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Data zamieszczenia sprawozdania 2014-07-14

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 E-mail 
szansa@szansadlaniewidomy
ch.org

Strona www www.szansadlaniewidomych.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

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

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 01315430000000 6. Numer KRS 0000260011

7. Skład organu zarządzającego organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

MAREK KALBARCZYK PREZES ZARZĄDU TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

FUNDACJA SZANSA DLA NIEWIDOMYCH
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celami statutowymi 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. działalność charytatywna na rzecz osób niewidomych i
słabowidzących,
3. promowanie edukacji, działalność oświatowa prowadzona na
rzecz niewidomych
i słabowidzących uczniów i osób dorosłych,
4. 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,
5. przygotowywanie i kształcenie kadr pomagających osobom
niewidomym i słabowidzącym w zakresie edukacji, rehabilitacji,
integracji społecznej,
6. pomoc dzieciom, osobom niewidomym i słabowidzącym w nauce
i adaptacji do środowiska sprawnych rówieśników oraz
podejmowanie działań na rzecz integracji obu tych środowisk,
7. promocja zatrudnienia, aktywizacja zawodowa osób niewidomych
i słabowidzących pozostających bez pracy lub zagrożonych utratą
pracy,
8. promowanie, wspieranie rozwoju i upowszechnianie kultury i
sztuki wśród osób niewidomych i słabowidzących,
9. promowanie, wspieranie rozwoju, upowszechnianie kultury
fizycznej, rekreacji, sportu, turystyki wśród osób niewidomych i
słabowidzących,
10. ochrona praw, działalność na rzecz przestrzegania praw osób
niepełnosprawnych,
11. kształtowanie świadomości społecznej, opinii publicznej i
popularyzowanie wiedzy na temat specyficznych potrzeb,
możliwości, sytuacji społecznej osób niewidomych
i słabowidzących oraz ich rodzin,
12. reprezentowanie interesów środowiska niewidomych i
słabowidzących oraz ich rodzin,
13. działalność ekspercka, inicjowanie badań naukowych w
dziedzinie oceny, terapii widzenia, edukacji, rehabilitacji, ochrony
zdrowia osób niewidomych i słabowidzących,
14.działalność na rzecz rodzin, opiekunów osób
niepełnosprawnych oraz wolontariuszy.
Nasze cele realizujemy przez: 

1. organizowanie i prowadzenie niepublicznych placówek
edukacyjnych i poradni specjalistycznych,
2. inicjowanie, propagowanie i prowadzenie różnych form pomocy,
samopomocy, poradnictwa, wymiany doświadczeń i informacji dla

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

IGOR BUSŁOWICZ CZŁONEK RADY 
FUNDATORÓW

TAK

RENATA WARDECKA CZŁONEK RADY 
FUNDATORÓW

TAK

LEONORA BUŻAŃSKA CZŁONEK RADY 
FUNDATORÓW

TAK

ANDRZEJ POKORSKI CZŁONEK RADY 
FUNDATORÓW

TAK

BARBARA SADOMSKA CZŁONEK RADY 
FUNDATORÓW

TAK
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10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

