
Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za rok 2013

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WIELKOPOLSKIE

Gmina M. KONIN

Powiat 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

7. Skład organu zarządzającego organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Dariusz Loch Prezes Zarządu TAK

Urszula Łącka Wiceprezes Zarządu TAK

Ewa Dubanosow Członek Zarządu TAK

Natalia Jaskulska Członek Zarządu TAK

Joanna Czarnecka Członek Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Wojciech Wiesław Pluta  - 
Plutowski

Przewodniczący Rady 
Funadcji

TAK

Stanisław Piguła Zastępca 
Przewodniczącego Rady 
Fundacji

TAK

Krzysztof Pawlak Zastępca 
Przewodniczącego rady 
Fundacji

TAK

FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY "OTWARCIE"
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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.

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.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Wszystkie organizowane przez naszą Fundację formy wsparcia dla osoby z niepełnosprawnością, ich 
najbliższych, specjalistów oraz wolontariuszy pracujących z osobą bądź rodziną osoby z 
niepełnosprawnością są nieodpłatne.

I Rehabilitacja i terapie dla osób z niepełnosprawnością, szkolenia, warsztaty i poradnictwo dla rodzin 
osób z niepełnosprawnością oraz osób pracujących z osobą niepełnosprawną i rodziną osoby z 
niepełnosprawnością
1. Rehabilitacja i terapia
- 72 godz. terapii taktylnej
- 139 godz. terapii logopedycznej
- 290 godz. fizjoterapii
- 92 godz. integracji sensorycznej
- 48 godz. zajęć alternatywnych metod komunikowania się
- 2 sesje treningu słuchowego Metodą Tomatisa
- 120 godz. terapii psychologicznej
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- 46 godz. warsztatów z psychologiem dla osób z niepełnosprawnością
- 63 godz. hipoterapii

2. Szkolenia, warsztaty i poradnictwo dla rodzin osób z niepełnosprawnością
- 10 spotkań Klub Rodzica działającego przy naszej Fundacji
- indywidualne poradnictwo dla rodziców dziecka z niepełnosprawnością
- 11 godz. szkolenia z programu językowego Makaton – system gestów i symboli graficznych dla 
najbliższych osób z niepełnosprawnością
- 16 godz. szkolenia z integracji odruchów ustno- twarzowych
- 8 godz. warsztatów z psychologiem dla rodziców osób z niepełnosprawnością
- 8 godz. szkolenie psychologiczne dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością „ Ja Rodzic”

3. Szkolenia, warsztaty dla rodziców, opiekunów oraz osób pracujących z osobą niepełnosprawną
- „Mówić bez słów” – 20 godz. warsztaty z alternatywnych i wspomagających metod komunikacji
- 12 godz. szkolenie warsztatowe z edukacji seksualnej osób z niepełnosprawnością intelektualną
- 10 godz. warsztaty z terapii sensomotorycznej i korekty dysfunkcji ustno- twarzowych
- 10 godz. warsztaty: „ Pomysły terapeutyczne na terapie i usprawnianie zmysłów dziecka z wieloraką 
głęboką niepełnosprawnością”
- 16 godz. warsztaty „ Jak pracując z ciałem niepełnosprawnego dziecka można wpływać na jego 
rozwój”
- 8 godz. warsztaty: "Jak się bawić z dzieckiem z głębokim upośledzeniem umysłowym"
- 14 godz. warsztaty:"Jak konstruować program pracy i jak pokonywać trudności w terapii dzieci 
wielorako niepełnosprawne"

II Zajęcia uspołeczniające, rozwijające i rekreacyjne oraz spotkania i wyjazdy integracyjne
- 16 godz. zajęć z cyklu: Świat Animacji i Rozrywki
- 33 godz. zajęć plastycznych
- 28 godz. zajęć teatralnych teatralnych 
- 36 godz. warsztatów teatralnych 
- 10 godz. warsztatów flamenco i chi kung
- 2 koncerty relaksacyjne dla uczestników warsztatów
- 9 godz. warsztatów ze śpiewu tradycyjnego
- 7 godz. warsztatów   tanecznych
- zajęcia sportowe: (56 godz. nauki pływania, 17 godz. aqua aerobicu, 4 godz. aerobicu, 38 godz. zajęć 
rekreacyjnych na basenie, 15 zajęć na siłowni, 8 zajęć: piłka nożna/siatkówka, 1 spotkanie z capoeira, 4 
zajęcia judo)
- zajęcia uspołeczniające: (wolontariat w schronisku dla zwierząt 4 zajęcia, 4 godz. zajęć kulinarnych, 4 
wyjścia na koncerty, spektakle, wyjazd do Centrum Edukacji i Rozrywki Parku Makiet Mikroskala i kina 
6D oraz wernisaże, warsztaty żywieniowe z dietetykiem, spotkanie z seksuologiem,
- zajęcia rekreacyjno-integracyjne: kręgielnia 6 wyjść, zabawy w Fabryce Wrażeń 20 godz., 
2 dyskoteki, 2 bale, 2 wyjścia do kina, 8 wycieczek (Gospodarstwo Agroturystyczne „W siodle”, 
„Kłóbka”, Wrocław, „Żagle” w Ślesinie, Gospodarstwo Agroturystyczne „Pradolina”, Żerków, Białobrzegi 
„Chatka Ornitologa”, „Hubertus” Węglewskie Holendry,
- konkursy: wspólnie z firmą Konimpex Fundacja zorganizowała 4 konkursy dla podopiecznych  Fundacji 
i wolontariuszy: konkurs plastyczny „Oczyma Wyobraźni”, konkurs na „Najpiękniejszą pisankę”, konkurs 
 poetycki „Wiosenno – miłosne wierszowanie”, konkurs na „Kartkę Bożonarodzeniową”   

