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Data zamieszczenia sprawozdania 2018-07-16

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina WARSZAWA

Powiat WARSZAWA

Ulica UL. CHLUBNA Nr domu 88 Nr lokalu 

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

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

Strona www www.szansadlaniewidomych.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

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

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 01315430000000 6. Numer KRS 0000260011

7. Skład organu zarządzającego organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Marek Ryszard 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

Leonora Bużańska Członek Rady 
Fundatorów

TAK

Renata Wardecka Członek Rady 
Fundatorów

TAK

Igor Busłowicz Przewodniczący 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 - 
dzieci i osób dorosłych
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, słabowidzącym, w tym 
prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej dla bliskich 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 i osobom dorosłym niewidomym i słabowidzącym w 
nauce i adaptacji do środowiska sprawnych rówieśników oraz 
podejmowanie działań na rzecz integracji obu tych środowisk
7) Promocja zatrudnienia, aktywizacji zawodowej 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 bliskich
12) Reprezentowanie interesów środowiska niewidomych i 
słabowidzących oraz ich bliskich
13) Działalność ekspercka, inicjowanie badań naukowych w dziedzinie 
okulistyki, terapii widzenia, edukacji, rehabilitacji, ochrony zdrowia osób 
niewidomych i słabowidzących
14) Działalność na rzecz bliskich, opiekunów osób niepełnosprawnych oraz 
wolontariuszy

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Cele statutowe Fundacja realizuje poprzez:
1) Organizowanie i prowadzenie niepublicznych placówek edukacyjnych i 
poradni specjalistycznych
2) Inicjowanie, propagowanie i prowadzenie różnych form pomocy, 
samopomocy, poradnictwa, wymiany doświadczeń i informacji osób 
niewidomych i słabowidzących, ich bliskich; inicjowanie, organizowanie, 
prowadzenie lokalnych środowiskowych grup wsparcia
3) Organizowanie szkoleń dla osób niepełnosprawnych oraz osób 
pracujących z nimi świadczących na ich rzecz pomoc w różnych 
dziedzinach
4) Opracowywanie raportów o sytuacji społecznej osób niewidomych i 
słabowidzących oraz ich bliskich
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 ich bliskim
7) Prowadzenie poradnictwa skierowanego do osób niepełnosprawnych, 
ich bliskich, a także osób pracujących z osobami niepełnosprawnymi oraz 
reprezentowanie ich
8) Działalność dokumentacyjną i wydawniczą, a zwłaszcza gromadzenie, 
opracowywanie, udostępnianie i wydawanie wszelkich publikacji 
dotyczących problematyki osób niewidomych i słabowidzących oraz ich 
bliskich, w tym opracowywanie i rozpowszechnianie poradników a także 
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gromadzenie wszelkiej dokumentacji, w tym również filmowej, 
fotograficznej i fonograficznej związanej z realizacją celów statutowych
9) Prowadzenie banku informacji o osobach niewidomych i 
słabowidzących oraz 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
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 oraz innych form 
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 bliskich i opiekunów, a także prowadzanie innych form usprawnienia 
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 technologicznych i oprzyrządowań skierowanych 
do osób niepełnosprawnych, w tym niewidomych i słabowidzących
18) Organizowanie koncertów, aukcji, festynów i innych imprez, w tym 
działalności charytatywnej na rzecz realizacji celów statutowych
19) Współdziałanie z organami władzy, organami administracji rządowej i 
samorządowej, organizacjami pozarządowymi, różnorodnymi 
organizacjami 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 oraz 
kreowanie postaw wrażliwości społecznej związanej z problemami z 
dysfunkcją wzroku
21) Wspieranie innych organizacji pozarządowych działających na rzecz 
osób niepełnosprawnych, a w szczególności osób niewidomych i 
słabowidzących
22) Popieranie i wprowadzanie w życie idei integracji społecznej
23) Podejmowanie działań mających na celu zapobieganie izolowaniu 
niepełnosprawnych od uczestnictwa w życiu społecznym, ochronę praw

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Do głównych działań podjętych przez Fundację w 2017 r. należały:

1. Tytuł projektu: „Aktywna Warszawa” - program wsparcia społeczno-zawodowego rodzin z osobami z 
dysfunkcją wzroku
Województwo: Mazowieckie (Warszawa)
Wartość projektu:  1192699,92 zł (projekt partnerski, wartość wydatków Fundacji w całym okresie 
realizacji projektu: 339 tys zł)
Okres realizacji: 01.07.2016 – 30.06.2018
Działania w projekcie: Wsparcie społeczno-zawodowe osób z niepełnosprawnością wzroku i ich rodzin, 
w tym: dostęp do szkoleń i doradztwa zawodowego, wsparcie tyflopedagoga, specjalisty ds. terapii 
tyflotechnologicznej, specjalisty ds. rozwoju zawodowego, udział w warsztatach aktywnego 
poszukiwania pracy oraz zakładania własnej działalności gospodarczej,  udział w kursach zawodowych z 
zapewnionym stypendium szkoleniowym, 3-miesięczny staż zawodowy, wsparcie rodzinno-integracyjne 
polegające na rodzinnych wyjściach do miejsc kultury m.in.: kino, kręgle, muzeum, wsparcie w 
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aktywnym poszukiwaniu i znalezieniu pracy.

2. Tytuł projektu: Mobi Asystent
Województwo: Projekt ogólnopolski
Wartość projektu:  50000 zł
Okres realizacji: 31.10.2017 – 30.04.2018
Działania w projekcie:  Opracowanie innowacyjnego rozwiązania służącego osobom z 
niepełnosprawnością wzroku, w formie prostej aplikacji na smartfony, która upraszcza obsługę telefonu 
i pozwala wezwać pomoc osobie niewidomej, niesamodzielnej. Aplikacja pozwala na zdalny kontakt 
osoby niepełnosprawnej, starszej itp. z członkiem rodziny lub wolontariuszem, kiedy zajdzie potrzeba 
doraźnej pomocy w codziennym funkcjonowaniu, będzie też służyła do szybkiego wezwania pomocy 
przesyłanego do odpowiednich służb w nagłej sytuacji.

3. Tytuł projektu: Dotyk Solidarności - historia wielkiego sukcesu wszystkich Polaków, a zwłaszcza 
niewidomych
Województwo: Projekt ogólnopolski
Wartość projektu:  18750 zł ( w tym w 2017 r: 13600 zł)
Okres realizacji: 15.06.2017 – 30.04.2019
Działania w projekcie: Wydanie brajlowskie i czarnodrukowe książki Marka Kalbarczyka pt. „Dotyk 
Solidarności” 

4. Tytuł projektu: Wydanie dla niewidomych książki Normana Daviesa "Biały orzeł, czerwona gwiazda. 
Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920"
Województwo: Projekt ogólnopolski
Wartość projektu:  22500 zł (w tym w 2017 r.: 16610 zł)
Okres realizacji: 15.06.2017 – 31.05.2019
Działania w projekcie: Wydanie brajlowskie książki Normana Daviesa "Biały orzeł, czerwona gwiazda. 
Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920"

5. Tytuł projektu: Wydanie dla niewidomych książki "Epilogi przywracające nadzieję" autorstwa Marka 
Kalbarczyka i Małgorzaty Sulikowskiej.
Województwo: Projekt ogólnopolski
Wartość projektu:  6250 zł (w tym w 2017 r.: 4300 zł)
Okres realizacji: 01.06.2017 – 30.04.2019
Działania w projekcie: Wydanie brajlowskie książki "Epilogi przywracające nadzieję" autorstwa Marka 
Kalbarczyka i Małgorzaty Sulikowskiej

