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• Formularz należy wypełnić w języku polskim, drukowanymi literami;
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• We wszystkich pytaniach, w których istnieje możliwość wyboru odpowiedzi, należy zaznaczyć właściwe odpowiedzi znakiem X;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (-);

Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

FUNDACJA DOM RODZINNEJ REHABILITACJI DZIECI Z PORAŻENIEM 
MÓZGOWYM

Kraj          POLSKA Województwo     OPOLSKIE Powiat M. OPOLE

Gmina M. OPOLE Ulica KAROLA 
SZYMANOWSKIEGO

Nr domu 1 Nr lokalu 

Miejscowość OPOLE Kod pocztowy 45-724 Poczta OPOLE Nr telefonu 77-474-32-80

Nr faksu 77-474-32-80 E-mail dom@fundacja-
dom.opole.pl

Strona www www.fundacji-dom.opole.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2004-02-10

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 53087754300000 6. Numer KRS 0000007685
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego)

Teresa Jednoróg - Prezes
Kazimierz Jednoróg - Dyrektor 
Izabela Gajdamowicz - Członek Zarządu
Katarzyna Krzempek - Członek Zarządu
Jolanta Sztorc - Członek Zarządu
Maria Wodecka-Szpala - Członek Zarządu

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

Tadeusz Retmańczyk - Przewodniczący Rady Fundacji
Maria Głogowiecz - Członkini Rady
Teresa Lisak - Członkini Rady
Jadwiga Luterek - Członkini Rady
Kazimierz Rzepiela - Członek Rady
Krystyna Zarosa - Członkini Rady

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Fundacji jest udzielanie specjalistycznej pomocy w 
diagnozowaniu, leczeniu 
i rehabilitacji leczniczej, społecznej i zawodowej osób 
niepełnosprawnych.

10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych 
organizacji na podstawie statutu organizacji)                       
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Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1.Wyszukiwanie rodzin mających dzieci z mózgowym porażeniem 
dziecięcym lub innymi niepełnosprawnościami, proponowanie 
współpracy oraz pomocy w rehabilitacji dziecka.
2.Prowadzenie Niepublicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej z 
następującymi poradniami:
- Poradnia neurologiczna dla dzieci i dorosłych – lekarz neurolog
- Poradnia logopedyczna -  3 logopedów
- Poradnia stomatologiczna dla dzieci i dorosłych – lekarz 
stomatolog, asystentka
- Poradnia zdrowia psychicznego – lekarz psychiatra, 4 
psychologów,  2 pedagogów specjalnych
- Poradnia rehabilitacyjna – 12 fizjoterapeutów
- Gabinety rehabilitacyjne (fizjoterapia, fizykoterapia, laseroterapia, 
krioterapia, terapia polem magnetycznym (Viofor JPS), phizjoter, 
terapia światłem (bioptron), hydroterapia, metody rehabilitacyjne: 
Bobath, NDT-Bobath, SI, Dennissona, Knillów, Hallwicka 
3.Prowadzenie edukacji osób niepełnosprawnych dzienny pobyt – 
przedszkole
dla  6 dzieci od 3 do 10 roku życia.
4.Prowadzenie pogotowia terapeutycznego „BARTUŚ”
5.Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 30 
uczestników – dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i z 
niepełnosprawnościami zespolonymi
6.Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej dla 30 uczestników 
(młodzieży niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym).
7.Prowadzenie Zakładu Aktywności Zawodowej, w którym 
zatrudnionych jest 50 pracowników niepełnosprawnych w stopniu 
znacznym lub umiarkowanym.
8.Prowadzenie Świetlicy Terapeutycznej dla 20 osób 
niepełnosprawnych
9.Prowadzenie Galerii Twórczości Artystycznej Osób 
Niepełnosprawnych „Biały Kruk”
10.Organizowanie szkoleń i konsultacji dla rodziców prowadzonych 
przez specjalistów (psychologa, terapeutów, fizjoterapeutów)
11.Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci, młodzieży i 
dorosłych osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
12.Organizowanie spotkań rodziców osób niepełnosprawnych w 
celu wymiany doświadczeń z zakresu rehabilitacji i opieki nad 
osobami niepełnosprawnymi.
13.Organizowanie zespołów do prowadzenia ćwiczeń 
rehabilitacyjnych 
14.Organizowanie spotkań młodzieży niepełnosprawnej.
15.Gromadzenie i właściwe wykorzystanie środków finansowych i 
rzeczowych pochodzących z darów od osób fizycznych i prawnych 
(przekazywanych dla Fundacji jak i na cele rehabilitacyjne 
indywidualnych osób niepełnosprawnych).
16.Popularyzowanie idei Fundacji.
17.Współdziałanie z władzami i organami administracji państwowej 
w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
18.Współpraca i współdziałanie z innymi organizacjami w kraju i 
zagranicą, których cele zbliżone są z celami Fundacji.