III Akcje i kampanie społeczne oraz działania informacyjne
-  akcja plastyczno-animacyjna w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w G. H. Nad jeziorem 
w Koninie,
-  akcja plakatowa i billboardowa na terenie miasta Konina z okazji Światowego Dnia Osób z Zespołem 
Downa,
- pokaz mody w wykonaniu osób z niepełnosprawnością i wolontariuszy w ramach I Kongres Kobiet w 
Koninie
- pokaz mody „Moda dla każdego” w wykonaniu osób z niepełnosprawnością, ich najbliższych oraz 
wolontariuszy  w C.H. Ferio w Starym Mieście
- udział podopiecznych Fundacji w Koncercie Kolęd wraz z Orkiestrą i Absolwentami Państwowej Szkoły 
Muzycznej II stopnia im. I.J.Paderewskiego w Koninie oraz Konińskim Chórem w kościele św. Wojciecha 
w Koninie
- Piknik Rodzinny dla rodzin z osobą niepełnosprawnością
- akcja plastyczno-animacyjna w ramach miejskiego pikniku z okazji Dnia Dziecka
- prezentacja działań Fundacji na III Targach Organizacji Pozarządowych w Skulsku
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

180

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

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

(Np. zwierzęta, zabytki)

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

- druk i rozpowszechnienie 1000 szt. pocztówek mających na celu promocję aktywności osób 
niepełnosprawnych oraz pozytywnych postaw wobec osób z niepełnosprawnością z warsztatów 
flamenco i chi kung oraz warsztatów śpiewu i tańca
- wystawienie etiudy teatralnej w ramach miejskich obchodów Międzynarodowego Dnia Osoby 
Niepełnosprawnej,
- Teatr cieni: przedstawienie świąteczno-noworoczne wystawione na scenie Centrum Kultury i Sztuki 
Dom Kultury Oskard, w którym udział wzięły osoby z niepełnosprawnością, wolontariusze oraz 
uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koninie
- wyprodukowanie 1 teledysku do piosenki zespołu The Synki promującego aktywność osób 
niepełnosprawnych oraz pozytywne postawy wobec osób z niepełnosprawnością, którego bohaterami 
byli podopieczni naszej Fundacji
- wystawa portretów osób z niepełnosprawnością w C.H. Ferio w Starym Mieście w ramach pokazu 
mody „Moda dla każdego”
- druk oraz rozpowszechnienie kalendarza Fundacji na rok 2014, którego bohaterami są osoby z 
niepełnosprawnością

IV Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Marianowie
Fundacja uruchomiła Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Marianowie. OREW jest 
niepubliczną placówką, której Fundacja jest organem założycielskim i prowadzącym. Ośrodek został 
zarejestrowany przez Starostwo Powiatowe w Koninie w ewidencji placówek niepublicznych pod 
numerem EN-29 w dniu 28.08.2013r. Jest pierwszą tego typu placówka w powiecie konińskim.

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności
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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) 637,750.52 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 163,841.50 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację 
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

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

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Pomoc społeczna bez 
zakwaterowania dla 
osób w podeszłym 
wieku i osób 
niepełnosprawnych

88.10.Z

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

Pozostała pomoc 
społeczna bez 
zakwaterowania gdzie 
indziej nie 
sklasyfikowana

88.99.Z

promocja i organizacja 
wolontariatu

Pozostałe pozaszkolne 
formy edukacji, gdzie 
indziej nie 
sklasyfikowane

85.59.B
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c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 0.00 zł

e) Pozostałe przychody 473,909.02 zł

0.00 zł

0.00 zł

54,000.00 zł

109,841.50 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 346,018.48 zł

0.00 zł

0.00 zł

345,499.76 zł

518.72 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 83,937.04 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

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

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 54,940.31 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 82,360.74 zł

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

1 Rehabilitacja i terapie dla osób z niepełnosprawnością, szkolenia, warsztaty i poradnictwo dla 
rodzin osób z niepełnosprawnością oraz osób pracujących z osobą niepełnosprawną i rodziną 
osoby z niepełnosprawnością

22,466.00 zł

2 Zajęcia uspołeczniające, rozwijające i rekreacyjne oraz spotkania i wyjazdy integracyjne 28,366.00 zł

3 Akcje i kampanie społeczne i działania informacyjne 5,570.00 zł

4 Wsparcie działalności OREW w Marianowie 20,000.00 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 43,953.50 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 163,841.50 zł
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -293,572.37 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 607,456.61 zł 82,360.74 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

