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1. Dane organizacji  
 

a). Dane podstawowe. 
Fundacja Legii (dawniej Fundacja Akademia Piłkarska Legii Warszawa, dalej „Fundacja”) została 
założona aktem notarialnym w dniu 22.07.2008 r., Repertorium A nr 6491/2008 w Kancelarii 
Notarialnej w Warszawie – Notariusze Anna Dmochowska Joanna Żarska. Fundacja została powołana 
na czas nieokreślony. Działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 
2018 r. poz. 1989) i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i 
wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1365) oraz na podstawie Statutu Fundacji. Dnia 22.06.2015 
Fundacja zmieniła nazwę z „Fundacja Akademia Piłkarska Legii Warszawa” na nazwę „Fundacja 
Legii”, jednocześnie dokonując zmian w statucie oraz skupiając swoje działania na szeroko 
rozumianej działalności dobroczynnej, rezygnując z prowadzenia szkółki piłkarskiej. 
 
Siedziba Fundacji mieści się w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 3, terenem działalności jest 
Rzeczpospolita Polska. Powstała w celu prowadzenia działalności na rzecz ogółu społeczności, ze 
szczególnym uwzględnieniem działalności sportowej oraz charytatywnej.  
 
W dniu 29.09.2008 r. postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Fundacja została wpisana do Krajowego 
Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców oraz Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji 
Społecznych i Zdrowotnych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, pod numerem 
KRS 0000312389. W Urzędzie statystycznym Fundacja widnieje pod nr REGON 141589124. 
 
Na dzień sporządzenia sprawozdania z działalności Fundacja była organizacją pożytku publicznego 
i widniała na liście podmiotów uprawnionych do otrzymywania 1% za 2017 rok. Wpis w KRS uzyskała 
22.12.2009 r. 
 
Adres poczty elektronicznej Fundacji: kontakt@fundacjalegii.pl 
 
b). Władze Fundacji. 
Zarząd Fundacji: 
  
Anna Mioduska    Prezes Zarządu (od 23 marca 2017) 
Kinga Skolmowska    Członek Zarządu (do 31 lipca 2017) 
Magdalena Pelczyńska-Korzun  Członek Zarządu (od 23 marca 2017) 
 
Rada Fundacji: 
 
Jarosław Jurczak     Przewodniczący Rady (od 28 maja 2017)  
Rafał Wyszomierski    Członek Rady (cały okres sprawozdawczy) Lucjan Brychczy    Członek Rady (cały okres sprawozdawczy) 
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c). Cele statutowe Fundacji. 
Fundacja została utworzona do realizacji zadań społecznie użytecznych poprzez podejmowanie 
działań z zakresu pożytku publicznego. Zgodnie ze statutem na dzień kończący rok obrotowy 
Fundacja miała prawo do działań z zakresu: 

 ochrony i promocji zdrowia, 
 rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 
 wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, 
 wspierania działalności dobroczynnej, 
 upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu, 
 wspierania porządku i bezpieczeństwa publicznego, 
 pomocy ofiarom klęsk żywiołowych, 
 wspierania działań na rzecz integracji oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami, 
 pomocy społecznej, 
 podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, 
 wspierania osób niepełnosprawnych, 
 równych praw kobiet i mężczyzn, 
 wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, 
 integracji i reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
 wypoczynku dzieci i młodzieży, 
 turystyki i krajoznawstwa, 
 organizacji wolontariatu, 
 pomoc Polonii, 
 kombatantów i  osób represjonowanych, 
 promocji Polski,  
 rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, ochrony praw dziecka, 
 przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. 
 
2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej 

Rok obrotowy od 01.07.2017 do 30.06.2018 r. był dziewiątym rokiem operacyjnej działalności 
Fundacji. Pod koniec czerwca 2015 r. Fundacja zrezygnowała ze szkolenia dzieci na rzecz klubu 
sportowego i zajęła się szeroko rozumianą działalnością charytatywną i edukacyjną– tj. m.in. pomocą 
społeczną, promocją zdrowego trybu życia, działaniami na rzecz osób niepełnosprawnych i 
zagrożonych wykluczeniem społecznym, promocją dziedzictwa narodowego i innymi przewidzianymi 
w statucie działaniami na rzecz pożytku publicznego.  
Działalność statutowa w minionym okresie pokrywała się z celami Fundacji określonymi w statucie i 
przejawiała się w następujących działaniach: 
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 wsparciu finansowym podmiotów działających w zakresie pożytku publicznego będących 
w trudnej sytuacji finansowej 

 wsparciu finansowym osób fizycznych w trudnej sytuacji finansowej 
 wspierania dorobku  kultury, nauki, oświaty, poprzez organizowanie miejsc o charakterze 

muzealnym 
 promocji dorobku kulturowego Warszawy, Mazowsza i Polski przez pryzmat historii piłki 

nożnej i innych dyscyplin, na tle klubów sportowych regionu 
 współdziałaniu w zakresie promocji i pielęgnowania historii, tradycji oraz wartości związanych 

z różnymi formami sportu oraz w budowaniu i rozpowszechnianiu w różnych społecznościach, 
w szczególności wśród dzieci i młodzieży, pozytywnych wzorców opartych na kulturze 
fizycznej i sporcie 

 organizacji, wsparcia i popularyzacji różnego rodzaju działań i aktywności dotyczących 
zdrowego trybu życia oraz ogólnego rozwoju osobistego opartego na wartościach sportowych 

 współdziałaniu w zakresie rozwijania i wspierania społeczności związanych ze sportem 
 wsparciu i popularyzacji działań w zakresie oświaty, wychowania, wyrównania szans 

życiowych i wypoczynku dzieci i młodzieży, a także edukacji, pomocy społecznej i 
przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu 

 finansowaniu w całości lub części imprez o charakterze edukacyjnym, rekreacyjnym lub 
sportowym 

 inicjowaniu, organizacji oraz wsparciu przedsięwzięć na rzecz rozwoju i popularyzacji 
edukacji, kultury fizycznej i sportu,  w tym osób niepełnosprawnych 

 prowadzeniu kampanii i działań upowszechniających idee oraz wartości niesione przez 
edukację, kulturę fizyczną i sport 

 integrowaniu środowisk oraz osób zainteresowanych realizacją celów fundacji. 
 

Wymienione działania były zgodne z szeroko rozumianą działalnością dobroczynną. 
Od lipca 2015 r. Fundacja zajmowała się przede wszystkim: aktywizacją fizyczną i społeczną poprzez 
sport, wyrównywaniem szans dzieciom i rodzinom z różnych środowisk,  edukacją i dbałością o 
przyszłość podopiecznych oraz wspieraniem osób niepełnosprawnych w ich aktywności fizycznej i 
czynnym uczestnictwie w codziennym życiu. Poniżej krótki opis głównych idei przyświecających 
Fundacji w minionym roku oraz wykaz zrealizowanych projektów zgodnych z celami Fundacji.  

Wyrównywanie szans 

Intencją Fundacji jest prowadzenie działalności charytatywnej w zakresie poprawy ogólnych warunków 
oraz jakości życia potrzebujących rodzin, a także wspieranie rozwoju dzieci, młodzieży i innych osób 
znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji (w szczególności ze środowisk zagrożonych 
wykluczeniem), pokonywaniu różnego rodzaju barier i uzyskanie równego dostępu do edukacji, 
zdrowia, kultury i sportu, a przede wszystkim do godnego życia osobom najbardziej potrzebującym. 

Edukacja i wychowanie poprzez sport 
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Niezwykle istotnym celem Fundacji jest edukacja oraz wychowywanie dzieci i młodzieży: wpajanie im 
pozytywnych wartości, uczenie dobrych nawyków, a także właściwych postaw społecznych. A 
wszystko to w duchu sportu, pasji i zabawy. Doskonale wiemy, że dzięki regularnej aktywności 
fizycznej u młodych ludzi kształtują się pozytywne cechy takie jak: umiejętność pracy w zespole (w 
tym lojalność), fair play, szacunek do przeciwnika, dążenie do samodoskonalenia, ambicja, 
determinacja, wytrwałość, punktualność, systematyczność, odpowiedzialność, zaangażowanie, wiara 
we własne możliwości, umiejętność koncentracji, chęć podejmowania wyzwań oraz wiele innych.  
Wierzymy, że pozytywne cechy osobowości zaowocują w dorosłym życiu, ochronią przed zejściem na 
złą drogę i zapobiegną różnego rodzaju patologiom. Tym samym, dzięki swojej działalności 
wspieramy wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży, nie tylko rozwój ruchowy i fizyczny, ale przede 
wszystkim osobowy oraz społeczny. 

Aktywizacja 

Sport jest tym doskonałym i uniwersalnym sposobem nie tylko na aktywizację fizyczną, ale również i 
społeczną oraz ogólną życiową. Poprzez swoje inicjatywy wzbudzamy w młodych ludziach fascynacje, 
pasje, głód życia i czynną postawę. Dodajemy im odwagi i motywujemy do walki o własne marzenia. 
Ponadto na każdym kroku dokładamy wszelkich starań, żeby wspierać osoby niepełnosprawne w ich 
aktywności fizycznej oraz w czynnym uczestnictwie w codziennym życiu  społecznym. 

Integracja 

W swoich działaniach dążymy do tego, żeby łączyć ze sobą różne środowiska, zarówno te, którym 
pomagamy, jak również te, które niosą pomoc. W nasze projekty angażuje się szerokie grono ludzi 
dobrej woli, dla których wspieranie potrzebujących jest naturalnym odruchem. Wśród nich są nasi 
pracownicy, zawodnicy, kibice, sponsorzy, instytucje, z którymi współpracujemy, wolontariusze i 
zaprzyjaźnione rodziny. Dzięki temu efektem naszych akcji jest budowanie pozytywnych relacji i całej 
sieci więzi – pełnimy rolę spoiwa między różnymi podmiotami. 

Dobry przykład 

Swoimi inicjatywami motywujemy i inspirujemy innych, a przede wszystkim zarażamy ideą pomagania. 
Przykładem takiego działania jest akcja Kibicuj z Klasą, która zachęca młodzież do angażowania się w 
inicjatywy społeczne. 

Spełniamy marzenia 

Niosąc pomoc naszym podopiecznym dostarczamy im wielu niezapomnianych wrażeń, spełniamy ich 
marzenia i wnosimy do ich życia zapał, uśmiech, radość i przede wszystkim duży promyk nadziei na 
lepsze jutro. Dajemy szansę, aby ich życie stało się lepsze, bardziej interesujące i pełne pasji. 

Popularyzacja sportu 
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Jednym z celów, który przyświecał założycielom Fundacji jest propagowanie zdrowego, aktywnego 
trybu życia. Staramy się upowszechniać kulturę fizyczną we wszystkich jej formach, w tym promować 
różnorodne dyscypliny sportowe. Pokazujemy innym, jak kluczowe wartości w codziennym życiu 
niesie ze sobą sport i jak czerpać z niego przyjemność. 

Wspieranie innych pomagających #GotowiDoPomocy 

Nie ograniczamy się tylko i wyłącznie do własnych działań. Staramy się również wspierać innych, 
którzy chcą pomagać potrzebującym, uczestnicząc m.in. w zbiórkach pieniędzy, licytacjach, czy 
innych akcjach. Wierzymy, że wspólnymi siłami możemy więcej. Fundacja Legii występuje również 
jako mentor i patron mniejszych projektów.  

Podmioty, z którymi Fundacja Legii współpracowała w sezonie 2017/2018 
W kolejnym roku swojej działalności, Fundacja Legii kontynuuje współpracę z różnymi podmiotami: 
instytucjami publicznymi, innymi fundacjami, stowarzyszeniami, świetlicami środowiskowymi i 
socjoterapeutycznymi. Współpraca ta opiera się głównie na partnerstwie projektowym, wsparciu 
merytorycznym, przedmiotowym lub finansowym.  
W sezonie 2017/2018 Fundacja współpracowała z: 
Instytucje publiczne: 
Miasto Stołeczne Warszawa: - Biuro Sportu i Rekreacji  
- Biuro Pomocy i Projektów Społecznych  
- Biuro Marketingu Miasta  
- Zarząd Dróg Miejskich  

 
- Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA – Adam Boniecki, Marcin Kuriata, Maciej - Dąbrowski - Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń 
- Centrum Zdrowia Dziecka  
- Centrum Wspierania Rodzin Rodzinna Warszawa – Ognisko Bielany, Muranów i Okęcie  
Stowarzyszenia, fundacje, świetlice środowiskowe i socjoterapeutyczne: - Powiślańska Fundacja Społeczna  
- Stowarzyszenie Wspólne Podwórko  
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom 
- Fundacja Tęczowy Dom  
- White Star Foundation  
- Fundacja A.R.T  
- Stowarzyszenie Otwarte Drzwi  
- Stowarzyszenie Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej m.in. Tu Praga  
- Fundacja Mam Marzenie 
- Fundacja Poland Business Run 
- Fundacja Nadzieja na Mundial 
- Stowarzyszenie Serduszko dla dzieci 
- Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich 
- Fundacja Muzyczni Czarodzieje 
- European Football for Development Network (EFDN) 
- ECA ( European Club Association) 
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- Stowarzyszenie Kibiców Legii Warszawa 
- Dobrzy Ludzie - Kibice Legii dzieciom 
- Fundacja DKMS 
- Zrzeszenie Studentów i Samorząd Studentów UW 
- Stowarzyszenie Kibiców Niepełnosprawnych „Niepełnosprawni Fanatycy” 
- Fundacja Katalyst Education 
- Fundacja Katalyst Engineering 
- Towarzystwo Przyjaciół Pragi 
- Młodzieżowy Dom Kultury im. Władysława Broniewskiego 
- Związek Powstańców Warszawskich 
- Fundacja Katarynka 
- Konsorcjum Organizacji Pozarządowych BAZA 
- SOS Wioski Dziecięce 

 
Wsparliśmy również: 
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 
- Stowarzyszenie Kreator Sportowych Emocji 
- Szpital Pediatryczny przy ul. Żwirki i Wigury w Warszawie 
- Instytut Matki i Dziecka w Warszawie 
- KHDK Krewcy Legioniści 
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim 
- Dom Pomocy Społecznej Wojtowska 
- Klub Piłkarski Brda Rytel 
- Młodzieżowy Klub Piłkarski z Sosnowca 
- Placówka Opiekuńcza z Dąbrowy Górniczej 
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łomiankach 
- Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 
- In-Progres – Niepubliczne Przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnościami 
- Stowarzyszenie na rzecz dzieci z autyzmem – Dobrzeń Wielki 
- Fundacja Dziecięca Fantazja 
- Fundacja Zdążyć z Pomocą 
- Fundacja Pomóż i Ty 
- Fundacja Lustro Marzeń 
- Fundacja Dobry Duszek 
- Fundacja Drużyna Chrystusa 
- Fundacja Dziecięca Fantazja 
- Fundacja Rak’n’Roll 
- AMPFutbol Polska 
- Pogotowie Opiekuńcze nr 1 w Warszawie 
- Fundacja „Łączy nas futbol” 
- Szkoła Zawodowa nr 15 w Grudziądzu 
- Stowarzyszenie WARKA 
- Fundacja „Rycerze i Księżniczki” 
- Dom Dziecka nr 1 w Warszawie 
- Wielospecjalistyczny Ośrodek Wsparcia Dziennego dla osób Niepełnosprawnych w Nowych 

Zglechowie 
- Fundacja Pomóż Im 
- Fundacja MG13 
- Stowarzyszenie „Możesz Więcej” 
- Środowiskowe Ognisko Wychowawcze z Poniatowa 
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Lista działań zrealizowanych w minionym roku przez Fundację Legii znajduje się w załączniku nr 1. 
 
