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Data zamieszczenia sprawozdania 2015-07-22

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)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

ANDRZEJ POKORSKI CZŁONEK RADY 
FUNDATORÓW

TAK

RENATA WARDECKA CZŁONEK RADY 
FUNDATORÓW

TAK

LEONORA BUŻAŃSKA CZŁONEK RADY 
FUNDATORÓW

TAK

FUNDACJA SZANSA DLA NIEWIDOMYCH
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

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.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1. organizowanie i prowadzenie niepublicznych placówek
edukacyjnych i poradni specjalistycznych,
2. 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,
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,
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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 niepełnosprawnych, a w 
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
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Główne działania w 2014 r. 

1. Od 1999 roku Fundacja organizuje Międzynarodową Konferencję „REHA FOR THE BLIND® IN 
POLAND”. REHA stanowi świetną okazję poznania problemów niewidomych i niedowidzących, świata 
dotyku i dźwięku, nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjnego oraz metod, które mogą zniwelować skutki 
inwalidztwa wzroku.
XII EDYCJA MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI REHA FOR THE BLIND® IN POLAND odbyła się pod 
Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta RP - Pani Anny Komorowskiej. Patronami wydarzenia 
byli także: Jarosław Duda (Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych), Adam Struzik (Marszałek 
Województwa Mazowieckiego) oraz Hanna Gronkiewicz-Waltz (Prezydent Miasta Stołecznego 
Warszawy). 
Fundacja Szansa dla Niewidomych, grono współorganizatorów oraz niemal sześciuset partnerów 
stworzyli wydarzenie niepowtarzalne, - XII edycję Międzynarodowej Konferencji REHA FOR THE BLIND® 
IN POLAND - "Świat Dotyku i Dźwięku", która odbyła się w dniach 4 i 5 grudnia 2014 r. w Pałacu Kultury 
i Nauki w Warszawie. Tematem przewodnim było hasło „25 lat polskich przemian. Wielki 
technologiczny skok niewidomych - od izolacji do integracji”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 
takich państw jak: Ukraina, Portugalia, Czechy czy Tadżykistan.  Pierwszy dzień konferencji poprzedziła 
manifestacja pod szyldem „My nie widzimy nic, a czy Wy widzicie nas?”  ciesząca się ogromnym 
zainteresowaniem wśród mediów i przechodniów.  Konferencja została dofinansowana ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W konferencji wzięło udział prawie 50 
organizacji pozarządowych z Polski, jak również uczelni wyższych z kraju i zagranicy.  Pierwszy dzień 
konferencji zakończył koncert Kwartetu Anthimos & Skowron United, który został entuzjastycznie 
przyjęty przez publiczność. Drugiego dnia była możliwość wysłuchania koncertu niewidomej artystki 
Katarzyny Nowak, dzięki której zgromadzeni goście mogli przejść od świata nowoczesnej technologii do 
świata poezji śpiewanej.
Konferencja zgromadziła ponad 2000 przedstawicieli środowiska niewidomych i słabowidzących z 
całego kraju. W wydarzeniu uczestniczyli także przedstawiciele świata polityki, nauki i kultury. 
REHA podsumowała działalność fundacji prowadzoną na rzecz  środowiska osób niewidomych i 
słabowidzących w roku 2014. Jej częścią była wystawa, na której wystawcami są producenci z całego 
świata – odbywa się prezentacja sprzętu rehabilitacyjnego i oprogramowania, umożliwiającego 
niewidomym i słabowidzącym wykorzystanie najnowszych osiągnięć wraz z rozwiązaniami technicznymi 
do nauki, pracy zawodowej i w życiu codziennym. Konferencja była także okazją do promocji w mediach 
efektów wykorzystania nowoczesnych metod rehabilitacji i technologii w aktywizacji społecznej oraz 
zawodowej osób z dysfunkcją wzroku.

REHA to także atrakcje, takie jak:

• panele dyskusyjne, 
• konkursy i turnieje sportowe tj: strzelectwo bezwzrokowe,  ping- pong
• turniej gier planszowych
• Gabinet Dotyku i Dźwięku, 
• spotkania z Mikołajem rozdającym prezenty, 
• koncerty pod hasłem „Łączy nas muzyka”.
 

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

Celem projektu jest nowoczesna rehabilitacja i podniesienie samodzielności osób z dysfunkcją wzroku 
poprzez specjalistyczne wsparcie. Przeprowadzany jest w 16 placówkach w całej Polsce w okresie 
01.2014 – 03.2017. Tyflospecjaliści przeprowadzili w okresie od stycznia do końca lutego rekrutację 
beneficjentów. W styczniu została przeprowadzona kampania informacyjna w regionalnych mediach w 
każdym województwie, a także mediach ogólnopolskich. Zrekrutowana osoba na podstawie 
wypełnionej ankiety i posiadającego orzeczenia o symbolu 04-O mogła strać się o uczestnictwo w 
projekcie. Udało się pozyskać założoną liczbę uczestników- 400 osób niewidomych i słabowidzących z 
całej Polski. Ponad 300 partnerów wsparli nasze działania. Został zaprojektowany wzór ulotki, którą 
następnie wydrukowaliśmy w 3200 egz. Beneficjenci w ramach projektu mogą liczyć na wsparcie 
specjalnie wyszkolonej kadry 16 tyflospecjalistów. Zostały zorganizowane zajęcia specjalistyczne oraz 
zajęcia eksperckie. Na każdego beneficjenta przypada zindywidualizowana konfiguracja zajęć w 
dowolnym okresie trwania projektu (oparte o IPD): 30h zajęć z tyflospecjalistą i 12 h zajęć z ekspertem. 
88 godzin konsultacji. Każdy z Beneficjentów dostał książkę ,, 16 kolorów talii”.
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3. Kwartalnik „Help - widzieć więcej !”
„Help” to kwartalnik. Ma charakter integracyjny oraz informacyjno-społeczny. Poruszył wiele 
praktycznych („Spotify – muzyka na każdą chwilę”) oraz ciekawych („Skoro widzę, to czy mogę widzieć 
więcej?”, „Refleksje ze szkolenia na temat dostępności stron internetowych”, „Medialna dostępność”, 
„wynalazki wszechczasów”) tematów. Kwartalnik zawiera artykuły skierowane nie tylko do 
niepełnosprawnych, ale również ich opiekunów, jak i osób pośrednio z nimi związanych (urzędnicy, 
pracodawcy, uczelnie, osoby pełnosprawne).
Odbiorcami biuletynów były następujące grupy społeczne:
• Osoby fizyczne – m.in. osoby niepełnosprawne, będące beneficjentami programów i projektów 
regionalnych, realizowanych przez poszczególne punkty Fundacji oraz ich rodziny, opiekunowie jak 
również najbliższe otoczenie.
• Odbiorcy instytucjonalni – lokalne organizacje pozarządowe, działające na rzecz osób 
niepełnosprawnych, instytucje publiczne realizujące programy skierowane do osób niepełnosprawnych, 
uczelnie wyższe oraz szkoły z oddziałami integracyjnymi i szkoły specjalne, instytucje kultury.
Wielkość nakładów wydrukowanych numerów kwartalnika ,,Help”
I. Kwartalnik ,,Help” nr 1 (12)
a. Wersja czarnodrukowa – 3200 egzemplarzy
b. Wersja brajlowska – 160 egzemplarzy ( 1 egz. – 2 tamy)
II. Kwartalnik ,,Help” nr 2 (13):
c. Wersja czarnodrukowa – 3200 egzemplarzy
d. Wersja brajlowska – 160 egzemplarzy ( 1 egz. – 2 tamy)
III. Kwartalnik ,,Help” nr 3 (14):
e. Wersja czarnodrukowa – 3200 egzemplarzy
f. Wersja brajlowska – 160 egzemplarzy ( 1 egz. – 2 tamy)
IV. Kwartalnik ,,Help” nr 4 (15):
g. Wersja czarnodrukowa – 3200 egzemplarzy
h. Wersja brajlowska – 160 egzemplarzy ( 1 egz. – 2 tamy)