osób niewidomych i słabowidzących, ich rodzin; inicjowanie, 
organizowanie i prowadzenie lokalnych środowiskowych grup wsparcia 
dla rodzin i grup samopomocy,
3. organizowanie szkoleń dla osób niepełnosprawnych oraz osób 
pracujących z nimi i świadczących na ich rzecz pomoc w różnych 
dziedzinach,
4. opracowywanie raportów o sytuacji społecznej osób niewidomych i 
słabowidzących oraz ich rodzin,
5. organizację spotkań, zebrań, szkoleń, zjazdów, wyjazdów, prelekcji, 
konferencji, wykładów, dyskusji,
6. 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,
7. prowadzenie poradnictwa skierowanego do osób niepełnosprawnych, 
ich rodzin, a także osób pracujących z osobami niepełnosprawnymi,
8. 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,
9. prowadzenie banku informacji o osobach niewidomych i 
słabowidzących oraz o formach dostępnej pomocy dla tej grupy 
niepełnosprawnych,
10. wspieranie badań naukowych i prac projektowych dotyczących 
rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
11. inicjowanie i wprowadzanie nowoczesnych metod rehabilitacji i 
edukacji,
12. promowanie metod terapii, edukacji, wychowania, rehabilitacji osób 
niewidomych
i słabowidzących w oparciu o własne doświadczenia,
13. udzielanie pomocy oraz prowadzenie poradnictwa dla osób 
niewidomych
i słabowidzących w zakresie zdobywania umiejętności zawodowych oraz 
pośrednictwo pracy dla osób niewidomych i słabowidzących,
14. organizowanie turnusów rehabilitacyjnych, turnusów 
specjalistycznych i ogólnousprawniających oraz innych form sezonowego 
wypoczynku, rekreacji, rehabilitacji dla osób niewidomych i 
słabowidzących, poza miejscem ich stałego pobytu,
15. organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym, 
krajowym i międzynarodowym dla osób niewidomych i słabowidzących, 
ich rodzin i opiekunów, a także prowadzenie innych form usprawniania 
fizycznego osób niewidomych i słabowidzących,
16. organizowanie wystaw, festynów, konkursów i innych imprez 
kulturalnych dla osób niepełnosprawnych lub z ich udziałem,
17. organizowanie wystaw, prezentacji sprzętu rehabilitacyjnego oraz 
najnowszych rozwiązań technicznych w dziedzinie oprogramowania 
skierowanych do osób niepełnosprawnych, w tym niewidomych i 
słabowidzących,
18. organizowanie koncertów charytatywnych, aukcji, festynów i innych 
imprez integracyjnych,
19. 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,
20. współpracę ze środkami społecznego przekazu w zakresie 
upowszechnienia wiedzy na temat potrzeb osób niewidomych, 
słabowidzących oraz ich sytuacji życiowej, zawodowej i społecznej,
21. wspieranie (m. in. informacyjnie, szkoleniowe) innych organizacji 
pozarządowych działających na rzecz osób niepnniepełnosprawnych, a w 
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szczególności niewidomych i słabowidzących,
22. organizowanie działalności charytatywnej, akcji społecznych i zbiórek 
publicznych na rzecz osób niewidomych i słabowidzących,
23. popieranie i wprowadzanie w życie idei integracji osób 
niepełnosprawnych w społeczeństwie,
24. podejmowanie działań mających na celu zapobieganie izolowaniu 
niepełnosprawnych w społeczeństwie, ochrony praw, działalności na rzecz 
przestrzegania prawa osób niepełnosprawnych, w tym niewidomych i 
słabowidzących,
25. reprezentowanie interesów środowiska niewidomych i 
słabowidzących oraz ich rodzin,
26. propagowanie działalności Fundacji,
27. Fundacja tworzy i prowadzi Narodowy Instytut Niewidomych.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

1. Kwartalnik „Help - widzieć więcej !”
„Help” ma charakter integracyjny oraz informacyjno-społeczny. Poruszył wiele ciekawych („Jak 
powstawała biblioteka dla niewidomych w RPA”) oraz praktycznych („NaviEye. Pierwsze kroki.”, 
„Elektroniczne lupy HD - przegląd.”, „Udźwiękowione telefony z ekranem dotykowym.”) tematów. 
Kwartalnik zawierał artykuły skierowane nie tylko do niepełnosprawnych, ale również ich opiekunów, 
jak i osób pośrednio z nimi związanych (urzędnicy, pracodawcy, uczelnie, osoby pełnosprawne).
„Help” (wersja drukowana i elektroniczna) trafił do ok.:
a. 5 000 firm związanych z niepełnosprawnymi (ok. 2 500 firm komputerowych, ok. 2500 firm 
związanych z CSR),
b. 300 fundacji i stowarzyszeń (w tym ok. 50 działających na rzecz osób z dysfunkcją wzroku),
c. 100 instytucji (Muzeów, Bibliotek, Świetlic itd.),
d. 40 mediów (ogólnopolskich i regionalnych),
e. 300 PCPRów,
f. 300 kół PZN,
g. 1000 beneficjentów Fundacji Szansa dla Niewidomych
Stworzyliśmy wersję elektroniczną „Help”, którą opublikowaliśmy na stronie internetowej i wysłaliśmy 
do beneficjentów z naszej bazy danych. Połączyliśmy stronę z portalami FACEBOOK i TYFLOSFERA. 
Zorganizowaliśmy promocję zadania (reklama w serwisach branżowych i pozycjonowanie m.in. na 
portalach ngo.pl i Facebook). Na zakończenie dokonaliśmy ewaluacji projektu i przygotowaliśmy 
dokumenty niezbędne do jego rozliczenia (Hubert Radomski Biuro Rachunkowe). Zleciliśmy 
przeprowadzenie audytu zewnętrznego (Biuro Rachunkowe "Elka" Elżbieta Kalejta).
2. Kwalifikacje drogą do pracy! - nowoczesna aktywizacja zawodowa osób z dysfunkcją wzroku                  
                                                                           
