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Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2018

• 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     OPOLSKIE

Gmina M. OPOLE

Powiat 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

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

Teresa Jednorórg Prezes Zarządu TAK

Kazimierz Jednoróg Członek Zarządu 
Fundacji

TAK

Izabela Gajdamowicz Członkini Zarządu 
Fundacji

TAK

Małgorzata Jagieluk Członkini Zarządu 
Fundacji

TAK

Katarzyna Krzempek Członkini Zarządu 
Fundacji

TAK

Jolanta Sztorc Członkini Zarządu 
Fundacji

TAK

Maria Wodecka-Szpala Członkini Zarządu 
Fundacji

TAK

FUNDACJA DOM RODZINNEJ REHABILITACJI DZIECI Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Fundacji jest:
1. Udzielanie specjalistycznej pomocy w diagnozowaniu, leczeniu i 
rehabilitacji leczniczej społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych
2. Działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje 
pozarządowe w sferze zadań publicznych  określonych w ustawie o 
pożytku publicznym
 i wolontariacie

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Fundacja realizuje swoje cele:
I. W zakresie udzielania specjalistycznej pomocy:
1. Wyszukiwanie rodzin mających dzieci z porażeniem mózgowym lub 
innymi niepełnosprawnościami, proponowanie pomocy w rehabilitacji 
dziecka.
2. Prowadzenie niepublicznego specjalistycznego zespołu opieki 
zdrowotnej.
3. Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla dzieci i 
młodzieży. 
4. Prowadzenie warsztatu terapii zajęciowej dla młodzieży. 
5. Prowadzenie edukacji osób niepełnosprawnych.
6. Prowadzenie zakładu aktywności zawodowej.
7. Prowadzenie zajęć profilaktyczno-terapeutycznych (świetlica 
terapeutyczna, klub terapeutyczny) dla osób niepełnosprawnych oraz ich 
rodziców w celu przeciwdziałania wykluczeniu oraz zapobiegania 
uzależnieniom.
8. Organizowanie szkoleń dla rodziców i opiekunów osób 
niepełnosprawnych.
9. Organizowanie szkoleń dla specjalistów z zakresu nowych metod 
rehabilitacji.
10. Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych.
11. Organizowanie spotkań konsultacyjnych ze specjalistami.
12. Organizowanie zespołów do prowadzenia ćwiczeń rehabilitacyjnych.
13. Organizowanie spotkań młodzieży niepełnosprawnej.
14. Udostępnianie konta Fundacji rodzinom osób niepełnosprawnych 
zarejestrowanych w Fundacyjnej Bazie Danych, na pozyskiwanie od 
darczyńców środków na leczenie lub rehabilitację , zgodnie z 
obowiązującym regulaminem korzystania z konta
15. Gromadzenie i właściwe wykorzystanie środków finansowych i 
rzeczowych pochodzących z darów osób fizycznych i prawnych.
16. Popularyzowanie idei Fundacji poprzez wydawnictwa własne, prasę, 
radio    
i telewizję.
17. Współdziałanie z władzami i organami administracji państwowej 
i samorządowej w zakresie: ochrony zdrowia, edukacji, rehabilitacji, 
usamodzielniania osób niepełnosprawnych oraz pomocy społecznej ich 
rodzinom.
18. Współdziałanie z innymi organizacjami w kraju i z zagranicą, których 
cele zbliżone są z celami Fundacji.

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

Tadeusz Retmańczyk Przewodniczący Rady 
Fundacji

TAK

Maria Głogiewicz Członkini Rady Fundacji TAK

Jadwiga Luterek Członkini Rady Fundacji TAK

Krystyna Zarosa Członkini Rady Fundacji TAK

Kazimierz Rzepiela Członek Rady Fundacji TAK

Teresa Lisak Członkini Rady Fundacji TAK
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II. Sfera zadań publicznych, obejmuje zadania w zakresie:
1. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2. Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
3. Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
4. Działalności charytatywnej;
5. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania 
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i 
kulturowej;
6. Działalności na rzecz integracji cudzoziemców;
7. Ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 618, z późn. zm.);
8. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
9. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez 
pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
10. Działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
11. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
12. Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości;
13. Działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i 
innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań 
technicznych w praktyce gospodarczej;
14. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
15. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
16. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
17. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
18. Turystyki i krajoznawstwa;
19. Porządku i bezpieczeństwa publicznego;
20. Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
21. Pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i 
wojen w kraju i za granicą;
22. Upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
23. Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 
współpracy między społeczeństwami;
24. Promocji i organizacji wolontariatu;
25. Pomocy Polonii i Polakom za granicą;
26. Promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
27. Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechniania i ochrony praw dziecka;
28. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
29. Rewitalizacji;
30. Działalności na rzecz organizacji pozarządowych w zakresie określonym 
w pkt 1-29

