Sprawozdanie merytoryczne
z działalności
Fundacji na Rzecz Rozwoju
Dzieci i Młodzieży „Otwarcie”
w Koninie
za rok 2017

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.
23.Organizowanie staży dla podopiecznych przy współpracy z różnymi instytucjami
II. OPIS DZIAŁAŃ W FUNDACJI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie” w 2017 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 2017
roku obowiązek szkolny realizowało 17 wychowanków z niepełnosprawnościami sprzężonymi w
pięciu grupach: trzy edukacyjno-terapeutyczne (łącznie 9 wychowanków) oraz dwie zespołowych
zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (łącznie 8 wychowanków). Wychowankowie zamieszkują w
sześciu gminach: Wierzbinek - 8, Sompolno - 3, Kramsk - 1, Kazimierz Biskupi – 3, Stare Miasto 1 oraz 1 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 styczniu 2017 roku w OREW
został powołany zespól wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. W okresie styczeń – czerwiec w
zajęciach uczestniczyło dwoje dzieci a wrzesień- grudzień jedno dziecko.
Od dnia 01.04.2017 roku Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Marianowie
został ustanowiony jednostką terenową fundacji, (na mocy Uchwały Zarządu Fundacji nr 4/2017r. z
dnia 20.03.2017r.)
W OREW jest zatrudnionych 22 osoby (w różnym wymiarze czasu pracy): nauczyciele, specjaliści
i pracownicy administracyjno-obsługowi. 1 osoba przebywa na urlopie macierzyńskim.
Przez cały rok Starostwo Powiatowe w Koninie przekazywało na każdego wychowanka subwencję
oświatową. Łącznie w 2017 roku subwencja wyniosła 934 021,14 zł i została wydatkowana
w całości na działalność edukacyjno-wychowawczo-opiekuńczą.

III. ZAJĘCIA REHABILITACYJNO-TERAPEUTYCZNE


Hipoterapia - odbyło się 240 godzin dla dzieci młodszych.



Rehabilitacja z fizjoterapeutą - odbyło się 264 godziny dla młodzieży i dorosłych



Terapia Psychologiczna - odbyło się 48 spotkań tj. 110 godzin (grupa starsza) oraz 160
godzin terapii psychologicznej dla rodzeństwa dzieci młodszych

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


Zajęcia muzyczno-taneczne -40 spotkań( 63 godziny ) - przygotowanie choreografii na
pokaz mody, gry i zabawy muzyczne, taneczne i integracyjne, przygotowania do Kongresu
Kobiet, próby do Światowego Dnia Osoby Niepełnosprawnej, próby do występu
świątecznego, przygotowania do pikniku w Pradolinie, przygotowania do akcji społecznej
„One Bilion Rising”.



Zajęcia plastyczne - 8zajęć (9 godzin),



Zebranie społeczności fundacji – wolontariatu – 10 spotkań (10 godzin) na których
omawiane były działania fundacji, uczestniczyło średnio 20 osób



Aqua Aerobik - 36 zajęć (27 godziny) rekreacyjnych w wodzie dla młodzieży,



Zajęcia na basenie- 38 godz. zajęć na basenie z instruktorem nauki pływania dla dzieci
młodszych oraz 23 zajęć (23 godzin) dla młodzieży i dorosłych



English isfun – zajęcia z języka angielskiego, odbyło się 26 spotkań (39 godzin), średnio
uczestniczyło 7 osób,



Zajęcia kulinarne - 36 spotkań(72 godziny) w zajęciach wzięło udział średnio 15 osób,



Joga - 39 zajęć (39 godzin), w których uczestniczyło średnio 8 osób,



Przygotowania do WOŚP – 3 zajęcia (6 godzin) w zajęciach uczestniczyło 9 osób,



Boccia–21 zajęć (21 godzin), średnia liczba uczestników 10 osób,



Zajęcia wolne – planszówki – odbyły się 4 spotkania ( 7 godzin), uczestniczyło średnio 15
osób,



Spotkanie świąteczne – 1 spotkanie (2 godziny), uczestniczyło ok. 80 osób,



Spotkanie z książką – 14 spotkań (14 godzin), uczestniczyło średnio 13 osób,



Lodowisko – 3 spotkania (6 godziny),uczestniczyło średnio 10 osób,



Piłka nożna– 3 godziny zajęć, uczestniczyło średnio 9 osób,



Zumba z Kingą – 3 zajęcia (6 godziny), uczestniczyło 9 osób,



Warsztaty teatralne Carlosa i Lucy -1 zajęcia (2 godziny), uczestniczyło 11 osób,