Cel projektu to  rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych, podniesienie kompetencji 
zawodowych 240 osób z dysfunkcją wzroku oraz podjęcie zatrudnienia przez 38os. (ok. 16%) po 
zakończeniu projektu. Zwiększenie szans osób z dysfunkcją wzroku na rynku pracy wpłynęło na 
zwiększenie świadomości społeczeństwa o możliwościach tej grupy osób w realiach gospodarki 
wolnorynkowej, większą otwartość i dostępność otwartego rynku pracy.
Projekt zakładał kompleksową aktywizację zawodową osób z dysfunkcją wzroku poprzez dostosowane 
do potrzeb uczestników szkolenia - prowadzące do nabycia kompetencji zawodowych niezbędnych na 
rynku pracy-  oraz specjalistyczne  szkolenia zawodowe.
Cykl szkoleń w każdym województwie obejmował zarówno zajęcia indywidualne, pozwalające na 
dopasowanie formy i intensywności do możliwości i potrzeb konkretnego beneficjenta jak i zajęcia 
grupowe, na których kompetencje nabywała cała grupa. Każdy beneficjent po przystąpieniu do projektu 
miał możliwość indywidualnej konsultacji z doradcą zawodowym.  Taki specjalista przygotowywał 
Indywidualny Plan Działania, zawierający ścieżkę działania beneficjenta, otwartość i dostępność 
otwartego rynku pracy. Projekt zakładał kompleksową aktywizację zawodową osób niewidomych i 
niedowidzących.
3. Nowocześni Niewidomi "widzą" więcej! Sieć Tyflopunktów drogą                     do samodzielności 
inwalidów wzroku, niezależnie od miejsca zamieszkania.
 Prowadzenie poradnictwa na rzecz osób niepełnosprawnych. Celem projektu  było  doprowadzenie do 
wyjścia z izolacji i usamodzielnienia się niewidomych, bez względu na miejsce zamieszkania. Dotarcie 
do niepełnosprawnych                w miastach, miasteczkach i wsiach. Czas na profesjonalną pomoc dla 
inwalidów wzroku! Nasze poradnictwo prowadziło do prawdziwej emancypacji środowiska   i 
dostępności nowoczesnych narzędzi oraz technik rehabilitacyjnych dla wszystkich. Projekt miał na celu 
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prowadzenie ciągłego specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, rehabilitacyjnego oraz 
zawodowego dla osób              z dysfunkcją wzroku. Dzięki sieci 15 Tyflopunktów (15 placówek jest 
dofinansowanych ze środków PFRON, 16 biuro regionale Fundacja utrzymała             z własnych 
środków), mogliśmy odpowiedzieć na zapotrzebowanie środowiska osób niewidomych  i 
słabowidzących, a także ich otoczenia w tym temacie.              W ramach IV i IX konkursu zadań 
zlecanych PFRON Fundacja powołała odpowiednio 10 i 6 Tyflopunktów, w których beneficjenci 
otrzymywali kompleksowe poradnictwo, a także brali udział w spotkaniach integracyjnych i z 
otoczeniem. Byliśmy bardzo mile zaskoczeni odzewem ze strony podpieczonych Fundacji,              a 
także reszty środowiska na prowadzone przez nas działania. Wspomniane projekty okazały się strzałem 
w dziesiątkę, ponieważ stanowiły idealne uzupełnienie dla działań prowadzonych przez instytucje 
działające konwencjonalnie, takie jak PZN, czy CROSS. 

4. Publikacja „Smak na koniuszkach palców - wydanie drugie, rozszerzone” 
To książka niezwykła - z jednej strony to przewodnik po okolicach Warszawy,          z drugiej - książka 
kucharska i poradnik kulinarny poświęcony gotowaniu bezwzrokowemu. Publikacja zawiera liczne 
zdjęcia i przepisy kulinarne. "Smak na koniuszkach palców" dostępny jest również w wersji brajlowskiej 
- 4 tomy. Smak napisały dwie osoby: Piotr Adamczewski - krytyk kulinarny "Polityki" i autor wielu 
książek i audycji "Na apetyt Adamczewski" w TOK FM, wykładowca w wyższej szkole kulinarnej i 
smakosz kuchni całego świata, jak również prezes naszej Fundacji - Pan Marek Kalbarczyk - autor wielu 
przewodników, książek, podręczników: "Świat otwarty dla niewidomych", "Czy niewidomy może zostać 
prezydentem?", "I Ty możesz zostać matematykiem", "Mazowsze to nie tylko Warszawa", "100 
najpiękniejszych miejsc w Polsce - zabytki i krajobrazy wreszcie dostępne dla niewidomych i 
słabowidzących", "Dotknij Wrocławia" oraz wielu innych.