Stworzyliśmy wersję elektroniczną „Help”, którą opublikowaliśmy na stronie internetowej i wysłaliśmy 
do beneficjentów z naszej bazy danych, połączyliśmy stronę z portalem FACEBOOK, 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 

4. ,,Postaw na dostępność! Akcja przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych i 
seniorów”.

To konkurs zorganizowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Bezpośrednim celem realizacji 
zadania było podniesienie świadomości i wiedzy twórców stron w zakresie przygotowywania 
produktów dostępnych dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym ze względu na wiek lub 
niepełnosprawność (ze szczególnym uwzględnieniem osób z dysfunkcją wzroku). Sprawdzono 
dostosowanie stron internetowych dla osób niewidomych i słabowidzących w instytucjach publicznych 
oraz uczelniach wyższych. Fundacja udzieliła w listopadzie i grudniu 2014 r. wsparcia 75 organizacjom. 
Odbyły się dwudniowe szkolenia w całej Polsce. Pierwszego dnia przeprowadzono  szkolenia nt. 
standardów dostępności www, charakterystyki i budowy systemów CMS, oraz rozwiązań technicznych, 
ułatwiających dostępność serwisów internetowych dla grup ryzyka wykluczenia cyfrowego 
internetowych w tym administratorzy  webmasterzy, redaktorzy treści cyfrowych. Dzień później  
zrealizowano cykl tematów nt. dostępności treści internetowych z technicznego punktu widzenia. 
Adresatami szkoleń technicznych byli zawodowi webmasterzy, współpracujący m.in. z administracją 
publiczną w zakresie opracowywania i dostosowywania dostępności stron internetowych do wymogów 
WCEG 2.0. Podczas modułu, przeprowadzona została konferencja oraz debata, poruszająca tematykę 
najczęściej pojawiających się trudności w dostępnie do stron www dla osób niewidomych i seniorów.  
W sumie zostało przeszkolonych 200 osób. 

5.  „Strzał w dziesiątkę! -  integracja sportowa osób niepełnosprawnych i ich otoczenia poprzez 
uczestnictwo w turnieju strzelectwa bezwzrokowego”
Celem zadania publicznego było wspieranie przedsięwzięć kulturalnych i sportowych w których 
współuczestniczyły osoby niepełnosprawne i ich rodziny. Projekt został zrealizowany w Białymstoku w 
okresie 01.08-15.12.2014 ze środków Samorządu Województwa za pośrednictwem ROPS. Projekt 
obejmował promocję projektu, rekrutację beneficjentów: 7 niepełnosprawnych i 7 sprawnych (turniej 
w parach mieszanych) oraz organizację  turnieju oraz wręczenie nagród. 
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 6. „Aktywni niewidomi! - udział grupy beneficjentów z województwa podlaskiego w XII edycji 
Międzynarodowej Konferencji REHA FOR THE BLIND IN POLAND 2014” 
 

Celem projektu było promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia 
społecznego i zawodowego. Zrealizowano  od 09.2014 do 31.12.2014 roku. Projekt sfinansowany był ze 
środków PFRON za pośrednictwem ROPS. Projekt obejmował promocję wyjazdu na konferencję w 
mediach, wysyłanie zaproszeń, rekrutację uczestników, wyjazd grupy 30 uczestników na konferencję (2 
dni): beneficjentów i wolontariuszy, którzy podczas całego wyjazdu pomagali niewidomym i słabo 
widzącym, przejazd autokarem na trasie Białystok -  Warszawa -  Białystok, poruszanie się na trasie 
hotel -  konferencja, zapewnienie noclegu i wyżywienia uczestnikom projektu , zapewnienie 
okolicznościowych identyfikatorów (integracja i bezpieczeństwo) , ubezpieczenie uczestników projektu. 