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)

działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

ochrona i promocja zdrowia
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II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

1. Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Dotacje na działalność NZOZ pochodziły z kontraktu z Narodowym Funduszem 
Zdrowia.
Kontrakt na rok 2011 wyniósł 1 193 759,30 zł  na następujące usługi medyczne:
1) ambulatoryjne specjalistyczne świadczenia zdrowotne:
–poradnia neurologiczna 
- poradnia neurologiczna dla dzieci
–poradnia logopedyczna
- zdrowie psychiczne
–poradnia psychologiczna dla dzieci
2) rehabilitacja w ośrodku dziennym
3)stomatologia
–poradnia ogólnostomatologiczna
–poradnia ogólnostomatologiczna dla dzieci

2.Zadania zlecone organizacjom pozarządowym przez PFRON 
W ramach umowy Fundacja realizowała następujące zadania:
- rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych
Dotację w wysokości 796 804,95 zł ,
 z tego na zakup śr.trw.51 244,00 zł
Zwrot śr niewykorzystanych – 0,01 zł

3. Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS)
Dzienny pobyt dla 30 dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi i z 
niepełnosprawnościami zespolonymi
Całkowity koszt realizacji zadania: 437 018,17 zł
Dotacje na działalność ŚDS z Urzędu Miasta Opola w wysokości: 356 100,00 zł 
Odsetki bankowe zwiększające dotację:  2,31 zł. 
Darowizny na działan.-6 430,80 zł.
Nagrody z PFRON – 6000 zł. 
Pozostałe przychody z tyt.amort.śr.trw. sfinans. dotacjami - 4 731,50 zł 
oraz wynagrodzenie płatnika – 1,94 zł.
 Razem przychody: 373 266,55 zł 
 Środki własne Fundacji – 63 751,62 zł

4. Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ)
Fundacja prowadziła WTZ dla 30 osób niepełnosprawnych.
 Całkowity koszt zadania:  522 712,18 zł
 Dotacje na działalność WTZ z Urzędu Miasta Opola w wysokości: 443 880,00  
zł
10% dofinansowania do działalności w wysokości  49 320,00 zł otrzymaliśmy ze 
starostw   powiatowych poprzez Wydział  Spraw Społecznych Urzędu Miasta 
Opola. 
Darowizny na działaln.- 1 070 zł.
Pozostałe przychody z tyt. amort.śr.trw. sfinans. dotacjami – 1 126,20 zł 
oraz wynagrodzenie płatnika – 10,14 zł.
Razem przychody: 495 406,34 zł
     Środki własne Fundacji wyniosły –  27 305,84 zł

5. Prowadzenie Zakładu Aktywności Zawodowej (ZAZ)
W ZAZ zatrudnionych jest 67 pracowników:  w tym 51 niepełnosprawnych w 
stopniu znacznym lub umiarkowanym.
     Całkowity koszt zadania wyniósł:1 724 047,55 zł
Dotację na działalność ZAZ Fundacja otrzymywała z PFRON poprzez ROPS 
Urzędu Marszałkowskiego w wysokości: 925 000,00 zł 
10% dotacji w wysokości 102 778,00 zł, 
w tym na zakup środków trwałych – 48 946,53 zł. 
Przychody ze sprzedaży towarów i usług – 124 166,06 zł. 
Odsetki bankowe – 1,03 zł.
Pozostałe przychody z tyt. amort.śr. trw. sfinans. dotacjami – 47 252,73 zł 
oraz różnice zaokrągleń podatku VAT i wynagrodzenie płatnika – 2 528,81 zł.
Dofinansowanie SOD do wynagr. i skł.. ZUS wyniósł 482 475,05 zł.
Razem przychody: 1 635 255,15 zł.
Środki własne Fundacji – 88 792,40 zł
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6. Realizacja projektu „Bliżej marzeń” w ramach PO KL
W roku 2011 r. wydatkowano kwotę 573 253,91 zł.
Z WUP Opole otrzymaliśmy kwotę – 670 638,70 zł do zrealizowania do 
29.02.2012 r.
na wydatki związane z realizacją zadań w ramach projektu: 
1)Prowadzenie Świetlicy Terapeutycznej dla 20 osób niepełnosprawnych
2)Prowadzenie Galerii Twórczości Osób Niepełnosprawnych „Biały Kruk” – staże 
zawodowej 25 osób niepełnosprawnych
3)Plener artystyczny ceramiczny dla 30 osób niepełnosprawnych
Wykorzystanie środków zamknęło się kwotą 573 253,91 zł, 
Zwrot środków niewykorzystanych do końca 2011 r. – 9 522,07 zł.
 