Noc filmożerców – 1 zajęcia (4 godziny) podczas których uczestniczyło 17 osób,



Popołudnie z komiksami – 1 zajęcia (2 godziny), uczestniczyło 17 osób,



Warsztaty kreatywnej zabawy z Lucy i Iloną – 1 zajęcia ( 1 godzina) uczestniczyło 17
osób,



Kalambury – 3 zajęcia ( 6 godziny), średnio uczestniczyło 10 osób,



Fundacyjna olimpiada ping – pong – 1 zajęcia ( 4 godziny) podczas, których
uczestniczyło 11 osób,



Koncert „Tara” – zajęcia prowadzone przez podopiecznego Karola Sznajdera ( 1godzina)
uczestniczyło 19 osób



Gry planszowe i tenis stołowy – 1 zajęcia ( 2 godziny) podczas, których uczestniczyło 13
osób,



Gra w państwa miasta – 1 zajęcia ( 2 godziny), uczestniczyło 13 osób,



Karaoke – 2 zajęcia (3,5 godziny), średnio uczestniczyło 15 osób,



Spacer do Parku Chopina – 3 zajęcia ( 6 godziny), w których średnio uczestniczyło 15
osób,



Przygotowywania do Dnia Dziecka – 1 zajęcia (1 godzina), uczestniczyło 7 osób,



Festiwal Zumby – 1 zajęcia ( 2 godziny) podczas, których uczestniczyło 13 osób,



Zajęcia relaksacyjne – 3 spotkania (6 godzin), w których średnio uczestniczyło 12 osób,



Zabawy z wełną i papierem – 1 zajęcia (2 godziny), uczestniczyło 13 osób,



Wspomnienia z dzieciństwa – 1 zajęcia (2 godziny), uczestniczyło 7 osób,



Moje hobby i pasje – 1 zajęcia ( 2 godziny), podczas których uczestniczyło 25 osób,



Włoskie popołudnie – nauka języka włoskiego – 1 zajęcia ( 2 godziny), uczestniczyło 10
osób,



Ostatnie spotkanie organizacyjne dotyczące wyjazdu do Toskanii – 1 spotkanie ( 2
godziny), uczestniczyło 10 osób,



Salon Piękności – 1 zajęcia ( 1 godzina), podczas których uczestniczyło 8 osób,



Edukacyjny spacer po parku – 1 zajęcia (2 godziny), uczestniczyło 6 osób,



Gry i zabawy stolikowe – 2 spotkania (4 godziny), podczas których uczestniczyło 16 osób,



Podmorskie opowieści – bajko terapia połączona z zajęciami plastycznymi – 1 zajęcia (2
godziny), w których uczestniczyło 6 osób,



Zajęcia rzeźbiarskie – 3 spotkania (5 godziny), średnio uczestniczyło 9 osób,



Wspomnienia z Międzywodzia i degustacja ciasta – 1 spotkanie (2 godziny),
uczestniczyło 11 osób,



Popołudnie z Toskanią – wspomnienia – 1 zajęcia (3 godziny), podczas których
uczestniczyło 15 osób,



Spotkanie organizacyjne dotyczące Pokazu Mody. Informacje i zapisy – 1 zajęcia (2
godziny), uczestniczyły 24 osoby,



Koncert „INO ROZ INO DWO” prowadzący Karol Sznajder – 1 spotkanie (1 godzina),
uczestniczyło 14 osób,



Dyniowe lampiony – 1 spotkanie (1 godzina), uczestniczyły 4 osoby,



Kabaret „Za jakie grzechy” prowadzony przez Karola Sznajdera – 1 zajęcia (1
godzina), podczas których uczestniczyły 24 osoby,



Zumba z Gosią i ekipą – 1 zajęcia (2 godziny), uczestniczyło 13 osób,



Festiwal muzyki i kultury Indiańskiej – 1 zajęcia (2 godziny), uczestniczyło 12 osób,



Zumba połączona z sesją świąteczną – 1 spotkanie ( 1 godzina), uczestniczyło 17 osób,



Pakowanie paczek świątecznych – 3 zajęcia (10 godzin), uczestniczyło 8 osób,



Spotkanie Świąteczne – 1 spotkanie (2 godziny), uczestniczyło ok. 100 osób

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


Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 15.01.2017 r. - wolontariusze i podopieczni
Fundacji aktywnie włączyli się w 25 Finał WOŚP. Akcja odbyła się w GALERII NAD
JEZIOREM. Fundacja przygotowała w tym celu wielką grę planszową,