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Fundacja prowadzi działalność rehabilitacyjno-terapeutyczną w następujących zakresach: 
I. Nieodpłatną działalność pożytku publicznego:
1. Zadania zlecone organizacjom pozarządowym przez PFRON . 
Nasza Fundacja realizowała zadania zgodnie z umową nr ZZO/000048/08/D z dnia 28 lipca 2017 r. do 31.03.2019 r. pod nazwą 
"Wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych".
Dotacja na okres od 1.01.2018 do 31.12.2018 wyniosła  1 059 513,50 zł, z tego na zakup środków trwałych 17804,18 zł
Do 31.12.2018 r.  wykorzystano kwotę 824 023,93 zł, a pozostałą kwotę w wysokości 217 684,87 zł została do wykorzystania na I 
kwartał 2019 r.
Różnicę w kwocie 0,52 zł zwrócono do PFRON.
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2. Środowiskowy Dom Samopomocy - ŚDS
Prowadzenie dziennego pobytu dla 40 osób niepełnosprawnych - dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi i z 
niepełnosprawnościami zespolonymi.
Całkowity koszt realizacji zadania: 834 882,75  zł.
Dotację w wysokości  850 384,00 zł otrzymaliśmy z budżetu państwa przez Urzędu Miasta Opola w tym na zakup śr. trw. 23 
158,00 zł. 
Pozostałe przychody z tytułu amortyzacji środków trwałych: 6 588,43  zł.
Wynagrodzenie płatnika: 6,87 zł
Razem przychody ŚDS: 833 821,30  zł
Środki własne Fundacji: 1 061,45 zł

3. Warsztat Terapii Zajęciowej - WTZ
Fundacja prowadziła WTZ dla 35 uczestników niepełnosprawnych z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności.

Całkowity koszt zadania: 653 805,19 zł. 
Dotację w wysokości 580 860,00 zł otrzymaliśmy z PFRON przez Urząd Miasta Opola 
10% dofinansowania do działalności WTZ otrzymaliśmy z Urzędu Miasta Opola w wysokości:  64 540,00 zł.
Pozostałe przychody z tytułu wynagrodzenia płatnika: 29,04 zł.
Razem przychody WTZ: 645 429,04 zł. 
Środki Fundacji: 8 376,15 zł

4. Projekt „Szczęśliwi razem” realizowany w partnerstwie z Zakonem Posługujących Chorym Kamilianie w Gruzji 
Dotacja z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polska Pomoc Rozwojowa 200 002,00 zł.
Całkowity koszt realizacji projektu 214 862,36 zł.
Środki Fundacji - 14 860,36 zł

5. XXIV Festyn Fundacji "25 lat Warsztatu Terapii Zajęciowej"
Impreza otwarta w centrum Opola - 09.06. 2018 r.  na Placu Wolności w godzinach od 11:0 do 20:00. W trakcie Festynu obywały 
się zabawy i warsztaty artystyczne dla dzieci i dorosłych z całego Regionu. Jest to impreza cykliczna odbywająca się c roku w 
Opolu.
Zadanie zrealizowano w okresie od lutego do 30 czerwca 2018 r.
Całość zadania: 39 217,94 zł.
Dofinansowanie z ROPS Urzędu Marszałkowskiego ze środków PFRON: 16 800,00 zł
Środki własne Fundacji: 22 417,94 zł.

6.Projekt "Pozwól mi dorosnąć"
Projekt skierowany do rodziców dorosłych osób niepełnosprawnych, by pozwolili swoim dzieciom podejmować decyzje w ich 
sprawach i pozwolili im na samodzielność. Cykl warsztatów
Całkowity koszt zadania: 23 985,99 zł.
Dofinansowanie z ROPS Urzędu Marszałkowskiego ze środków PFRON: 22 400,00 zł
Środki Fundacji: 1 585,99 zł.

