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Data zamieszczenia sprawozdania 2016-07-13

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina WARSZAWA

Powiat WARSZAWA

Ulica UL. CHLUBNA Nr domu 88 Nr lokalu 

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 03-051 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 22 510 10 99

Nr faksu 22 818 72 31 E-mail 
szansa@szansadlaniewidomy
ch.org

Strona www www.szansadlaniewidomych.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2009-04-24

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 01315430000000 6. Numer KRS 0000260011

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

MAREK KALBARCZYK PRESES TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

ANDRZEJ POKORSKI CZŁONEK RADY 
FUNDATORÓW

TAK

LEONORA BUŻAŃSKA CZŁONEK  RADY  
FUNDATORÓW

TAK

RENATA  WARDECKA CZŁONEK  RADY  
FUNDATORÓW

TAK

IGOR BUSŁOWICZ CZŁONEK  RADY  
FUNDATORÓW

TAK

FUNDACJA SZANSA DLA NIEWIDOMYCH

Druk: NIW-CRSO 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1.TWORZENIE RÓWNYCH SZANS ZYCIOWYCH DLA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH, A W
SZCZEGÓLNOSCI DLA OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZACYCH POPRZEZ 
ICH REHABILITACJE ZAWODOWA I ADAPTACJE SPOŁECZNA
2.DZIAŁALNOSC CHARYTATYWNA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I 
SŁABOWIDZACYCH-DZIECI I OSÓB DOROSŁYCH
3.PROMOWANIE EDUKACJI,DZIAŁALNOSC OSWIATOWA PROWADZONA NA 
RZECZ NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZACYCH UCZNIÓW I OSÓB DOROSŁYCH
4.UPOWSZECHNIANIE WIEDZY NA TEMAT EDUKACJ,REHABILITACJI ORAZ 
KOMPLEKSOWEJ POMOCY
OSOBOM NIEWIDOMYM I SŁABOWIDZACYM,W TYM PROWADZENIE 
DZIAŁALNOSCI EDUKACYJNEJ,SZKOLENIOWEJ DLA BLISKICH I OSÓB 
ZAWODOWO ZAJMUJACYCH SIE PRACA I WSPÓŁPRACA Z NIEWIDOMYMI I 
SŁABOWIDZACYMI
5.PRZYGOTOWYWANIE I KSZTAŁCENIE KADR POMAGAJACYCH OSOBOM 
NIEWIDOMYM I SŁABOWIDZACYM W ZAKRESIE 
EDUKACJI,REHABILITACJI,INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
6.POMOC DZIECIOM I OSOBOM DOROSŁYM NIEWIDOMYM I 
SŁABOWIDZACYCH W NAUCE I ADAPTACJI DO SRODOWISKA SPRAWNYCH 
RÓWIESNIKÓW ORAZ PODEJMOWANIE DZIAŁAN NA RZECZ INTEGRACJI 
OBU TYCH SRODOWISK
7.PROMOCJA ZATRUDNIENIA, AKTYWIZACJI ZAWODOWA OSÓB 
NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZACYCH POZOSTAJACYCH BEZ PRACY LUB 
ZAGROZONYCH UTRATA PRACY
8.PROMOWANIE,WSPIERANIE ROZWOJU I UPOWSZECHNIANIE KULTURY I 
SZTUKI WSRÓD OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZACYCH
9.PROMOWANIE,WSPIERANIE ROZWOJU,UPOWSZECHNIANIE KULTURY
FIZYCZNEJ,REKREACJI,SPORTU,TURYSTYKI WSRÓD OSÓB NIEWIDOMYCH I 
SŁABOWIDZACYCH
10.OCHRONA PRAW,DZIAŁALNOSC NA RZECZ PRZESTRZEGANIA PRAW 
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
11.KSZTAŁTOWANIE SWIADOMOSCI SPOŁECZNEJ,OPINII PUBLICZNEJ I 
POPULARYZOWANIE WIEDZY NA TEMAT SPECYFICZNYCH 
POTRZEB,MOZLIWOSCI,SYTUACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEWIDOMYCH I 
SŁABOWIDZACYCH ORAZ ICH BLISKICH
12.REPREZENTOWANIE INTERESÓW SRODOWISKA NIEWIDOMYCH I 
SŁABOWIDZACYCH ORAZ ICH BLISKICH
13.DZIAŁALNOSC EKSPERCKA,INICJOWANIE BADAN NAUKOWYCH W 
DZIEDZINIE
OKULISTYKI,TERAPII WIDZENIA,EDUKACJI,REHABILITACJI,OCHRONY 
ZDROWIA OSÓB
NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZACYCH
14.DZIAŁALNOSC NA RZECZ BLISKICH,OPIEKUNÓW OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ WOLONTARIUSZY

