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Data zamieszczenia sprawozdania 2017-07-17

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

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

FUNDACJA SZANSA DLA NIEWIDOMYCH
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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, 
EDUKACJI, TECHNIKI I TERAPII DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ 
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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,
22. WSPÓŁPRACE ZE SRODKAMI SPOŁECZNEGO PRZEKAZU W ZAKRESIE 
UPOWSZECHNIENIA WIEDZY NA TEMAT POTRZEB OSÓB NIEWIDOMYCH, 
SŁABOWIDZACYCH ORAZ ICH SYTUACJI ZYCIOWEJ, ZAWODOWEJ I 
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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 NIEP

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 2016 r. 

1. W 2016 r. Fundacja Szansa dla niewidomych zorganizowała XIV edycję Konferencji Międzynarodowej 
REHA FOR THE BLIND® IN POLAND, która stanowi świetną okazję poznania problemów niewidomych i 
niedowidzących, świata dotyku i dźwięku, nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjnego oraz metod, które 
mogą zniwelować skutki inwalidztwa wzroku.
XIV edycja Konferencji odbyła się pod Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta RP – Pani Agaty 
Kornhauser-Dudy. W skład Komitetu Honorowego weszli: Krzysztof Michałkiewicz – Sekretarz Stanu w 
Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Robert Kwiatkowski – Prezes Zarządu Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Władysław Gołąb – Honorowy Prezes Towarzystwa 
Opieki nad Ociemniałymi, Paweł Kacprzyk – Prezes Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi, prof. dr hab. 
Stefan Kwiatkowski – Rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej, prof. dr hab. Inż. Tadeusz Słomka – Rektor 
Akademii Górniczo-Hutniczej, prof. dr hab. Jadwiga Kuczyńska Kwapisz – Uniwersytet Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego, Rada Patronacka Fundacji Szansa dla Niewidomych

Fundacja Szansa dla Niewidomych, grono współorganizatorów oraz partnerów tegoroczną Konferencję 
zatytułowali: „Świat dotyku, dźwięku i magnigrafiki", a głównym hasłem przewodnim było „Wybitni 
niewidomi – ich wpływ na rozwój nowoczesnych społeczeństw”. Konferencja odbyła się w dniach 1-2 
grudnia 2016 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Zgodnie z tradycją, jednym z elementów 
spotkania, była 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 
około 50 organizacji pozarządowych z Polski, jak również uczelni wyższych z kraju i zagranicy. Jednym z 
ważnych elementów konferencji było uroczyste wręczenie statuetki IDOL w kategoriach: Środowisko, 
media, urząd, edukacja, przyjazna instytucja/firma
Konferencja stanowiła okazję do podsumowania 25 lat działalności Fundacji – założona została 10 
stycznia 1992 r. i od tego czasu aktywnie działa na rzecz polepszenia sytuacji osób niewidomych i 
słabowidzących w Polsce, promuje wykorzystanie nowoczesnych technologii w rehabilitacji i życiu 
codziennym osób z niepełnosprawnością wzroku. 

REHA to także atrakcje, takie jak:

• Panele dyskusyjne, 
• Konkursy i turnieje sportowe tj: Strzelectwo bezwzrokowe,  Ping- pong
• Turniej gier planszowych
• Gabinet Dźwięku i Dotyku, 
• Koncerty pod hasłem „Łączy nas muzyka”
• Uroczysta Msza Święta
2. „Help - wiedzieć więcej” to specjalistyczna publikacja dedykowana niewidomym I słabowidzącym, 
kwartalnik o tematyce tyflorehabilitacyjnej. Ma charakter integracyjny oraz informacyjno-społeczny. 
Poruszył wiele praktycznych oraz ciekawych tematów. W 2016 r. zostały wydane egzemplarze o 
następujących tytułach: „Bez barier. Dotyki dźwięk”, „Aktywny samorząd w 2016 r.”, „Sport, 
rehabilitacja, pasja i aktywny wypoczynek”, „Sztuka dostępna dla osób z dysfunkcją wzroku”. 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:
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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 (20)
a. Wersja czarnodrukowa – 2560 egzemplarzy
b. Wersja brajlowska – 128 egzemplarzy 
II. Kwartalnik ,,Help” nr 2 (212560):
c. Wersja czarnodrukowa – 2560 egzemplarzy
d. Wersja brajlowska – 128 egzemplarzy 
III. Kwartalnik ,,Help” nr 3 (22):
e. Wersja czarnodrukowa – 2560 egzemplarzy
f. Wersja brajlowska – 128 egzemplarzy 
IV. Kwartalnik ,,Help” nr 4 (15):
g. Wersja czarnodrukowa – 2880 egzemplarzy
h. Wersja brajlowska – 115 egzemplarzy