 
 
   
Fundacja prowadziła nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie szeroko rozumianej 
działalności dobroczynnej. W ramach nieodpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego w 
okresie  sprawozdawczym, Fundacja działała w sferze następujących płaszczyzn: 
- promocja imprez sportowych poprzez popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania 
kulturą fizyczną i zdrowym trybem życia oraz poprzez organizowanie klubów zainteresowań piłką 
nożną, spotkań z trenerami, znanymi sportowcami (PKD 93.29.Z); 
- organizowanie dożywiania dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych poprzez finansowanie posiłków i 
napojów przez Fundację, w  instytucjach z Fundacją współpracujących, pomoc finansowa i rzeczowa 
dla zdolnych dzieci i młodzieży, również  niepełnosprawnej oraz będącej w trudnej sytuacji życiowej, 
prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem  
(PKD 88.99.Z); 
- organizowanie i finansowanie opieki medycznej, fizjoterapeutycznej  dla dzieci i młodzieży ze 
środowisk zagrożonych wykluczeniem (PKD 86.90.A); 
- organizowanie kursów, różnorodnych zajęć sportowych i rekreacyjnych dla grup i osób 
indywidualnych (PKD 85.51.Z); 
- popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania kulturą fizyczną i zdrowym trybem życia 
poprzez organizowanie spotkań m.in. ze sportowcami (PKD 93.29.Z) 
- organizowanie i finansowanie wyjazdów (kolonii, wycieczek, obozów, szkoleń itp., w szczególnosci 
dla dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych) (PKD 79.90.C) 
- pomoc finansowa i rzeczowa w szczególności dla dzieci i młodzieży, również niepełnosprawnej oraz 
będącej w trudnej sytuacji życiowej (PKD 88.99.Z) 
- organizowanie działalnosci muzealnej propagującej historię Warszawy, Mazowsza i Polski na tle 
dorobku klubów sportowych, poprzez m.in. prowadzenienie miejsc pamięci, wystaw, zakup 
eksponatów (PKD 92.02.Z) 
- organizowanie i finansowanie kuracji, zabiegów rehabilitacyjnych, specjalistycznego sprzętu, 
lekarstw, środków medycznych (PKD 88.99.Z) 
- pomoc społeczna i poradnictwo dla dzieci i młodzieży, działalnosć charytatywna (PKD 88.99.Z) 
- podejmowanie i finansowanie działań mających na celu pomoc specjalną i społeczną osobom i 
rodzinom (PKD 88.99.Z) 
- wspieranie działalności osób fizycznych i prawnych, których działalność jest zbieżna z celami 
fundacji (PKD 94.99.Z) 
- organizowanie i finansowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, doradztwa edukacjyjno-
zawodowego dla dzieci i młodzieży (PKD 85.60.Z) 
 
Wyżej wymienione działania, realizowane w okresie od 01.07.2017 do 30.06.2018, są zgodne ze 
statutem Fundacji. 
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W okresie od 01.07.2017 do 30.06.2018 Fundacja prowadziła odpłatną działalność pożytku 
publicznego w postaci projeku edukacyjnego skierowanego do dzieci szkół podstawowych pt „Lekcje z 
Legią”. Projekt cieszył się dość dużym zainteresowaniem ze strony szkół i będzie kontynuowany w 
sezonie 2018/2019. 
 

3. Przychody i ich źródła 
Przychody Fundacji w okresie od 01.07.2017 do 30.06.2018 roku kształtowały się następująco: 

A Przychody z działalności statutowej pożytku publicznego nieodpłatnej 1.861.721,12 
I Składki rodziców 0,00 

 
II Wpływy z 1% (za 2016 rok) 157.554,75  
III Przychody ze źródeł publicznych:  19.078,69  
 - z budżetu JST 0,00 

IV Przychody ze źródeł prywatnych:  1.685.087,68 
 

B Przychody z działalności statutowej pożytku publicznego odpłatnej 18.658,51 
C Przychody z działalności gospodarczej 305.809,99 
D Pozostałe przychody operacyjne 43.252,36 
E Przychody finansowe 0,00 
F OGÓŁEM 2.229.441,98 

 
 

4. Działalność gospodarcza Fundacji 
Statut Fundacji przewiduje możliwość prowadzenia działalności gospodarczej. Zgodnie z ustawą 
o fundacjach, organizacja otrzymała na ten cel od Fundatora kwotę 10.000 zł. Jednocześnie dokonała 
odpowiednich formalności związanych z jej zarejestrowaniem w KRS.  
Zgodnie ze statutem Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następujących 
płaszczyznach: 
a) działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z); 
b) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12.A); 
c) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B); 
d) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) 

(PKD 73.12.C); 
e) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D); 
f) pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z); 
g) prowadzenie w sposób zorganizowany kursów, obozów i zajęć sportowych oraz rekreacyjnych 

(PKD 85.51Z); 
h) działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (PKD 96.04.Z); 
i) hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z); 
j) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z); 
k) działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD 93.13.Z); 
l) pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z); 
m) obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania  (PKD 55.20.Z); 
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n) praktyka lekarska ogólna (PKD 86.21.Z); 
o) produkcja gier i zabawek maskotek z logo Fundacji, (PKD 32.40.Z); 
p) sprzedaż hurtowa i detaliczna gier i zabawek, maskotek z logo Fundacji (PKD 47.65.Z); 
q) sprzedaż detaliczna na straganach i targowiskach (PKD 47.89.Z);  
r) pozostała działalność rozrywkowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana; imprezy dla dzieci i 

dorosłych, polegająca na organizowaniu imprez, koncertów, konkursów (PKD 93.29.Z); 
s) działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi (PKD.92.00.Z.); 
t) działalność związana z wydawaniem płyt, kaset, produkcją audycji itp. (PKD 59.20.Z); 
u) sprzedaż detaliczna książek, gazet i artykułów piśmiennych (PKD 47.61.Z, 47.62.Z, 47.63.Z); 
v) sprzedaż detaliczna odzieży (PKD 47.71.Z); 
w) sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego i osobistego (PKD 46.49.Z); 
x) produkcja gotowych artykułów włókienniczych, oprócz odzieży, z wyjątkiem działalności 

usługowej (PKD 13.95.Z); 
y) produkcja odzieży i dodatków do odzieży z wyjątkiem odzieży skórzanej (PKD 14.49.Z); 
z) produkcja papieru i wyrobów z papieru (PKD 17.12.Z); 
aa) działalność poligraficzna (PKD 18.13.Z); 
bb) produkcja wyrobów pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 36.99.Z). 
 
W okresie od 01.07.2017 do 30.06.2018 Fundacja prowadziła działalność gospodarczą na 
płaszczyźnie związanej z reklamą i sponsoringiem (emisja życzeń podczas meczów), usług 
parkingowych oraz świadczenia usług kompleksowych dla Legii Warszawa S.A.  
 Przychody i koszty z działalności gospodarczej w okresie od 01.07.2017 do 30.06.2018 kształtowały 
się następująco: 

D Przychody z działalności gospodarczej 305.809,99 
E Koszty działalności gospodarczej 45.292,67 
F Zysk brutto na działalności gospodarczej 260.517,32 

 
Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, a także statutem Fundacji, 
uzyskany na tego rodzaju działalności dochód, w całości przeznaczyła/przeznaczy na realizację zadań 
statutowych.  

5. Informacje o poniesionych kosztach  
Koszty Fundacji w okresie od 01.07.2017 do 30.06.2018 kształtowały się następująco: 

A Koszty realizacji zadań statutowych nieodpłatnych 1.506.462,01 
I Koszty sfinansowane ze źródeł publicznych: 0,00  
II Pozostałe koszty statutowe 1.455.457,08 
III Koszty sfinansowane z 1% 51.004,93 

 
B Koszty realizacji zadań statutowych odpłatnych 58.688,85 
C Koszty działalności gospodarczej 45.292,67 
D Koszty administracyjne 254.456,54 
E Pozostałe koszty operacyjne 71.321,46 
F Koszty finansowe 2,42 
 OGÓŁEM 1.936.223,95 
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6. Dane uzupełniające 
a). Informacje o zatrudnieniu 
W trakcie okresu od 01.07.2017 do 30.06.2018 w Fundacji zatrudnionych było 8 osób na umowę o 
pracę: 
- dział księgowości i finansów – 1 osoba, przebywająca na urlopie macierzyńskim 
- administracja - 1 osoba 
- projekty - 6 osoby 
 
W trakcie okresu od 01.07.2017 do 30.06.2018 na rzecz Fundacji zostało wykonanych 14 prac 
zleconych w następujących obszarach: 
- administracja– 1 osoba 
- projekty edukacyjne – 13 osób 
Nakłady finansowe związane z zatrudnieniem wykwalifikowanej kadry w okresie od 01.07.2017 do 
30.06.2018 przedstawiały się następująco: 
Łączna kwota wynagrodzeń brutto wypłaconych przez organizacje pracownikom  
-zasadnicze 
-nagrody i premie 
-inne (ekwiwalent urlop, rezerwa na urlopy) 

464.490,37 
434.661,86 

21.200,00 
8.628,51 

 
Łączna kwota wynagrodzeń brutto wypłaconych przez organizacje na podstawie 
umowy cywilno-prawnej 

85.774,14 
 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacane członkom organu zarządzającego i 
innych organów organizacji 

0,00 
0,00 

 
Wśród osób zatrudnionych na umowę o pracę nie było osoby zatrudnionej wyłącznie do prowadzenia 
działalności gospodarczej lub wyłącznie działalności odpłatnej.  
 
b). Informacje o majątku i zobowiązaniach 
W okresie od 01.07.2017 do 30.06.2018 Fundacja nie udzieliła pożyczek pieniężnych, nie nabyła 
obligacji i akcji oraz nie nabyła nieruchomości. Organizacja jest fundatorem fundacji prowadzącej 
zajęcia sportowe dla dzieci. Jednocześnie nie lokowała także swojego kapitału pieniężnego w 
powszechnie dostępnych instrumentach finansowych. 
Na majątek trwały Fundacji w kwocie 888.170,54 zł składały się przede wszystkim: sprzęt i programy 
komputerowe, urządzenia biurowe, specjalistyczny sprzęt sportowy, inwestycja w obcym środku 
trwałym – Muzeum, a także fundusz założycielski w Fundacji Legia Soccer School. 
Do aktywów obrotowych należały środki zgromadzone w kasie i na rachunku bankowym (mBank S.A.) 
w wysokości 662.884,95 zł oraz zapasy ubrań sportowych i gadżetów Legii w kwocie 26.080,25 zł. 
Fundacja posiadała także należności krótkoterminowe w kwocie 10.215,78 zł. Na koniec okresu 
obrachunkowego Fundacja posiadała rozliczenia krótkoterminowe kosztów w kwocie 4.396,83 zł.  
 
Na koniec okresu od 01.07.2017 do 30.06.2018 jednostka posiadała zobowiązanie krótkoterminowe z 
tytułu bieżących dostaw i usług w wysokości 12.178,59 zł wobec jednostek powiązanych oraz 
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46.383,50 zł wobec jednostek pozostałych. Fundacja na dzień bilansowy posiadała zobowiązania z 
tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń w wysokości 18.771,46 zł, uregulowane w całości w kolejnym roku. 
Pozostałe zobowiązania wyniosły 24.751,54 zł. Zeznanie roczne dotyczące wyniku podatkowego 
zostało wykazane na formularzu CIT-8.  
Konto rozliczeń międzyokresowych zamknęło się saldem 695.421,73 zł 
   
c). Informacje o rozliczeniach i deklaracjach podatkowych 
W okresie od 01.07.2017 do 30.06.2018 Fundacja była płatnikiem zarówno podatku VAT jak i podatku 
dochodowego CIT (od wydatków niestatutowych) oraz składek ZUS i PIT. Wszystkie deklaracje 
składane były w przewidzianych prawem terminach, a zobowiązania z nich wynikające, regulowane w 
miarę możliwości na bieżąco.  
Na dzień 30.06.2018 r. Fundacja posiada zobowiązania wobec budżetu w wysokości 18.771,46 zł, 
głównie z tytułu płatności składek ZUS, PIT oraz VAT za czerwiec 2018 r. 
 Fundacja uregulowała wszystkie swoje zobowiązania z tytułu podatków w kolejnym roku.  
 

7. Informacje o kontrolach 
W bieżącym okresie sprawozdawczym Fundacja miała obowiązek przeprowadzenia badania 
sprawozdania finansowego. Biegły rewident wydał o tym sprawozdaniu opinię bez zastrzeżeń. 
Kontroli skarbowych nie odnotowano. 
 

8. Uchwały Zarządu Fundacji 
Kopie uchwał Zarządu Fundacji stanowią załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania. 

 
9. Informacje dodatkowe 

Fundacja w okresie sprawozdawczym nie udzieliła pożyczek pieniężnych, nie nabyła akcji, obligacji 
i innych udziałów w spółkach prawa handlowego. Jednocześnie organizacja nie weszła w posiadanie 
nieruchomości.  
 
 
 
___________________      __________________ 
Anna Mioduska       Magdalena Pelczyńska-Korzun 
Prezes Zarządu       Członek Zarządu 
 
       
 
 
 
Warszawa, dnia 27 listopad 2018 r.
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Załącznik nr 1 
Projekty w sezonie 2017/2018 - Opisy projektów Fundacji Legii 

 
1. Nazwa Projektu: Kibicujemy Wileńskiej 13 
Termin: 1 maja 2016 – 31 grudnia 2017 (kontynuacja projektu rozpoczętego w poprzednim sezonie) 
Obszar Działania: działanie przeciw wykluczeniu, integracja, aktywizacja 
Cele:  
- kreowanie i koordynacja działań wzmacniających społeczność lokalną i pobudzających aktywność 
społeczną mieszkańców kamienicy przy ulicy Wileńskiej 13 oraz sąsiednich kamienic, w tym działań 
na rzecz wspólnej przestrzeni, tworzenia i rozwijania miejsc sąsiedzkich etc. 
- tworzenie i wspieranie form aktywizacji i integracji osób w wieku 60+ i osób 
z niepełnosprawnościami, 
- wspieranie organizacji zajęć rekreacyjnych 
- wsparcie działań z zakresu edukacji kulturalnej w oparciu o tożsamość lokalną. 
Opis: „Kibicujemy Wileńskiej 13” to partnerski projekt wzmocnienia wspólnoty lokalnej mieszkańców 
kamienicy przy Wileńskiej 13. Zaplanowane działania wspierają poznanie się mieszkańców, 
zawiązanie współpracy między nimi i przywrócenie im poczucia wpływu na otaczającą rzeczywistość. 
Projekt powstał na kanwie założenia, że „rewitalizacja to NIE tylko remont” – równie ważne, jak nie 
ważniejsze od samego remontowania jest budowanie wspólnoty, odpowiedzialności za wspólną 
przestrzeń i budowanie zaufania do siebie nawzajem. Fundacja Legii jest jednym z głównych 
partnerów projektu i na bieżąco działa jako ciało konsultacyjne i doradcze, występując również jako 
sponsor niektórych wydarzeń. 
Ilość Uczestników/Beneficjentów: B - 80 
Wnioski/Efekt:  
- projekt długoterminowy, większość celów przez pierwszy rok programu została osiągnięta 
- wzrosło zaangażowanie mieszkańców w sprawy związane z kamienicą 
- widoczna integracja mieszkańców, zbudowanie relacji sąsiedzkich 
- realizacja różnych inicjatyw mających na celu wspólne spędzanie czasu, widoczna inicjatywa 
oddolna 
Partnerzy: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom, Studio Oficyna, GPAS Praga, 
Miasto Stołeczne Warszawa 
 
2. Nazwa Projektu: Audiodeskrypcja na Stadionie Legii 
Termin: Sezon 2017/2018 
Obszar Działania: działanie przeciw wykluczeniu, integracja, aktywizacja 
Cele:  
- umożliwienie odbioru meczu przez osoby niewidome i niedowidzące 
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- tworzenie i wspieranie integracji osób niewidomych i niedowidzących 
Opis: Podczas meczów przy Łazienkowskiej dostępny jest specjalny komentarz dla osób 
niewidomych i niedowidzących. Komentarz dostępny jest na częstotliwości 95FM, a relacja 
rozpoczyna się 10 minut przed rozpoczęciem spotkania. Do odbioru sygnału potrzebny jest telefon 
komórkowy z możliwością odbioru fal i zestawem słuchawkowym lub przenośny odbiornik radiowy. 
Sygnał wykorzystywany jest przez Canal+ i udostępniany osobom oglądającym mecz przed 
telewizorem. Dzięki temu przed meczami domowymi w C+ puszczany jest spot promujący dostępność 
audiodeskrypcji, Fundację Legii oraz Fundację Katarynka przygotowany przez redakcję. 
Ilość Uczestników/Beneficjentów: ogólnodostępna podczas meczów na Stadionie Legii – liczba 
korzystających nie do policzenia 
Wnioski/Efekt:  
- projekt długoterminowy, odnawiany z sezonu na sezon 
- osoby niewidome i niedowidzące mają szansę na śledzenie spotkania i przeżywanie sytuacji na 
boisku i trybunach oraz przed telewizorem 
Partnerzy: Fundacja Katarynka, Legia Warszawa 

 
 