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       

1. ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE NIEPUBLICZNYCH PLACÓWEK 
EDUKACYJNYCH I
2. PORADNI SPECJALISTYCZNYCH,ORGANIZOWANIE TURNUSÓW 
REHABILITACYJNYCH, TURNUSÓW SPECJALISTYCZNYCH I 
OGÓLNOUSPRAWNIAJACYCH ORAZ INNYCH FORM SEZONOWEGO 
WYPOCZYNKU, REKREACJI, REHABILITACJI DLA OSÓB NIEWIDOMYCH I 
SŁABOWIDZACYCH, POZA MIEJSCEM ICH STAŁEGO POBYTU,
3. ORGANIZOWANIE WYSTAW, PREZENTACJI SPRZETU REHABILITACYJNEGO 
ORAZ NAJNOWSZYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH W DZIEDZINIE 
OPROGRAMOWANIA SKIEROWANYCH DO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, 
W TYM NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZACYCH,
4. ORGANIZOWANIE SZKOLEN DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ 
OSÓB PRACUJACYCH Z NIMI I SWIADCZACYCH NA ICH RZECZ POMOC W 
RÓZNYCH DZIEDZINACH,
5. ORGANIZOWANIE KRAJOWYCH I MIEDZYNARODOWYCH KONFERENCJI, 
SYMPOZJÓW, SEMINARIÓW, KURSÓW, SZKOLEN Z UDZIAŁEM 
PROFESJONALISTÓW Z RÓZNYCH DZIEDZIN MEDYCYNY, REHABILITACJI, 
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EDUKACJI, TECHNIKI I TERAPII DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ 
ZAANGAZOWANYCH W LECZENIE, REHABILITACJE, EDUKACJE I WSZELKA 
POMOC OSOBOM NIEWIDOMYM I SŁABOWIDZACYM,
6. INICJOWANIE, PROPAGOWANIE I PROWADZENIE RÓZNYCH FORM 
POMOCY, SAMOPOMOCY, PORADNICTWA, WYMIANY DOSWIADCZEN I 
INFORMACJI DLA OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZACYCH, ICH RODZIN; 
INICJOWANIE, ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE LOKALNYCH, 
SRODOWISKOWYCH GRUP WSPARCIA DLA RODZIN I GRUP 
SAMOPOMOCY,
7. ORGANIZOWANIE SZKOLEN DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ 
OSÓB PRACUJACYCH Z NIMI I SWIADCZACYCH NA ICH RZECZ POMOC W 
RÓZNYCH DZIEDZINACH,
8. OPRACOWYWANIE RAPORTÓW O SYTUACJI SPOŁECZNEJ OSÓB 
NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZACYCH ORAZ ICH RODZIN,
9. ORGANIZACJE SPOTKAN, ZEBRAN, SZKOLEN, ZJAZDÓW, WYJAZDÓW, 
PRELEKCJI, KONFERENCJI, WYKŁADÓW, DYSKUSJI,
10. ORGANIZOWANIE KRAJOWYCH I MIEDZYNARODOWYCH KONFERENCJI, 
SYMPOZJÓW, SEMINARIÓW, KURSÓW, SZKOLEN Z UDZIAŁEM 
PROFESJONALISTÓW Z RÓZNYCH DZIEDZIN MEDYCYNY, REHABILITACJI, 
EDUKACJI, TECHNIKI I TERAPII DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ 
ZAANGAZOWANYCH W LECZENIE, REHABILITACJE, EDUKACJE I WSZELKA 
POMOC OSOBOM NIEWIDOMYM I SŁABOWIDZACYM,
11. PROWADZENIE PORADNICTWA SKIEROWANEGO DO OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ICH RODZIN, A TAKZE OSÓB PRACUJACYCH Z 
OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI,
12. DZIAŁALNOSC DOKUMENTACYJNA I WYDAWNICZA, A ZWŁASZCZA 
GROMADZENIE, OPRACOWYWANIE, UDOSTEPNIANIE I WYDAWANIE 
WSZELKICH PUBLIKACJI DOTYCZACYCH PROBLEMATYKI OSÓB 
NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZACYCH, W TYM OPRACOWYWANIE I 
ROZPOWSZECHNIANIE PORADNIKÓW A TAKZE GROMADZENIE WSZELKIEJ 
DOKUMENTACJI, W TYM RÓWNIEZ FILMOWEJ I FOTOGRAFICZNEJ 
ZWIAZANEJ Z REALIZACJA CELÓW STATUTOWYCH,
13. PROWADZENIE BANKU INFORMACJI O OSOBACH NIEWIDOMYCH I 
SŁABOWIDZACYCH ORAZ O FORMACH DOSTEPNEJ POMOCY DLA TEJ 
GRUPY NIEPEŁNOSPRAWNYCH,
14. WSPIERANIE BADAN NAUKOWYCH I PRAC PROJEKTOWYCH 
DOTYCZACYCH REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH,
15. INICJOWANIE I WPROWADZANIE NOWOCZESNYCH METOD 
REHABILITACJI I EDUKACJI,
16. PROMOWANIE METOD TERAPII, EDUKACJI, WYCHOWANIA, 
REHABILITACJI OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZACYCH, W OPARCIU O 
WŁASNE DOSWIADCZENIA,
17. UDZIELANIE POMOCY ORAZ PROWADZENIE PORADNICTWA DLA OSÓB 
NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZACYCH W ZAKRESIE ZDOBYWANIA 
UMIEJETNOSCI ZAWODOWYCH ORAZ POSREDNICTWO PRACY DLA OSÓB 
NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZACYCH,
18. ORGANIZOWANIE IMPREZ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH O ZASIEGU 
LOKALNYM, KRAJOWYM I MIEDZYNARODOWYM DLA OSÓB 
NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZACYCH, ICH RODZIN I OPIEKUNÓW, A TAKZE 
PROWADZENIE INNYCH FORM USPRAWNIANIA FIZYCZNEGO OSÓB 
NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZACYCH,
19. ORGANIZOWANIE WYSTAW, FESTYNÓW, KONKURSÓW I INNYCH 
IMPREZ KULTURALNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH LUB Z ICH 
UDZIAŁEM,
20. ORGANIZOWANIE KONCERTÓW CHARYTATYWNYCH, AUKCJI, 
FESTYNÓW I INNYCH IMPREZ INTEGRACYJNYCH,
21. WSPÓŁDZIAŁANIE Z ORGANAMI WŁADZY, ORGANAMI ADMINISTRACJI 
RZADOWEJ I SAMORZADOWEJ, ORGANIZACJAMI POZARZADOWYMI I 
OSOBAMI FIZYCZNYMI, PODMIOTAMI GOSPODARCZYMI W KRAJU I ZA 
GRANICA WE WSZYSTKICH FORMACH DOZWOLONYCH PRAWEM SŁUZACE 
CELOM STATUTOWYM FUNDACJI,
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22. WSPÓŁPRACE ZE SRODKAMI SPOŁECZNEGO PRZEKAZU W ZAKRESIE 
UPOWSZECHNIENIA WIEDZY NA TEMAT POTRZEB OSÓB NIEWIDOMYCH, 
SŁABOWIDZACYCH ORAZ ICH SYTUACJI ZYCIOWEJ, ZAWODOWEJ I 
SPOŁECZNEJ,
23. WSPIERANIE (M. IN. INFORMACYJNIE, SZKOLENIOWE) INNYCH 
ORGANIZACJI POZARZADOWYCH DZIAŁAJACYCH NA RZECZ OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH, A W SZCZEGÓLNOSCI NIEWIDOMYCH I 
SŁABOWIDZACYCH,
24. ORGANIZOWANIE DZIAŁALNOSCI CHARYTATYWNEJ, AKCJI 
SPOŁECZNYCH I ZBIÓREK PUBLICZNYCH NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I 
SŁABOWIDZACYCH,
25. POPIERANIE I WPROWADZANIE W ZYCIE IDEI INTEGRACJI OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SPOŁECZENSTWIE,
26. PODEJMOWANIE DZIAŁAN MAJACYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE 
IZOLOWANIU.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Główne działania w 2015 r. 

1. Od 1999 roku Fundacja organizuje Międzynarodową Konferencję REHA FOR THE BLIND® IN POLAND. 
REHA stanowi świetną okazję poznania problemów niewidomych i niedowidzących, świata dotyku i 
dźwięku, nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjnego oraz metod, które mogą zniwelować skutki 
inwalidztwa wzroku.
XIII EDYCJA MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI REHA FOR THE BLIND® IN POLAND odbyła się pod 
Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta RP – Pani Agaty Kornhauser-Dudy. Patronami 
wydarzenia byli także: Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych – Jarosław Duda, Prezes 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Teresa Hernik, Minister Pracy i Polityki 
Społecznej - Władysław Kosiniak- Kamysz, Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik, 
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy – Hanna Gronkiewicz-Waltz

Fundacja Szansa dla Niewidomych, grono współorganizatorów oraz niemal sześciuset partnerów 
stworzyli wydarzenie niepowtarzalne,  XIII edycję Międzynarodowej Konferencji REHA FOR THE BLIND® 
IN POLAND -"Świat Dotyku i Dźwięku", która odbyła się w dniach 3 i 4 grudnia 2015 r. w Pałacu Kultury i 
Nauki w Warszawie. Tematem przewodnim było hasło „Jak widzieć więcej – medycyna, technologia i 
rehabilitacja idą nam z pomocą”. Pierwszego dnia konferencji miała miejsce manifestacja pod szyldem 
„My nie widzimy nic, a czy Wy widzicie nas?” ciesząca się ogromnym zainteresowaniem wśród mediów, 
jak i przechodniów. Konferencja została dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W konferencji wzięło udział prawie 50 organizacji 
pozarządowych z Polski, jak również uczelni wyższych z kraju i zagranicy. Pierwszy dzień konferencji 
zakończył koncert Grzegorza Wilka, który został entuzjastycznie przyjęty przez publiczność. Drugiego 
dnia mieliśmy możliwość obejrzenia spektaklu teatralnego  pt. „Podaj dłoń”,  wręczone zostały również 
statuetki IDOL w kategoriach FIRMA/WYSTAWCA, PRODUKT DLA NIEWIDOMYCH i PRODUKT DLA 
SŁABOWIDZĄCYCH
Konferencja zgromadziła wielu przedstawicieli naszego środowiska z całego kraju. W wydarzeniu 
uczestniczyli zwykli ludzie, a także przedstawiciele świata polityki, nauki i kultury. 
Konferencja podsumowała działalność fundacji prowadzoną na rzecz  środowiska osób niewidomych i 
słabowidzących, międzynarodowa prezentacja sprzętu rehabilitacyjnego i oprogramowania 
umożliwiającego niewidomym i słabowidzącym wykorzystanie najnowszych osiągnięć wraz z 
rozwiązaniami technicznymi do nauki, pracy zawodowej i w życiu codziennym. Konferencja była także 
okazją do promocji w mediach efektów wykorzystania nowoczesnych metod rehabilitacji i technologii 
w aktywizacji społecznej oraz zawodowej osób z dysfunkcją wzroku. Projekt finansowany przez 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

