Sprawozdanie merytoryczne
z działalności
Fundacji na Rzecz Rozwoju
Dzieci i Młodzieży „Otwarcie”
w Koninie
za rok 2015

I. DANE FUNDACJI
Nazwa: Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie”
Adres: ul. Kilińskiego 1, 62-500 Konin,
Wpisana do KRS: 04.01.2007r.
Nr wpisu w KRS: 0000271226,
NIP 665-280-73-87
REGON: 300479418
Data uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego: 2008
Członkowie Zarządu:
Prezes Zarządu - Dariusz Loch
Wiceprezes Zarządu - Urszula Łącka
Członek Zarządu - Ewa Dubanosow
Członek Zarządu - Natalia Jaskulska
Członek Zarządu – Joanna Czarnecka
Cele statutowe Fundacji:
1. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym osób z upośledzeniem umysłowym.
2. Niesienie pomocy dzieciom i osobom szczególnie uzdolnionym znajdującym się w trudnej
sytuacji materialnej oraz osobom niepełnosprawnym.
3. Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty wśród osób i dzieci mających
do niej utrudniony dostęp oraz osób niepełnosprawnych.
4.Niesienie pomocy osobom ubogim i instytucjom o ważnym znaczeniu społecznym znajdującym
się w trudnej sytuacji materialnej, a w szczególności osobom niepełnosprawnym i placówkom
opiekuńczym.
5.Niesienie pomocy w celu ułatwienia startu w życiu zawodowym dzieciom w trudnej sytuacji
materialnej oraz osobom niepełnosprawnym.
6. Aktywizacja społeczna i zawodowa młodzieży w tym niepełnosprawnej, ze szczególnym
uwzględnieniem osób z upośledzeniem umysłowym.
7. Prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie wspierania i prowadzenia inicjatyw o
charakterze edukacyjnym, kulturalnym i zdrowotnym.
8.Wspieranie działalności naukowej i sportowej.

Fundacja może również prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego, na zasadach
określonych w ustawie o wolontariacie i pożytku publicznym, dochód z działalności
przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe podmiotów prowadzących działalność
edukacyjną, opiekuńczo-wychowawczą wśród dzieci i młodzieży.
2. Pomoc finansową i rzeczową dla dzieci z rodzin najuboższych, w tym z domów dziecka.
3.Wspieranie finansowe, rzeczowe i organizacyjne budowy, remontów i modernizacji obiektów
służących prowadzeniu działalności edukacyjnej i opiekuńczo-wychowawczej.
4.Organizowanie akcji pomocy dzieciom z udziałem innych podmiotów.
5.Organizowanie kolonii, obozów rekreacyjnych, wypoczynkowych, zawodów, konkursów oraz
wycieczek dla dzieci i młodzieży o niskim statusie majątkowym.
6. Finansowanie nagród i stypendiów dla osób szczególnie uzdolnionych, zwłaszcza osób
niepełnosprawnych i wychowanków Domów Dziecka.
7. Organizowanie przedsięwzięć kulturalno oświatowych i edukacyjno – ekologicznych.
8.Wspieranie osób niepełnosprawnych, chorych czy ubogich poprzez pomoc rzeczową i finansową
niezbędną dla zaspokojenia potrzeb życia codziennego.
9. Budowę, rozbudową, remonty i modernizację stanowiących własność lub pozostających w
posiadaniu obiektów służących prowadzeniu działalności edukacyjnej i opiekuńczo-wychowawczej,
a także służących zaspokajaniu potrzeb życia codziennego osób znajdujących się w trudnej sytuacji
osobistej i materialnej.
10.Wspieranie osób niepełnosprawnych w przechodzeniu na otwarty rynek pracy.
11. Szkolenie i doskonalenie zawodowe osób niepełnosprawnych.
12. Wspieranie działań na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia.
13. Przeciwdziałanie uzależnieniom, przemocy i dyskryminacji.
14. Wspieranie rodziny w szczególności dotkniętej niepełnosprawnością.
15. Włączenie społeczne rodzin.
16. Profilaktyka i promocja zdrowia.
17. Rehabilitacja osób niepełnosprawnych.
18. Organizowanie imprez i wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, zdrowotnych, ekologicznych
i sportowo – rekreacyjnych.
19. Działania na rzecz integracji europejskiej i wymiany doświadczeń w zakresie rehabilitacji
niepełnosprawności.

20. Promowanie idei wolontariatu.
21. Propagowanie integracji międzypokoleniowej.
22. Kampanie informacyjne i społeczne.
II. OPIS DZIAŁAŃ W FUNDACJI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie” w Koninie w 2015 roku realizowała
zadania statutowe skierowane do podopiecznych i ich rodzin przy udziale pracowników,
specjalistów i wolontariuszy. Fundacja jest otwarta przez cały rok, codziennie od poniedziałku do
piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, ale wiele działań jest prowadzonych także w soboty
i niedzielę.

Opis zrealizowanych działań znajduje się w kolejnych punktach sprawozdania.

Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie” jest organem prowadzącym Ośrodek
Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Marianowie. Ośrodek został zarejestrowany
przez Starostwo Powiatowe w Koninie w ewidencji placówek niepublicznych pod numerem EN-29
w dniu 27.08.2013r. W OREW w 2015 roku obowiązek szkolny realizowało 12 wychowanków
z niepełnosprawnościami sprzężonymi (niepełnosprawność intelektualna w stopniu głębokim oraz
umiarkowanym i znacznym z niepełnosprawnością ruchową) w czterech grupach: dwie edukacyjnoterapeutyczne (7 wychowanków) oraz dwie zespołowych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
(5 wychowanków). Wychowankowie zamieszkują w czterech gminach: Wierzbinek (7 osób),
Sompolno (2 osoby), Kramsk (1 osoba), Kazimierz Biskupi (1 osoba) oraz 1 w Koninie. Dzieci
są dowożone przez gminy lub rodziców. Cały rok dzieci korzystały z obiadów przygotowywanych
przez firmę cateringową Spółdzielnię Socjalną „Razem do sukcesu” z Kramska. Obiady
są finansowane przez GOPS-y lub rodziców.
W OREW jest zatrudnionych 16 osób (w różnym wymiarze czasu pracy): nauczyciele, specjaliści
i pracownicy administracyjno-obsługowi.
Przez cały rok Starostwo Powiatowe w Koninie przekazywało na każdego wychowanka subwencję
oświatową. Łącznie w 2015 roku subwencja wyniosła 670.873,50 zł i została wydatkowana
w całości na działalność edukacyjno-wychowawczo-opiekuńczą.
III. ZAJĘCIA REHABILITACYJNO-TERAPEUTYCZNE


Hipoterapia - odbyło się 37 godzin godzin zajęć dla dzieci młodszych



Rehabilitacja z fizjoterapeutą - odbyło się 48 godzin dla młodzieży i dorosłych



Felinoterapia (terapia z kotem) – odbyło się 12,5 godziny, średnio uczestniczyło 7 osób



Dogoterapia (terapia z psem) – odbyły się 2 godziny 45 minut, uczestniczyło
średnio 9 osób



Terapia Logopedyczna - odbyło się 40 godzin terapii logopedycznej, ( korzystały 3 osoby)



Terapia Psychologiczna - odbyło się 88 godzin ( indywidualne dla młodzieży i dorosłych,
uczestniczyło 7 osób)

IV. ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE, SPORTOWE, REKREACYJNE, INTEGRACYJNO USPOŁECZNIAJĄCE I INNE


Koncert relaksacyjny - 1 koncert relaksacyjny (zajęcia grupowe – 6 osób)



Zajęcia muzyczno-taneczne - odbyło się 43 spotkania (59 godzin) - przygotowanie
choreografii na pokaz mody, gry i zabawy muzyczne, taneczne i integracyjne,
przygotowania do Kongresu Kobiet



Zajęcia plastyczne - odbyło się 37 zajęć (58 godzin)

Zajęcia sportowe i rekreacyjne


Aqua Aerobik - odbyło się 24 zajęć (18 godzin) rekreacyjnych w wodzie dla młodzieży



Zajęcia na basenie – odbyło się 41 godz. zajęć na basenie z instruktorem nauki pływania
dla dzieci młodszych oraz 18 zajęć (24,5 godziny) dla młodzieży i dorosłych



Siłownia – odbyła się 1 godzina zajęć, uczestniczyły 4 osoby



Piłka nożna – odbyła się 1 godzina zajęć, uczestniczyło 11 osób



Joga - odbyło się 40 zajęć (40 godzin), w których uczestniczyło średnio 7 osób.