7. ,,Obok mnie jest osoba niewidoma- pomoc osobom niewidomym i ich bliskim'' 
Celem projektu było wyedukowanie i wsparcie osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin. Przybliżyło to 
przebieg usamodzielnienia się inwalidów wzroku w procesie rehabilitacji i samodzielnego wykonywania 
czynności dnia codziennego Przedstawiono nowoczesne rozwiązania dzięki którym osoby posiadające 
dysfunkcje wzroku mogą być samodzielne. Wiąże się z tym praktyczne przybliżenie niepełnosprawnym i 
ich rodzinom możliwości jakie dają nowoczesne rozwiązania technologiczne. Datę rozpoczęcia projektu 
uznaje się 05.05. 2014 roku do 30.09.2015r. Odbyły się 2 dni szkolenia, w którym wzięło udział 15 osób 
niepełnosprawnych i 15 pełnosprawnych. Przygotowano i przekazano beneficjentom podręczniki 
edukacyjne ( 30 egzemplarzy w druku powiększonym i 60 w brajlu). Podarowano 30 płyt CD z treściami 
zawartymi  w poradniku. 
8. ,,Obok mnie jest osoba niewidoma- pomoc osobom niewidomym i ich bliskim'' 
W tym projekcie zostały objęte osoby tylko z 
Torunia. Został finansowany z Gminy Miasta Torunia.  Celem projektu była walka z wykluczeniem 
społecznym inwalidów wzroku i ich rodzin co spowodowało wzrost świadomości  i wiedzy wśród rodzin, 
opiekunów i wolontariuszy
na temat problemów i potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności
niewidomych i niedowidzących.
Przedstawiono nowoczesne rozwiązania, dzięki którym osoby
posiadające dysfunkcję wzroku mogą być samodzielne.
Przybliżono niepełnosprawnym i ich rodzicom możliwości
jakie dają nowoczesne rozwiązania technologiczne.
Przygotowaliśmy i przekazaliśmy 15 beneficjentom projektu poradnik
rehabilitacyjny pt. ,, Obok mnie jest osoba niewidoma" 15 egz. w druku
 powiększonym i 15 x2 tomy =30 w brajlu.
9. ,,Kujawsko-pomorskie otwarte dla wszystkich – przewodnik po historii, kulturze i zabytkach 
województwa przystosowany do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku” 
Celem zadania było udokumentowanie dorobku kulturalnego i artystycznego województwa kujawsko-
pomorskiego. W przewodniku ukazane zostały walory historyczne, kulturalne i zabytkowe miast 
Bydgoszczy i Torunia oraz opisane najciekawsze miejsca i historie z tego województwa. Zadanie 
realizowano od 07.05.2014 do 31.12.2014. Wydrukowano 100 egzemplarzy dwutomowego 
przewodnika w technologii transparentnej oraz wydrukowano 125 egzemplarzy przewodnika w formie 
albumu. 
10. „Nowoczesna tyflorehabilitacja szansą na samodzielne funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością 
wzroku” 
Celem projektu było wsparcie 30 osób z dysfunkcja wzroku zamieszkujących województwo pomorskie 
w zakresie różnych rehabilitacji: podstawowej, społecznej i zawodowej. Zostały przeprowadzone zajęcia 
nauki pisma punktowego braille’a, ćwiczenia z zakresu orientacji przestrzennej, instruktaż dotyczący 
nabywania umiejętności samoobsługi, a także pokaz sprzętu tyfloinformatycznego i nowoczesnych 
technologii. W ramach projektu odbyło się grupowe wsparcie uczestników podnoszące ich poziom 
motywacji oraz doradztwo w zakresie przysługujących  im form zatrudnienia, jak także wykład 
dotyczący praw, ulg i udogodnień skierowanych do osób niewidomych i słabowidzących. Wykonano 
zadanie publiczne (od 01.07.2014 do 31.10.2014). 
11. „Pomorze – świat wielu kultur, wreszcie w zasięgu rąk- przewodnik turystyczny nie tylko w 
czarnodruku ” 
Celem projektu było wydanie publikacji opisującej najciekawsze miejsca i historie związane z 
województwem pomorskim. Pozycja ma w szczególności opisywać możliwości, jakie ten region oferuje 
osobom niepełnosprawnym. W nakładzie 25 egzemplarzy w druku transparentnym został wydany 
przewodnik pt. „Zamki Pomorza w zasięgu rąk”. Celem wydania publikacji poświęconej głównie osobą 
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niewidomym i słabowidzącym było wzbudzenie zainteresowania kulturą Pomorza. W przewodniku 
ukazało się m.in. 8 wypukłych rycin  przedstawiających najważniejsze zabytki historyczne  regionu, 
dzięki czemu publikacja stała się bardziej dostępna dla osób z dysfunkcją wzroku. Dodatkowo w 
przewodniku można znaleźć ciekawe informacje kilkudziesięciu zabytkowych zamków regionu, które 
dzięki drukowi transparentnemu są dostępne do przeczytania osobą niewidzącym jak również 
widzącym. Realizacja projektu trwała od 01.05.2014-31.10.2014. 
12. „Świat zwierząt i przyrody, także dla niewidomych i słabowidzących – przewodnik po Ogrodzie 
Zoologicznym w Gdańsku”
Adresatami zadania byli niewidomi i słabowidzący mieszkańcy miasta Gdańska. Publikacja trafiła także 
do osób, które pracowały z osobami niewidomymi.  W ramach projektu została wydana w 2 tomach w 
nakładzie 46 egzemplarzy  publikacja pt. „Bliżej świata przyrody – poznajemy Gdański Ogród 
Zoologiczny”. W przewodniku można znaleźć m.in. 20 tyflografik najciekawszych zwierząt 
zamieszkujących gdańskie zoo w nakładzie . W publikacji zostały w bardzo ciekawy sposób opracowane 
informacje dotyczące najważniejszych przedstawicieli wszystkich gatunków zwierząt oraz istotne 
wiadomości związane z funkcjonowanie ogrodu zoologicznego , dzięki którym osoby niewidome i słabo 
widzące mogą odbyć samodzielną wycieczkę po obiekcie. 
13. „Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego dostępny dla osób niewidomych i 
słabowidzących”
Celem projektu było zwiększenie wiedzy dotyczącej historii i kultury województwa śląskiego, rozwój 
świadomości narodowej obywatelskiej i kulturowej, aktywizacja społeczna oraz przeciwdziałanie 
marginalizacji i wykluczeniu społecznemu inwalidów wzroku, a tym samym wzbudzenie potrzeby 
poznawania świata, przez osoby z dysfunkcją wzroku. Datę rozpoczęcia i zakończenia projektu nadano 
na 01.07.2014 do 30.11.2014. Projekt ten był kontynuacją projektu „Szlak Zabytków Techniki 
Województwa Śląskiego widziany dotykiem”, dzięki któremu w roku 2013 powstała publikacja w brajlu i 
czarnodruku wraz z 3 termoformowanymi obiektami. W roku 2014 do powyższej publikacji powstały 
kolejne 2 ryciny termoformowanych obiektów wchodzących w skład szlaku oraz 10 sztuk specjalnych 
termoform w oprawie, które zostały przekazane 5 obiektom należącym do Szlaku Zabytków. 
14. „Obraz emocji w ruchu i dźwięku – warsztaty wokalno-teatralne dla osób niewidomych i 
słabowidzących z terenu miasta Katowice”
Celem projektu było zapewnienie kontaktu z kulturą w nowatorski i niekonwencjonalny sposób, 
połączony z nowoczesną terapią i rehabilitacją osób niewidomych i niedowidzących. Projekt 
zrealizowano 22.09.2014 r. do 15.11.2014 roku. Uczestniczyło w nim 10 osób z orzeczeniem z tytułu 
wzroku z terenu miasta Katowice. W dniach 22 września – 15 listopada 2014odbyły się warsztaty 
wokalno-teatralne „Obraz emocji w ruchu i dźwięku” dla osób niewidomych i słabowidzących z terenu 
miasta Katowice. Do projektu przyjętych zostało 10 osób ze znacznym bądź umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności z tytułu wzroku. Wystawiano spektakle od 22 września – 15 listopada 2014. Osoby 
poznały nowoczesne techniki pracy w teatrze. Finalizacją tego działania było stworzenie spektaklu 
teatralnego przez uczestników projektu. 