Kwartalnik „Help – widzieć więcej!” dostępny jest również w wersji elektronicznej, co zwiększa jego 
dostępność wśród szerokiej grupy użytkowników
3. Konkurs „Jestem lepszy od…”
Konkurs miał na celu dofinansowanie najciekawszych projektów skierowanych do osób niewidomych. 
Osoby zgłaszające projekty miały za zadanie pokazać, że pomoc niewidomym i słabowidzącym, nie jest 
zadaniem skierowanym wyłącznie do urzędników i polityków, ale każdy z nas może i powinien pomagać
Zwycięskie projekty:
Usłyszeć futbol – pierwsze miejsce
Fundamenty udanego ojcostwa – drugie miejsce          
Bez barier. Razem można więcej – trzecie miejsce.

4. Nowocześnie zrehabilitowani niewidomi "widzą" i wiedzą więcej! Sieć Tyflopunktów drogą do 
samodzielności inwalidów wzroku, niezależnie od miejsca zamieszkania - III edycja
Liczba beneficjentów: Projekt zakładał podniesienie poziomu samodzielności (poprzez nowoczesną 
rehabilitację) 360 osób niewidomych i słabowidzących z całej Polski (w trzecim okresie trwania 
projektu).
Zakup środków dydaktycznych do realizacji modułów
- Mobilność: 20 lasek
- Turystyka: 15 przewodników turystycznych dla niewidomych
- ZDROWIE: Termometr mówiący– 14 sztuk, 15 szt. gier dla niewidomych
- Mobilność: 6 sztuk systemów nawigacji dla niewidomych NaviEye
- KULTURA: 5 szt. Plextalk Linio - specjalistycznych odtwarzaczy książek dla niewidomych

Na każdego beneficjenta przypadła zindywidualizowana konfiguracja zajęć w dowolnym okresie trwania 
projektu (oparte o IPD): 34 h zajęć z tyflospecjalistą, 9 h zajęć z ekspertem oraz 66 h konsultacji - przy 
czym 1/3 najbardziej potrzebujących BO (120 osób) dostało dodatkowo jedną godzinę konsultacji. 
5. Konferencja: „Nowocześni niewidomi i słabowidzący w dostosowanym dla nich świecie” 
zorganizowana w dniach 28-29.10.2016 r. w Serocku
Uczestniczyło w niej niemal 60 osób reprezentujących szeroką gamę instytucji pozarządowych. Idea jaka 
przyświecała organizacji Konferencji to dyskusja na temat sytuacji środowiska niepełnosprawnych 
wzrokowo w Polsce i rozwiązań, które powinny być wdrożone, gdy ma dojść do jak najszybszej realizacji 
konwencji ONZ oraz dyrektyw UE w naszym kraju. Efektem wygłoszonych referatów i wielogodzinnych 
dyskusji na temat sytuacji osób niewidomych i potrzebnych zmian w tym zakresie było zredagowanie 
Postulatów środowiska osób niewidomych i słabowidzących w Polsce, które w dalszej kolejności będą 
wysyłane do urzędów, polityków i osób zaangażowanych w pomoc inwalidom wzroku.

