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Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

FUNDACJA SZANSA DLA NIEWIDOMYCH

Kraj          POLSKA Województwo     
MAZOWIECKIE

Powiat WARSZAWA

Gmina 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 E-mail 
szansa@szansadlaniewido
mych.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
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego)

Marek Kalbarczyk – Prezes Zarządu

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

Jacek Kwapisz – Przewodniczący Rady Fundatorów
Leonora Bużańska – członek Rady Fundatorów
Renata Wardecka – członek Rady Fundatorów
Andrzej Pokorski – członek Rady Fundatorów

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celami Fundacji są:
1. tworzenie równych szans życiowych dla osób 
niepełnosprawnych, a w szczególności dla osób niewidomych i 
słabowidzących poprzez ich rehabilitację zawodową i adaptację 
społeczną,
2. upowszechnianie wiedzy na temat edukacji, rehabilitacji oraz 
kompleksowej pomocy osobom niewidomym i słabowidzącym, w 
tym prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej dla rodzin i 
osób zawodowo zajmujących się pracą i współpracą                   z 
niewidomymi i słabowidzącymi,
3. przygotowywanie i kształcenie kadr pomagających osobom 
niewidomym i słabowidzącym w zakresie edukacji, rehabilitacji, 
integracji społecznej,
4. promocja zatrudnienia, aktywizacja zawodowa osób niewidomych 
i słabowidzących pozostających bez pracy lub zagrożonych utratą 
pracy,
5. promowanie, wspieranie rozwoju, upowszechnianie kultury 
fizycznej, rekreacji, sportu, turystyki wśród osób niewidomych i 
słabowidzących,
6. ochrona praw, działalność na rzecz przestrzegania praw osób 
niepełnosprawnych,
7. kształtowanie świadomości społecznej, opinii publicznej i 
popularyzowanie wiedzy na temat specyficznych potrzeb, 
możliwości, sytuacji społecznej osób niewidomych               i 
słabowidzących oraz ich rodzin, 
8. reprezentowanie interesów środowiska niewidomych i 
słabowidzących oraz ich rodzin,
9. działalność ekspercka, inicjowanie badań naukowych w 
dziedzinie oceny, terapii widzenia, edukacji, rehabilitacji, ochrony 
zdrowia osób niewidomych i słabowidzących.
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10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

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

Cele statutowe realizuje przez:
1. inicjowanie, propagowanie i prowadzenie różnych form pomocy, 
samopomocy, poradnictwa, wymiany doświadczeń i informacji dla 
osób niewidomych   i słabowidzących, ich rodzin; inicjowanie, 
organizowanie i prowadzenie lokalnych, środowiskowych grup 
wsparcia dla rodzin i grup samopomocy,
2. organizowanie szkoleń dla osób niepełnosprawnych oraz osób 
pracujących z nimi   i świadczących na ich rzecz pomoc w różnych 
dziedzinach, 
3. organizowanie krajowych i międzynarodowych konferencji, 
sympozjów, seminariów, kursów, szkoleń z udziałem 
profesjonalistów z różnych dziedzin medycyny, rehabilitacji, 
edukacji, techniki i terapii dla osób niepełnosprawnych oraz 
zaangażowanych w leczenie, rehabilitację, edukację i wszelką 
pomoc osobom niewidomym i słabowidzącym,
4. prowadzenie poradnictwa skierowanego do osób 
niepełnosprawnych, ich rodzin, a także osób pracujących z osobami 
niepełnosprawnymi,
5. działalność dokumentacyjną i wydawniczą, a zwłaszcza 
gromadzenie, opracowywanie, udostępnianie i wydawanie 
wszelkich publikacji dotyczących problematyki osób niewidomych i 
słabowidzących, w tym opracowywanie i rozpowszechnianie 
poradników a także gromadzenie wszelkiej dokumentacji, w tym 
również filmowej i fotograficznej związanej z realizacją celów 
statutowych,
6. inicjowanie i wprowadzanie nowoczesnych metod rehabilitacji i 
edukacji,
7. promowanie metod terapii, edukacji, wychowania, rehabilitacji 
osób niewidomych i słabowidzących, w oparciu o własne 
doświadczenia,
8. udzielanie pomocy oraz prowadzenie poradnictwa dla osób 
niewidomych                          i słabowidzących w zakresie 
zdobywania umiejętności zawodowych oraz pośrednictwo pracy dla 
osób niewidomych i słabowidzących,
9. organizowanie wystaw, prezentacji sprzętu rehabilitacyjnego oraz 
najnowszych rozwiązań technicznych w dziedzinie oprogramowania 
skierowanych do osób niepełnosprawnych, w tym niewidomych i 
słabowidzących,
10. współdziałanie z organami władzy, organami administracji 
rządowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi i osobami 
fizycznymi, podmiotami gospodarczymi w kraju i za granicą we 
wszystkich formach dozwolonych prawem służące celom 
statutowym Fundacji,
11. wspieranie (m. in. informacyjnie, szkoleniowe) innych 
organizacji pozarządowych działających na rzecz osób 
niepełnosprawnych, a w szczególności niewidomych 
i słabowidzących,
12. popieranie i wprowadzanie w życie idei integracji osób 
niepełnosprawnych                       w społeczeństwie,
13. reprezentowanie interesów środowiska niewidomych i 
słabowidzących oraz ich rodzin
14. Fundacja tworzy i prowadzi Narodowy Instytut Niewidomych.