5. Wyjazd na REHA „Droga do samodzielności  -  REHA 2013” – Katowice  Projekt pozwolił wziąć udział 
w corocznym spotkaniu niewidomych i ich bliskich                      w Warszawie.
6. Szkolenie komputerowe „Kurs podstawowy obsługi aplikacji biurowych i sprzętu specjalistycznego 
dla niewidomych i słabowidzących” - Katowice, Projekt umożliwił niewidomym i niedowidzącym 
zapoznanie się                            z obsługą aplikacji biurowych i sprzętu specjalistycznego przeznaczonego 
dla tego środowiska. Wzbogacił ich umiejętności, które przydatne są zarówno                  w pracy, jak i 
życiu codziennym. 
7. Publikacja/tyflografika „Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego widziany dotykiem” -  
Katowice.                                                 Dzięki dotacji wydana została niezwykle ciekawa publikacja pn. 
„Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego widziany dotykiem” dostosowana do potrzeb osób 
niewidomych i słabowidzących, dzięki pozycji w czarnodruku, adaptacji na brajla oraz zestawowi 3 
termoformowanych grafik, dostępnych dotykowo, przedstawiających 3 obiekty należące do Szlaku 
Zabytków Techniki Województwa Śląskiego: Elektrociepłownia Szombierki w Bytomiu, Tyskie 
Browarium, Szyb Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego Guido w Zabrzu.
8. Wielkie spotkanie integracyjne - lubuskie pomaga niewidomym” -  Zielona Góra 
Organizacja wyjazdu na spotkanie integracyjne środowiska osób niewidomych  i niedowidzących w 
Warszawie w grudniu 2013 roku. Realizacja zadania publicznego obejmowała:  dojazd grupy autokarem 
do Warszawy, dwudniowy pobyt w stolicy podczas trwania spotkania integracyjnego, nocleg w 
zarezerwowanym hotelu, ubezpieczenie grupy wyjazdowej oraz jej wyżywienie i powrót do Zielonej 
Góry. Tematem przewodnim spotkania  było: „Wykształcenie najlepszym antidotum na dyskryminację 
niewidomych". Spotkanie  stało się szansą dla osób z dysfunkcją wzroku ich otoczenia oraz 
wolontariuszy  na zapoznanie się z rozwiązaniami technicznymi i metodologicznymi, które mają na celu 
nowoczesną rehabilitację. Osoby uczestniczące w spotkaniu miały możliwość obejrzenia 
najnowocześniejszych technologii począwszy od sprzętu codziennego użytku do powiększalników 
elektronicznych, specjalistycznego oprogramowania komputerowego, urządzeń lektorskich, 
brajlowskich oraz m.in. nawigacji GPS dla niewidomych „satelitarnej białej laski”. Była to także 
możliwość omówienia rozwiązań systemowych, prawnych i praktycznych na przełamanie impasu, w 
którym znajdują się niewidomi. Oprócz wymienionych nowinek technicznych beneficjenci mieli 
możliwość uczestnictwa między innymi w: popularno- naukowych sesjach merytorycznych 
poświęconym problemom ON , projekcjach filmów z audio deskrypcją, turniejach sportowych w 
dyscyplinach, w których wzrok nie jest nieodzowny (ping-pong, strzelectwo laserowe, brydż, szachy, 
reversi), w bezpłatnych poradach okulistycznych, wysłuchać koncertu „spotkanie z mistrzem”. Osoby z 
dysfunkcją wzroku miały możliwość zapoznania się z bogata ofertą publikacji wydanych przez naszą 
Fundację. Były to książki wydane w czarnodruku (również powiększonym), brajlu oraz audiobooki. 