Kręgle - odbyły się 4 wyjścia (4 godziny), po około 12 osób



Boccia – odbyło się 7 zajęć (14 godzin ), średnia liczba uczestników 14 osób



Lodowisko - wyjście na lodowisko, odbyły się 2 spotkania (1 godzina 30 minut), średnio
brało udział 9 osób,



Gry i zabawy z piłką – wyjście na salę do CKU Konin, wzięło udział 9 osób

 Zumba – zajęcia taneczne dla młodzieży i dorosłych – 2 zajęcia (2,5 godziny), liczba
uczestników 8 osób,
 Ścianka wspinaczkowa- odbyło się 1 spotkanie, (1 godzina), wzięło udział 6 osób


Zabawy w Fabryce Wrażeń - Fundacja sfinansowała 10 wstępów do sali zabaw w Fabryce
Wrażeń dla najmłodszych podopiecznych Fundacji i ich rodzeństwa

Inne


Zajęcia kulinarne - odbyły się 32 spotkania (65 godzin) w zajęciach wzięło udział średnio
11 osób.



Podstawy języka migowego - zajęcia w ramach wolontariatu prowadzone dla
podopiecznych, odbyły się 2 spotkania (2 godziny), uczestniczyło średnio 8 osób

 Zajęcia kosmetyczne –odbyło się 7 zajęć (9 godzin), uczestniczyło 8 osób
 Bajkoterapia – odbyły się 4 spotkania, (4 godziny), uczestniczyło 8 osób
 Zajęcia Capoeira - odbyło się 1 spotkanie (1 godzina), uczestniczyło 7 osób
 Koncert djembe – odbyło się 1 spotkanie (1 godzina), uczestniczyło 13 osób
 English is fun – zajęcia z języka angielskiego, odbyło się 5 spotkań (10 godzin),
uczestniczyło 5 osób,
 Karaoke - zajęcia wokalne w siedzibie fundacji, odbyły się 2 zajęcia (2 godziny),
wzięło udział 5 osób.
 Koncert strefy rażenia - odbyły się 3 spotkania (3,5 godziny), uczestniczyło 7 osób
 Kalambury – odbyło się 1spotkanie, (2 godziny), wzięło osób 7 osób
 Bitwa muzo – spotkanie muzyczne, 1,5 godziny, uczestniczyło 16 osób
 Sokole oko – zabawa w teatr (zajęcia i zabawy teatralne), odbyło się 7 spotkań, 8 godzin,
uczestniczyło średnio 7 osób,
 Planszówki – gry planszowe dla podopiecznych, odbyło się 1 spotkanie (2 godziny),
uczestniczyło 7 osób
 Spotkanie z Panią Anną Janiszewską – odbyły się 2 zajęcia (2 godziny), średnio
uczestniczyło 5 osób,
 Zajęcia otwarte – odbyły się 3 spotkania (3 godziny), wzięło udział 9 osób,
 Teatr jednego aktora – odbyło się 1 spotkanie (1 godzina), wzięło udział 7 osób,
 Przewodnik osoby niepełnosprawnej – zajęcia edukacyjne, 1 spotkanie (1,5 godziny),
uczestniczyło 7 osób,
 Noc Filmożerców- oglądanie filmów w siedzibie fundacji, jednorazowe spotkanie,
uczestniczyło 10 osób

V. ORGANIZACJA RÓŻNORODNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ: WYDARZENIA
KULTURALNE, WYJŚCIA I AKCJE SPOŁECZNE


Gosławice 09.01.2015 r. - Wyjazd dzieci młodszych do Szkoły Podstawowej Nr 10
w Gosławicach, wzięło udział 9 podopiecznych, ich rodzice oraz 20 uczniów SP Gosławice



Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 11.01.2015 r. - wolontariusze i podopieczni
Fundacji aktywnie włączyli się w 23 Finał WOŚP. Akcja odbyła się w GALERII NAD
JEZIOREM. Fundacja przygotowała różne atrakcje w tym celu, m.in. pierniczki, koło
fortuny, zabawy z balonami



Choinka w Przedszkolu 15.01.2015 r. – spotkanie choinkowe w Przedszkolu Kosmatek,
uczestniczyło 10 osób,



Stary człowiek i może 21.01.2015 r. – udział w pokazie filmów krótkometrażowych,
uczestniczyły 4 osoby,



Koncert Kolęd 24.01.2015 r. Fundacja wraz z uczniami konińskich szkół wspólnie
kolędowali w Kościele Św. Wojciecha w Koninie, wzięło udział 9 osób. Organizatorem
koncertu była Fundacja im. Zygmunta Noskowskiego z Gniezna



Bal Karnawałowy 06.02.2015r. – udział podopiecznych – dzieci młodszych w Balu
Karnawałowym, który odbył się w Przedszkolu Nr 1 Kosmatek, uczestniczyło w nim ok. 60
osób – naszych podopiecznych z rodzicami, 14 dzieci z SP 10 z opiekunką,



Walentynki na wesoło 13.02.2015r. – udział w walentynkach organizowanych przez
Centrum organizacji Pozarządowych w Koninie, wzięły udział 4 osoby,



Klub „Piekiełko” 13.02.2015r. – wyjście do klubu, liczba osób 21



Walentynki Happening 14.02.2015 r. – udział podopiecznych i wolontariuszy fundacji
w happeningu przeciw przemocy wobec kobiet „Nazywam się Miliard” który odbył się na
Placu Wolności w Koninie, uczestniczyło 16 osób,



Koncert w CKiS 19.02.2015r. – wyjście na koncert Gitara-kontrabas, uczestniczyło 7 osób,



Wystawa w MDK 20.02.2015 r. – wystawa poplenerowa fotografii Nadwarciańskiego
Parku Krajobrazowego, (2 wyjścia), wzięło udział 5 osób,



Wystawa 26.02.2015r. wyjście na wystawę pt. „Taniec fotografii postscriptum oraz Galeria
Rychwał, wzięło udział 7 osób



Kino 27.02.2015 r. – wyjście do kina KDK Konin na bajkę Asterix i Obelix – Osiedle
Bogów, uczestniczyło 23 osoby,



Salon Poezji 01.03.2015 r. – „Więckiewicz czyta Iwaszkiewicza”, uczestniczyło 8 osób,



Wernisaż w

CKiS 06.03.2015 r. – wyjście na wernisaż „Od mimesis do abstrakcji;

Ekspozycja, Exkatedra”, uczestniczyło 6 osób


Turniej Boccia 10.03.2015r. udział podopiecznych w Powiatowym Turnieju Boccia,
uczestniczyło 5 osób,



Prezentacja w PWSZ 10.03.2015r.- prezentacja działań fundacji w Państwowej Wyższej
Szkole Zawodowej, brało udział 9 osób,



Gala mistrzów sportu 18.03.2015r.- udział podopiecznych w 32 Plebiscycie Przeglądu
Konińskiego na najpopularniejszego sportowca regionu 2014r, uczestniczyło 13 osób



Festiwal 19.03.2015r. – wyjście podopiecznych fundacji na pokaz filmowy „Short Waves
Festival”, który miał miejsce w CKiS Wieża Ciśnień w Koninie, udział wzięło 10 osób



Protest

Rodziców

w

Warszawie

19.03.2015r.