6. Tytuł projektu: Festiwal - Kuźnia talentów
Województwo: Projekt ogólnopolski
Wartość projektu:  18800 zł
Okres realizacji: 31.07.2017 – 30.11.2017
Działania w projekcie: Celem konkursu było wyróżnienie najbardziej utalentowanych muzycznie 
młodych ludzi z niepełnosprawnością wzroku. Ze wszystkich zgłoszeń komisja konkursowa wybrała 
pięcioro młodych artystów, którym zostały przyznane dwa wyróżnienia i trzy miejsca na podium. 
Najlepsze wykonania były jednak tak dobre, że komisja podjęła decyzję o przyznaniu dwóch pierwszych 
nagród, a także drugiego miejsca na podium. Trzecia nagroda nie została przyznana. Finał konkursu 
odbył się 16 października 2017 r. podczas Gali REHA FOR THE BLIND IN POLAND 2017 na warszawskim 
Torwarze. Wtedy poznaliśmy zwycięzców konkursu, którzy zaprezentowali swój talent podczas 
wystąpienia na żywo przed kilkutysięczną publicznością zgromadzoną na Gali. Koncert wszystkich 
wyróżnionych odbył się 18 października 2018 r. podczas konferencji REHA FOR THE BLIND IN POLAND 
2017 w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

7. Tytuł projektu: Nocny Festiwal Audiofilmów – REHA FOR THE BLIND IN POLAND 2017
Województwo: Projekt ogólnopolski
Wartość projektu:  25000,25 zł
Okres realizacji: 01.08.2017 – 15.12.2017
Działania w projekcie: W ramach Nocnego Festiwalu Audiofilmów odbyły się projekcje filmów – 
osiągnięć polskiej kinematografii ostatnich lat. Zaprezentowaliśmy polskie filmy z ostatnich lat, oparte 
na wydarzeniach historycznych i inspirowane historią Polski: Jack Strong, Generał Nil, Miasto 44. W 
ramach dyskusji konferencyjnych został zorganizowany panel dyskusyjny, w którym wzięli udział artyści 
związani z wyświetlanymi filmami: Zofia Wichłacz i Marcin Dorociński. Wydaliśmy katalog festiwalowy 
w brajlu i czarnodruku.
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8. Tytuł projektu: „My widzimy nic, a wy czy widzicie nas?" - Warszawscy Niewidomi i ich Bliscy na Gali 
REHA FOR THE BLIND IN POLAND
Województwo: Mazowieckie
Wartość projektu:  35000 zł dofinansowania do Gali
Okres realizacji: 01.04.2017 - 31.12.2017
Działania w projekcie: wkład Urzędu m.st. Warszawy w organizację udziału mieszkańców Warszawy w 
Gali REHA FOR THE BLIND IN POLAND

9. Tytuł projektu: „My widzimy nic, a wy czy widzicie nas?” GALA REHA FOR THE BLIND IN POLAND 
(dofinansowany ze środków PFRON)
Województwo: Projekt ogólnopolski
Wartość projektu:  668750 zł
Okres realizacji: 01.01.2017 - 31.12.2017
Działania w projekcie: Projekt zakładał przeprowadzenie kampanii społecznej pod hasłem „My widzimy 
nic, a wy - czy widzicie nas?”. W jej ramach przeprowadzonych zostało 8 imprez regionalnych pod tym 
tytułem, akcje informacyjne w mediach oraz centralna Gala na warszawskim Torwarze z udziałem 
polskich gwiazd piosenki, stand-up oraz udziałem ok. 3 000 widzów. Gala odbyła się 16.10

10. Tytuł projektu: Wielkie Spotkanie Niewidomych, Słabowidzących i Ich Bliskich – Świat Dotyku, 
Dźwięku i Magnigrafiki 2017 (dofinansowany ze środków PFRON)
Województwo: Projekt ogólnopolski
Wartość projektu:  448008,11 zł
Okres realizacji: 01.01.2017 - 31.12.2017
Działania w projekcie: Projekt polegał na przeprowadzeniu Konferencji REHA w Warszawie z udziałem 
ok. 3000 osób. Konferencja odbyła się w dniach 17-18.10, zawierała sesję merytoryczną, panele 
dyskusyjne, warsztaty, pokazy filmowe oraz wystawę nowoczesnych technologii niwelujących skutku 
niepełnosprawności narządu wzroku.