9. Książka „Dotykiem przez Lubuskie - przewodnik turystyczny po województwie lubuskim dla 
niewidomych i niedowidzących - część II”- Zielona Góra 
Powstała publikacja pt. „Lubuskie na wyciągnięcie ręki  - przewodnik turystyczny dla niewidomych i 
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niedowidzących  - cz. II”. Wydany został w 113 egzemplarzach, z czego każdy komplet zawiera dwa 
tomy (tom III i IV). Publikacja została wydana w wersji drukowanej, jednocześnie w brajlu i czarnodruku 
powiększonym, zawiera ryciny i mapy wypukłe najważniejszych obiektów i miejsc godnych poznania 
występujących na terenie północnej części województwa lubuskiego. Dzięki otrzymanemu 
dofinansowaniu możliwym stało się opracowanie i wydanie II części przewodnika turystycznego 
uwzględniającego północną część województwa lubuskiego. Jest to publikacja dostosowana do 
możliwości poznawczych osób niewidomych i niedowidzących.
Druga część przewodnika stała się dopełnieniem do pierwszej części przewodnika, która obejmowała 
południową część  województwa lubuskiego pt. „Lubuskie na wyciągnięcie ręki – przewodnik 
turystyczny dla niewidomych i niedowidzących”.  Dzięki publikacji osoby z dysfunkcją wzroku wreszcie 
mają ułatwiony dostęp do informacji; co powinno przyczynić się do poszerzenia wiedzy o atrakcjach 
turystycznych i zabytkach naszego województwa i zwiększyć ich aktywność jako samodzielnych 
turystów. Ukazanie się unikalnej na rynku wydawniczym pozycji dla osób niewidomych i 
słabowidzących, z której można korzystać samodzielnie, spowoduje promocję województwa wśród 
niewidomych  i niedowidzących, którzy samodzielnie poznają uroki miejscowości województwa 
lubuskiego. Dzięki przewodnikowi osoby niewidome lub słabowidzące niezależnie od wieku i poziomu 
wykształcenia będą bardziej świadomie organizować swój wolny czas, wyjdą z domów i dołączą do 
grona osób, które w sposób mniej lub bardziej zorganizowany poznają lubuskie. Organizacje i biura 
turystyczne, którym przekażemy publikację, dzięki niej  będą mogły przygotować adresowaną do 
środowiska niewidomych i słabowidzących ofertę produktów turystycznych, co pozwoli zaktywizować 
to środowisko.

10.  „Integracyjny turniej strzelectwa bezwzrokowego” -  Łódź
Łódzki punkt Fundacji Szansa dla Niewidomych otrzymał od Wydziału Sportu Urzędu Miasta Łodzi 
dotację na przeprowadzenie Integracyjnego turnieju strzelectwa bezwzrokowego (czyli laserowego, w 
słuchawkach, na cel naprowadza podwyższający się dźwięk). Stanowiska strzeleckie zostały 
udostępnione przez  instruktorów sportowych z Łodzi i z Chorzowa. Turniej był otwarty dla wszystkich 
chętnych. Turniej z założenia miał charakter integracyjny, brali w nim udział  zarówno widzący, 
słabowidzący jak i  niewidomi.  Wydarzenie zostało zwieńczeniem rozdaniem nagród, dyplomów oraz 
poczęstunkiem. 

11.  „Edukacja, kultura, sport i turystyka - Konferencja REHA FOR THE BLIND INPOLAND”- Bydgoszcz        
                                                       Wyjazd na XI edycję  międzynarodowej konferencji  REHA for The Blind 
do Warszawy w ramach realizacji projektu. W ramach projektu sfinansowano transport, noclegi oraz 
wyżywienie.
12. „Kurs podstawowy obsługi sprzętu specjalistycznego i nowoczesnych rozwiązań technologicznych 
wykorzystywanych w edukacji i aktywizacji niewidomych i słabowidzących” – Bydgoszcz                              
                   Odbyło się ono 8 i 9 czerwca 2013r. w Toruniu, były to osoby z Torunia i projekt finansowany 
był przez Gminę Miasta Torunia. Udział w projekcie wzięli: dzieci niepełnosprawne, rodzice, 
nauczyciele. Głównym celem projektu było nabycie - przez naszych beneficjentów - umiejętności 
posługiwania się komputerem za pomocą najnowszych wersji programów udźwiękawiających i 
powiększających komputer, a także wszelkiego innego sprzętu specjalistycznego przeznaczonego dla 
niewidomych i słabowidzących użytkowników. Kolejnym elementem szkolenia jest zapoznanie naszych 
beneficjentów z możliwościami odczytu tyflografiki wykonanej metodą tradycyjną i transparentną. 
Uczestnictwo w projekcie przyczyni się do aktywizacji społecznej dzięki zdobyciu umiejętności 
adekwatnych do potrzeb środowiska edukacji i nauki czy działalności społecznej. Zasadniczym 
założeniem projektu jest przeprowadzenie grupowych szkoleń z zakresu nowoczesnych technologii 
edukacyjnych przystosowanych do możliwości percepcyjnych osób z dysfunkcjami wzroku. Celem 
projektu jest podniesienie kompetencji społecznych niewidomych i słabowidzących mieszkańców 
miasta Torunia, poprzez wzrost praktycznych umiejętności niewidomych i słabowidzących 
beneficjentów w zakresie wykorzystania komputera z oprogramowaniem specjalistycznym oraz 
urządzeń brajlowskich i do odczytu grafiki dotykowej. Znajomość funkcji specjalistycznego 
oprogramowania oraz zaawansowanych urządzeń pozwoli sprostać oczekiwaniom szeroko pojętej 
edukacji, a także społeczeństwa informacyjnego.
13. „Przyjazna, bezpieczna i kompleksowa edukacja uczniów niewidomych i słabowidzących w 
środowisku szkolnym” – Bydgoszcz