-

Protest

Rodziców

Dzieci

Niepełnosprawnych przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w Warszawie.


Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa 20.03.2015 r. - kampania społeczna
i spotkanie w Fabryce Wrażeń (21.03.2015 r.)

– Happening z udziałem osób

z zespołem Downa z różnych placówek oraz wolontariuszami – studentami PWSZ
w Koninie, przygotowanie przez uczestników napisu na parasolach i ustawienie na skarpie
przed BZ WBK (ul. Dworcowa), a następnie przemarsz do Hali Rondo i częstowanie
mieszkańców jabłkami z naklejką - logo Koalicji 21. Dnia 21.03.2015 r. – spotkanie dla
dzieci i rodziców w Fabryce Wrażeń.


Festiwal kultur miast partnerskich 22.03.2015r. – udział podopiecznych w festiwalu na
hali Rondo w Koninie, wzięło udział 5 osób,



Środa z kinem niezależnym - wyjścia do kina 25.03.2015r., 29.04.2015r., 27.05.2015r.,
28.10.2015r., 25.11.2015r.



CH FERIO 26.03.2015r. – przygotowanie stoiska świątecznego w Centrum Handlowym
FERIO, na którym była wystawa prac podopiecznych. Uczestniczyło 14 osób



Restytucje 2015 27.03.2015r. – udział podopiecznych w koncertach: Experimental, Free
Improvs, Ambient, Drone music, wzięło udział 7 osób,

 Spotkanie świąteczne 01.04.2015r. – spotkanie podopiecznych, wolontariuszy i ich rodzin
a także pracowników fundacji z okazji Świąt Wielkanocnych, uczestniczyło 45 osób
 Płaszczyzny fotografii 07.04.2015r. - spotkanie na temat fotografii , wzięło udział 6 osób


Prezentacja 08.04.2015r. - prezentacja działań fundacji w Gimnazjum nr 2 w Koninie,
brało udział 5 osób,

 Koncert 09.04.2015r. – udział podopiecznych w koncercie dla Pawła w I LO w Koninie,
uczestniczyły 4 osoby
 Kino 13.04.2015r. - wyjście podopiecznych do kina „Oskard” na film „Szybcy i wściekli”,
liczba osób 10
 Regionalny Mityng Pływacki w Rawiczu 15.04.2015 r. – udział podopiecznych
w zawodach sportowych, (zdobycie trzech medali),
 I love rolki 18.04.2015r. - warsztaty rolkarskie przed CH FERIO, brało udział 6 osób
 Koniński Kongres Kobiet 18.04.2015r. – występ taneczny podopiecznych i wolontariuszy
w KDK w Koninie, uczestniczyło 20 osób
 Prezentacja 06.05.2015r. - prezentacja działań fundacji w Gimnazjum nr 2 w Koninie,
brało udział 5 osób,
 Wernisaż 14.05.2015r. – udział podopiecznych w wernisażu „Wyspa Sonia Rammer”,
uczestniczyło 7 osób
 Warsztaty 16.05.2015r. – udział w warsztatach Komiks i Karykatura, liczba osób 5 osób,
 Galeria Kropka 20.05.2015r. - wyjazd rekreacyjno – integracyjny podopiecznych do
Galerii Kropka w Koninie. Uczestnicy mogli zobaczyć Centrum Edukacji i Rozrywki Parku
Makiet Mikroskala oraz uczestniczyć warsztatach modelarskich, w wydarzeniu wzięło
udział 11 osób,
 Prezentacja 27.05.2015r. - prezentacja działań fundacji w Gimnazjum nr 2 w Koninie,
brało udział 3 osoby
 Piknik Rodzinny 30.05.2015 r. – udział podopiecznych w festynie rodzinnym w Szkole
Podstawowej nr 1 w Koninie, liczba osób 10


Dzień Dziecka 31.05.2015 r. - udział podopiecznych i wolontariuszy w grach, zabawach
i konkursach zorganizowanych w Parku Chopina pod hasłem „Indiańska Wioska”, udział
wzięło 25 osób



Koncert 10.05.2015r. – udział podopiecznych w koncercie Ethno regio - muzyka
tradycyjna z rubieży Europy, koncert zespołu Daorientacja, wzięło udział 5 osób,



Koncert ENEJ 11.05.2015r. – udział podopiecznych w koncercie Enej, liczba osób 7



Przygoda ze studentami 06.06.2015 r. – spędzenie popołudnia ze studentami II roku pracy
socjalnej PWSZ w Koninie, udział brało 30 podopiecznych - dzieci młodszych z rodzicami



Wystawa Malarstwa Jana Sznajdera 12.06.2015r. - wyjście podopiecznych na wystawę
malarstwa w Galerii CKiS Wieża Ciśnień w Koninie, uczestniczyło 6 osób



OKFA Ziarno prawdy 19.06.2015r. - uczestnictwo podopiecznych fundacji w pokazie
filmowym – ogólnopolski konkurs filmów niezależnych „OKFA Ziarno Prawdy” - film
z Robertem Więckiewiczem, udział wzięło 8 osób



Piknik rodzinny w Pradolinie 20.06.2015 r. - piknik sportowo – rekreacyjny dla osób
niepełnosprawnych

i

ich

rodzin

w

gospodarstwie

Agroturystycznym

Pradolina

zorganizowany przez Fundację. Został dofinansowany przez Urząd Miejski w Koninie,
firmę Fermitrade Sp. z o.o. oraz Starostwo Powiatowe w Koninie. Udział wzięło 120 osób


Filmy amatorskie 21.06.2015r. – udział podopiecznych w pokazie nagrodzonych filmów
oraz pokazie specjalnym filmu „Śnieżka” z koncertem specjalnym Miss God, uczestniczyło
8 osób,



Koncert „Gala Ukraina 27.06.2015 r. organizowany przez Konimpex i ??? na Placu
Wolności w Koninie, uczestniczyło 29 osób



Muzeum Dziadka Karola 29.06.2015r. wyjście i zwiedzanie muzeum dziadka Karola,
uczestniczyło 7 osób



XIX Festiwal Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej 22.07.2015 r. – wyjazd 5 osób do
Ciechocinka na XIX Festiwal Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej, w którym wzięła
udział podopieczna fundacji



Wyjazd do Kolna 18.07.2015r. - 20 osobowa grupa podopiecznych i wolontariuszy
fundacji pojechała do domu dla osób niepełnosprawnych w Kolnie na grilla i poczęstunek,



Kino pod gwiazdami - wyjścia na filmy pod gwiazdami, (filmy: Nie ma mocnych, Inna
kobieta, Wyjście awaryjne, Kochaj albo rzuć), średnio uczestniczyło 7 osób



Koncert 12.08.2015r. - udział podopiecznych i wolontariuszy w Koncercie Maryla
Rodowicz – koncert na kocu



Śniadanie w mieście 13.08.2015r. – udział podopiecznych i wolontariuszy w śniadaniu w
mieście przed KDK w Koninie, udział wzięły 4 osoby



Dancing w stylu lat 80 21.08.2015r. – wyjście podopiecznych na taras KDK w Koninie
i taras Art Klubu na dancing w stylu lat 80, uczestniczyło 17 osób