Spotkanie integracyjne 18.01.2017 – spotkanie mające na celu integrację podopiecznych,
wolontariuszy oraz ich opiekunów z fundacji „Otwarcie”, „Czeremcha” oraz „Nowe Życie”
zorganizowane w Centrum Rekreacji Fart w Woli Podłężnej. Uczestniczyło 14 osób



Wystawa malarstwa Kazimierza Białkowskiego 19.01.2017 – wyjście do CKiS w
Koninie na wystawę sztuki nowoczesnej. W zajęciach uczestniczyło 8 osób



One Bilion Rasing 14.02.2017 r. – udział podopiecznych i wolontariuszy fundacji
w happeningu przeciw przemocy wobec kobiet „Nazywam się Miliard” który odbył się na
Placu Wolności w Koninie, uczestniczyło 13 osób,



Met Opera Rusałka – wyjście na koncert muzyki operowej, uczestniczyło 13 osób



Warsztaty 22.02.2017 oraz 27.03.2017 – warsztaty dla podopiecznych fundacji
prowadzone przez panią Joannę Staszyńską w firmie „Konimpex”, uczestniczyło 9 osób



Koniński Kongres Kobiet 04.03.2016 r. – występ taneczny podopiecznych i wolontariuszy
w Oskard w Koninie, uczestniczyło 20 osób



Spotkanie z fundacją „Czeremcha” 05.03.2017 – spotkanie integracyjne fundacji
„Otwarcie” i fundacji „Czeremcha”, uczestniczyło 13 osób



Stacja w Mieście K. 09.03.2017 – wyjście podopiecznych i wolontariuszy na spektakl
muzyczny – piosenki Wojciecha Młynarskiego w wykonaniu „Famy”, uczestniczyło 7 osób



Koncert 10.03.2017 – wyjście podopiecznych i wolontariuszy do CKiS Wieża Ciśnień, na
koncert „ Radio Noises – Lost & Found”, uczestniczyło 11 osób



Wernisaż 10.03.2017 – wyjście na wystawę prac Fisz Emade, Towarzystwo „Drony”
uczestniczyło 5 osób



„Downtown. Miasto Downów” 16.03.2017 – społeczność fundacji włączyła się w
organizację projekcji filmu „Downtown. Miasto Downów” przy współpracy ze Specjalnym
Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Koninie



XXXIV Plebiscyt 16.03.2017 – udział podopiecznych w imprezie „Najpopularniejszy
Sportowiec roku 2016” zorganizowanej przez „Przegląd Koniński”, uczestniczyło 6 osób



Multimedia Happy End 18.03.2017 – udział podopiecznych i wolontariuszy w 14
Festiwalu Filmów Optymistycznych, uczestniczyły 4 osoby



Obchody Świtowego Dnia Osób z Zespołem Downa 21.03.2017 – podopieczni,
wolontariusze oraz wszyscy chętni mogli wspierać akcję „Obchodów Światowego Dnia
Osób z Zespołem Downa” dzięki przesłaniu zdjęć kolorowych skarpet na aders emailowy
fundacji, ponadto w Koninie z okazji tego święta zaświecił na kolorowo most im. J.
Piłsudskiego



Mistrzostwa Wielkopolski w Pływaniu Towarzystwa Społeczno – Sportowego
„Sprawni Razem” w Rawiczu 22.03.2017 – wyjazd podczas, którego podopieczni fundacji
brali udział w zawodach pływackich, udział wzięły 3 osoby: Kaja Pawłowska ( 2 złote
medale), Ita Plutowska ( 1 srebrny medal) oraz Małgorzata Insiak (2 medale – złoto i brąz).



Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa 25.03.2017 – zabawa dla najmłodszych
podopiecznych fundacji oraz ich rodziców w Fabryce Wrażeń



Mistrzostwa Polski w Pływaniu Związku Stowarzyszeń Sportowych „Sprawni –
Razem” 01-02.04.2017 - wyjazd podczas, którego podopieczni fundacji brali udział w
zawodach pływackich w Lublinie, udział wzięły 3 osoby: Kaja Pawłowska ( zdobyła
srebrny medal), Ita Plutowska oraz Małgorzata Insiak.



