Sprawozdanie merytoryczne
z działalności
Fundacji na Rzecz Rozwoju
Dzieci i Młodzieży „Otwarcie”
w Koninie
za rok 2016

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 2016 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. Wiele działań jest prowadzonych także w soboty i niedzielę.

Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie" od września 2013 roku jest organem
prowadzącym Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Marianowie. W 2016
roku obowiązek szkolny realizowało 16 wychowanków z niepełnosprawnościami sprzężonymi
w pięciu grupach: trzy edukacyjno-terapeutyczne (łącznie 9 wychowanków) oraz dwie zespołowych
zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (łącznie 7 wychowanków). Wychowankowie zamieszkują
w czterech gminach: Wierzbinek - 8, Sompolno - 3, Kramsk - 1, Kazimierz Biskupi - 2 oraz
2 w Koninie. Dzieci są dowożone przez gminy lub rodziców. Cały rok dzieci korzystały z obiadów
przygotowywanych przez firmę cateringową Spółdzielnia Socjalna „Razem do sukcesu" z Kramska.
Obiady są finansowane przez GOPS-y lub rodziców.
W OREW jest zatrudnionych 22 osoby (w różnym wymiarze czasu pracy): nauczyciele, specjaliści
i pracownicy administracyjno-obsługowi. 2 osoby przebywają na urlopach macierzyńskich.
Przez cały rok Starostwo Powiatowe w Koninie przekazywało na każdego wychowanka subwencję
oświatową. Łącznie w 2016 roku subwencja wyniosła 759 941,28 zł i została wydatkowana
w całości na działalność edukacyjno-wychowawczo-opiekuńczą.
III. ZAJĘCIA REHABILITACYJNO-TERAPEUTYCZNE


Hipoterapia - odbyło się 37 godzin dla dzieci młodszych.



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



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



Terapia Psychologiczna - odbyło się 41 spotkań tj. 93 godziny ( w tym 6 godzin
warsztatów).

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


Zajęcia muzyczno-taneczne -41 spotkań( 61 godzin ) - przygotowanie choreografii na
pokaz mody, gry i zabawy muzyczne, taneczne i integracyjne, przygotowania do Kongresu
Kobiet, próby do Światowego Dnia Osoby Niepełnosprawnej, przygotowania do obchodów
10 –lecia Fundacji, przygotowania do pikniku w Pradolinie.



Zajęcia plastyczne - 7zajęć (7 godzin)



Aqua Aerobik - 31 zajęć (24 godziny) rekreacyjnych w wodzie dla młodzieży



Zajęcia na basenie- 40 godz. zajęć na basenie z instruktorem nauki pływania dla dzieci
młodszych oraz 25 zajęć (25 godzin) dla młodzieży i dorosłych



Piłka nożna– 1 godzina zajęć, uczestniczyło 10 osób



Kurs samoobrony dla kobiet –4 spotkania, 6 godzin, średnio brało udział 3 osoby,



Joga - 32 zajęcia (32 godziny), w których uczestniczyło średnio 10 osób.



Kręgle - 3 wyjścia (4,5 godziny), po około 14 osób



Boccia–23 zajęcia (23 godziny ), średnia liczba uczestników 15 osób



Lodowisko - 1 wyjście na lodowisko, (1 godzina), brało udział 10 osób,



Grill – 3 spotkania, średni brało udział 15 osób,



Pokaz judo – 1 zajęcia, 1,5 godziny, brało udział 9 osób,



Zabawy w Fabryce Wrażeń –10 spotkań w sali zabaw w Fabryce Wrażeń dla
najmłodszych podopiecznych Fundacji i ich rodzeństwa



Zajęcia kulinarne - 40 spotkań(60 godzin) w zajęciach wzięło udział średnio 15 osób.



Podstawy języka migowego - 3 spotkania (3 godziny), uczestniczyło średnio 12 osób



Zajęcia z makijażu teoria i praktyka, – 1 zajęcia (1 godzina), uczestniczyło 14 osób



„Projekcja filmów Fundacja Otwarcie” – 1 spotkanie, 1,5 godziny, brało udział 9 osób,



Eksperymenty –7 spotkań, 14 godzin, średnio brało udział 10 osób,



Andrzejkowe i walentynkowe wróżby – 2 zajęcia, 3 godziny, udział wzięło 15 osób,



Zajęcia Capoeira - 1 spotkanie (1,5 godziny), uczestniczyło 12 osób



Koncert zespołu INOROZ INODWO–1 spotkanie (2 godziny), uczestniczyło 14osób



Warsztaty Djembefola - 1 spotkanie (1 godzina), uczestniczyło 9 osób



English isfun – zajęcia z języka angielskiego, odbyło się 17 spotkań (10 godzin),
uczestniczyło 5 osób,



Schronisko dla bezdomnych zwierząt - 2 spotkania (4 godziny), średnio wzięło udział
4 osoby



Kronika Tworzymy wspomnienia –3 spotkania, 6 godzin, brało udział średnio 10 osób



Pokaz filmów Krótkich Wytwórni Filmowej Młody Filmowiec – 1 zajęcia, 1 godzina,
uczestniczyło 12 osób



Dziurawa ściana – tworzenie gry -1 spotkanie, 1 godzina, uczestniczyło 10 osób,



Kalambury i Planszówki – gry i zabawy dla podopiecznych, 4 spotkania (7 godzin),
uczestniczyło średnio 10 osób



Zajęcia w szkole (prezentacja)– 2 zajęcia (2 godziny), uczestniczyło 5 osób,



Teatr jednego aktoraLokomotywa–1 spotkanie (1 godzina), wzięło udział 8 osób,



Przygotowania do Hallowen – zajęcia edukacyjne, 1 spotkanie (1,5 godziny),
uczestniczyło 13 osób,