Festiwal 28.08.2015r. – udział podopiecznych w Festiwalu Kreatywnej Zabawy, imprezie
Radia ZET GOLD i E.LECLERC na parkingu marketu E.LECRERC, liczba osób 5,



Wizyta dzieci z Czerniowiec 28.08.2015 r. – spotkanie podopiecznych i wolontariuszy
w godzinach popołudniowych z młodzieżą z Czerniowiec (Ukraina) wypoczywającą
w Koninie. Spotkanie zakończyło się wspólną dyskoteką. Udział wzięło 15 osób

 Spacer po Starówce 29.08.2015r. – udział podopiecznych i wolontariuszy w nocnym
spacerze po Starówce pod hasłem „Historie, których nie znasz…” Start spaceru Amfiteatr na
Bulwarach, uczestniczyły 3 osoby
 Koncert 04.09.2015r. – udział podopiecznych i wolontariuszy w koncercie Atom String
Quartet w Kościele św. Bartłomieja, liczba osób 3 osoby
 Wystawa 10.09.2015r. – podopieczni i wolontariusze wzięli udział w wystawie „Zdzisław
Siwik – Fotografia” w CKiS w Koninie, liczba osób 4
 Ćwiczenie z uważności 25.09.2015r. – udział podopiecznych i wolontariuszy w wystawie
malarstwa i ceramiki Ireny Wawrzyniak w CKiS Wieża Ciśnień w Koninie, liczba osób 8
 X Gala LODOŁAMACZE 2015 23.09.2015 r. – udział 5-osobowej grupy w X Gali
LODOŁAMACZE 2015 w Poznaniu. Fundacja została zgłoszona do konkursu w kategorii
Lodołamacz Instytucja.
 Dzień Chłopca 29.09.2015r. – spotkanie podopiecznych i wolontariuszy w McDonalds z
okazji Dnia Chłopca, uczestniczyło 12 osób
 Abilimpiada 10.10.2015r.
W XIX Olimpiadzie Umiejętności Osób Niepełnosprawnych wzięła udział reprezentacja
podopiecznych fundacji pod opieką pracownika fundacji. Podopieczna Kaja Pawłowska
zajęła I miejsce w kategorii rysunek, udział wzięło 6 osób
 Kino 05.10.2015r. – wyjście podopiecznych do kina Oskard na film „Król Życia”,
uczestniczyło 14 osób
 Wernisaż 06.10.2015r. - udział podopiecznych i wolontariuszy w wernisażu Pani Zenony
Cyplik – Olejniczak „Twardy sen Pani N” w CKiS Wieża Ciśnień w Koninie, udział wzięło
8 osób
 Wernisaż 16.10.2015r. - udział podopiecznych i wolontariuszy w wernisażu prac Piotra
Chruścińskiego w MDK w Koninie, udział wzięło 6 osób
 POKAZ MODY 18.10.2015 r. udział podopiecznych i wolontariuszy w 8 edycji pokazu
mody w ramach projektu „Moda dla każdego”, w którym udział wzięło 30 osób, odbył się
w CH FERIO w Starym Mieście. Pokaz odbył się w ramach kampanii „Moda łączy
pokolenia”.
 Podsumowanie Pokazu Mody 27.10.2015r. – udział podopiecznych i wolontariuszy
w podsumowaniu 8 edycji Pokazu Mody, udział wzięło 17 osób,

 Wykłady 29.10.2015r. - udział podopiecznych i wolontariuszy w wykładach o sztuce
najnowszej „W polu sztuki” oraz „Geografia sztuki” w CKiS Wieża Ciśnień, udział wzięło
2 osoby
 Koncert „Nie wszystek umrę…” 08.11.2015r. - udział podopiecznych i wolontariuszy
w koncercie Zespołu Vox „To nam w duszy gra” VIII Tryptyk zaduszkowy 2015
w Kościele Parafii Św. Wojciecha, udział wzięły 4 osoby
 Wykład 12.11.2015r. - udział podopiecznych i wolontariuszy w wykładzie o sztuce
najnowszej „W polu sztuki” – Poczucie zagrożenia w CKiS Wieża Ciśnień, udział wzięło
5 osób
 Koncert 20.11.2015r. - udział podopiecznych i wolontariuszy w Koncercie PolskoDuńskiego TRIO – Wosko/Tranberg/Kądziela w CKiS Wieża Ciśnień, udział wzięło
5 osób
 Wyjazd integracyjny 28.11.2015 r. – wyjazd integracyjny dla matek podopiecznych
fundacji, w którym uczestniczyło 15 osób,
 Gospel Choir 28.11.2015r. - udział podopiecznych i wolontariuszy w 12 urodzinach Konin
Gospel Choir z zespołem Holy Noiz z gościnnym udziałem Mieczysława Szcześniaka
w Oskardzie, uczestniczyło 14 osób
 MIĘDZYNARODOWY

DZIEŃ

OSOBY

NIEPEŁNOSPRAWNEJ

03.12.2015r.

w Hali Sportowej „Rondo” odbyła się impreza integracyjna dla podopiecznych
zorganizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie. W imprezie brało
udział 20 osób.
 Dzień Wolontariusza 04.12.2015 r.
Spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, podczas którego Prezydent
Miasta Konina wyróżnił 9 wolontariuszy fundacji „Otwarcie”
 Jarmark Św. Mikołaja 04.12.2015r. - udział podopiecznych i wolontariuszy Jarmarku Św.
Mikołaja na Placu Wolności, podczas którego podopieczni wystawili stoisko ze swoimi
pracami oraz prowadzili i tańczyli zumbę, uczestniczyło 13 osób
 Dzień Integracji 11.12.2015r. - udział podopiecznych i wolontariuszy w Dniu Integracji
w ZS CKU w Koninie, podczas którego podopieczni zaprezentowali swój występ taneczny,
uczestniczyło 7 osób
 Kolędowanie z ognikiem oraz spotkanie świąteczno – noworoczne 20.12.2015 r. spotkanie świąteczno-noworoczne podopiecznych fundacji, ich rodzin oraz przyjaciół
w siedzibie fundacji. Przed spotkaniem podopieczni wspólnie „kolędowali z ognikiem” na

Placu Wolności – poprzedzało to występy na scenie kapeli ludowej, wspólne śpiewanie
kolęd, pokaz sztucznych ogni (Fire show) oraz rozdawanie sianka mieszkańcom Konina.
VI. KONKURSY


Konkurs „Kartka Świąteczna – ozdoba wielkanocna”



Konkurs „Kartka Bożonarodzeniowa”- w konkursie wzięło udział 8 osób, wygrały 2 osoby.

Kartki zostały wydrukowane przez Konimpex i wysłane z życzeniami świątecznymi.
VII. DYSKOTEKI
W okresie sprawozdawczym w siedzibie Fundacji odbyło się:
 15 dyskotek zorganizowanych przez Fundację z okazji urodzin, imienin podopiecznych
oraz innych okazji,


Bal Karnawałowy - zorganizowany dla najmłodszych podopiecznych,

 Sylwester (dyskoteka sylwestrowa)
VIII. WYCIECZKI


Bieniszew 12.02.2015 r.

Wyjazd rekreacyjny mający na celu integrację społeczności fundacji. Główną atrakcją było
zwiedzanie Klasztoru Kamedułów oraz spacer po lesie. W wydarzeniu wzięło udział 15 osób.


Dom Kultury w Golinie 17.02.2015 r.

Wycieczka rekreacyjno – integracyjna, podczas której odbyły się gry, zabawy i tańce animacyjne.
W wydarzeniu uczestniczyło 6 osób.


Teatr Polski w Bydgoszczy 22.02.2015 r.