Projekty lokalne:
6. „365 dni czyli zobaczyć niewidzialne – kalendarz dedykowany niewidomym i słabowidzącym”
Województwo: podlaskie
Okres realizacji: 01.06.2016 - 31.10.2016
Działania w projekcie: publikacja tyflokalendarza na rok 2017 w wersji transparentnej, z tyflografikami 
przedstawiającymi zabytki i atrakcje miejskie (60 egzemplarzy)
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7. Niewidomi za kierownicą
Województwo: świętokrzyskie
Okres realizacji: 20.07.2016
Projekt polegał na zorganizowaniu motopikniku dla niewidomych i niedowidzących z województwa 
świętokrzyskiego. Osoby z dysfunkcją wzroku mogły usiąść za kierownicą samochodu nauki jazdy i 
poczuć się jak rajdowi kierowcy. Ponadto zorganizowane były zajęcia edukacyjne ze służbami 
medycznymi, policją oraz strażą pożarną.  Były również atrakcje motocyklowe. 
8. Projekt: Aktywna turystyka usprawnia, kształci i integruje
Województwo: świętokrzyskie
Okres realizacji: 15.09.2016
Organizacja spływu kajakowego po rzece Nidzie dla 10 niewidomych i niedowidzących z województwa 
świętokrzyskiego oraz dla 10 osób widzących - studentów kieleckich uczelni. 
9. Umiejętności komputerowe szanse na aktywne życie - III edycja
Województwo: świętokrzyskie
Okres realizacji: 30.09.2016
Organizacja szkolenia komputerowego dla 14 niewidomych i niedowidzących z województwa 
świętokrzyskiego w ośrodku Łucznik w Sielpi. 
10. Komputer przyjazny niewidomym seniorom - III edycja
Województwo: świętokrzyskie
Okres realizacji: 10.11.2016
Przeprowadzenie szkolenia stacjonarnego dla 15 serniorów z dysfunkcją wzroku z zakresu obsługi 
programu upraszczającego i udźwiękawiającego środowisko Windows  - program  Dolphin Guide, a 
także wyposażenie seniorów w drobne zestawy rehabilitacyjne. 
11. Droga do samodzielności Reha 2016
Województwo: świętokrzyskie
Okres realizacji: 05.02.2017
Organizacja wyjazdu na XIV Edycję konferencji Reha For the Blind in Poland dla 54 osób niewidomych i 
niedowidzących z województwa świętokrzyskiego oraz ich opiekunów/przewodników.
12. Niewidomi na szlaku krakowskich biskupów
Województwo: świętokrzyskie
Okres realizacji: 30.12.2016
Zadanie polegało na organizacji wydarzenia turystycznego dla 30 niewidomych i niedowidzących oraz 
ich widzących opiekunów/przewodników z województwa świętokrzyskiego. Mieli oni możliwość 
zapoznania się z walorami kulturowymi i historycznymi miasta Krakowa.  W ramach zadania zostały 
utworzone ryciny tyflograficzne przedstawiające następujące obiekty: Smok Wawelski, Okno przy 
Franciszkańskiej 3, pomnik Adama Mickiewicza,  Tadeusza Kościuszki  oraz Pomnik Grunwaldzki.
13. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób 
niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces 
rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych
Województwo: lubelskie
                Okres realizacji:  31.12.2016
Przeszkolenie osób w zakresie dostosowania przestrzeni oraz wdrażania konwencji ONZ o Prawach Osób 
niepełnosprawnych. Szkolenie centralne dla 10 osób plus każde z 10 osób przeprowadziło szkolenie dla 
25 osób w swoich regionach
14. Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i 
zawodowego
Województwo: lubelskie
                Okres realizacji:  31.12.2016
Wywiady z aktywnymi osobami niepełnosprawnymi wydane w formie publikacji w druku 
transparentnym z adaptacją zdjęć tych osób na grafiki wypukłe w publikacji.
Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które mają na celu nabywanie, rozwijanie i 
podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób 
niepełnosprawnych
Województwo: lubelskie
Okres realizacji: 31.12.2016grupowe zajęcia z orientacji w przestrzeni oraz z przewodnikiem 
turystycznym, wycieczka po Lublinie.
15. Publikacja treści Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych
Województwo: lubelskie
                Okres realizacji: 31.12.2016
Publikacja Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych w brajlu
16. Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które mają na celu nabywanie, rozwijanie i 
podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób 
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niepełnosprawnych
Województwo: lubelskie
                Okres realizacji: 31.12.2016
Grupowe zajęcia z orientacji w przestrzeni oraz z przewodnikiem turystycznym, wycieczka po Lublinie.
17. Warsztaty komputerowe dla niewidomych wzbogacone o integrację poprzez kulturę i sport.
Województwo: opolskie
Okres realizacji:  02.11.2016 – 30.11.2016
Zorganizowano szkolenie dotyczące obsługi komputera ze specjalistycznym programem oraz 
prezentację dostępnego sprzętu tyfloinformatycznego. Szkolenie przeprowadzone było w dwóch 
grupach po 6 osób każdej w ciągu 3 dni. Uczestnicy szkolenia mieli także okazję udziału w innych 
atrakcjach integrujących grupę np. wyjście na koncert
18. Wielkie spotkanie osób niepełnosprawnych REHA FOR THE BLIND IN POLAND 2016 – Rola zmysłów 
w życiu niewidomych.
Województwo: opolskie
Okres realizacji:  10.10.2016 - 15.12.2016
Wyjazd 50 osobowej grupy z terenu województwa opolskiego na konferencję REHA w Warszawie. 
Otrzymane środki pozwoliły sfinansować noclegi, transport, wyżywienie i ubezpieczenie grupy
19. III edycja zachodniopomorskich obchodów Międzynarodowego Dnia Białej Laski
Województwo: zachodniopomorskie
Okres realizacji: 01.07.2016 - 30.11.2016
Prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu 
ich dyskryminacji
20. Dotknij Pomorza Zachodniego – Uroki udźwiękowionych krajobrazów pomorza zachodniego
Województwo: zachodniopomorskie
Okres realizacji: 01.06.2016. - 30.11.2016
Wydanie przewodnika turystycznego dla osób z dysfunkcją wzroku ( 2 tomy x 100 szt.), który otrzymały 
instytucje w województwie zachodniopomorskim
21. Droga do samodzielności – REHA 2016
Województwo: zachodniopomorskie
Okres realizacji: 23.11.2016 -  05.12.2016
Wyjazd 40 osób pociągiem PKP na Konferencje Reha For the Blind in Poland w Warszawie
22. E – senior – szkolenia komputerowe dla osób w wieku senioralnym z terenu Miasta Rzeszowa
Województwo: podkarpackie
Okres realizacji: 1.06.2016 – 31.08.2016
Koordynacja, rekrutacja, przeprowadzanie szkoleń (40h szkolenia komputerowego + 10h szkolenia z 
obsługi smartphone).
23. Samodzielni, aktywni i twórczy – cykl zajęć rehabilitacyjnych z kynoterapii dla dzieci z terenu Miasta 
Rzeszowa
- II edycja
Województwo: podkarpackie
Okres realizacji: 1.07.2016 – 31.10.2016
Rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych, otwarcie się na świat zewnętrzny oraz dążenie do wyrabiania 
trwałych nawyków społecznych poprzez zabawę i zajęcia kynoterapi.