REHA to także atrakcje, takie jak:

• Panele dyskusyjne, 
• Konkursy i turnieje sportowe tj: Strzelectwo bezwzrokowe,  Ping- pong
• Turniej gier planszowych
• Gabinet Dotyku i Dźwięku, 
• Spotkania z Mikołajem rozdającym prezenty, 
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• Koncerty pod hasłem „Łączy nas muzyka”
• Kwartalnik „Help - widzieć więcej!”
2. „Help - widzieć więcej” ma charakter integracyjny oraz informacyjno-społeczny. Poruszył wiele 
praktycznych oraz ciekawych tematów („Mapa zawsze pod ręką” „Tyflografika w warszawskim metrze”, 
„Niewidomi bez granic”, „Prawa osób niepełnosprawnych”, „Moje zwykłe-niezwykłe życie”, 
„Rozwiązania dźwiękowe do użytku domowego”). Kwartalnik zawiera artykuły skierowane nie tylko do 
niepełnosprawnych, ale również ich opiekunów, jak i osób pośrednio z nimi związanych (urzędnicy, 
pracodawcy, uczelnie, osoby pełnosprawne).
Odbiorcami biuletynów były następujące grupy społeczne:
Osoby fizyczne – m.in. osoby niepełnosprawne, będące beneficjentami programów i projektów 
regionalnych, realizowanych przez poszczególne punkty Fundacji oraz ich rodziny, opiekunowie jak 
również najbliższe otoczenie.
Odbiorcy instytucjonalni – lokalne organizacje pozarządowe, działające na rzecz osób 
niepełnosprawnych, instytucje publiczne realizujące programy skierowane do osób niepełnosprawnych, 
uczelnie wyższe oraz szkoły z oddziałami integracyjnymi i szkoły specjalne, instytucje kultury.

Wielkość nakładów wydrukowanych kwartalnika ,Help”
I. Kwartalnik ,,Help” nr 1 (17)
a. Wersja czarnodrukowa – 3200 egzemplarzy
b. Wersja brajlowska – 160 egzemplarzy 
II. Kwartalnik ,,Help” nr 2 (17):
c. Wersja czarnodrukowa – 2560 egzemplarzy
d. Wersja brajlowska – 128 egzemplarzy 
III. Kwartalnik ,,Help” nr 3 (18):
e. Wersja czarnodrukowa – 2560 egzemplarzy
f. Wersja brajlowska – 128 egzemplarzy 
IV. Kwartalnik ,,Help” nr 4 (15):
g. Wersja czarnodrukowa – 2560 egzemplarzy
h. Wersja brajlowska – 128 egzemplarzy

Kwartalnik „Help – widzieć więcej!” dostępny jest również w wersji elektronicznej, co zwiększa jego 
dostępność wśród szerokiej grupy użytkowników

3. Poznajemy Polskę oraz jej sztukę: Dotykownik – atlas wypukłej grafiki dla Niewidomych.  
Nadrzędnym celem projektu było zapewnienie niewidomym i słabowidzącym dostępu do wręcz 
podstawowych informacji o otaczającym świecie. Niewidomi nie znają map, nie wiedzą jak wyglądają 
powszechnie znane zabytki 
i dzieła sztuki. To upośledza i dyskryminuje. Celem było opracowanie i wydanie bardzo oczekiwanego 
specjalnego dotykowego Atlasu Polski, zawierającego wypukłe mapy i ryciny.
Publikacja jest wydana w 6 tomach w druku transparentnym, gdzie brajlowskie znaki są naniesione na 
czarny druk. Tylko my wydajemy tego rodzaju książki z kolorowymi i wypukłymi rycinami map, 
zabytków i dzieł sztuki.
Publikacja, kierowana głównie do niewidomych i niedowidzących, jest nieocenionym źródłem informacji 
także dla ich przyjaciół, członków rodzin, osób, które chcą i mogą wpłynąć na poprawę warunków życia 
niepełnosprawnych wzrokowo. Ma to aspekt integracyjny. Niewidomi muszą wiedzieć to, co wie się 
powszechnie. Umożliwia to dialog między nimi. Niewidomy, nie mając punktu odniesienia, nie jest w 
stanie wyobrazić sobie wyglądu tego typu obiektów, ich wysokości i kunsztu wykonania. Na rynku 
polskim, wśród wydawnictw specjalistycznych nie ma podobnego typu publikacji. Opracowany atlas 
stanowi innowacyjne kompendium, niezbędne w procesie nowoczesnej edukacji i rehabilitacji. 
Nowatorska publikacja jest się jednym z najistotniejszych elementów biorących udział 
w aktywizacji społeczno-zawodowej osób z dysfunkcją wzroku. Projekt finansowany przez Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

4 ,,Nowocześnie zrehabilitowani niewidomi ,,widzą” i wiedzą więcej! Sieć Tyflopunktów drogą do 
samodzielności inwalidów wzroku niezależnie od miejsca zamieszkania ”
Okres realizacji projektu: 01.2014  - .03.2017 r.
 poziomu samodzielności (poprzez nowoczesną rehabilitację) 350 osób niewidomych
i słabowidzących z całej Polski. Zajęcia realizowane w 16 tyflopunktach i  obejmowały następującą 
tematykę: radzenie sobie z niepełnosprawnością, tyfloinformatyka, nowoczesne technologie, edukacja, 
języki obce, kultura, turystyka, mobilność, sport, zdrowie, dom, przygotowanie posiłków, hobby, 
motywacja. Skuteczna realizacja zadania możliwa była dzięki nowoczesnym rozwiązaniom  
technologicznym. Innowacyjny charakter  działań wymagał  zakupu środków dydaktycznych do 
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realizacji modułów np. 32 lasek dla Niewidomych, 16 mówiących termometrów, 16 Przewodników w 
alfabecie brajla, 4 mówiących wag, 3 odtwarzaczy książki mówionej, 
4 systemów nawigacji, 16 kompletów gier warcaby. 
Na zajęciach rehabilitacyjnych osoby niewidome i słabowidzące nauczyły się korzystać z wielu 
specjalistycznych urządzeń, o których do tej pory jedynie słyszeli (zajęcia były prowadzone w formie 
zajęć interaktywnych), np. wynajęte zostały urządzenia do nawigacji, lupy powiększające, 
powiększalniki stacjonarne, urządzenia lektorskie, najnowsze odtwarzacze książek cyfrowych, 
specjalistyczne oprogramowania udźwiękawiające lub powiększające na komputerze. Na każdego 
beneficjenta przypadła zindywidualizowana konfiguracja zajęć w dowolnym okresie trwania projektu 
(oparte o IPD): 39 h zajęć z Tyflospecjalistą i 9 h zajęć z ekspertem oraz pakiet godzin konsultacji. Projekt 
finansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

5 Audiodeskrypcja drzwiami do kultury i sztuki 
W ramach projektu, który był finansowany przez Narodowe Centrum Kultury, wydane zostało 
kompendium wiedzy pt. „Świat opisywany dźwiękiem” dotyczące werbalnego opisu rzeczywistości 
wizualnej, a więc obrazów, filmów, spektakli teatralnych, a także krajobrazów itd. Nakład w wersji 
czarnodrukowej wynosił 200 egzemplarzy, a w wersji brajlowskiej 20 egzemplarzy.