Krecikowyspacer – ogarnij ze mną miasto – zajęcia edukacyjne, 1 spotkanie, 2 godziny,
uczestniczyły 4 osoby,



Spotkanie z książką – zajęcia edukacyjne, 1 spotkanie, 1 godzina, wzięło udział 12 osób,



NocFilmożerców oraz Pidżama Party- oglądanie filmów w siedzibie fundacji,
2 spotkania, uczestniczyło 13osób



Wspomnienia o Grecji – zajęcia edukacyjne, 1 spotkanie, 1,5 godziny, brało udział 11 osób



Popołudnie w parku – zajęcia w plenerze, 1 zajęcia, 1 godzina, wzięło udział 7 osób

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


Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 10.01.2016 r. - wolontariusze i podopieczni
Fundacji aktywnie włączyli się w 24 FinałWOŚP. Akcja odbyła się w GALERII NAD
JEZIOREM. Fundacja przygotowała w tym celu wielką rakietę marzeń,



Kino 20.01.2016 r, 27.01.2016 r., – wyjścia do kina KDK Konin na „Bystry Bil”, „Creed –
Narodziny legendy”, uczestniczyło 10 osób



Klub Enklawa 22.01.2016 r. – wyjście do dyskoteki do klubu w Koninie, uczestniczyło
20 osób,



Bal karnawałowy 29.01.2016 r. – bal karnawałowy organizowany dla dzieci młodszych,



Koncert „Kabanos” 30.01.2016 r. – wyjście w koncercie Polskiej Grupy RockowoMetalowej, uczestniczyło 7 osób,



Msza święta 31.01.2016 r. – msza św. w kościele Franciszkanów pod wezwaniem św.
Marii Magdaleny w Koninie, podczas której było rozstrzygnięcie konkursu na wykonanie
szopki Anioły 2016 pod patronatem honorowym Biskupa Włocławskiego.



Bal karnawałowy 05.02.2016 r. –udział podopiecznych w balu karnawałowym
w Środowiskowym Domu Samopomocy Mielnica, uczestniczyło 6 osób



Wernisaż 05.02.2016 r. – udział w wernisażu – wystawa fotografii Karola Budzińskiego
„Kościoły i klasztory wielkopolski” w CKiS w Koninie, wzięło udział 6 osób,



Wernisaż w CKiS 12.02.2016 r. – wyjście na wernisaż „Krótka Historia człowieka”
wystawa Elżbiety Wasyłyk, uczestniczyło 6 osób



One Bilion Rasing 14.02.2016 r. – udział podopiecznych i wolontariuszy fundacji
w happeningu przeciw przemocy wobec kobiet „Nazywam się Miliard” który odbył się na
Placu Wolności w Koninie, uczestniczyło 10 osób,



Środy z kinem niezależnym 24.02.2016 r., 23.03.2016 r., 25.05.2016 r. 28.09.2016 r.,
26.10.2016 r. –wyjścia do kina Oskard



Fabryka Chmur 28.02.2016 r. – wyjście na Bulwary Nadwarściańskie na pokaz ognia
i widowiska pirotechnicznego, uczestniczyło 7 osób,



Spotkanie autorskie 11.03.2016 r. – spotkanie podopiecznych z Hanną Bakułą w Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Koninie, brało udział 7 osób



Koncert Charytatywny 12.03.2016 r. – koncert organizowany prze Zespół Szkół nr 3
w Mąkolnie, z którego dochód został przeznaczony m.in. dla wychowanków OREW
w Marianowie,



Turniej Bocci 15.03.2016 r. - udział podopiecznych w II Powiatowym Turnieju Bocci
o Puchar Dyrektora Gimnazjum nr 2 w Koninie, uczestniczyło 6 osób, odbyło się w G2
w Koninie. Fundacja zdobyła 4 miejsce.



Koncert 18.03.2016 r. – koncert Patryk Filipowicz – „Lamenty duszy i gitary. Pieśni
wielkopostne na gitarę” w CKiS Wieża Ciśnień w Koninie, uczestniczyło 8 osób



Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa - 21.03.2016 r. –Happening z udziałem osób
z zespołem Downa z różnych placówek oraz wolontariuszy z PWSZ w Koninie,
przygotowanie przez uczestników napisu i ustawienie na skarpie przed BZ WBK
(ul. Dworcowa), a następnie przemarsz Alejami 3 Maja, rozdawanie jabłek przechodniom,
wypuszczenie stu balonów w niebo. Dnia 19.03.2016 r. spotkanie integracyjne dla dzieci
i rodziców w Fabryce Wrażeń,



Spotkanie świąteczne- WIELKANOC

24.03.2016 r. – spotkanie podopiecznych,

wolontariuszy i ich rodzin a także pracowników fundacji z okazji Świąt Wielkanocnych,
uczestniczyło 38 osób


Ognisko – Muzeum Dziadka Karola 11.04.2016 r. – udział podopiecznych w ognisku,
uczestniczyło 20 osób,



Nostalgie filmowe28.04.2016 r. –prezentacja filmowa, brały udział 4 osoby,



Salon Poezji i Literatury Anny Dymnej 13.05.2016 r. – udział w poezji w KDK
w Koninie, brało udział 12 osób,



Mała Noc Muzeów 13.05.2016 r. – wyjście do muzeum w MDK Konin, wzięło udział
9 osób



Piastowski Gród 18.05.2016 r. – udział w zajęciach edukacyjnych w Niecka przy
amfiteatrze, uczestniczyło 9 osób



