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Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY "OTWARCIE"

Kraj          POLSKA Województwo     
WIELKOPOLSKIE

Powiat M. KONIN

Gmina M. KONIN Ulica KILIŃSKIEGO Nr domu 1 Nr lokalu 

Miejscowość KONIN Kod pocztowy 62-500 Poczta KONIN Nr telefonu 63-249-68-77

Nr faksu - E-mail 
fundacja@otwarcie.pl

Strona www www.otwarcie.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2008-04-15

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 30047941800000 6. Numer KRS 0000271226
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego)

W okresie 01.01.2011 r. do 17.04.2012 r. 
Prezes Zarządu - Dariusz Loch 
Wiceprezes Zarządu - Urszula Łącka 
Członek Zarządu - Ewa Dubanosow 
Członek Zarządu - Natalia Jaskulska 
Członek Zarządu – Anna Taraszewska
W okresie 24.04.2012 r. do 31.12.2012 r. 
Prezes Zarządu - Dariusz Loch 
Wiceprezes Zarządu - Urszula Łącka 
Członek Zarządu - Ewa Dubanosow 
Członek Zarządu - Natalia Jaskulska

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli 
lub nadzoru)

Wojciech Wiesław Pluta - Plutowski, Stanisław Piguła, Krzysztof 
Pawlak

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

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.
8.Wspieranie działalności naukowej i sportowej.
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10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

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

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, 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. Sponsorowanie przedsięwzięć kulturalno oświatowych.
8.Wspieranie osób niepełnosprawnych, chorych czy ubogich 
poprzez pomoc rzeczową i finansową niezbędną dla zaspokojenia 
potrzeb życia codziennego. 
9. Budowę, rozbudową, remonty i modernizację własnych 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.

11. Najważniejsze sfery działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 
działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 
ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2010 r. Nr 
234, poz. 1536), zaczynając od najważniejszej)

pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

ZAJĘCIA REHABILITACYJNO-TERAPEUTYCZNE
• Terapia Taktylna 
Odbyło się 40 godz. indywidualnej terapii taktylnej dla dzieci. 
• Gimnastyka buzi i języka – zajęcia logopedyczne
Odbyły się 64 godz. indywidualnych zajęć logopedycznych dla młodzieży.
• Zajęcia logopedyczne 
Odbyło się 40 godz. zajęć logopedycznych dla najmłodszych.
• Terapia psychologiczna 
Odbyły się 24 godz. zajęć terapii psychologicznej – zajęcia indywidualne i 
warsztaty grupowe dla młodzieży.
• Fizjoterapia 
Odbyło się 28 godz. rehabilitacji z fizjoterapeutą.
•  Integracja sensoryczna
Odbyło się 12 godz. zajęć z integracji sensorycznej
• Zajęcia psychologiczne 
Odbyło się 40 godz. zajęć psychologicznych
• Felinoterapia
W Fundacji odbył się pokaz felinoterapii – terapia z udziałem kota. Udział w 
pokazie wzięło ok.10 osób. 

działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

promocja i organizacja wolontariatu
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ZAJĘCIA:  ARTYSTYCZNE, SPORTOWE, REKREACYJNE I NTEGRACYJNO-
USPOŁECZNIAJĄCE…
ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE
• Zajęcia z cyklu: Świat Animacji i Rozrywki
W okresie sprawozdawczym odbyło się 28 godz. zajęć. W zajęciach udział brało 
do 20 osób. W ramach cyklu zajęć odbywały się: zajęcia rekreacyjno-sportowe, 
letnia akademia artystyczna,  zajęcia taneczno-ruchowe (przygotowanie 
choreografii na pokaz mody, gry i zabawy integracyjne.
• Świat plastyki
Zajęcia rozwijające wyobraźnię, oraz zdolności manualne. Odbyło się 15 zajęć, 
prowadzone były w formie wolontariatu.

• Warsztaty muzyczno – wizualne
Odbyły się 1 warsztaty. Prowadzone były w formie wolontariatu.
• Z wizytą u Niani F. – artterapia
W okresie sprawozdawczym odbyło się 10,5 godz. zajęć. Zajęcia prowadzone 
były w formie wolontariatu.