7. Projekt "Bądźmy aktywni - Razem" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII – Integracja
społeczna, Działanie – 8.2 Włączanie społeczne. 
W ramach projektu wsparciem zostało objętych 30 osób niepełnosprawnych oraz co najmniej 20 osób z ich otoczenia - 
rodziców/opiekunów:
1) Świetlica Terapeutyczna dla 20 osób niepełnosprawnych
2) Doradztwo psychologiczne, prawne i socjalne rodzin ON uczestniczących w projekcie
3)  dla 10 ON z WTZ kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej w pracowniach Zakładu Aktywności Zawodowej 
(kursy i staże na stanowiskach pracy),
Całkowita wartość projektu 1 282 524,00 zł.
Koszt od 1.02.2018 do 31.12.2018 - 444 336,83 zł

8. Projekt "Bądź aktywny - Włącz się" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII – Integracja 
społeczna, Działanie – 8.2 Włączanie społeczne. Umowa została zawarta w dniu 20.12.2017r. z Województwem Opolskim, 
reprezentowanym przez Zarząd Województwa Opolskiego. Czas trwania projektu 01.12.2017 . W ramach projektu wsparciem 
zostanie objętych 10 osób niepełnosprawnych (ON) kompleksowy program aktywizacji społecznozawodowej dla 10 ON w 
pracowniach Zakładu Aktywności Zawodowej (kursy i staże na stanowiskach pracy), podniesienie lub zmianę kwalifikacji i 
kompetencji zawodowych i społecznych niezbędnych na rynku pracy. 20 osób (rodziców/opiekunów) z otoczenia osób 
niepełnosprawnych otrzyma wsparcie psychologiczne i psychospołeczne, pedagogiczne, obywatelskie i społeczne, prawne. 
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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. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

Celem ogólnym jest:
1) Doradztwo psychologiczne, prawne i socjalne rodzin ON uczestniczących w projekcie
2) Staże zawodowe dla 10 ON z terenu 3 powiatów województwa opolskiego w pracowniach ZAZ
Całkowita wartość projektu 666 900,00 zł.
Koszt od 1.02.2018 do 31.12.2018 - 226 621,17 zł

 
II. Odpłatną działalność pożytku publicznego:
1. Zakład Aktywność i Zawodowej - ZAZ 
W ZAZ zatrudnionych było 80 pracowników, w tym 60 niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym. Celem 
zadania jest przygotowanie osób z niepełnosprawnością do pracy na otwartym rynku
Całkowity koszt realizacji zadania: 2 276 558,46 zł 
Dotacje na działalność ZAZ Fundacja otrzymała ze środków PFRON przez ROPS Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 1 110 
000,00 zł.
10% dotacji na działalność ZAZ w wysokości 123 333,0 zł Fundacja otrzymała z Samorządu Województwa Opolskiego.
Dofinansowanie z PFRON w ramach SODiR  do wynagrodzeń i składek ZUS pracowników niepełnosprawnych wynosiło 713 
340,31 zł 
Pozostałe przychody z tytułu amortyzacji środków trwałych finans. z dotacji, wynagrodzeń płatnika, zaokr. podatku VAT wynoszą  
20 037,00 zł.
Przychody ze sprzedaży towarów i usług: 267 562,71 zł
Środki Fundacji: 42 285,44 zł

2. Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej - NZOZ
Dotacja na działalność pochodziła z kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia
Kontrakt na rok 2018 wyniósł  1 199 545,53 zł na następujące usługi medyczne:
1) Ambulatoryjne specjalistyczne świadczenia zdrowotne:
- poradnia neurologiczna
- poradnia logopedyczna
2) Zdrowie psychiczne:
- poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
3) Rehabilitacja w ośrodku dziennym
4) Ambulatoryjna rehabilitacja
5) Stomatologia
- poradnia ogólnostomatologiczna
- poradnia ogólnostomatologiczna dla dzieci
Nadwyżka przychodów nad kosztami w wysokości  162 446,86 zł została przeznaczona na działalność statutową Fundacji