Spotkanie z pisarzem Józefem Hemem 06.04.2017 – wyjście podopiecznych i
wolontariuszy na spotkanie autorskie, które odbyło się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w
Koninie, uczestniczyło 8 osób



Europa

w

„Centrum”

Hiszpański

Temperament

19.04.2017

–

zapoznanie

podopiecznych i wolontariuszy z muzyką i kulturą Hiszpanii, uczestniczyło 14 osób


Festiwal Permutacje 21.04.2017 – wyjście podopiecznych i wolontariuszy na wernisaż i
koncerty, uczestniczyło 7 osób



III Powiatowy Turniej Bocci o Puchar Dyrektora 25.04.2017 – wyjazd podopiecznych
do szkoły podstawowej nr 15 w Koninie na zawody Bocci



Koncert 28.04.2017 -

wyjście na koncert „Radek Wośko Atlantic Quartet” w Wieży

Ciśnień w Koninie, uczestniczyło 6 osób


Jazzonalia 18.05.2017 – wyjście podopiecznych i wolontariuszy na Jazzową bitwę szkół do
CKiS „Oskard”, uczestniczyło 10 osób



Konin. Duch przeszłości 19.05.2017 – udział podopiecznych w otwarciu wystawy
fotografii Jerzego Sznajdra w Centrum Informacji Miejskiej, uczestniczyło 13 osób



Koncert 19.05.2017 – udział podopiecznych i wolontariuszy

koncercie elektro –

akustycznym Kasi Wilk w KDK, uczestniczyło 10 osób


Noc Muzeów 20.05.2017 – wizyta podopiecznych i wolontariuszy na wystawie muzealnej
w Centrum Kultury i Sztuki, uczestniczyło 10 osób



To zależy… W salonie poezji z Januszem Peszkiem 28.05.2017 – udział wolontariuszy i
podopiecznych w salonie poezji i literatury w Konińsim Domu Kultury, uczestniczyło 15
osób



63. OKFA 01.06.2017 – oglądanie filmów „Las Rano” oraz „Ederly” podczas
ogólnopolskiego konkursu filmów niezależnych im. Prof. Henryka Kluby, uczestniczyło 9
osób



63. OKFA 02.06.2017 – udział podopiecznych i wolontariuszy w spotkaniu autorskim
Danuty Stenki z Łukaszem Maciejewskim, uczestniczyło 10 osób



Piknik rodzinny w Pradolinie 03.06.2017r. - 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 130 osób


Dzień Dziecka 04.06.2017 r. - udział podopiecznych w grach, zabawach i konkursach
zorganizowanych w Parku Chopina z okazji Dnia Dziecka, udział wzięło 10osób



Wioska Norweska „Arendel” 16.06.2017 – wyjście podczas którego podopieczni i
wolontariusze mieli okazję zobaczyć rekonstrukcję wioski Norweskiej, uczestniczyły 24
osoby



Kino 21.06.2017 – wyjście podopiecznych i wolontariuszy do kina „Oskard” na film „Piraci
z Karaibów i Zemsta Salazara”, uczestniczyło 11 osób



Koncert Świętojański 24.06.2017 - koncert organizowany przez Konimpex na Placu
Wolności w Koninie, uczestniczyło 29 osób



Piracki port skarbów 07.07.2017 – udział podopiecznych i wolontariuszy w akcji
zorganizowanej w ramach akcji „Rodzinne wakacje z przygodą na Bulwarze
Nadwarciańskim”, uczestniczyło 12 osób



Cyrkowe party 14.07.2017 - udział podopiecznych i wolontariuszy w akcji zorganizowanej
w ramach akcji „Rodzinne wakacje z przygodą na Bulwarze Nadwarciańskim”,
uczestniczyło 6 osób



Kulinarne Piątki przy fontannie 28.07.2017 – wyjście podopiecznych i wolontariuszy na
koncert Zespołu Wokalnego „Fantazja”, uczestniczyło 8 osób



Kino 01.08.2017 - wyjście podopiecznych i wolontariuszy do kina w KDK na film
„Kamienie na szaniec”, uczestniczyło 9 osób



Geneza Świata 21.08.2017 – wyjście podopiecznych i wolontariuszy na wystawę prac Jana
Markaczewskiego zorganizowanej przez CKiS w Koninie, uczestniczyło 8 osób



Akademia Gitary: Festiwal 25.08.2017 – udział podopiecznych i wolontariuszy w
koncercie, który odbył się w Kościele św. Ducha na ul. Dąbrowskiego 1, uczestniczyło 6
osób



Festiwal ognia, światła i pirotechniki 10.09.2017 - udział podopiecznych i wolontariuszy
w pokazie kolorowych świateł na Bulwarze Nadwarciańskim, uczestniczyło 21 osób



Noc Kultury 2017 15.09.2017 – wyjście podopiecznych i wolontariuszy do CKiS Wieża
Ciśnień na wystawę „Obrazy Mesmeryczne”, uczestniczyło 6 osób