ZAJĘCIA SPORTOWE I REKREACYJNE
• Basen: nauka pływania dla dzieci i wyjście rekreacyjne dla młodzieży
Odbyło się 12 godz. zajęć z  nauki pływania dla dzieci oraz 6 wyjść 
rekreacyjnych na basen dla młodzieży.
• Joga 
Zajęcia relaksacyjno- usprawniające. Odbyło się 20 godz. zajęć z jogi. 
Prowadzone były w formie wolontariatu.
• Aerobik i Siłownia 
Zajęcia sportowe i usprawniające dla młodzieży. Odbyło się 12 zajęć, w których 
uczestniczyło ok.15 osób.
• Nauka tańca Bollywood 24.05.2012
Zajęcia służące poprawie kondycji fizycznej, pozwalające na wyrażanie swoich 
emocji zapewniające odrobinę szaleństwa i dobrą zabawę. 12 osób wzięło udział 
w 1 zajęciach nauki tańca bollywood.
• Ścianka wspinaczkowa/kręgle 
Zajęcia sportowo – usprawniające.
Ścianka wspinaczkowa – 3 wyjścia po około 10 osób.
Kręgielnia – 3 wyjścia po około 20 osób
• Zajęcia sportowe: piłka nożna/siatkówka 
Odbyło się 8 zajęć, w których uczestniczyło ok. 8 osób. Prowadzone były w 
formie wolontariatu.
• Boccia 
Odbyły się 2 zajęcia bocci. Uczestniczyło w nich 10 osób. Zajęcia prowadzone 
były w formie wolontariatu.
• Wyjście na lodowisko 05.02.2012
W czasie ferii zorganizowano wyjście na lodowisko, w którym udział wzięło 
udział 8 osób. Była to doskonała okazja do zwiększenia aktywności fizycznej ale 
także zwiększenia integracji członków społeczności 
• Zabawy w Fabryce Wrażeń 
Fundacja sfinansowała 10 wstępów do sali zabaw w Fabryce Wrażeń dla 
najmłodszych podopiecznych Fundacji i ich rodzeństwa oraz zapewniała im 
opiekę wolontariuszy w tym czasie. Spotkania te były okazją nie tylko do udanej 
zabawy ale także szansą na rozmowę, nawiązanie nowych znajomości.
• Wirtualne rozgrywki w piłce nożnej 22.06.2012
Zajęcia rekreacyjno-integracyjne. Udział w nich wzięło 15 osób. Zajęcia 
prowadzone w formie wolontariatu.
• Zajęcia palcem po mapie 
Zajęcia edukacyjne dla młodzieży. Odbyło się 6 godz. zajęć. Uczestniczyło w 
nich ok. 15 osób.
• Przygoda z filmem
Odbyło się 14 spotkań podopiecznych i wolontariuszy (10 osób) Fundacji przed 
dużym ekranem zorganizowane przez pracownika socjalnego w siedzibie 
Fundacji. Spotkania te miały na celu integrację, naukę umiejętności aktywnego 
spędzania czasu, a  dyskusje pobudzały do przemyśleń i otwartych rozmów na 
dany temat. 
• Zajęcia uspołeczniające – wizyty w Domu Pomocy Społecznej 
Wspólne spędzanie czasu łączy pokolenia. Podczas spotkań w Domu Pomocy 
Społecznej czas upływał na rozmowach,  wspólnym czytaniu książek, grach. 
Podopieczni Fundacji uczestniczyli w 10 wizytach.
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ORGANIZACJA RÓŻNORODNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ: WYDARZENIA 
KULTURALNE, AKCJE SPOŁECZNE, KONKURSY, DYSKOTEKI, PIKNIKI…

• Akcja 1%
Akcja odbywała się w miesiącach styczeń – kwiecień poprzez promowanie 
Fundacji w konińskich szkołach, sklepach oraz innych instytucjach (spotkania i 
rozmowy na ten temat z rodzicami, rozdawanie ulotek informacyjnych, 
zawieszanie plakatów). W akcje tą włączyło się 20 wolontariuszy. Zachęcali oni 
do przekazania 1% podatku na rzecz  Fundacji Otwarcie.   
Zebrana kwota z 1% podatku za rok 2012 to 65 000 zł.

• SZLAKIEM OBYWATELEK 08.03.2012
W ramach akcji Konin – Miasto Kobiet wspólnie z Fundacją z Poznania 
Obywatelki.pl, PWSZ oraz Fundacją Podaj Dalej zorganizowaliśmy wystawę – 
Szlakiem Obywatelek w Centrum Wykładowo-Dydaktycznym.

• ŚWIATOWY DZIEŃ OSÓB Z ZESPOLEM DOWNA 21.03.2013 - KAMPANIA 
SPOŁECZNA „SPÓJRZMY INACZEJ”, KONKURS I SPOTKANIE W FABRYCE 
WRAŻEŃ
Honorowy Patronat nad kampanią społeczną objął Prezydent Miasta Konina 
Józef Nowicki. Celem kampanii społecznej „Spójrzmy inaczej” było zwrócenie  
uwagi  na  problematykę   postrzegania  osób z niepełnosprawnością 
intelektualną  oraz  naszymi  relacjami  w kontakcie  z  tymi osobami. Kampania 
polegała na rozpowszechnieniu wśród uczniów i studentów konińskich jednostek 
oświatowych filmu DownTown – miasto Downów.  Drugim etapem 
przeprowadzonej  kampanii była wystawa   zdjęć dzieci z zespołem Downa 
(podopiecznych Fundacji) pt. „To co nas różni niech nas nie dzieli”, która 
prezentowana była w konińskich szkołach w okresie od 21.03.2012r. do 
29.06.2012r. Wśród uczniów konińskich szkół ogłoszony został także  konkurs 
plastyczny i poetycki.  
24.03.2012r. zorganizowano w Fabryce Wrażeń spotkanie rodzin z osobami z 
niepełnosprawnością intelektualną; w godzinach 9.00 – 12.00 – cała „fabryka” 
była dla nas! Była świetna zabawa  z udziałem animatorów FW, coroczny 
smaczny i piękny tort,  fontanna z czekoladą, kręgle i bilard dla młodzieży. 
Fundacja po raz czwarty brała udział w promowaniu tego święta. 