Wyjazd rekreacyjno – integracyjny na spektakl „Plastusiowy Pamiętnik” w Teatrze Polskim,
zwiedzanie Wyspy Młyńskiej a także Muzeum Mydła i Historii Brudu. W wycieczce wzięło udział
50 osób,


Wyjazd na Stadion Narodowy z Firmą McDonalds 28.03.2015 r.

Wycieczka rekreacyjno- integracyjna mająca na celu integrację społeczności fundacji. Główną
atrakcją było zwiedzanie Stadionu Narodowego w Warszawie oraz szatni zawodników.
W wydarzeniu wzięło udział 25 osób.
 Motor Show w Poznaniu 10.04.2015 r.
Wyjazd rekreacyjno – integracyjny na Targi Motoryzacyjne (zwiedzanie). Wzięło udział 11 osób.

 Wyjazd do Marianowa 22.04.2015 r.
Wyjazd integracyjno – relaksacyjny do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego
w Marianowie mający na celu wiosenne porządki w ogrodzie OREW. Udział w wydarzeniu wzięło
17 osób.
 Sanktuarium Maryjne w Licheniu 21.05.2015 r.
Wyjazd integracyjny mający na celu zwiedzanie terenu Sanktuarium Maryjnego, Golgoty, Bazyliki
Najświętszej Marii Panny Licheńskiej a także spędzenie wolnego czasu na Placu Zabaw.
W wyjeździe wzięło udział 13 osób.
 XI Ogólnopolski Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie 06.06.2015 r.
Wyjazd integracyjno – relaksacyjny, podczas którego atrakcjami było m.in.: „Nadwarciański Park
Krajobrazowy w obiektywie” – wystawa fotograficzna, „Życie na podgrodziu” (warsztaty
rzemieślników, kramy kupieckie, potyczki wojów, codzienna krzątanina oraz rozmaite sceny
z życia dawnych Słowian) a także Warsztaty tańców średniowiecznych (Grupa „Ladame”).
W wydarzeniu wzięło udział 11 osób.
 Rodzinny Park Rozrywki Zaurolandia Rogowo 16.06.2015 r.
Wyjazd integracyjno – relaksacyjny mający na celu zwiedzanie Parku Rozrywki, a w tym zajęcia
kulinarne dla podopiecznych (robienie „dinozaurowych” ciasteczek). Uczestniczyło 26 osób.
 Muzeum Okręgowe w Gosławicach 25.06.2015 r.
Wyjazd relaksacyjny mający na celu zwiedzanie Muzeum Okręgowego w Gosławicach
z przewodnikiem, a w tym zamek, dworek, spichlerz, skansen). Uczestniczyło 12 osób.
 Plażowanie Mikorzyn 03.07.2015 r.
Wyjazd integracyjno – relaksacyjny, podczas którego główną atrakcją było kąpanie i plażowanie.
Uczestniczyło 16 osób.


Plażowanie Ślesin 09.07.2015 r.

Wyjazd integracyjno – relaksacyjny, podczas którego główną atrakcją było kąpanie i plażowanie
a także gry i zabawy na plaży. Uczestniczyło 11 osób.
 Sanktuarium Maryjne w Licheniu 10.07.2015 r.
Wyjazd integracyjny mający na celu zwiedzanie terenu Sanktuarium Maryjnego, Golgoty, Bazyliki
Najświętszej Marii Panny Licheńskiej a także spędzenie wolnego czasu na Placu Zabaw.
W wyjeździe wzięło udział 13 osób.


Białobrzeg „Chatka Ornitologa” 14.07.2015 r. – 15.07.2015 r.

Wyjazd rekreacyjno – integracyjny mający na celu poznanie naturalnego krajobrazu
Nadwarciańskiego Krajobrazowego. W planie wycieczki było zwiedzanie Muzeum Ziemi

Pyzdrskiej w Pyzdrach z przewodnikiem, warsztaty fotograficzne oraz gry i zabawy integracyjne.
W wycieczce wzięło udział 20 osób.


Rejs „Pawełkiem” po Jeziorze Ślesińskim 21.07.2015 r.

Wyjazd rekreacyjno - krajobrazowy dla dzieci młodszych – podopiecznych fundacji mający na celu
podziwianie widoków oraz integrację rodzin wychowujących niepełnosprawne dzieci, podczas
którego zorganizowany był rejs statkiem „Pawełkiem” po jeziorze ślesińskim. W wycieczce
uczestniczyło łącznie 40 osób.


Pływanie „Ślesiniakiem” po Jeziorze Ślesińskim 22.07.2015 r.

Wyjazd integracyjno – relaksacyjny dla młodzieży oraz grupy starszej, mający na celu rozwijanie
umiejętności aktywnego spędzania wolnego czasu, integrację osób niepełnosprawnych oraz
nawiązanie nowych znajomości. Główną atrakcją było pływanie „Ślesiniakiem”

po jeziorze

ślesińskim. W wycieczce uczestniczyło łącznie 19 osób.


Dom Letniskowy w Skrzynce 27.07.2015 r. – 28.07.2015 r.

Pobyt podopiecznych w Domku Letniskowym w Skrzynce, podczas którego główną atrakcją było
kąpanie, plażowanie, grillowanie, zajęcia integracyjne oraz ognisko ze śpiewaniem. W wyjeździe
wzięło udział 15 osób.


Przystanek Woodstock Kostrzyn nad Odrą 2015 30.07.2015 r. – 01.08.2015 r.

Wycieczka integracyjno – relaksacyjna

mająca na celu zwiększenie uczestnictwa w życiu

społecznym osób niepełnosprawnych, integracja osób niepełnosprawnych oraz rozwijanie
umiejętności aktywnego spędzania wolnego czasu. W programie było m.in.: rozbicie namiotów,
udział w koncertach Woodstockowych

oraz udział w warsztatach na Akademii Sztuk

Przepięknych. W wycieczce uczestniczyło 15 osób.


Plażowanie Ślesin 06.08.2015 r.

Wyjazd integracyjno – relaksacyjny, podczas którego główną atrakcją było kąpanie i plażowanie.
Uczestniczyło 20 osób.


Wyjazd do Mrzeżyna 15.08.2015 r. – 20.08.2015 r.

Wycieczka rekreacyjno - integracyjna mająca na celu aktywizację społeczną, nawiązanie nowych
znajomości oraz rozwijanie umiejętności aktywnego spędzenia wolnego czasu. W programie było
m.in.: spacer i zwiedzanie okolicy, Mrzeżyński Festyn Rybny na Pomorskiej Drodze Św. Jakuba,
plażowanie, wyjazd do Niechorza – Festiwal Indii 2015, przejażdżka kolejką wąskotorową, rejs
statkiem Czerwony Szkwal. W wyjeździe wzięły udział 32 osoby.