Wernisaż 20.05.2016 r. – udział w wernisażu Fotografii Macieja Sypniewskiego „Berlin”
w CKiS Wieża Ciśnień w Koninie, uczestniczyło 9 osób,



Koniński Kongres Kobiet 21.05.2016 r. – występ taneczny podopiecznych i wolontariuszy
w Oskard w Koninie, uczestniczyło 20 osób



Piknik rodzinny w Pradolinie 04.06.2016r. - piknik sportowo – rekreacyjny dla osób
niepełnosprawnych

i

ich

rodzin

w

gospodarstwie

Agroturystycznym

Pradolina

zorganizowany przez Fundację. Został dofinansowany przez Urząd Miejski w Koninie.
Udział wzięło 150 osób


Dzień Dziecka 05.06.2016 r. - udział podopiecznych w grach, zabawach i konkursach
zorganizowanych w Parku Chopina z okazji Dnia Dziecka, udział wzięło 14 osób



Noc Walpurgi 10.06.2016 r. – film w CKiS w Koninie, uczestniczyło 12 osób,



OKFA 11.06.2016 r.- uczestnictwo podopiecznych fundacji w pokazie filmowym –
ogólnopolski festiwal filmów niezależnych im. Prof. Henryka Kluby 62 OKFA

- Kazik

& Kwartet Proforma, udział wzięło 10 osób


„Ogr i księżniczka” 23.06.2016 r. – wyjazd integracyjny (przedstawienie) podopiecznych
do Marianowa, brało udział 9 osób,



Malta Festiwal 23.06.2016 r.-udział podopiecznych w spektaklu26 edycja Malta Festiwal
Spektakl literacko – muzyczny Kocham Pana Panie Sułku w CKiS Oskard w Koninie,
uczestniczyło 15 osób,



Malta Festiwal 24.06.2016 r.-udział podopiecznych w festiwalu26 edycja Malta Festiwal
koncert Piotra Zioływ CKiS Oskard w Koninie, uczestniczyło 10 osób,



Nadzwyczajny Koncert Świętojański Feliks Nowowiejski – Oratorium „Quo Vadis”
25.06.2016 r. organizowany przez Konimpex na Placu Wolności w Koninie, uczestniczyło
25 osób



Abilimpiada 02-03.07.2016 r.
W XX Olimpiadzie Umiejętności Osób Niepełnosprawnych wzięła udział reprezentacja
podopiecznych fundacji pod opieką pracownika fundacji. Podopieczna Kaja Pawłowska
zajęła I miejsce w kategorii malowanie na szkle, Ewa Seher zajęła II miejsce w haftowaniu,
Anna Strzelczyńska II miejsce w malowaniu na gipsie, a Gosia Insiak udział wzięło 6 osób



Aktywne Lato na Bulwarze 26.07.2016 r., 29.07.2016 r. –zajęcia sportowe pod chmurką
(zumba, kettlebell, joga oraz pokaz fireshown), uczestniczyło 12 osób,



Pokaz filmu 01.08.2016 r. – udział podopiecznych w pokazie filmu Agnieszki Holland
„W ciemności”, wzięło udział 6 osób,



Kulturalny piątek 05.08.2016 r. - kulturalny piątek z zespołem Agharta Taras w KDK
Konin, uczestniczyło 10 osób,



Muzeum Okręgowe w Gosławicach 08.08.2016 r. –pobyt podopiecznych w Muzeum
Okręgowym w Gosławicach „Wielki Dzień Pszczół”, uczestniczyło 9 osób,



Kulturalny piątek 12.08.2016 r. - kulturalny piątek – „Dzieciaki w Centrum” w KDK
Konin, uczestniczyły 4 osoby,



Dancing „Hutnik” 13.08.2016 r., 30.09.2016 r. – wyjście do dyskoteki do Klubu „Hutnik”,
brało udział 30 osób,



Jarmark Św. Bartłomieja 20.08.2016 r. - udział podopiecznych i wolontariuszy Jarmarku
Św. Bartłomieja na Placu Wolności, uczestniczyło 7 osób



Wernisaż 01.09.2016 r. – wernisaż wystawy fotograficznej Jerzego Sznajdera
„Bohaterowie festiwalu kultury słowiańskiej i cysterskiej w Lądzie nad Wartą” MDK
Konin, uczestniczyło 9 osób,



Koncert Krzysztof Pelech& Robert Horna Duo (gitara klasyczna) 02.09.2016 r. –
koncert w Kościele Św. Bartłomieja w Koninie, wzięło udział 6 osób.



Gra Miejska 09.09.2016 r. – udział podopiecznych i wolontariuszy w organizacji Gry
Miejskiej w ramach Tygodnia Organizacji Pozarządowych



Salon Poezji 27.09.2016 r. –wyjście na salon poezji i literatury Poema Naiwne, poezję
Czesława Miłosza czytali Ewa Telega i Adam Woronowicz, śpiewał Czesław Mozil,
w wydarzeniu wzięło udział 8 osób,



Zostań Eko – krezolem z Galerią nad Jeziorem 01.10.2016 r. – udział w akcji
edukacyjnej, podczas której zbierano elektrośmieci oraz odbył się pokaz mody ekologicznej,
uczestniczyło 7 osób,



Dzień Integracji 08.10.2016 r. – udział podopiecznych w Dniu Integracji Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci w Hali Rondo Konin, uczestniczyło 10 osób,



POKAZ MODY 09.10.2016 r. udział podopiecznych i wolontariuszy w 9 edycji pokazu
mody w ramach projektu „Moda dla każdego”, w którym udział wzięło 40 osób, odbył się
w CH FERIO w Starym Mieście. Pokaz odbył się pod hasłem „ Zostań moim idolem”