11. Najważniejsze sfery działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 
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), zaczynając od najważniejszej)

działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających 
bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy

działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
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II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

Główne działania (nieodpłatne) OPP w 2011 roku.
Od 1999 roku Fundacja organizuje coroczne, Międzynarodowe Konferencje 
Reha for the Blind® in Poland. REHA to znakomita okazja, aby zobaczyć na 
własne oczy, co to jest nowoczesna rehabilitacja. Można się zapoznać się z 
najnowszymi rozwiązaniami dedykowanymi niewidomym i niedowidzą¬cym. Co 
dla nas jest ważne, niewidomi dowiadują się na kolejnych Konferencjach. 
Niewidomi chcą żyć aktywnie i uczestniczyć we wszystkim co możliwe. REHA  
jest właśnie w tym celu organizowana. Efektem spotkań ma być zdobycie 
społecznego poparcia dla tej grupy niepełnosprawnych obywateli.
 Partnerem w organizowaniu Konferencji jest Towarzystwo Opieki nad 
Ociemniałymi w Laskach, które w ubiegłym roku obchodziło stulecie swojego 
istnienia. Powołaniem Towarzystwa jest rehabilitacja i edukacja dzieci i 
młodzieży z dysfunkcją wzroku. W Laskach jest naj¬starszy i najsławniejszy w 
Polsce ośrodek dla niewidomych uczniów. Kolejnym Partnerem jest Polski 
Związek Niewidomych, największa organizacja niewidomych w naszym kraju. 
Pomagają nam Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze dla Dzieci 
Niewidomych i Słabowidzących, uczelnie wyższe oraz Stowarzyszenie Kultury 
Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”.
W 2011 roku,  IX już edycję Konferencji poprzedziło spotkanie “Niewidomi 
Wschodu i Zachodu bliżej siebie”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele z tak 
państw jak: Japonia, Gruzja, Arabia Saudyjska, Oman, Izrael, Kenia, USA, 
Malta, Portugalia, Hiszpania, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Ukraina, Białorus, 
Litwa, Łotwa, Szwecja, Holandia, Niemcy, Szwajcaria i Czechy. Było to pierwsze 
tego typu międzynarodowe spotkanie osób niewidomych, słabowidzących i ich 
środowisk. Opracowano  i przyjętą, postulaty na drugą dekadę XXI wieku, 
rezolucję o sytuacji osób niewidomych, którą przekazano do władz państw i 
organizacji, a więc władz polskich, państw unii europejskiej oraz całego świata 
pt.: "Niewidomi bliżej świata, a świat bliżej nich!", doty¬cząca aktualnej sytuacji 
oraz perspektyw tego środowiska na przyszłość. W naszej opinii, o ile lata 90. 
oraz pierwsze lata XXI wieku były okresem rozwoju napawającym optymizmem, 
w tej chwili w wielu krajach obserwuje się wyraźny regres. Uczestnicy spotkania 
apelowali w powyższym  dokumencie również m.in. o:
• rozwijanie międzynarodowej współpracy w zakresie upowszechniania osiągnięć 
 rehabilitacji, elektroniki, informatyki, medycyny, polityki społecznej,
• przeznaczanie na politykę integracyjną inwalidów wzroku niezbędnych 
środków,
• uznanie ochrony zdrowia za jeden z najważniejszych priorytetów polityki 
społecznej.
IX edycja Konferencji odbyła się pod hasłem „Świat dotyku i dźwięku” i była 
dofinansowana przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych.  Patronat Honorowy objęła Małżonka Prezydenta, Pani 
Anna Komorowska. Konferencji patronowali także: Jarosław Duda – 
Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Adam Struzik – Marszałek 
Województwa Mazowieckiego, Hanna Gronkiewicz – Waltz, Prezydent Miasta 
Stołecznego Warszawy, Zbigniew Romaszewski – członek Trybunału Stanu, 
Kawaler Orderu Orła Białego. Patronat medialny objęły:  Radio dla Ciebie, 
Polityka i Claudia. 
Konferencja odbyła się w dniach 1-2 grudnia 2011 roku w gmachu Biblioteki 
Narodowej w Warszawie. Skierowana była do całego środowiska inwalidów 
wzroku oraz przedstawicieli władz lokalnych i centralnych, instytucji organizacji 
pozarządowych, które ustawowo, bądź statutowo zobowiązane są do 
rozwiązywania problemów nurtujących środowisko osób niepełnosprawnych, a w 
szczególności osób niewidomych i słabowidzących. Jej adresatem byli także 
przedsiębiorcy z całej Europy Wschodniej i Środkowej, producenci sprzętu 
rehabilitacyjnego i oprogramowania przeznaczonego dla inwalidów wzroku.
 Wygłoszono osiem referatów, w tym  m.in.: pt. ”Informatyka na świecie wczoraj, 
dzisiaj i jutro - prof. Jan Madey, Uniwersytet Warszawski”,   „Nowoczesne 
uczelnie. Sposób na otwarcie uczelni dla niewidomych studentów – Krzysztof 
Peda” - Prezes Stowarzyszenia „Twoje nowe możliwości”, „Refeksje na 
podstawie myśli Benedykta XVI” - ksiądz Maciej Kosewski, Fundacja Szansa dla 
Niewidomych, Fizjoterapia - kolejny zawód dostępny dla niewidomych - mgr 
Maria Miedzianowska, Fundacja Szansa dla Niewidomych, „Ping-pong dla 
niewidomych – kolejna dyscyplina sportu dostępna dla niewidomych i 
słabowidzących” – Janusz Mirowski, Fundacja Szansa dla Niewidomych, 
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„Przyjazne dla niewidomych otoczenie – TYFLOAREA – system oznakowań 
dźwiękowych i dotykowych” – dr Jan Omieciński z Uniwersytetu Łódzkiego.
Na Konferencji referaty wygłosili również zaproszeni goście z zagranicy, w tym 
Europy Wschodniej i Środkowej. Podzielili się osiągnięciami i problemami, jakie 
nurtują osoby niepełnosprawne za granicą w tym mówiono  m.in. o: „Sytuacji 
niewidomych w Szwecji” - Przedstawiciel Szwedzkiego Związku Niewidomych, 
„Jak radzą sobie niewidomi w skonfliktowanej i pogrążonej w kryzysie Ukrainie?” 
- Przedstawiciel Ukraińskiego Związku Niewidomych.
Konferencja podsumowała działalność  Fundacji prowadzoną na rzecz 
środowiska osób niewidomych i słabowidzących.
Przy okazji Konferencji została zorganizowana międzynarodowa prezentacja 
sprzętu rehabilitacyjnego i oprogramowania umożliwiającego niewidomym i 
słabowidzącym wykorzystywanie najnowszych osiągnięć wraz z rozwiązaniami 
technicznymi do nauki, pracy zawodowej i w życiu codziennym.
Konferencja była także okazją promocji w mediach efektów wykorzystania 
nowoczesnych metod rehabilitacji i technologii w aktywizacji społecznej oraz 
zawodowej osób z dysfunkcją wzroku.
Na podstawie wygłoszonych referatów, a także prezentacji najnowszych 
rozwiązań technicznych w dziedzinie tyfloinformatyki określone zostały kierunki 
rehabilitacji medycznej, społecznej i zawodowej oraz potrzeby środowiska w tym 
zakresie, a zwłaszcza: udźwiękawiania otoczenia i tworzenia baz 
informacyjnych, syntezy mowy w oparciu o elementy sztucznej inteligencji i 
mowy ludzkiej, jako interfejsu komunikacji z komputerem itp.
W Konferencji wzięło udział ponad 40 firm, organizacji pozarządowych oraz 
wyższych uczelni z kraju, Europy i Ameryki. W ciągu dwóch dni odwiedziło 
Konferencję około 1.800 osób. Najlepsze firmy oraz produkty rehabilitacyjne 
zostały wyróżnione przez Fundację statuetkami „Idol Firma”, „Idol Produkt”.  W 
roku 2011 do konkursu Idol doszły również nowe kategorie:
-  „Idol Środowiska” czyli wybitna osoba niewidoma, która zadziwia innych swoją 
pracowitością, energią, pomysłowością, wpływa na poprawę warunków życia 
niewidomych i słabowidzących w Polsce lub też osoba widząca, której praca 
przyczynia się do emancypacji inwalidów wzroku;
-  „Idol w kategorii Przedstawiciel Mediów” – osoba fizyczna lub prawna, która 
przyczynia się do uniezależnienia środowiska osób niewidomych i 
słabowidzących;
- „Idol w kategorii Idealny Urzędnik lub Urząd” – który rozumie potrzeby 
środowiska oraz przeciwdziała izolacji niewidomych;
-  „Idol w kategorii Placówka Oświatowa” wszelkie podmioty zajmujące się 
edukacją dzieci i młodzieży, dla których nauczanie niewidomych i 
słabowidzących jest ważnym elementem całego procesu kształcenia.
Konferencję wzbogaciliśmy  o szereg atrakcji, wśród których znalazły się m.in.:
• Kiermasz książki dla niewidomych,
• Niewidomi też chcą atrakcyjnie wyglądać! czyli bezpłatne porady dotyczące 
kreowania swojego wizerunku, połączone z nauką makijażu,
• Mecz ping-ponga,
• Gabinet Dźwięku i Dotyku,
• Laserowe strzelectwo bezwzrokowe,
• Reversi,
• Pokaz filmów z audiodeskrypcją w tym najnowszego filmu Jerzego Hoffmana 
pt. „1920 Bitwa Warszawska” oraz  „Gwiazdy Kopernika” w reżyserii Zdzisława 
Kudły i Andrzeja Orzechowskiego,
• Można nie widzieć, ale grać i śpiewać trzeba – pospolite ruszenie wszystkich 
tych, którzy kochają muzykę,
• Spotkanie z Mistrzem – koncert wybitnego niewidomego, węgierskiego pianisty 
Tamasa Edriego.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację 
działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, 
„zagranica”)