„Przyjazna, bezpieczna i kompleksowa edukacja uczniów niewidomych                          i słabowidzących 
w środowisku szkolnym.", jest realizowany ze środków własnych Fundacji Szansa dla Niewidomych, 
współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach zadania: „Szkoła przyjazna    
                                    i bezpieczna dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – 
projekty promujące i upowszechniające działania z obszaru bezpiecznego i efektywnego 
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funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych i 
integracyjnych, wspierające indywidualizację kształcenia oraz kształtowanie przyjaznego i bezpiecznego 
klimatu społecznego w szkole”
Był to projekt skierowany do Zespołu Szkół nr 16 z oddziałami integracyjnymi im. Wandy Szuman w 
Toruniu. W ramach tego projektu 40 osób zostało  objętych specjalistyczną pomocą. Byli wśród nich:
-15 uczniów z niepełnosprawnością wzroku i innymi schorzeniami uczęszczający do ZS nr 16 w Toruniu;
-15 opiekunów tych uczniów;
-10 nauczycieli i pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych.

14. „Wolontariusze szansą dla niewidomych” – Lublin                                   W ramach tego projektu 
przeszkolono 23 wolontariuszy. Głównym celem projektu było zbudowanie bazy wolontariuszy dla 
Fundacji, w szczególności dla punktu konsultacyjnego w Lublinie.  Przez 2 dni wolontariuszy szkolono z 
obsługi sprzętu dla osób niewidomych oraz niedowidzących, jak również z ogólnej pomocy  oraz 
kontaktów niepełnosprawnymi wzrokowo.  Wolontariusze do dzisiaj działają czynnie na rzecz Fundacji 
oraz osób niewidomych oraz niedowidzących. 
15. „Natura bliska niewidomym - Świętokrzyska geologia dostępna dla wszystkich!”- Kielce                         
                                                                        W ramach tego projektu zorganizowano przedsięwzięcie 
kulturalne połączone               z warsztatami w Geoparku w Kielcach, które odbyło się 22 czerwca 2013 
r.. Dodatkową atrakcją była możliwość uzyskania tyflomap Parku Jurajskiego                  w Bałtowie. 
Projekt umożliwił  zdobycie lub pogłębienie  wiedzy na temat atrakcji geologicznych województwa 
świętokrzyskiego.
16.  „Z komputerem za pan brat. Szkolenie osób z dysfunkcją wzroku”-
Zadanie zostało dofinansowane ze środków będących w dyspozycji Wojewody Świętokrzyskiego i 
zapewniało m.in.: 
• Zindywidualizowane zajęcia w 5-osobowych grupach,
• Profesjonalnych, wykwalifikowanych szkoleniowców posiadających doświadczenie w pracy z osobami 
z dysfunkcją wzroku,• Wysokiej klasy specjalistyczny sprzęt komputerowy.
17.  „Droga do samodzielności REHA 2013” – Kielce 
Wyjazd na XI edycję międzynarodowej konferencji REHA for The Blind in Poland do Warszawy 2 i 3 
grudnia 2013 r. W ramach projektu sfinansowano: noclegi, transport oraz wyżywienie.
18. „Multikulturowe Podlasie - przewodnik dla niewidomych                              i słabowidzących”- 
Białystok                                                                                   To kolejna pozycja na temat województwa 
Podlaskiego. Tym razem autor koncentruje się na wyjątkowej, wielowątkowej kulturze regionu. Ryciny 
zamieszczone w publikacji idealnie dokumentują wielokulturowy charakter Podlasia. Zaprezentowane 
zostały na nich wizerunki zabytków związanych           z chrześcijaństwem, islamem oraz z kulturą 
żydowską. 
19. „Bez barier – Dwór Artusa”  - Gdańsk                                                         Dwór Artusa, który jest 
oddziałem Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, udostępnił swoje zbiory niewidomym i 
słabowidzącym. W przewodniku znajdziemy wypukłe grafiki przedstawiające najciekawsze eksponaty, 
zabytki, wizerunki fasad. 
20. „Dotknij pięknej Opolszczyzny”- Opole                                                             To opowieść nie tylko o 
kulturze regionu opolskiego, ale również o jego kulinariach. W niezwykle interesujący sposób została 
przedstawiona historia, zabytki, pomniki oraz muzea. Zamieszczone ryciny przedstawiają wizerunki 
najsławniejszych zabytków
21.  „Radość życia to przywilej nas wszystkich - niecodzienna inicjatywa w Opolu” – Opole 
W projekcie uczestniczyło 10 osób, mieszkańców Opola – osób niewidomych i niedowidzących. W ciągu 
5 dni, tj. 30 godzin lekcyjnych odbyły się zajęcia m.in. z takich tematów jak: sport (strzelectwo 
bezwzrokowe, ping pong, gra w szachy, karty), kuchnia, internet, turystyka; byliśmy m.in. na koncercie 
w Filharmonii Opolskiego, w Zoo. W ramach materiałów dydaktycznych wydaliśmy publikację pod tym 
samym tytułem jak projekt i dla niewidomych w brajlu, a dla niedowidzących w czarno-druku dużą 
czcionką