3. Nazwa projektu: Ufundowanie obozu piłkarskiego dla Kamila 
Termin: 2 lipca 2017 – 8 lipca 2017 
Obszar działania: sport, wyrównywanie szans, działanie przeciw wykluczeniu 
Cele:  
- sfinansowanie uczestnictwa w obozie piłkarskim  
- spełnienie marzeń chłopca 
Opis: Kamil bardzo lubi grać w piłkę. Ze względu na trudną sytuację materialną, jego mama nie była 
w stanie pokryć kosztów uczestnictwa syna w obozie piłkarskim. Fundacja Legii pokryła koszt wyjazdu 
chłopca na obóz.  
Ilość Uczestników / Beneficjentów: B – 1   
Wnioski:  
- umożliwienie realizacji pasji piłkarskiej 
- wyrównanie szans, działanie przeciw wykluczeniu 
 
Partnerzy: Legia Soccer Schools 
 
4. Nazwa Projektu: Wycieczka po Stadionie dla dzieci z Centrum Rozwoju Osobowości dla Dzieci i 

Młodzieży ze Stowarzyszenia Katolickiego Ruchu Antynarkotycznego Karan 
Termin: 3 lipca 2017 
Obszar Działania: integracja, aktywizacja, działanie przeciw wykluczeniu 
Cele:  
- integracja uczestników, zapewnienie niecodziennych wrażeń 
- możliwość powiększenia wiedzy związanej z Legią Warszawa 
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Opis: Dzieci z Centrum Rozwoju Osobowości dla Dzieci i Młodzieży ze Stowarzyszenia Katolickiego 
Ruchu Narkotycznego Karan zostały zaproszone na darmową wycieczkę po stadionie Legii 
Warszawa. Podczas wycieczki dowiedziały się o historii Legii Warszawa, przy okazji zwiedzając 
zakamarki stadionu. 
Ilość Uczestników/Beneficjentów: B - 20 
Wnioski/Efekt:   
- zapewnienie niecodziennych wrażeń i spełnienie marzeń dzieci dotyczących poznania klubu od 
środka 
Partnerzy: Legia Warszawa, Stowarzyszenie Katolickiego Ruchu Antynarkotycznego Karan 
 
5. Nazwa projektu: Rejestracja potencjalnych dawców szpiku. Kibice Legii przeciwko białaczce 

wraz z Fundacją DKMS 
Termin: 7 lipca 2017 
Obszar działania: sport, wyrównywanie szans, zdrowie 
Cele:  
- powiększenie bazy potencjalnych dawców szpiku 
- znalezienie dawcy szpiku dla osób z białaczką 
Opis: Fundacja Legii wraz z Fundacją DKMS po raz kolejny zorganizowały rejestrację potencjalnych 
dawców komórek macierzystych podczas meczu na stadionie przy Łazienkowskiej 3. Podczas meczu 
o Superpuchar Polski zarejestrowało się 107 nowych potencjalnych dawców.  
Ilość Uczestników / Beneficjentów: B - Fundacja DKMS, nie można oszacować ilości osób które 
mogą z tego skorzystać w przyszłości 
Wnioski:  
- powiększenie bazy potencjalnych dawców szpiku 
- zwiększenie świadomości wagi dzielenia się szpikiem 
 
Partnerzy: Legia Warszawa, Fundacja DKMS 
 
6. Nazwa projektu: Aukcja koszulki piłkarza Legii K. Mączyńskiego 
Termin: 7 lipca 2017 – 12 lipca 2017 
Obszar działania: sport, wyrównywanie szans, działanie przeciw wykluczeniu 
Cele:  
- zbiórka środków na pomoc potrzebującym oraz realizacje pomocy społecznej 
Opis: Aukcja pierwszej podpisanej przez Krzysztofa Mączyńskiego koszulki na serwisie 
charytatywni.allegro. Koszulka przekazana została przez zawodnika w dniu podpisania kontraktu. 
Środki finansowe zebrane na licytacji przeznaczone zostaną na działalność statutową Fundacji Legii.  
Ilość Uczestników/ Beneficjentów: Fundacja Legii 
Partnerzy: Legia Warszawa 
             
7. Nazwa Projektu: Wycieczka po stadionie dzieci z Ośrodka Socjoterapeutycznego pw. Matki 

Bożej Miłosierdzia z Warszawy 



Sprawozdanie z działalności za rok obrotowy od 01.07.2017 do 30.06.2018– Fundacja 
Legii   

  
 
 15 

Termin: 11 lipca 2017 
Obszar Działania: integracja, aktywizacja, działanie przeciw wykluczeniu 
Cele:  
- integracja uczestników 
- motywacja do osiągania dalszych sukcesów sportowych 
Opis: Dzieci z Ośrodka Socjoterapeutycznego pw. Matki Bożej Miłosierdzia zostały zaproszone na 
bezpłatne zwiedzanie stadionu Legii. Była to dla nich znakomita okazja, aby zbliżyć się do swojej 
ulubionej drużyny piłkarskiej oraz poznać jej historię. Dodatkowo, wszystkie dzieci należą do 
Amatorskiej Ligi Piłkarskiej Ośrodków Wychowawczych i Domów Dziecka, więc była to dla nich 
motywacja do osiągania dalszych sukcesów sportowych.    
Ilość Uczestników/Beneficjentów: B - 30 
Wnioski/Efekt:   
- rozwój piłkarskiej pasji wśród uczestników 
- zapewnienie niecodziennych wrażeń 
- wyrównywanie szans 
Partnerzy: Legia Warszawa, Ośrodek Socjoterapeutyczny pw. Matki Bożej Miłosierdzia  
 
8. Nazwa Projektu: Wycieczka po stadionie oraz muzeum dla uczestników Warsztatów Terapii 

Zajęciowej Stowarzyszenia Otwarte Drzwi  
Termin: 11 lipca 2017 
Obszar Działania: integracja, aktywizacja, działanie przeciw wykluczeniu 
Cele:  
- integracja uczestników warsztatów 
- możliwość powiększenia wiedzy związanej z Legią Warszawa 
 Opis:  Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Otwarte Drzwi (dorosłe osoby z 
niepełnosprawnością intelektualną) wraz z instruktorami zostali zaproszeni na  darmowe zwiedzanie 
stadionu oraz muzeum Legii Warszawa.   
Ilość Uczestników/Beneficjentów: B - 15 
Wnioski/Efekt:   
-  zapewnienie niecodziennych wrażeń dla osób z niepełnosprawnością intelektualną  
- przełamywanie barier 
Partnerzy: Legia Warszawa, Stowarzyszenie Otwarte Drzwi 
 
9. Nazwa Projektu: Wycieczka po stadionie dla dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej 

Stowarzyszenia Katolickiego Ruchu Antynarkotycznego Karan  
Termin: 13 lipca 2017 
Obszar Działania: integracja, aktywizacja, działanie przeciw wykluczeniu 
Cele:  
- integracja uczestników 
- możliwość powiększenia wiedzy związanej z Legią Warszawa 
Opis: Dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej Karan zostały zaproszone na darmową wycieczkę po 
stadionie Legii Warszawa. Do Świetlicy Socjoterapeutycznej uczęszczają dzieci z rodzin 
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dysfunkcyjnych, rozbitych, niepełnych, z problemem alkoholowym, w których występują takie zjawiska 
jak: bezrobocie, niski status materialny, przemoc fizyczna i psychiczna. Dzieci mają problemy z nauką 
w szkole, mają zaburzone zachowania. Niektóre doświadczyły bardzo silnych urazów emocjonalnych. 
Dzieci te kierowane są do świetlicy przez pedagogów szkolnych, pracowników socjalnych, kuratorów. 
Ilość Uczestników/Beneficjentów: B - 5 
Wnioski/Efekt:   
- zapewnienie niecodziennych wrażeń i spełnienie marzeń dzieci dotyczących poznania klubu od 
środka 
- wyrównywanie szans 
Partnerzy: Legia Warszawa, Stowarzyszenie Katolickiego Ruchu Antynarkotycznego Karan 
 
10. Nazwa Projektu: Kibicuj z Klasą 
Termin: 15 lipca 2017 – 13 maja 2018 
Obszar Działania: promocja sportu, integracja 
Cele:  
- promocja piłki nożnej i sportu wśród dzieci 
- umożliwienie obejrzenia meczu piłki nożnej dla dzieci w wieku szkolnym, które nie zawsze miałyby 
na to szanse 
Opis: W sezonie 2017/2018 Legia Warszawa udostępniała 500 miejsc na każdy mecz do 
rozdysponowania w ramach programu Kibicuj z Klasą, którego operatorem jest Fundacja. Bilety mogły 
zostać pobrane przez grupy uczniów, stowarzyszeń, klubów itp., które do tej pory nigdy nie odwiedziły 
wcześniej stadionu Legii. Łącznie na 18 meczach,  z takiej możliwości skorzystały 203 grupy – 8184 
dzieci. 
Ilość Uczestników/Beneficjentów: U-8184 
Wnioski/Efekt:  
- zapewnienie przynajmniej jednorazowej możliwości odwiedzenia stadionu Legii na meczu domowym 
dla chętnych dzieci 
- wyrównywanie szans 
Partnerzy: Legia Warszawa 
 
11. Nazwa Projektu: V Mistrzostwa Dzieci z Domów Dziecka 
Termin: 15 - 16 lipca 2017 
Obszar Działania: integracja, zdrowie i aktywność fizyczna, działanie przeciw wykluczeniu 
społecznemu 
Cele:  
- Integracja młodzieży z całego świata 
- działanie przeciw wykluczeniu społecznemu 
- podniesienie samooceny uczestników poprzez możliwość reprezentowanie kraju za granicą 
- obudzenie sportowych talentów dzieci z domów dziecka 
Opis:  Mistrzostwa Świata Dzieci z Domów Dziecka to największy turniej piłkarski dla wychowanków 
placówek opiekuńczo-wychowawczych organizowany przez Stowarzyszenie Nadzieja na Mundial. 26 
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drużyn z całego świata przyjechało na Łazienkowską 3, by zawalczyć o najważniejszy tytuł – tytuł 
Mistrza Świata. Na liście drużyn, znalazły się zespoły z takich krajów jak Japonia, Jordania, Rosja, 
Francja czy Pakistan. Fundacja Legii kolejny rok z rzędu, zaangażowała się we wsparcie 
organizacyjne tej imprezy oraz ufundowała poszczególne nagrody dla uczestników. 
Ilość Uczestników/Beneficjentów: U - 250 
Wnioski/Efekt: 
- Integracja młodzieży z domów dziecka z całego świata 
- podniesienie samooceny uczestników poprzez możliwość reprezentowanie kraju za granicą 
Partnerzy: Stowarzyszenie Nadzieja na Mundial, Legia Warszawa 
 
12. Nazwa Projektu: Darmowe bilety na mecze dla uczestników akcji Rowerowy Maj 
Termin: 15 lipca – 3 września 2017 
Obszar Działania: integracja, zdrowie i aktywność fizyczna, promocja sportu 
Cele:  
- wspieranie aktywności sportowej 
- promocja sportu oraz bezpieczeństwa wśród młodzieży 
Opis:  W ramach współpracy Fundacji Legii i Zarządu Dróg Miejskich przy akcji Rowerowy Maj dla 
najbardziej aktywnych sportowo dzieciaków przygotowaliśmy różne nagrody, a wśród nich możliwość 
obejrzenia meczu przy Łazienkowskiej 3. 
Każdy młody uczestnik, który brał udział w tegorocznej edycji akcji Rowerowy Maj i posiadał w 
dzienniczku minimum 10 naklejek był uprawniony do jednorazowego odbioru biletu dla siebie oraz 
dorosłego opiekuna na każdy mecz rozgrywanych w okresie wakacyjnym (15 lipca –  3 września) na 
stadionie Legii, w ramach rozgrywek Ekstraklasa 2017/2018. 
 Ilość Uczestników/Beneficjentów: U – 350  
Wnioski/Efekt:  
- bilety cieszyły się dużym zainteresowaniem 
- stworzyliśmy możliwość wspólnego spędzenia czasu przez dziecko i rodzica  
- zwiększenie zainteresowania i chęci podróżowania po mieście w aktywny sposób Partnerzy: Zarząd Dróg Miejskich, Legia Warszawa 
 
13. Nazwa Projektu: Wizyta na meczu mieszkańców Wileńskiej 13 (Kibicujemy Wileńskiej 13) 
Termin: 22 lipca 2017 
Obszar Działania: integracja, aktywizacja, działanie przeciw wykluczeniu, promocja sportu 
Cele:  
- Integracja mieszkańców Wileńskiej 13 
- Aktywizacja  
Opis:  22 lipca 2017 na stadionie przy Łazienkowskiej 3 został rozegrany mecz Legii Warszawa z 
Koroną Kielce. Na zaproszenie Fundacji Legii, na mecz przyjechali mieszkańcy kamienicy przy 
Wileńskiej 13 oraz kilkoro pracowników Stowarzyszenia Q Zmianom. Wspólne wyjście miało na celu 
integrację mieszkańców i spędzenie razem czasu w ekscytującej atmosferze.  Akcja odbyła się w 
ramach partnerstwa przy projekcie Kibicujemy Wileńskiej 13.  
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Ilość Uczestników/Beneficjentów: B - 40 
Wnioski/Efekt:   
- mieszkańcy mieli możliwość spędzenia czasu w bardziej atrakcyjny sposób oraz spotkać się w 
innych okolicznościach niż na podwórku 
Partnerzy: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom, Legia Warszawa 
 
14. Nazwa projektu: Rozwiązanie konkursu Malowana Legia – zaproszenie na mecz laureatów 
Termin: 22 lipca 2017 
Obszar działania: aktywizacja dzieci, promocja sportu 
Cele:  
- zachęcenie dzieci do kreatywnych działań  
- spełnienie marzeń dzieci o wyprowadzaniu zawodników 
Opis: W czerwcu 2017 z okazji dnia dziecka, Fundacja Legii oraz Legia Warszawa, zorganizowały 
konkurs plastyczny pod nazwą Malowana Legia, który polegał na namalowaniu piłkarzy Legii. W 
ramach zabawy piłkarze jako jurorzy konkursu wybierali swoje ulubione podobizny. Jedenaścioro 
laureatów podczas meczu z Koroną wyprowadziło piłkarzy na boisko oraz otrzymało dodatkowe 
upominki w ramach nagrody.   
Ilość uczestników: U – 11  
Partnerzy: Legia Warszawa 
 
15. Nazwa Projektu: Wyjazd uczestników Szkoły Językowej do Budapesztu 
Termin: 24 - 28 lipca 2017 
Obszar Działania: integracja, aktywizacja, działanie przeciw wykluczeniu, edukacja 
Cele:  
- nagrodzenie najbardziej pilnych uczniów Szkoły Językowej działającej na Pradze 
Opis: 24 lipca 2017, dwanaścioro uczestników Szkoły Językowej razem z dwoma wychowawcami 
wyjechało na pięciodniową wycieczkę do Budapesztu. Wyjazd stanowił nagrodę dla najbardziej 
pilnych uczniów Szkoły Językowej, którą razem ze Stowarzyszeniem  
Q Zmianom, Fundacja Legii prowadzi na Pradze. Dodatkową atrakcją wyjazdu było zwiedzanie 
stadionu węgierskiej drużyny Ferencvarosi TC, zorganizowane dzięki uprzejmości klubu oraz 
operatora obiektu. Celem wyjazdu jest podszkolenie umiejętności językowych, praktyczne 
wykorzystanie tego czego dzieci uczyły się przez cały rok. Ma on również stanowić motywację do 
dalszej nauki. Cały wyjazd jest sponsorowany ze środków Fundacji Legii. Wychowawcy pracują 
wolontarystycznie.  
Ilość Uczestników/Beneficjentów: B – 12, U - 14 
Wnioski/Efekt:   
- wspólne, urozmaicone formy spędzania czasu pozwoliły uczniom zapomnieć o codziennych 
problemach, korzystnie wpłynęły na rozwój umiejętności społecznych 



Sprawozdanie z działalności za rok obrotowy od 01.07.2017 do 30.06.2018– Fundacja 
Legii   

  
 
 19 

- zbiór indywidualności, skupionych w hermeneutycznych środowiskach przerodził się w niezwykle 
barwną, zintegrowaną grupę, w której każdy, niezależnie od wieku może liczyć na wsparcie i 
szacunek 
Partnerzy: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom 
 