Kino w Oskard 11.10.2016 r. - wyjście na film „Sekretne życie zwierzaków domowych”
do DK Oskard Konin, uczestniczyło 9 osób,



Arcydzieła Filmowe 27.10.2016 r. –wyjście na arcydzieła filmowe bez barier „Barwy
ochronne”, uczestniczyło 8 osób,



Koncert Laoche „Dzieciom” 05.11.2016 r. – udział podopiecznych w koncercie w DK
Oskard w Koninie, udział wzięło 10 osób,



Poetyckie Zaduszki 06.11.2016 r. – udział podopiecznych w poetyckich Zaduszkach
Koncercie Marka Dyjaka, uczestniczyło 10 osób



Bluesonalia 11-12.11.2016 r. - udział podopiecznych w koncertach bluesowych, wzięło
udział 8 osób,



Podsumowanie pokazu Mody 14.11.2016 r. – podsumowanie 9 edycji pokazu mody,
uczestniczyło 17 osób,



SP nr 3 17.11.2016 r. – udział w akcji promocyjnej-WOLONTARIAT+działania
fundacyjne w SP nr 3 w Koninie, 4 osoby



Film w Oskard 19.11.2016 r. – wyjście na film „Pitbull Niebezpieczne kobiety” do DK
Oskard Konin, uczestniczyło 14 osób,



Kręgielnie 23.11.2016 r.- wyjście na kręgielnie „Fart Centrum Rekreacji”, brało udział
12 osób,



Arcydzieła Filmowe 24.11.2016 r. –wyjście na arcydzieła filmowe bez barier „Polowanie
na muchy”, uczestniczyło 10 osób,



Gospel Choir 27.11.2016 r. - udział podopiecznych i wolontariuszy w XIII urodzinach
Konin Gospel Choir w Oskardzie, uczestniczyło 19 osób,



Dziewczyna z szafy 28.11.2016 r. – w DKOskard w Koninie, uczestniczyły 3 osoby,



Spotkanie z przeszłością 29.11.2016 r. – konińskie spotkanie z przeszłością „Kobieta
w Judaizmie” w Auli Państwowej Szkoły Muzycznej w Koninie, brało udział 12 osób,



Apel z okazji międzynarodowego dnia osoby niepełnosprawnej 01.12.2016 r. – udział
w apelu z okazji dnia osoby niepełnosprawnej w Gimnazjum nr 3 w Koninie, wzięło udział
5 osób,



Międzynarodowy dzień osoby niepełnosprawnej 02.12.2016 r. w Hali Sportowej „Rondo”
odbyła się impreza integracyjna dla podopiecznych zorganizowana przez Miejski Ośrodek
Pomocy Rodzinie w Koninie. W imprezie brało udział 23osób.



Galeria Kropka 05.12.2016 r. –wyjście podopiecznych do Galerii Kropka w Koninie.
Uczestnicy mogli zobaczyć Centrum Edukacji i Rozrywki Parku Makiet Mikroskala oraz
uczestniczyć w kinie 6D, w wydarzeniu wzięło udział 17 osób,



Dzień Wolontariusza 06.12.2016 r. - spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia
Wolontariusza w MDK Sala Widowiskowa w Koninie, podczas którego Prezydent Miasta
Konina wyróżnił wolontariuszy fundacji „Otwarcie”. Brało udział 5 osób,



Przegląd Twórczości 09.12.2016 r. –udział w przeglądzie Twórczości Plastycznej
„O Złotą Sztalugę – wernisaż prac Piotra Chruścielskiego w CKiS Konin, uczestniczyło
11 osób,



Konińskie Rockowisko 10.12.2016 r. – Konińskie Rockowisko czyli 21 Rock
z Mikołajem, udział w Koncercie zespołu „Oberschlesien”, brało udział 8 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,



10 – lecie fundacji oraz spotkanie świąteczno – noworoczne 17.12.2016r.–obchody 10 lecia fundacji połączone ze spotkaniem świąteczno-noworocznym podopiecznych fundacji,
ich rodzin oraz przyjaciół w Domu Kultury Oskard w Koninie,



Salon poezji i literatury 20.12.2016 r. – wyjście podopiecznych salon poezji i literatury
„Na szczycie Cherubin fruwa a Paweł i Gaweł w jednym stoją domku” – utwory m.in.
Andersena, Brzechwy, Gałczyńskiego, Fredry, Norwida na familijnym i świątecznym
salonie czytają Maria Seweryn, Andrzej Seweryn, uczestniczyło 10 osób,



Film 28.12.2016 r. – wyjście na film „ Siedem minut po północy”, uczestniczyło 10 osób.

VI. KONKURSY


Konkurs „Palma Wielkanocna



Konkurs „Kartka Bożonarodzeniowa”

VII. DYSKOTEKI
W okresie sprawozdawczym w siedzibie Fundacji odbyło się:


17dyskotekzorganizowanych przez Fundację z okazji urodzin, imienin podopiecznych



Bal Karnawałowy - zorganizowany dla najmłodszych podopiecznych,



Bal Karnawałowy z udziałem gości z ŚDŚ



Sylwester (dyskoteka sylwestrowa)

VIII. WYCIECZKI


Poznań 21.01.2016r.

Wyjazd rekreacyjny mający na celu integrację społeczności fundacji. Główną atrakcją było
zwiedzanie Palmiarni i Blubry Poznańskie Legendy w 6D. Wzięło udział 16 osób.


Warszawa 16.02.2016 r.

Wyjazd na plan serialu Rodzinka.pl, uczestniczyło 5 osób


Zawody w Rawiczu 16.03.2016 r.