• SALON URODY FUNDACJI „OTWARCIE” – 13.06.2013 
Podopieczni Fundacji, ich najbliżsi oraz wolontariusze mogli bezpłatnie 
skorzystać z usług fryzjerów, kosmetyczek, makijażystek  i stylistek paznokci, 
które tego dnia w ramach wolontariatu tworzyły wymyślne fryzury, udzielały 
porad, piłowały, odżywiały i malowały paznokcie, czy uczyły jak się malować. Z 
Salonu Urody skorzystało ok. 45 osób.
• PIKNIK RODZINNY 23.06.2012
Około 130 osób: podopieczni, ich bliscy, wolontariusze oraz przyjaciele Fundacji 
spotkali się po raz kolejny na pikniku rodzinnym w Gospodarstwie 
Agroturystycznym Pradolina. Przygotowano szeroki wachlarz atrakcji: dmuchane 
zamki, huśtawki, można było strzelić z łuku oraz pojeździć konno. 
Zorganizowano zawody sportowe( bieg w workach, przeciąganie liny, lotki, rzut 
podkową, strzelanie z łuku, zabawy 
z chustą, konkursy muzyczne, taneczne). Można było przeobrazić się w ulubioną 
postać z bajki podczas malowania twarzy. Z pozyskanej od darczyńców i 
zakupionej żywności pracownicy, wolontariusze i podopieczni przygotowali dania 
na stół szwedzki. W tworzenie stołu szwedzkiego aktywnie włączyli się także 
rodzice i przyjaciele Fundacji  przynosząc zrobione przez siebie sałatki i 
upieczone ciasta.

• WIOSENNO-MIŁOSNE WIERSZOWANIE 25.06.2012
Fundacja wraz z Tomaszem Strejzą współorganizowała konkurs poetycki 
Wiosenno-Miłosne wierszowanie, który był skierowany do podopiecznych 
Fundacji Podaj Dalej, Fundacji Mielnica, Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego oraz Fundacji Otwarcie. Konkurs miał na celu próbę 
przełamania stereotypu, który mówi, że tylko nieliczni mogą pisać wiersze. Próba 
powiodła się. Wyróżnienia zostały przyznane 20 poetom. Jury pierwsze miejsce 
przyznało Jerzemu Popińskiemu za utwór pod tytułem "Moje Wiersze", drugie 
miejsce - Izabeli Jankowskiej za wiersz pod tytułem "Kobieta o sercu złotym", 
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natomiast trzecie - Marcie Tomczak za wiersz pod tytułem „Ukochany”.
Dyplomy i nagrody wręczał zastępca prezydenta Konina Dariusz Wilczewski. 
Zaproszeni goście sami mogli zapoznać się ze wszystkimi wierszami 
konkursowymi, które zostały przedstawione na specjalnej gazetce. Wiersze 
autorów, którzy otrzymali pierwsze drugie i trzecie miejsce dodatkowo odczytał 
koniński pisarz i poeta Tomasz Strejza. 
• MALOWANIE FUNDACJI od 26.07.2012
Wolontariusze, pracownicy i rodzice  Fundacji umalowali ściany siedziby 
Fundacji.
• KONCERT DJEMBE 12.10.2012
Podopieczni Fundacji: Karol Sznajder i Małgorzata Insiak zagrali koncert na 
bębnach w siedzibie Fundacji. 

• POKAZ MODY „MODA DLA KAŻDEGO” 21.10.201
Był to V pokaz mody organizowany przez Fundację Otwarcie w CH FERIO w 
Starym Mieście. W pokazie udział brali członkowie społeczności Fundacji – 
podopieczni i ich rodzice oraz wolontariusze. Choreografię pokazu w stylu lat 80-
tych przygotowała Pani Lucyna Sapalska. Pozyskaliśmy także partnerów, którzy 
bezpłatnie uczesali naszych modeli – Zakład Fryzjerski Broadway, umalowali – 
drogeria Douglas oraz ubrali naszych modeli – sklepy: Top Secret, Camaieu, 
Cocodrillo, Reporter Young, Deichman, Sunset Suit. Podczas pokazu mody 
przeprowadzona została zbiórka pieniężna na cele statutowe Fundacji.
• SPOTKANIE Z NIEWIDOMYM ALPINISTĄ - Pawłem Urbańskim 23.11.2012
Wspólnie z Fundacją Podaj Dalej zorganizowaliśmy otwarte spotkanie w Szkole 
Podstawowej Nr 1 w Koninie z Pawłem Urbańskim niewidomym alpinistą. Jego 
wielką pasją są sporty ekstremalne. Do tej pory uczestniczył i współorganizował 
kilka wypraw m.in.:  Kilimanjaro (2008) - zdobyty szczyt, Elbrus (2008) - dojście 
do 5100 n.p.m., Góra Kościuszki 2009 (2280) - zdobyty szczyt 23.11.2012. 
Niepełnosprawność nie musi oznaczać społecznego wykluczenia, nie przekreśla 
szans na pełne podejmowanie wyzwań, barwne życie. Na to spotkanie 
zaprosiliśmy Fundację Podaj Dalej i młodzież ze szkoły podstawowej nr 1 w 
Koninie. 
•  MICHAŁ WIŚNIEWSKI W SIEDZIBIE FUNDACJI 15.12.2012
Podopieczni i wolontariusze Fundacji uczestniczyli w spotkaniu z piosenkarzem 
Michałem Wiśniewskim. Dowiedzieli się jak wygląda praca piosenkarza i 
wspólnie śpiewali kolędy.