24. Warszawa w Virtualnym  świecie i praktyce
Województwo: mazowieckie
Okres realizacji: 01.01.2016r. – 31.08.2016r.
Projekt dotyczył przeszkolenia 75 beneficjentów z podstawowej obsługi smartfonów/ tabletów oraz 
aplikacji „Virtualna Warszawa”.
25. Przyjazne uczelnie- przyjazne studia II
Województwo: mazowieckie
Okres realizacji: 01.06.2016r.- 25.08.2016r.
Przeprowadzenie audytów w pięciu uczelniach. Wydanie informatora zawierającego 62 strony tekstu: 
20 egzemplarzy brajlowskiego informatora dla niewidomych i słabowidzących kandydatów na studia 
oraz 30 egzemplarzy czarnodrukowego informatora dla niewidomych i słabowidzących kandydatów na 
studia. Zrealizowano dystrybucję 50 sztuk tego informtora.
26. VIP System +
Województwo: mazowieckie
Okres realizacji: 01.10.2016r.-30.11.2017r.
Zostały opracowane materiały szkoleniowe, informacyjne projektu ich wydruk oraz opracowana i 
przeprowadzona promocja projektu (dystrybucja 1000 sztuk ulotek podczas XIV edycji Konferencji REHA 
FOR THE BLIND IN POLAND). Zrekrutowano 5 beneficjentów i przeprowadzono 75h konsultacji 
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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)

2500

0

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

indywidualnych z zakresu rehabilitacji podstawowej i psychospołecznej. 