Wyjazd podopiecznych (Kaja Pawłowska, Ita Pluta-Plutowska, Małgorzata Insiak) na zawody
pływackie w Rawiczu. Kaja zdobyła złoto i srebro, Ita medal srebrny i brązowy, Małgorzata
natomiast zdobyła srebro i brąz.


Motor Show w Poznaniu 01.04.2016 r.

Wyjazd rekreacyjno – integracyjny na Targi Motoryzacyjne (zwiedzanie). Wzięło udział 20 osób.


Mecz w Poznaniu 01.04.2016 r.

Wyjazd integracyjno – relaksacyjny do Poznania na mecz KKS Lech Poznań – WSK Śląsk
Wrocław (stadion INEA Poznań). Udział w wydarzeniu wzięło 6 osób.


Dom Letniskowy w Skrzynce 27.06.2016 r. – 28.06.2016 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 21 osób.


Białobrzeg „Chatka Ornitologa” 11.07.2016 r. – 12.07.2016 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 22 osób.



Przystanek Woodstock Kostrzyn nad Odrą 13.07.2016 r. – 15.07.2016 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 13 osób.
Tleń (Bory Tucholskie) 18.07.2016 r. – 24.07.2016 r. wyjazd rodzinny podopiecznych dzieci
młodszych, uczestniczyło 37 osób.Wyjazd obfitował w różnorodne atrakcje tj.: piesze wycieczki
krajobrazowe, wyjazdy na basen, wyjazd do agroturystyki gdzie jeżdżono m.in. bryczkami,
plażowanie, pływanie motorówką po Wdeckim jeziorze, strzelanie z Paintballa, wieczorne ogniska.


Pływanie „Ślesiniakiem” po Jeziorze Ślesińskim 27.07.2016 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 25 osób.


Rejs „Pawełkiem” po Jeziorze Ślesińskim 28.07.2016 r.

Wyjazd rekreacyjno - krajobrazowy dla dzieci młodszych – podopiecznych fundacjimający na celu
podziwianie widoków oraz integrację rodzin wychowujących niepełnosprawne dzieci, podczas
którego zorganizowany był rejs statkiem „Pawełkiem” po jeziorze ślesińskim. W wycieczce
uczestniczyło łącznie 79 osób.


Muzeum Okręgowe w Gosławicach 09.08.2016 r.

Wyjazd relaksacyjny mający na celu zwiedzanie Muzeum Okręgowego w Gosławicach
z przewodnikiem, a w tym zamek, dworek, spichlerz, skansen). Uczestniczyło 9 osób.


Centrum Nauki Kopernik 10.08.2016 r.

Wyjazd

integracyjno – relaksacyjny mający na celu zwiedzanie Centrum Nauki Kopernik

w Warszawie. Uczestniczyło 49 osób.


Wyjazd do Jarosławca24.08.2016 r. – 29.08.2016 r.

Wycieczka rekreacyjno – integracyjna w ramach wakacji mająca na celu aktywizację społeczną,
nawiązanie nowych znajomości oraz rozwijanie umiejętności aktywnego spędzenia wolnego
czasu.W wyjeździe wzięły udział 43 osoby.


Ślesin 15.09.2016 r.

Wyjazd integracyjno – relaksacyjny w celu zwiedzania miasta Ślesin i poznania Fundacji Nowe
Życie celem współpracy. Uczestniczyło 9 osób.



Farma Iluzji 23 – 25.09.2016 r.

Wycieczka rekreacyjno – integracyjna mająca na celu aktywizację społeczną, nawiązanie nowych
znajomości oraz rozwijanie umiejętności aktywnego spędzenia wolnego czasu.W wyjeździe wzięło
udział 49 osób.


Mecz Poznań 25.09.2016 r.

Wyjazd integracyjno – relaksacyjny do Poznania na mecz Lech Poznań – Arka Gdynia (stadion
INEA Poznań). Udział w wydarzeniu wzięło 14 osób.


Święto Pieczonego Jabłka 30.09.2016 r. OREW

Wyjazd rekreacyjno – integracyjny mający na celu integrację osób niepełnosprawnych, rozwijanie
umiejętności aktywnego spędzania wolnego czasu, a przede wszystkim kosztowanie różnych
potraw i ciast z jabłkami. W wyjeździe wzięły udział 14 osób.


Wyjazd do Kolna 21 – 22.10.2016 r.

Wyjazd rekreacyjno – integracyjny mający na celu integrację osób niepełnosprawnych oraz
zacieśnianie więzi między fundacjami, uczestniczyło 15 osób.

IX. WSPARCIE RODZICÓW
Klub Rodzica odbywa się w pierwszy czwartek miesiąca z wykluczeniem okresu wakacyjnego.
Spotkania trwają około 3-4 godzin. Forma wsparcia polega na aranżacji i moderowaniu przebiegu
spotkania przez koordynatora. Tematyka i cel spotkań są różnorodne: rodzice dzielą się swoimi
wrażeniami, wiedzą, doświadczeniem, nowymi formami wsparcia dla dzieci, omawiają plany na
przyszłość, boją się dorosłości swoich dzieci, czasu po zakończeniu edukacji, również wszelkich
komisji dzieci czy problemu ubezwłasnowolnienia.
Koordynator przekazuje informacje w sytuacji zmian przepisów i uprawnień dotyczących osób
z niepełnosprawnością czy ich rodzin.
Udzielane są również konsultacje telefoniczne oraz indywidualne na miejscu w fundacji, po
wcześniejszym umówieniu się telefonicznym.
X. SZKOLENIA, WARSZTATY I INNE SPOTKANIA
- 12.01.2016 r. udział pracownika fundacji i OREW w szkoleniu „Zmiany w zakresie zbiegów
tytułów ubezpieczeń zleceniobiorcy oraz obsługi przez zakład wniosków składanych przez
zleceniodawców dotyczących prawidłowości ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych za
zleceniobiorców”,