3. Zajęcia ruchowe dla dzieci indywidualne i grupowe z elementami SI i trening umiejętności społecznych
Przychód: 18 880,00 zł
Koszty: 18 904,84 zł

Druk: NIW-CRSO 5



2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

1500

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Działalność pozostałych organizacji 
członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowana:
1. Prowadzenie Środowiskowego Domu 
Samopomocy
2. Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej
3. Prowadzenie wielospecjalistycznej 
rehabilitacji dzieci, młodzieży i dorosłych osób 
niepełnosprawnych
4. Gromadzenie i właściwe wykorzystanie 
środków finansowych i rzeczowych 
pochodzących z darów od osób fizycznych i 
prawnych - przekazanych Fundacji na cele 
rehabilitacyjne indywidualnych osób 
niepełnosprawnych 
5. Prowadzenie pomocy żywnościowej dla rodzin 
o niskim dochodzie
6. Kampania reklamowa w celu  pozyskania 1%
7. XXIV Festyn Fundacji "25 lat Warsztatu Terapii 
Zajęciowej"
8. IV Bal Charytatywny "Dom dla Serc"

94.99 Z 223 136,80 zł

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, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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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. Jeżeli 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

2 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Działalność fizjoterapeutyczna prowadzona jako 
zadanie zlecone przez PFRON
W ramach zadań zleconych przez PFRON 
prowadzimy Ośrodek Wczesnej Interwencji, w 
którym realizowane są:
1. Rehabilitacja ruchowa. Celem jest zdobycie, 
poprawa lub utrzymanie sprawności ruchowej, 
która pozwala osobom niepełnosprawnym na 
zwiększenie samodzielności w życiu codziennym, 
a przez to pełniejsze uczestniczenie w życiu 
społecznym. 
2. Terapia logopedyczna. Efektem pracy 
logopedów jest poprawa komunikacji w celu 
osiągnięcia maksymalnej możliwej 
samodzielności
3. Terapia psychologiczna. Działania w zakresie 
terapii i wsparcia psychologicznego stanowią 
integralny element systemu kompleksowej 
rehabilitacji dzieci, młodzieży oraz dorosłych 
osób niepełnosprawnych. 
4. Terapia pedagogiczna. Celem jest 
usamodzielnienie i poprawa funkcjonowania 
społecznego w oparciu o działania na rzecz 
wszechstronnego rozwoju umysłowego, 
psychicznego i społecznego dziecka 
niepełnosprawnego.
5. Pogotowie terapeutyczne. Celem pogotowia 
terapeutycznego jest odciążenie 
rodziców/opiekunów w zakresie sprawowania 
opieki nad dzieckiem z wrodzona 
niepełnosprawnością tzw. obecnie pomoc 
wytchnieniowa.
6. Poradnictwo psychologiczne – spotkania dla 
rodziców. Celem jest wyposażenie rodzica w 
narzędzia i kompetencje niezbędne do 
przezwyciężania trudności wychowawczych i 
emocjonalnych w procesie aktywizacji i drodze 
do samodzielności

86.90 Z 0,00 zł
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Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Działalność pozostałych organizacji 
członkowskich gdzie indziej 
niesklasyfikowana:Prowadzenie 
Niepublicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej 
– NZOZ
W ramach kontraktu z NFZ prowadzimy 
Ośrodek Rehabilitacji kompleksowej - OKR.
Fundacji prowadzi  w OKR kompleksową 
rehabilitację dzieci, młodzieży i dorosłych. 
Poprzez zapewnienie niezbędnej terapii 
pomagamy w dążeniu do pełnej lub 
najwyższej możliwej sprawności. Nasi 
najmłodsi pacjenci maja 5 tygodni, Poprzez 
zapewnienie pomocy we wszystkich sferach 
życia małego pacjenta i jego rodziny dajemy 
szansę na samodzielność i godne życie, 
nawet jeśli nie da się całkiem zniwelować 
skutków niepełnosprawności.
Celem funkcjonowania OKR jest 
zapewnienie kompleksowej, 
wielospecjalistycznej rehabilitacji przede 
wszystkim dzieciom, młodzieży i dorosłym 
osobom niepełnosprawnym w zakresie 
rehabilitacji leczniczej i społecznej poprzez 
prowadzenie terapii:
- Fizjoterapii
- Terapii logopedycznej
- Terapii psychologicznej
- Terapii zajęciowej
- Terapii pedagogicznej
A także zapewnienie opieki lekarskiej w 
ramach kontraktu z NFZ:
• Lekarz neurolog
• Lekarz rehabilitacji
• Lekarz psychiatra
• Lekarz dentysta

W ramach działalności OKR zapewniamy 
również wsparcie Rodzinom w zakresie :
• Pomocy doradcy społecznego i prawnika
• Konsultacji psychologicznych dla rodziców
• Konsultacji z zakresu seksualności osób 
niepełnosprawnych
• Grupy wsparcia dla rodziców.