16. Nazwa Programu:  „Korki z Legią”- III edycja 
Termin:  październik 2017 –  kwiecień 2018 
Obszar Działania: edukacja, wyrównywanie szans, działanie przeciw wykluczeniu, aktywizacja 
Cele:  
-  wsparcie młodzieży w trudnej sytuacji życiowej, edukacyjnej i finansowej w przygotowaniu do 
matury 
- wzmocnienie uczestników programu w zakresie wiary we własne możliwości i wytrwałości w dążeniu 
do celu 
Opis: Program „Korki z Legią” to stałe i bezpłatne wsparcie  w przygotowaniu do matury na poziomie 
podstawowym z języka polskiego oraz z matematyki.  Jest adresowany do młodzieży z warszawskich 
szkół średnich. Do programu zapraszamy uczniów, którzy z przyczyn finansowych oraz społecznych 
nie mogą pozwolić sobie na opłacenie dodatkowych zajęć  
i jednocześnie nie mają wystarczającego wsparcia w najbliższym otoczeniu. 
Charakterystyka zajęć:  grupy 8 – 13 osobowe 

 przyjazne miejsca zajęć poza szkołą 
 zajęcia od poniedziałku do czwartku w dogodnych popołudniowych godzinach  
 do wyboru dwie pory rozpoczęcia zajęć: o 16.00 i o 17.45 
 czas trwania: dwie godziny lekcyjne, 2 x 45 min 

Dzięki programowi uczniowie w atrakcyjny sposób utrwalą wiedzę, nabędą umiejętności oraz poznają 
nowe zagadnienia z zakresu matematyki i języka polskiego. Co ważniejsze, podczas zajęć uczestnicy 
poznają też praktyczne sposoby przygotowania się do egzaminu, jak i wskazówki jak go najlepiej 
zdać. Organizacja zajęć była sponsorowana przez Fundację Oshee – Żyj, Walcz, Zwyciężaj. 
Ilość Uczestników/Beneficjentów: B - 68 
Wnioski/Efekt:  
- 46  uczniów regularnie uczęszczało na zajęcia 
- 80 % uczestników zdało maturę 
- dodatkowe działania i wsparcie ze strony tutorek w porozumieniu z Fundacją pozwoliły wesprzeć 
uczestników w trudnej sytuacji życiowej np.: konsultacje psychologiczne, zajęcia indywidualne z 
danego przedmiotu. 
Partnerzy: Towarzystwo Przyjaciół Pragi, Młodzieżowy Dom Kultury im. Władysława Broniewskiego, 
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA, Fundacja Oshee – Żyj, Walc, Zwyciężaj 
 
17. Nazwa Projektu: Aukcja specjalnych opasek dedykowana bohaterom Powstania Warszawskiego 
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Termin: 1 sierpnia – 6 sierpnia 2017 
Obszar Działania: wsparcie osób starszych 
Cele:  
- zbiórka funduszy na pomoc i wsparcie Powstańców Warszawskich i ich rodzin 
Opis:  W związku z obchodami 73. rocznicy Powstania Warszawskiego, Fundacja Legii wesprze 
żyjących Powstańców Warszawskich. W ubiegłym roku, podczas wyjazdowego meczu z Górnikiem 
Łęczna, piłkarze warszawskiej Legii wystąpili z charakterystycznymi opaskami na ramionach. Gest ten 
miał na celu upamiętnienie święta Wojska Polskiego, ponieważ korzenie i znaczna część historii 
naszego Klubu związana jest właśnie z wojskiem. Po meczu piłkarze podpisali opaski, w których 
występowali. Aukcje dziewięciu opasek były prowadzone na profilu Fundacji Legii na portalu 
charytatywni.allegro.pl.  
Ilość Uczestników/Beneficjentów: B – podopieczni Związku Powstańców Warszawskich 
Wnioski/Efekt:   
- zbiórka i przekazanie funduszy Związkowi Powstańców Warszawskich  
Partnerzy: Legia Warszawa, Związek Powstańców Warszawskich 
 
18. Nazwa Projektu: Zbiórka środków na wsparcie Powstańców Warszawskich 
Termin: 18 sierpnia – 8 września 2017 
Obszar Działania: wsparcie osób starszych, utrwalanie historii 
Cele:  
zbiórka funduszy na pomoc i wsparcie Powstańców Warszawskich i ich rodzin  
Opis:  W związku z wieloma deklaracjami przekazywania środków na opłacenie kary nałożonej na 
Legię Warszawa przez UEFA po meczu z FK Astana w dn. 02.08.2017, władze Klubu postanowiły, że 
Klub zapłaci karę w wysokości 35 tys. euro. Jednocześnie ogłoszono, że wszystkie środki przekazane 
Klubowi ze składek kibiców w związku z nałożoną karą, zostaną w całości przekazane organizacjom 
wspierającym pamięć i weteranów Powstania Warszawskiego, za pośrednictwem Fundacji Legii. Po 
zakończeniu zbiórki środki zostały przekazane ZPW na oficjalnym spotkaniu. Wszyscy wpłacający 
otrzymali list z podziękowaniami za wpłaty i przyłączenie się do zbiórki. 
Ilość Uczestników/Beneficjentów: B – podopieczni Związku Powstańców Warszawskich 
Wnioski/Efekt:   
- przekazanie funduszy Związkowi Powstańców Warszawskich  
Partnerzy: Legia Warszawa, Związek Powstańców Warszawskich 
 
19. Nazwa projektu: Przyjazd poszkodowanych w nawałnicach na Pomorzu zawodników klubu Brda 

Rytel na mecz Legii  
Termin: 27 sierpnia 2017 
Obszar działania: promocja sportu, aktywizacja dzieci, działanie przeciw wykluczeniu 
Cele:  
- spełnienie marzeń dzieci o przyjściu na mecz Ekstraklasy 
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- zwrócenie uwagi na poszkodowanych na Kujawach i Pomorzu 
Opis: Na zaproszenie Fundacji Legii i Legii Warszawa na mecz z Zagłębiem Lubin rozgrywany przy 
Łazienkowskiej 3, przyjechały dwie młodzieżowe drużyny z dotkniętego nawałnicami Rytla. Zawodnicy 
drużyn, oprócz bezpośrednich strat materialnych i mieszkaniowych, stracili również boisko. Przyjazd 
na mecz umożliwił im chwilowe oderwanie się od sytuacji w domu oraz pozwolił wielu dzieciom po raz 
pierwszy w życiu zobaczyć mecz na poziomie Ekstraklasy. 
Ilość Uczestników / Beneficjentów: B - 49 
Wnioski:  
- pomoc poszkodowanym w klęsce żywiołowej 
 
Partnerzy: Legia Warszawa 
 
20. Nazwa projektu: Zbiórka na rzecz poszkodowanych w nawałnicach na Pomorzu  

i Kujawach 
Termin: 27 sierpnia 2017 
Obszar działania: aktywizacja, działanie przeciw wykluczeniu, integracja 
Cele:  
- zbiórka potrzebnych rzeczy dla osób poszkodowanych 
- zwrócenie uwagi na poszkodowanych na Kujawach i Pomorzu 
Opis: Przed meczem Ekstraklasy pomiędzy Legią i Zagłębiem Lubin zorganizowana została zbiórka 
przedmiotów potrzebnych dla osób poszkodowanych. Zbierane przede wszystkim były wyprawki 
szkolne, materiały ogólnobudowlane oraz środki czystości. W zbiórce udało się zebrać masę 
przedmiotów. Poszkodowani podczas nawałnic otrzymali pomoc materialną, przede wszystkim udało 
się zebrać 3 kartony wyprawek szkolnych, zeszytów, kredek, bloków oraz plecaków. 
Ilość uczestników: B - nieznana 
Wnioski:  
- realna pomoc osobom poszkodowanych podczas nawałnicy 
- zwrócenie uwagi na katastrofę i zachęcenie do pomocy innych osób 
Partnerzy: Legia Warszawa, Organizatorzy Zbiórki „Pomoc dla Sośna” 
 
21. Nazwa Projektu: Wizyta Wojtka na meczu z Zagłębiem Lubin 
Termin: 27 sierpnia 2017 
Obszar Działania: integracja, spełnianie marzeń 
Cele:  
- zaproszenie na mecz kibica Legii, który choruje na mukowiscydozę 
Opis:  27 sierpnia na meczu Legii Warszawa z Zagłębiem Lubin, gościliśmy 7 letniego Wojtka, który 
choruje na chorobę genetyczną- mukowiscydozę. Chłopiec kocha piłkę nożną, futbol jest jego pasją, 
którą realizuje trenując w swojej lokalnej drużynie. Jednym z największych marzeń Wojtka było 
obejrzenie na żywo meczu Legii Warszawa oraz spotkanie się z piłkarzami, a zwłaszcza ze swoim 
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największym idolem – Michałem Pazdanem. Fundacja Legii zaprosiła chłopca wraz z najbliższą 
rodziną na mecz z Zagłębiem Lublin oraz przekazała szalik z autografami piłkarzy. Chłopiec miał 
niecodzienną okazję, by zasiąść przed meczem na ławce rezerwowych i zobaczyć z bliska 
rozgrzewkę piłkarzy obu drużyn. 
Ilość Uczestników/Beneficjentów: B - 1 
Wnioski/Efekt:   
- Wojtek był zachwycony tym, co dla niego przygotowaliśmy, z całą pewnością spełniło się jedno z 
jego marzeń 
Partnerzy: Legia Warszawa, Fundacja „Dziecięca Fantazja” 
 
22. Nazwa Programu:  Lekcje z Legią  
Termin:  wrzesień 2017 – czerwiec 2018 
Obszar Działania: edukacja, aktywizacja 
Cele:  
- rozwój umiejętności rozumowania matematycznego poprzez doświadczanie zastosowania 
matematyki na przykładzie stadionu oraz piłki nożnej 
- promowanie edukacji poprzez wykorzystanie tematu piłki nożnej i Legii Warszawa 
- dotarcie do nowej grupy odbiorców działań Legii i Fundacji Legii 
Opis: Program “Lekcje z Legią” jest adresowany do dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 14 lat. 
Zajęcia edukacyjne są prowadzone na stadionie Legii Warszawa. Podczas nauki wykorzystywane są 
również filmy przedstawiające zagadnienia matematyczne takie jak: geometria na boisku, 
odczytywanie danych z tabel, tworzenie budżetu. Program jest realizowany w ramach działalności 
odpłatnej Fundacji Legii, aczkolwiek wszystkie środki są przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów 
organizacji zajęć. 

Lekcje z Legią to:  
- innowacyjne podejście do rozwijania umiejętności matematycznych i zdobywania wiedzy 
- nauka poprzez piłkę nożną 
- matematyka przedstawiona w codziennym działaniu 

Ilość Uczestników: U – 2500  
Wnioski/Efekt:  
- 130 zrealizowanych zajęć (łącznie z okresem pilotażu wiosną 2017) 
-  organizacja dwóch konferencji dla nauczycieli szkół podstawowych z Warszawy, promujących 
innowacyjne podejście do nauczania matematyki  
Partnerzy: Legia Warszawa, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, 
Fundacja Katalyst Education 
 
23. Nazwa projektu: Wsparcie rzeczowe Turnieju SerduszkoCUP 
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Termin:  10 września 2017 
Obszar działania: promocja sportu, aktywizacja dzieci, działanie przeciw wykluczeniu 
Cele:  
- ufundowanie nagród dla uczestników turnieju 
Opis: 10 września 2017 na Pradze, odbyła się kolejna edycja Turnieju SerduszkoCUP 
organizowanego przez Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci. W imprezie uczestniczyli podopieczni, 
rodzice oraz opiekunowie placówek opiekuńczo-wychowawczych. Do rozgrywek przystąpiło 8 drużyn, 
które zostały podzielone na dwie grupy eliminacyjne. Na zakończenie rozegrano mecz pokazowy, w 
którym urzędnicy spotkali się z wychowawcami i byłymi wychowankami placówek. Fundacja Legii 
przekazała nagrody dla uczestników, wśród których znalazły się między innymi wycieczki po stadionie, 
koszulki Legii Warszawa, krokomierze.  
Ilość Uczestników/ Beneficjentów: U – 100 , B - 30 
Wnioski:  
- nagrodzenie uczestników, ich zaangażowania i ducha sportowego 
Partnerzy: Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci, Legia Warszawa 
 
24. Nazwa Projektu: Wizyta na meczu z Cracovią podopiecznych Fundacji Tęczowy Dom 
Termin: 17 września 2017 
Obszar Działania: integracja, aktywizacja, działanie przeciw wykluczeniu, promocja sportu 
Cele:  
- aktywizacja osób niepełnosprawnych 
Opis:  17 września na meczu Legii Warszawa z Cracovią, po raz kolejny gościliśmy podopiecznych 
Fundacji Tęczowy Dom, która zajmuje się pomocą osobom niepełnosprawnym. Wśród uczestników 
były trzy osoby poruszające się na wózku. Takie wyjścia jak na mecz Legii sprawiają podopiecznym 
ogromną radość i pozwalają na oderwanie się od codziennej rzeczywistości.  
Ilość Uczestników/Beneficjentów: B - 16 
Wnioski/Efekt:   
- podopieczni wraz z opiekunami w miły sposób spędzili niedzielne popołudnie 
- przełamywanie barier 
- wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w dostępie do różnych wydarzenie 
Partnerzy: Fundacja Tęczowy Dom, Legia Warszawa 
 
25. Nazwa Projektu: Wizyta na meczu z Cracovią podopiecznych Ogniska Muranów 
Termin: 17 września 2017 
Obszar Działania: integracja, aktywizacja, działanie przeciw wykluczeniu, promocja sportu 
Cele:  
- zaproszenie na mecz podopiecznych Ogniska Muranów  
Opis:  17 września na meczu Legii Warszawa z Cracovią, gościliśmy 28 osób, podopiecznych 
Ogniska Muranów działającego w ramach Centrum Wspierania Rodziny Rodzinna Warszawa, wraz z 
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opiekunami. Wyjście na mecz i wizyta na stadionie stanowi dla dzieciaków niecodzienne wydarzenie, 
na które same nie mogłyby sobie pozwolić.  
Ilość Uczestników/Beneficjentów: B – 26 
Wnioski/Efekt:   
- dzieci świetnie bawiły się na meczu 
- działanie przeciw wykluczeniu, części dzieci nie byłoby stać aby przyjść z rodzicami na mecz 
Partnerzy: Legia Warszawa, Centrum Wspierania Rodzin Rodzinna Warszawa – Ognisko Muranów 
 
26. Nazwa Projektu: Zaproszenie na mecz z Cracovią jednego z kibiców Legii 
Termin: 17 września 2017 
Obszar Działania: integracja 
Cele:  
- zaproszenie na mecz kibica Legii, który wykazuje się piękną, życiową postawą 
Opis:  17 września na meczu Legii Warszawa z Cracovią, gościliśmy Bartka, który przeszedł pieszo 
1300 km, aby dotrzeć do Medjugorje – miejscowości znanej jako miejsce objawień maryjnych. Mimo 
ciężkiego dzieciństwa, chłopak postanowił zmienić swoje życie i wyjść na prostą. Podczas podróży 
Bartek wędrował w koszulce Legii Warszawa. Fundacja Legii zaprosiła Bartka wraz z osobą 
towarzyszącą na mecz. 
Ilość Uczestników/Beneficjentów: B - 1 
Wnioski/Efekt:   
- Bartek był pozytywnie zaskoczony zaproszeniem na mecz, była to dla niego bardzo miła 
niespodzianka 
Partnerzy: Legia Warszawa 
 
27. Nazwa Projektu: Sprzedaż kolekcji Niepełnosprawnych Fanatyków w Legia FanStore 
Termin: 17 września 2017 – 30 czerwca 2018 
Obszar Działania: integracja, aktywizacja, działanie przeciw wykluczeniu 
Cele:  
- pozyskanie środków na wsparcie Stowarzyszenia Kibiców Niepełnosprawnych – Niepełnosprawni 
Fanatycy 
Opis:  17 września 2017 do sklepu stacjonarnego Legia FanStore przy Łazienkowskiej, trafiła do 
sprzedaży kolekcja dedykowana „Niepełnosprawnym Fanatykom”. Kolekcja składa się z długopisów, 
smyczy, kubków, szalików i koszulek. Fundacja Legii udostępniła część swojej przestrzeni sklepowej, 
w celu wstawienia tam produktów Stowarzyszenia, a także pomogła w organizacji i przygotowaniu 
całego procesu wprowadzenia kolekcji i jej sprzedaży.  Sponsorem kolekcji została firma PKP Cargo 
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Connect. Cały dochód pozyskany ze sprzedaży przedmiotów został przekazany Stowarzyszeniu, na 
realizację jego celów statutowych. 
Ilość Uczestników/Beneficjentów: B – Stowarzyszenie Kibiców Niepełnosprawnych 
„Niepełnosprawni Fanatycy” 
Wnioski/Efekt:   
- Partnerzy: Legia Warszawa, Stowarzyszenie Kibiców Niepełnosprawnych - Niepełnosprawni 
Fanatycy, PKP Cargo Connect 
 