15. „Droga do samodzielności. REHA 2014”. Jednostka ogłaszająca: Samorząd Województwa 
Świętokrzyskiego 

Celem projektu była organizacja wyjazdu na ogólnoświatową XII edycję konferencji REHA for the Blind 
in Poland dla 40 osób niewidomych i słabowidzących z województwa świętokrzyskiego oraz 10 
widzących opiekunów/wolontariuszy. Projekt realizowany był między 01.11.2014, a  31.12.2014 roku. 
Adresatami zadania było 40 niewidomych i niedowidzących osób  posiadających znaczny bądź 
umiarkowany stopień niepełnosprawności (kod 04-O, w przypadku dzieci było to orzeczenie o 
niepełnosprawności z tytułu dysfunkcji wzroku) oraz 10 opiekunów/wolontariuszy, a także opiekun 
merytoryczny grupy oraz kierowca. 
16. „Radość z życia to przywilej całego Świętokrzyskiego” 
Regionalna impreza sportowa dla osób niewidomych. Wspierała  ich aktywność w prowadzonych 
dyscyplinach. Realizacja zadania polegała na zorganizowaniu osób z dysfunkcją wzroku z województwa 
świętokrzyskiego dzień sportu. Projekt realizowany był od 02.04.2014 do 31.07.2014. Zostały 
zorganizowane zawody dla przynajmniej 20 osób niewidomych i niedowidzących. W zadaniu brali 
udział, także uczniowie szkoły – gimnazjum w Kielcach. 

17. „Komputery i programy nie muszą być trudne– szkolenie dla seniorów z dysfunkcją wzroku”
Szkolenie aktywizujące osoby starsze do podejmowania wyzwań związanych z korzystaniem z 
nowoczesnych technologii informatycznych. Szkoleniem zostało objętych 20 osób starszych 
niewidomych i niedowidzących, które ze względu na wiek oraz na posiadaną niepełnosprawność są 
podwójnie narażone na wykluczenie z życia społecznego, kulturalnego. Projekt trwał od 01.08.2014 do 
15.10.2014. 
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18. „Atrakcyjna turystyka dla wszystkich” 
Celem  zadania było propagowanie kultury aktywnego zwiedzania, poznawania dorobku naszej małej 
ojczyzny przystosowanej do łatwego odbioru dla przeciętnego odbiorcy, a także tworzenie warunków 
zapewniających osobom niepełnosprawnym równoprawne uczestnictwo w życiu społeczno-
kulturalnym i historycznym. W tym kulturalnym przedsięwzięciu wzięło udział  30 osób (niewidomych i 
słabowidzących oraz ich opiekunów). Uczestnicy zapoznali się z lokalnymi atrakcjami geologicznymi 
województwa świętokrzyskiego. Niniejsze przedsięwzięcie to poszukiwanie i rozpoznawanie 
skamieniałych tropów prehistorycznych stworzeń. Zasięg terytorialny zadania obejmował osoby z min. 
8 powiatów województwa świętokrzyskiego. Data rozpoczęcia i zakończenia projektu to 15.07.2014 - 
31.08.2014.  
19. „Umiejętności komputerowe szansą na aktywne życie” 
Zasadniczym celem projektu było przeprowadzenie 5-dniowego szkolenia komputerowego w czasie 7-
dniowego pobytu w ośrodku wypoczynkowo- szkoleniowym „Rzemieślnik” w Broku  - szkolenia 
przystosowanego do możliwości percepcyjnych osób z dysfunkcjami wzroku poszerzonego o 
prezentację innych urządzeń wspomagających niewidomych. Projekt trwał od  01.08.2014 do 
30.09.2014. Dwudziestu pełnoletnich osób niewidomych i niedowidzących z województwa 
świętokrzyskiego wzięło udział projekcie. Swym zasięgiem objęliśmy osoby z min. 5 powiatów 
województwa. Beneficjentami byli zarówno osoby w wieku aktywności zawodowej – pracujące, 
poszukujące pracy, bezrobotne oraz nieaktywne zawodowo.  Projekt rozpoczął się z dniem 01.08.2014, 
zakończył 30.09.2014.

20. „Dotknij świętokrzyskich zabytków” 
Trzydniowe wydarzenie turystyczne dla 23 osób  z województwa świętokrzyskiego - niewidomych i 
niedowidzących, posiadających znaczny bądź umiarkowany stopień niepełnosprawności, dzieci i 
młodzieży z dysfunkcją wzroku oraz ich przewodników/opiekunów. Projekt trwał od 20.10.2014 do 
21.11.2014. 