6 Dostosowanie punktu konsultacyjnego w Warszawie
Zadania polegające na zamontowaniu w punkcie konsultacyjnym w Warszawie tablic z planami pięter w 
języku Braille’a, nakładek na poręcze dla osób niewidomych i słabowidzących, , udźwiękowienia 
budynku.  Realizacja zadania trwała od września do grudnia 2015 r. Zadanie finansowane przez Urząd 
Miasta Stołecznego Warszawy

7 Akademia Ekonomii Społecznej 
Projekt finansowany z Programu Operacyjnego Kapitału Ludzkiego, którego głównym celem było 
wzmocnienie 
i poszerzenie zakresu działań sektora ekonomii społecznej wśród osób niewidomych i słabowidzących.
Realizacja odbyła się w okresie 01.07.2014 – 30.06.2015.
Projekt był skierowany do nieaktywnych zawodowo osób z dysfunkcjami narządu wzroku, w wieku 15-
30 lat, zamieszkałych na terenie województwa wielkopolskiego. 
Uczestnicy projektu otrzymali wsparcie z zakresu: konsultacji z doradcą zawodowym, indywidualne 
poradnictwo psychologiczne, warsztaty kompetencji społecznych, warsztaty rozwoju osobistego i 
motywacji oraz udział w warsztatach specjalistycznych i zawodowych. Projekt zakończył się 
skierowaniem uczestników na 3-miesięczny staż zawodowy. 

8 „Jestem lepszy od Ewy Kopacz, Beaty Szydło, Pawła Kukiza i wielu innych…”
Internetowy konkurs własny Fundacji Szansa dla Niewidomych, którego celem było udzielenie grantów 
osobom lub organizacjom, które miały najciekawsze pomysły dotyczące poprawienia życia i 
funkcjonowania niewidomych w naszym kraju. Pomysły dotyczyły poprawy jakości życia wszystkich 
niewidomych, wybranej grupy osób niewidomych lub nawet pojedynczej osoby. Pomysłodawcy 
zwycięskich projektów (Usłyszeć futbol – pierwsze miejsce, Fundamenty udanego ojcostwa – drugie 
miejsce, Bez barier. Razem można więcej – trzecie miejsce) odebrali nagrody z rąk prezesa fundacji 
Marka Kalbarczyka. Fundacja przekazała laureatom konkursu 10 000 zł. Dzięki uzyskanym środkom 
zrealizowane zostaną następujące inicjatywy: pomoc mistrzom Europy w Blind Footballu (piłce nożnej 
dla niewidomych) 
w popularyzacji tego sportu i jego wykorzystaniu w nowoczesnej rehabilitacji, pomoc dla niewidomych 
ojców i ich dzieci, warsztaty artystyczne dla osób z dysfunkcją wzroku.

9 Widzieć więcej - spotkanie niewidomych i ich bliskich 
Udział beneficjentów z województwa dolnośląskiego w XIII edycji międzynarodowej Konferencji REHA 
FOR THE BLIND IN POLAND, która odbywała się 3,4 grudnia 2015 r. w Pałacu Kultury i Nauki w 
Warszawie. Celem działań byłą integracja społeczeństwa osób niewidomych i słabowidzących, wymiana 
doświadczeń związanych 
z trudnościami osób ze środowiska niewidomych i słabowidzących, prezentacja nowych technologii 
ułatwiających codzienne funkcjonowanie niewidomych i słabowidzących. Zadanie finansowane przez 
Urząd Marszałkowski Województwo Dolnośląskiego.

10 Dotknij Wrocławia. Cykl spotkań dla osób z niepełnosprawnością wzroku
Spotkania miały na celu promowanie aktywnej turystyki osób z dysfunkcja wzroku i odbywały się w 
terminie 03.08.2015 – 30.10.2015 r. Urząd Marszałkowski Województwo Dolnośląskiego
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11 II edycja zachodniopomorskich obchodów Międzynarodowego Dnia Białej Laski. Regionalny program 
promocji 
i wsparcia osób niewidomych i niedowidzących. Termin realizacji 21.09.2015 - 14.12.2015 r.
Wydarzenia polegające na integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji. 
Przeprowadzona została również kampania medialna i  konferencja. Projekt finansowany  ze środków 
PFRON za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie

12 REHA for the Blind® in Poznań 
13 Konferencja promująca aktywność osób niepełnosprawnych wzrokowo w życiu społecznym 
konferencja promująca aktywność osób niepełnosprawnych wzrokowo w życiu społecznym ” Czas 
realizacji projektu 20.08.2015-30.11.2015. Konferencja w Poznaniu, w której uczestniczyło ok 130 osób 
z całej Wielkopolski. Główne zagadnienia konferencji: edukacja dzieci niewidomych i słabowidzących, 
rozwiązania IT dla osób z dysfunkcją wzroku, dostosowanie obiektów, bankowość dostępna dla 
niewidomych i rehabilitacja wzroku. Podczas trwania konferencji dostępna była wystawa sprzętu 
tyflorehabilitacyjnego i prezentacja organizacji pozarządowych.  Dofinansowanie przyznane przez ROPS 
w Poznaniu, projekt współfinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego.

14 Podaj rękę osobie niewidomej – integracja poprzez nowoczesną edukację
Warsztaty kierowane do dzieci klas drugich i trzecich szkół podstawowych, realizowane od 01.05.2015  
do 30.11.2015 r.. Udział w zajęciach wzięło 11 klas, czyli ok 255 osób. W ramach projektu prowadzone 
były zajęcia dla 11 klas szkół podstawowych (2-3 klasy). Zajęcia miały charakter warsztatowy,  na których 
dzieci zgłębiały tematykę związaną z funkcjonowaniem osób niewidomych. W spotkaniach 
uczestniczyła młoda i aktywna osoba niewidoma, która opowiadała o swoim życiu. Uczniowie poznali 
alfabet Brajla, mówiący sprzęt elektroniczny, dostosowane gry do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku i 
podstawowe zasady pomocy osobie niewidomej. Projekt był kontynuacją warsztatów z 2014 roku. 

15 Niepełnosprawność to stan umysłu - skuteczne działanie aktywizujące kluczem do samodzielności 
Projekt dotyczył: warsztatów ceramicznych, nauka gry na bębnach afrykańskich, hipoterapia, zajęcia 
z muzykoterapii, pokaz sprzętu, warsztaty z psychologiem, joga śmiechu, zakup poradnika 
rehabilitacyjnego "Dotrzeć do celu…"
W warsztatach brało udział 25 osób w tym 10 osób niewidomych, 5 osób słabowidzących oraz 10 osób z 
otoczenia niewidomych i słabowidzących. Projekt był realizowany w Bydgoszczy od 01.06.2015 do 
31.07.2015 r. ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze środków PEFRON. Dofinansowanie 
przyznane przez ROPS w Poznaniu, projekt współfinansowany ze środków PFRON będących w 
dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

16 Siła jest rodziną! Jak zrozumieć oraz wychować szczęśliwe, samodzielne niewidome i słabowidzące 
dziecko? 
Projekt dotyczył zajęć i konsultacji z tyflopedagogiem, zajęcia i warsztaty z psychologiem, pokaz sprzętu, 
warsztaty ceramiczne. Realizacja projektu odbywała się  Bydgoszczy od 09.09.2015 do 30.11.2015 r. i 
była finansowana ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W warsztatach brało udział 20 
osób, w tym 5 dzieci słabowidzących, 5  dzieci niewidów mych oraz 10 rodziców dzieci.

17 Rehabilitacja drogą do samodzielności osób niewidomych i ich bliskich  
Projekt dotyczył szkolenia ze specjalistą z dziedziny tyfloinformatyka oraz pokazu specjalistycznego 
sprzętu. Przeprowadzony został również warsztat z odczytu tyflografiki, warsztaty ceramiczne, zakup 
materiałów tyflograficznych. Projekt realizowany był w okresie 01.03.3015 – 31.05.2015 r. i 
finansowany przez Urząd Miasta  Torunia.
18 Chcę-umiem-pomagam
Przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych dla otoczenia osób z niepełnosprawnością bezpośrednio 
zaangażowanych w proces ich rehabilitacji, z zakresu savoir vivre i pomocy osobom niepełnosprawnym, 
z naciskiem na osoby z dysfunkcją wzroku. Okres realizacji: 01.08.2015-31.11.2015 Wielkość grupy 
docelowej wyniosłą 30 osób.  Projekt finansowany przez Urząd Miasta  Torunia.