 Rogalowe Muzeum Poznania i Nowe ZOO 26.08.2015 r.
Wyjazd

integracyjny

podopiecznych

do

Poznania

mający

na

celu

integrację

osób

niepełnosprawnych, zwiedzanie „Rogalowego Muzeum Poznania”, udział w warsztatach (nabycie
umiejętności w robieniu rogali świętomarcińskich), a także zwiedzanie „Nowego ZOO”.
Uczestniczyło 18 osób.
 Park linowy/rowerek wodny 27.08.2015 r.
Wyjazd rekreacyjno – integracyjny mający na celu integrację osób niepełnosprawnych a przede
wszystkim rozwijanie umiejętności sportowych podczas pływania na rowerku wodnym oraz
wspinaczce w Parku Linowym. Udział wzięły 23 osoby.
 Warszawski Kongres Kobiet 12.09.2015 r.
Wyjazd rekreacyjno – integracyjny do Torwaru Hali Widowiskowo – Sportowej w Warszawie
mający na celu integrację osób niepełnosprawnych. Odbył się tutaj występ podopiecznych na scenie
(program artystyczno – muzyczny, pokaz tańca, zabawy muzyczne z udziałem publiczności).
W wydarzeniu uczestniczyło 36 osób.
 „Święto Pieczonego Jabłka” w Marianowie 23.10.2015 r.
Wyjazd rekreacyjno – integracyjny mający na celu integrację osób niepełnosprawnych, rozwijanie
umiejętności aktywnego spędzania wolnego czasu. Wyjazd połączony z uroczystym otwarciem
ogrodu warzywno – kwiatowego „Oaza smaków” zrealizowanego w ramach konkursu
Wielkopolska Wiara. W wyjeździe wzięły udział 30 osób.
 XII Edycja Reha for the blind in Poland w Warszawie 03.12.2015 r.
Wyjazd rekreacyjno – integracyjny do Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie mający na celu
przybliżenie świata osób niedowidzących i niewidomych, świata dotyku, dźwięku i magnigrafiki.
Uczestnicy wycieczki wzięli udział w panelach dyskusyjnych, turnieju strzelectwa bezwzrokowego,
turnieju tenisa stołowego dźwiękowego oraz wystawie tyflorehabilitacyjnej.
IX. WSPARCIE RODZICÓW
W siedzibie Fundacji odbyło się 10 spotkań Klubu Rodzica – grupowej formy wsparcia dla
rodziców/opiekunów osób z niepełnosprawnością. Spotkania odbywają się 1 raz w miesiącu,
trwają ok. 3 godz. W spotkaniach średnio wzięło udział ok. 20 osób.
W ramach Klubu odbyło się spotkanie z kierownikiem Urzędu Skarbowego dotyczące odpisów ulg
dla rodziców wychowujących niepełnosprawne dzieci/osoby. W spotkaniu uczestniczyło ok. 70
osób. Zorganizowano również spotkanie z nauczycielami Gimnazjum nr 3. Omawiali oni inne
formy kształcenia dzieci – tj. w klasie specjalnej w szkole integracyjnej, prowadzili nabór dzieci do
takiej klasy. W ramach Klubu zorganizowane zostało spotkanie z przedstawicielem sklepu

medycznego MERITUM, podczas którego omawiano możliwości pozyskiwania środków z NFZ
i PFRON na zakup wszelkiego sprzętu. Rodzice testowali na jednym z młodszych podopiecznych
fundacji pionizator Baffirn, i dzięki tej prezentacji dwoje rodziców pozyskało środki na ten sprzęt.
Rodzice dzieci z niepełnosprawnością korzystali także z indywidualnego poradnictwa (konsultacji)
w sprawach typu: praw przysługujących osobom z niepełnosprawnością, edukacji i form terapii czy
wsparcia emocjonalnego w pokonywaniu wyzwań w codziennym wychowywaniu dziecka
niepełnosprawnego.
Konsultant kilkakrotnie interweniował u Pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych w Koninie
i u kierownictwa Miejskiego i Powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności i stopniu
niepełnosprawności w sprawie łamania praw osób niepełnosprawnych. Konsultant wspomagał się
w swoich działaniach wsparciem prawnika, sędziów, kierownika i pracowników PFRON i KRUS-u
w Koninie.
Mama dziecka niepełnosprawnego – podopiecznego fundacji otrzymała wyróżnienie „Mama na
medal” - organizowane przez Stowarzyszenie „ONA”

X. SZKOLENIA, WARSZTATY I INNE SPOTKANIA


28.01.2015 r. spotkanie informacyjne z rodzicami podopiecznych, którzy planują
samodzielne zamieszkanie w domu w Kolnie,



05.03.2015 r. – udział podopiecznych w warsztatach z psychodietetykiem w Kawiarni
Oskard,



10.03.2015 r. udział pracownika Fundacji w szkoleniu „Prawo pracy dla oświaty”



18.03.2015 r. udział pracownika Fundacji w szkoleniu „Wsparcie działalności organizacji
pozarządowych z funduszy europejskich”



19.03.2015 r. udział rodziców osób niepełnosprawnych w proteście



16.04.2015r. Warsztaty fotograficzne dla podopiecznych i wolontariuszy



23.04.2015r. Warsztaty fotograficzne dla podopiecznych i wolontariuszy



13-14.05.2015 r. udział wolontariuszy Fundacji w szkoleniu z zakresu wolontariatu
zorganizowanym przez KOWES



16.05.2015 r. udział pracowników fundacji w szkoleniu „ Efektywne pozyskiwanie środków
dla organizacji. Komunikacja oraz motywowanie członków do angażowania się w działania
organizacji”.



21.05.2015 r. udział pracownika Fundacji w szkoleniu z GIODO o ochronie danych



28-29.05.2015r. Szkolenie dla podopiecznych i wolontariuszy z pierwszej pomocy
przedmedycznej



30.05.2015 r. spotkanie podopiecznych z P. Dariuszem Fidyką na temat nowych metod
leczenia osób z przerwanym rdzeniem kręgowym



30.09.2015 r. warsztaty psychologiczne dla podopiecznych i wolontariuszy



12.10.2015 r. wykład edukacyjny z robotyki „Twój Robot” dla podopiecznych
i wolontariuszy (grupa młodsza i starsza)



26.10.2015 r. szkolenie dla wolontariuszy „Budowanie motywacji własnej”



05.11.2015 r. spotkanie z rodzicami dzieci niepełnosprawnych zainteresowanych
zapisaniem swoich dzieci do OREW



Przystąpienie prezesa fundacji do Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej Związek
Organizacji Pozarządowych o charakterze członka wspierającego



Spotkanie z dyrektorem Zespołu Szkół Budowlanych w sprawie zawarcia porozumienia
o współpracy – pomoc uczniów w ramach praktyk przy pracach w OREW w Marianowie
i domku letniskowym w Skrzynce,



Spotkanie z pracownikiem Urzędu Gminy Stare Miasto w celu obejrzenia budynku szkoły
w Główiewie jako miejsca ewentualnej filii OREW,



Spotkanie z sołtysem wsi Skrzynka w celu uzgodnienia zasad współpracy i korzystania
z domku letniskowego w Skrzynce, który został przekazany Fundacji przez Fundatora



Warsztaty dla podopiecznych i wolontariuszy „Komunikacja w zespole”

XI. WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI
Wiele działań i pomysłów fundacji jest realizowanych dzięki współpracy z różnymi instytucjami.
W roku 2015 to m.in.:
 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie – współpraca w zakresie dbałości
o jakość kształcenia, a także realizacji wspólnych przedsięwzięć, projektów dydaktycznych
i naukowo – badawczych oraz realizację studenckich praktyk zawodowych,
 Bank Żywności

w Koninie - współpraca z Bankiem Żywności, otrzymaną żywność

przekazujemy podopiecznym i wolontariuszom Fundacji w trudnej sytuacji materialnej,
w grudniu BŻ przekazał 30 paczek dla najuboższych dzieci z terenu miasta Konina na
potrzeby zorganizowania akcji „Paczka Świąteczna”
 Centrum Kultury i Sztuki w Koninie - zaproszenia na wydarzenia kulturalne (Wieża
Ciśnień, DK Oskard)
 Koniński Dom Kultury w Koninie - współpraca przy realizacji projektu
 Centrum Handlowe FERIO - co roku wspiera organizację cyklicznej akcji Fundacji pod

