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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 
Fundacji

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, kulturalnym i 
zdrowotnym.
8.Wspieranie działalności naukowej i sportowej.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

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

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Wszystkie działania i zajęcia organizowane przez Fundację dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin 
realizowane są nieodpłatnie
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:
• Alternatywne metody komunikowania się
zajęcia z alternatywnych metod komunikowania się (48 godzin),
• Terapia Taktylna - 48 godzin
• Hipoterapia - 180 godzin zajęć dla dzieci młodszych, młodzieży i dorosłych  
• Rehabilitacja z fizjoterapeutą -  452 godziny zajęć dla dzieci młodszych, młodzieży i dorosłych,
• Unihokej -  42 godziny z unihokeja dla dzieci młodszych, 
• Zajęcia Logopedyczne - (136 godzin, 10 osób – młodzież i dorośli), 32 godzin zajęć logopedycznych dla 
dzieci młodszych
• Weronika Sherborne -21 godzin zajęć z Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne dla 12 osób
• Integracja sensoryczna - 72 godziny zajęć z integracji sensorycznej
• Felinoterapia (zajęcia z kotem) – odbyło się 14 spotkań
• Terapia pedagogiczna - 144 godzin
• Terapia Psychologiczna - 32 godziny – zajęcia indywidualne dla młodzieży i dorosłych, 60 godzin 
indywidualnego wsparcia psychologicznego dla 10 osób oraz 32 godziny warsztatów dla dwóch grup 
dzieci