28. Nazwa Projektu: „Back2School” – wyprawki szkolne dla podopiecznych świetlic środowiskowych 
Termin: Wrzesień 2017 
Obszar Działania: wyrównywanie szans, działanie przeciw wykluczeniu 
Cele:  
- wsparcie dzieci w powrocie do szkoły 
Opis:  We wrześniu Fundacja Legii postanowiła pomóc potrzebującym dzieciom wkroczyć w nowy rok 
szkolny z uśmiechem na ustach oraz odpowiednio wyposażonym tornistrem. W ramach akcji 
Back2School, przygotowaliśmy i wręczyliśmy podopiecznym Stowarzyszenia Wspólne Podwórko oraz 
Powiślańskiej Fundacji Społecznej wyprawki, potrzebne do aktywnego uczestnictwa w codziennych 
zajęciach lekcyjnych. Paczki zostały skompletowane w oparciu o wykaz najbardziej potrzebnych 
przedmiotów, zgłoszonych przez wychowawców placówek. Dzieci ze „Wspólnego Podwórka”, w wieku 
od 10 do 15 lat, otrzymały niezbędne przybory szkolne takie jak zeszyty, długopisy, ołówki, linijki, 
temperówki, worki na buty oraz nowy tornister. Natomiast w przypadku Powiślańskiej Fundacji 
Społecznej okazało się, że pilniejszą sprawą jest zapewnienie im podstawowej odzieży. Fundacja 
Legii przygotowała, a następnie przekazała „maluchom” z placówki przy ulicy Czerniakowskiej oraz 
„starszakom” z ośrodka mieszczącego się przy ulicy Przemysłowej wyprawki, zawierające między 
innymi buty sportowe, stroje na W-F, T-shirty, dresy, spodnie, ciepłe bluzy na jesień, kurtki 
przeciwdeszczowe i bieliznę. 
Ilość Uczestników/Beneficjentów: B - 62 
Wnioski/Efekt:  
- wyposażenie dzieci w niezbędne przybory szkolne oraz odzież 
- wyrównywanie szans dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem 
Partnerzy: Legia Warszawa, Powiślańska Fundacja Społeczna, Stowarzyszenie Wspólne Podwórko 
 
29. Nazwa Projektu: Szkoła Językowa  
Termin: 1 października 2017 – 22 czerwca 2018 
Obszar Działania: edukacja, działanie przeciw wykluczeniu 
Cele:  
- zwiększenie kompetencji językowych dzieci ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym 
- zapewnienie im „ekwiwalentu” szkoły językowej, na którą nie stać ich rodziców, 
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- wsparcie i docenienie dzieci wykazujących duże zaangażowanie w ramach świetlic 
środowiskowych 

Opis: Szkoła Językowa to projekt realizowany przez Fundację Legii od kwietnia 2016 roku we 
współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom. W jego ramach odbywały 
się bezpłatne zajęcia z języka angielskiego dla dzieci i młodzieży - podopiecznych praskich świetlic 
środowiskowych i socjoterapeutycznych. Poprzednie edycje (pilotaż oraz jedna pełna edycja) cieszyły 
się dużym zainteresowaniem dzieci, rodziców i wychowawców świetlic środowiskowych. Celem zajęć 
jest wyrównywanie szans edukacyjnych podopiecznych, poprzez zwiększenie ich kompetencji 
językowych. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu (po 2h lekcyjne) w dwóch grupach: młodszej i 
starszej. Łącznie uczestniczyło w nich dwadzieścioro dzieci. Edycja w sezonie 2017/2018 została 
wzbogacona o dodatkowe weekendowe eventy, podczas których uczestnicy oprócz nauki 
angielskiego w luźnej atmosferze, mieli czas i możliwość zapoznać się z kulturą anglosaską, a także 
zintegrować. W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie mieli także okazję korzystać z indywidualnych 
zajęć z lektorką, w ramach których mogli pracować nad wyrównywaniem zaległości szkolnych, a także 
przygotowywać się do testów, egzaminów i sprawdzianów. Łącznie odbyło się 28 h zajęć. Najbardziej 
pracowici uczniowie zostali nagrodzeni wyjazdem zagranicznym w wakacje. 
Ilość Uczestników/Beneficjentów: B - 20 
Wnioski/Efekt:   
- w okresie dziewięciu miesięcy nauki uczniowie znacznie poszerzyli zasób słownictwa, zdobyli wiedzę 
w zakresie podstawowych struktur gramatycznych, a także poprawili swoje zdolności komunikacyjne  
Partnerzy: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom, konsorcjum organizacji 
pozarządowych BAZA Baza Akcji Zintegrowanej Animacji  
 
30. Nazwa Projektu: Finał akcji Rowerowy Maj 2017 
Termin: 13 października 2017 
Obszar Działania: integracja, zdrowie i aktywność fizyczna, promocja sportu 
Cele:  
- wspieranie aktywności sportowej 
- promocja ruchu wśród dzieci 
Opis:  W ramach współpracy przy akcji Rowerowy Maj dla najbardziej aktywnych sportowo 
dzieciaków przygotowaliśmy różne nagrody, a nagrodą główną była wizyta piłkarza Legii w zwycięskiej 
klasie. Wyróżniona klasa otrzymała w nagrodę możliwość zwiedzania Stadionu Legii Warszawa oraz 
spotkała się z Krzysztofem Mączyńskim - idolem wielu kibiców naszego klubu. Radości było co nie 
miara, a podekscytowane spotkaniem z piłkarzem dzieci, robiły sobie zdjęcia i zadawały mnóstwo 
pytań. 
Ilość Uczestników/Beneficjentów: U - 25 
Wnioski/Efekt:  
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- stworzyliśmy możliwość spotkania dzieci ze znanym sportowcem, jednocześnie pokazując, że warto 
uprawiać sport 
Partnerzy: Zarząd Dróg Miejskich, Legia Warszawa 
 
31. Nazwa Projektu: Wizyta piłkarzy pierwszego zespołu i koszykarzy Legii Warszawa w Centrum 

Zdrowia Dziecka 
Termin: 9 listopada 2017 (piłkarze), 14 listopada 2017 (koszykarze) 
Obszar Działania: aktywizacja, integracja, zdrowie i ochrona życia 
Cele:  
- podniesienie na duchu pacjentów przebywających w Centrum Zdrowia Dziecka 
Opis:  9 listopada piłkarze Legii Warszawa – Guilherme i Michał Kopczyński odwiedzili oddział  
neurochirurgii w Centrum Zdrowia Dziecka. 14 listopada z okazji światowego dnia cukrzycy 
koszykarze Legii Warszawa odwiedzili oddział diabetologii Centrum Zdrowia Dziecka. Każde dziecko 
otrzymało upominki od Legii Warszawa. Przy okazji wizyt promowana była akcja Wszyscy Do Wioseł. 
Ilość Uczestników/Beneficjentów: B - 100 
Wnioski/Efekt:   
- uśmiech dzieci w trakcie odwiedzin 
- spełnienie marzeń małych pacjentów 
Partnerzy: Legia Warszawa, Legia Warszawa Sekcja Koszykówki 
 
32. Nazwa Projektu: Wszyscy Do Wioseł 2017 – Karetka Dla Centrum Zdrowia Dziecka 
Termin: 17 listopada 2017 
Obszar Działania: integracja, wyrównywanie szans, ochrona życia i zdrowia, pomoc dzieciom 
Cele:  
- zbiórka środków na zakup nowej karetki pogotowia dla Centrum Zdrowia Dziecka 
Opis:  17 listopada 2017 roku miała miejsce akcja Wszyscy Do Wioseł 2017 – Karetka dla CZD. 
Uczestnicy akcji w ciągu 12h musieli w 4-osobowych zespołach przepłynąć ponad 1039km. Akcja 
zakończyła się pełnym sukcesem. Miesiąc po wydarzeniu udało się zakończyć zbiórkę na karetkę i 
zlecić jej przygotowanie oraz wyposażenie w niezbędny sprzęt.   
Ilość Uczestników/Beneficjentów: U – 400, B – Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka 
Wnioski/Efekt:   
- zebranie środków na karetkę dla Centrum Zdrowia Dziecka a następnie jej zakup 
- zaangażowanie różnych środowisk w osiągnięcie wspólnego, szczytnego celu  
- promocja idei pomocy poprzez sport 



Sprawozdanie z działalności za rok obrotowy od 01.07.2017 do 30.06.2018– Fundacja 
Legii   

  
 
 28 

Partnerzy: Grupa Adamed, LOTTO, Fundacji PKO, Pol-Mot Auto, Belvedere Catering by Design, 
OEX Business Service, ROHLIG SUUS Logistics, ERBUD S.A., Comforty, Sports Hospitality, Vivus 
Finance, Krajowa Izba Rozliczeniowa, Vector Software, Wine Avenue, Calypso, Polski Związkek 
Towarzystw Wioślarskich, Legia Warszawa, Legia Warszawa Sekcja Koszykówki, Akademia Piłkarska 
Legii Warszawa, Legia Soccer Schools, Stowarzyszenie Kibiców Legii Warszawa, grupa „Dobrzy 
Ludzie – kibice Legii dzieciom”, Instytut - Pomnik „Centrum Zdrowia Dziecka” 
 
33. Nazwa Projektu: Sprzątanie grobów zasłużonych Legionistów 
Termin: 25 październik 2017  
Obszar Działania: edukacja, aktywizacja, utrwalanie historii 
Cele:  
- okazanie pamięci i szacunku dla zmarłych 
- edukacja młodzieży 
Opis: Piłkarze Akademii Piłkarskiej Legii Warszawa, w towarzystwie członków Fundacji Legii  
i Fundacji Społeczności Liceum Batorego w Warszawie wzięli udział w spacerze po Cmentarzu 
Powązkowskim. Po części edukacyjnej zawodnicy i sztab posprzątali groby piłkarzy, trenerów oraz 
zasłużonych pracowników Legii. Druga część delegacji Legii U-19 oczyściła groby na Cmentarzu 
Bródnowskim, gdzie spoczywają: Edmund Zientara – trener mistrzów Polski w sezonie 1969/70, 
Henryk Grzybowski – wychowanek Legii, który przez całą karierę pozostał wierny barwom naszego 
klubu, Stanisław Wasilewski – kolarz, drużynowy zwycięzca Tour de Pologne.  
Ilość Uczestników/Beneficjentów: U - 30 
Wnioski/Efekt:   
- promocja pozytywnych postaw obywatelskich, dbałości o pamięć historyczną 
Partnerzy: Legia Warszawa, Fundacja Społeczności Liceum Batorego 
 
34. Nazwa Projektu: Bieg Mikołajów 
Termin: 2 grudnia 2017  
Obszar Działania: promocja sportu, aktywizacja, ochrona życia i zdrowia 
Cele:  
- wsparcie inicjatywy charytatywnej  
Opis:  Bieg Mikołajów to biegowe święto tych, którzy mają ochotę wykorzystać swoją pasję i dobrą 
energię do działania w szczytnym celu. Tradycyjnie w grudniu, w największych miastach w Polsce, 
Mikołajowie wystartowali w 10 km biegu, gdzie 1 przebiegnięty kilometr = 1 złotówka na cele 
charytatywne. Środki pozyskane podczas warszawskiego biegu zostały przekazane Instytutowi 
„Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”. Przedstawiciele klubu oraz Fundacji również aktywnie 
zaangażowali się w bieg. 
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Ilość Uczestników/Beneficjentów: U - 4 
Wnioski/Efekt:   
- wsparcie szczytnej inicjatywy, poprzez aktywne zaangażowanie się przedstawicieli Fundacji 
Partnerzy: Legia Warszawa, Instytut Pomnik „Centrum Zdrowia Dziecka”, Fundacja „Góry Przenosić” 
im. Tytusa Chałubińskiego 
 
35. Nazwa Projektu: Wsparcie leczenia Pana Tomasza 
Termin:  11 grudnia 2017 – 8 marca 2018 
Obszar Działania: zdrowie 
Cele:  
- wsparcie zbiórki środków na leczenie 
Opis:  W niezwykle trudnej walce o powrót do zdrowia Pan Tomasz, potrzebował pokryć koszty 
bardzo drogiej terapii w związku z chorobą SLA (stwardnienie zanikowe boczne). Fundacja Legii 
wystawiła na licytację pięć koszulek z limitowanego, trzeciego zestawu meczowego,  
w których zespół mistrza Polski wystąpił 19 listopada przeciw Górnikowi Zabrze. Dodatkowo 
przeprowadzono zbiórkę wśród pracowników klubu. Zebrane środki zostały przekazane na konto 
Fundacji, której Pan Tomasz jest podopiecznym. 
Ilość Uczestników/Beneficjentów: B – 1 
Wnioski/Efekt:   
- wsparcie zbiórki środków na leczenie oraz dodanie otuchy w czasie choroby 
Partnerzy: Akademia Piłkarska Legii Warszawa, Legia Warszawa, Legia Soccer Schools 
 
36. Nazwa Projektu: Sobotnie spotkanie integracyjne w ramach Szkoły Językowej  
Termin: 12 grudnia 2018 
Obszar Działania: edukacja, integracja, działanie przeciw wykluczeniu 
Cele:  
- zwiększenie kompetencji językowych dzieci ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym 
- integracja uczestników  
Opis: W związku z tym, że zajęcia Szkoły Językowej w sezonie 2017/2018 odbywały się  
w tygodniu, zaplanowano dodatkowe sobotnie spotkania, które miały być atrakcyjną formą spędzania 
czasu wolnego a jednocześnie okazją do nauki. Jedno z takich spotkań odbyło się  
w grudniu. Zajęcia były prowadzone przez wolontariuszy z American School of Warsaw  
i polegały na różnorodnych grach edukacyjno-integracyjnych w języku angielskim. Po zajęciach cała 
grupa udała się na spacer po Pradze i wizytę w pijalni czekolady Wedla. 
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Ilość Uczestników/Beneficjentów: B – 10, U - 15 
Wnioski/Efekt:   
- integracja i wzmocnienie więzi wśród uczestników 
- podwyższenie kompetencji językowych 
- wyrównywanie szans dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem 
Partnerzy: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy QZmianom, American School of Warsaw 
 
37. Nazwa Projektu: Wigilia w Ognisku Bielany 
Termin: 14 grudnia 2017 
Obszar Działania: integracja, wyrównywanie szans, pomoc dzieciom 
Cele:  
- zapewnienie prezentów świątecznych dzieciom z ciężką sytuacją rodzinną  
Opis:  Akcja "Święty Mikołaj" ma na celu zademonstrowanie dzieciom – podopiecznym Ogniska 
Bielany, że warto przez cały rok pracować nad sobą, sumiennie wypełniać swoje obowiązki i 
przestrzegać ustalonych zasad. Pod koniec roku  zostały one poinformowane przez wychowawców 
jak oceniono ich postępy i zachowanie w ciągu minionych miesięcy. Przekładało się to na możliwość 
wybrania prezentu w danej kategorii cenowej. Następnie dzieci pisały listy do Świętego Mikołaja, w 
których prosiły o wymarzone rzeczy. Fundacja Legii zakupiła prezenty o które prosiły dzieci, a 
następnie przekazała je wraz z piłkarzami Legii drużyny CLJ na uroczystej Wigilii. Fundacja była 
partnerem i sponsorem akcji drugi rok z rzędu. 
Ilość Uczestników/Beneficjentów: B – 34, U - 5 
Wnioski/Efekt:   
- zapewnienie dzieciom w ciężkiej sytuacji materialnej prezentów świątecznych 
- motywacja do pozytywnych zachowań i pracy przez kolejny rok 
- działanie przeciw wykluczeniu, sprawienie, że dzieci wiedzą, że ktoś o nich pamięta i dba 
Partnerzy: Legia Warszawa, Akademia Piłkarska Legii Warszawa, Centrum Wspierania Rodzin 
Rodzinna Warszawa 
 