Noc Kultury 2017 15.09.2017 – wyjście podopiecznych i wolontariuszy do Oskardu w
Koninie, na koncert „ Bez sensu”, uczestniczyło 10 osób



Noc kultury 2017 17.09.2017 – wyjście podopiecznych i wolontariuszy do DK Oskard, na
spektakl „Oparcie”, uczestniczyło 10 osób



Salon Poezji i Literatury 25.09.2017 – udział podopiecznych i wolontariuszy w spektaklu
„Fragmenty Pana Tadeusza”, uczestniczyło 10 osób



Zbiórka żywności 29.09.2017 – uczestnictwo wolontariuszy i podopiecznych podczas
zbiórki żywności zorganizowanej przez sieć sklepów „Lidl” dla dzieci dotkniętych
sierpniowymi nawałnicami, uczestniczyło 7 osób



Bigmouth 28.10.2017 – uczestnictwo we wspólnym czytaniu poezji zorganizowanym przez
Miejską Bibliotekę Publiczną, uczestniczyły 3 osoby



Spektakl 30.10.2017 – udział podopiecznych i wolontariuszy w „Inscenizacji II części
Dziadów”, zorganizowany przez CKiS „Oskard” , uczestniczyło 8 osób



Blusonalia 10-11.11.2017 – udział podopiecznych w koncertach, uczestniczyło 20 osób



Muzyczna Pocztówka 13.11.2017 – udział podopiecznych i wolontariuszy w
Integracyjnym Przeglądzie Twórczości Muzycznej w Konińskim Domu Kultury,
uczestniczyło 7 osób



Wesoły autobus 23.11.2017 – udział podopiecznych w zajęciach z doświadczeń i
eksperymentów organizowanych przez Szkołę Podstawową nr 1 w Koninie, uczestniczyły
23 osoby



Prezentacja Fundacji w Szkole Podstawowej nr 9 24.11.2017 – zapoznanie młodzieży z
działalnością fundacji, uczestniczyło 10 osób



„Pogotowie Świętego Mikołaja” 2-3.12.2017 – udział podopiecznych i wolontariuszy w
świątecznej zbiórce żywności, organizowanej przez Bank Żywności w Koninie,
uczestniczyło 12 osób



„Wolontariusz roku” 06.12.2017 – rozstrzygnięcie konkursu na wolontariusza roku, które
odbyło się w Młodzieżowym Domu Kultury w Koninie. Z fundacji „Otwarcie” wyróżniony
został Alan Szkudlarek, uczestniczyło 6 osób



Jarmark Świąteczny 16.12.2017 – występ podopiecznych i wolontariuszy podczas
Jarmarku Świątecznego organizowanego przez władze miasta na Placu Wolności w
Koninie, uczestniczyło 17 osób



Spotkanie Świąteczne 16.12.2017 – spotkanie świąteczne podopiecznych fundacji, ich
rodzin oraz przyjaciół w siedzibie fundacji, podczas którego uczestniczyło ok. 60 osób



Przekazanie świątecznych paczek 18.12.2017 – udział podopiecznych i wolontariuszy w
finale akcji „Świąteczna Paczka” zorganizowanej przez „Przegląd Koniński” oraz Fundację
„Otwarcie”, uczestniczyło 20 osób

VI. KONKURSY


Konkurs „Ozdoba świąteczna”



Konkurs „Kartka Bożonarodzeniowa”

VII. DYSKOTEKI

W okresie sprawozdawczym w siedzibie Fundacji odbyło się:


18 dyskotek zorganizowanych przez Fundację z okazji urodzin, imienin podopiecznych



Bal Karnawałowy - zorganizowany dla najmłodszych podopiecznych,



Dyskoteka w Klubie „Hutnik” zorganizowana dla wolontariuszy i podopiecznych fundacji
w celu integracji



Wyjście do „Q Clubu” zorganizowane dla wolontariuszy i podopiecznych fundacji w celu
integracji



Dyskoteka w restauracji „Pałacyk” zorganizowana dla wolontariuszy i podopiecznych
fundacji w celu integracji



Sylwester (dyskoteka sylwestrowa)

VIII. WYCIECZKI


Noc Sów 31.03.2017

Wyjazd rekreacyjny do Bieniszewa mający na celu integrację społeczności fundacji. Główną
atrakcją wyjazdu było spacerowanie, ognisko i pieczenie kiełbasek. Uczestniczyły 23 osoby.


Wyjazd do Zespołu szkól nr 1 w Gosławicach 04.04.2017

Wyjazd integracyjny dla grupy dzieci młodszych oraz ich rodziców, podczas którego uczestnicy
oglądali ciekawe i pouczające przedstawienie oraz uczestniczyli w grach i zabawach.