II. Zajęcia uspołeczniające, rozwijające i rekreacyjne oraz spotkania i wyjazdy integracyjne

• Koncerty relaksacyjne - 6 koncertów relaksacyjnych (zajęcia grupowe – 19 osób w grocie solnej, 12 
uczestników w OREW  Marianowo), 60 godzin indywidualnych zajęć z relaksacji dźwiękiem
• Świat Animacji i Rozrywki - odbyło się 8 spotkań (12 godzin) 
• Zajęcia  plastyczne - prowadzone w ramach wolontariatu, 40 godzin zajęć
•  Aqua Aerobik - odbyło się 10  godz. zajęć rekreacyjnych w wodzie dla młodzieży
•  Zajęcia na basenie – odbyło się 39 godz. zajęć na basenie z instruktorem 
• Siłownia/tenis stołowy - odbyło się 10 zajęć (10 godzin), 
•  Piłka nożna/siatkówka - zajęcia  na Orliku dla podopiecznych fundacji - 3 spotkania, (3 godziny)
• Joga - odbyło się 15 zajęć,
• Zajęcia Capoeira - podopieczni i wolontariusze poznawali brazylijską sztukę walki połączoną z tańcem
• Schronisko dla zwierząt - podopieczni i wolontariusze wychodzili do Schroniska dla Bezdomnych 
Zwierząt w Koninie, 4 wyjścia.
• Trening JUDO  - odbyły się 4 spotkania.
• Kręgielnia - odbyły się 3 wyjścia
• Zumba – zajęcia taneczne dla młodzieży i dorosłych – 2 godziny
• Taniec Belgijski – 1 spotkanie
• Ścianka wspinaczkowa- 6 godzin
• Zabawy w Fabryce Wrażeń -  10 wstępów do sali zabaw w Fabryce Wrażeń 
• Zajęcia kulinarne - prowadzone w ramach wolontariatu, odbyły się 33 spotkania, (49 godzin) 
• Kurs języka migowego - zajęcia w ramach wolontariatu prowadzone dla podopiecznych, odbyły się 4 
spotkania (6 godzin)
• Zajęcia fryzjerskie – 1 spotkanie dla podopiecznych
• Bajkoterapia – odbyło się 11 spotkań, (11 godzin)
• Kalambury – odbyło się 5 godzin zajęć
• Spotkania z Panią Anną Janiszewską – zajęcia psychologiczno – pedagogiczne, odbyło się 17 spotkań, 
(17 godzin)
• Trenujemy nasze mózgi – odbyły się 4 spotkania, (4 godziny),
• Zajęcia „Z punktu widzenia osoby niewidomej” – odbyły się 2 spotkania, (2 godziny),
• Tańce – wygibańce – zajęcia taneczne dla podopiecznych, 1 spotkanie
• „Tajemniczy ogród” – zajęcia podopiecznych w terenie,
• Teatr jednego aktora – „Człowiek zoo” jednorazowe zajęcia z aktorstwa w formie wolontariatu dla 
podopiecznych, 
• Dzień Filmowca – jednorazowe spotkanie w ramach wolontariatu, 
• Wyjścia do Domu Pomocy Społecznej – zajęcia w osobami starszymi - 2 spotkania
• Zajęcia w Bibliotece – zajęcia w Bibliotece Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koninie w ramach realizacji 
zadania – projektu pt.  „Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał” 
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III. Akcje i kampanie społeczne, działania informacyjne
• Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 12.01.2014r. - wolontariusze i podopieczni Fundacji aktywnie 
włączyli się w 23 Finał WOŚP. Swoje stoiska z przygotowanymi przez nas atrakcjami mieliśmy w  
GALERII NAD JEZIOREM.  Uczestniczyło 27 osób
• Akcja 1% styczeń – kwiecień 2014r.- akcja odbywała się w miesiącach luty – kwiecień poprzez 
promowanie Fundacji w konińskich szkołach, sklepach oraz innych instytucjach (spotkania i rozmowy na 
ten  temat z rodzicami, rozdawanie ulotek informacyjnych, zawieszanie plakatów, banerów). W akcje 
włączyli się też wolontariusze. Zachęcali oni do przekazania 1% podatku na rzecz Fundacji „Otwarcie”. 
Zebrana kwota z 1% za rok 2014 wyniosła 38 722, 80 zł.
• ŚWIATOWY DZIEŃ OSÓB Z ZESPOŁEM DOWNA 22.03.2014r - kampania społeczna i spotkanie w 
Fabryce Wrażeń – udział rodziców, podopiecznych 
i wolontariuszy w przygotowanej akcji promujących święto osób z zespołem Downa. W całym mieście 
pojawiły się plakaty i spoty reklamowe z portretami osób z Zespołem Downa. Akcję rozpoczął 
przemarsz na Most Toruński skąd nasze życzenia  - marzenia zostały wysłane do samego nieba, 
następnie całymi rodzinami bawiliśmy się w Fabryce Wrażeń. Dnia 28.03.2014r. świętowaliśmy z okazji 
tego dnia wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 10 w Gosławicach. Dyrektor szkoły zainicjował wspólne 