nazwą „MODA DLA KAŻDEGO”.
 Zespół Szkół im. M. Kopernika w Koninie – użyczył nieodpłatnie pomieszczenia
szkolnego – sali gimnastycznej na prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych,
 Fabryka Wrażeń w Koninie – odpłatne wyjścia do sali zabaw w Fabryce Wrażeń
dla najmłodszych
podopiecznych Fundacji i ich rodzeństwa,
 Przegląd Koniński – pomoc przy pakowaniu i rozdawaniu paczek świątecznych dla
najuboższych rodzin z miasta Konina,
 Przedszkole nr 1 KOSMATEK w Koninie – darmowe obiady dla podopiecznego oraz
użyczenie sali na zajęcia organizowane dla podopiecznych, a zwłaszcza dzieci młodszych
a także na warsztaty dla rodziców organizowane przez fundację,
 Szkoła Podstawowa nr 10 w Gosławicach – współpraca oraz integracja społeczna podczas
organizowanych akcji i imprez,
 Konimpex Sp. z o.o. – wsparcie działań statutowych fundacji oraz pomoc przy pakowaniu
i rozdawaniu paczek świątecznych dla najuboższych rodzin z miasta Konina,
 Gimnazjum nr 2 w Koninie - użyczenie nieodpłatnie sali gimnastycznej na prowadzenie
zajęć dla osób niepełnosprawnych (siłownia/tenis stołowy),
 Gimnazjum nr 3 w Koninie - użyczenie nieodpłatnie sali gimnastycznej na prowadzenie
zajęć dla osób niepełnosprawnych (ścianka wspinaczkowa),
 Urząd Miasta w Koninie - współpraca przy realizacji projektów
 Starostwo Powiatowe oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie –
współpraca przy realizacji projektu,
 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie – odpłatne korzystanie przez
podopiecznych w zajęciach na basenie oraz na kręgielni,

XII. ZBIÓRKI PIENIĘŻNE I INNE
 26.03.2015 r. – zbiórka publiczna „Wielkanocne inspiracje”, kwota zebrana to 92,57 zł
przeznaczona na prowadzenie działalności w zakresie wspierania i prowadzenia inicjatyw
o charakterze edukacyjnym i kulturalnym (kino, koncerty),
 15-16.05.2015 r. –zbiórka z Konińskim Bankiem Żywności w wybranym markecie, pomoc
dzieci z Ukrainy (miasto Czerniowce),

 01.08.2015 r. – zbiórka publiczna na wózek dla wychowanki OREW. Zebrano kwotę 559,30
zł na ten cel. Oprócz tego wpłynęły także darowizny od instytucji i osób prywatnych
w kwocie 2 237,61zł. Wózek został zakupiony.
 18.10.2015 r.- publiczna zbiórka pieniężna przeprowadzona podczas pokazu mody
w CH FERIO w Starym Mieście – edycja 8. Zebrana kwota wyniosła 223,73 zł.
 05-06.11.2015 r. – świąteczna zbiórka z Konińskim Bankiem Żywności w wybranym
markecie, pomoc dla podopiecznych fundacji
 Grudzień 2015 r. – przeprowadzona zbiórka rzeczowa i pieniężna, z której przygotowano
50 paczek, które zostały dostarczone do wskazanych rodzin lub odebrane osobiście. Paczki
zostały przygotowane na podstawie ankiet określających warunki życia i potrzeby rodzin.
XIII. DAROWIZNY I UŻYCZENIA


12.01.2015r. Fundacja otrzymała w formie użyczenia wózek inwalidzki od osoby fizycznej
i przekazała go do dalszego użytkowania osobie fizycznej,



06.03.2015r. Fundacja przekazała w formie darowizny artykuły spożywcze oraz szkolne
osobie fizycznej znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej,



29.06.2015r. Fundacja otrzymała od przedsiębiorstwa darowiznę w formie środków
pieniężnych na cele statutowe fundacji,



12.11.2015r., 20.11.2015r. Fundacja otrzymała od przedsiębiorstw darowiznę w formie
środków pieniężnych na przygotowanie paczek Bożonarodzeniowych dla najuboższych
rodzin z Konina,

XIV. STAŻE I PRAKTYKI
- 2 osoby skierowane z Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie na stanowisku Asystent nauczyciela
w okresie od 01.05.2015r. do 31.10.2015r. ( odbywanie stażu w ramach Bonu Stażowego) oraz na
stanowisku Pracownik administracyjno - biurowy w okresie od 22.06.2015r. do 30.11.2015r.
Miejsce odbywania staży – Ośrodek Rehabilitacyjno– Edukacyjno – Wychowawczy w Marianowie,
- 1 osoba skierowana z GABINET PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ Piotr Pietrow
w Golinie na stanowisku Asystent Osoby Niepełnosprawnej w okresie od 01.02.2015r. do
30.04.2015r. w ramach Programu aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym, (miejsce odbywania stażu – Fundacja),
- 1 osoba skierowana z Fundacji Szansa dla Niewidomych w Warszawie w ramach projektu
„Akademia ekonomii społecznej – niewidomi na nowoczesnym rynku pracy” na stanowisku

Asystent

koordynatora

ds.

wolontariatu

w

okresie

od

01.04.2015r.

do

30.06.2015r.

(miejsce odbywania stażu – Fundacja).

XV. ZADANIA PUBLICZNE REALIZOWANE PRZEZ FUNDACJĘ W OKRESIE
SPRAWOZDAWCZYM
W roku 2015 Fundacja „Otwarcie” na realizację zadań publicznych pozyskała 149.720,00zł.


„ BEZPŁATNE PORADY PRAWNE”

Zadanie publiczne realizowane w ramach konkursu: „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom
i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób” ogłoszony
przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.
Okres realizacji: 04.05.2015 r. – 20.11.2015 r.
Dotacja: 5000,00 zł
Środki finansowe własne: 1285,12 zł
W ramach projektu zrealizowano:
 Udzielono wsparcia w postaci bezpłatnych porad prawnych lub obywatelskich
osobom

poszukującym

takich

porad,

zamieszkujących

subregion

koniński

i zapewnienie tym samym powszechnego dostępu mieszkańców do bezpłatnego
poradnictwa prawnego i obywatelskiego (39 konsultacji prawnych/obywatelskich),
 Podniesienie świadomości prawnej i przygotowanie mieszkańców do samodzielnego
dbania o swoje sprawy,
 Umożliwiono szeroki, bezpłatny oraz powszechny dostęp do poradnictwa
specjalistycznego i prawnego osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom i
opiekunom, w szczególności mieszkańcom małych miast i wsi.


„MODA DLA KAŻDEGO”

Zadanie publiczne realizowane w ramach konkursu: „Organizowanie lokalnych, regionalnych
i ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób
niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach – edycja 8” ogłoszony
przez Prezydenta Miasta Konina
Okres realizacji: 10.08.2015r. – 30.10.2015r.
Dotacja: 6500,00 zł

Środki finansowe własne: 1665,36 zł
W ramach projektu zrealizowano:


10 zajęć przygotowujących do pokazu mody,



1 pokaz mody, w którym udział wzięło 30 osób, który odbył się w CH FERIO
w Starym Mieście,





1 sesja zdjęciowa,



wydrukowano 350 sztuk kalendarza na 2016 rok z fotografiami uczestników projektu

„UNIHOKEJ I BASEN”

Zadanie publiczne realizowane w ramach konkursu: „Zajęcia ruchowo rekreacyjne dla dzieci
z niepełnosprawnością” ogłoszony przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Okres realizacji: 07.05.2015 r. – 30.11.2015 r.
Dotacja: 4.720,00 zł
Środki finansowe własne: 3.400,00 zł
W ramach projektu:
 Zrealizowano 42 godziny zajęć z unihokeja, systematycznie raz w tygodniu
odbywały się dwugodzinne zajęcia, uczestnikami było 4 chłopców z niepełno
sprawnościami,
 Zrealizowano 40 godzin zajęć na basenie, systematycznie raz w tygodniu,
uczestnikami zajęć była 4 dzieci z niepełnosprawnościami oraz ich rodzice. Zajęcia
odbywały się w dwu grupach, po dwoje dzieci w każdej.