Mecz w Poznaniu 21.05.2017

Wyjazd integracyjno – relaksacyjny do Poznania na mecz KKS Lech Poznań – Lechia Gdańsk
(stadion INEA Poznań). Udział w wydarzeniu wzięło 40 osób.


Dom Letniskowy w Skrzynce 26.06.2017 – 28.06.2017

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 19 osób.


Gosławice 29.06.2017

Wycieczka sportowo – rekreacyjna na plażę w Gosławicach. Głównymi atrakcjami były:
plażowanie, opalanie się oraz pływanie rowerkami wodnymi. W wycieczce uczestniczyło 15 osób.


Białobrzeg „Chatka Ornitologa” 04.07.2017 – 05.07.2017

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 wzięły udział 24 osoby



Wyjazd na Festiwal do Jarocina 14.07.2017 – 16.07.2017

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
oraz udział w koncertach. W wycieczce uczestniczyło 10 osób.


Rejs „Pawełkiem” po Jeziorze Ślesińskim 18.07.2017

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 41 osób


Przystań Gosławice 02.08.2017

Wycieczka sportowo – rekreacyjna na plażę w Gosławicach. Głównymi atrakcjami były:
plażowanie oraz opalanie się. W wycieczce uczestniczyło 15 osób.


Wyjazd do Toskanii 10.08.2017 – 15.08.2017

Wyjazd integracyjny podopiecznych wraz z opiekunami do Toskanii mający na celu integrację
społeczności fundacji. Wzięło udział 10 osób.


Wyjazd do Międzywodzia 19.08.2017 – 24.08.2017

Wycieczka rekreacyjno – integracyjna w ramach wakacji mająca na celu aktywizację społeczną,
nawiązanie nowych znajomości oraz rozwijanie umiejętności aktywnego spędzenia wolnego czasu.
W wyjeździe udział brało 50 osób.


Wyjazd do OREW w Marianowie 31.08.2017

Wyjazd podopiecznych i wolontariuszy do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno –
Wychowawczego w Marianowie, podczas którego włączyli się w realizację projektu „Promenada 5
zmysłów”. W wyjeździe uczestniczyło 8 osób.


Święto Pieczonego Jabłka 20.10.2017 OREW

Wyjazd rekreacyjno – integracyjny mający na celu integrację osób niepełnosprawnych, rozwijanie
umiejętności aktywnego spędzania wolnego czasu, oraz udział w „Otwarciu Ogrodu Terapeutyczno
– Rekreacyjnego” w Marianowie. W wyjeździe wzięło udział 17 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


15.02.2017 udział pracowników fundacji w szkoleniu „Prawa i Obowiązki III sektora”



03.03.2017 dwie przedstawicielki fundacji były z wizytą w Stowarzyszeniu „Na Tak”



28.03.2017 udział pracownika fundacji oraz pracownika OREW w „Szkoleniu dla
potencjalnych Beneficjentów WRPO 2014”



18.05.2017 członkowie Zarządu obejrzeli obiekt mieszkalny wraz z działką na ul.
Poznańskiej



24.05.2017 udział pracownika fundacji w szkoleniu „Prawa i Obowiązki III sektora – część
druga”



02.10.2017 udział pracownika fundacji w konsultacji społecznych ustawy „Za życiem”



06.10.2017 udział prezesa w spotkaniu rodziców dorosłych osób z autyzmem



17-18.10.2017 udział prezesa w konferencji w Gdańsku. Tematem konferencji była
tematyka przełamywania barier architektonicznych w dostosowaniu mieszkań dla osób
niepełnosprawnych



30.10.2017 udział pracownika fundacji w szkoleniu „Nowelizacja Kodeksu Pracy – akta
osobowe od zatrudnienia do zwolnienia po zmianach prawnych”



Październik 2017 – udział członka Zarządu w konsultacjach społecznych programu „Za
życiem”



08.11.2017 udział członka Zarządu wraz z rodzicami w „Posiedzeniu Parlamentarnego
Zespołu w Sejmie” dotyczącego wsparcia dorosłych osób z autyzmem w Warszawie



18.11.2017 udział pracownika fundacji w szkoleniu „System informacji oświatowej”



03.12.2017 udział pracownika fundacji w szkoleniu „Animator osoby starszej i
niepełnosprawnej”



03-05.12.2017 udział pracownika fundacji w szkoleniu „Drama z plastyką”