457,413.87 zł 82,360.74 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

150,042.74 zł

0.00 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

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

własność

1 Pomoc indywidualna, rehabilitacja i leczenie 5,958.28 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych

439.49 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

163,841.50 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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 na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

1.1. 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

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

4.0 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0.00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
czy przedstawiciele władz organizacji)

10.00 osób

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

10.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 249,067.62 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

163,179.62 zł

125,566.67 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

10,180.00 zł

- inne świadczenia 27,432.95 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 85,888.00 zł

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

85,888.00 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 85,888.00 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
Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy)

7,000.00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

1,884.31 zł

20.00 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

20.00 osób

25.00 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

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

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

7,000.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

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

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

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

1 ŻYJ AKTYWNIE Organizacja imprez sportowo - 
rekreacyjnych dla osób 
niepełnosprawnych - 
organizacja pikniku rodzinnego

Urząd Miejski w Koninie 2,000.00 zł

2 ROZUMIEĆ SWOJE DZIECKO Wypracowanie i wdrażanie 
modelowych działań 
wspierających rodziny osób z 
niepełnosprawnością i 
przewlekle chorych: 
skierowanych do rodziców osób 
z niepełnosprawnością 
dotyczących tematyki 
usamodzielniania (społecznego, 
komunikacyjnego, zawodowego 
itd.) niepełnosprawnego 
dziecka lub skierowanych do 
rodzeństwa osób z 
niepełnosprawnością

Urząd Marszałkowski Województwa 
Wielkopolskiego

10,000.00 zł

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

0.00 zł

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

3,714.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

3 OTWARCI NA INNYCH Wypracowanie i wdrażanie 
modelowych działań 
włączających osoby z 
niepełnosprawnością w główny 
nurt życia społecznego i/lub 
ukazujące osoby z 
niepełnosprawnością jako 
pełnoprawnych obywateli, 
wartościowych ludzi, partnerów 
życiowych, pracowników, 
działaczy społecznych, rodziców 
itd. zgodnie 
z Konwencją o prawach osób 
niepełnosprawnych

Wojewoda Wielkopolski 10,000.00 zł

4 TEATR NIEWIDZIALNYCH 
LUDZI

Realizacja projektów 
kulturalnych o charakterze 
społecznym oraz projektów 
związanych z europejskim 
rokiem obywateli

Urząd Marszałkowski 10,000.00 zł

5 MODA DLA KAŻDEGO Organizowanie lokalnych, 
regionalnych i ogólnopolskich 
imprez kulturalnych, 
sportowych, turystycznych i 
rekreacyjnych dla osób 
niepełnosprawnych 
wspierających ich aktywność w 
tych dziedzinach

Urząd Miejski w Koninie 10,000.00 zł

6 REHABILITACJA - 
HIPOTERAPIA

Działania na rzecz poprawy 
jakości życia osób długotrwale 
przewlekle chorych oraz osób 
niepełnosprawnych

Wielkopolski Urząd Wojewódzki 12,000.00 zł

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

1 WSPÓLNY CEL Organizowanie 
     i prowadzenie szkoleń, 
kursów i warsztatów dla 
członków rodzin osób 
niepełnosprawnych,              
     opiekunów, kadry i 
wolontariuszy bezpośrednio 
zaangażowanych  szczególnym 
uwzględnieniem         
     zagadnień dotyczących 
procesu integracji osób 
niepełnosprawnych więcej 
najbliższym      
     środowisku i społeczności 
lokalnej, zwiększania ich 
aktywności życiowej i 
zaradności osobistej   
     oraz niezależności 
ekonomicznej, podnoszenia 
umiejętności pracy z osobami

Urząd Marszałkowski Województwa 
Wielkopolskiego

49,991.50 zł

Druk: MPiPS 11



1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

X. Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

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

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Urząd Miejski w Koninie 2

2 MOGĘ WIĘCEJ Prowadzenie rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych w różnych 
typach placówek

Urząd Marszałkowski Województwa 
Wielkopolskiego

45,000.00 zł

3 MIESZKAM W TWYM 
MIEŚCIE

Promowanie aktywności osób 
niepełnosprawnych w różnych 
dziedzinach życia społecznego i 
zawodowego (1 piosenka 
„Mieszkam tu”, 1 teledysk do 
piosenki promujący aktywność 
osób niepełnosprawnych, 
którego bohaterami byli 
podopieczni Fundacji

Urząd Marszałkowski Województwa 
Wielkopolskiego

12,000.00 zł

4 NAUKA PŁYWANIA 56 godzin zajęć nauki pływania 
dla 2 grup (28 godzin dla każdej 
grupy, grupa liczyła 3 
uczestników)

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Koninie

2,850.00 zł
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Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Dariusz Loch/Natalia Jaskulska     
                                                    

23.06.2014 Data wypełnienia sprawozdania
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