• AKCJA MIKOŁAJOWA 15.12.2012
Wspólnie z Przeglądem Konińskim zorganizowaliśmy „AKCJĘ MIKOŁAJOWĄ” 
na terenie Konina  w 9-ciu marketach wolontariusze ubrani w koszulki Fundacji 
oraz Przeglądu Konińskiego rozdawali mieszkańcom Konina sianko życząc 
Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku.

• SPOTKANIE ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNE 16.12.2012
Tegoroczne spotkanie świąteczno-noworoczne odbyło się w kawiarni Domu 
Kultury Oskard. Uczestniczyło w nim ponad 300 osób. Poprzedził je spektakl 
teatralny zrealizowany w ramach projektu Teatr jest w nas. pracownicy, 
podopieczni i wolontariusze przygotowali szwedzki stół świąteczny. Spotkanie 
uatrakcyjnił występ zespołu jazzowego. 

• PACZKA DLA POTRZEBUJĄCYCH RODZIN MIASTA KONINA 17.12.2012
Wspólnie z Przeglądem Konińskim zorganizowaliśmy akcję: paczka dla 
potrzebujących rodzin Miasta Konina. W akcję zaangażowali się podopieczni i 
wolontariusze oraz mieszkańcy miasta Konina, którzy do siedziby Fundacji i 
Przeglądu przynosili podarunki, które pakowaliśmy w paczki i rozwoziliśmy do 
rodzin wskazanych przez szkoły. Rzeczowe wsparcie otrzymało ok. 30 rodzin. 

KONKURSY
Wspólnie firmą Konimpex zorganizowaliśmy 2 konkursy dla podopiecznych 
Fundacji i wolontariuszy. Fundatorem nagród była firma Konimpex.
• Konkurs na najpiękniejszą Kartkę Bożonarodzeniową 25.10.2012
Na konkurs wykonano 20 kartek świątecznych. Trzy pierwsze wyróżnienia 
otrzymali Kaja, Małgosia oraz Karol, reszta otrzymała wyróżnienia i upominki za 
wielkie zaangażowanie i piękne arcydzieła. 
• Konkurs na ozdobę świąteczną 17.12.2012
Udział w konkursie wzięło 22 osób. Każda osoba dostała drobny upominek.
DYSKOTEKI 
W okresie sprawozdawczym w siedzibie Fundacji odbyły się 3 dyskoteki i bal 
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sylwestrowy.
•  BAL WALENTYNKOWY-  DZIEŃ ZAKOCHANYCH W FUNDACJI 14.02.2012
• DYSKOTEKA Z OKAZJI DNIA DZIECKA 1.06.2012

• DYSKOTEKA ANDRZEJKOWA 30.11.2012

• SYLWESTER W SIEDZIBIE FUNDACJI „OTWARCIE” 31.12.2012
W zabawie sylwestrowej zorganizowanej w siedzibie fundacji wzięło udział ok. 
40 osób.

W siedzibie Fundacji odbywały się też imieniny i urodziny naszych 
podopiecznych i wolontariuszy.
   
WYCIECZKI
• Filharmonia Poznańska 27.01.2012 „Mistrzowie Batuty”
28 uczestników wzięło udział w wyjeździe do Filharmonii.
• Toruń 16.02.2012
29 osób brało udział w zwiedzaniu Planetarium oraz Multimedialnego Muzeum 
Piernika. 
• Topienie marzanny wraz z PTTK 26.03.2012
Podopieczni i wolontariusze (13 osób) uczestniczyli w rajdzie pieszo-rowerowym 
na powitanie wiosny. 
• Palmiarnia Poznań 31.03.2012
Przy okazji udziału w Wojewódzkim Turnieju Bocci uczestnicy wyjazdu do 
Poznania zwiedzili Palmiarnię. Było to 17 osób.
• Warszawa 21.04.2012 
49 osób uczestniczyło w wyjeździe do Warszawy, gdzie zwiedzili Centrum Nauki 
Kopernik oraz starówkę i zabytki stolicy.
• Powidz 01.06.2012 
20 osób wzięło udział w wyciecze do  jednostki wojskowej w Powidzu. 
• Muzeum w Gosławicach 30.08.2011 
12 osób wzięło udział w wyjeździe do muzeum w Gosławicach. 
• Chatka Ornitologa 28 – 29.08.2012
23 osoby wzięły udział w dwudniowej wyprawie do Chatki Ornitologa w 
Białobrzegu. Zwiedzili Gospodarstwo Agroturystyczne „Poniatówka” w Żydowie, 
posterunek graniczny w Bożykowie oraz poznali uroki Nadwarciańskiego Parku 
Krajobrazowego. Samodzielnie przygotowywali posiłki, zorganizowali ognisko i 
przy dźwiękach gitary rozpoczęło się wspólne śpiewanie, pieczenie kiełbasek i 
ziemniaków. 
• Pod namiotami w Pradolinie 22 – 23.08. 2012 
34 osoby wzięły udział w 2 dniowym pobycie pod namiotami w Gospodarstwie 
Agroturystycznym "PRADOLINA. Na miejscu zorganizowanych zostało wiele 
atrakcji. Uczestnicy samodzielnie rozbijali namioty, zbierali drewno, przygotowali 
posiłki oraz pełnili nocną wartę. Dwudniowy wyjazd miał na celu integrację 
grupy, a także propagowanie nauki poprzez zabawę. 
• Żagle – Ja też mogę 16 i 17.08.2012
26 osób wzięło udział w wyprawie żeglarskiej po ślesińskich jeziorach, dzięki 
której poznali uroki żeglarstwa, morskie przygody kapitana jachtu oraz piękno 
naszych okolic. Uczestnikom zapewniono także posiłek.
INICJATYWY
• OREW ośrodek rehabilitacyjno - edukacyjno - wychowawczy
• PROTEST PEDAGOGÓW wystosowanie listu do prezydenta miasta Konina w 
sprawie zmniejszenia ilości specjalistów pracujących z niepełnosprawnymi 
uczniami w placówkach oświatowych miasta Konina
• Szpital – spotkanie z dyrektorem i naczelna pielęgniarka, przekazanie 
informacji i ulotek Fundacji Otwarcie na oddział noworodkowy