27. Niewidomi lubuszanie w "Świecie dźwięku i dotyku"
Województwo: lubuskie
Okres realizacji: 21.11.2016 r. – 12.12.2016 r.
Organizacja wyjazdu na dwu dniowe spotkanie integracyjne REHA FOR THE BLIND IN POLAND 
środowiska osób niewidomych i niedowidzących w Warszawie w grudniu 2016 roku. Zadanie 
skierowane jest do osób niewidzących i niedowidzących, ich rodzin, opiekunów, przedstawicieli 
organizacji pozarządowych, instytucji współpracujących z osobami z dysfunkcją wzroku zamieszkujących 
województwo lubuskie.
28. Projekt: Łamiemy bariery niepełnosprawności- warsztaty dla osób niewidomych i słabo widzących 
oraz bezpośrednio zaangażowanych w proces ich rehabilitacji.
Województwo: kujawsko-pomorskie
Okres realizacji: 09.05.2016-30.06.2016
W ramach projektu odbyły się zajęcia z hipoterapii, konsultacje z psychologiem oraz tyflospecjalistą i 
odbył się pokaz sprzętu. Wsparciem objęto 20 mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. 
Projekt skierowany do osób z dysfunkcją wzroku oraz ich najbliższego otoczenia.

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
Fundacja Szansa dla 
Niewidomych, grono 
współorganizatorów oraz 
niemal sześciuset 
partnerów stworzyli 
wydarzenie 
niepowtarzalne, XIV 
edycję Międzynarodowej 
Konferencji REHA FOR THE 
BLIND® IN POLAND - 
„Świat dotyku, dźwięku i 
magnigrafiki” , która 
odbyła się w dniach 1-2 
grudnia 2016 r. w Pałacu 
Kultury i Nauki w 
Warszawie i w Warszawie. 
Tematem przewodnim 
było hasło „ Wybitni 
niewidomi – ich wpływ na 
rozwój nowoczesnych 
społeczeństw”. 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.

82.30.Z
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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) 2 871 599,69 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 970 497,74 zł

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

c) Przychody z działalności gospodarczej 189 875,11 zł

d) Przychody finansowe 0,17 zł

e) Pozostałe przychody 711 226,67 zł

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

82.30.Z Działalność gospodarcza Fundacji związana jest z 
organizacją targów wystaw i kongresów. 
Fundacja zorganizowała wielką wystawę na 
której polscy oraz zagraniczni producenci 
sprzętu niwelującego skutki inwalidztwa wzroku 
prezentowali najnowocześniejsze obecnie 
istniejące rozwiązania techniczne. Wystawa 
gościła producentów z niemal całego świata, w 
tym między innymi ze Stanów Zjednoczonych, 
Francji, Niemiec, Szwecji, Irlandii oraz kilku 
innych mniejszych państw europejskich.  
Ponadto incydentalnie Fundacja sprzedawała 
tzw. książki brajlowskie oraz w druku 
powiększonym.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 6 465,90 zł
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0,00 zł

1 746 562,91 zł

676 490,90 zł

0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 310 593,09 zł

0,00 zł

310 058,12 zł

0,00 zł

534,97 zł

0,00 zł

0,00 zł

2.4. Z innych źródeł 131 486,89 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

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 6 465,90 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: 2 737 547,67 zł 6 465,90 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

2 022 986,69 zł 6 465,90 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

1 Rehabilitacja społeczna i zawodowa inwalidów wzroku. 6 465,90 zł

1 Rehabilitacja społeczna i zawodowa inwalidów wzroku. 6 465,90 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 2 423 053,81 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 -52 488,95 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

0,00 zł

714 560,98 zł

0,00 zł 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

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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1.1. 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)

45,0 osób

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)

34,0 etatów

165,0 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)

2,00 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

0,00 osób

2,00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 1 492 745,52 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

1 042 313,76 zł

1 042 313,76 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 450 431,76 zł

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

1 103 207,00 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 1 103 207,00 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)

4 593,25 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)

35,42 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)

1 951,30 zł

23,00 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

23,00 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)

13,00 osób

w 
tym:

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

13,00 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

5 181,78 zł

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

600,00 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)

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

1 „365 dni czyli zobaczyć 
niewidzialne – kalendarz 
dedykowany niewidomym i 
słabowidzącym”

Publikacja tyflokalendarza na 
rok 2017 w wersji 
transparentnej, z tyflografikami 
przedstawiającymi zabytki i 
atrakcje miejskie (60 
egzemplarzy)

Zadanie zrealizowane przy wsparciu 
finansowym Miasta Białystok, 
Umowa 5/2016 z dnia 13 maja 2016

14 300,00 zł

2 „Niewidomi za kierownicą” Organizacja motopikniku dla 
niewidomych i niedowidzących 
z województwa 
świętokrzyskiego

Urząd Marszałkowski Województwa 
Świętokrzyskiego,

1 000,00 zł

3 Aktywna turystyka 
usprawnia, kształci i 
integruje

Organizacja spływu kajakowego 
po rzece Nidzie dla 10 
niewidomych i niedowidzących 
z województwa 
świętokrzyskiego oraz dla 10 
osób widzących - studentów 
kieleckich uczelni.