cały kraj

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym
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1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji 
społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w 
przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o 
systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1

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

Liczba odbiorców działań organizacji

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

4500

100

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

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

1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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)

Główne działania (nieodpłatne)  Fundacji zostały wymienione i 
opisane w w/w punkcie II.1. Oprócz nich, Fundacja w  2011 roku   
kontynuowała -  w ramach umowy wieloletniej zawartej z 
Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
- realizację projektu pn. „Niewidomi biznesmeni – czas na własną 
firmę”. Projekt realizowany był w 5. województwach: opolskim, 
lubuskim, mazowieckim, pomorskim oraz lubelskim. 
Jego celem jest zmotywowanie osób niewidomych i 
słabowidzących do założenia własnej działalności gospodarczej. 
W ramach szkoleń i indywidualnych konsultacji beneficjenci 
zdobywają m.in. kompleksową wiedzę o możliwościach uzyskania 
z różnych źródeł dofinansowania na założenie własnej 
działalności gospodarczej. Fundacja udziela swoim 
podopiecznym wsparcia, zarówno merytorycznego, jak i 
praktycznego, aby osoby niewidome i słabowidzące, były gotowe 
na założenie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Ta 
grupa osób niepełnosprawnych jest grupą o zwiększonym ryzyku 
wykluczenia społecznego. Mimo dużej ilości projektów na rzecz 
niepełnosprawnych, trudno jest znaleźć działania uwzględniające 
specyficzne potrzeby osób z wadami wzroku. Doświadczenie 
pozwoliło nam wypracować efektywne metody pracy i sposoby 
dostosowania materiałów do potrzeb inwalidów wzroku. Dla tej 
grupy skuteczną rehabilitacją jest praca zawodowa, która rozwija 
umiejętności społeczne i pomaga pokonywać bariery 
psychospołeczne. Niestety, niewielu pracodawców decyduje się 
na zatrudnienie osób z niepełnosprawnością wzrokową, dlatego 
też postanowiliśmy dać szanse inwalidom wzroku, na „wzięcie 
spraw w swoje ręce” i pomóc im w założeniu oraz prowadzeniu 
własnej działalności gospodarczej.
 Poprzez projekt przekonujemy osoby niewidome i słabowidzące 
do wzmożonej pracy; przekonujemy, że nie mogą być bierni i 
czekać na odpowiednią dla siebie ofertę pracy, lecz sami, jako 
przedsiębiorcy tworzyć dla siebie i innych przyjazne miejsca 