UDZIAŁ W RÓŻNORODNYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH I WYDARZENIACH

• Gramy z pompą dla WOŚP 09.01.2102

Wolontariusze i podopieczni Fundacji aktywnie włączyli się w WOŚP. Swoje 
stoiska z zorganizowanymi przez nas atrakcjami mieliśmy w CH FERIO oraz 
GALERII NAD JEZIOREM. Fundacja przekazała na licytację zrobioną na 
zajęciach kukiełkę Jurka Owsiaka, którą wylicytował Pan Wiesław Stainke – 
przewodniczący rady miasta Konina
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• Plebiscyt na Sportowca roku 15.03.2012
• Podopieczni i wolontariusze uczestniczyli w uroczystości ogłoszenia wyników 
XXIX Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca Regionu Konińskiego 2011 
roku. 
W  drugiej części uroczystości posłuchali koncertu Sylwii Grzeszczak.

• Wojewódzki Wiosenny Turniej BOCCI 31.03.2012 w Poznaniu
          10 osób wzięło udział w turnieju bocci.

• Turniej piłki nożnej  o Puchar Prezesa 12.05.2012
Piłkarze z Fundacji oraz Spółdzielni Socjalnej „Otwarci” grali mecz piłkarski o 
puchar Prezesa na hali sportowej MOSiR przy ulicy Popiełuszki 2a w Koninie. 
Drużyna Fundacji i Spółdzielni zajęła 3 miejsce.

• Koncert organizowany przez Konimpex i Przegląd Koniński na Placu Wolności 
30.06.2012
Podopieczni i wolontariusze Fundacji bardzo aktywnie włączyli się w 
przygotowywania do koncertu: rozkładali i składali po koncercie krzesła, powitali 
muzyków rozdając na rozpoczęcie oraz zakończenie koncertu róże.
• Targi Organizacji Pozarządowych w Skulsku 29.07.2012
Fundacja Otwarcie wystawiła swoje stoisko i promowała działania Fundacji. 
Pokazana została wystawa zdjęć naszych podopiecznych, prezentacja 
multimedialna. Rozdawane były także pomalowane na zajęciach artystycznych 
gipsowe figurki. 
• 2 Urodziny Radio Konin 21.09.2013
Podopieczni i wolontariusze zorganizowali plastyczne stoisko w trakcie imprezy 
urodzinowej Radia Konin. 
• Bezpieczny Powrót do domu  w Galerii nad jeziorem 23.09.2012
Podczas rodzinnej imprezy „Bezpieczny powrót” dzieci jak i osoby dorosłe miały 
okazję poznać zasady bezpieczeństwa na drodze oraz nauczyć się jak 
bezpiecznie przewozić dziecko w samochodzie,  jak udzielać pierwszej pomocy. 
Całą imprezę dopełniały zabawy plastyczne, sprawnościowe i logiczne dla dzieci 
dotyczące bezpieczeństwa, które również współorganizowała  nasza Fundacja.
• Przegląd Twórczości Muzycznej Osób Niepełnosprawnych w Koninie 
05.11.2012
W I Przeglądzie Twórczości Muzycznej Osób Niepełnosprawnych w Koninie 
Fundację reprezentowała Kaja Pawłowska, która zaśpiewała piosenkę pt.: ”Bez 
łez”. 
Została zakwalifikowana do festiwalu Anny Dymnej.

• Miejskie Obchody Dnia Wolontariusza 05.12.2012

Wolontariusze Fundacji uczestniczyli w miejskich obchodach Dnia 
Wolontariusza, gdzie 4 wolontariuszy naszej Fundacji została wyróżnionych.
• Międzynarodowy Dzień osób niepełnosprawnych 07.12.2012
Podopieczni i wolontariusze Fundacji wraz z członkami Spółdzielni Socjalnej 
„Otwarci” uczestniczyli w imprezie integracyjnej pt. ”KAŻDE POKOLENIE MA 
SWÓJ CZAS” organizowanej w ramach projektu „Wykorzystaj swoją szansę” w  
obiekcie Rekreacyjno-Sportowym "Rondo" w Koninie. Wspólnie przygotowana 
została scenka teatralna charakteryzująca lata 60-te , 70-te , 80-te , 90-te i 
współczesne.
• Turniej Bocci w Koninie 11.12.2012
7 podopiecznych Fundacji wzięło udział w turnieju bocci , który odbył się w 
Gimnazjum nr 2 w Koninie.