Grudzień 2017 – udział członka Zarządu w konferencji „Wielodyscyplinarne Wsparcie
Rozwoju osób z zespołem Downa, celowana interwencja farmakologiczna” w Poznaniu

XI. WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI
Wiele działań i pomysłów fundacji jest realizowanych dzięki współpracy z różnymi instytucjami.
W roku 2017 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 produkty spożywcze 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 organizacji Konińskiego Kongresu
Kobiet



Młodzieżowy Dom Kultury – zaproszenia na wydarzenia kulturalne



Centrum Handlowe FERIO - co roku wspiera organizację cyklicznej akcji Fundacji pod
nazwą „MODA DLA KAŻDEGO”



Fabryka Wrażeń w Koninie –odpłatne wyjścia do sali zabaw w Fabryce Wrażeń
dla najmłodszych podopiecznych Fundacji i ich rodzeństwa



Przegląd Koniński – pomoc przy organizacji paczek świątecznych dla najuboższych rodzin
z miasta Konina



Konimpex Sp. z o.o. – wsparcie działań statutowych fundacji



Urząd Miasta w Koninie - współpraca przy realizacji projektów



Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie – odpłatne korzystanie przez
podopiecznych w zajęciach na basenie oraz na kręgielni



Jadłodajnia „Pysznie i Domowo” – odpłatne odbieranie obiadów dla podopiecznych
fundacji, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej



Restauracja „Nowa Grodzka” - odpłatne odbieranie obiadów dla podopiecznych fundacji,
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej

XII. ZBIÓRKI PIENIĘŻNE I INNE


02.04.2017 - publiczna zbiórka pieniężna podczas Kiermaszu Wielkanocnego w Sompolnie,
zebrano kwotę w wysokości 279,00zł



10.12.2017- publiczna zbiórka pieniężna podczas Sompoleńskiego Kiermaszu Świątecznego
w Sompolnie, zebrano kwotę w wysokości 841,45zł.

XIII. DAROWIZNY I UŻYCZENIA


16.01.2017 Fundacja przekazała w formie użyczenia wózek inwalidzki dla osoby
niepełnosprawnej osobie fizycznej



19.07.2017 Fundacja przekazała w formie użyczenia wózek inwalidki dla osoby
niepełnosprawnej osobie fizycznej



29.08.2017

Fundacja

otrzymała

od

Ośrodka

Rehabilitacyjno

–

Edukacyjno

–

Wychowawczego w Marianowie darowiznę rzeczową (monitor Beliena model no:101536)
na cele statutowe fundacji


19.09.2017

Fundacja

otrzymała

od

Ośrodka

Rehabilitacyjno

–

Edukacyjno

–

Wychowawczego w Marianowie darowiznę rzeczową (drukarka HP DJ 1050 A) na cele
statutowe fundacji


20.09.2017 Fundacja przekazała w formie użyczenia balkonik dla osoby niepełnosprawnej
osobie fizycznej



31.10.2017 Fundacja przekazała w formie użyczenia 3 sztalugi Centrum Informacji
Miejskiej



05.12.2017 Fundacja „Eco – Textil” poprzez COP w Koninie przekazała 3 rowery
trójkołowe dla młodszych podopiecznych Fundacji (w tym jeden został przekazany dla
podopiecznego OREW)



Grudzień 2017 r. Fundacja otrzymała od przedsiębiorstw darowiznę w formie środków
pieniężnych (łącznie 6 550 zł) na przygotowanie paczek Bożonarodzeniowych dla
najuboższych rodzin z Konina.

XIV. STAŻE I PRACE SPOŁECZNE
- 1 osoba skierowana na staż z Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie na stanowisku Asystent
Osoby Niepełnosprawnej w okresie od 01.08.2017 r. do 30.09.2017 r.
- 1 osoba odbywająca prace społeczne, skierowanej przez Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
Kuratorzy dla dorosłych Sądu Rejonowego w Koninie, w okresie od 01.03.2017 do 04.04.2017 r

XV. ZADANIA PUBLICZNE REALIZOWANE PRZEZ FUNDACJĘ W OKRESIE
SPRAWOZDAWCZYM
W roku 2017 Fundacja „Otwarcie” na realizację zadań publicznych pozyskała 235 108,00 zł


„MODA DLA KAŻDEGO”
Okres realizacji od 22.08.2017 do 01.11.2017
Dotacja 10 000 zł, środki finansowe własne 2 410,20 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 10” ogłoszony przez
Prezydenta Miasta Konina. W ramach projektu zrealizowano10 zajęć przygotowujących do pokazu
mody,1 pokaz mody, w którym udział wzięło 20 osób, który odbył się w CH FERIO w Starym
Mieście oraz wydrukowano 500 sztuk kalendarza na 2018 rok.