Lp Nazwa placówki Miejscowość/ci, w której/ych 
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym
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pracy.
Głównym celem projektu jest poprawa aktywności ekonomiczno-
zawodowej oraz integracja społeczna osób niewidomych i 
słabowidzących. Cel główny osiągany jest poprzez realizację 
celów szczegółowych, tj. m.in.:
• udzielanie kompleksowej pomocy w rozpoczęciu działalności 
gospodarczej i pozyskaniu na nią środków finansowych,
• szkolenia z zakresu efektywnego prowadzenia własnej 
działalności gospodarczej,
• przełamywanie barier psychospołecznych.
Zamierzone cele były i są realizowane poprzez warsztaty oraz 
indywidualne poradnictwo w placówkach dostosowanych do 
specyficznych potrzeb uczestników projektu. 
          Ważnym elementem projektu jest pomoc przy stworzeniu 
przez uczestnika projektu biznes planu, który wykorzystywany jest 
przy działaniach zmierzających do sfinalizowania pomysłu 
samozatrudnienia. 
Aby pomoc świadczona była w jak najpełniejszy sposób, 
udostępniliśmy także bezpłatną infolinię dla osób 
zainteresowanych.
W okresie sprawozdawczym, Fundacja kontynuowała  realizację 
projektu pt. „Tyflopunkt – droga do samodzielności”. Projekt 
realizowany był w 10.  województwach: mazowieckim, 
pomorskim, lubuskim, lubelskim, podkarpackim, opolskim, 
małopolskim, łódzkim, warmińsko – mazurskim oraz 
świętokrzyskim. Celem projektu bylo podniesienie poziomu 
umiejętności, a co za tym idzie – samodzielności osób z 
dysfunkcją wzroku poprzez:
• nowoczesne, kompleksowe i zintegrowane działania 
wykorzystujące najnowszą technologię rehabilitacyjną, 
• wieloletnie doświadczenie pracowników i współpracowników, 
najlepszych specjalistów w tej dziedzinie w Polsce,
• efektywne metody pracy z osobami niewidomymi i 
słabowidzącymi poprzez zajęcia indywidualne i grupowe. 
Znamy realną sytuację i potrzeby osób z dysfunkcją wzroku, gdyż 
w dużej mierze naszymi pracownikami i współpracownikami są 
wybitne osoby niewidome i słabowidzące. Sytuacja taka pozwala 
skutecznie weryfikować przydatność naszych działań. W tej 
kwestii różnimy się od wielu innych instytucji działających w tej 
dziedzinie. Zależy nam, by zagrożone wykluczeniem społecznym 
osoby z dysfunkcją narządu wzroku, podniosły poziom 
samodzielności i uczyniły 
z tego pierwszy i najważniejszy krok do pełnego uczestnictwa w 
życiu społecznym oraz wykorzystania wszelkich możliwości 
rozwoju edukacyjnego, zawodowego, społecznego i kulturalnego.
       W  wojewódzkich Tyflopunktach osoby niepełnosprawne 
otrzymują praktyczne porady i niezbędne informacje, 
umożliwiające zwiększenie samodzielności, a co za tym idzie – 
podjęcie właściwej decyzji w zakresie wyboru dalszej drogi 
edukacyjnej, pracy zawodowej, doboru odpowiednich narzędzi do 
ich realizowania oraz funkcjonowania  w lokalnej społeczności. 
W ramach grupowych i indywidualnych działań mających na celu 
nabywanie, rozwijanie oraz podtrzymanie umiejętności 
niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób 
niewidomych i słabowidzących prowadziliśmy i w dalszym ciągu 
prowadzimy skondensowane, kompleksowe szkolenia z zakresu 
rehabilitacji podstawowej, wzbogacone o elementy nowoczesnej 
technologii rehabilitacyjnej, stanowiącej rozwiązania nowatorskie, 
unikalne w skali kraju.
 Od 2009 roku realizujemy projekt „Dotrzeć do celu …”. Głównym 
celem projektu jest skuteczna aktywizacja społeczna i efektywna 
oraz pomoc w znalezieniu i utrzymaniu pracy przez naszych 
podopiecznych z dysfunkcja wzroku. Niepełnosprawni 
beneficjenci odbyli szkolenia w obrębie: 
• informatyki w zakresie konfiguracji sprzętu, sprawnej obsługi 
graficznych systemów operacyjnych, ich budowy i elementów 
składowych, obsługi programu Word, PowerPoint oraz arkuszy 
kalkulacyjnych, tworzenia pism urzędowych przy pomocy 
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programu Word i programów udźwiękawiających, obsługiwania 
programu Power Point i oprogramowania dodatkowego: 
antywirusów, programów sieciowych, odtwarzania plików audio i 
video, archiwizacji danych, poczty elektronicznej, 
• tyfloinformatyki odnośnie zapoznania się, wypróbowania i 
instalowania nowoczesnych technologii przystosowanych do 
potrzeb osób niewidomych i niedowidzących (monitor brajlowski, 
syntezatory mowy, urządzenia lektorskie, powiększalniki, 
brajlowski monitor do prezentowania grafiki z komputera, 
specjalistyczny dyktafon), sprawnego pozyskiwania informacji z 
Internetu przy użyciu przeglądarek internetowych i programów 
udźwiękawiających. Sprawnego odczytywania i tworzenia tabel 
(Excel). Pozyskiwania informacji z dokumentów czarnodrukowych 
z wykorzystaniem sprzętu lektorskiego, przenośnego i 
stacjonarnego,
• instruktażu rehabilitacji w zakresie samooceny dotyczącej 
stopnia zrehabilitowania, orientacji przestrzennej, samodzielnego 
poruszania się z białą laską, pracy zawodowej 
i społecznej jako formy rehabilitacji, przykładowych niewidomych 
ludzi sukcesu, organizacjach społecznych działających na rzecz 
środowiska osób niewidomych 
i niedowidzących, chodzenie z przewodnikiem, orientacji 
przestrzennej, czynności codziennych przydatnych w pracy; 
wykorzystywaniu nowoczesnych narzędzi technicznych służących 
poruszaniu się w przestrzeni otwartej, rozpoznawaniu przeszkód i 
nawigowaniu,
• doradztwa zawodowego w zakresie zasad sporządzania 
dokumentów aplikacyjnych, technik podpisywania się przez osoby 
niedowidzące i niewidome, sporządzaniem listów motywacyjnych, 
CV i kart biznesowych, sposobów poszukiwania pracy (Internet, 
znajomi, UP itd.), charakterystyki rozmowy kwalifikacyjnej, 
specyfiki zatrudniania niepełnosprawnych,
• języka angielskiego w zakresie przygotowywania i zdobywania 
tekstów i plików audio, wykorzystaniu telefonu komórkowego jako 
słownika, wykorzystanie programów powiększających i 
udźwiękawiających w nauce języka angielskiego, ćwiczeń słuchu, 
wykorzystania Internetu do nauki (kursy internetowe, fora, pliki 
multimedialne),
• pracy nad wizerunkiem w zakresie prezentacji na rozmowie 
kwalifikacyjnej, negocjacjach, komunikacji niewerbalnej, 
gestykulacji, mimiki twarzy, wywieraniu wpływu, higieny osobistej, 
ubiorze i fryzurze, dobieraniu odpowiednich kosmetyków do typu 
urody, makijażu, zasadach ubioru, problemów, wad, niedostatków 
oraz propozycji 
w temacie higieny osobistej, ubioru, postawy, mimiki, gestykulacji 
czy fryzury
• prawa w zakresie ogólnych zasad prawa pracy, obowiązków 
pracownika i pracodawcy, urlopów.
Większość kursantów, uczestników projektu podjęło aktywność 
społeczną, część z nich podjęła pracę bądź staż oraz kolejni są w 
trakcie negocjacji o pracę. Beneficjenci uczestniczący 
w szkoleniach podnieśli swoje kwalifikacje i kompetencje 
zawodowe, nauczyli się odczytywać dokumenty czarno drukowe 
przy pomocy nowoczesnego, specjalnego sprzętu, składać 
wyraźny podpis, usystematyzowali i podnieśli poziom wiedzy z 
języka angielskiego, poznali przysługujące im prawa w pracy i 
życiu społecznym. 
Dzięki uczestnictwu w bogatych merytorycznie szkoleniach 
beneficjenci zwiększyli swoją aktywność społeczną i umiejętności 
związane z komunikacją interpersonalną. Uczestnicy szkoleń 
nabyli umiejętność pracy w grupie i radzenia sobie ze stresem, 
dobrej organizacji czasu i twórczego myślenia. Beneficjenci 
przełamali bariery psychospołeczne związane z 
niepełnosprawnością i wejściem na rynek pracy, poprawili własny 
wizerunek oraz mniemanie 
o sobie samym i w oczach innych. Cykl szkoleń spowodował 
zwiększenie ich motywacji do poszukiwania pracy i wzrostu ich 
aktywności społecznej oraz poziomu samodzielności w życiu 
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codziennym.
W związku z realizacją projektu wydane zostały poradniki oraz 
materiały dla wszystkich uczestników.
       Główną barierą w życiu osób z dysfunkcją wzroku jest brak 