działania i zabawy, co pozwoliło nam się lepiej poznać i zintegrować.
• Koncert Kolęd 19.01.2014r. Fundacja wraz z uczniami konińskich szkół wspólnie kolędowali w Kościele 
Św. Wojciecha w Koninie, wzięło udział 11 osób. Organizatorem koncertu była Fundacja im. Zygmunta 
Noskowskiego z Gniezna
• Wielkopolska Gala Konkursu Poetyckiego Jesień 2013 – udział podopiecznych i wolontariuszy w 
Wielkopolskiej Gali Konkursu Poetyckiego w Ratuszu Miejskim w Koninie, udział wzięło 13 osób
• Otwarcie Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie 01.03.2014r.- wyjście podopiecznych i 
wolontariuszy fundacji w celu zwiedzania Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie
• Międzynarodowy Dzień  Teatru 27.03.2014r. - spotkanie podopiecznych i wolontariuszy fundacji z 
okazji Międzynarodowego Dnia Teatru, prowadzący podopieczny fundacji, udział wzięło 11 osób
• KONGRES KOBIET 12.04.2014r. udział podopiecznych fundacji w Kongresie Kobiet, który odbył się w 
CKiS DK Oskard,
• Spotkanie świąteczne z okazji Wielkanocy 17.04.2014r., spotkanie podopiecznych, wolontariuszy i 
społeczności fundacji z okazji Świąt Wielkanocy, udział wzięło 38 osób
• Koncert Papieski 28.04.2014r. – wyjście i udział podopiecznych fundacji w Koncercie Papieskim w CKiS 
DK Oskard, uczestniczyło 19 osób
• Protest Rodziców Dzieci z niepełnosprawnych w Koninie 25.03.2014
- Zorganizowany przez Fundację przed Domami Centru
• Dzień Dziecka 01.06.2013r. Podopieczni i wolontariusze uczestniczyli w grach, zabawach i konkursach 
zorganizowanych w Parku Chopina pod hasłem „Park ekologicznych doświadczeń doktora 
ciekawskiego”, 
• 35 Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Tańca w Koninie 07.06.2014r. udział podopiecznych fundacji 
w koncercie galowym z okazji 35 Międzynarodowego Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie. Festiwal 
odbył się w Amfiteatrze na Skarpie w Koninie, udział wzięło 15 osób
• Spotkanie z Białorusią 16.06.2014r. – spotkanie podopiecznych fundacji z grupą osób 
niepełnosprawnych z Białorusi i ich opiekunami, którzy przebywali w Koninie w ramach wizyty 
studyjnej, spotkanie podsumowała wspólna dyskoteka zorganizowana przez fundację, udział wzięło 28 
osób
• Piknik w Pradolinie 21.06.2014r. - piknik sportowo – rekreacyjny dla osób niepełnosprawnych i ich 
rodzin w gospodarstwie Agroturystycznym Pradolina zorganizowany w  ramach realizacji projektu 
„Bądź aktywny”.  Ilość osób, które wzięły udział - 130 
• Koncert Świętojański 28.06.2014r. organizowany przez Konimpex i Przegląd Koniński na Placu 
Wolności w Koninie, uczestniczyło 20 osób
• GALERIA KROPKA 09.07.2014r. - wyjazd rekreacyjno – integracyjny podopiecznych do Galerii Kropka 
w Koninie. Uczestnicy mogli zobaczyć Centrum Edukacji i Rozrywki Parku Makiet Mikroskala, w 
wydarzeniu wzięło udział 11 osób,
• Wystawa fotograficzna 05.08.2014r. wyjście do Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie na 
wystawę zdjęć przedstawiających miasto Konin, uczestniczyło 8 osób
• Lot Balonem 21.08.2014r. lot balonem podopiecznych i wolontariuszy fundacji nad Koninem, 
uczestniczyło 20 osób
• Tydzień Organizacji Pozarządowych 24.08.2014r. udział fundacji z okazji Tygodnia Organizacji 
Pozarządowych, udział wzięło 15 osób 
• Gra Miejska 29.08.2014r. udział podopiecznych w grze miejskiej, uczestniczyło 10 osób
• Pokaz Paranaukowy 01.10.2014r. uczestnictwo podopiecznych (grupa młodzieży, dorosłych i dzieci 
młodszych) w pokazie doświadczeń naukowych w siedzibie fundacji, 
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• Abilimpiada 04.10.2014r. 
W Abilimpiadzie wzięła udział reprezentacja podopiecznych fundacji pod opieką pracownika fundacji – 
Podopieczna fundacji Kaja Pawłowska zajęła I miejsce w kategorii rysunek, a podopieczny Karol 
Sznajder zajął III miejsce  w grze na instrumencie,
• Bieg Charytatywny „Pobiegnij dla Klaudii” 18.10.2014r. udział podopiecznych i wolontariuszy w biegu 
charytatywnym, który odbył się na Stadionie Państwowej Szkoły Zawodowej w Morzysławiu, 
uczestniczyło 8 osób