„PIKNIK RODZINNY – BĄDŹ AKTYWNY”
Okres realizacji od 08.05.2017 do 31.07.2017
Dotacja 3 000,00 zł, środki finansowe własne 898.20 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.


„MOGĘ WIĘCEJ EDYCJA V”
Okres realizacji od 01.09.2017 do 30.11.2017
Dotacja 100 000 zł, środki finansowe własne 10 584,16 zł

Zadanie

publiczne

realizowane

w

ramach

konkursu

„Prowadzenie

rehabilitacji

osób

niepełnosprawnych w różnych typach placówek” finansowany ze środków PFRON będących w
dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
W ramach realizacji tego projektu odbyły się:
- zajęcia alternatywnych metod komunikowania się (28 godzin, 2 osoby),
- terapia logopedyczna (180 godzin, 15 osób),
- rehabilitacja z fizjoterapeutą (696 godzin, 56 osób),
- terapia taktylna (48 godzin, 4 osoby),
- integracja sensoryczna (120 godzin, 10 osób)

- hipoterapia (120 godzin, 9 osób)
- 8 koncertów relaksacyjnych dwugodzinnych (6 w OREW, średnio 13 osób, 2 w siedzibie fundacji
10 osób),
- terapia pedagogiczna (120 godzin, 10osób),
- terapia psychologiczna (139 godzin, 12 osób)
- spotkanie z alpakami (6 spotkań w OREW, średnio uczestniczyło 12 osób)


„SIŁA RODZINY”
Okres realizacji od 01.06.2017 do 30.11.2017
Dotacja 17 000,00 zł, środki finansowane własne 2 503,52 zł

Zadanie publiczne: Realizacja modelowych działań wspierających rodziny osób z
niepełnosprawnością i/lub przewlekle chorych, skierowanych do rodzeństwa osób z
niepełnosprawnością i/lub przewlekle chorych. Projekt współfinansowany jest ze środków
Samorządu Województwa Wielkopolskiego. W ramach projektu przeprowadzono
160 godzin terapii/konsultacji psychologicznych z uczestnikami projektu dla 13 osób


„ZAJĘCIA RUCHOWO REKREACYJNE I NAUKA PŁYWANIA”
Okres realizacji od 11.05.2017 do 30.11.2017
Dotacja 7 308,00 zł, środki finansowane własne 5 233,20 zł

Zadanie publiczne realizowane w ramach konkursu: „Zajęcia ruchowo rekreacyjne dla dzieci
z niepełnosprawnością” finansowane ze środków PFRON będących w dyspozycji Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie
W ramach projektu zostały przeprowadzone 144 godziny zajęć ruchowo – rekreacyjnych:
- 72 godziny zajęć sportowych
- 72 godziny zajęć na basenie
Uczestnikami projektu było ośmioro dzieci z powiatu konińskiego w wieku od 4 do 15 lat.


„POMOC SPOŁECZNA, W TYM POMOC RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ
SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I
OSÓB”
Okres realizacji od 15.06.2017 do 22.12.2017
Dotacja 37 800.00 zł, środki finansowane własne 5134,67 zł

Zadanie publiczne Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. Projekt współfinansowany ze środków Wojewody
Wielkopolskiego. W ramach projektu zostały przeprowadzone 240 godzin zajęć z hipoterapii (10
uczestników) oraz 264 godziny zajęć fizjoterapii (11 uczestników). Uczestnikami projektu były
dzieci z Konina i subregionu konińskiego z orzeczoną niepełnosprawnością.



”KLUB WSPARCIA RODZINY Z DZIECKIEM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ”
Okres realizacji od 01.01.2017 do 31.12.2017
Dotacja 60 000 zł, środki finansowane własne 12 124,21 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:
- 10 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).
XVI. PODOPIECZNI / WOLONTARIAT
Pod opieką Fundacji obecnie jest ponad 350 podopiecznych z orzeczeniami o niepełnosprawności.
Przybyło zatem w ciągu roku 50 nowych podopiecznych.
W roku 2017 Fundacja posiadała 142 porozumienia o współpracy wolontarystycznej.
Podpisano 18 nowych porozumień o współpracy.
W każdy pierwszy wtorek miesiąca odbywały się Spotkania Społeczności Fundacji. Łącznie
zorganizowano 10 zebrań. Średnia liczba uczestników to 20 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 (29.06.2017 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 bilbordów 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 2017 – 47 382,90 zł.