21. „Młodzi wykształceni szansą dla niewidomych”-organizacja kursów i szkoleń przygotowujących do 
pracy z osobami niepełnosprawnymi” 

Szkolenie skierowane było głownie do młodzieży licealnej i studentów oraz pracowników instytucji, 
którzy dotąd nie mieli kontaktu z osobami niewidomymi, ale chciałaby podjąć taką współpracę. Zadanie 
publiczne realizowane było w okresie od 10.04.2014 do 31.07.2014. Przeszkolonych zostało 25 osób 
wraz z kadrą szkoleniową oraz osobami niewidomymi, którzy spędzili 3 dni w ośrodku szkoleniowym. 
Podczas szkolenia prowadzone były wykłady jak ćwiczenia praktyczne dotyczące charakterystyki 
niepełnosprawności wzrokowej, obsługi podstawowego sprzętu tyflorehabilitacyjnego, którym 
posługują się osoby z dysfunkcją wzroku, pomocy dostępnych na rynku, które ułatwiają codzienne 
funkcjonowanie, 

22. "365 Tyflodni - Kalendarz w brajlu z powiększonym drukiem promujący osiągnięcia osób z 
dysfunkcją wzroku " 

Pierwszy taki kalendarz – stworzony specjalnie dla osób niewidomych i słabowidzących. Wykonany 
został przy użyciu najnowszych technologii do tworzenia druku w brajlu. Każdy miesiąc opatrzony jest 
zdjęciem przedstawiającym sylwetkę jednej osoby niepełnosprawnej z Lublina, która dzięki swojej 
aktywności osiągnęła sukces. Dodatkowo, cyfry w kalendarzu zostały wykonane drukiem 
transparentnym, czyli zarówno w powiększonym druku jak i alfabecie Brajla.  Realizacja tego zadania 
trwała od  10.04.2014 do 10.12.2014. 

23. „Zobacz nasz świat”- konferencja. 

Konferencja skierowana do przedstawicieli instytucji publicznych takich jak banki, poczty, urzędy, aby 
uwrażliwić na potrzeby i problemy osób z dysfunkcją wzroku. Jednodniowe wydarzenie odbyło się w 
wynajętej sali szkoleniowej z zapewnionym wyżywieniem oraz materiałami konferencyjnymi. Wystąpiło 
łącznie 5 prelegentów, którzy na co dzień naukowo i zawodowo zajmują się problemami osób z 
dysfunkcją wzroku. W konferencji wzięło udział około 30 uczestników. Rozdanych zostało 50 pakietów 
informacyjnych, w których zawarte były najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania osób z 
dysfunkcją wzroku w przestrzeni publicznej. Zadanie potrwało od 01.07.2014 do 30.09.2014r. 
24. „Koncert z okazji Dnia Białej Laski”- Integracja na osób niepełnosprawnych z mieszkańcami Lublina- 
koncert wokalny
Koncert wokalny, na którym wystąpiło dwóch artystów. Podczas wydarzenia zorganizowana była 
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wystawa sprzętu tyflorehabilitacyjnego oraz zapewniony catering. Zaproszone zostały osoby 
niewidome, niedowidzące oraz ich rodziny, przyjaciele. Realizacja programu trwała od 01.08.2014 do 
31.11.2014, a dni w którym odbył się koncert to między 13 a 24.10.2014 roku.
Zadanie polegało na zorganizowaniu koncertu muzycznego z okazji Lubelskich Obchodów 
Międzynarodowego Dnia Białej Laski. 

25. „Tworzyć każdy może” - warsztaty techniczno-manualne.

Celem projektu było zorganizowanie i przeprowadzenie pięć bloków szkoleniowych manualno - 
technicznych dla osób niewidomych i słabowidzących. Dzięki temu przedsięwzięciu, pokazaliśmy, iż 
każdy może spróbować swoich sił w tworzeniu. Dzięki nim osoby mogły doświadczyć ciekawej formy 
rehabilitacji oraz radości związanej z obcowaniem ze sztuką. Zadanie zostało w pełni zrealizowane , a 
trwało od 01.07.2014 do 30.10.2014. Adresatami zadania „Tworzyć każdy może” było 20 wyłonionych 
podczas procesu rekrutacji osób z dysfunkcją wzroku. 

26.    „Jan Karski – wybitny dyplomata, honorowy obywatel i świadek nadziei (1914-2000) – publikacja 
w brajlu” 

Projekt miał na celu wydanie książki -  biografii Jana Karskiego. Publikacja została wydana w druku 
transparentnym wraz z grafiką wypukłą przedstawiającą postać Jana Karskiego w nakładzie 100 
egzemplarzy. Termin realizacji zadania to 01.04.2014-31.10.2014. Integralną częścią projektu było 
spotkanie z 03.10.2014  promujące wydanie publikacji, które odbyło się w Muzeum Miasta Łodzi, gdzie 
znajduje się gabinet łodzianina. 

27. „Zintegrowana Łódź – integracyjna gra terenowa” 
 
Celem projektu było opracowanie i przeprowadzenie gry terenowej dla osób niepełnosprawnych i 
pełnosprawnych, która w przystępny sposób pozwoliła poznać historie, architekturę, oraz dziedzictwo 
kulturowe ulicy Piotrkowskiej. Termin realizacji zadania przypadł na 16.06.2014 do15.11.2014 roku. 
Oprócz edukacji historycznej i integracji mieszkańców  promowaliśmy Miasto Łódź jako środowisko 
przyjazne osobom niepełnosprawnym. Gra składała się z 10 różnych tras, wokół ulicy Piotrkowskiej. 
Rolą graczy  było  pokonanie wyznaczonej trasy w jak najszybszym czasie, dotarcie do miejsc 
oznaczonych na mapie i wykonanie zadań. Do gry zostały wykorzystane instrukcje wydane w druku 
transparentnym oraz ubrajlowione mapy. Gra rozegrana została w dniu 18.10.

28. „Promocja edukacji i rehabilitacji osób niewidomych i niedowidzących”  

Celem projektu był wyjazd 30 osobowej grupy osób z dysfunkcją wzroku z Łodzi na dwudniową 
konferencję ,,Reha for the Blind In Poland „ w dniach 4 i 5.12.2014 roku.  Kwota przyznana na realizację 
projektu to 4025,00 zł. Termin realizacji zadania: to 30.10.2014-15.12.2014