- 18.01.2016 r. udział członków zarządu w spotkaniu z przedstawicielami Fundacji Nowa
Perspektywa w celu omówienia możliwości współpracy przy pozyskiwaniu środków unijnych
z nowych programów,
- 07.03.2016 r. spotkanie zarządu w sprawie napisania i złożenia projektu o dofinansowanie ze
środków unijnych przedszkola integracyjnego, które byłoby prowadzone przez fundację,
- 04.04.2016 r. udział w wykładach i ćwiczeniach na temat Profilaktyki Nowotworów Piersi Koniński Klub Amazonki
- 22.04.2016 r. szkolenie w COP w Koninie na temat nowelizacji ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach,
- 05.05.2016 r. spotkanie z sołtysem wsi Skrzynka w sprawie ustalenia terminów korzystania z
Domku Letniskowego w Skrzynce,
- 22.06.2016 r. udział podopiecznych w warsztatach Psychologia sportu,
- 08.07.2016 r. udział w prezentacji projektu ewentualnej rozbudowy Fundacji,
- 16.09.2016 r. – spotkanie –event organizowany przez firmę Pana Arkadiusz Juszczaka, podczas
którego zostały przekazane dary dla fundacji,
- 25.10.2016 r. udział pracownika fundacji w szkoleniu „Nowe druki ofert, umów i sprawozdań
w zakresie zlecania realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym”,
- 16.11.2016 r. udział pracownika fundacji w spotkaniu informacyjno – szkoleniowym
z przedstawicielem Departamentu Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego MRPiPS,
- 22.11.2016 r. udział pracowników oraz wolontariuszy fundacji w Kursie Podstawowym z zakresu
udzielania pierwszej pomocy,
- 23.11.2016 r. spotkanie prezesa fundacji z kuratorami sądowymi,
- 25.11.2016 r. udział pracowników fundacji w spotkaniu PCPR na temat wypracowania modelu
koordynacji działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami,
- 25.11.2016 r. udział pracownika fundacji w szkoleniu warsztatowym z zakresu zlecania zadań
publicznych,
- „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim”,
- 28.11.2016 r. udział pracowników fundacji w warsztatach informacyjno – edukacyjnych „Przepis
na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych”,
- 14.12.2016 r. udział pracowników w szkoleniu z księgowości
XI. WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI
Wiele działań i pomysłów fundacji jest realizowanych dzięki współpracy z różnymi instytucjami.
W roku 2016to 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
 Młodzieżowy Dom Kultury – zaproszenia na wydarzenia kulturalne, nauka gry na gitarze
 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



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 naprowadzenie
zajęć dla osób niepełnosprawnych (siłownia/tenis stołowy),
 Gimnazjum nr 3 w Koninie - użyczenie nieodpłatnie sali gimnastycznej naprowadzenie
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 – odpłatnekorzystanie przez
podopiecznych w zajęciach na basenie oraz na kręgielni,

XII. ZBIÓRKI PIENIĘŻNE I INNE


09.10.2016 r.- publiczna zbiórka pieniężna przeprowadzona podczas pokazu mody
w CH FERIO w Starym Mieście – edycja 9. Zebrana kwota wyniosła 552,86zł.



15.10.2016 r. – publiczna zbiórka pieniężna podczas Pikniku w Sompolnie, zebrano kwotę
w wysokości 799,32zł.



05-06.11.2015 r. –świąteczna zbiórka z Konińskim Bankiem Żywności w wybranym
markecie,pomoc dla podopiecznych fundacji



04.12.2016 r. - publiczna zbiórka pieniężna podczas Sompoleńskiego Kiermaszu
Świątecznego w Sompolnie, zebrano kwotę w wysokości 764,44zł.



Grudzień 2016 r. – przeprowadzona zbiórka rzeczowa i pieniężna, z której przygotowano
40paczek, 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


12.02.2016 r. Fundacja przekazała w formie użyczenia balkonik dla osoby niepełnosprawnej
osobie fizycznej,



23.06.2016 r. Fundacja otrzymała od przedsiębiorstwa darowiznę rzeczową (meble) na cele
statutowe fundacji ( pomoc i wsparcie podopiecznych w trudnej sytuacji materialnej),



11.07.2016 r. Fundacja otrzymała z Urzędu Gminy w Wierzbinku środki pieniężne na
dofinansowanie okolicznościowego kalendarza w związku z obchodami 10 – lecia fundacji,



08.08.2016 r. Fundacja otrzymała od przedsiębiorstwa darowiznę rzeczową (obrazy
artystyczne)

na cele statutowe fundacji (przekazała dla Ośrodka Rehabilitacyjno –

Edukacyjno – Wychowawczego w Marianowie)


16.09.2016 r. – Fundacja otrzymała dary od przedsiębiorstwa – trójkołowy rower dla
podopiecznego oraz meble (4 ławki, 10 krzeseł),



30.09.2016 r. Fundacja przekazała w formie użyczenia balkonik dla osoby niepełnosprawnej
osobie fizycznej, 25.10.2016 r. balkonik oddano,



2016 r. Fundacja otrzymała od przedsiębiorstw darowiznę w formie środków pieniężnych na
przygotowanie paczek Bożonarodzeniowych dla najuboższych rodzin z Konina,



Pomoc Finansowa gmin ( Stare Miasto, Kazimierz Biskupi, Ślesin ,Sompolno, Kramsk,
Wierzbinek Skusk+ Starostwo Powiatowe w Koninie)przy realizacji Filmu 10-lecie
Fundacji Otwarcie.