• POKAZ MODY 19.10.2014R.  udział podopiecznych i wolontariuszy w 7 edycji pokazu mody w ramach 
projektu „Moda dla każdego”, w którym udział wzięło 22 osoby, odbył się w CH FERIO w Starym 
Mieście,
• Dyskoteka w Art Klub 14.11.2014r. wyjście podopiecznych i wolontariuszy do dyskoteki w Art Klub 
Konin, uczestniczyło 25 osób
• MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ 03.12.2014r. w Hali Sportowej „Rondo” 
odbyła się impreza integracyjna zorganizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie. 
Nasza fundacja  przygotowała i zaśpiewała piosenkę pt.” Razem damy radę”. W imprezie brało udział 
15 osób.
• Dzień Wolontariusza 05.12.2014r. 
Podopieczni i wolontariusze wzięli udział w obchodach Dnia Wolontariusza i Mikołajek organizowanego 
przez Urząd Miejski w Koninie. Fundacja zgłosiła 9 wolontariuszy do wyróżnienia przez Prezydenta 
Miasta Konina. Wyróżnienie otrzymali wszyscy zgłoszeni.  
W wydarzeniu łącznie wzięło udział 19 osób
• Spotkanie Świąteczno – noworoczne 14.12.2014r - spotkanie świąteczno-noworoczne odbyło się w 
kawiarni Domu Kultury Oskard. Uczestniczyło w nim ponad 100 osób. Poprzedziła je świąteczno – 
noworoczna etiuda muzyczno - teatralna, w której udział brali podopieczni Fundacji, wolontariusze oraz 
uczniowie gimnazjum salezjańskiego. Etiuda zrealizowana było w ramach projektu „Muzyka jest w nas”. 
Dla pracowników, podopiecznych, wolontariuszy oraz rodzin i przyjaciół Fundacji przygotowany został 
poczęstunek. Podczas spotkania wspólnie śpiewano kolędy. Tego dnia także odbyła się akcja 
rozdawania siana z życzeniami świąteczno – noworocznymi. W akcję zaangażowali się podopieczni i 
wolontariusze Fundacji.
W okresie sprawozdawczym w siedzibie Fundacji odbyło się:
• 11 dyskotek zorganizowanych przez Fundację z okazji urodzin,  imienin podopiecznych oraz innych 
okazji,
•  Bal Karnawałowy 31.01.2014r. - zorganizowany dla najmłodszych podopiecznych,
• Sylwester 31.12.2014r. (dyskoteka sylwestrowa)
WYCIECZKI:
• Bieniszew 12.02.2014r.
Impreza rekreacyjna mająca na celu społeczności fundacji. Główną atrakcją było ognisko, pieczenie 
kiełbasek oraz spacer po lesie. W wydarzeniu wzięło udział 21 osób.
•  Uzdrowisko termalne Uniejów 19.03.2014r.
Wycieczka rekreacyjno – integracyjna mająca na celu integrację społeczności fundacji oraz zajęcia 
ruchowe w wodzie odbywające się na termach. W wydarzeniu uczestniczyło 18 osób.
• Mecz Lech Poznań – Jagiellonia Białystok Inea Stadion Poznań  05.04.2014r.
Wycieczka rekreacyjno – integracyjna na mecz Lech Poznań – Jagiellonia Białystok. W wydarzeniu 
wzięło udział 26 osób.
• Play Zone PAINTBALL w Ruminie 16.07.2014r.
Impreza rekreacyjno- integracyjna mająca na celu integrację społeczności fundacji, oraz zajęcia 
ruchowe w plenerze połączone z ogniskiem. W wydarzeniu wzięło udział 13osób.
• Wycieczka do Ślesina – „Żagle”  24.07.2014r. – 25.07.2014r.
Wyjazd  integracyjno – relaksacyjny na świeżym powietrzu mający na celu rozwój motoryki, 
podziwianie widoków oraz integracja grupy, podczas którego zorganizowany był rejs statkiem 
„Pawełkiem” po jeziorze ślesińskim oraz grill dla podopiecznych - dzieci młodszych i starszych.                   
      W wycieczce uczestniczyło łącznie 48 osób.
• Białobrzeg „Chatka Ornitologa” 29.07.2014r. – 30.07.2014r.
Wyjazd rekreacyjno – integracyjny mający na celu poznanie naturalnego krajobrazu Nadwarciańskiego 
Krajobrazowego. W planie wycieczki było zwiedzanie ekspozycji „Pradzieje Słupcy i okolic” w Muzeum 
Regionalnym, warsztaty ceramiczne oraz gry i zabawy na świeżym powietrzu. W wycieczce wzięło 
udział 20 osób.
• ZOO SAFARII w Borysewie 13.08.2014r.
Wycieczka krajoznawcza mająca na celu poznanie dzikich zwierząt z całego świata. W wycieczce wzięło 
udział 51 osób.
• Wyjazd do Żerkowa 25.08.2014r. – 27.08.2014r. 
Wycieczka rekreacyjna mająca na celu aktywizację społeczną, nawiązanie nowych znajomości, 
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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)