WSPARCIE RODZICÓW

• KLUB RODZICA
W siedzibie Fundacji odbyło się 10 spotkań Klubu Rodzica na których omawiane 
są m.in. tematy dotyczące wychowania, edukacji i rehabilitacji dzieci 
niepełnosprawnych,  a także sprawy dotyczące sytuacji ich rodzin.
W Klubie Rodzica spotyka się ok. 35 rodziców naszych podopiecznych. Rodzice 
spotykają się w pierwszy czwartek miesiąca, poza okresem wakacyjnym.

SZKOLENIA 

Członkowie Zarządu fundacji, pracownicy oraz wolontariusze uczestniczyli w 
szkoleniach, warsztatach i  konferencjach podnoszących kwalifikacje i 
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umiejętności.

• 27.02.2012 Spotkanie z organizacjami pozarządowymi w sprawie ogłoszonych 
otwartych konkursów ofert - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu 
(2osoby)
• 14.03.2012 Formy, możliwości aktywizacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych oraz grupy 50 + z wykorzystaniem instrumentów POKL (1 
osoba)
• 26.06. 2012 Praktyczne aspekty rozliczania dotacji na realizację zadania 
publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie pomocy Społecznej (2 
osoby)

• 9 -10.07.2012 2-dniowe szkolenie z zakresu pozyskiwania środków dla 
organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych w 
Chodzieży.
(4 osoby)
• 11-13.07.2012 Podstawy zarządzania finansami dla zarządzających 
organizacjami pozarządowymi (1 osoba)
• wrzesień – październik 2012 Skuteczna komunikacja kluczem do efektywnej 
współpracy organizacji pozarządowych i administracji publicznej (1 osoba)
• 4.10.2012r  Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy i  BHP w siedzibie 
Fundacji (uczestniczyło w nim ok.30)
• 13 – 16.09. Szkolenie Młodzież w działaniu w Warszawie(1 osoba)
• Lipiec – sierpień Szkolenie z pedagogiki zabaw i pisania projektów (1 osoba)
WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI
Wiele działań i pomysłów fundacji jest realizowanych dzięki współpracy z 
różnymi instytucjami. W roku 2012 to m.in.: 
• Bank Żywności – od czerwca 2012 roku współpracujemy z Bankiem Żywności 
w Koninie na podstawie umowy. Pozyskaną żywność przekazujemy 
podopiecznym i wolontariuszom Fundacji w trudnej sytuacji materialnej. 
• Górniczy Dom Kultury OSKARD - użyczył nam bezpłatnie sali na spotkanie 
świąteczno-noworoczne
• CH FERIO – co roku wspiera organizacje cyklicznej akcji Fundacji pod nazwa 
„MODA DLA KAŻDEGO”. 
2. Zadania publiczne realizowane przez Fundację w okresie sprawozdawczym
Pozyskano 75 750 zł dotacji  na realizację wymienionych niżej projektów.

• „SIĘGAJ WYSOKO” 
Zadanie publiczne realizowane w ramach konkursu: Działanie na rzecz poprawy 
jakości życia osób długotrwale, przewlekle chorych oraz osób 
niepełnosprawnych ogłoszonego przez Wojewodę Wielkopolskiego
Okres realizacji: 16.04.2012r. - 17.12.2012
Dotacja: 10 000 zł
Środki finansowe własne: 785 zł
W ramach realizacji projektu „Sięgaj wysoko” odbyły się indywidualne zajęcia z 
alternatywnych metod komunikowania się dla 4 dzieci niemówiących i ich 
rodziców w łącznej liczbie 50 godz. oraz 118 godz. zajęć z nauki 
samodzielności, w których brało udział 5 uczestników z niepełnosprawnością.  W 
ramach zajęć uczestnicy między innymi uczyli się samodzielnie pokonywać 
drogę ze szkoły do domu, z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego do siedziby 
Fundacji Otwarcie, ubierać się, jeździć na rowerze, przygotowywać ognisko i 
posiłek. 