11. Tytuł projektu: Help - Kwartalnik integracyjny dla niewidomych i ich otoczenia z wielką historią i 
przyszłością! Teraz jeszcze lepszy, wydawany z pomocą PFRON po raz kolejny! (dofinansowany ze 
środków PFRON)
Województwo: Projekt ogólnopolski
Wartość projektu:  97063,54 zł
Okres realizacji: 01.01.2017 do 31.12.2017
Działania w projekcie: Projekt polegał na wydaniu oraz dystrybucji 3 numerów kwartalnik Help w 
nakładzie: 2880 egz. czarnodruku oraz 115 egz. brajla. Kwartalnik dostępny jest na stronie Fundacji 
również w wersji pdf, txt oraz rtf umożliwiających dostęp osobom niepełnosprawnym wzrokowo.

12. Tytuł projektu: Nowoczesna rehabilitacja kluczem do zwiększenia samodzielności osób z 
dysfunkcjami wzroku (dofinansowany ze środków PFRON)
Województwo: Projekt ogólnopolski
Wartość projektu:  1468724,79 zł
Okres realizacji: 01.04.2017 - 31.03.2018 (I edycja)
Działania w projekcie: Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy dotyczące osób 
niepełnosprawnych z dysfunkcjami wzroku: niską samodzielność w życiu codziennym, brak aktywności 
społecznej, trudności w dostępie do informacji oraz znaczną izolację społeczną. Projekt zakładał 
podniesienie poziomu samodzielności (poprzez nowoczesną rehabilitację) 272 osób (I edycja) 
niewidomych i słabowidzących z całej Polski. Wszystkie zajęcia były prowadzone indywidualnie i były w 
możliwie jak największym stopniu dopasowane do predyspozycji i preferencji beneficjentów (na 
podstawie ankiet i IPD). Każdy beneficjent mógł wybrać zajęcia z 20 tyflomodułów. Każdy beneficjent 
skorzystał z 54 h zajęć oraz 80 h konsultacji z Tyflospecjalistami (osobami na co dzień pracującymi z 
niewidomymi i niedowidzącymi, mającymi doświadczenie i wiedzę na temat nowoczesnych metod 
rehabilitacji). Każdy beneficjent miał również 10 h zajęć z ekspertem.

13.Tytuł projektu VIP System +
Województwo: Mazowieckie
Wartość projektu:  736 646,59 zł, W 2017r.- 612 193,24 zł
Okres realizacji: 01.10.2016 -30.11.2017
Działania w projekcie: Celem projektu było zwiększanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na 
otwartym rynku pracy, prowadzenie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, pośrednictwa 
pracy oraz szkoleń dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.  Projekt realizowany w 
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partnerstwie z PZN.

14. Tytuł projektu Virtualna Warszawa w paluszku - Szkolenia z obsługi smartfonów oraz aplikacji 
Virtualna Warszawa
Województwo: Mazowieckie
Wartość projektu:  682000 zł
Okres realizacji: 04.09.2017- 30.04.2018
Działania w projekcie: Celem projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób z 
niepełnosprawnością wzroku poprzez podniesienie wiedzy i umiejętności z zakresu nowoczesnych 
technologii ułatwiających funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością wzroku i obsługi smartfonów 
oraz aplikacji mobilnych, w tym w szczególności aplikacji Virtualna Warszawa, wśród mieszkańców 
Miasta Stołecznego Warszawy (max. 1000 osób).

15. Tytuł projektu: Cztery łapy- panel rewalidacyjny dla dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta 
Rzeszowa
Województwo: Podkarpackie
Wartość projektu:  7220 zł
Okres realizacji: 1.08.2017- 15.12.2017
Działania w projekcie: Projekt zakładał zajęcia z Kynoterapii oraz panel gier i zabaw z udziałem psa dla 
dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Rzeszowa. Zajęcia prowadzone były przez dwie 
kynoterapeutki w Zespole Szkół nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie.

16. Tytuł projektu: Niewidomi są fit- warsztaty dietetyczne dla osób obciążonych ryzykiem wystąpienia 
chorób cywilizacyjnych.
Województwo: Podkarpackie
Wartość projektu:  5908 zł
Okres realizacji: 1.07.2017- 30.11.2017
Działania w projekcie: Projekt obejmował przeprowadzenie warsztatów dietetycznych dla osób 
niepełnosprawnych z Miasta Rzeszowa. W I etapie projektu przeprowadzono wykład z dietetykiem dla 
60 osób. Spośród nich na podstawie ankiet wyłoniono 8 osób, z którymi przeprowadzone zostały 
warsztaty indywidualne.