94.99 Z 0,00 zł

Druk: NIW-CRSO 8



2 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Zakład Aktywności Zawodowej (ZAZ)
W ZAZ zatrudnionych było 80 pracowników 
w tym 60 osób niepełnosprawnych 41 ze 
znacznym stopniem niepełnosprawności z 
różnymi niepełnosprawnościami 19 z 
umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności z upośledzeniem 
umysłowym, z chorobami psychicznymi i z 
autyzmem. Pracownicy niepełnosprawni 
zatrudnieni byli w 6 pracowniach:
- poligrafii
- krawieckiej
- artystycznej
- ceramicznej
- sitodruku
- terenów zielonych
w marketingu, księgowości i w Galerii 
Twórczości Osób Niepełnosprawnych "Biały 
Kruk".
Misją ZAZ jest przygotowanie osób 
niepełnosprawnych do pracy na otwartym 
rynku. Oprócz rehabilitacji zawodowej w 
Zakładzie Aktywności Zawodowej 
realizowana jest rehabilitacja lecznicza i 
społeczna.
Nasz ZAZ jest usługowo-wytwórczy.  Usługi 
realizowane są dla zleceniodawców z 
terenu całego kraju, natomiast wyroby 
sprzedajemy w Galerii "Biały Kruk"
Galeria jest także miejscem, w którym 
odbywają się warsztaty z różnych technik 
rękodzieła artystycznego dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych.
Galeria uczestniczy w imprezach 
organizowanych w Opolu jak np. Noc 
Kultury, Śniadanie Wielkanocne, Kiermasz 
Bożonarodzeniowy.

80.30.Z 0,00 zł
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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 zysków i strat) 7 760 671,96 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 5 211 545,91 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 1 648 435,10 zł

3 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

W ramach odpłatnej rehabilitacji 
prowadziliśmy zajęcia ruchowe z 
elementami integracji sensorycznej - 
prowadził fizjoterapeuta i fizjoterapeuta SI. 
Są to zajęcia ruchowe zawierające 
elementy  integracji sensorycznej, 
ćwiczenia na specjalistycznym sprzęcie 
gdzie stymulowane są systemy 
przedsionkowy, proprioceptywny, 
dotykowy wzrokowy, słuchowy i węchowy. 
Ich celem jest poprawa w zakresie 
odbierania, przetwarzania i organizowania 
informacji sensorycznej. Jest to możliwe 
dzięki dostarczaniu kontrolowanej ilości i 
jakości bodźców sensorycznych, aby 
dziecko mogło odpowiedzieć odpowiednią 
reakcją adaptacyjną.
Zajęcia, w których wykorzystywana jest 
integracja sensoryczna są nakierowane na 
stymulację zmysłów. Są dostosowane do 
poziomu rozwojowego dziecka i mają 
postać „naukowej zabawy”, która jest dla 
dziecko przyjemnością i jednocześnie pracą, 
nastawioną na osiągnięcie sukcesu. To 
ćwiczenia, które mają „nauczyć układ 
nerwowy” dziecka właściwego odbierania i 
reagowania na informacje odbierane przez 
jego zmysły, aby umożliwić dziecku 
zdobywanie nowych umiejętności i wiedzy, 
rozwijać jego pasje i zainteresowania.
Zajęcia ruchowe z elementami terapii SI 
prowadzone  są w oparciu o:
- wywiad z rodzicami dotyczący przebiegu 
ciąży, rozwoju ruchowego i poznawczego 
dziecka, przebytego leczenia, odbytych 
terapii
- kwestionariusz  sensomotoryczny 
informujący o funkcjonowaniu dziecka

