniem bezdomności znane nam z działań Zupy na Plantach -
z Plantowych spotkań czy wyjazdów streetworkingowych.

Ważnym działaniem w przestrzeni aktywizacji jest współdzielenie się
zdobytymi umiejętnościami i zaangażowanie osób z doświadczeniem
bezdomności w przygotowanie i prowadzenie warsztatów dla grup
osób doświadczających wykluczenia społecznego (dzieci z domów
dziecka, osób z niepełnosprawnościami, migrantów i seniorów) oraz
lokalnej społeczności. 

Pod okiem instruktorów aktywizacji uczestnicy uczą się kompetencji
zawodowych w obszarach mechaniki, krawiectwa, stolarstwa,
rękodzieła, współprowadzą warsztaty, wspierają w procesie
zamawiania i logistyki potrzebnych narzędzi. Również współpraca 
z Zupowymi Wolontariuszami wspiera kompetencje społeczne,
angażując uczestników aktywizacji w działania Zupy na Plantach -
wsparcie Magazynu Ciepła, drobne naprawy w siedzibie Zupy,
gotowanie herbaty na wyjazdy streetworkingowe itp.

Aktywizacja społeczna i zawodowa
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Aktywizacja społeczna i zawodowa

Uczestnicy aktywizacji społecznej i zawodowej biorą udział w różnorakich
projektach i przedsięwzięciach, szczególnie na rzecz lokalnej społeczności.
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Pomysłowość projektów i działań Żywej Pracowni jest niesamowita - uczestnicy
uczą się naturalnego barwienia tkanin, prowadzenia warsztatów z budowania
drewnianych zabawek dla dzieci z domu dziecka, serwisowania rowerów dla
lokalnej społeczności, budowania wiklinowej bramy w małej, podkarpackiej
miejscowości czy tworzenia Szopki Bezdomnej i przeprowadzenia Podgórskiej
Kolędy dla mieszkańców krakowskiego Podgórza.

W wakacyjne miesiące uczestnicy Programu
Zupowe Mieszkanie wzięli udział w nagraniu 
 klipu „Wyprawa po wodę żywą”, który powstał
jako pokłosie warsztatów społecznych,
realizowanych przez Żywą Pracownię 
w ramach projektu Orfeo & Majnun, którego
polskim partnerem jest Krakowskie Biuro
Festiwalowe.

Jeden z uczestników aktywizacji w trakcie
pandemii odkrył w sobie pasję do malarstwa.
Chwycił za pędzle, a w naszej siedzibie 
 powstawały kolejne obrazy. W ostatni weekend
maja 2021 r., dzięki zaangażowaniu wspaniałych
ludzi i równocześnie naszych przyjaciół z Beskidu
Niskiego, miał swój pierwszy w życiu wernisaż,
który odbył się w Muzeum Regionalnym 
w podkarpackich Jaśliskach. 
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Mobilna Biblioteka

Mobilna Biblioteka towarzyszy działaniom Zupy na Plantach od
wielu lat – początkowo książki wypożyczane były na
coniedzielnych spotkaniach na Plantach, a aktualnie wyjeżdżają
one wraz z wolontariuszami w niemieszkalne miejsca podczas
cotygodniowych wyjazdów streetworkingowych na pustostany 
i inne miejsca niemieszkalne. 

Bowiem osoby żyjące na ulicy także czytają! Dzięki budowanym
przez lata relacjom wiemy, że odwiedzany co czwartek podczas
wyjazdów streetworkingowych Pan Józef czyta jedynie biografie,
a pani Ewa preferuje literaturę polską, „tylko nie Sienkiewicza”. 
Są też miłośnicy reportaży, książek podróżniczych czy nawet...
cywilizacji Majów. Jednak to dobry kryminał znajduje się
zdecydowanie najczęściej na liście wyjazdowych zapotrzebowań.
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Problem dostępności książek dla osób żyjących na ulicy istnieje,
a jednocześnie z uwagi na szereg innych podstawowych
potrzeb często jest pomijany i marginalizowany. W naszych
działaniach chcemy pomagać kompleksowo. Dlatego na bazie
budowanych latami relacji otaczamy wsparciem znajome nam
osoby w kryzysie bezdomności, dostosowując wsparcie do
bieżących potrzeb. 

Mobilna Biblioteka pozwala nam przede wszystkim pogłębiać
relacje z odwiedzanymi osobami oraz nierzadko daje świetny
pretekst do ciekawych dyskusji i rozmów. Często rozmowa
zaczyna się od czytanych aktualnie książek, a prowadzi do
podzielenia się osobistymi przeżyciami, powoli budując
zaufanie, które na drodze pomocowej jest podstawą mądrego
działania organizacji.