29. „Olsztyn -  oczy otwarte na kulturę”
Projekt dotyczył edukacji mieszkańców w różnych dziedzinach kultury (w szczególności w dziedzinie 
plastyki, muzyki, literatury i teatru), w ramach którego został wydany przewodnik po Olsztynie i jego 
okolicach pt. "Wakacje w 
Olsztynie". Przewodnik był wykonany metodą druku transparentnego i 
zawierał tyflografiki ważnych zabytkowych miejsc miasta. Wydrukowano 15 
sztuk,  które przekazano placówkom edukacyjnym, organizacjom działającym 
na rzecz środowiska niewidomych oraz władzom Olsztyna.. Etapem wieńczącym to zadanie była 
konferencja podsumowująca. Zostali na nią zaproszeni jako prelegenci  i uczestnicy osoby związane z 
kulturą i sztuką na terenie miasta. Adresatami zadania byli  uczniowie placówek edukacyjnych i 
mieszkańcy miasta Olsztyna
30. " Zobaczyć przyszłość" 
Realizacja projektu rozpoczęła się w styczniu 2014 roku i trwała do  marca 2015. W roku 2014 
sfinalizowano szkolenie ICT, zakończone certyfikatem ECDL START, przeprowadzono także 1/3 godzin 
lekcyjnych z beneficjentami z języka angielskiego, zakończonego certyfikatem TELC.
31. „ZOO – baczyć opolskie Zoo. Ogród zoologiczny w Opolu otwiera swoje podwoje dla niewidomych i 
niedowidzących" 

Celem projektu było opracowanie specjalnego dostosowanego udźwiękowionego terminala z 
oznaczeniem brajlowskim i tyflografiką wypukłą oraz informatora po opolskiego Ogrodzie 
Zoologicznym. Wydanego go w druku transparentnym zawierającym mapy i zdjęcia zwierząt w postaci 
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grafiki wypukłej. Wydano plan sytuacyjny, przedstawiający topografię Zoo w Opolu z funkcją 
udźwiękowienia (poszczególne strefy zwierząt oznajmiane są dźwiękiem, dzięki czemu niewidomy może 
zaplanować sobie plan zwiedzania). Wydano specjalny album, w którym znajdują się mapki, 
przedstawiające trasy zwiedzania (20 rycin oraz 5 map) przygotowanych w wersji dla osób 
niewidomych ukazujących zwierzęta opolskiego ogrodu oraz audiobook zawierający informacje o Zoo, 
charakterystykę poszczególnych zwierząt wraz z nagranymi odgłosami. Wydano 100 kompletów 
publikacji w druku transparentnym. Zwiększenie dostępności opolskiego Ogrodu Zoologicznego 
przełożyło się bezwzględnie na zredukowanie wykluczenia społecznego wśród niewidomych i 
słabowidzących. Projekt trwał od 01.07 do 15.12.2014. 

32. „REHA FOR THE BLIND® IN POLAND 2014 – Rola zmysłów w życiu     niewidomych” w okresie od 
01.10.2014 do 15.12.2014r. 
Projekt skierowany był do osób niewidzących i niedowidzących, ich rodzin, opiekunów, przedstawicieli 
organizacji pozarządowych, instytucji współpracujących z osobami z dysfunkcją wzroku 
zamieszkujących teren województwa opolskiego. Zorganizowano kolejny wyjazd 50 osobowej grupy na 
niezwykłe, międzynarodowe spotkanie osób niewidomych i niedowidzących oraz ich widzących 
przyjaciół, jakim jest coroczna konferencja i wystawa REHA FOR THE BLIND® IN POLAND w Warszawie. 
33. „Mój syn, uczeń, podopieczny to osoba niewidoma – wbrew stereotypom funkcjonujemy 
normalnie.” 

Projekt miał na celu zwiększenie integracji osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną oraz 
podniesienie poziomu ich aktywności społeczne i zaradności życiowej, poprzez oddziaływanie na 
najbliższe ich otoczenie. Zrealizowano szkolenie, które było skierowane do grupy  20 osób z 
województwa opolskiego, stanowiącego „bezpośrednie otoczenie” osób niepełnosprawnych (rodzin, 
wolontariuszy, pracowników organizacji pozarządowych i szeroko rozumianego, tzw. otoczenia osób 
niepełnosprawnych). Rozpoczęcie realizacji projektu rozpoczęto od dnia 01.10.2014r. do 15.12.2014r. 
Projekt przyczynił się do rozszerzenia wiedzy na temat efektywnej rehabilitacji i przeciwdziałania 
wykluczeniu społecznemu osób niewidomych. Projekt wypromował  świadomość społeczną, dotyczącą 
aktywności niewidomych w takich dziedzinach życia jak: praca, nauka, atrakcyjne spędzanie czasu 
wolnego, turystyka.

34. „Dotknij pięknej Opolszczyzny – wydanie drugie, rozszerzone”  

Wydano przystosowany do potrzeb niewidomych i niedowidzących przewodnik umożliwiający 
niepełnosprawnym wzrokowo samodzielną turystykę po wybranych miejscach w województwie 
opolskim. Wydany został w 100 trzy-tomowych wydanych drukiem transparentnym egzemplarzach. 
Osoby niewidome i niedowidzące mogą bez niczyjej pomocy zapoznać się z zabytkami i architekturą, 
tak samo, jak osoby widzące. Przewodnik ilustruje przy pomocy wypukłych grafik i rycin wygląd 
najważniejszych obiektów, dzięki czemu niewidomy samodzielnie może dowiedzieć się, gdzie powinien 
pójść, jak prowadzą ulice i jak wyglądają poszczególne obiekty. Dzięki przewodnikowi osoby z 
dysfunkcją wzroku mają wreszcie ułatwiony dostęp do informacji, co przyczynia się do poszerzenia 
wiedzy o atrakcjach turystycznych oraz zabytkach naszego województwa i zwiększeniu ich aktywności 
jako samodzielnych  turystów.
35. ,,Podaj rękę osobie niewidomej – integracja poprzez nowoczesną edukację”

W ramach tego projektu odbyły się zajęcia w 14 klasach (2-3 klasy szkoły podstawowej). Zajęcia miały 
na celu przeciwdziałać marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób z dysfunkcją wzroku. Podczas 
zajęć dzieciom były pokazywane m.in. sprzęty z jakich osoby niewidome korzystają, pogadanka nt. jak 
się zachować/ pomóc osobie z dysfunkcją wzroku w różnych sytuacjach, np. na przystanki, w sklepie, w 
pomieszczeniu itp. W zajęciach uczestniczyły dwie tyflospecjalistki oraz osoba niewidoma, która mówiła 
i pokazywała jak ją prowadzić itp. 