93.13 Z 0,00 zł

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. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności
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c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 890,44 zł

e) pozostałe przychody 899 800,51 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 595 204,44 zł

2.4. Z innych źródeł 2 549 126,05 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 10 573,01 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 242 436,66 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących 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 Zadania zlecone organizacjom pozarządowym przez PFRON,MSZ,UM i UM oraz proj.ze śr. EFS - 
wkład własny

142 681,42 zł

2 Dofinansowanie do działalności jednostek Fundacji: Środowiskowego Domu Pomocy, Warsztatu 
Terapii Zajęciowej i Zakładu Aktywności Zawodowej i nie do zadań zleconych związane z realizacją 
Balu Dar Serca i Festynu Fundacji

72 354,47 zł

3 Wydatki reklamowe związane z otrzymaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 19 299,86 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 234 335,75 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 4 382 005,72 zł

w 
tym:

579 349,18 zł

200 002,00 zł

1 087 770,61 zł

2 514 883,93 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

w 
tym:

77 025,00 zł

249 730,63 zł

219 403,14 zł

49 045,67 zł

0,00 zł

0,00 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)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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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 -702 976,23 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 77 113,66 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 poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 7 866 708,89 zł 223 136,80 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

5 914 522,14 zł 223 136,80 zł

1 571 321,44 zł 0,00 zł

0,00 zł

28 737,42 zł

350 426,91 zł

1 700,98 zł 0,00 zł

4 Zaspokojenie potrzeb niepełnosprawnych podopiecznych - zakup materiałów i zwrot za leczenie 8 100,91 zł

1 Działalność statutowa Fundacji 242 436,66 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 19 299,86 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

19 299,86 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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.
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

179 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. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

132,40 etatów

27 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0 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)

42 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)

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

42 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 4 830 437,63 zł

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

4 830 437,63 zł

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

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) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

0,00 zł

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

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

402 536,47 zł

13 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  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

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)

13 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 13 osób

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

13 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

4 681 965,20 zł

4 050 621,00 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

56 531,00 zł

- inne świadczenia 574 813,20 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 148 472,43 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 1 441 491,23 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 3 388 946,40 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 zł

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

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

wynagrodzenie m-czne łącznie z nagrodą jubileuszową i 
odprawą emerytalną

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 Środowiskowy Dom 
Samopomocy

ŚDS obejmuje opieką oraz 
rehabilitacją leczniczą i 
społeczną 40 podopiecznych z 
zaburzeniami psychicznymi z 
niepełnosprawnościami 
zespolonymi. W ŚDS 
realizowany jest program 
terapeutyczny zgodny z umową 
między Fundacją a Gminą 
Opole. 
Prowadzono następujące 
zadania:
- treningi: funkcjonowania w 
życiu codziennym, umiejętności 
interpersonalnych, 
rozwiązywania problemów i 
spędzania wolnego czasu,
- terapię ruchową, zajęciową i 
muzykoterapię
- zajęcia przygotowujące do 
uczestnictwa w WTZ i pracy w Z

Urząd Miasta Opola 827 226,00 zł

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

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

12 980,90 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)

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 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 lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu 2

2 Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Opolu 1

3 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu 1

4 Urząd Miasta Opola Wydział Zdrowia i Rozwoju Społecznego 1

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

1 Szczęśliwi razem pomoc Ministerstwo Spraw Zagranicznych 200 002,00 zł

2 Wielospecjalistyczna 
rehabilitacja dzieci, 
młodzieży i osób dorosłych 
oraz poradnictwo społeczno-
obywatelskie, prawne i 
psychologiczne dla osób 
niepełnosprawnych i ich 
rodzin

rehabilitacja Państwowy Fundusz rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

824 023,93 zł

3 Dofinansowanie kosztów 
działania Zakładu 
Aktywności Zawodowej

aktywizacja osób 
niepełnosprawnych

Województwo Opolskie ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

1 110 000,00 zł

4 Dofinansowanie Warsztatu 
Terapii Zajęciowej

rehabilitacja Miasto Opole ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

580 860,00 zł
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5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Janina Kural
TeresaJednoróg

KazimierzJednoróg
MariaWodecka-Szpala

Jolanta Sztorc 
Katarzyna Krzempek

Data wypełnienia sprawozdania
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