17. Tytuł projektu: ,,RĘKO-DZIEŁO'' - przystosowanie Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej poprzez 
wykonanie makiety 3D oraz albumu w brajlu.
Województwo: Podkarpackie
Wartość projektu: 32510 zł
Okres realizacji: 01.05.2017-22.12.2017
Działania w projekcie: Zwiększenie dostępności Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej dla osób 
niewidomych i niedowidzących poprzez stworzenie makiety tyflograficznej przedstawiającej jedną ze 
sztandarowych zagród Skansenu oraz wydanie albumu w brajlu wraz z wypukłymi rycinami, 
przedstawiającego genezę powstania i opis eksponatów muzeum.
 
18. Tytuł projektu: Kształtowania pozytywnych postaw wobec osób niepełnosprawnych u dzieci w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym
Województwo: Lubelskie
Wartość projektu:  5000 zł
Okres realizacji: 01.04.2017 - 31.10.2017 
Działania w projekcie: Prowadzenie warsztatów w szkołach podstawowych i przedszkolach na temat 
niepełnosprawności. Przeszkolenie ok. 350 dzieci.

19. Tytuł projektu Programy promujące osiągnięcia osób niepełnosprawnych
Województwo: Lubelskie
Wartość projektu:  5000 zł
Okres realizacji: 01.04.2017 - 31.12.2017 
Działania w projekcie: 5 osób niepełnosprawnych, osiągających sukcesy, zostało zaproszonych na sesję 
zdjęciową. Następnie ich zdjęcia, wraz z opisami w brajlu oraz wypukłymi adaptacjami zdjęć, zostały 
umieszczone jako wystawa w 5 różnych miejscach w Lublinie.

20.Tytuł projektu: Nowoczesne społeczeństwa i władze Unii Europejskiej, a także polskie i województwa 
świętokrzyskiego rozwiązują problemy niewidomych i słabowidzących
Województwo: Świętokrzyskie
Wartość projektu:  5560 zł
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Okres realizacji: 18.04.2017 – 31.05.2017
Działania w projekcie: Konferencja na temat dostępności miejsc publicznych do potrzeb osób z 
dysfunkcją wzroku.

21. Tytuł projektu: Podnoszenie kwalifikacji społecznych i zawodowych – specjalistyczne szkolenie 
komputerowe 
Województwo: Świętokrzyskie
Wartość projektu:  11120 zł
Okres realizacji: 01.08.2017 - 15.09.2017
Działania w projekcie: Wydanie biuletynu pokonferencyjnego.

22. Tytuł projektu: Droga do samodzielności - Reha 2017 
Województwo: Świętokrzyskie
Wartość projektu:  11120 zł
Okres realizacji: 01.09.2017 - 31.10.2017
Działania w projekcie: Wyjazd 20 osób na konferencję do Warszawy.

23. Tytuł projektu Świadomy, prawny niepełnosprawny ! 
Województwo: Zachodniopomorskie
Wartość projektu:  3125 zł
Okres realizacji:  01.06.2017 - 31.12.2017
Działania w projekcie: Organizowanie i rozwijanie różnorodnych form wsparcia oraz działań o 
charakterze aktywizującym i integracyjnym na rzecz osób niepełnosprawnych.

24. Tytuł projektu Otwórz Oczy - Zobacz Więcej ! - zachodniopomorskie seminarium dla pracowników  
administracji publicznej
Województwo: Zachodniopomorskie
Wartość projektu:  10000 zł
Okres realizacji:  03.07.2017 - 30.09.2017
Działania w projekcie: Seminarium w zakresie projektowania uniwersalnego dla radnych, urzędników 
JST oraz wojewódzkiej i powiatowych społecznych rad ds. osób niepełnosprawnych

25. Tytuł projektu: GALA Jesteśmy razem! – zmiana postaw społecznych wobec osób 
niepełnosprawnych poprzez działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Województwo: Zachodniopomorskie
Wartość projektu: 18087 zł
Okres realizacji:  14.08.2017 - 31.12.2017
Działania w projekcie: Zadanie polegało na przygotowaniu i realizacji najciekawszych projektów, 
cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których 
organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych.