22.  „Warsztaty malarstwa oraz rękodzieła artystycznego jako alternatywna forma przeciwdziałania 
wykluczeniu społecznemu niepełnosprawnych dzieci” - Rzeszów
23. „Poznań pod palcami - niecodzienny przewodnik turystyczny po Wielkopolsce dla osób 
niewidomych i słabowidzących” - Poznań                    Autor przewodnika opowiada o bogatych w zabytki 
rejonach Wielkopolski. Książka zawiera regionalne przepisy kulinarne oraz ryciny przedstawiające 
najciekawsze obiekty Wielkopolski.  Wszystko to jest opisane w niezwykle interesujący sposób.
24. „Przewodnik w brajlu i druku powiększonym po ZOO w Zamościu ZOO- baczyć” – Lublin                        
                                                                    Przewodnik oprowadza czytelnika po Zamojskim Ogrodzie 
Zoologicznym. To innowacyjna publikacja, dzięki której niewidomi mogą poznać wygląd różnych 
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gatunków zwierząt, tych bardziej i mniej znanych. Zawiera wypukłe ryciny oraz opisy podopiecznych 
zamojskiego ZOO. Publikacja jest szczególnie polecana niewidomym i słabowidzącym uczniom.
25. Szkolenie „Dzień sportu – niewidomi i słabowidzący aktywni fizycznie” – Kraków                                     
                                                                        Projekt zrealizowany przez Tyflopunkt w Krakowie we 
współpracy z AGH. W programie znalazły się m.in.: strzelectwo bezwzrokowe czy ping – pong dla 
niewidomych.
26.  „Wydawnictwo tyflograficzne o architekturze i wnętrzach Pałacu Poznańskich w Łodzi dla osób 
niewidomych i słabowidzących”                   Projekt polegał na stworzeniu i wydaniu nowatorskiego 
zestawu ilustracji wypukłych prezentujących architekturę i elementy wnętrza siedziby Muzeum Miasta 
Łodzi – Pałacu Poznańskich, uzupełnionych o odpowiadające im opisy wydane w książeczce 
wydrukowanej jednocześnie w druku powiększonym i w brajlu. Zestaw zawiera 10 ilustracji 
dotykowych prezentujących architekturę i elementy wnętrza Muzeum Miasta Łodzi – Pałacu 
Poznańskich uzupełnionych o odpowiadające im opisy wydane w książce wydrukowanej jednocześnie w 
druku powiększonym i w brajlu. Tyflografiki przygotowane zostały w formacie A3 w technologii 
termoformowanej. Wydruki składają się z 2 warstw: warstwy graficznej z kontrastowymi kolorami, 
które ułatwiają oglądanie osobom słabowidzącym, oraz przezroczystej warstwy uwypuklonej, o 
zróżnicowanej wysokości, umożliwiającej rozpoznawanie obiektów osobom niewidomym. Dzisiejsza 
technologia pozwala na różnicowanie wypukłości druku, tak że możliwe jest oddanie niuansów obrazu. 
W przypadku dzieła sztuki do istoty rzeczy należy treść zawarta w formie, której charakteru nie da się 
oddać słowami. Można ją przybliżyć w przestrzennym modelu.
27. Wycieczka „Kultura przez dotyk i słowo”                                               Niewidomi poznawali kulturę 
poprzez zmysł dotyku, jak i słowa.
28. „Niszowe inicjatywy kulturalne – włączenie osób Niewidomych i słabo widzących do wydarzeń 
kulturalnych”- Zielona Góra
Zadanie polegało na włączeniu osób niewidomych i słabowidzących                   do  wydarzeń 
kulturalnych, które w pewnym sensie są dla nich nieosiągalne. Chcieliśmy raz w miesiącu stworzyć 
możliwość zapoznawania się naszych podopiecznych ze sztuką w postaci filmów z audiodyskrypcją, 
która pozwala osobom z dysfunkcją wzroku w pełni odbierać sens, treść oraz przekaz wypływający z 
filmu oraz zorganizowanego, wspólnego zwiedzania najciekawszych wystaw muzealnych oraz obiektów 
historycznych i zabytkowych w mieście Gorzowie z przewodnikiem, który w sposób bardzo dokładny       
                i szczegółowy przekazywał informacje opisujące dane miejsce, czy dzieło sztuki niedostępne 
wizualnie dla osób niewidomych i niedowidzących. Beneficjenci słabowidzący podczas zwiedzania mogli 
korzystać z udostępnionych przez nas lup i powiększalników elektronicznych, monookularów  oraz  
tyflografiki – wypukłych makiet zwiedzanych obiektów oraz wypukłych planów budynków, schematów 
pomieszczeń, ciągów komunikacyjnych, wykonanych na  puchnącym papierze przy użyciu thermo pena, 
które w znacznym stopniu przyczyniły się do lepszego odbioru otoczenia przez osoby niewidome i 
słabowidzące, a w rezultacie uczestniczenia w życiu kulturalnym.