wiedzy na temat narzędzi, dzięki którym niewidomi mogą 
samodzielnie wykonywać czynności ze świata widzących. Nasza 
Fundacja zaprosiła w ubiegłym roku do udziału w projekcie 
„Tyflobus”. Celem był wzrost wiedzy na temat problemów osób 
niewidomych i sposobów ich rozwiązywania. „Tyflobus Widzieć 
Więcej na Mazowszu – Czyli z Dźwiękiem i Dotykiem przez 
Świat” został dofinansowany przez Zarząd Województwa 
Mazowieckiego. Akcja trwała od 1 lipca do 31 października 2011 
r. Zgodnie z założeniem projektu, pracownicy Fundacji i 
wolontariusze odwiedzili 42 miasta powiatowe.
Celem projektu było kształtowanie właściwych postaw 
społeczności lokalnych wobec inności będącej wynikiem braku 
wzroku lub jego znacznego uszkodzenia. 
Poprzez organizowanie powyższych akcji zaprezentowano sprzęt, 
oprogramowanie, grafiki dla niewidomych, systemy 
udźwiękowienia przestrzeni publicznej. Dzięki bezpośrednim 
rozmowom z pracownikami Fundacji, którzy też są osobami 
niepełnosprawnymi, możliwym stało się pokonywanie barier 
mentalnych – stereotypów, że niewidomy to osoba wymagająca 
ciągłej opieki.
Realizując naszą akcję chcieliśmy pokazać, że poprzez 
świadomie kontrolowane działania trzeba upowszechniać wiedzę 
o możliwościach, potrzebach i ograniczeniach osób niewidomych 
i słabowidzących, eliminować dystans i lęk przed innością, 
upowszechniać wzorce właściwego zachowania się we 
wzajemnych kontaktach. Chcieliśmy pokazać, że ludzie, którzy 
nie widzą lub widzą bardzo mało, mogą żyć niezależnie i 
samodzielnie przy czasami naprawdę nieznacznym wsparciu 
środowiska. Udało się. Dzięki realizacji projektu, znaczna część 
społeczeństwa województwa mazowieckiego przestała bać się 
niepełnosprawności wzrokowe,  uwierzyła, że osoby z dysfunkcją 
narządu wzroku są pełnoprawnymi obywatelami Ziemi 
Mazowieckiej.
Z uwagi na fakt, że odwiedziliśmy wszystkie 42 miasta powiatowe 
Mazowsza, adresatem naszej kampanii informacyjnej była cała 
społeczność Mazowsza, czyli około 5 mln osób.
Odbiorcami akcji „Tyflobus – Widzieć więcej na Mazowszu” byli 
wszyscy mieszkańcy miast powiatowych: osoby pełnosprawne 
zainteresowane problemami niewidomych, wśród nich osoby 
młode, u których dopiero kształtuje się wizerunek niewidomych, 
ale także starsze, zaniepokojone perspektywą utraty czy 
znacznego pogorszenia wzroku, którym zetknięcie z 
technologiami wspomagającymi funkcjonowanie wzrokowe dało 
nadzieje na dobre funkcjonowanie w przyszłości; członkowie 
rodzin osób niewidomych; władze lokalne; pracownicy PCPR-ów i 
MOPS-ów jako osoby na co dzień uczestniczące w pracownicy 
szkół, urzędów, firm – jako potencjalni pracodawcy niewidomych 
lub świadczących usługi na ich rzecz, i inne. Nasz przekaz 
skierowaliśmy też bezpośrednio do niewidomych i słabo 
widzących, którzy dowiedzieli się o akcji z mediów (np. Internet, 
radio lokalne).
Osiągnięto m.in. następujące  rezultaty miękkie:
• nastąpiło podniesienie wiedzy wśród mieszkańców 
województwa mazowieckiego o potrzebie i możliwościach 
nowoczesnej rehabilitacji niewidomych,
• nastąpił wzrost postaw nie wykluczających osoby ze znacznymi 
dysfunkcjami wzroku z głównych nurtów życia: edukacji, pracy, 
życia społecznego.
Osiągnięte rezultaty twarde to:
• akcja dotarła do kilku milionowej społeczności mieszkańców 
Ziemi Mazowieckiej,
• wykonano i przekazano miastom 30 trwałych tyflografik ich 
herbów, bądź logo miasta wybranego przez pracownika Urzędu 
odpowiedzialnego za akcję Tyflobus, 
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• podjęto  współpracę z 42 jednostkami samorządu terytorialnego  
w celu szerzenia wiedzy nt. nowoczesnej rehabilitacji osób z 
dysfunkcją wzroku.
W 2011 roku Tyflobus wyruszył w świat raz jeszcze. Tym razem 
odwiedził województwo lubuskie, gdzie gościł w 14 miastach. 
Akcja trwała od 12.09.2011 do 29.09.2011 r. i była prowadzona 
pod hasłem  „Tyflobus dźwiękiem i dotykiem przez życie” i miała 
za zadanie: 
• podnieść świadomość i wiedzę na temat problemów i potrzeb 
osób niepełnosprawnych, w szczególności niewidomych i 
niedowidzących, 
• niwelować bariery mentalne, przekonania, że niewidomi są 
bierni, potrzebują stałej opieki, są niewydajni w pracy, 
• przedstawić nowoczesne rozwiązania, dzięki którym osoby 
posiadające dysfunkcję wzroku mogą być samodzielne, mogą 
czytać, uczyć się i pracować, 
• przybliżyć władzom i pracownikom instytucji społecznych 
możliwości, jakie dają nowoczesne rozwiązania.
    W okresie sprawozdawczym został zrealizowany projekt pt. 
„Niewidomi turyści na Mazowszu” współfinansowany przez 
Zarząd Województwa Mazowieckiego. Realizowany był od 1 
września do 20 grudnia 2011 roku. W ramach jego realizacji, 100 
osób niewidomych i niedowidzących z całej Polski i zagranicy 
zwiedziło Centrum Nauki Kopernik, Zamek Królewski i dzięki 
temu zdobyło wiadomości o kulturze i historii Mazowsza. 
Spotkanie odbyło się równolegle z Konferencją Reha.
Celem projektu była: 
• promocja Mazowsza poprzez organizację wydarzenia 
turystycznego dla środowiska osób niewidomych i 
niedowidzących,
• promocja Warszawy wśród  międzynarodowego środowiska 
osób z dysfunkcją wzroku,
• upowszechnianie kultury wśród inwalidów wzroku,
• integracja środowiska międzynarodowego i polskiego.
      Zrealizowano kolejny projekt pt. „Członek mojej rodziny to 
osoba niewidoma. Wbrew temu co myślą inni – żyjemy 
normalnie”, współfinansowany ze środków Państwowego 
Funduszu Realizacji Osób Niepełnosprawnych. Celem projektu 
była poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób 
niepełnosprawnych. W ramach projektu zostało przeprowadzone 
3. dniowe szkolenie dla 1. członka rodziny/opiekuna osoby 
niewidomej, słabowidzącej w ramach, którego specjaliści z 
zakresu psychologii, pedagogiki, tyflorehabilitacji, tyfloinformatyki 
przeszkolili pełnosprawnych członków rodzin (w tym 
rodziców/opiekunów dzieci i młodzieży)  osób niewidomych, w jaki 
sposób pomóc niewidomym w zakresie wykonywania czynności 
dnia codziennego, orientacji przestrzennej, w jaki sposób 
korzystać ze specjalistycznego sprzętu i oprogramowania 
ułatwiającego życie codzienne oraz dostęp do informacji dla 
niewidomych. Uczestnicy dowiedzieli się: 
• Czym jest ślepota,
• Jakie wywołuje skutki w psychice osoby ociemniałej,
• Jak pomagać osobie niewidomej lub szczątkowo widzącej,
• Jakie są jej możliwości i ograniczenia,
• W jaki sposób radzić sobie, gdy w domu pojawia się „ślepota”,
• Jak radzić sobie z własną tragedią, gdy jedna z najbliższych 
osób traci wzrok,
• Jak dostosować mieszkanie do potrzeb osoby niewidomej,
• W jaki sposób uczyć osobę niewidomą wykonywania 
bezwzrokowo najprostszych czynności dnia codziennego, 
• Jak uczyć niewidomego chodzenia z białą laską,
• Gdzie starać się o dofinansowanie ze środków publicznych na 
turnusy i sprzęt rehabilitacyjny,
• W jaki sposób inwalida wzroku może korzystać z technologii 
wspomagających. 
W ramach szkolenia oprócz omówienia wymienionych zagadnień 
uczestnicy zapoznali się z odpowiednim sprzętem i 
oprogramowaniem dla niewidomych i słabowidzących. Mieli też 
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możliwość odbycia indywidualnych konsultacji ze specjalistami. W 
ramach szkolenia wszyscy uczestnicy otrzymali opracowane 
materiały szkoleniowe, które pomogą im w teoretycznym i 
praktycznym poznaniu omawianych zagadnień.
Ponadto uczestnicy zdobyli wiedzę na temat niwelowania 
przeszkód i barier architektonicznych zarówno w najbliższej 
przestrzeni prywatnej jak i publicznej, funkcjonowania osób 
niewidomych i słabowidzących w ośrodkach edukacyjnych i 
uczelniach wyższych wśród w pełni sprawnych kolegów. 
Rezultatem jest też pozyskanie informacji na temat możliwości 
uzyskania dofinansowań i pomocy w uzyskaniu dofinansowań z 
instytucji Państwowych takich jak np. PFRON. Dodatkowo każdy 
uczestnik szkolenia otrzymał materiały szkoleniowe w czarnym 
druku.