7.Program Dzienny Pobyt 
Fundacja w okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2011r. prowadziła ten program 
w ramach umowy z UM Opola. W zajęciach uczestniczyło 5 dzieci 
niepełnosprawnych w wieku od 3 do 10 roku życia.
Całość projektu – 38 087,87 zł  
Dotacja z UM Opola – 30 000,00 zł
Środki własne Fundacji –  8 087,87 zł

8. XVII  Festyn Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem
Mózgowym w Opolu„Dwadzieścia lat minęło jak jeden dzień”
Po raz 17 zorganizowaliśmy festyn w dniu 12 czerwca 2011 r. w godzinach 
12.00-20.00
 w centrum miasta, na Pl. Wolności w Opolu – integracyjną imprezę, która miała 
charakter otwarty i ogólnodostępny Impreza cykliczna, odbywająca się każdego 
roku, wpisała się w kalendarz imprez kulturalno-rozrywkowych miasta Opola.
W zadaniu wzięło udział ponad 1500 osób.
Termin realizacji zadania w okresie od 25.05.2011 do 30.06.2011
Całość projektu –  56 910,10 zł
Dofinansowanie z UM Opola – 10 000,00 zł 
Dotacja na realizację zadania z Zarządu Województwa: 34 470,00 zł
Środki własne Fundacji – 12 440,10 zł

9. Warsztaty rekreacyjno – uspołeczniające dla osób niepełnosprawnych 
intelektualnie „Agroturystycznie” „Spotkania osób niepełnosprawnych 
Opolszczyzny ze sztuką”
Odbyły się w Dąbrówce Dolnej, w okresie od 1 do 20 czerwca 2011 r. 
Uczestnikami Warsztatów integracyjno – uspołeczniających było  30 osób 
niepełnosprawnych z terenu miasta Opola
Całość projektu –    8675,99 zł
Dofinansowanie z  UM Opola – 8 500,00 zł
Środki własne Fundacji – 175,99 zł

10. „Podróże edukacyjne po województwie opolskim”  cykl wycieczek po 
miastach Opolszczyzny w okresie od 1sierpnia do 30 listopada 2011 r.
Uczestnikami wycieczek  było 24 osoby niepełnosprawne z terenu miasta Opola
Całkowity koszt zadania – 4 432,40 zł
W tym z dotacji UM Opole – 3 458,22 zł
Ze środków własnych Fundacji – 974,18 zł
Zwrot niewykorzystanych środków- 136,78 zl

11. Spotkania Osób niepełnosprawnych Opolszczyzny ze sztuką
W okresie od 7.07.2011 do 20.09.2011r. 71 osób niepełnosprawnych z 
Opolszczyzny odbyło spotkania ze sztuką: zwiedziły Opole, Muzeum Śląska 
Opolskiego, Galerię Jana Cybisa, Muzeum Wsi Opolskiej. Odbył się plener 
malarski i warsztaty artystyczne.
Całość projektu – 26 060,09 zł 
Dofinansowanie ze środków Województwa Opolskiego – 25 368,00 zł
Środki własne Fundacji – 692,00 zł
 
12. Wycieczka rekreacyjno-turystyczna dla osób niepełnosprawnych 
intelektualnie „Szlakiem Janosika”
W projekcie wzięły udział 32 osoby niepełnosprawne z Opola i Powiatu 
Opolskiego.
Dofinansowanie Województwa Opolskiego ze środków PFRON – 19 560,00 zł
Całość projektu –  19 433,13 zł
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Środki z dotacji –  19 405,63 zł
Środki własne Fundacji – 27,50 zł
Zwrot niewykorzystanych środków w wysokości – 154,37 zł