36. ,,365 Tyflodni - Kalendarz w brajlu z powiększonym drukiem promujący osiągnięcia osób z 
dysfunkcją wzroku” 

To projekt wydania kalendarza w 144 egzemplarzach druku transparentnego, który stworzony został 
specjalnie dla osób niewidomych i słabowidzących. Każdy miesiąc prezentuje sylwetkę uzdolnionej 
osoby niewidomej lub niedowidzącej z kraju, w tym również z terenu Wielkopolski. Zdjęcie osoby z 
dysfunkcją wzroku jest opatrzone krótkim opisem jej osiągnięć. Zarówno tekst jak i cyfry kalendarza są 
wykonane przy użyciu najnowszej technologii do tworzenia druku w brajlu. Zastosowano druk 
powiększony (rozmiar czcionki minimum 18 pkt.) i naniesiony na niego druk w Brajlu. Dzięki temu, 
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każda osoba, która otrzyma ten kalendarz będzie mogła w każdej chwili sprawdzić aktualną datę, 
zaplanować swoje zadania na przyszłość oraz zapoznać się z aktywnymi niewidomymi i 
niedowidzącymi. Adresatami naszego Tyflokalendarza są zarówno osoby niepełnosprawne jak i 
pełnosprawne.  Tyflokalendarz ma pełnić podwójną rolę. Dla osób z dysfunkcją wzroku ma to być 
ubrajlowione narzędzie codziennego użytku. Osoby pełnosprawne natomiast będą mogły dowiedzieć 
się o osiągnięciach i sukcesach osób z uszkodzonym narządem wzroku.  
37. I Edycja zachodniopomorskich obchodów Dnia Białej Laski 
W ramach zadania w XI 2015 zorganizowano konferencję, której podstawowym celem było podjęcie w 
ujęciu lokalnym społecznej debaty na temat sytuacji osób z niepełnosprawnością wzroku. Myślą 
przewodnią konferencji była problematyka dyskryminacji i integracji społecznej wspomnianej grupy 
oraz próba wskazania kierunków zmian, jakie powinny zajść, by osoby niewidome i niedowidzące stały 
się (w postrzeganiu i opinii ogółu społeczeństwa, jak i samych siebie) pełnoprawnymi obywatelami, z 
zagwarantowanym dostępem do wszelkich dóbr i możliwości, z których czerpią osoby pełnosprawne. 
Prezentacja rozwiązań tyflorehabilitacyjnych połączona była z konferencją. Zadanie polegało na 
zorganizowaniu meczów pokazowych Goalball w 4 szkołach regionu. Trzecim punktem zadania był 
wyjazd na konferencję REHA do Warszawy.  
38. ,,Teatr ruchu w obrazie widzianym bez lustra” 
Projekt zrealizowany ze środku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w VII 
2015 miał za zadanie wypełnić lukę istniejącą w dostępie niewidomych i niedowidzących do różnych 
form kultury, a także pomóc w uporaniu się z problemami natury psychologicznej i emocjonalnej, z 
którymi na co dzień borykają się osoby niewidome i niedowidzące. Na warsztatach, osoby niewidome i 
niedowidzące zapoznawały się i korzystały z dorobku kultury – teatru, muzyki, tańca, pantomimy. 
Pracowały innowacyjną techniką improwizacji kontaktowej (CI – Contact Improvisation) i techniką 
ruchu tańca. 
39. ,,Perły Mazowsza dla Ciebie” – publikacja krajoznawcza, kierowana do środowiska osób 
niewidomych 
Publikacja „Perły Mazowsza dla Ciebie” została wydana w 400 egz. w czarnym druku i 60 
egzemplarzach (po 4 tomy) w brajlu. Została przekazana nieodpłatnie instytucjom działającym na rzecz 
środowiska osób niewidomych, co wpłynęło i wpływać będzie w przyszłości na zwiększenie aktywności 
społeczno-kulturalnej wśród osób niewidomych i słabowidzących na terenie województwa 
mazowieckiego. Projekt trwał od 1 VIII do 31 X 2014. 

40. ,,Lubuski Smak Na Koniuszkach Palców” 

Projekt miał na celu wydanie pierwszej tego typu w regionie, niezwykle nowatorskiej publikacji,  
prezentującej i popularyzującej kulturę ludową regionu na przykładzie Muzeum Etnograficznego w 
Zielonej Górze z siedzibą w Ochli, które wpisało się w krajobraz kulturowy województwa lubuskiego. 
Publikacja, zatytułowana „Lato w Ochli” opisuje i przedstawia  położenie, historię, eksponaty oraz 
działalność Muzeum Etnograficznego, zawiera przepisy kulinarne związane z naszym regionem i nie 
tylko oraz sposoby i możliwości ich wykonania przez osoby niewidome i słabo widzące.  Książka została 
wydana w formie dostępnej dla osób niedowidzących w czarno-druku w czcionce powiększonej z dużą 
ilością dokumentacji fotograficznej.  Dla osób niewidomych w brajlu, zawiera również ryciny wypukłe. 
Wydawnictwo znacząco wpłynęło na promocję regionu, rozsławiło lubuską kuchnię oraz pozwoliło 
ukazać umiejętności kulinarne osób niewidomych. Łączna liczba egzemplarzy publikacji „Lato w Ochli” 
to 80 egzemplarzy w czarno druku oraz 25 kompletów w brajlu. 

41.  Świat Dotyku i Dźwięku – Spotkanie Niewidomych i ich bliskich” 
Zadanie polegało na zorganizowaniu wyjazdu grupy beneficjentów  z Zielonej Góry na ogólnopolską 
konferencję Reha for the Blind In Poland w Warszawie w dniach 4–5 grudnia 2014r. Z województwa 
lubuskiego w spotkaniu wzięło udział 43 beneficjentów. Zadanie zostało dofinansowane przez 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze.
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