19 Więcej światła! Popularyzowanie i wspieranie aktywności kulturalnej i społecznej niewidomych 
Działania polegające na aktywizacji kulturalnej i społecznej niewidomych poprzez uczestnictwo w trzech 
spotkaniach kulturalnych: w Białostockim Teatrze Lalek, Operze I Filharmonii Podlaskiej i w Książnicy 
Podlaskiej (Dział Książki Mówionej i Zbiory Specjalne) połączone z dystrybucją sprzętu wspomagającego 
samodzielną partycypację w życiu kulturalnym (audiobook, głośnik wibracyjny). Okres realizacji: 
13.07.2015 – 31.10.2015
Wielkość grupy docelowej: 20 osób. Projekt finansowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 
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w Białymstoku.

20 "Rehabilitacja na miarę oczekiwań - udział beneficjentów z województwa podlaskiego w XIII edycji 
międzynarodowej Konferencji REHA FOR THE BLIND IN POLAND", która miała  miejsce w Warszawie w 
Pałacu Kultury i Nauki 3, 4 grudnia 2015 r. Dzięki uczestnictwu w przedsięwzięciu, beneficjenci  mogli, 
nierzadko po raz pierwszy w życiu, uczestniczyć w zorganizowanym na szeroką skalę spotkaniu 
środowiska osób niewidomych; poszerzyć swoje horyzonty oraz wiedzę z zakresu rehabilitacji osób z 
dysfunkcją wzroku. Projekt finansowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku.

21 Pełnosprawny Białystok
Pełnosprawny Białystok to projekt mający za zadanie umożliwić osobom z niepełnosprawnością 
samodzielne funkcjonowanie i pełny udział we wszystkich sferach życia. W tym celu zostanie wykonany 
audyt dostępności wybranych obiektów użyteczności publicznej w Białymstoku. Zostaną wskazane i 
szczegółowo opisane te miejsca, które są dostępne dla osób z niepełnosprawnością.
 
Beneficjentami projektu są zatem niepełnosprawni mieszkańcy (i goście) Białegostoku, którzy otrzymają 
informację, gdzie przestrzeń publiczna jest dla nich bezpieczna i przyjazna. Ponadto informacje te będą 
przydatne osobom sprawnym, ale poruszającym się z wózkami dziecięcymi, z ciężkimi bagażami itp.
 
Badania prowadzone będą przez testerów posiadających różne rodzaje niepełnosprawności i 
wolontariuszy, a zebrane dane zostaną opublikowane na tym portalu internetowym, pełniącym funkcję 
informatora dla wszystkich osób z niepełnosprawnością, które chcą żyć aktywnie w Białymstoku.
Liderem była Fundacja Impuls, natomiast Fundacja Szansa dla Niewidomych była partnerem projektu. 
Termin realizacji to 01.03.2015 – 29.02.2016 r. 

22 Turniej Strzelectwa Bezwzrokowego 
Wydarzenie odbyło się 31.05 .2OI5 r. (finansowane przez Urząd Miasta Krakowa) na Stadionie MOS 
Śródmieście (adres: Plac na Groblach 23, 31-101 Kraków). Otwarta przestrzeń  zawodów zachęciła 
licznych spacerowiczów do wspólnej zabawy, a przy okazji pomogła widzom i samym zainteresowanym 
zrozumieć, że osoby niewidome mogą konkurować również na strzelnicy.
W naszym przedsięwzięciu wzięli udział Wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących przy ul. Tynieckiej, słuchacze Policealnego 
integracyjnego Studium Masażu Leczniczego, członkowie Polskie go Związku Niewidomych, ale także 
osoby w pełni sprawne.

23 Cykl jednodniowych, integracyjnych warsztatów muzealnych pt. "Obcuję ze sztuką. Integruję się 
społecznie"  (jako partner dla Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie), które 
były finansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

24 Realizacja cyklu całodniowych spotkań w Muzeum Dobranocek i w miejscach, w których zamieszkują 
osoby niepełnosprawne, a nie mogą dostać się do naszego muzeum. Programem objęci zostali 
niepełnosprawni ich opiekunowie, osoby wykluczone społecznie i inne, które mają problem z dostępem 
do kultury. W sumie 140 osób (70 niepełnosprawnych + 70 opiekunów/pełnosprawnych 
uczestników).Spotkania ze sztuką odbywały się w trakcie 5ciu sześciogodzinnych sesji w muzeum oraz 5 
prelekcji na obszarze zamieszkania. W trakcie każdego spotkania uczestnicy brali udział w zwiedzaniu 
bieżącej ekspozycji muzealnej wraz z przewodnikiem. Punktem zamykającym wydarzenie były 
warsztaty uwzględniające specjalne potrzeby osób niewidomych. Wydana została publikacja w druku 
brajlowskim i transparentnym, która zawierała 20 dotykowych obrazków, publikacje zostały przekazane 
beneficjentom. Data realizacji: od:21.05.2105 do 16.12.2015 r. Projekt finansowany przez Ministerstwo 
Kultury
 i Dziedzictwa Narodowego

25 Chcemy realizować swoje marzenia, projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
polegający na szkoleniach komputerowych oraz z jęz. angielskiego uwieńczonych międzynarodowym 
egzaminem. W szkoleniach brało udział 32 beneficjentów. Każdy z nich odbył szkolnie z zakresu obsługi 
komputera w ilości 96 godzin oraz z zakresu języka angielskiego w ilości 160 godzin.  . Projekt był 
realizowany od 06.2014 – do 06.2015 r.

26 Wyścigi samochodowe głuchoniewidomych.
Pierwsze na świecie wyścigi osób głuchoniewidomych odbywające się w dniach 5-9.08.2015 r. w Łodzi. 
Był to projekt partnerski w którym organizatorem akcji było Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomych 
Jednostka Łódzka.
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27 Przyjazne uczelnie - przyjazne studia. Nasi współpracownicy tyflopunktu z Warszawy przeprowadzili 
audyt stołecznych uczelni pod kątem, czy są przygotowane na przyjęcie niewidomych. Powstała 
publikacja, w której przedstawiliśmy wyniki audytu oraz postulaty, co należy w tych uczelniach zmienić, 
poprawić. Projekt był finansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa - Biuro Pomocy i Projektów 
Społecznych. Data realizacji: 15.09.2015r.- 13.12.2015 r. Zadanie finansowane przez Miasto Stołeczne 
Warszawa - Biuro Pomocy i Projektów Społecznych.

28 Warszawa w Virtualnym świecie i praktyce 
Projekt zrealizowany w 2015r. ( I etap ), współfinansowany ze środków m.st. Warszawy, którego 
pierwszym celem było podniesienie kwalifikacji i wiedzy kadry zarządzającej projektem „Virtualna 
Warszawa” na temat obecnie dostępnych rozwiązań wspomagających osoby niewidome i 
niedowidzące. Drugim celem projektu była promocja „Virtualnej Warszawy” realizowana podczas 
specjalnie zorganizowanej Konferencji. Projekt finansowany był przez Miasto Stołeczne Warszawa - 
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych, a realizacja odbywała się od  04.09.2015r. do 31.12.2015r. 
Zadanie finansowane przez Miasto Stołeczne Warszawa - Biuro Pomocy i Projektów Społecznych.