38. Nazwa Projektu: Wizyta w zakładzie penitencjarnym na Białołęce 
Termin: 14 grudnia 2017 
Obszar Działania: integracja, działanie przeciw wykluczeniu 
Cele:  
- spotkanie z osadzonymi na ich zaproszenie  
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Opis:  14 grudnia dwóch przedstawicieli Fundacji odwiedziło jednostkę penitencjarną na Białołęce.  
Klub reprezentowało dwóch piłkarzy: Miroslav Radovic i Łukasz Broź, obecni byli byli także kibice 
niepełnosprawni z grupy SKN NF i przedstawiciele SKLW. Na spotkaniu było ok. 50 więźniów i 
pracownicy zakładu karnego. Podczas spotkania piłkarze opowiadali o swojej pracy, o klubie, a goście 
mogli zadawać pytania.  
Ilość Uczestników/Beneficjentów: B – 50 
Wnioski/Efekt:   
- umożliwienie osadzonym spotkania z kimś kogo podziwiają 
- pozytywne działanie resocjalizacyjne 
Partnerzy: Legia Warszawa 
 
 
39. Nazwa Projektu: Wizyta Huberta na meczu z Wisłą Płock 
Termin: 16 grudnia 2017     
Obszar Działania: integracja, aktywizacja, spełnianie marzeń, działanie przeciw wykluczeniu 
Cele:  
- spełnienie marzenia młodego kibica piłki nożnej, który choruje na dziecięce porażenie mózgowe 
Opis:  Fundacja Legii miała ogromną przyjemność gościć niesamowitego chłopca i jego rodzinę 
podczas meczu Legii Warszawa z Wisłą Płock. Nasi goście otrzymali bilety na trybunę rodzinną, a 
sam chłopiec dostał od nas szalik, podpisaną piłkę, oraz zdjęcia z podpisami zawodników Legii 
Warszawa. Hubert obejrzał przedmeczową rozgrzewkę obu drużyn, usiadł na ławce rezerwowych. 
Przywitał się z piłkarzami pierwszej drużyny, między innymi Cristianem Pasquato, Krzysztofem 
Mączyńskim, Sebastianem Szymańskim oraz Michałem Pazdanem. Nasz gość spotkał się również z 
Łukaszem Jurkowskim, trenerem Romeo Jozakiem, Prezesem Legii Warszawa Dariuszem 
Mioduskim. 
Ilość Uczestników/Beneficjentów: B – 1  
Wnioski/Efekt:   
- sprawienie radości choremu chłopcu 
Partnerzy:  Legia Warszawa 
 
40. Nazwa Projektu: Uczestnictwo w dziecięcej eskorcie Huberta na meczu z Wisłą Płock 
Termin: 16 grudnia 2017     
Obszar Działania: integracja, aktywizacja, spełnianie marzeń  
Cele:  
- spełnienie marzenia o spotkaniu z idolem 
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Opis: Chłopiec chory na nowotwór marzył o spotkaniu z Arkiem Malarzem. Przy okazji odbioru 
nagrody z programu Legiony, czyli możliwości zrobienia sobie zdjęcia z piłkarzem, chłopiec został 
zaproszony do wyprowadzania bramkarza Legii w eskorcie podczas meczu. Następnie Hubert i jego 
rodzina obejrzeli mecz z trybun. 
Ilość Uczestników/Beneficjentów: B - 1 
Wnioski/Efekt:    
- spełnienie marzenia chorego chłopca 
Partnerzy: Legia Warszawa 
 
41. Nazwa Projektu: Podwórkowa Wigilia na Wileńskiej 13 
Termin: 16 grudnia 2017 
Obszar Działania: integracja, aktywizacja, działania przeciw wykluczeniu 
Cele:  
- integracja mieszkańców kamienicy przy Wileńskiej 13, wzmocnienie dotychczasowych więzi 
- zaangażowanie mieszkańców w działania mające na celu dbanie o kamienicę 
Opis:  16 grudnia 2017 na terenie podwórka wewnątrz kamienicy przy Wileńskiej 13 została 
zorganizowana Wigilia dla mieszkańców. Fundacja Legii wsparła organizację tego wydarzenia oraz 
ufundowała drobne upominki dla dzieci mieszkających w kamienicy.   
Ilość Uczestników/Beneficjentów: B - 25 
Wnioski/Efekt:   
- integracja mieszkańców, wspólne spędzenie czasu 
- zaangażowanie dzieci w prace artystyczne i przygotowywanie świątecznych ozdób 
- rozmowy na temat wspólnej przestrzeni oraz nauka wzajemnego poszanowania 
Partnerzy: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom 

 
42. Nazwa Projektu: Fundacja Legii wpiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy 
Termin: 14 stycznia 2018 
Obszar Działania: integracja, zdrowie i aktywność fizyczna, działanie przeciw wykluczeniu 
Cele:  
- wsparcie akcji charytatywnej prowadzonej przez WOŚP 
Opis: W ramach wsparcia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Fundacja Legii wystawiła 
 3 przedmioty na aukcje: limitowaną koszulki, możliwość wyprowadzania przez dziecko piłkarza Legii 
oraz specjalnego proporca meczowego dedykowanego WOŚP. Reprezentując Warszawę, rodzina 
Legii aktywnie uczestniczyła również w próbie ustanowienia rekordu „przepłyniętego” dystansu na 
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ergometrach wioślarskich w dniu Wielkiego Finału. Po doświadczeniu zdobytym podczas własnej akcji 
#WszyscyDoWioseł, nie mogło nas zabraknąć w tej rywalizacji. Spikerzy klubu, Łukasz Stasiak i 
Łukasz „Juras” Jurkowski wspólnie z Misiem Kazkiem oraz przedstawicielami Fundacji kilkukrotnie 
pokonali dystans 500 m. 
Ilość Uczestników/Beneficjentów: B – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 
Wnioski/Efekt:  
- dorzucenie legijnej cegiełki do zbiórki prowadzonej przez WOŚP pod hasłem: Wyrównywanie szans 
w leczeniu noworodków 
Partnerzy: Legia Warszawa, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 
 
43. Nazwa Projektu: Zima w Mieście 2018 
Termin: 15 – 26 stycznia 2018 
Obszar Działania: promocja sportu, aktywizacja, ochrona zdrowia i życia, integracja 
Cele:  
- zapewnienie dzieciom darmowych zajęć sportowych i edukacyjnych w trakcie zimy 
- integracja dzieci z Powiślańskiej Fundacji Społecznej 
Opis:  W trakcie ferii zimowych zorganizowane zostały zajęcia sportowe z gimnastyki, siatkówki oraz 
zajęcia na łyżwach. Dodatkowo dla Powiślańskiej Fundacji Społecznej zorganizowane zostały zajęcia 
z Akademii Samodzielności, na które zapisy miały możliwość również dzieci nie uczęszczające do 
PFS. W zajęciach łącznie uczestniczyło 70 dzieci, w tym 55 na zajęciach sportowych i 15 na zajęciach 
Akademii Samodzielności.  
Ilość Uczestników/Beneficjentów: B – 70 
Wnioski/Efekt:   
- dzieci miały zapewnione zajęcia sportowe z różnych dyscyplin w ramach Zimy w Mieście 
- promocja aktywnego spędzania czasu 
Partnerzy: Akademia Samodzielności, Sekcja Siatkówki Legii Warszawa, Sekcja Gimnastyki Legii 
Warszawa, Legia Warszawa  
 
44. Nazwa Projektu: Doposażenie świetlicy na Pradze 
Termin: 1 luty 2018 
Obszar Działania: wyrównywanie szans, działanie przeciw wykluczeniu 
Cele:  
- wsparcie w wyposażeniu świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci 
Opis:  Dzięki uprzejmości firmy Meblik, w grudniu do świetlicy działającej przy ulicy Szwedzkiej na 
Pradze, prowadzonej przez Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci, trafił specjalny regał  
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z kolekcji Legii Warszawa. Fundacja ze swojej strony w ostatnim czasie przekazała dodatkowo kilka 
gadżetów, m.in. zegar, poduszkę z fundacyjnym serduszkiem, kalendarz i Misia Kazka. Pomysł na 
stworzenie legijnej salki w świetlicy powstał oddolnie od samych wychowanków, dlatego Fundacja 
Legii postanowiła wesprzeć ich w tym pomyśle i poza organizacją regału, dorzucić także inne klubowe 
gadżety. 
Ilość Uczestników/Beneficjentów: B – wychowankowie świetlicy 
Wnioski/Efekt:   
- doposażenie świetlicy 
Partnerzy: Firma Meblik, Legia Warszawa 
 
45. Nazwa Projektu: Wsparcie Charytatywnego Turnieju "Wykopmy Raka!" 
Termin: 4 marca 2018 
Obszar Działania: aktywizacja, promocja sportu, ochrona zdrowia i życia 
Cele:  
- wsparcie fundacji walczącej z chorobami nowotworowymi „Rak’n’Roll” 
Opis:   4 marca w hali sportowej OSiR Bemowo odbył się Charytatywny Halowy Turniej Piłki Nożnej 
"Wykopmy Raka!", którego organizatorem było stowarzyszenie Kreator Sportowych Emocji, a 
sponsorem głównym Fundacja Legii. Cel był szczytny - wsparcie Fundacji Rak'n'Roll działającej na 
rzecz poprawy jakości życia chorych na raka. Jako główny sponsor tego wspaniałego wydarzenia 
przekazaliśmy 10 kompletów strojów piłkarskich Legii Warszawa dla zwycięskiej drużyny oraz 60 
pojedynczych biletów na wybrany mecz naszego klubu dla drużyn, które zajęły drugie oraz trzecie 
miejsce. Na rzecz projektu “Wykopmy Raka!” przekazaliśmy również oryginalną koszulkę meczową 
Legii Warszawa z podpisami zawodników pierwszej drużyny, która trafiła na licytacje. 
Ilość Uczestników/Beneficjentów: B – Fundacja Rak’n’Roll 
Wnioski/Efekt:   
- wsparcie przez Fundację charytatywnej inicjatywy sportowej 
Partnerzy:  Legia Warszawa, Stowarzyszenie Kreator Sportowych Emocji 
 
46. Nazwa Projektu: Licytacje dla rodziny zmarłego kibica 
Termin:  5 – 12 marca 2018 
Obszar Działania: zdrowie 
Cele:  
- wsparcie rodziny po śmierci ojca 
Opis:  Paweł, wierny kibic Legii Warszawa, po 11 dniach walki o życie w szpitalu zmarł na skutek 
ataku nożownika. Jego rodzina - żona oraz trójka małych dzieci w wieku od półtora roku do 11 lat 
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pozostała sama. Przyjaciele rodziny uruchomili zbiórkę internetową aby pozyskać środki na wsparcie. 
Fundacja Legii Warszawa przekazała na aukcję oryginalną koszulkę trzeciego kompletu, w których 
piłkarze wystąpili w meczu 16. kolejki LOTTO Ekstraklasy z Górnikiem Zabrze (1:0) oraz koszulkę 
Mauricio, którą piłkarz przekazał Fundacji Legii w dniu podpisywania kontraktu z Legią Warszawa. 
Dodatkowo na stronie internetowej i Facebooku, Fundacja opublikowała link do prowadzonej w 
Internecie zbiórki i wsparła finansowo akcję.  
Ilość Uczestników/Beneficjentów: B – 4 (rodzina zmarłego Pawła) 
Wnioski/Efekt:   
- wsparcie w ciężkiej sytuacji  
Partnerzy: Legia Warszawa  
 
47. Nazwa Projektu: Wizyta Tomka na meczu z Lechem Poznań 
Termin: 4 marca 2018 
Obszar Działania: aktywizacja, promocja sportu, spełnianie marzeń 
Cele:  
- zaproszenie na mecz kibica Legii, który choruje na mukowiscydozę 
Opis:  Dzięki Pani Ani z Fundacji "Mam Marzenie", dowiedzieliśmy się o największym marzeniu 
Tomka, jakim jest wzięcie udziału w treningu jego ulubionej drużyny - Legii Warszawa  
i spotkanie z trenerem oraz piłkarzami. Przygotowaliśmy dla niego różne atrakcje i prezenty. Chłopiec 
otrzymał od nas koszulkę, szalik i czapkę Legii, a także mnóstwo mniejszych upominków, takich jak 
karty z podpisami zawodników oraz książkę „Legia To Jest Potęga”.  
16-latek pod opieką swojego brata, obejrzał przedmeczową rozgrzewkę obu drużyn z poziomy 
murawy, a następnie przywitał się z piłkarzami w tunelu i zobaczył, jak zawodnicy ustawiają się w 
szeregu, motywują, zagrzewają do gry i wychodzą na boisko. Nasi goście zasiedli na trybunie 
rodzinnej, skąd z całych sił dopingowali naszą drużynę aż do ostatniej minuty spotkania. Udało się też 
spotkać klubową maskotkę - Misia Kazka. Następnego dnia, po nocy spędzonej w hotelu, Tomasz 
wraz z bratem oraz Panią Anną, która opiekowała się nimi przez cały ten czas, przyjechali na stadion 
Legii Warszawa, aby zobaczyć muzeum i zwiedzić stadion. 
Ilość Uczestników/Beneficjentów: B - 1 
Wnioski/Efekt:   
- Tomek był zachwycony wizytą, pomogliśmy mu spełnić jedno z jego marzeń 
Partnerzy: Legia Warszawa, Fundacja „Mam Marzenie” 
 
 
48. Nazwa Projektu: Sobotnie spotkanie integracyjne w ramach Szkoły Językowej  
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Termin: 10 marca 2018 
Obszar Działania: edukacja, integracja, działanie przeciw wykluczeniu 
Cele:  
- zwiększenie kompetencji językowych dzieci ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym 
- integracja uczestników  
Opis: W związku z tym, że zajęcia Szkoły Językowej w sezonie 2017/2018 odbywały się  
w tygodniu, zaplanowano dodatkowe sobotnie spotkania, które miały być atrakcyjną formą spędzania 
czasu wolnego a jednocześnie okazją do nauki. Na spotkaniu w marcu uczestnicy wraz z 
nauczycielką i wolontariuszami wybrali się na Stare Miasto. Podczas spotkania uczniowie mieli za 
zadanie odnaleźć zabytki na podstawie angielskiego opisu, a po ich odnalezieniu chwile o nich 
opowiedzieć. W drugiej części spotkania uczestnicy podzieleni  
w pary z wolontariuszami mieli za zadanie pokazać swoje ulubione miejsca i opowiedzieć dlaczego są 
dla nich specjalne. Wszystko odbywało się po angielsku. 
Ilość Uczestników/Beneficjentów: B – 5, U – 10 
Wnioski/Efekt:   
- integracja i wzmocnienie więzi wśród uczestników 
- podwyższenie kompetencji językowych 
Partnerzy: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom, American School of Warsaw 
 
49. Nazwa Projektu: XIV Charytatywny Koncert Wielkanocny 
Termin: 17 marca 2018 
Obszar Działania: integracja, wsparcie osób niepełnosprawnych, działanie przeciw wykluczeniu 
Cele:  
- przekazanie gadżetów na licytację w celu pozyskania dodatkowych środków na pomoc dla matek 
samotnie wychowujących niepełnosprawne dzieci, a będących w trudnej sytuacji materialnej 
Opis: W sobotę 17 marca w Małej Auli Gmachu Politechniki Warszawskiej odbył się XIV Tęczowy 
Koncert Wielkanocny pod  Patronatem Rektora Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Jana 
Szmidta. Podczas koncertu odbyły się występy utalentowanych artystów  
z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych Nr 1. Przeprowadzono również licytację gadżetów oraz 
loterię. Fundacja Legii przekazała koszulkę oraz wejściówki dla dwóch osób na dowolnie wybrany 
mecz. Jeden z beneficjentów, który jest wielkim fanem Legii otrzymał dodatkowo klubowy szalik. 
Ilość Uczestników/Beneficjentów: B - Fundacja Tęczowy Dom 
Wnioski/Efekt:  
- pozyskanie środków finansowych na dalsze działania prowadzone przez Fundację Tęczowy Dom i 
wsparcie rodzin z osobą niepełnosprawną 
Partnerzy: Legia Warszawa, Fundacja Tęczowy Dom 
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50. Nazwa Projektu: Charytatywny finał Kibicuj z Klasą 
Termin: 23 marca 2018 
Obszar Działania: integracja, edukacja 
Cele:  
- zachęcenie grup dzieci pod przewodnictwem opiekunów do organizacji akcji społecznych pod 
szyldem Legii Warszawa  
Opis:  Grupy, które zgłosiły się i odebrały bilety w ramach akcji Kibicuj z Klasą mogły zrobić to po raz 
kolejny wykazując się postawą społeczną pod szyldem Legii Warszawa. Zgłoszone zostało 8 akcji na 
rzecz społeczeństwa. Dla zwycięzców akcji przyznane zostały bilety na jeden mecz rundy 
mistrzowskiej. 
Ilość Uczestników/Beneficjentów: B - 40 
Wnioski/Efekt:   
- organizacja akcji społecznych związanych z Legią Warszawa 
- zachęcenie dzieci do organizacji akcji społecznych 
Partnerzy: Legia Warszawa 
 