26. Tytuł projektu: Lubuskie widziane dotykiem codziennie przez 365 dni
Województwo: Lubuskie
Wartość projektu:  17962 zł
Okres realizacji: 02.11.2017 r. –  31.12.2017 r
Działania w projekcie: Zadanie polegało na opracowaniu i wydaniu kalendarza ściennego na rok 2018 
promującego województwo lubuskie. Kalendarz został dostosowany do potrzeb osób niewidomych i 
słabowidzących - w alfabecie Brajla, a na niego nałożony został czarnodruk w czcionce wytłuszczonej i 
powiększonej.

27. Tytuł projektu: Podaj rękę osobie niewidomej – integracja poprzez nowoczesną edukację
Województwo: Wielkopolskie
Wartość projektu:  55058 zł
Okres realizacji: 01.09.2017-30.11.2017
Działania w projekcie: Przeprowadzenie 52 warsztatów dla dzieci w klasach 2 i 3 szkół podstawowych na 
temat „Co zrobić jak spotkamy osoby niewidome?”. Warsztaty odbywały się w 17 szkołach 
podstawowych z terenu woj. wielkopolskiego. Przeprowadzone były przez 2 tyflospecjalistów i jedną 
osobę niewidomą. 

28. Tytuł projektu: Dotykiem przez Dolny Śląsk-aktywny turysta z dysfunkcją wzroku
Województwo: Dolnośląskie
Wartość projektu: 1 670 zł
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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)

3000

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

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

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Okres realizacji: 20.09.2017 - 31.12.2017
Działania w projekcie: Zadanie polegało na stworzeniu i wydaniu nowatorskiego przewodnika 
turystycznego po województwie dolnośląskim dla osób niewidomych i słabowidzących z zestawem 
ilustracji wypukłych prezentujących najważniejsze zabytki regionu.

29. Tytuł projektu: E-niewidomi – aktywizujące szkolenie tyfloinformatyczne
Województwo: Pomorskie
Wartość projektu:  14000 zł
Okres realizacji: 01.07.2017 – 31.10.2017
Działania w projekcie: Projekt polegał na rekrutacji osób z dysfunkcją wzroku na szczególne, 
specjalistyczne szkolenie informatyczne. Odbyło się ono wyjazdowo, w trybie stacjonarnym w woj. 
Pomorskim, z udziałem specjalistów - informatyków firmy Altix.

30. Tytuł projektu: Starówka dostępna dla wszystkich
Wartość projektu:  6000 zł
Okres realizacji: 26.05.2017-15.12.2017
Działania w projekcie: Celem projektu było stworzenie Tyfloprzewodnika po Olsztyńskiej Starówce w 
druku transparentnym. Uzupełnieniem przewodnika są tyflografiki najważniejszych obiektów Starego 
Miasta, dzięki czemu album jest użyteczny dla szerokiego grona odbiorców.

31. Tytuł projektu: Edukacja bez barier - integracja przez nowoczesną edukację
Województwo: Kujawsko-Pomorskie
Wartość projektu:  5000 zł
Okres realizacji: 24.04.2017-30.06.2017
Działania w projekcie: Celem projektu było pogłębienie wiedzy uczniów niewidomych i słabowidzących, 
ich rodziców, opiekunów oraz wolontariuszy zaangażowanych w proces nauki, rehabilitacji dotyczącej 
nowoczesnej edukacji i technologii. Przeszkolonych zostało 25 beneficjentów.

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

INICJOWANIE, 
PROPAGOWANIE I 
PROWADZENIE RÓZNYCH 
FORM POMOCY,
SAMOPOMOCY, 
PORADNICTWA, 
WYMIANY DOSWIADCZEN 
I INFORMACJI DLA OSÓB
NIEWIDOMYCH I 
SŁABOWIDZACYCH, ICH 
RODZIN; INICJOWANIE, 
ORGANIZOWANIE I
PROWADZENIE 
LOKALNYCH, 
SRODOWISKOWYCH GRUP 
WSPARCIA DLA RODZIN I 
GRUP
SAMOPOMOCY,

Działania Fundacji 
zmierzały do: 
1. tworzenia 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 - dzieci i 
osób dorosłych,
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 bliskich i osób 
zawodowo zajmujących 
się pracą i współpracą z 
niewidomymi i 
słabowidzącymi

88.99.Z

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
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działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

ORGANIZOWANIE 
SZKOLEN DLA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
ORAZ OSÓB
PRACUJACYCH Z NIMI I 
SWIADCZACYCH NA ICH 
RZECZ POMOC W 
RÓZNYCH DZIEDZINACH. 