Urząd Marszałkowski Województwa 
Świętokrzyskiego

1 000,00 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

0,00 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

12 900,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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4 „Umiejętności komputerowe 
szanse na aktywne życie - III 
edycja”

Organizacja szkolenia 
komputerowego dla 14 
niewidomych i niedowidzących 
z województwa 
świętokrzyskiego w ośrodku 
Łucznik w Sielpi.

Samorząd Województwa 
Świętokrzyskiego

11 715,00 zł

5 „Warsztaty komputerowe dla 
niewidomych wzbogacone o 
integrację poprzez kulturę i 
sport”

W ramach projektu 
zorganizowano szkolenie 
dotyczące obsługi komputera ze 
specjalistycznym programem 
oraz prezentację dostępnego 
sprzętu tyfloinformatycznego

Samorząd województwa opolskiego 9 950,00 zł

6 „Wielkie spotkanie osób 
niepełnosprawnych REHA 
FOR THE BLIND IN POLAND 
2016 – Rola zmysłów w życiu 
niewidomych.”

Wyjazd 50 osobowej grupy z 
terenu województwa 
opolskiego na konferencję REHA 
w Warszawie

Samorząd województwa opolskiego 10 000,00 zł

7 „II edycja 
zachodniopomorskich 
obchodów 
Międzynarodowego Dnia 
Białej Laski”

Prowadzenie kampanii 
informacyjnych na rzecz 
integracji osób 
niepełnosprawnych i 
przeciwdziałaniu ich 
dyskryminacji

Ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przekazanych za 
pośrednictwem Województwa 
Zachodniopomorskiego

69 400,00 zł

8 „Dotknij Pomorza 
Zachodniego – Uroki 
udźwiękowionych 
krajobrazów pomorza 
zachodniego”

Wydanie przewodnika 
turystycznego dla osób z 
dysfunkcją wzroku (2 tomy x 
100 szt.), który otrzymały 
instytucje w województwie 
zachodniopomorskim

Samorząd Województwa 
Zachodniopomorskiego oraz Miasto 
Szczecin

44 960,00 zł

9 „Droga do samodzielności – 
REHA 2016”

Wyjazd 40 osób pociągiem PKP 
na Konferencje Reha For the 
Blind in Poland w Warszawie

Gmina Miasta Szczecin 2 568,40 zł

10 „E – senior – szkolenia 
komputerowe dla osób w 
wieku senioralnym z terenu 
Miasta Rzeszowa”

Koordynacja, rekrutacja, 
przeprowadzanie szkoleń (40h 
szkolenia komputerowego + 10h 
szkolenia z obsługi smartphone)

Gmina- Miasto Rzeszów 44 200,00 zł

11 „Samodzielni, aktywni i 
twórczy – cykl zajęć 
rehabilitacyjnych z 
kynoterapii dla dzieci z 
terenu Miasta Rzeszowa”

Rehabilitacja dzieci 
niepełnosprawnych, otwarcie 
się na świat zewnętrzny oraz 
dążenie do wyrabiania trwałych 
nawyków społecznych poprzez 
zabawę i zajęcia kynoterapi.

Gmina- Miasto Rzeszów 5 400,00 zł

12 „Warszawa w Virtualnym  
świecie i praktyce”

Projekt dotyczył przeszkolenia 
75 beneficjentów z 
podstawowej obsługi 
smartfonów/ tabletów oraz 
aplikacji „Virtualna Warszawa”.