51. Nazwa Projektu: #Morethanfootball Action Week 
Termin: 21 marca 2017 – 8 kwietnia 2018 
Obszar Działania: edukacja, promocja sportu 
Cele:  
- uświadamianie jaką siłę sprawczą potrafi mieć piłka nożna 
- promocja działań fundacji charytatywnych działających przy klubach piłkarskich 
Opis: W dniach 21 marca – 8 kwietnia odbyła się międzynarodowa akcja #MoreThanFootball, której 
celem było promowanie działań społecznych i charytatywnych organizowanych przez kluby piłkarskie 
oraz ich fundacje. Organizatorami corocznej akcji są European Football for Development Network 
(EFDN) we współpracy z European Club Association (ECA) oraz UEFA Foundation for Children. W 
tegorocznej edycji #MoreThanFootball wzięło udział blisko  
60 organizacji ściśle związanych z futbolem. Wśród uczestniczących klubów piłkarskich nie brakowało 
wielkich europejskich marek takich jak: Juventus FC, Feyenoord Rotterdam, Newcastle United, Club 
Brugge, Athletic Club Bilbao, PSG i wiele innych. W prestiżowym gronie znalazła się również 
Fundacja Legii, który od 2017 roku jest członkiem EFDN. Całej akcji przyświecało hasło „Futbol to coś 
więcej niż sport” pokazujące, że za pomocą piłki nożnej można zmieniać świat na lepsze. 
Ilość Uczestników/Beneficjentów: kluby piłkarskie biorące udział w akcji 
Wnioski/Efekt:  
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- promocja działań Fundacji Legii oraz działalności innych klubów biorących udział w akcji 
- nagłośnienie działań i akcji charytatywnych prowadzonych przez kluby 
- zaangażowanie 89 organizacji, 550 postów w social media, zasięg medialny akcji – dotarcie do około 
18 mln osób 
Partnerzy: European Football for Development Network (EFDN), European Club Association (ECA), 
UEFA Foundation for Children, Legia Warszawa  
 
52. Nazwa Projektu: Aukcja unikatowych koszulek FaZe Clan x Legia  
Termin: 11 - 18 kwietnia 2018 
Obszar Działania: zdrowie, aktywizacja, ochrona zdrowia i życia 
Cele:  
- pozyskanie dodatkowych środków na zakup wózka pod inkubator transportowy dla instytutu Matki i 
Dziecka w Warszawie.  
Opis: Na licytację trafiły koszulki z autografami zespołu FaZe Clan, które Fundacja Legii otrzymała po 
półfinałowym meczu turnieju Intel Extreme Masters w Katowicach. Koszulki zostały zaprezentowane 
podczas turnieju w Katowicach, a występujący w nich zawodnicy FaZe Clanu wygrali w nich swój 
mecz półfinałowy.  
Ilość Uczestników/Beneficjentów: B – Instytut Matki i Dziecka w Warszawie 
Wnioski/Efekt:   
- zasilenie konta zbiórki prowadzonej przez Instytut Matki i Dziecka 
Partnerzy: Legia Warszawa, Legia e-sport, Instytut Matki i Dziecka 
 
53. Nazwa Projektu: Licytacja proporca z meczu Legii z Zagłębiem Lubin 
Termin: 14 - 21 kwietnia 2018 
Obszar Działania: działania społeczne 
Cele:  
- zebranie środków na działania społeczne Fundacji 
Opis: Na profilu Fundacji Legii na charytatywni.allegro.pl została zorganizowana licytacja oficjalnego 
proporca Legii Warszawa dedykowanego spotkaniu z Zagłębiem Lubin. Środki pozyskane z licytacji 
zostały przeznaczone na działalność społeczną Fundacji i prowadzone przez nią programy. 
Ilość Uczestników/Beneficjentów: B – Fundacja Legii 
Partnerzy: Legia Warszawa  
 
54. Nazwa Projektu: Licytacja proporca z meczu Legii z Górnikiem Zabrze 
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Termin: 18 - 25 kwietnia 2018 
Obszar Działania: działania społeczne 
Cele:  
- zebranie środków na działania społeczne Fundacji 
Opis:   Na profilu Fundacji Legii na charytatywni.allegro.pl została zorganizowana licytacja oficjalnego 
proporca Legii Warszawa dedykowanego spotkaniu z Górnikiem Zabrze. Środki pozyskane z licytacji 
zostały przeznaczone na działalność społeczną Fundacji i prowadzone przez nią programy. 
Ilość Uczestników/Beneficjentów: B – Fundacja Legii 
Partnerzy: Legia Warszawa  

 
55. Nazwa Projektu: Sobotnie spotkanie integracyjne w ramach Szkoły Językowej  
Termin: 17 kwietnia 2018 
Obszar Działania: Edukacja, Integracja, Działanie przeciw wykluczeniu 
Cele:  
- zwiększenie kompetencji językowych dzieci ze środowisk zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, 
- integracja uczestników  
Opis: W związku z tym, że zajęcia Szkoły Językowej w sezonie 2017/2018 odbywały się w tygodniu, 
zaplanowano dodatkowe sobotnie spotkania, które miały być atrakcyjną formą spędzania czasu 
wolnego a jednocześnie okazją do nauki. Na kolejnym spotkaniu zorganizowanym w kwietniu, razem z 
uczestnikami Szkoły Językowej oraz wolontariuszami przygotowaliśmy wspólnie tradycyjne brytyjskie 
śniadanie.  Była to kolejna okazja aby podszkolić angielskie słownictwo oraz porozmawiać o 
brytyjskich zwyczajach.  
Ilość Uczestników/Beneficjentów: B – 10, U - 15 
Wnioski/Efekt:   
- integracja i wzmocnienie więzi wśród uczestników 
- podwyższenie kompetencji językowych 
Partnerzy: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom, American School of Warsaw 
 
56. Nazwa Projektu: Dofinansowanie wyjazdu wakacyjnego podopiecznych Domu Dziecka nr. 1 w 

Warszawie 
Termin: 18 kwietnia 2018 
Obszar Działania: działanie przeciw wykluczeniu, integracja, aktywizacja 
Cele:  
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-  dofinansowanie wyjazdu wakacyjnego dla dzieci z Domu Dziecka 
Opis: Opiekunowie grupy „Kwiatuszki” z Domu Dziecka nr. 1 w Warszawie poprosili o dofinansowanie  
7-dniowego wyjazdu do Krakowa dla 12 dzieci. Fundacja Legii wsparła placówkę w organizacji tego 
przedsięwzięcia. 
Ilość Uczestników/Beneficjentów: B – 13 Podopieczni Domu Dziecka nr. 1 w Warszawie, grupa 
„Kwiatuszki” 
Wnioski/Efekt:  
- dla wielu dzieci była to pierwsza w życiu możliwość wyjazdu na wakacje poza Warszawę 
Partnerzy: Dom Dziecka nr 1 w Warszawie 
 
57. Nazwa Projektu: Licytacja proporca z meczu Legii z Wisłą Kraków 
Termin: 22 - 29 kwietnia 2018 
Obszar Działania: działania społeczne 
Cele:  
- zebranie środków na działania społeczne Fundacji 
Opis: Na profilu Fundacji Legii na charytatywni.allegro.pl została zorganizowana licytacja oficjalnego 
proporca Legii Warszawa dedykowanego spotkaniu z Wisłą Kraków. Środki pozyskane z licytacji 
zostały przeznaczone na działalność społeczną Fundacji i prowadzone przez nią programy. 
Ilość Uczestników/Beneficjentów: B – Fundacja Legii 
Partnerzy: Legia Warszawa  
 
58. Nazwa projektu: Licytacja dla chorego kibica Legii 
Termin: 27 kwietnia – 4 maja 2018 
Obszar Działania: aktywizacja, integracja, zdrowie 
Cele:  
- pozyskanie dodatkowych środków na leczenie dla chorego kibica Legii 
Opis: Michał to bardzo zaangażowany kibic Legii Warszawa, który od kilkunastu lat wspiera swój 
ukochany klub na meczach przy Łazienkowskiej i nie tylko. W marcu dowiedział się  
o swojej chorobie – zdiagnozowano u niego nowotwór z licznymi przerzutami. Michał, potrzebował 
środków na specjalistyczne, kosztowne badania lekarskie. Fundacja Legii w tym celu wystawiła na 
aukcje charytatywne unikalne pamiątki: koszulkę z podpisania kontraktu przez Jarosława Niezgodę (z 
nr 2022) oraz limitowany proporzec meczowy przygotowany na spotkanie z Koroną Kielce.  
Ilość Beneficjentów: B-1 
Wnioski: 
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- wsparcie zbiórki środków na leczenie 
Partnerzy: Legia Warszawa 
 
 
 
59. Nazwa Projektu: Licytacja proporca z meczu Finału PP Legia - Arka  
Termin: 2 - 9 maj 2018 
Obszar Działania: działania społeczne 
Cele:  
- zebranie środków na działania społeczne Fundacji 
Opis: Na profilu Fundacji Legii na charytatywni.allegro.pl została zorganizowana licytacja oficjalnego 
proporca Legii Warszawa dedykowanego spotkaniu Finału PP Legia - Arka. Środki pozyskane z 
licytacji zostały przeznaczone na działalność społeczną Fundacji i prowadzone przez nią programy. 
Ilość Uczestników/Beneficjentów: B – Fundacja Legii 
Partnerzy: Legia Warszawa  
 
60. Nazwa Projektu: Licytacje dla chorego na nowotwór kibica Legii – Michała 
Termin:  5 – 12 marca 2018 
Obszar Działania: zdrowie, aktywizacja  
Cele:  
- pozyskanie dodatkowych środków na leczenie dla chorego kibica Legii 
Opis:  Michał, wierny kibic Legii Warszawa, chorujący na nowotwór potrzebował pomocy finansowej w 
leczeniu. Fundacja Legii Warszawa przekazała na aukcję oryginalną koszulkę  
z podpisania kontraktu Jarosława Niezgody oraz proporzec z meczu z Koroną Kielce. Dodatkowo na 
stronie internetowej i Facebooku, Fundacja opublikowała link do prowadzonej w Internecie zbiórki i 
wsparła ją finansowo. 
Ilość Uczestników/Beneficjentów: B – 1 (chory Michał) 
Wnioski/Efekt:   
- pomoc w pozyskaniu środków na leczenie 
Partnerzy: Legia Warszawa  
 
61. Nazwa Projektu: Licytacja proporca z meczu Legii z Jagiellonią Białystok 
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Termin: 6 - 13 maj 2018 
Obszar Działania: działania społeczne 
Cele:  
- zebranie środków na działania społeczne Fundacji 
Opis: Na profilu Fundacji Legii na charytatywni.allegro.pl została zorganizowana licytacja oficjalnego 
proporca Legii Warszawa dedykowanego spotkaniu z Jagiellonią.  Środki pozyskane z licytacji zostały 
przeznaczone na działalność społeczną Fundacji i prowadzone przez nią programy. 
Ilość Uczestników/Beneficjentów: B – Fundacja Legii 
Partnerzy: Legia Warszawa  

 
62. Nazwa Projektu: Wsparcie działalności Stowarzyszenia Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej 
Termin: maj – sierpień 2018 
Obszar Działania: działanie przeciw wykluczeniu, wyrównywanie szans  
Cele:  
- umożliwienie działalności streetworkerom działającym na terenie Pragi Północ  
Opis: GPAS czyli Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej działająca w Warszawie. Jej celem jest 
zapewnienie wsparcia grupom dzieci ulicznych z warszawskiej Pragi (10-14 lat) pochodzącym z rodzin 
wieloproblemowych. Dzieci te, z uwagi na stopień swojego wykluczenia i związane z tym problemy 
wychowawcze nie chodzą do świetlic środowiskowych ani klubów młodzieżowych. Streetworkerzy 
pracujący w GPASie regularnie spotykają się z podopiecznymi i robią wszystko aby beneficjenci nie 
zeszli na złą drogę. Fundacja Legii postanowiła wesprzeć działalność grupy przeznaczając środki 
zarówno na wynagrodzenie streetworkerów, jak i na pokrycie kosztów biletów wstępu do różnych 
instytucji, posiłków i możliwości aktywnego spędzania czasu dla beneficjentów.  
 
Ilość Uczestników/Beneficjentów: B – ok. 12-16 
Wnioski/Efekt:  
-  pokrycie kosztów działalności streetworkerów oraz umożliwienie im kontynuacji prowadzonych 
działań 
- zapewnienie środków finansowych na dożywianie dzieci oraz organizację zajęć 
- działanie przeciw wykluczeniu i wyrównywanie szans dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem 
Partnerzy: Stowarzyszenie Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej 

 
63. Nazwa Projektu: Rowerowy Maj Warszawa 2018 
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Termin: 7 – 31 maja 2018 
Obszar Działania: promocja sportu, zdrowie, aktywizacja 
Cele:  
- zachęcenie dzieci do korzystania z roweru jako środka codziennego transportu oraz aktywnego 
sposobu docierania do szkoły  
Opis: W poniedziałek, 7 maja - w 30 miastach na terenie kraju - wystartowała kolejna edycja 
ogólnopolskiej kampanii „Rowerowy Maj”. W kampanii wzięło udział: 111 szkół, z których aktywnych 
było 44 tysiące uczniów. W sumie, przez cały maj dzieciaki podróżowały aktywnie aż 1 040 234 razy! 
Fundacja Legii była partnerem akcji po raz trzeci i w ramach nagród dla uczestników 
przekazała 10 wycieczek po stadionie Legii, spotkanie z piłkarzem dla najaktywniejszej klasy 
oraz możliwość darmowego wejścia na mecz w okresie wakacji dla dzieciaków z odpowiednią 
frekwencją aktywnych dojazdów.  
Ilość Uczestników/Beneficjentów: U – 44 000 
Wnioski/Efekt:  
- nagrodzenie dzieci, które chcą być aktywne sportowo 
- promocja zdrowego i aktywnego trybu życia 
Partnerzy: Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie, Warszawska Masa Krytyczna 
 
64. Nazwa Projektu: Licytacja proporca z meczu Legii z Wisłą Płock  
Termin: 9 – 16 maja 2018 
Obszar Działania: działanie przeciw wykluczeniu, wyrównywanie szans, aktywizacja 
Cele:  
- zebranie środków na wsparcie działania streetworkerów 
Opis:   Na profilu Fundacji Legii na charytatywni.allegro.pl została zorganizowana licytacja oficjalnego 
proporca Legii Warszawa dedykowanego spotkaniu z Wisłą Płock. Proporzec został wyprodukowany 
w limitowanej edycji i miał swój unikalny numer seryjny. Środki z licytacji zostaną przeznaczone na 
działalność Stowarzyszenia GPAS - Grupy Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga Północ, którego 
członkowie jako streetworkerzy od wielu lat pracują  
z wykluczonymi społecznie dziećmi na Pradze Północ. 
Ilość Uczestników/Beneficjentów: B – GPAS 
Wnioski/Efekt:   
- działanie przeciw wykluczeniu i wyrównywanie szans dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem 
Partnerzy: Legia Warszawa, Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej  

 
65. Nazwa Projektu: Wizyta Andrzeja na meczu z Górnikiem Zabrze 
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Termin: 13 maja 2018 
Obszar Działania: integracja 
Cele:  
- organizacja urodzinowej niespodzianki dla kibica Legii, który choruje na chorobę Hirschsprunga oraz 
ma wadę serca 
Opis:  13 maja na meczu Legii Warszawa z Górnikiem Zabrze, gościliśmy 18 letniego Andrzeja, który 
choruje na chorobę Hirschsprunga oraz ma tętniaka w sercu. Chłopiec kocha piłkę nożną i od bardzo 
dawna kibicuje Legii Warszawa. Fundacja Legii zaprosiła chłopca wraz z najbliższą rodziną na mecz 
oraz przekazała szalik i inne upominki. Chłopiec miał niecodzienną okazję do tego, by zasiąść przed 
meczem na ławce rezerwowych i zobaczyć z bliska rozgrzewkę piłkarzy obu drużyn. Andrzej był 
niezwykle wzruszony, ponieważ obejrzenie rozgrzewki i poznanie piłkarzy Legii Warszawa było dla 
niego czymś wyjątkowym.  
Ilość Uczestników/Beneficjentów: B - 1 
Wnioski/Efekt:   
- spełnienie marzenia chłopca  
Partnerzy: Legia Warszawa 
 