Przygotowywanie i 
kształcenie kadr 
pomagających osobom 
niewidomym i 
słabowidzącym w zakresie 
edukacji, rehabilitacji, 
integracji społecznej,
A. pomoc dzieciom i 
osobom dorosłym 
niewidomym i 
słabowidzącym w nauce i 
adaptacji do środowiska 
sprawnych rówieśników 
oraz podejmowanie 
działań na rzecz integracji 
obu tych środowisk,
B. promocja zatrudnienia, 
aktywizacja zawodowa 
osób niewidomych i 
słabowidzących 
pozostających bez pracy 
lub zagrożonych utratą 
pracy,
C. promowanie, 
wspieranie rozwoju i 
upowszechnianie kultury i 
sztuki wśród osób 
niewidomych i 
słabowidzących,
D. promowanie, 
wspieranie rozwoju, 
upowszechnianie kultury 
fizycznej, rekreacji, sportu, 
turystyki wśród osób 
niewidomych i 
słabowidzących,
E. ochrona praw, 
działalność na rzecz 
przestrzegania praw osób 
niepełnosprawnych,
F. kształtowanie 
świadomości społecznej, 
opinii publicznej i 
popularyzowanie wiedzy 
na temat specyficznych 
potrzeb, możliwości, 
sytuacji społecznej osób 
niewidomych i 
słabowidzących oraz ich 
bliskich,

85.60.Z
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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. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

INICJOWANIE I 
WPROWADZANIE 
NOWOCZESNYCH METOD 
REHABILITACJI I
EDUKACJI,

Organizowanie i 
prowadzenie 
niepublicznych placówek 
edukacyjnych i poradni 
specjalistycznych,
Inicjowanie, 
propagowanie i 
prowadzenie różnych 
form pomocy, 
samopomocy, 
poradnictwa, wymiany 
doświadczeń i informacji 
dla osób niewidomych 
i słabowidzących, ich 
bliskich; inicjowanie, 
organizowanie i 
prowadzenie lokalnych 
środowiskowych grup 
wsparcia (usunięte: dla 
rodzin i grup 
samopomocy),
Organizowanie szkoleń dla 
osób niepełnosprawnych 
oraz osób pracujących z 
nimi 
i świadczących na ich rzecz 
pomoc w różnych 
dziedzinach,
Opracowywanie raportów 
o sytuacji społecznej osób 
niewidomych i 
słabowidzących oraz ich 
bliskich.

99.94.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) 4 150 888,61 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 3 285 639,42 zł

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

c) Przychody z działalności gospodarczej 304 921,83 zł

d) Przychody finansowe 0,26 zł

e) Pozostałe przychody 560 327,10 zł

0,00 zł

0,00 zł

1 368 081,25 zł

2 314 735,57 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 155 518,00 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