29 Warsztaty komputerowo językowe
W warsztatach brało udział 10 osób niewidomych lub słabowidzących. Każdy uczestnik odbył 10 godzin 
szkolenia z zakresu umiejętności komputerowych,  10  godzin z zakresu języka angielskiego i dodatkowo 
 5 godzin doradztwa z zakresu poszukiwania pracy. Uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające 
udział w warsztatach. Projekt był realizowany od 16.06.2015 do 30.11.2015 r. Zadanie finansowane 
przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

30 Szkolenia kaskadowe - Zaproszonych zostało 10 osób, współpracujących ze środowiskiem osób 
niepełnosprawnych z różnych powiatów z województwa lubelskiego na szkolenie centralne w Lublinie
Bezpośrednim celem realizacji zadania publicznego jest podniesienie kompetencji i wiedzy tzw. 
otoczenia osób niepełnosprawnych z zakresu szeroko rozumianej rehabilitacji społecznej i zawodowej, 
integracji, aktywizacji życiowej i zaradności osobistej osób niepełnosprawnych. 
Szkolenia miały charakter kaskadowy. Pierwsze szkolenie to tzw. szkolenie centralne, które 
przeprowadzone zostanie w mieście Lublin. Do uczestnictwa w szkoleniu zaproszo osoby z grupy 
adresatów bezpośrednich zadania, reprezentujące poszczególne powiaty województwa. Wśród 
uczestników szkolenia centralnego znaleźli się przede wszystkim osoby aktywnie działające na polu 
wsparcia osób niepełnosprawnych w swoim regionie, które poprzez swoją działalność, mogły poszczycić 
się wieloma osiągnięciami i sukcesami w dążeniu do przełamywania barier, z którymi na co dzień 
spotykają się osoby niepełnosprawne; wreszcie - które były rozpoznawalne w skali makroregionu. 
Przeszkoleni w trakcie szkolenia centralnego uczestnicy, w następstwie - przeprowadzali w skali lokalnej 
(w swoich regionach) analogiczne szkolenia regionalne. Dzięki takiemu rozwiązaniu, uczestniczący w 
szkoleniu centralnym beneficjenci, stali się swego rodzaju liderami, którzy przekazali zdobytą wiedzę i 
umiejętności osobom, zaangażowanym w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych na szczeblu 
powiatowym. W szkoleniach regionalnych brało udział 150 osób ( po 15 na powiat). Projekt realizowany 
02.07.2015 do 31.12.2015 r Zadanie finansowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.
31 Sukces na wyciągnięcie ręki - projekt rehabilitacyjno-szkoleniowy, indywidualne zajęcia z 
beneficjentami z zakresu orientacji przestrzennej i obsługi komputera. Termin realizacji projektu: 
01.04.2015 – 10.12.2015 r. Projekt finansowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie

32 Nowoczesna rehabilitacja niewidomych i słabowidzących gwarancją do samodzielności –
Projekt rehabilitacyjno-szkoleniowy, w skład którego wchodziły indywidualne zajęcia z 10  
beneficjentami z zakresu orientacji przestrzennej i obsługi komputera. Czas realizacji projektu: lipiec – 
grudzień 2015 r. Zadanie finansowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Zielona Góra.
33 Wyjazd  podopiecznych tyflopunktu w Zielonej Górze na XIII edycję międzynarodowej konferencji 
REHA FOR THE BLIND® IN POLAND, która odbywała się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie w dniach 
3,4.12.2015 r.. Wyjazd finansowany był ze przez Urząd Miasta Zielona Góra.
34 
35 Dotknij olsztyńskiej kultury każdego dnia  
Stworzenie tyflokalendarza Olsztyna na rok 2106 z atrakcjami kulturalnymi. Tylfokalendarz zawierał 13 
stron i był wydany w nakładzie 35 sztuk. Projekt realizowany był w terminie sierpień – grudzień 2015 r. 
Projekt finansowany przez Urząd Miasta Olsztyn.

36 Dotyk Solidarności -  publikacja w druku transparentnym pod tytułem „Dotyk solidarności”, w której 
została przypomniana historia Solidarności oraz omówiono znaczenie rewolucji solidarnościowej dla 
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polskich niewidomych. O ile miała ona wielkie znaczenie dla wszystkich rodaków, dla niewidomych 
jeszcze większe. Do roku 89 niewidomi byli traktowani jak jednolita społeczna masa w zasadzie 
zmuszana do fizycznej pracy w spółdzielczości, a po rewolucji zaistniała szansa na indywidualne 
traktowanie każdego niewidomego. Projekt realizowany w Gdańsku w okresie 01.08.2015 – 30.11.2015
 r.

37 Promowanie czytelnictwa wśród osób niewidomych i słabowidzacych- nadzieją na rozwój edukacji 
wśród niepełnosprawnych mieszkańców Województwa Pomorskiego
Spotkania podzielone było na bloki tematyczne. W części pierwszej, które przedstawiono historię pismo 
Braille’a oraz wpływ czytania metodą Braille ’a na ogólny rozwój intelektualny osób niewidomych. 
Olbrzymie wrażenie na uczestnikach konferencji wywarły umiejętności czytania pisma Braill'a przez 
trzynastoletnią Julię – uczestniczkę konferencji.
W drugiej części wystąpił Marek Kalbarczyk, prezes Fundacji Szansa dla Niewidomych, które 
zaprezentował najnowszą pozycję na rynku książek dla osób niewidomych - "Dotyk Solidarności".
Podczas trzeciej części konferencji, zaprezentowano najnowsze możliwości technologiczne ułatwiające 
przekaz informacji oraz wspierające czytelnictwo osób z dysfunkcją wzroku.
Termin realizacji projektu  przypadał na okres 01.08.2015-30.11.2015 r., projekt sfinansowany przez 
Urząd Województwa Pomorskiego.

38 Unieś marzenia 
Celem projektu była realizacja szczególnych potrzeb osób  niewidomych i słabowidzących . W skład 
projektu  wchodziły warsztaty teoretyczne oraz lot szybowcem - każdy z uczestników spędził w 
powietrzu około 45 minut. Projekt realizowany był  dzięki darowiznom - Aeroklubu Pruszcz Gdański oraz 
ORW Bursztyn Jantar i odbył się 
02.10.2015 r. w Gdańsku. Było to pierwsze tego typu wydarzenie w Polsce, a relację można było 
zobaczyć 
w programie informacyjnym Panorama.

39 ,,Samodzielni, aktywni i twórczy - cykl zajęć rehabilitacyjnych dla dzieci i ich rodzin z terenu Miasta 
Rzeszowa''.
Projekt polegał na zajęciach z kynoterapii, które odbywały się od 1 do 30 września 2015 r. w Szkole im. 
UNICEF. Projekt finansowany z Gminy - Miasta  Rzeszów. Kynoterapia jest to metoda wzmacniająca 
efektywność rozwoju osobowości, edukacji i rehabilitacji, w której motywatorem jest odpowiednio 
wyselekcjonowany i wyszkolony pies, prowadzona przez wykwalifikowanego kynoterapeutę.

40 Niewidomi na start! - Podkarpacki wyścig tandemów". Wyścig odbył się 18 sierpnia 2015 r w 
Rzeszowie i był finansowany z Urzędu Marszałkowskiego.

41 ,,Władcy w naszych portfelach" Projekt w porozumieniu z Muzeum Historii Miasta Rzeszowa  
finansowany z Grantu Banku NBP. 
Uczestnicy warsztatów zostali zapoznani z podstawowymi pojęciami związanymi z wyglądem i 
zarządzaniem polskimi banknotami. Zajęcia edukacyjne przeprowadzone były z wykorzystaniem metod 
aktywizujących, dostosowanych do wieku oraz stopnia niepełnosprawności uczestników. Każda osoba 
otrzymała materiały utrwalające zdobytą wiedzę, wśród których znajdą się: książeczki „Z pieniędzmi za 
pan brat”, „Władcy w naszych portfelach” oraz gra „Pamięć – władcy”. Oferta edukacyjna skierowana 
była do uczniów szkół specjalnych, szkół masowych z klasami integracyjnymi oraz do podopiecznych  
fundacji, stowarzyszeń i warsztatów terapii zajęciowej. Rozpoczęcie realizacji warsztatów: 15.12.2015  
r.