• „SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW” 
Zadanie publiczne realizowane w ramach konkursu: Profilaktyka krzywdzenia i 
zaniedbywania dzieci ogłoszonego przez ….
Okres realizacji: 07.05.2012-10.12.2012
Dotacja: 8000 zł
Środki finansowe własne: 1075 zł
W ramach realizacji projektu odbyło się zajęcia dla rodziców i wychowawców w 
których wzięło udział 2 grupy po 15 osób. Zajęcia miały na celu kształtowanie i 
doskonalenie umiejętności, które umożliwiają odpowiedzialne wychowanie, a 
także uświadomienie  rodzicom i wychowawcom, iż skuteczność wychowania w 
dużej mierze zależy od nich samych.
• „MAM W SOBIE MOC”
Zadanie publiczne realizowane w ramach konkursu: Modelowe działania 
wspierające opiekunów i rodziny osób z niepełnosprawnością i przewlekle 
chorych ogłoszonego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego
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Okres realizacji: 15.05.2012 - 30.11.2012
Dotacja: 14 000 zł
Środki finansowe własne:   2.325,18 zł
Projekt realizowany był w partnerstwie z Przedszkolem Nr 1, które bezpłatnie 
użyczyło sali na warsztaty ze zdrowego odżywiania. W ramach realizacji projektu 
rodzice dzieci z niepełnosprawnością z miasta Konina i okolicznych powiatów 
wzięli udział w: 14 godzinach warsztatu masażu shiatsu - 10 osób, 14 godzinach 
teoretyczno-praktycznych zajęć ze zdrowego odżywiania – 10 osób, 4 
koncertach relaksacyjnych – 10 osób, 2 dniowych warsztatach tylko dla ojców 
„Pełna łączność” - 15 ojców, dwóch  10-sięcio godzinnych warsztatach z 
psychologiem: „Moje dziecko decyduje o moim czasie – jak z tym żyć” 
„Wypalenie rodziców dzieci niepełnosprawnych – co zrobić aby się nie poddać”; 
uczestnicy – 20 osób.

• „OTWARCI NA SIEBIE”
Zadanie publiczne realizowane: ze środków PFRON na podstawie artykułu 36 
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 
niepełnosprawnych będących w dyspozycji Miasta Konina.
Okres realizacji: 02.07.2012- 14.09.2012
Dotacja: 8 750 zł 
Środki finansowe własne:   1.255,70 zł
W ramach realizacji projektu 15 osób z miasta Konina uczestniczyło w 5 
dniowych warsztatach aktywizujących w Żerkowie. W ramach działań 
warsztatowych uczestnicy samodzielnie kupowali produkty oraz przygotowywali 
posiłki (śniadania, obiady, kolacje); zapoznawali się z metodami i technikami 
relaksacji ruchowej i dźwiękowej. Uczyli się planować i spędzać wolny czas. 
Uczestniczyli w zajęciach sportowo-rekreacyjnych na odkrytych basenach, 
wycieczkach pieszych, koncercie poezji śpiewanej.

• „TEATR JEST W NAS”
Zadanie publiczne realizowane w ramach konkursu: Wspieranie aktywności 
kulturalnych służących rozwiązywaniu problemów społecznych ogłoszonego 
przez Województwo Wielkopolskie.
Okres realizacji: 30.07.2012 – 31.12.2012
Dotacja: 8 000 zł
Środki finansowe własne:   1 064,80 zł
Projekt realizowany był w partnerstwie ze Szkołą Podstawową Nr 1 w Koninie 
oraz z Domem Kultury Oskard. Uczestnikami działań projektu było 20 osób – 
osoby niepełnosprawni, wolontariusze Fundacji i uczniowie Szkoły Podstawowej 
Nr 1. Uczestniczyli oni w 10 zajęciach teatralnych połączonych z koncertami 
relaksacyjnymi     (5 koncertów) i od podstaw stworzyli spektakl „ Grinch - świąt 
nie będzie” wystawiony na scenie Domu Kultury Oskard podczas spotkania 
świąteczno-noworocznego Fundacji. Spektakl obejrzało ok. 400 osób.

• „JESTEM OTWARTY. A TY?”
Zadanie publiczne realizowane w ramach konkursu: Prowadzenie kampanii 
informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych w różnych 
dziedzinach życia społecznego i zawodowego ogłoszonego przez Województwo 
Wielkopolskie. 
Okres realizacji: 13.08.2012 – 30.11.2012
Dotacja: 15 000 zł
Środki finansowe własne:   1 486,01 zł
W ramach realizacji projektu wykonano kalendarz 2013, którego bohaterami byli 
podopieczni Fundacji – osoby z niepełnosprawnością. Indywidualne portrety 
uczestników projektu ukazywały ich w sytuacjach życia codziennego: podczas 
spaceru, szycia na maszynie, tańczących balet, grających na bębnach… 
Wykonano także grupowe zdjęcie społeczności Fundacji Otwarcie – osób z 
niepełnosprawnością, ich najbliższych, wolontariuszy, współpracowników, 
przyjaciół Fundacji.
Celem projektu było pokazanie codzienności, pasji, zainteresowań osób 
niepełnosprawnych. Wydrukowano 850 szt. kalendarza.
 
• „JA UMIEM. A TY?”
Zadanie publiczne realizowane w ramach konkursu: organizowanie i 
przeprowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia 
oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych  - 
aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby ogłoszonego przez 
Województwo Wielkopolskie. 
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Okres realizacji: 13.08.2012 – 30.11.2012 
Dotacja: 12 000 zł
Środki finansowe własne:   1 238 zł

Projekt realizowany był w partnerstwie ze Spółdzielnią Socjalną Otwarci, która 
bezpłatnie użyczyła sali na zajęcia z nauki Photoshop oraz szwalni na warsztaty 
szycia na maszynie. W ramach działań projektu zrealizowano 117 godz. nauki 
szycia na maszynie (4 uczestników); 52 godz. nauki programu photo shop (4 
uczestników); 52 godz. zajęć z obsługi komputera i programów biurowych (6 
uczestników). Odbyły się także zajęcia z cyklu Oswajamy Miasto (10) – 
uczestnicy zajęć odwiedzili i zapoznali się z działalnością m.in. biblioteki, poczty, 
Straży Pożarnej, komisariatu Policji, kręgielni.
Odbyło się także 10 spotkań społeczności Fundacji, których celem było 
zwiększenie integracji, lepsze poznanie siebie i się nawzajem i nauka 
rozwiązywania konfliktów.