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

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

82.30.Z DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI 
ZWIĄZANA JEST Z ORGANIZACJĄ TARGÓW 
WYSTAW I KONGRESÓW. FUNDACJA 
ZORGANIZOWAŁA WIELKĄ WYSTAWĘ NA 
KTÓREJ POLSCY ORAZ ZAGRANICZNI 
PRODUCENCI SPRZĘTU NIWELUJĄCEGO SKUTKI 
INWALIDZTWA WZROKU PREZENTOWALI 
NAJNOWOCZEŚNIEJSZE OBECNIE ISTNIEJĄCE 
ROZWIĄZANIA TECHNICZNE. WYSTAWA 
GOŚCIŁA PREZENTACJE Z NIEMAL CAŁEGO 
ŚWIATA. M. IN. USA NIEMIEC FRANCJI JAPONII 
SZWECJI ITD. PONADTO INCYDENTALNIE 
FUNDACJA SPRZEDAWAŁA RÓWNIEŻ 
POJEDYNCZE PUBLIKACJE KSIĄŻKOWE W 
BRAJLU LUB TEŻ W DRUKU POWIĘKSZONYM. 
PONADTO FUNDACJA PRZEPROWADZIŁA KILKA 
SZKOLEŃ Z OBSŁUGI SPRZĘTU 
SPECJALISTYCZNEGO DLA INWALIDÓW WZROKU 
ORAZ OSÓB Z OTOCZENIA NIEWIDOMYCH LUB 
SŁABOWIDZĄCYCH.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 7 631,70 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 3 682 816,82 zł
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155 518,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2.4. Z innych źródeł 304 922,09 zł

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)

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -129 175,11 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 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 7 631,70 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: 4 148 207,23 zł 7 631,70 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

3 414 814,53 zł 7 631,70 zł

0,00 zł 0,00 zł

146 095,32 zł

0,00 zł

576 849,78 zł

10 447,60 zł 0,00 zł

1 rehabilitacja społeczna i zawodowa inwalidów wzroku 7 631,70 zł

1 rehabilitacja społeczna i zawodowa inwalidów wzroku 7 631,70 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł
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w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznegoz 0,00 zł

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

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi  na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

65,0 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)

37,0 etatów

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

2. Członkowie

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

509,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

68,00 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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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)

433,00 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

11,00 osób

422,00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 2 297 110,17 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

1 281 365,76 zł

1 265 654,51 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 15 711,25 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 1 015 744,41 zł

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

2 151 014,85 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 2 151 014,85 zł

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

146 095,32 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)

2 931,75 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)

2 929,86 zł

81,00 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

8,00 osób

73,00 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)

25,00 osób

w 
tym:

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

25,00 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

2 954,00 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

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

1 AKTYWNA WARSZAWA REHABILITACJA OSÓB 
NIEWIDOMYCH I 
NIEDOWIDZĄCYCH.

MIASTO WARSZAWA 125 641,25 zł

2 VIP SYSTEM + REHABILITACJA OSÓB 
NIEWIDOMYCH I 
NIEDOWIDZĄCYCH

MIASTO WARSZAWA 329 641,31 zł

3 VIRTUALNA WARSZAWA W 
PALUSZKU

REHABILITACJA OSÓB 
NIEWIDOMYCH I 
NIEDOWIDZĄCYCH

MIASTO WARSZAWA 328 350,00 zł

4 CZTERY ŁAPY REHABILITACJA OSÓB 
NIEWIDOMYCH I 
NIEDOWIDZĄCYCH

MIASTO RZESZÓW 5 900,00 zł

5 LUBUSKIE WIDZIANE 
DOTYKIEM CODZIENNIE 
PRZEZ 365 DNI

REHABILITACJA OSÓB 
NIEWIDOMYCH I 
NIEDOWIDZĄCYCH

MIASTO ZIELONA GÓRA 16 142,00 zł

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

0,00 zł

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

13 800,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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)

X. Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

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

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

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

1 WYDAWNICTWO HELP 2016-
2017

REHABILITACJA OSÓB 
NIEWIDOMYCH

PFRON 30 863,67 zł

2 NZN 2016-2017 REHABILITACJA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

PFRON 364 972,76 zł

3 NOWOCZESNA 
REHABILITACJA KLUCZEM 
2017/2018

REHABILITACJA OSÓB 
NIEWIDOMYCH

PFRON 857 137,60 zł

4 WYDAWNICTWO HELP 2017-
2018

REHABILITACJA OSÓB 
NIEWIDOMYCH

PFRON 87 890,87 zł

5 GALA 2017 REHABILITACJA OSÓB 
NIEWIDOMYCH

PFRON 558 034,39 zł

6 WIELKIE SPOTKANIE 2017 REHABILITACJA OSÓB 
NIEWIDOMYCH

PFRON 368 587,22 zł
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Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

MAREK KALBARCZYK / 
PREZES ZARZĄDU / 16-07-2018 Data wypełnienia sprawozdania
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