13. Aktywizacja i integracja społeczna osób niepełnosprawnych: wycieczka pt. 
„Tego jeszcze nie było”
W projekcie wzięło udział 26 osób niepełnosprawnych z Opola i Powiatu 
Opolskiego
Całość projektu –  20 608,77  zł
Dofinansowanie Województwa Opolskiego ze środków PFRON: –  19 661,00 zł
Zwrot niewykorzystanych środków w wysokości – 317,86 zł
      Środki własne Fundacji – 1 265,63 zł

14. Warsztaty florystyczne – „Czas Bożego Narodzenia”
W projekcie wzięło udział 15 osób niepełnosprawnych.
Całość projektu –    9 276,96 zł
Dofinansowanie Województwa Opolskiego ze środków PFRON – 9 276,00 zł
Środki własne Fundacji – 0,96 zł

15. „Wszyscy równi, każdy inny”
W projekcie wzięło udział 36 osób niepełnosprawnych
Całość projektu –  18 989,46 zł
Dofinansowanie Województwa Opolskiego ze środków PFRON – 17 800,00 zł
Środki własne Fundacji- 1 372,29 zł
Zwrot niewykorzystanych środków w wysokości – 182,83 zł

16. „Przybądź do nas Święty Mikołaju” Spotkanie integracyjno-kulturalne dzieci 
niepełnosprawnych z terenów Opolszczyzny
W projekcie wzięło udział 60 dzieci niepełnosprawnych z Opolszczyzny. 
Całość projektu –    7 682,08 zł
Dofinansowanie Województwa Opolskiego ze środków PFRON – 7 425,00 zł
Środki własne Fundacji – 257,08 zł

17. Spotkanie opłatkowe – Wigilia Świąt Bożego Narodzenia w Fundacji
Całość projektu – 8 257,15 zł
Dofinansowanie z Województwa Opolskiego – 8 225,00zł 
Środki własne Fundacji – 32,15 zł

18. Budowa Ośrodka Wczesnej Interwencji
Dofinansowanie ze Środków Sternstunden z Monachium 1 626 334,30 zł 
Wydatkowaliśmy do tej pory 3 163 041,20 zł.

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

województwo

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

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

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym
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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)

960

0

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

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

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)

1. Prowadzenie NZOZ 86.22.Z
2. Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej 88.10.Z
3. Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy 88.10.Z

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

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

województwo

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

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

Zakład Aktywności Zawodowej prowadziliśmy dla 50 osób 
niepełnosprawnych w tym 37 w stopniu znacznym, a 13 w stopniu 
umiarkowanym. Działalność ZAZ prowadzona była w 
pracowniach:
1. informatyczno-poligraficznej 18.1
2.  krawieckiej 13.92.Z
3. artystycznej
4. obsługi terenów zielonych
5. sitodruku 13.30.Z
6. ceramiczna 23.49.Z
7. offsetowa 18.12.Z

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
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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:

13.30.Z sitodruk wykonywany na 
wyrobach tekstylnyc

13.92.Z Produkcja gotowych wyrobów 
tekstylnych

18.12.Z Pozostałe drukowanie

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

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

województwo

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) 6,817,681.25 zł

Druk: MPiPS 8
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2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 5,518,620.52 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 140,039.92 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 81,344.71 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 553,284.18 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 4,493,908.28 zł

634,646.63 zł

1,193,759.30 zł

568,159.79 zł

2,097,342.56 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 426,160.84 zł

73,470.00 zł

138,697.18 zł

185,620.17 zł

22,623.49 zł

0.00 zł

0.00 zł

5,750.00 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 1,004,206.10 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

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 -47,738.18 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 0.00 zł
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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 463,863.73 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 870,604.89 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

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: 6,050,810.73 zł 0.00 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:

5,011,343.31 zł 317,320.71 zł

187,778.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

337,692.83 zł 0.00 zł

2,673.00 zł 0.00 zł

513,996.59 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

1 Budowa ośrodka wczesnej interwencji 553,284.18 zł

2 Rehabilitacja dzieci, młodzieży  i dorosłych osób niepełnosprawnych- materiały 178,806.24 zł

3 Rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych  - usługi 138,514.47 zł

1 działania na rzecz osób niepełnosprawnych 870,604.89 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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)

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)

156.0 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)

107.0 etatów
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64.0 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)

92.00 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

54.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

2.00 osób

6.00 osób

e) inne osoby 30.00 osób

13.00 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

6.00 osób

e) inne osoby 7.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 3,260,219.51 zł

a) z tytułu umów o pracę 2,936,805.11 zł
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w 
tym:

wynagrodzenie zasadnicze 2,712,420.98 zł

nagrody

premie

0.00 zł

63,380.39 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 323,414.40 zł

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

3,260,219.51 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 39,290.46 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 3,220,929.05 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