•  „W PRAWIE MOCNI – BEZPŁATNE PORADY PRAWNE”
Fundacja NA Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie” jest partnerem 
Fundacji Familijny Poznań przy realizacji projektu „W prawie mocni”. Bezpłatnie 
użyczamy sali i urządzeń biurowych prawnikowi oraz przyjmujemy zgłoszenia 
osób pragnących skorzystać z bezpłatnych porad prawnych.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację 
działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, 
„zagranica”)

cały kraj

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji 
społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w 
przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o 
systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1

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

Liczba odbiorców działań organizacji

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

0

0

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

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

Lp Nazwa placówki Miejscowość/ci, w której/ych 
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym
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1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

cały kraj

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 88.99.Z

85.59.B

88.10.Z

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności) Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
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4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

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

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

III.Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków 
i strat) 485,055.93 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 142,663.39 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 0.00 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 0.00 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

b) ze środków budżetu państwa
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0.00 zł

0.00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 322,500.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

322,500.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 0.00 zł

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

d) z dotacji z funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych)

g) z nawiązek sądowych

h) ze świadczeń pieniężnych

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 0.00 zł

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

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych 19,107.12 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 27,380.44 zł

3.Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1) oraz kwoty przeznaczone na te działania

1 Aktywny wypoczynek oraz reklama 1% 18,639.94 zł

2 Zajęcia integracyjne, dydaktyczne oraz szkolenia 1,541.50 zł

3 Terapia psychologiczna, logopedyczna i fizjoterapeutyczna 2,589.80 zł

4 Marciniak - remont wózka inw. oraz Bronisz - podreczniki, konsultacje medyczne oraz 
wózek inw.

4,609.20 zł
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4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez 
podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała 
najwięcej środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 411,716.15 zł 27,380.44 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

w tym :

a)koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

c)koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d)koszty administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja

e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

f)pozostałe koszty ogółem:

84,999.29 zł 23,096.77 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

259,128.02 zł 0.00 zł

0.00 zł 4,283.67 zł

67,588.84 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki 
publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności pożytku publicznego, zgodnie z 
art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 
43, poz. 226)
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3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych 
zasadach prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu 
terytorialnego, lub zawarła umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub 
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 
następujące prawo:

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy

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

5.0 osób

2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w 
przeliczeniu na pełne etaty

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

3.9 etatów

33.0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

0.00 osób fizycznych
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego

0.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 0 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 0 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

1. Organi`zacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy

(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami 
są osoby wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby 
niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy 
cywilnoprawnej czy przedstawiciele władz organizacji)
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15.00 osób

2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
krótszy niż 30 dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 15.00 osób

72.00 osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
dłuższy niż 30 dni

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 72.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 212,121.09 zł

w 
tym:

a) z tytułu umów o pracę

wynagrodzenie zasadnicze

146,931.09 zł

138,411.01 zł

nagrody

premie

0.00 zł

4,000.00 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 4,520.08 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 65,190.00 zł

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

0.00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

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

0.00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
organu zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie 
i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

6,500.00 zł
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5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

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

1,597.32 zł

VII.Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie 
sprawozdawczym

7. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

7,000.00 zł

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

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

0.00 zł

10. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń

(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami 
dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji 
wówczas należy wpisać te uwagi w przygotowane pole)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

Lp Nazwa zadania Kwota

1 "Sięgaj wysoko" Działanie na rzecz poprawy jakości życia osób długotrwale, 
przewlekle chorych oraz osób niepełnosprawnych

10,000.00 zł

2 „SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW” Profilaktyka krzywdzenia i 
zaniedbywania dzieci

8,000.00 zł

3 „MAM W SOBIE MOC”Modelowe działania wspierające opiekunów i rodziny osób z 
niepełnosprawnością i przewlekle chorych

14,000.00 zł

4 „OTWARCI NA SIEBIE” 8,750.00 zł

5 „TEATR JEST W NAS” Wspieranie aktywności kulturalnych służących 
rozwiązywaniu problemów społecznych

8,000.00 zł

6 „JESTEM OTWARTY. A TY?” Prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz 
integracji osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i 
zawodowego

15,000.00 zł

7 „JA UMIEM. A TY?” Organizowanie i przeprowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, 
grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób 
niepełnosprawnych  - aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby

12,000.00 zł
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX.Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień publicznych w okresie 
sprawozdawczym

X.Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

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

5. Dodatkowe informacje

(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli

1 1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek 
na ubezpieczenia społeczne oraz z innych 
składek 2. Ustalanie uprawnień do swiadczeń z 
ubezpieczen spo

Zakład ubezpieczeń Społecznych II 
Oddział w Poznaniu

2012-10-26

Druk: MPiPS 19



Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć
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