217

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

rozwijanie umiejętności aktywnego spędzenia wolnego czasu i aktywizację integracyjną społeczności 
Fundacji. W wyjeździe wzięły udział 25 osób.
• Wycieczka do Toskanii 02.09.2014r. – 07.09.2014r 
Wyjazd integracyjny podopiecznych wraz z opiekunami do Toskanii mający na celu integrację 
społeczności fundacji. Wzięło udział 10 osób.
• „Święto Pieczonego Jabłka” w Marianowie 03.10.2014r.
Wyjazd rekreacyjno – integracyjny mający na celu integrację osób niepełnosprawnych, rozwijanie 
umiejętności aktywnego spędzania wolnego czasu. Podczas wycieczki został zorganizowany konkurs na 
najpyszniejszą szarlotkę, odbyła się degustacja ciast oraz gry i zabawy na świeżym powietrzu. W 
wyjeździe wzięły udział 16 osób.
• Wycieczka do Rzymu 17.11.2014r. -22.11.2014r.
Wyjazd integracyjny mający na celu integrację społeczności fundacji a przede wszystkim zapoznanie z 
kulturą oraz zabytkami stolicy Włoch. W wyjeździe wzięło udział  44 osoby. 

IV. Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy w Marianowie:
Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie” jest organem prowadzącym Ośrodka 
Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Marianowie. Ośrodek został zarejestrowany przez 
Starostwo Powiatowe w Koninie w ewidencji placówek niepublicznych pod numerem EN-29 w dniu 
27.08.2013r. W OREW w 2014 roku obowiązek szkolny realizowało 12 wychowanków z 
niepełnosprawnościami sprzężonymi (niepełnosprawność intelektualna 
w stopniu głębokim oraz umiarkowanym i znacznym z niepełnosprawnością ruchową) w czterech 
grupach: dwie edukacyjno-terapeutyczne (7 wychowanków) oraz dwie zespołowych zajęć 
rewalidacyjno-wychowawczych (5 wychowanków). Wychowankowie zamieszkują w czterech gminach: 
Wierzbinek (7 osób), Sompolno (2 osoby), Kramsk (1 osoba), Kazimierz Biskupi 
(1 osoba) oraz 1 w Koninie. Dzieci są dowożone przez gminy lub rodziców. Cały rok dzieci korzystały z 
obiadów przygotowywanych przez firmę cateringową Spółdzielnię Socjalną „Razem do sukcesu” z 
Kramska. Obiady są finansowane przez GOPS-y lub rodziców.
W kwietniu i grudniu wszyscy wychowankowie otrzymali świąteczne paczki ze słodyczami od Miejsko-
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sompolnie. Ponadto M-GOPS w Sompolnie dwukrotnie 
przekazał owoce i warzywa dla wychowanków (śliwki, jabłka, marchew).
W OREW jest zatrudnionych 14 osób na umowy o pracę: dyrektor, 4 nauczycieli-oligofrenopedagogów, 
4 pomoce nauczyciela, nauczyciel gimnastyki korekcyjnej, pedagog, logopeda, pracownik 
administracyjny, pracownik gospodarczy oraz 3 osoby na umowę zlecenie – psycholog i 2 osoby 
realizujące zadania związane z utrzymaniem ośrodka. Pomoc medyczną zapewnia osoba  z 
kwalifikacjami pielęgniarki, która jest zatrudniona jako pomoc nauczyciela.