Kolejny projekt, pn. „Tydzień filmów z audiodeskrypcją” był 
dofinansowywany ze środków Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckiego. 
W Warszawie i na Mazowszu nie ma stałych bądź jednorazowych 
pokazów filmowych tego typu. Warszawa powinna mieć w swej 
ofercie kulturalnej wydarzania dostępne dla inwalidów wzroku, 
które w naszym kraju są innowacyjne a w Stanach 
Zjednoczonych i Europie Zachodniej są normą.
 Celem zadania było:
• Dostosowanie i poszerzenie  oferty kulturalnej Mazowsza do 
potrzeb osób z dysfunkcją wzroku.
• Przeciwdziałanie  wykluczeniu „mazowieckich” inwalidów 
wzroku ze społeczeństwa informacyjnego.
• Na podstawie rozbudzonych zainteresowań,  utworzenie w 
najbliższej przyszłości Klubów Filmowych Osób Niewidomych. 
W ramach projektu wyselekcjonowaliśmy  5. filmów najbardziej 
wartościowych, które są hitami ostatnich lat ze szczególnym 
uwzględnieniem filmów o Warszawie, Mazowszu, czasach 
przeszłych i obecnych, a mianowicie: "1920 rok. Bitwa 
Warszawska", "Gwiazda Kopernika", "Jan Paweł II Szukałem 
Was", "Człowiek na linie", oraz "Marie Curie".  Pracownicy 
naukowi z Uniwersytetu Jagiellońskiego przygotowali 
profesjonalną audiodeskrypcję. Na płyty DVD dograno ścieżki 
dźwiękowe z opisem tego co się dzieje na ekranie,  dzięki czemu 
osoby z dysfunkcją wzroku mogły razem z pełnosprawnymi  
osobami uczestniczyć w pokazach. Filmy zostały wyświetlone 
podczas:
-  IX edycji Międzynarodowej Konferencji Reha for the Blind in 
Poland,
- realizacji projektu "Dotrzeć do celu" w Międzybrodziu Żywieckim,