XIV. STAŻE I PRAKTYKI
- 1 osoba skierowana z Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie na stanowisku Robotnik
gospodarczy w okresie od 06.06.2016 r. do 05.11.2016 r. ( odbywanie stażu w ramach projektu
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Konińskim”. Miejsce odbywania
stażu– Ośrodek Rehabilitacyjno– Edukacyjno – Wychowawczy wMarianowie,
- 2 osoby na praktykach zawodowych z PWSZ w Koninie, w terminie 18-24.07.2016 r.
XV. ZADANIA PUBLICZNE REALIZOWANE PRZEZ FUNDACJĘ W OKRESIE
SPRAWOZDAWCZYM
W roku 2016 Fundacja „Otwarcie” na realizację zadań publicznych pozyskała 279 155,00 zł


„MODA DLA KAŻDEGO”
Okres realizacji: 22.08.2016 r. – 10.11.2016 r.
Dotacja: 6 000,00 zł , Środki finansowe własne: 2 379,89 zł

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 9” ogłoszony przez
Prezydenta Miasta Konina.W ramach projektu zrealizowano10 zajęć przygotowujących do pokazu
mody,1 pokaz mody, w którym udział wzięło 30 osób, który odbył się w CH FERIO w Starym
Mieście oraz wydrukowano 360 sztuk kalendarza na 2017 rok.


„OTWARCI I AKTYWNI„
Okres realizacji: 09.05.2016 r. – 30.06.2016 r.
Dotacja: 2 000,00 zł, Środki finansowe własne: 1665,36 zł

Zadanie publiczne realizowane w ramach konkursu: „Upowszechnianie kultury fizycznej,
sportu i rekreacji wśród mieszkańców miasta Konina. Organizacja imprez sportowo –
rekreacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami ogłoszony przez Prezydenta Miasta Konina.
W ramach projektu odbył się piknik rodzinny dla podopiecznych i ich rodzin. Podczas pikniku
odbyły się zabawy i konkursy rekreacyjno – sportowe prowadzone przez animatora, aktywne
zabawy dla najmłodszych – dmuchany plac zabaw, przejażdżki konne, poczęstunek.


„ZAJĘCIA RUCHOWO REKREACYJNE”
Okres realizacji: 20.05.2016 r. – 30.11.2016 r.
Dotacja: 4. 385,00 zł, Środki finansowe własne: 2 925,00 zł

Zadanie publiczne realizowane w ramach konkursu: „Zajęcia ruchowo rekreacyjne dla dzieci
z niepełnosprawnością” ogłoszony przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
W ramach projektu zostały przeprowadzone 72 godziny zajęć ruchowo – rekreacyjnych:
- 36 godzin zajęć sportowych oraz 36 godzin zajęć na basenie. Uczestnikami projektu było
ośmioro dzieci z powiatu konińskiego w wieku od 3 do 14 lat.


„MOGĘ WIĘCEJ 4”
Okres realizacji: 01.09.2016 r.- 30.11.2016 r.
Dotacja: 90.000,00 zł, Środki finansowe własne: 12 469,26 zł

Zadanie

publiczne

realizowane

w

ramach

konkursu

„Prowadzenie

rehabilitacji

osób

niepełnosprawnych w różnych typach placówek” ogłoszony przez Zarząd Województwa
Wielkopolskiego.
W ramach realizacji tego projektu odbyły się:
- zajęcia alternatywnych metod komunikowania się (48 godzin, 2 osoby),
- terapia logopedyczna (180 godzin, 15 osób),
- rehabilitacja z fizjoterapeutą (606 godzin, 50 osób),
- terapia taktylna (48 godzin, 4 osoby),
- integracja sensoryczna (180 godzin, 15 osób)
- hipoterapia (120 godzin, 9 osób)
- 8 koncertów relaksacyjnych dwugodzinnych (6 w OREW, średnio 13 osób, 2 w siedzibie fundacji
10 osób),
- terapia pedagogiczna (180 godzin, 15osób),
- terapia psychologiczna (60 godzin, 5 osób)


„ODPADY I WYPADY”

Zadanie publiczne realizowane w ramach konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2016,
dofinansowane ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Dotacja: 5.000,00 zł, Wkład osobowy 500,00 zł w formie wolontariatu
W projekcie uczestnikami byli wychowankowie OREW w Marianowie, uczniowie klasy trzeciej ze
Szkoły Podstawowej w Zakrzewku oraz uczniowie klasy trzeciej z Zespołu Szkół Nr 3 w Mąkolnie.
Celem projektu było podniesienie świadomości pro-ekologicznej uczestników poprzez podjęcie
działań integracyjno-edukacyjnych: warsztaty, wycieczki do oczyszczalni ścieków i spalarni
odpadów, akcje o charakterze ekologicznym.



„SIŁA RODZINY 2”
Okres realizacji: 01.06.2016 r.- 30.11.2016 r.
Dotacja: 14 000,00zł, Środki finansowe własne: 2 250,00 zł

Zadanie publiczne: Realizacja modelowych działań wspierających rodziny osób z
niepełnosprawnością i/lub przewlekle chorych:
- skierowanych do dzieci, których rodzic rodzice jest/są osobą/osobami z niepełnosprawnością i/lub
przewlekle chorą/chorymi,
- skierowanych do rodzeństwa osób z niepełnosprawnością i/lub przewlekle chorych.
W ramach projektu przeprowadzono:
- 12 warsztatów z psychologiem dla dwóch grup uczestników, których ogólna liczba zwiększyła się
i docelowo wyniosła 16 osób,
- 70 godzin indywidualnych zajęć z uczestnikami projektu dla 14 osób


„PROWADZENIE KOMPLEKSOWEGO SPECJALISTYCZNEGO WSPARCIA
DLA DZIECI I OSÓB DOROSŁYCH Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ”
Okres realizacji: 01.06.2016 r.- 30.11.2016 r.
Dotacja: 18 200,00zł, Środki finansowe własne: 3 500,00 zł

Zadanie publiczne Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. W ramach projektu zostały przeprowadzone 240
godzin zajęć z hipoterapii w trzech ośrodkach hipoterapii w okolicach Konina. Uczestnikami
projektu było23 dzieci (10 dziewczynek i 13 chłopców) z Konina i subregionu konińskiego
z orzeczona niepełnosprawnością.