W siedzibie Fundacji ponadto odbyło się 10 spotkań Klubu Rodzica, na których omawiane były 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 każdy pierwszy czwartek miesiąca, poza okresem wakacyjnym. 
W Fundacji odbyły się także 2 spotkania dla rodziców starszych dzieci w siedzibie fundacji.
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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

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Działanie nie rzecz osób 
niepełnosprawnych, w 
tym osób z 
upośledzeniem 
umysłowym.
 Niesienie pomocy 
dzieciom i osobom 
szczególnie 
uzdolnionym 
znajdującym się w 
trudnej   sytuacji  
materialnej  oraz  
osobom 
niepełnosprawnym. 
Aktywizacja społeczna i 
zawodowa młodzieży, 
w tym 
niepełnosprawnej, ze 
szczególnym 
uwzględnieniem osób z 
upośledzeniem 
umysłowym. 
Wspieranie osób 
niepełnosprawnych w 
przechodzeniu na 
otwarty rynek pracy. 
Wspieranie osób 
niepełnosprawnych, 
chorych czy ubogich i 
poprzez pomoc 
rzeczową 
i finansową niezbędną 
dla zaspokojenia 
potrzeb życia 
codziennego. 
Rehabilitacja osób 
niepełnosprawnych. 
Niesienie pomocy 
osobom ubogim i 
instytucjom o ważnym 
znaczeniu społecznym 
znajdującym się w 
trudnej sytuacji 
materialnej, a w 
szczególności osobom 
niepełnosprawnym i 
placówkom 

88.10.Z

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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opiekuńczym. 
Niesienie pomocy w 
celu ułatwienia startu w 
życiu zawodowym 
dzieciom w trudnej 
sytuacji materialnej 
oraz osobom 
niepełnosprawnym. 
Podejmowanie i 
wspieranie działań w 
zakresie szerzenia 
oświaty wśród osób i 
dzieci mających do niej 
utrudniony dostęp oraz 
osób 
niepełnosprawnych. 
Organizowanie akcji 
pomocy dzieciom z 
udziałem innych 
podmiotów.
Organizowanie kolonii, 
obozów rekreacyjnych, 
wypoczynkowych, 
zawodów, konkursów 
oraz wycieczek  dla 
dzieci i młodzieży o 
niskim  statusie 
majątkowym. 
Finansowanie nagród i 
stypendiów dla osób 
szczególnie 
uzdolnionych i osób 
niepełnosprawnych
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pomoc społeczna, w tym 
pomoc rodzinom i osobom 
w trudnej sytuacji 
życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych 
rodzin i osób

Niesienie pomocy 
dzieciom i osobom 
szczególnie 
uzdolnionym 
znajdującym się w 
trudnej   sytuacji  
materialnej  oraz  
osobom 
niepełnosprawnym. 
Pomoc finansową i 
rzeczową dla dzieci z 
rodzin najuboższych, w 
tym  z Domów Dziecka. 
Niesienie pomocy w 
celu ułatwienia startu w 
życiu zawodowym.  
Wspieranie działalności 
naukowej. 
Wspieranie działań na 
rzecz profilaktyki  i 
promocji zdrowia. 
Przeciwdziałanie  
uzależnieniom, 
przemocy i 
dyskryminacji. 
Wspieranie rodziny w  
szczególności  
dotkniętej  
niepełnosprawnością. 
Włączenie społeczne 
rodzin. Profilaktyka i 
promocja zdrowia. 
Wspieranie osób 
niepełnosprawnych, 
chorych czy ubogich i 
poprzez pomoc 
rzeczową i finansową 
niezbędną dla 
zaspokojenia potrzeb 
życia codziennego. 
Budowa, rozbudowa, 
remonty i modernizacja 
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.

88.99.Z
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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)

promocja i organizacja 
wolontariatu

Promowanie idei 
wolontariatu. 
Propagowanie 
integracji między 
pokoleniowej. 
Kampanie informacyjne 
i społeczne. 
Prowadzenie 
wszechstronnej 
działalności w zakresie 
wspierania i 
prowadzenia inicjatyw 
o charakterze 
edukacyjnym. Szkolenie 
i doskonalenie 
zawodowe osób 
niepełnosprawnych. 
Wspieranie 
organizacyjne, 
rzeczowe i finansowe 
podmiotów 
prowadzących 
działalność edukacyjną, 
opiekuńczo-
wychowawczą wśród 
dzieci i młodzieży. 
Działania na rzecz 
integracji europejskiej i 
wymiany doświadczeń 
w zakresie rehabilitacji 
niepełnosprawności. 
Organizacja kampanii 
informacyjnych na rzecz 
integracji społecznej, 
podnoszących 
świadomość i wiedzę 
obywateli. Niesienie 
pomocy 
wolontariuszom  i 
osobom szczególnie 
uzdolnionym 
znajdującym się w 
trudnej   sytuacji  
materialnej  oraz  
osobom 
niepełnosprawnym.