Dzięki Wolontariuszom oraz Darczyńcom, którzy chętnie dzielą
się przeczytanymi książkami, udaje nam się regularnie
odświeżać biblioteczne zbiory, a pozostałe mniej czytane
książki przekazywać do krakowskiej Książkodzielni.



do Zupy dołączają kolejni Wolontariusze,
w działania aktywnie włączają się lokalne społeczności i Darczyńcy,
zyskujemy rozpoznawalność medialną, 
wpływamy na wzrost poziomu świadomości społecznej nt. problemu
bezdomności,
możemy prowadzić transparentne działania i budować zaufanie
społeczne,
wpływamy na rozwój zaangażowania społecznego w całej Polsce
(powstają kolejne siostrzane „Zupy” w całej Polsce)
jesteśmy zapraszani jako eksperci do mediów czy na wydarzenia o tej
tematyce.

W Zupie na Plantach robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby budować
trochę bardziej wrażliwy świat, w którym człowiek potrzebujący nie jest
zostawiany sam sobie. Dlatego tworzymy różne przestrzenie, w których
ścieżki osób domnych i tych, które domu nie mają, mogą się przecinać, 
jest czas na wzajemne poznawanie się i zauważenie w drugim człowieku
człowieka, a nie kierowanie się jakimiś krzywdzącymi generalizacjami.

Staramy się też uwrażliwiać wszystkich na problemy i wyzwania związane 
z bezdomnością, ubóstwem i wykluczeniem społecznym, dlatego Zupa na
Plantach od początku rozwija się m.in. poprzez przemyślane działania
medialne i komunikacyjne. Dzięki tym działaniom w przestrzeni medialnej:

Jesteśmy na Facebooku oraz Instagramie, prowadzimy kanał Youtube, na
którym publikujemy filmy we wrażliwy sposób pokazujące świat
bezdomności i nasze działania.

W 2021 roku powstał wyjątkowy film "Marzenia | Zupowe Mieszkanie", który
ukazuje historie uczestników naszego Programu Zupowe Mieszkanie. 

Działalność medialna
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1 155 
liczba obserwujących profil
Zupy na Instagramie

liczba obserwujących profil
Zupy na Facebooku

liczba subskrybentów kanału
Zupa na Plantach na Youtubie

23 331

311 



To jesteś dziś Ty
To jestem dziś ja

I nasze ślady na ziemi
Nasz wybór – nasz los
Nasz gest i nasz głos

Kręcimy się razem w przestrzeni

5. urodziny Zupy na Plantach
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Na nasze 5. urodziny zaprosiliśmy do wspólnego działania wspaniałego,
wrażliwego artystę. Poprosiliśmy go, żeby za pomocą słowa i muzyki
opowiedział o tym wszystkim, co dla nas najważniejsze.

I tak doszło w naszej Żywej Pracowni do wyjątkowego spotkania. 
Takiego, jakie lubimy najbardziej. Takiego, gdzie jesteśmy razem i czujemy
się ze sobą dobrze. Ludzie pozornie różni, ale bardzo sobie bliscy. Artyści,
Wolontariusze, osoby z doświadczeniem bezdomności, ludzie w różnym
wieku. I nagraliśmy coś pięknego.

Grzegorz Turnau napisał słowa i muzykę. Do wspólnego wykonania zaprosił
Igora Herbuta. A klip to owoc spotkania nas wszystkich przy stole w Żywej 
i na ulicach Krakowa.

To jest utwór o tych wszystkich i dla tych wszystkich, którzy tak jak my,
każdego dnia, na miarę swoich możliwości, chcą małymi krokami budować
chociaż trochę bardziej wrażliwy świat. Czasem wbrew wszystkiemu. 
Świat, w którym żaden człowiek nie jest wykluczany i pozostawiony sam
sobie w potrzebie.

posłuchaj
i zobacz 

klip

Grzegorz Turnau, Igor Herbut  |  "Zupa na Plantach"



5. urodziny Zupy na Plantach
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Działania edukacyjne i promocja wolontariatu

W 2021 roku prowadziliśmy prelekcje dot. działań Zupy na Plantach oraz działań
pomocowych w obszarze bezdomności dla młodzieży, pracowników firm oraz
lokalnych społeczności. Często spotkania połączone były z możliwością
zaangażowania się uczestników spotkania w wolontariat - jak robienie kanapek,
uczestnictwo w wyjazdach streetworkingowych czy organizacja zbiórki darów
rzeczowych albo zbiórki finansowej.