42 Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2016r. 
a) Rzeszów dostępny od A do Z – dostosowanie pięciu placówek Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Rzeszowie do potrzeb osób starszych, niewidomych i niedowidzących mające na celu 
zwiększenie dostępności do zbiorów i obiektów szacowany koszt projektu 252 000 zł.
b) Rzeszów na wyciągnięcie ręki - mapy dl niewidomych w siedmiu punktach Miasta Rzeszów i dotykowy 
przewodnik po Rzeszowie dla osób niewidomych i niedowidzących szacowany koszt projektu 100 000 zł

43 Umiejętności komputerowe szansą na aktywne życie – II Edycja 
Projekt polegał na organizacji wyjazdowego szkolenia dla 20 osób niewidomych i niedowidzących z 
województwa świętokrzyskiego. Szkolenie zostało przeprowadzone w ośrodku szkoleniowo-
wypoczynkowym Gaborek 
w Krynicy Zdrój przez wykwalifikowanych szkoleniowców, którzy mieli bogate doświadczenie w pracy z 
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osobami z dysfunkcją wzroku. Do szkolenia został użyty wysokiej klasy komputerowy sprzęt 
specjalistyczny. Zadanie dofinansowane ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu 
Województwa Świętokrzyskiego w 2015  roku. Czas realizacji: 01.07.2015 do 31.08.2015 r.
44 Droga do samodzielności REHA 2015 – wyjazd grupy świętokrzyskiej (52 osób)  na XIII Edycję 
Konferencji REHA for the Blind in Poland, która odbywała się 3 i 4 grudnia 2015 r. w Pałacu Kultury i 
Nauki w Warszawie. Projekt został dofinansowany ze środków Wojewody Świętokrzyskiego. Głównym 
celem zadania było stworzenie możliwości dla osób dotkniętych inwalidztwem wzroku uczestnictwa w 
tak wielkim i wartościowym wydarzeniu jak Konferencja REHA for the Blind in Poland
45 Sport nie tylko dla najsprawniejszych - niewidomi na siłowni -  
Projekt polegał na organizacji dnia sportu dla niewidomych i niedowidzących z województwa 
świętokrzyskiego w Klubie  Pure JATOMI Fitness Echo Kielce.  Zadanie dofinansowane było ze środków 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Czas realizacji: 04.05.2015 do 15.06.2015
46 Komputer przyjazny niewidomym seniorom – II edycja – organizacja szkolenia komputerowego dla 
20 seniorów  niewidomych i niedowidzących z województwa świętokrzyskiego. Seniorzy uczyli się 
obsługi specjalistycznego oprogramowania Guide, który udźwiękawia system komputera i sprawia, że 
korzystanie z niego staje się intuicyjne. Zadanie dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Świętokrzyskiego. Czas realizacji projektu: 01.08.2015 do 02.10.2015
47 Świętokrzyskie bez barier – niewidomi na szlaku turystycznym – zadanie polegało na zorganizowaniu 
wydarzenia turystycznego dla 25 osób – niewidomych i niedowidzących z województwa 
świętokrzyskiego, dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o niepełnosprawności kod 04 O, ich 
opiekunów/przewodników, koordynatora zadania oraz przewodnika turystycznego). Celem zadania  
było zapoznanie uczestników z walorami województwa świętokrzyskiego, pokazanie, że turystyka jest 
nie tylko dla ludzi pełnosprawnych. – Zadanie dofinansowane ze środków PFRON będących w dyspozycji 
Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w 2015 roku. Czas realizacji projektu: od 01.07.2015 do 
31.08.2015
48 Widzę dobrze, ale wiedzieć chcę więcej. Szkolenie dla osób z otoczenia niewidomych – zadanie 
polegało na zorganizowaniu trzydniowych warsztatów dla członków rodzin osób z dysfunkcją wzroku, 
opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej i 
społecznej niewidomych i niedowidzących z województwa świętokrzyskiego. W warsztatach  wzięło 
udział 20 osób. Zadanie dofinansowane ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu 
Województwa Świętokrzyskiego w 2015 roku. Czas realizacji projektu: od 14.09.2015 do 12.10.2015
49 „Opolski smak na koniuszkach palców ”Historia, kultura i kuchnia Opolszczyzny widziana dotykiem. 
W ramach tego projektu zakupiony został specjalny multimedialny terminal z wypukłym planem 
muzeum skansenu 
w opolskich Bierkownicach, udźwiękowiony, zawierający ogromną bazę wiedzy o skansenie oraz o 
regionie, który został zainstalowany w muzeum skansenu w opolskich Bierkownicach. Projekt 
realizowany w okresie od 29.09.2015 do 15.12.2015 r. Projekt sfinansowany przez Samorząd  
Województwa Opolskiego ze środków PFRON

50 Wielkie spotkanie osób niepełnosprawnych - REHA FOR THE BLIND® IN POLAND 2015 – Rola 
zmysłów w życiu niewidomych”. 
Wyjazd 50 osób z województwa opolskiego na XIII edycję międzynarodowej konferencji REHA FOR THE 
BLIND® IN POLAND, która odbywała się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie w dniach 3,4.12.2015 r.. 
finansowany ze środków pochodzących z dotacji Samorządu Województwa Opolskiego ze środków 
PFRON

51 Kurs samoobrony dla osób niewidomych z klubem UKS Oktagon i Komendą Miejską Policji w 
Katowicach. 
Komenda Miejska Policji w Katowicach wspólnie z UKS Oktagon i Fundacją Szansa dla Niewidomych 
uruchomili nowatorski projekt kursu samoobrony dla osób niewidomych i niedowidzących. 
Przedsięwzięcie to było kontynuacją działań prowadzonych w ramach programu „Bezpieczeństwo bez 
barier”, który zakłada szereg interdyscyplinarnych działań skierowanych bezpośrednio do osób 
niepełnosprawnych, jak i podejmowanych w szerokim spektrum na ich rzecz.
Podejmowane działania miały na celu podniesienie jakości życia osób niepełnosprawnych oraz 
umożliwienie im pełniejszego korzystania z prawa do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia. 
Kurs samoobrony stanowił innowacyjne połączenie wiedzy dotyczącej bezpiecznych postaw z kursem 
samoobrony dla grupy osób z dysfunkcją narządu wzroku. 
Grupa składała się z osób niedowidzących w stopniu znacznym, niewidomych od urodzenia oraz osoby, 
która wzrok całkowicie utraciła wcześniej widząc. Pilotaż przeprowadziliśmy aby rozpoznać potrzeby 
oraz możliwości i ograniczenia w pracy z osobami niepełnosprawnymi. Naszym głównym celem było 
podwyższenie poziomu ich bezpieczeństwa, samodzielności oraz aktywności -zarówno sportowej jak i w 
życiu codziennym. Zajęcia były prowadzone cyklicznie.
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

25559

720

Osoby fizyczne

Osoby prawne

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Celem projektu jest 
nowoczesna rehabilitacja i 
podniesienie 
samodzielności osób z 
dysfunkcją wzroku 
poprzez specjalistyczne 
wsparcie. Projekt 
przeprowadzany jest w 16 
placówkach w całej Polsce 
w okresie 01.2014 – 
03.2017.     Zajęcia 
obejmowały następującą 
tematykę: radzenie sobie 
z niepełnosprawnością, 
tyfloinformatyka, 
nowoczesne technologie, 
edukacja, języki obce, 
kultura, turystyka, 
mobilność, sport, zdrowie, 
dom, przygotowanie 
posiłków, hobby, 
motywacja. Na zajęciach 
rehabilitacyjnych osoby 
niewidome i słabowidzące 
nauczyły się korzystać z 
wielu specjalistycznych 
urządzeń, o których do tej 
pory jedynie słyszeli 
(zajęcia były prowadzone 
w formie zajęć 
interaktywnych), np. 
wynajęte zostały 
urządzenia do nawigacji, 
lupy powiększające, 
powiększalniki 
stacjonarne, urządzenia 
lektorskie, najnowsze 
odtwarzacze książek 
cyfrowych, specjalistyczne 
oprogramowania 
udźwiękawiające lub 
powiększające na 
komputerze. Na każdego 
beneficjenta przypadła 
zindywidualizowana 
konfiguracja zajęć w 
dowolnym okresie trwania 
projektu (oparte o IPD): 
39 h zajęć z 
Tyflospecjalistą i 9 h zajęć 
z ekspertem oraz pakiet 
godzin konsultacji.