85.59.B
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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) 616,162.57 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 422,348.20 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 0.00 zł

e) Pozostałe przychody 193,814.37 zł

0.00 zł

0.00 zł

78,850.00 zł

95,500.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 352,831.37 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

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

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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 38,722.80 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 174,350.00 zł
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0.00 zł

9,866.00 zł

342,600.00 zł

365.37 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 50,258.40 zł

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)

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

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 15,957.10 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 38,722.80 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

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: 584,633.74 zł 40,998.96 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

433,569.87 zł 40,998.96 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

151,063.87 zł

0.00 zł 0.00 zł

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

21,135.42 zł

2 Zajęcia uspołeczniające, rozwijające i rekreacyjne oraz spotkania i wyjazdy integracyjne 14,511.90 zł

3 Akcje i kampanie społeczne i działania informacyjne 890.40 zł

1 Pomoc indywidualna, rehabilitacja i leczenie 5,351.64 zł

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

890.40 zł
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5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -11,221.67 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 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.)

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)

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

1.1. 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)

5.0 etatów

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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

175,584.92 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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)

20.00 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

20.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 280,562.02 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

169,867.02 zł

128,286.66 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

41,004.00 zł

- inne świadczenia 576.36 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 110,695.00 zł

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

110,695.00 zł

25.00 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

25.00 osób

37.00 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

2.00 osób

35.00 osób
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w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 110,695.00 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

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

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)

2,019.50 zł

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

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

3,914.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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 Klub wsparcia rodziny z 
dzieckiem z 
niepełnosprawnością

W ramach realizacji projektu:
- Stworzono miejsce spotkań 
dla osób z niepełnosprawnością 
– Klub dla osób z 
niepełnosprawnością – 15 
uczestników
- Odbyło się 8 spotkań Klubu 
Rodzica
- Poszerzono ofertę wsparcia 
dla rodziców/opiekunów osób z 
niepełnosprawnością poprzez 
indywidualne poradnictwo dla 
rodziców z dzieckiem z 
niepełnosprawnością

Urząd Miejski w Koninie 30,000.00 zł

2 Moda dla każdego W ramach projektu 
zrealizowano 1 pokaz mody, w 
którym udział wzięło 22 osoby, 
który odbył się w CH FERIO 
 w Starym Mieście, 1 projekt 
graficzny kalendarza 2015, 
wydrukowano 600 sztuk 
kalendarza na 2015 rok, 
którymi bohaterami są osoby 
niepełnosprawne – podopieczni 
fundacji

Urząd Miejski w Koninie 10,000.00 zł

3 Poznając tradycję W ramach projektu 
zrealizowano imprezę 
krajoznawczo – turystyczną pod 
tytułem „Pałuki dawniej a dziś"

Urząd Miejski w Koninie 1,000.00 zł

4 Czego Jaś się nie nauczy, 
tego Jan nie będzie umiał

W ramach projektu osoby z 
niepełnosprawnością oraz 
uczniowie Szkoły Podstawowej 
Nr 1 
      i ich rodzice odmalowali i 
uporządkowali bibliotekę 
szkolną. W ramach projektu 
zakupiono 
      regały do biblioteki oraz 
książki.

Urząd Miejski w Koninie 5,000.00 zł

5 Bądź aktywny - Piknik 
rodzinny

W ramach realizacji projektu 
„Bądź aktywny” został 
zorganizowany piknik sportowo 
– rekreacyjny dla osób 
niepełnosprawnych i ich rodzin 
w gospodarstwie 
Agroturystycznym Pradolina.