Poza regularnymi działaniami w podstawowych obszarach pomocy osobom w kryzysie bezdomności Wolontariusze włączali się także w inną
formę aktywizacji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem. Z inicjatywy jednego z uczestników Programu Zupowe Mieszkanie - osoby 
z doświadczeniem bezdomności - przy Zupie zebrało się grono biegających Wolontariuszy. Wspólnie wzięli oni udział w kilku zawodach
biegowych oraz treningach czy produkcji koszulek i banerów wspierająco-motywujących :) Z okazji 5. urodzin Zupy zorganizowaliśmy także
wspólne wyjście w góry - na najwyższy szczyt Beskidu Wyspowego - Mogielicę.

 liczba Wolontariuszy w grupie roboczej na Facebooku Zupy na Plantach2082

 liczba Wolontariuszy w grupie pustostanowej na Facebooku225

 liczba Wolontariuszy w grupie Szafy - Magazynu Ciepła na Facebooku234



Inne ważne wydarzenia w 2021 roku
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Nagroda „Kryształy Soli” została ustanowiona w 2005 roku jako nagroda dla
najlepszych organizacji pozarządowych w Małopolsce. Jej głównym celem jest
wzmacnianie wizerunku trzeciego sektora, promocja działań najlepszych
organizacji, popularyzacja „dobrych praktyk” oraz upowszechnianie
najlepszych pomysłów. Nazwa Nagrody „Kryształy Soli” nawiązuje do
wyrażenia „sól ziemi” oznaczającego ludzi cennych, wyjątkowych, godnych
naśladowania, najbardziej wartościowe jednostki lub grupy ludzi w jakiejś
społeczności.

Podczas gali, która odbyła się początkiem grudnia 2021 roku w Filharmonii im.
Karola Szymanowskiego w Krakowie, Fundacja otrzymała wyróżnienie 
w konkursie "Kryształy Soli" w kategorii Najlepszy Projekt Społeczny z rąk
przedstawicieli Zarządu Województwa Małopolskiego.

W uroczystej laudacji podkreślono "niezwykłą umiejętność skupienia wokół
projektu rzeszy Wolontariuszy niosących realną pomoc, szczególnie w czasie
pandemii COVID-19".

Wyróżnienie w konkursie "Kryształy Soli"



Inne ważne wydarzenia w 2021 roku
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Dotychczasowe wyposażenie naszej Zupowej kuchni służyło nam ponad 4 lata. Ale w wyniku intensywnego, cotygodniowego gotowania 
dla setek osób żyjących na ulicy mocno się zużyło i potrzebowało poważnych modyfikacji.

Dzięki wsparciu naszych Darczyńców i pracowników jednej z krakowskich firm, którzy całość środków przeznaczonych na organizację
firmowego eventu przekazali na wsparcie Zupy i remont kuchni, a także dzięki wspólnej pracy ekipy monterów, Wolontariuszy i osób 
z doświadczeniem bezdomności udało nam się wyremontować i ulepszyć naszą zupową kuchnię.

Mamy teraz profesjonalny segment kuchenny 

i stalowe blaty. Czyli wszystko to, co potrzebne,
żeby przygotowywać posiłki dla potrzebujących
w dobrych i bezpiecznych warunkach.

W remont włączyli się uczestnicy naszego
programu aktywizacji społecznej i zawodowej 
 (osoby z doświadczeniem bezdomności), którzy
pod okiem instruktora i fachowca, 
z zaangażowaniem i dbałością o detale,
wymalowali i odświeżyli naszą Zupową kuchnię.

Remont Zupowej kuchni



Zupę na Plantach tworzą setki niesamowitych
Wolontariuszy.

 
DZIĘKUJEMY ZA WASZE ZAANGAŻOWANIE!

3 pracowników biura fundacji

Zarząd Fundacji ZUPA

Piotr Żyłka - Prezes Zarządu fundacji

Rada Fundacji ZUPA

Natalia Rutkowska - Przewodnicząca Rady fundacji

Katarzyna Cholewa - Członkini Rady fundacji
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Ewelina Zwierz - Członkini Rady fundacji - do dn. 30.11.2021 r.



Wybrane dane finansowe

Fundacja ZUPA nie prowadzi działalności statutowej odpłatnej ani działalności gospodarczej.
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT



Wybrane dane finansowe

Sprawozdanie finansowe za 2021 rok dostępne jest na stronie:

http://zupanaplantach.pl/fundacja-zupa/sprawozdania-fundacj i/
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BILANS



Autorzy zdjęć:

 
Przetwórnia Wspomnień ,  Przemysław Kleczkowski ,  Jakub Słabek ,

Żywa Pracownia ,  Piotr Żyłka ,  Fundacja ZUPA ,  Belanorqua
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Wszystkim Wolontariuszom i Darczyńcom oraz wspierającym
nas firmom, dzięki którym Zupa może stabilnie działać 

i otaczać regularną pomocą osoby w kryzysie bezdomności,

być blisko nich w trudnej codzienności, ale także mądrze 

i długofalowo towarzyszyć w próbach podejmowania

kroków na drodze wychodzenia z bezdomności

Dobrze jest razem tworzyć

najlepszą Zupę na świecie! 

Dziękujemy!

Biuro Fundacji ZUPA
 ul. Rękawka 10/1, 30-535 Kraków

KRS: 0000 747 100
 

Numer konta: 40 1600 1013 1878 1596 5000 0001

facebook .com/ZupaNaPlantach

kontakt@zupanaplantach .pl

+48 507 629 352

www .zupanaplantach .pl

instagram .com/zupa_na_plantach