85.60.Z
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działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Od 1999 roku Fundacja 
organizuje 
Międzynarodową 
Konferencję REHA FOR 
THE BLIND® IN POLAND. 
REHA stanowi świetną 
okazję poznania 
problemów niewidomych i 
niedowidzących, świata 
dotyku i dźwięku, 
nowoczesnego sprzętu 
rehabilitacyjnego oraz 
metod, które mogą 
zniwelować skutki 
inwalidztwa wzroku.
XIII EDYCJA 
MIĘDZYNARODOWEJ 
KONFERENCJI REHA FOR 
THE BLIND® IN POLAND 
odbyła się pod 
Honorowym Patronatem 
Małżonki Prezydenta RP – 
Pani Agaty Kornhauser-
Dudy. Patronami 
wydarzenia byli także: 
Pełnomocnik Rządu ds. 
Osób Niepełnosprawnych
– Jarosław Duda, Prezes 
Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych – 
Teresa Hernik, Minister 
Pracy i Polityki Społecznej 
- Władysław Kosiniak- 
Kamysz, Marszałek 
Województwa 
Mazowieckiego – Adam 
Struzik, Prezydent Miasta 
Stołecznego Warszawy – 
Hanna Gronkiewicz-Waltz
Fundacja Szansa dla 
Niewidomych, grono 
współorganizatorów oraz 
niemal sześciuset 
partnerów stworzyli 
wydarzenie 
niepowtarzalne, XIII 
edycję Międzynarodowej 
Konferencji REHA FOR THE 
BLIND® IN POLAND - 
"Świat Dotyku i Dźwięku", 
która odbyła się w dniach 
3 i 4 grudnia 2015 r. w 
Pałacu Kultury i Nauki w 
Warszawie. Tematem 
przewodnim było hasło 
„Jak widzieć więcej – 
medycyna, technologia i 
rehabilitacja idą nam z 
pomocą”. Pierwszego dnia 
konferencji miała miejsce 
manifestacja pod szyldem 
„My nie widzimy nic, a czy 
Wy widzicie nas?” ciesząca 
się ogromnym 
zainteresowaniem wśród 
mediów, ja

82.30.Z

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Działalność 
dokumentacyjna i 

58.11.Z
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wydawnicza, zwłaszcza 
gromadzenie, 
opracowywanie, 
udostępnianie i 
wydawanie wszelkich 
publikacji dotyczących 
problematyki osób 
niewidomych i 
słabowidzących, w tym 
opracowywanie, 
rozpowszechnianie 
poradników a także 
gromadzenie 
dokumentacji , w tym 
również filmowej i 
fotograficznej związane z 
realizacją celów. 
Kwartalnik „Help - widzieć 
więcej!” ma charakter 
integracyjny oraz 
informacyjno-społeczny. 
Poruszył wiele 
praktycznych oraz 
ciekawych tematów 
(„Mapa zawsze pod ręką” 
„Tyflografika w 
warszawskim metrze”, 
„Niewidomi bez granic”, 
„Prawa osób 
niepełnosprawnych”, 
„Moje zwykłe-niezwykłe 
życie”, „Rozwiązania 
dźwiękowe do użytku 
domowego”). Kwartalnik 
zawiera artykuły 
skierowane nie tylko do 
niepełnosprawnych, ale 
również ich opiekunów, 
jak i osób pośrednio z nimi 
związanych (urzędnicy, 
pracodawcy, uczelnie, 
osoby pełnosprawne).
 Odbiorcami biuletynów 
były  następujące grupy 
społeczne:
 Osoby fizyczne – m.in. 
osoby niepełnosprawne, 
będące beneficjentami 
programów i projektów 
regionalnych, 
realizowanych przez 
poszczególne punkty 
Fundacji oraz ich rodziny, 
opiekunowie jak również 
najbliższe otoczenie.
Odbiorcy instytucjonalni – 
lokalne organizacje 
pozarządowe, działające 
na rzecz osób 
niepełnosprawnych, 
instytucje publiczne 
realizujące programy 
skierowane do osób 
niepełnosprawnych, 
uczelnie wyższe oraz 
szkoły z oddziałami 
integracyjnymi i szkoły 
specjal
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 3 436 293,25 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2 501 445,43 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 934 755,32 zł

d) Przychody finansowe 0,25 zł

e) Pozostałe przychody 92,25 zł

0,00 zł

1 949 790,29 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

b) ze środków budżetu państwa

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację 
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie 
sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 6 775,79 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 2 209 753,58 zł
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259 963,29 zł

0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 284 916,06 zł

0,00 zł

91 005,92 zł

193 264,00 zł

646,14 zł

0,00 zł

0,00 zł

2.4. Z innych źródeł 934 847,82 zł

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

d) ze środków państwowych funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 6 775,79 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 3 427 772,63 zł 6 775,79 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

2 782 783,84 zł 6 775,79 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

10,56 zł

644 978,23 zł

0,00 zł 0,00 zł

1 realizacja celów statutowych - rehabilitacja społeczna i zawodowa niewidomych 6 775,79 zł

1 rehabilitacja osób niewidomych 6 775,79 zł
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -281 338,41 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznegoz 0,00 zł

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi  na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji)

61,0 osób

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 złz innych zwolnień, jakich: 

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała
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1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

37,0 etatów

199,0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0,00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0,00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
czy przedstawiciele władz organizacji)

170,00 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

20,00 osób

150,00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 1 817 196,77 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

1 050 289,86 zł

1 050 289,86 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 766 906,91 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością 
pożytku publicznego

1 490 596,57 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 1 490 596,57 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością 
gospodarczą organizacji

0,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy)

3 547,52 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

150,17 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

2 609,60 zł

0,00 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0,00 osób

0,00 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

0,00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0,00 osób

0,00 osóbb) inne osoby
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

4 210,18 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

1 187,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Sukces w zasięgu ręki – 
niezwykłe historie 
niewidomych lublinian

rehabilitacja społeczna 
niewidomych

MOPR Lublin 10 280,00 zł

2 Przyjazna uczelnia - 
przyjazne studia

rehabilitacja osób niewidomych Biuro Pomocy i Projektów 
Społecznych

9 900,00 zł

10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

20 480,00 zł

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

5 764,94 zł

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 REHA XIII EDYCJA organizacja największego w 
europie spotkania osób 
niewidomych

PFRON 249 648,40 zł

2 Dotykownik atlas wypukłej 
grafiki dla niewidomych

rehabilitacja społeczna osób 
niewidomych

PFRON 137 842,16 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

Druk: NIW-CRSO 21



1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

MAREK KALBARCZYK Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

3 „Nowocześnie 
zrehabilitowani niewidomi 
„widzą” i wiedzą więcej! Sieć 
Tyflopunktów drogą do 
samodzielności inwalidów 
wzroku, 
niezależnie od miejsca 
zamieszkania”

rehabilitacja i społeczna osób 
niewidomych

PFRON 720 154,09 zł
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