29. Muzeum Śląska Opolskiego wreszcie dostępne dla osób z dysfunkcją wzroku                                            
                                                                          W ramach realizowanego projektu, Muzeum Śląska Opolskiego 
zostało wyposażone w następujące tyflografiki: makieta Opola z połowy XVIII wieku, 10 tabliczek 
brajlowskich na drzwi, plan sytuacyjny I piętra Muzeum oraz plan łazienek. Oprócz tego zostało wydane 
100 egz. Informatora po Muzeum w druku transparentnym, 40 egz. Otrzymało Muzeum dla swoich 
gości, a pozostałe 60 Fundacja przekazała uczestnikom wycieczek do Muzeum. Również w ramach 
projektu po implementacji tyflografik w Muzeum zorganizowaliśmy 3 wycieczki dla 60 beneficjentów i 
każdy z nich otrzymał informator.

30. „Wiedza na wyciągnięcie ręki – szkolenie dla osób z otoczenia niewidomych” - Kielce
 Jednodniowe, bezpłatne szkolenie miało na celu uświadomienie osobom widzącym z jakimi 
problemami borykają się osoby z niepełnosprawnościami wzrokowymi oraz jak im pomagać, co można 
dla nich zrobić. W ramach szkolenia zapewniliśmy uczestnikom:
-Zindywidualizowane zajęcia w 10-osobowych grupach, 
-Wykwalifikowaną kadrę szkolącą, która posiada bogate doświadczenie w pracy z osobami z dysfunkcją 
wzroku, 
- Pokazowy sprzęt specjalistyczny dla osób niewidomych i 
niedowidzących
-  Serwis kawowy i drobny poczęstunek 
- Materiał szkoleniowy w formie książki 
- Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
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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)

10000

100

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

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)

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

1. działalność na rzecz 
osób niepełnosprawnych, 
zwłaszcza osób 
niewidomych i 
niedowidzących 
2. promocja zatrudnienia i 
aktywizacja zawodowa 
osób pozostających bez 
pracy i zagrożonych 
zwolnieniem z pracy 
3. działalność na rzecz 
integracji i reintegracji 
zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

85.32.C

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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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) 3 417 398,41 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

c) Przychody z działalności gospodarczej 102 892,68 zł

d) Przychody finansowe 21 634,21 zł

e) Pozostałe przychody 3 292 871,52 zł

0,00 zł

2 994 686,97 zł

0,00 zł

0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 288 972,75 zł

0,00 zł

118 772,75 zł

170 200,00 zł

0,00 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)

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

94.99.Z Wystawa sprzętu rehabilitacyjnego.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 9 211,80 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 2 994 686,97 zł
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0,00 zł

0,00 zł

2.4. Z innych źródeł 0,00 zł

e) ze spadków, zapisów

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

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

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 9 211,80 zł

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

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 3 337 465,24 zł 9 211,80 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

573 569,18 zł

2 763 896,06 zł 9 211,80 zł

1 rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niewidomych 9 211,80 zł

1 rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niewidomych 9 211,80 zł

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

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

52,0 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)

35,0 etatów

220,0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

15 187,00 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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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)

0,00 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

0,00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 1 839 688,83 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

1 216 596,90 zł

1 216 596,90 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 623 091,93 zł

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

1 839 688,83 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 1 839 688,83 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)

4 447,50 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)

0,00 zł

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

0,00 zł

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

2 803,22 zł

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0,00 osób

0,00 osób

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

0,00 osób

w 
tym:

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

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

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

13 583,00 zł

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

0,00 zł

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

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

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

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

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

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

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)

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

13 964,70 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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X. Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

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

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

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

organizacji

MAGDALENA CHMIELEWSKA - 
DYREKTOR FUNDACJI / 14-07-

2014 Data wypełnienia sprawozdania

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 1

2 MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI 1

3 ROPS OPOLE 1

4 NIEZALEŻNY BIEGŁY REWIDENT 5
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