- w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w 
Warszawie przy ul. Koźmińskiej,
- w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Laskach oraz na 
- specjalnym pokazie w dawnym Kinie Iluzjon w gmachu głównym 
 Biblioteki Narodowej w Warszawie przy al. Niepodległości 213.
Projekcje spotkały się wprost z entuzjastycznym przyjęciem 
naszych beneficjentów. Szacujemy udział około 800 widzów w 
ramach realizacji projektu.

 W ramach projektu pt. „Mazowiecka książka kucharska dla 
niewidomych”, Marek Kalbarczyk wspólnie Piotrem ,  
Adamczewskim, napisali i wydali książkę kulinarną „Smak na 
koniuszkach palców”. Projekt został dofinansowany przez 
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Dzięki publikacji osoby 
niewidome będą mogły m.in.:
•  samodzielnie przygotowywać posiłki, organizować przyjęcia i 
spotkania integracyjne, aktywnie uczestniczyć w życiu rodzinnym 
i towarzyskim,
•  mieć dostęp do najlepszych przepisów kulinarnych kuchni 
Mazowsza wraz anegdotami kulinarnymi Mazowsza, 
przypowieściami oraz fragmentami z historii i kultury tego regionu. 
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To pierwsza tego typu publikacja w Polsce! To nowatorskie ujęcie 
kulinarnej strony życia! Niedocenianej, a jakże ważnej w procesie 
kompleksowej rehabilitacji osób niewidomych 
i słabowidzących. O jej wydanie wielokrotnie prosili nas nasi 
beneficjenci. To oni, zgłaszając zapotrzebowanie w tym temacie, 
w dużej mierze podsunęli pomysł na jej wydanie. Brak książki 
kucharskiej jest dla osób niewidomych i słabowidzących dużym 
utrudnieniem w życiu codziennym. Książka spełnia funkcję 
edukacyjną i integracyjną, uczył tolerancji i zrozumienia, także w 
zakresie zwyczajów kulturowych Mazowsza, dzięki czemu 
wzrośnie świadomość regionalna niewidomych mieszkańców. 
Związek człowieka z dziedzictwem własnego regionu jest 
wartością, którą należy uświadamiać po to, by ukształtować w nim 
poczucie własnej tożsamości jako podstawy zaangażowania się w 
funkcjonowanie własnego środowiska i otwarcia na inne 
społeczności i kultury. Tak rozumiejąc edukację regionalną, budzi 
się potrzebę ochrony regionalnego dziedzictwa kulturowego i 
świadomość wartości tego dziedzictwa. 
Osiągnięto następujące rezultaty miękkie:
• nastąpił wzrost edukacji kulinarnej i  kulturalnej,
• nastąpił wzrost zainteresowania kuchnią oraz kulturą Mazowsza 
wśród niewidomych i słabowidzących, wzbogacenie wiedzy osób 
niewidomych i słabowidzących na temat regionalnych potraw 
Mazowsza,
• nastąpiła poprawa wizerunku Mazowsza jako regionu 
przyjaznego osobom niepełnosprawnym, w tym niewidomym – w 
szerokim aspekcie rehabilitacji, 
• nastąpił wzrost samodzielności osób niepełnosprawnych.