Biuro Pomocy i Projektów 
Społecznych m.st. Warszawy

36 520,00 zł

13 Przyjazne uczelnie- przyjazne 
studia II”

Przeprowadzenie audytów w 
pięciu uczelniach. Wydanie 
informatora zawierającego 62 
strony tekstu

Biuro Pomocy i Projektów 
Społecznych m.st. Warszawy

10 100,00 zł

14 „VIP System +” Zostały opracowane materiały 
szkoleniowe, informacyjne 
projektu ich wydruk oraz 
opracowana i przeprowadzona 
promocja projektu (dystrybucja 
1000 sztuk ulotek podczas XIV 
edycji Konferencji REHA FOR 
THE BLIND IN POLAND)

Biuro Pomocy i Projektów 
Społecznych m.st. Warszawy

61 352,91 zł

Druk: NIW-CRSO 17



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)

15 Niewidomi lubuszanie w 
"Świecie dźwięku i dotyku"

Organizacja wyjazdu na dwu 
dniowe spotkanie integracyjne 
REHA FOR THE BLIND IN 
POLAND środowiska osób 
niewidomych i niedowidzących 
w Warszawie w grudniu 2016 
roku. Zadanie skierowane jest 
do osób niewidzących i 
niedowidzących, ich rodzin, 
opiekunów, przedstawicieli 
organizacji pozarządowych, 
instytucji współpracujących z 
osobami z dysfunkcją wzroku 
zamieszkujących województwo 
lubuskie.

Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Zielonej Górze

8 780,00 zł

16 „Łamiemy bariery 
niepełnosprawności- 
warsztaty dla osób 
niewidomych i słabo 
widzących oraz 
bezpośrednio 
zaangażowanych w proces 
ich rehabilitacji”

Zajęcia z hipoterapii, 
konsultacje z psychologiem oraz 
tyflospecjalistą i pokaz sprzętu

Urząd Marszałkowski w Toruniu 6 250,00 zł

17 „Komputer przyjazny 
niewidomym seniorom - III 
edycja”

Przeprowadzenie szkolenia 
stacjonarnego dla 15 serniorów 
z dysfunkcją wzroku z zakresu 
obsługi programu 
upraszczającego i 
udźwiękawiającego środowisko 
Windows

Urząd Marszałkowski Województwa 
Świętokrzyskiego

7 000,00 zł

18 „Droga do samodzielności 
Reha 2016”

Organizacja wyjazdu na XIV 
Edycję konferencji Reha For the 
Blind in Poland dla 54 osób 
niewidomych i niedowidzących 
z województwa 
świętokrzyskiego

Urząd Wojewódzki woj. 
Świętokrzyskiego

11 250,00 zł

19 „Niewidomi na szlaku 
krakowskich biskupów”

Zadanie polegało na organizacji 
wydarzenia turystycznego dla 
30 niewidomych i 
niedowidzących oraz ich 
widzących 
opiekunów/przewodników z 
województwa świętokrzyskiego

Samorząd Województwa 
Świętokrzyskiego,

17 516,00 zł

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

1 Promowanie aktywności 
osób niepełnosprawnych w 
różnych dziedzinach życia 
społecznego i zawodowego”

Wywiady z aktywnymi osobami 
niepełnosprawnymi wydane w 
formie publikacji w druku 
transparentnym z adaptacją 
zdjęć tych osób na grafiki 
wypukłe w publikacji.

PFRON 16 300,00 zł

2 „Publikacja treści Konwencji 
o Prawach Osób 
Niepełnosprawnych”

publikacja Konwencji o prawach 
osób niepełnosprawnych w 
brajlu

PFRON 28 350,00 zł
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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)

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 „Prowadzenie grupowych i 
indywidualnych zajęć, które 
mają na celu nabywanie, 
rozwijanie i podtrzymywanie 
umiejętności niezbędnych do 
samodzielnego 
funkcjonowania osób 
niepełnosprawnych”

grupowe zajęcia z orientacji w 
przestrzeni oraz z 
przewodnikiem turystycznym, 
wycieczka po Lublinie.

PFRON 21 945,00 zł

4 Organizowanie i 
prowadzenie szkoleń, 
kursów i warsztatów dla 
członków rodzin osób 
niepełnosprawnych, 
opiekunów, kadry i 
wolontariuszy bezpośrednio 
zaangażowanych w proces 
rehabilitacji zawodowej lub 
społecznej osób 
niepełnosprawnych”

Przeszkolenie osób w zakresie 
dostosowania przestrzeni oraz 
wdrażania konwencji ONZ o 
Prawach Osób 
niepełnosprawnych

PFRON 22 645,00 zł
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Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

MAREK KALBARCZYK Data wypełnienia sprawozdania
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