„MOGĘ WIĘCEJ 3”

Zadanie publiczne realizowane w ramach konkursu „Prowadzenie rehabilitacji osób
niepełnosprawnych w różnych typach placówek” ogłoszony przez Zarząd Województwa
Wielkopolskiego
Okres realizacji: 01.09.2015 r.- 30.11.2015 r.
Dotacja: 80.000,00 zł
Środki finansowe własne: 9677,40 zł
W ramach realizacji tego projektu odbyły się:
 zajęcia alternatywnych metod komunikowania się (24 godzin, 1 osoba),


terapia logopedyczna (107 godzin, 10 osób),



rehabilitacja z fizjoterapeutą (426 godzin, 35 osób),



terapia taktylna (48 godzin, 4 osoby),



integracja sensoryczna (118 godzin, 10 osób)

 Hipoterapia (94 godzin, 8 osób)


6 koncertów relaksacyjnych (zajęcia grupowe – 12 osób)

 terapia pedagogiczna (180 godzin, 8 osób),
 terapia psychologiczna (120 godzin, 10 osób)


„OAZA SMAKÓW”

Zadanie publiczne realizowane w ramach konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2015,
dofinansowane ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Projekt realizowany przez grupę nieformalną „Marianki”
Okres realizacji: 27.07.015 r. – 31.10.2015 r.
Dotacja: 5.000,00 zł
Środki finansowe własne: 0,00 zł
Wkład osobowy 500,00 zł
W ramach realizacji projektu:


Powstanie 1 ogrodu warzywno – kwiatowego przystosowanego do osób
niepełnosprawnych ( z wykorzystaniem 4 podwyższonych rabat)



”KLUB WSPARCIA RODZINY Z DZIECKIEM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ”

Zadanie publiczne realizowane w ramach konkursu: „Pomoc społeczna, w tym rodzinom
i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób” ogłoszony
przez Prezydenta Miasta Konina
Okres realizacji: 02.01.2015r. – 31.12.2015r.
Dotacja: 40000,00 zł
Środki finansowe własne: 17188,56 zł
W ramach realizacji projektu:


Odbyło się 10 spotkań Klubu Rodzica – grupowej formy wsparcia dla
rodziców/opiekunów osób z niepełnosprawnością,



W ramach realizacji projektu działał 1 Klub osób z niepełnosprawności, którego
uczestnikami było 18 osób,



Odbyło się 1590 godz. różnego typu zajęć i działań realizowanych w ramach Klubu
osób z niepełnosprawnością.

 „DYLEMATY MAMY I TATY, CZYLI W DRODZE DO
ODPOWIEDZIALNEGO RODZICIELSTWA 2”
Zadanie publiczne realizowane w ramach konkursu: „Prowadzenie kompleksowego,
specjalistycznego wsparcia dla rodzin dotkniętych dysfunkcją i kryzysem ze szczególnym
uwzględnieniem ochrony praw i interesów dziecka” ogłoszony przez Zarząd Województwa
Wielkopolskiego
Okres realizacji: 23.03 2015 r. – 18.12.2015 r.
Dotacja: 8.500,00 zł
Środki finansowe własne: 562,00 zł
W ramach realizacji projektu:


Zorganizowano i przeprowadzono 40 godzinne szkolenie „Szkoła dla Rodziców
i Wychowawców” dla dwóch grup rodziców – łącznie 32 osoby,



Uzyskanie zmian w postawach uczestników, w szczególności rodzicielskich w kierunku
wartości pożądanych wychowawczo, co zaowocuje – w perspektywie szerszej i
długofalowej – znaczącą poprawą jakości ich życia,



Poprawa relacji interpersonalnych w rodzinie,



Opracowanie wzoru plakatu i ulotki informujących o szkoleniach,



Przeprowadzenie indywidualnych rozmów z uczestnikami projektu przez czterech
wolontariuszy – specjalistów – łącznie 6 godzin



„FESTIWAL TEATRÓW DLA DZIECI „

Warsztaty teatralne w ramach projektu Festiwal Teatrów dla Dzieci dofinansowanego ze środków
Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura- Interwencje 2015
Dotacja: 31000,00
Podopieczni naszej Fundacji, uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koninie, oraz wolontariusze
wzięli udział w warsztatach teatralnych prowadzonych przez aktorów z Teatru Klinika Lalek.
Warsztaty odbywały się w ramach projektu Festiwal Teatrów dla Dzieci współfinansowanego
z Narodowego Centrum Kultury.
W ich trakcie powstał happening teatralny o miłości... „Księga gór”. Uczestnicy warsztatów uczyli
się animować lalki, pracowali z tekstem, ruchem, wspólnie wymyślali kostiumy, jak mają wyglądać
poszczególne sceny.

XVI. PODOPIECZNI / WOLONTARIAT
Pod opieką Fundacji obecnie jest 264 podopiecznych z orzeczeniami o niepełnosprawności.
Przybyło zatem w ciągu roku 47 nowych podopiecznych.
W roku 2015 Fundacja posiadała 97 porozumienia o współpracy wolontarystycznej.
Wolontariuszy współpracujących w sposób systematyczny bądź akcyjny było 60. Podpisano 15
nowych porozumień o współpracy.
W każdą pierwszą środę miesiąca odbywały się Spotkania Społeczności Fundacji. Łącznie
zorganizowano 11 zebrań. Średnia liczba uczestników to 16 osób.
XVII. INFORMACJE O KONTROLACH PRZEPROWADZONYCH W ORGANIZACJI
PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
W Fundacji zostały przeprowadzone następujące kontrole:


Urząd Miejski w Koninie – kontrola problemowo - finansowa (27.02.2015 r.),



Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie (23.03.2015 r.) – narada pokontrolna,
dotyczy kontroli problemowo – finansowej udzielonej dotacji na realizacje zadania
publicznego pn: „Organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez
kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych
wspierających ich aktywność w tych dziedzinach – Moda dla każdego edycja 7”



Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu (18.11.2015 r.) – kontrola w zakresie
„Prawidłowość i zgodność realizacji zadania z umową U2/PFRON/2015 z dn. 01.09.2015 r.

XVIII. PROMOCJA FUNDACJI
W ciągu całego roku informowano społeczność lokalną o działaniach podejmowanych przez
Fundację. Bieżące informacje ukazywały się na stronie internetowej Fundacji (www.otwarcie.pl),
na stronie fb Fundacji, stronach szkół współpracujących z Fundacją oraz lokalnych portalach
internetowych. W lokalnych mediach i w lokalnej prasie (Przegląd Koniński) ukazywały się
artykuły przedstawiające działalność fundacji i jej inicjatywy.
Podjęte zostały działania promocyjne podjęte w ramach akcji przekazywania 1% m.in.:
- wywieszenie plakatów w CH Ferio,
- plakaty na przystankach MZK oraz spot reklamowy w autobusach,
- wywieszenie billbordów w różnych miejscach,
- wyświetlenie reklamy na 2 konińskich telebimach (przez okres luty – kwiecień),
- ulotki dotyczące 1% zostawione w 2 biurach rachunkowych i urzędzie pocztowym,
- spotkania i rozmowy na ten temat z rodzicami osób niepełnosprawnych.

W akcje 1% włączyli się także wolontariusze. Zachęcali oni do przekazania 1% podatku na rzecz
Fundacji „Otwarcie”. Zebrana kwota z 1% za rok 2015 wyniosła
Promocja działań Fundacji została podjęta również wśród studentów PWSZ w Koninie.
XIX. GŁÓWNE CELE DO REALIZACJI W FUNDACJI W ROKU 2015