„OTWÓRZMY SIĘ NA SIEBIE”
Okres realizacji: 14.07.2016 r.- 31.12.2016 r.
Dotacja: 86 570,00 zł, Środki finansowe własne: 15 926,99 zł

Zadanie publiczne Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym.
„Otwórzmy się na siebie” – kompleksowe wsparcie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną,
zaburzeniami psychicznymi i ich najbliższych.
W ramach realizacji projektu odbyły się:
- 2 spotkania integracyjne, w których udział wzięły 84 osoby,
- 4 trzygodzinne spotkania terapeutyczne w dwóch udział wzięło 9 osób i w dwóch 8 osób,
- 35 konsultacji psychologicznej, z których korzystało 10 osób,

- trzydniowy wyjazd integracyjno – rekreacyjny, w którym wzięło udział 50 osób,
- 16 zajęć ruchowo tanecznych, w których udział wzięło 8 osób,
- 18 zajęć aquaaerobic, w których wzięło udział 11 osób,
- 16 zajęć z jogi, w których udział wzięło 10 osób,
- 4 zajęcia spotkania z alpakami, w których udział wzięło udział od 12 do 16 osób uczniowie
OREW w Marianowie,
- 6 koncertów relaksacyjnych: 4 dla uczniów OREW w Marianowie (8-15 osób), 2 w siedzibie
fundacji (12-17 osób),
- 5 spotkań w rodzinnym centrum rozrywki, w którym brały udział od 20 do 34 osób,
- realizacja 1 filmu i rozpowszechnienie 100 kopii,
- 3 warsztaty dla rodziców/opiekunów osób z niepełnosprawnością (24 godziny), w których udział
wzięło 30 osób,
- 4 szkolenia z pomocy przed medycznej, w którym wzięło udział 40 osób,
- integracyjne spotkanie świąteczno – noworoczne, w którym udział wzięło ponad 200 osób.


„REKLAMA DZIECIOM TVP” (OTWARCI NA ŚWIAT)

Dotacja: 18 000,00 zł, Środki finansowe własne:
Projekt współfinansowany ze środków Telewizji Polskiej S.A. w ramach akcji charytatywnej
„Reklama dzieciom”.
W ramach realizacji projektu został zorganizowany wyjazd integracyjno – terapeutyczny dla dzieci
młodszych podopiecznych fundacji z niepełnosprawnością intelektualną bądź sprzężoną oraz
chorobami genetycznymi do miejscowości Tleń. Uczestnicy projektu to dzieci do 18 roku życia, ich
rodzice oraz rodzeństwo.


”KLUB WSPARCIA RODZINY Z DZIECKIEM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ”
Okres realizacji: 01.02.2016 r. – 31.05.2016 r.
Dotacja: 20 000,00 zł, Środki finansowe własne: 2 240,56 zł

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
W ramach realizacji projektu odbyło się:
- 4 spotkania Klubu Rodzica (1 raz w miesiącu ok. 3 godziny) oraz indywidualne wsparcie dla
rodziców/opiekunów osób z niepełnosprawnością,

- 1 Klub dla osób z niepełnosprawnością, w którym codziennie odbywały się różnego rodzaju
zajęcia z zakresu rehabilitacji społecznej, zajęcia świetlicowe itp. (uczestniczyło 16 osób).
Okres realizacji: 01.06.2016 r. – 31.12.2016 r.
Dotacja: 40 000,00 zł, Środki finansowe własne: 4 545,33 zł
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
W ramach realizacji projektu odbyło się:
- 7 spotkań Klubu Rodzica (raz w miesiącu ok. 3 godziny), oraz indywidualne wsparcie dla
rodziców/opiekunów osób z niepełnosprawnością,
- 1 Klub dla osób z niepełnosprawnością, w którym codziennie odbywały się różnego rodzaju
zajęcia z zakresu rehabilitacji społecznej, zajęcia świetlicowe itp. (do klubu zapisane są 24
osoby, zazwyczaj w zajęciach uczestniczy 10 osób.

XVI. PODOPIECZNI / WOLONTARIAT
Pod opieką Fundacji obecnie jest ok. 300 podopiecznych z orzeczeniami o niepełnosprawności.
Przybyło zatem w ciągu roku 53 nowych podopiecznych.
W roku 2016 Fundacja posiadała 124 porozumienia o współpracy wolontarystycznej.
Podpisano 27nowych porozumień o współpracy.
W każdą pierwszą środę miesiąca odbywały się Spotkania Społeczności Fundacji. Łącznie
zorganizowano 10 zebrań. Średnia liczba uczestników to 18 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 (24.05.2016r.),



Urząd Miejski w Koninie – kontrola problemowo - finansowa (28.09.2016 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 mediachi 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 billbordów w różnych miejscach,
- wyświetlenie reklamy na 2 konińskich telebimach (przez okres luty – kwiecień),
- ulotki dotyczące 1%
- 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 2016 - 44 822,20 zł.
Dwa filmy 1) 10 lecie Fundacji Otwarcie
2) Otwórzmy się na siebie.