0.00 zł

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

2,536.74 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

0.00 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

5,563.00 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
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1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego

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

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

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Środowiskowy Dom Samopomocy z UM Opola 356,100.00 zł

2 Dofinansowanie XVII Festynu Fundacji z UM Opola 10,000.00 zł

3 Dofinansowanie XVII Festynu z Urzędu Marszałkowskiego 34,470.00 zł

4 Pobyt Dzienny dla Dzieci z UM Opola 30,000.00 zł

5 Programy finansowane z Urzędu Marszałkowskiego 81,294.84 zł

6 Warsztat Terapii Zajęciowej z UM Opola 443,880.00 zł

7 10% dofinansowania do działalności WTZ z powiatów grodzkiego i opolskiego 49,320.00 zł

8 Zakłd Aktywności Zawodowej z Urzedu Marszałkowskiego 925,000.00 zł

9 Dofinansowanie 10% do działalności ZAZ z Urzędu Marszałkowskiego 102,778.00 zł

10 Program Dzienny pobyt dla dzieci przedszkolnych - dotacja z UM Opola 30,000.00 zł

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Spotkania osób niepełnosprawnych Województwa Opolskiego ze sztuką 25,368.00 zł

2 XVII Festyn Fundacji "dwadziescia lat minęło jak jeden dzień" 34,470.00 zł

3 Wycieczka "Tego jeszcze nie było" 19,661.00 zł

4 Wycieczka "Szlakiem Janosika" 19,560.00 zł

5 Organizacja i prowadzenie szkolenia "Każdy inny - wszyscy równi" 17,800.00 zł

6 Kontrakt z NFZ na działalność NZOZ Fundacji 1,193,759.30 zł

7 Zadania zlecone organizacjom pozarzadowym przez PFRON 796,804.95 zł

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów
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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

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

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli

1 Weryfikacja zgodności rachunków z realizacji  
świadczeń opieki zdrowotnej z warunkami 
zawartymi w umowie

NFZ Oddział Opolski 2011-02-09

2 Kontrola w związku z wystawieniem opinii 
sanitarnej dotyczącej gabinetu rehabilitacyjnego 
ambulatoryjnego.

Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Opolu

2011-03-09

3 Realizacja umowy z dnia 30.12.2008r. dot. 
realizacji zadania polegającego na prowadzeniu 
Środowiskowego Domu Samopomocy dla Dzieci 
i Młodzieży z Niepe

Urząd Miasta Opola 2011-04-30

4 Realizacja umowy nr DR/6/2008 z dnia 
3.06.2008 dot. działania Zakładu Aktywności 
Zawodowej

ROPS Urzędu Marszałkowskiego 2011-04-18

5 Realizacja zadania objętego umową z 
19.01.2006r.  w 2010r. działanie Warsztatu 
Terapii Zajęciowej

Wydział Polityki Społecznej Urzędu 
Miasta Opola

2011-06-17

6 Kontrola stanu sanitarnego Gabinetu 
stomatologicznego – postępowanie z odpadami.

Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Opolu

2011-05-16

7 Srodowiskowy Dom Samopomocy - Ocena 
jakości świadczenia usług specjalistycznych na 
rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 
zgodności zatrudnienia 

Urząd Wojewódzki w Opolu 2011-07-27

8 Gabinet Stomatologiczny - Sprawdzono 
wykonanie zaleceń pokontrolnych z 16 maja 
2011r

Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Opolu

2011-07-19

9 Organizacja pożytku publicznego, w zakresie 
uprawnień, obowiązków i wymogów 
wynikających z art. 8-10, 20 art. 21, a rt. 23, art. 
24-27 oraz 42-48 usta

Urząd Wojewódzki w Opolu 2011-09-06

10 Spełnienie warunków ustawowych w zakresie 
uzyskania statusu zakładu aktywności 
zawodowej

Urząd Wojewódzki w Opolu 2011-09-26

11 Realizacja zadania z zakresu rehabilitacji 
zawodowej lub społecznej osób 
niepełnosprawnych zgodnie z umową Nr 
IPS.AJ.4021-3/11 o wsparcie realizacji z

ROPS Urzędu Marszałkowskiego 2011-12-05
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Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć
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