25559

720

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

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

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

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

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Celem projektu jest 
nowoczesna rehabilitacja i 
podniesienie 
samodzielności osób z 
dysfunkcją wzroku 
poprzez specjalistyczne 
wsparcie. Przeprowadzany 
jest w 16 placówkach w 
całej Polsce w okresie 
01.2014 – 03.2017. 
Tyflospecjaliści 
przeprowadzili w okresie 
od stycznia do końca 
lutego rekrutację 
beneficjentów. W styczniu 
została przeprowadzona 
kampania informacyjna w 
regionalnych mediach w 
każdym województwie, a 
także mediach 
ogólnopolskich. 
Zrekrutowana osoba na 
podstawie wypełnionej 
ankiety i posiadającego 
orzeczenia o symbolu 04-
O mogła strać się o 
uczestnictwo w projekcie. 
Udało się pozyskać 
założoną liczbę 
uczestników- 400 osób 
niewidomych i 
słabowidzących z całej 
Polski. Ponad 300 
partnerów wsparli nasze 
działania. Został 
zaprojektowany wzór 
ulotki, którą następnie 
wydrukowaliśmy w 3200 
egz. Beneficjenci w 
ramach projektu mogą 
liczyć na wsparcie 
specjalnie wyszkolonej 
kadry 16 tyflospecjalistów. 
Zostały zorganizowane 
zajęcia specjalistyczne 
oraz zajęcia eksperckie. 
Na każdego beneficjenta 
przypada 
zindywidualizowana 
konfiguracja zajęć w 
dowolnym okresie trwania 
projektu (oparte o IPD): 
30h zajęć z tyflospecjalistą 
i 12 h zajęć z ekspertem. 
88 godzin konsultacji. 
Każdy z Beneficjentów 
dostał książkę ,, 16 
kolorów talii”.

85.60.Z
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działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

1. Od 1999 roku Fundacja 
organizuje 
Międzynarodową 
Konferencję „REHA FOR 
THE BLIND® IN POLAND”. 
REHA stanowi świetną 
okazję poznania 
problemów niewidomych i 
niedowidzących, świata 
dotyku i dźwięku, 
nowoczesnego sprzętu 
rehabilitacyjnego oraz 
metod, które mogą 
zniwelować skutki 
inwalidztwa wzroku.
XII EDYCJA 
MIĘDZYNARODOWEJ 
KONFERENCJI REHA FOR 
THE BLIND® IN POLAND 
odbyła się pod 
Honorowym Patronatem 
Małżonki Prezydenta RP - 
Pani Anny Komorowskiej. 
Patronami wydarzenia byli 
także: Jarosław Duda 
(Pełnomocnik Rządu ds. 
Osób 
Niepełnosprawnych), 
Adam Struzik (Marszałek 
Województwa 
Mazowieckiego) oraz 
Hanna Gronkiewicz-Waltz 
(Prezydent Miasta 
Stołecznego Warszawy). 
Fundacja Szansa dla 
Niewidomych, grono 
współorganizatorów oraz 
niemal sześciuset 
partnerów stworzyli 
wydarzenie 
niepowtarzalne, - XII 
edycję Międzynarodowej 
Konferencji REHA FOR THE 
BLIND® IN POLAND - 
"Świat Dotyku i Dźwięku", 
która odbyła się w dniach 
4 i 5 grudnia 2014 r. w 
Pałacu Kultury i Nauki w 
Warszawie. Tematem 
przewodnim było hasło 
„25 lat polskich przemian. 
Wielki technologiczny 
skok niewidomych - od 
izolacji do integracji”. W 
spotkaniu uczestniczyli 
przedstawiciele takich 
państw jak: Ukraina, 
Portugalia, Czechy czy 
Tadżykistan.  Pierwszy 
dzień konferencji 
poprzedziła manifestacja 
pod szyldem „My nie 
widzimy nic, a czy Wy 
widzicie nas?”  ciesząca 
się ogromnym 
zainteresowaniem wśród 
mediów i przechodniów.  
Konfer

82.30.Z
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działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Działalność 
dokumentacyjna i 
wydawnicza, 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.
„Help” to kwartalnik. Ma 
charakter integracyjny 
oraz informacyjno-
społeczny. Poruszył wiele 
praktycznych („Spotify – 
muzyka na każdą chwilę”) 
oraz ciekawych („Skoro 
widzę, to czy mogę 
widzieć więcej?”, 
„Refleksje ze szkolenia na 
temat dostępności stron 
internetowych”, 
„Medialna dostępność”, 
„wynalazki 
wszechczasów”) tematów. 
Kwartalnik zawiera 
artykuły skierowane nie 
tylko do 
niepełnosprawnych, ale 
również ich opiekunów, 
jak i osób pośrednio z nimi 
związanych (urzędnicy, 
pracodawcy, uczelnie, 
osoby pełnosprawne).
Odbiorcami biuletynów 
były następujące grupy 
społeczne:
• Osoby fizyczne – m.in. 
osoby niepełnosprawne, 
będące beneficjentami 
programów i projektów 
regionalnych, 
realizowanych przez 
poszczególne punkty 
Fundacji oraz ich rodziny, 
opiekunowie jak również 
najbliższe otoczenie.
• Odbiorcy instytucjonalni 
– lokalne organizacje 
pozarządowe, działające 
na rzecz osób 
niepełnosprawnych, 
instytucje publiczne 
realizujące programy 
skierowane do osób 
niepełnosprawnych, 
uczelnie wyższe oraz 
szkoły z oddziałami 
integracyjnymi .

58.11.Z
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 3 571 671,91 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2 546 712,12 zł

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

c) Przychody z działalności gospodarczej 337 599,70 zł

d) Przychody finansowe 17 621,96 zł

e) Pozostałe przychody 669 738,13 zł

0,00 zł

2 718 350,03 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

b) ze środków budżetu państwa

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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 5 953,00 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 2 895 980,78 zł
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177 630,75 zł

0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 314 516,47 zł

0,00 zł

52 480,47 zł

262 036,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2.4. Z innych źródeł 355 221,66 zł

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

d) ze środków państwowych funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

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

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

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

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 5 953,00 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: 3 453 621,89 zł 0,00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

2 776 322,32 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

677 299,57 zł

0,00 zł 0,00 zł

1 rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niewidomych 5 953,00 zł

1 rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niewidomych 5 953,00 zł
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -229 610,20 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznegoz 337 599,70 zł

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

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

52,0 osób

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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 337 599,70 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

22 429,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 złz innych zwolnień, jakich: 

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

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

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

35,0 etatów

187,0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0,00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

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

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 1 765 399,11 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

983 295,25 zł

983 295,25 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 782 103,86 zł

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

1 765 399,11 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 1 765 399,11 zł

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

0,00 zł

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

3 832,90 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)

2 341,18 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

6 000,00 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

20 000,00 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 / 
2015-06-30 Data wypełnienia sprawozdania

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 NIEZALEŻNY BIEGŁY REWIDENT 3

2 PFRON 4
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