Urząd Miejski w Koninie 3,850.00 zł
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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)

6 Rehabilitacja z Fundacją W ramach realizacji projektu:
- 5 osób wzięło udział w 
rehabilitacji (3 dziewczynki, 2 
chłopców, każdy nich skorzystał 
z 28 godzin zajęć z 
fizjoterapeutą)
- 4 osoby wzięły udział w 
hipoterapii (3 dziewczynki, 1 
chłopiec, każdy z nich 
wypracował 15 godzin 
indywidualnych zajęć z 
hipoterapeutą),

Wojewódzki Urząd Marszałkowski w 
Poznaniu

14,000.00 zł

7 Dylematy mamy i taty, czyli 
w drodze do 
odpowiedzialnego 
rodzicielstwa

W ramach realizacji projektu:
- Zorganizowano i 
przeprowadzono 40 godzinne 
szkolenie „Szkoła dla Rodziców i 
Wychowawców” dla dwóch 
grup rodziców – łącznie 32 
osoby
Uzyskanie zmian w postawach 
uczestników, w szczególności 
rodzicielskich w kierunku 
wartości pożądanych 
wychowawczo, co zaowocuje – 
w perspektywie szerszej i 
długofalowej – znaczącą 
poprawą jakości ich życia
- Umocnienie rodziny dotkniętej 
dysfunkcją lub kryzysem w jej 
prawidłowym funkcjonowaniu 
po przez naprawę i ochronę 
więzi

Wojewódzki Urząd Marszałkowski w 
Poznaniu

8,000.00 zł

8 Muzyka jest w nas W ramach projektu 
zrealizowano:
- 18 godzin zajęć plastycznych, 
w których wzięło udział 15 
uczestników
- 18 godzin zajęć muzyczno – 
teatralnych, w których wzięło 
udział 15 uczestników
- 24 godzin zimowych 
warsztatów kreatywności, w 
których wzięło udział 15 
uczestników  - osoby z 
niepełnosprawnością, 13 
uczniów Gimnazjum oraz osób 
związanych z chórem 
dziecięcym Gospel
- 1 świąteczno – noworoczna 
etiuda muzyczno-teatralna

Wojewoda Wielkopolski 7,000.00 zł
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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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

1 Siła rodziny W ramach projektu 
przeprowadzono 32 godziny 
warsztatów z psychologiem dla 
dwóch grup dzieci oraz 
przeprowadzono 60 godzin 
indywidualnego wsparcia 
psychologicznego dla 10 osób

Regionalny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Poznaniu ze środków 
PFRON

12,000.00 zł

2 Mogę więcej 2 W ramach realizacji tego 
projektu odbyły się:
- zajęcia alternatywnych metod 
komunikowania się (48 godzin, 
2 osoby),
- terapia logopedyczna (136 
godzin, 10 osób),
- rehabilitacja z fizjoterapeutą 
(312 godzin, 25 osób),
- terapia taktylna (48 godzin, 4 
osoby),
- integracja sensoryczna (72 
godzin, 6 osób)
- Hipoterapia (120 godzin, 10 
osób)
- 6 koncertów relaksacyjnych 
(zajęcia grupowe – 19 osób 
koncertów w grocie solnej, 12 
uczestników w OREW  
Marianowo)
- 60 godzin indywidualnej 
relaksacji

Regionalny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Poznaniu ze środków 
PFRON

80,000.00 zł

3 Unihokej i Weronika 
Sherborne

W ramach projektu:
- Zrealizowano 42 godziny zajęć 
z unihokeja, systematycznie raz 
w tygodniu odbywały się 
dwugodzinne zajęcia, 
uczestnikami było 4 chłopców z 
niepełnosprawnościami,
- Zrealizowano 21 godzin zajęć z 
Ruchu Rozwijającego Weroniki 
Sherborne, zajęcia 
systematycznie raz a tygodniu, 
uczestnikami zajęć było 6 dzieci 
wraz z rodzicami

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Koninie

3,500.00 zł
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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)

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Dariusz Loch/Natalia 
Jaskulska/01.07.2015 Data wypełnienia sprawozdania

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

Druk: MPiPS 19