Rezultaty trwałe powyższego projektu to, pierwsze wydanie 
regionalnej, mazowieckiej książki kucharskiej dla niewidomych i 
słabowidzących oraz ich rodzin. Książka liczy 8 arkuszy 
wydawniczych i została wydana w poniższym nakładzie: 
• 500 egz. w czarnodruku,
• 500 egz. płyty CD,
• 100 egz. pismem Braille'a.
Został wydany biuletyn „Wiedzieć więcej” – wsparcie działań 
rehabilitacyjnych osób niewidomych i słabowidzących” dzięki 
współfinansowaniu ze środków Zarządu Województwa 
Mazowieckiego. Celem projektu był: 
• wzrost samodzielności osób z dysfunkcją wzroku, 
• pobudzenie ich aktywności społecznej oraz zawodowej, 
• ułatwienie radzenia sobie w codziennych sytuacjach poprzez 
podanie wskazówek, porad, informacji niezbędnych w życiu 
codziennym. 
Publikacja powstała jako odpowiedź na oczekiwania środowiska 
osób, z którymi mamy możliwość pracować w ramach wielu 
projektów.
Projekt wspiera działania rehabilitacyjne poprzez wydanie 
publikacji w brajlu i druku powiększonym. Biuletyn  zawiera 9 
rozdziałów, których treść została przygotowana w oparciu 
o zainteresowania osób z dysfunkcją wzroku, dla których istotną 
barierą jest utrudniony dostęp do informacji. W publikacji znalazły 
się istotne tematy poruszone w rozdziałach:
• Zdrowe żywienie,
• Poradnik dietetyczny,
• Poradnik okulistyczny,
• Ratownictwo niewidomych,
• Poradnik technologiczny,
• Poradnik dotyczący czynności dnia codziennego,
• Poradnik wsparcia psychologiczno – społecznego,
• Poradnik aktywności zawodowej,
• Jak zapewnić właściwą opiekę swoim bliskim? -  rozdział o 
edukacji  rodziny, przyjaciół i wolontariuszy.

Środki na realizację wielu zadań realizowanych w 2011 roku 
Fundacja pozyskała w dużej mierze w ramach realizacji zadań 
zleconych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
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Niepełnosprawnych w trybie art.36 ustawy z dnia 27 sierpnia 
1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

cały kraj

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 94.99.Z

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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) Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą
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5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem 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)

Wynajem powierzchni wystawienniczej

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

94.99.Z

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

cały kraj

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) 3 169 030,56 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 24 680,26 zł

4. Przychody z działalności finansowej 30 076,87 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 13 541,80 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 2 893 185,98 zł

0,00 zł

2 736 323,98 zł

156 862,00 zł

0,00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 191 010,58 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) z dotacji z funduszy celowych
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0,00 zł

86 860,58 zł

104 150,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

8. Z innych źródeł 0,00 zł

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 sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych)

g) z nawiązek sądowych

h) ze świadczeń pieniężnych

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 24 680,26 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 24 680,26 zł

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

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych 0,00 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 13 541,80 zł

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 kwoty przeznaczone na te działania

1 Rehabilitacja osób niepełnosprawnych 13 541,80 zł
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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 kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 3 298 389,87 zł 13 541,80 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

w tym :

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 administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja
e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

f)pozostałe koszty ogółem:

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

309 568,79 zł 0,00 zł

9 711,15 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki 
publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności 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)

1 Rehabilitacja osób niepełnosprawnych 13 541,80 zł
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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 umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub 
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 
następujące prawo:

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

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)

21,0 osób

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)

19,0 etatów

164,0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

0,00 osób fizycznych
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego

0,00 osób prawnych

organizacja pozyskała 0 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 0 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

1. Organi`zacja 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 wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę 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)
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30,00 osób

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

b) pracownicy organizacji

0,00 osób

0,00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

30,00 osób

0,00 osób

e) inne osoby 0,00 osób

0,00 osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
dłuższy niż 30 dni

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

0,00 osób

0,00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0,00 osób

0,00 osób

e) inne osoby 0,00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 1 442 314,78 zł

w 
tym:

a) z tytułu umów o pracę

wynagrodzenie zasadnicze

508 479,49 zł

508 479,49 zł

nagrody

premie

0,00 zł

0,00 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 933 835,30 zł

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

1 442 314,78 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 1 442 314,78 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

4 382,67 zł
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5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

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

732,88 zł

VII.Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie 
sprawozdawczym

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

12 000,00 zł

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

0,00 zł

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

12 000,00 zł

10. 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

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

IX.Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień publicznych w okresie 
sprawozdawczym

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 2 736 323,98 zł

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 156 862,00 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

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

(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Marek Kalbarczyk - Prezes Zarządu, 06.06.2012 Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli
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