66. Nazwa Projektu: Dream Day 
Termin: 17 maja 2018 
Obszar Działania: integracja, aktywizacja, zdrowie  
Cele: Oderwanie dzieci dializowanych od szarej rzeczywistości choroby, możliwość poznania Legii od 
„szatni” 
Opis: Dzieci z Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie spędziły 
dzień przy Łazienkowskiej. Na najmłodszych czekało wiele atrakcji, mi.in. wizyta na treningu 
pierwszego zespołu Legii. Po treningu uczestnicy akcji otrzymali karty z autografami od piłkarzy, a 
także mieli okazję zrobić sobie zdjęcie z ulubionymi zawodnikami. Kolejnym punktem „Dream Day” 
było zwiedzanie stadionu przy Łazienkowskiej. Później goście udali się na sektor rodzinny, gdzie 
czekały na nich kolejne atrakcje. Zwieńczeniem akcji było spotkanie z Jackiem Zielińskim w sali 
konferencyjnej. Na koniec każdy z uczestników otrzymał pakiet upominków. 
Ilość Uczestników/Beneficjentów: U – 20, B - 5  
Wnioski/Efekt:  
- spełnienie marzeń dzieci oraz ich rodziców 
- oderwanie od codziennych problemów i zapewnienie niecodziennych wrażeń 
Partnerzy: Legia Warszawa, Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie Raf 
Trans, Belvedere Catering by design 
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67. Nazwa Projektu: Noc Muzeów na Legii 
Termin: 19 maja 2018 
Obszar Działania: aktywizacja, edukacja 
Cele:  
- zaangażowanie się w działania miejskie 
- nieodpłatne udostępnienie Stadionu Legii zwiedzającym  
Opis: W ramach cyklicznej imprezy Noc Muzeów, Muzeum Legii otworzyło swoje drzwi i udostępniło 
zwiedzającym wiele nowych ekspozycji, w tym najliczniejszą w Polsce kolekcję pamiątek po 
Kazimierzu Deynie. Poza tym można było obejrzeć wiele nowych ekspozycji tematycznych 
związanych z najlepszym klubem w Polsce. Pamiątki i eksponaty dotyczą zarówno drużyny piłkarskiej, 
jaki i pozostałych sekcji Legii Warszawa. 
Ilość Uczestników/Beneficjentów: U - 300 
Wnioski/Efekt:  
- pojawienie się w ofercie jednego z najbardziej znanych, kulturalnych wydarzeń w Warszawie 
- udostępnienie warszawiakom możliwości darmowego zwiedzania Muzeum 
Partnerzy: Legia Warszawa, Miasto Stołeczne Warszawa 
 
68. Nazwa Projektu: Licytacja proporca z meczu Legii z Górnikiem Zabrze  
Termin: 13 – 20 maja 2018 
Obszar Działania: działania społeczne 
Cele:  
- zebranie środków na działanie społeczne Fundacji Legii 
Opis: Na profilu Fundacji Legii na charytatywni.allegro.pl została zorganizowana licytacja oficjalnego 
proporca Legii Warszawa dedykowanego spotkaniu z Górnikiem. Środki pozyskane z licytacji zostały 
przeznaczone na działalność społeczną Fundacji i prowadzone przez nią programy. 
Ilość Uczestników/Beneficjentów: B – Fundacja Legii 
Partnerzy: Legia Warszawa  
 
69. Nazwa Projektu: Licytacja proporca z meczu Legii z Lechem Poznań 
Termin: 20 - 27 maj 2018 
Obszar Działania: działania społeczne 
Cele:  
- zebranie środków na działanie społeczne Fundacji Legii 
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Opis: Na profilu Fundacji Legii na charytatywni.allegro.pl została zorganizowana licytacja oficjalnego 
proporca Legii Warszawa dedykowanego spotkaniu z Lechem Poznań. Środki pozyskane z licytacji 
zostały przeznaczone na działalność społeczną Fundacji i prowadzone przez nią programy. 
Ilość Uczestników/Beneficjentów: B – Fundacja Legii 
Partnerzy: Legia Warszawa  

 
70. Nazwa Projektu: V Festiwal Rodziny 
Termin: 27 maja 2018 
Obszar Działania: aktywizacja, integracja, promocja sportu, zdrowie 
Cele:  
- aktywizacja rodzin, zachęcenie do wspólnego spędzania czasu 
- promocja sportu 
Opis: Festiwal Rodziny to projekt organizowany w formie różnorodnych aktywności rodzinnych, gdzie 
przez wspólną zabawę uczestnicy mogą doświadczyć jak ważne jest spędzanie czasu razem - 
rodzinnie. Fundacja trzeci rok z rzędu była partnerem wydarzenia, zapewniając nagrody w ramach 
prowadzonych konkursów. Dodatkowo Fundacja miała również swoje stoisko promocyjne. 
Ilość Uczestników/Beneficjentów: U – 15 000 
Wnioski/Efekt:  
-  integracja oraz promocja sportu 
Partnerzy: Fundacja A.R.T., Legia Warszawa 
 
71. Nazwa Projektu: Święto Łazienkowskiej 
Termin: 2 czerwca 2018 
Obszar Działania: promocja sportu, integracja, aktywizacja, wyrównywanie szans 
Cele:  
- organizacja rodzinnego pikniku dla całych rodzin 
- otwarcie stadionu dla warszawiaków 
- promocja wspólnego spędzania czasu przez całe rodziny 
Opis: W sobotę, 2 czerwca, na Stadionie Legii odbyło się Święto Łazienkowskiej. Podczas wielkiego 
pikniku rodzinnego nie brakowało atrakcji dla wszystkich uczestników, a zabawa była naprawdę 
znakomita. Organizatorami Święta Łazienkowskiej były Legia Warszawa, Fundacja Legii oraz Legia 
Soccer Schools. Na uczestników imprezy od wczesnych godzin porannych czekały przeróżne atrakcje 
sportowe, edukacyjne oraz rozrywkowe. Goście mieli okazję spróbować swoich sił w siatkówce, 
koszykówce, boksie oraz innych sportach, dzięki stoiskom przygotowanym przez sekcje naszego 
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klubu. Nie zabrakło również licznych atrakcji pozasportowych, takich jak: malowanie twarzy, 
rozdawanie wiatraczków oraz balonów.  Podczas imprezy miało miejsce również uroczyste 
przekazanie karetki dla Centrum Zdrowia Dziecka. O godzinie 15:00 na scenie wystąpił zespół 
Pablopavo i Ludziki. Uczestnicy pikniku przez cały dzień mogli także zakupić losy podczas 
charytatywnej loterii fantowej oraz skorzystać z miasteczka foodtrucków. Podczas imprezy swoje 
stoiska promocyjne wystawiły również placówki i fundacje, z którymi Fundacja Legii na co dzień 
współpracuje. 
Ilość Uczestników/Beneficjentów: U – 20 000  
Wnioski/Efekt:   
- zapewnienie atrakcyjnej formy spędzania czasu przez całe rodziny 
- promocja Fundacji oraz Klubu 
- pozyskanie środków na realizację projektów i działań statutowych Fundacji w wyniku dobroczynnej 
loterii  
Partnerzy: Ekstraklasa S.A., Bakalland, Budlex Sp. z o.o, Grupa Adamed, ZPC Bałtyk, Ele Taxi, 
Firemx, DoubleTree by Hilton, Pepsi, Multikino, Grycan, OEX Business Service, TM Flota, Legia 
Soccer Schools, Legia Warszawa 
 
72. Nazwa Projektu: Uroczyste przekazanie karetki dla Centrum Zdrowia Dziecka 

Termin: 2 czerwca 2018 
Obszar Działania: Ochrona Zdrowia, Integracja 

Cele:  
- przekazanie nowoczesnego sprzętu medycznego (karetki pogotowia) dla Centrum Zdrowia Dziecka 
Opis: 2 czerwca 2018, w trakcie Święta Łazienkowskiej, nastąpiło uroczyste przekazanie karetki 
pogotowia dla Centrum Zdrowia Dziecka. Zbiórka na karetkę zainicjowana została przez grupę 
kibicowską Dobrzy Ludzi – kibice Legii dzieciom, przy pomocy Stowarzyszenia Kibiców Legii 
Warszawa. Następnie do akcji włączyła Fundacja Legii i zbiórkę udało się zakończyć w styczniu 2018. 
W przekazaniu udział brały wszystkie zainteresowane strony Dobrzy Ludzie, SKLW, Fundacja Legii 
oraz Centrum Zdrowia Dziecka, z P. Dyrektor Małgorzatą Syczewską na czele.  
Ilość Uczestników/Beneficjentów: B - Centrum Zdrowia Dziecka  
Partnerzy: Dobrzy Ludzie – kibice Legii dzieciom, Stowarzyszenie Kibiców Legii Warszawa, Legia 
Warszawa, Instytut pomnik Centrum Zdrowia Dziecka 
 
 

 
73. Nazwa Projektu: Sadzenie kwiatków na Rondzie Sedlaczka 
Termin: 6 czerwca 2018 
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Obszar Działania: integracja, aktywizacja, środowisko 
Cele:  
- zaangażowanie dzieci do wspólnego upiększania miasta 
- integracja różnych środowisk współpracujących z Fundacją Legii 
Opis: Po raz trzeci Fundacja Legii wraz z podopiecznymi placówki wychowawczej – Ognisko 
Muranów wzięła udział w sadzeniu kwiatków na Rondzie Sedlaczka. Rabatki na rondzie obsadzone 
zostały w kwiatami w barwach Legii Warszawa. W wydarzeniu wzięli również zawodnicy Akademii 
Piłkarskiej Legii Warszawa, partnerem całego przedsięwzięcia było Miasto Stołeczne Warszawa.  W 
wydarzeniu wzięła udział wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska. 
Ilość Uczestników/Beneficjentów: U-15 
Wnioski/Efekt:  
- udekorowanie okolic stadionu w barwach Legii 
- wspólna, radosna i zgodna praca dzieci i młodzieży 
- zaangażowanie młodzieży do wspólnej pracy dla dobra miasta i kształtowanie pozytywnych postaw 
obywatelskich 
Partnerzy: Akademia Piłkarska Legii Warszawa, Miasto Stołeczne Warszawa, Centrum Wspierania 
Rodzin Rodzinna Warszawa – Ognisko Muranów 
 
74. Nazwa Projektu: Warszawski Piknik Rowerowy 
Termin: 9 czerwca 2018 
Obszar Działania: promocja sportu, zdrowie, aktywizacja 
Cele:  
- zachęcenie dzieci do korzystania z roweru jako środka codziennego transportu oraz aktywnego 
sposobu docierania do szkoły w okresie letnim 
Opis: 9 czerwca 2018 roku, na terenie zielonym obok Multimedialnego Parku Fontann odbył się 
Warszawski Piknik Rowerowy podsumowujący trzecią edycję kampanii Rowerowy Maj. Fundacja Legii 
jako partner akcji także była obecna na tym wydarzeniu. Oprócz stoiska promocyjnego, 
przedstawiciele Fundacji wręczyli na scenie nagrody dla najbardziej aktywnych klas. 
Ilość Uczestników/Beneficjentów: U - 600 
Wnioski/Efekt:  
- zachęcenie do aktywnego spędzania czasu, przede wszystkim ruchu 
- promowanie Fundacji Legii i dobrego wizerunku Legii Warszawa 
Partnerzy: Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie, Warszawska Masa Krytyczna oraz Legia Soccer 
Schools 
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75. Nazwa Projektu: Spotkanie dla nauczycieli w ramach podsumowania akcji Rowerowy Maj 
Termin: 12 czerwca 2018 
Obszar Działania: promocja sportu, zdrowie, aktywizacja 
Cele:  
- wsparcie organizacyjne w projekcie Rowerowy Maj 
Opis:  Fundacja Legii pomogła organizatorom akcji Rowerowy Maj w przygotowaniu spotkania z 
nauczycielami podsumowującego projekt, które odbyło się dzięki uprzejmości Legii Warszawa na 
terenie stadionu. Szkolni koordynatorzy rozmawiali o tym jak można jeszcze ulepszyć projekt.  
Ilość Uczestników/Beneficjentów: U - 150 
Partnerzy: Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie, Legia Warszawa 

 
76. Nazwa Projektu: Mini konferencja w ramach programu „Ja-Młody Obywatel” 
Termin: 15 czerwca 2018  
(czas trwania całego projektu wrzesień 2017 – czerwiec 2018) 
Obszar Działania: edukacja, aktywizacja 
Cele:  
- zwiększenie wiedzy i świadomości młodych ludzi na temat społeczeństwa obywatelskiego, postaw 
obywatelskich, praw i obowiązków obywatela 
- zwiększenie aktywności i zaangażowania młodych ludzi oraz nauczycieli w życie wspólnot szkolnych 
i lokalnych 
- zwiększenie wiedzy o możliwościach realizacji projektów obywatelskich i inicjatyw lokalnych 
Opis: „Ja – Młody Obywatel” to program edukacji obywatelskiej, w ramach którego uczniowie klas IV-
VI uczestniczą w warsztatach psychoedukacyjnych rozwijających postawy obywatelskie, 
zaangażowanie na rzecz otoczenia oraz umiejętności społeczne. Zajęcia te uczą współdziałania, 
współpracy w grupie, organizacji działań i pomagają zespolić klasę. Po warsztatach chętni uczniowie 
realizują swoje miniprojekty obywatelskie na rzecz społeczności lokalnej przy wsparciu wychowawcy i 
trenera Stowarzyszenia Q Zmianom.  
W ramach współpracy Fundacja Legii wsparła projekt m.in. finansując minibudżety dla grup 
miniprojektowych, pokrywając część kosztów publikacji o metodzie projektu, a także pomagając przy 
organizacji minikonferencji, który odbyła się w Skyboxie na Stadionie Legii.  
Ilość Uczestników/Beneficjentów: U - 150 
Wnioski/Efekt:  
- wsparcie w realizacji projektu społecznie aktywizującego młodzież 
Partnerzy: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom, Legia Warszawa 
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77. Nazwa Projektu: SerduszkoCUP 
Termin: 17 czerwca 2018 
Obszar Działania: integracja, zdrowie i aktywność fizyczna, działanie przeciw wykluczeniu 
społecznemu, promocja sportu 
Cele:  
- działanie przeciw wykluczeniu społecznemu 
- wsparcie lokalnych inicjatyw  
- możliwość sprawdzenia swoich umiejętności piłkarskich przez podopiecznych praskich ognisk 
Opis:  SerduszkoCUP to impreza sportowa dedykowana podopiecznym warszawskich placówek 
wsparcia dziennego - świetlic środowiskowych, klubów młodzieżowych itp. Ideą samej imprezy jest 
stwarzanie warunków do zdrowej rywalizacji dzieci i młodzieży z trudnych środowisk uczęszczających 
do warszawskich placówek wsparcia dziennego. Oprócz tego ważna jest integracja placówek - ich 
podopiecznych i kadry. W czerwcowej edycji wzięli udział uczniowie młodszych klas szkolnych - w 
kategoriach I-III i IV-VI. 
Fundacja Legii kolejny raz wsparła turniej przekazując nagrody dla uczestników w postaci voucherów 
na mecz w nowym sezonie rozgrywek Ekstraklasy oraz butów piłkarskich marki Adidas dla 
zawodników zwycięskiej drużyny. 
Ilość Uczestników/Beneficjentów: U – 150, B – 36 (ilość osób, które otrzymały nagrody od 
Fundacji) 
Wnioski/Efekt:   
- nagrodzenie sportowej postawy 
- wsparcie działalności warszawskich świetlic środowiskowych 
Partnerzy: Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci, Legia Warszawa 
 
78. Nazwa Projektu: Wsparcie akcji wakacje z „Dobrym Duszkiem” 
Termin: 19 czerwca 2018 
Obszar Działania: działanie przeciw wykluczeniu, integracja, aktywizacja 
Cele:  
-  zorganizowanie wypoczynku dla dzieci po trudnych życiowych doświadczeniach oraz poprawa 
jakości życia 
Opis: Fundacja Legii wsparła finansowo Fundację Dobry Duszek w organizacji 14-dniowego wyjazdu 
nad morze dla samotnych matek i ich dzieci (8 dzieci oraz 3 mamy). Dzięki pomocy, rodziny mogły 
wyjechać na upragnione wakacje i na chwilę oderwać się od trudów codziennego życia. 
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Ilość Uczestników/Beneficjentów: B – 11  Fundacja „Dobry Duszek”  
Wnioski/Efekt:  
- pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej i wyrównywanie szans 
Partnerzy: Fundacja Dobry Duszek 
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