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i Polityki Społecznej

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za rok 2015

• 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 Jednoróg Prezes Zarządu TAK

Izabela Gajdamowicz Członkini Zarządu TAK

Małgorzata Jagieluk Członkini Zarządu TAK

Katarzyna Krzempek Członkini Zarządu TAK

Jolanta Sztorc Członkini Zarządu TAK

Kazimierz Jednoróg Członek Zarządu TAK

Maria Wodecka Szpala Członkini 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)

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 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)                       

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.
3. Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi
4. Prowadzenie warsztatu terapii zajęciowej.
5. Prowadzenie edukacji osób niepełnosprawnych
6. Prowadzenie zakładu aktywności zawodowej
7. Prowadzenie zajęć profilaktyczno -terapeutycznych (świetlica 
terapeutyczna lub 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 
rehabilitacyjnych.  
10. Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych.
11. Organizowanie spotkań konsultacyjnych ze specjalistami.
12. Organizowanie zespołów do prowadzenia ćwiczeń rehabilitacyjnych.
14. Udostępnianie subkonta rodzinom osób niepełnosprawnych,  zgodnie 
z obowiązującym regulaminem korzystania z subkonta. 
15. Gromadzenie i właściwe wykorzystanie środków finansowych i 
rzeczowych pochodzących z darów od 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 i 
usamodzielniania osób niepełnosprawnych oraz pomocy społecznej ich 
rodzinom.
18. Współdziałanie z innymi organizacjami w kraju i zagranicą, których 
cele zbliżone są z celami Fundacji.

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Tadeusz Retmańczyk Przewodniczący Rady 
Fundacji

TAK

Teresa Lisak Członkini Rady Fundacji TAK

Jadwiga Luterek Członkini Rady Fundacji TAK

Krystyna Zarosa Członkini Rady Fundacji TAK

Kazimierz Rzepiela Członek Rady Fundacji TAK

Maria Głogiewicz Członkini Rady Fundacji TAK

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1. Niepubliczny Zespól Opieki Zdrowotnej - NZOZ 
Dotacja na działalność NZOZ pochodziła z kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Kontrakt na rok 2015 wyniósł 1 220 299,85 zł  na następujące usługi medyczne:
1) ambulatoryjne specjalistyczne świadczenia zdrowotne:
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

- poradnia neurologiczna
- poradnia logopedyczna
2) zdrowie psychiczne
- poradnia psychologiczna dla dzieci
3) rehabilitacja w ośrodku dziennym
4) ambulatoryjna rehabilitacja
5) stomatologia
- poradnia ogólnostomatologiczna
- poradnia ogólnostomatologiczna dla dzieci
2. Zadania zlecone organizacjom pozarządowym przez PFRON
Fundacja realizowała - zgodnie z umową następujące zadania:
1) rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych od 1 stycznia 2015 do 31 marca 2016 r.
Dotacja na ten okres wyniosła 844 865,16 zł, z tego na zakup środków trwałych 9 280,79 zł
Do 31 grudnia 2015r. wykorzystano z dotacji kwotę 615 203,74 zł, w  środki trwałe - 9 280,79 zł,
a pozostałość w kwocie 228 376,74 zł zostało do wykorzystania na I kwartał 2016 r.
Różnicę  w wysokości 1 284,68 zł zwrócono do PFRON
Wkład własny Fundacji: 63043,33 zł
2) Świetlica Terapeutyczna"
Otrzymane dofinansowanie od 1 stycznia 2015 r. do 31 marca 2016 r. wyniosło 359 097,47 zł
Do 31 grudnia 2015 r. wykorzystano 256 074,54 zł, a pozostałość w kwocie 100 421,64 zł pozostało do 
wykorzystania w I kwartale 2016 r. 
Różnicę w wysokości 2 601,29 zł zwrócono do PFRON
Wkład własny Fundacji: 24113,05 zł
3. Środowiskowy Dom Samopomocy- ŚDS
Dzienny pobyt dla 40 osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi.
Całkowity koszt realizacji zadania: 616 386,46 zł.
Dotacje na działalność ŚDS otrzymaliśmy z Urzędu Miasta Opola w wysokości 522 333,93 zł, w tym na 
zakup środków trwałych 5 581,60 zł. 
Ponadto otrzymaliśmy dodatkowe środki na wyposażenie ŚDS ze śr. Woj.Opol. w kwocie 11 469,07 zł, w 
tym na zakup śr. trwałych 11 469,70 zł.
Odsetki bankowe zwiększające dotację 3,42 zł
Darowizny na działalność 1 130,00 zł
Pozostałe przychody z tytułu amortyzacji śr.trw. finans. z dotacji oraz wynagrodzenie płatnika 6 348,87 
zł
Razem przychody 524 234,62
Środki własne Fundacji 92 151,84 zł
4. Warsztat Terapii Zajęciowej - WTZ
Fundacja prowadziła WTZ dla 30 uczestników niepełnosprawnych
Całkowity koszt zadania 510 439,46 zł
Dotacje na działalność WTZ z Urzędu Miasta Opola w wysokości 443 880,00 zł, w tym na zakup śr. 
trwałych 2 670,00 zł
10% dofinansowania do działalności w wysokości: 49 320,00 zł otrzymaliśmy ze starostw powiatowych 
poprzez Wydział Spraw
Pozostałe przychody z tytułu amortyzacji śr. trw. finans. z dotacji oraz wynagrodzenie płatnika 2 676,97 
zł
Otrzymane darowizny 5 875,00 zł
Środki Fundacji:17 232,49 zł
5. Zakład Aktywności Zawodowej - ZAZ
W zakładzie zatrudnionych było 77 pracowników, w tym 60 osób niepełnosprawnych w stopniu 
znacznym lub umiarkowanym.
Całkowity koszt zadania 2 399 261,67 zł
Dotację na działalność ZAZ Fundacja otrzymała z PFRON przez ROPS Urzędu Marszałkowskiego w 
wysokości  1 073 000,00 zł,
w tym na zakup śr. trwałych 19 352,02 zł
10% dotacji w wysokości 119 222,00 zł w tym zakup środków trwałych 3 427,94 zł
Przychody ze sprzedaży towarów i usług 493 468,70 zł 
Dofinansowanie z PFRON w ramach SODiR do wynagrodzeń i skł. ZUS pracowników niepełnosprawnych 
- 662 529,09 zł
Pozostałe przychody z tytułu amortyzacji śr.trw. finans. z dotacji oraz wynagrodzenie płatnika 46 335,24
 zł
Śr. własne Fundacji 27 486,60 zł
6. Kilometry dobra – Bicie rekordu Guinnessa 
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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)

1040

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

Fundacja zbierała pieniądze na dowóz osób niepełnosprawnych do placówek oraz na rehabilitację 
dzieci. Okres realizacji od 1.03 do 31.05.2015r. 
Kwota zebranych środków 31 785,47 zł
Całkowity koszt realizacji 19 950,69 zł
7. Moja rodzina – szczęśliwa rodzina – projekt dofinansowany  ze środków Fundacji Równi w Regionie
Projekt skierowany był do rodzin, w których występuje problem niepełnosprawności jej członka.
Projekt obejmował: 3 grupy wsparcia dla rodzin, warsztaty dla rodzin i specjalistów
Całość projektu 25 000,00 zł
Dofinansowanie ze środków Fundacji Równi w Regionie: 25000,- zł
8. XXI Festyn Fundacji „Pracuj z nami i baw się z nami”
– 14 czerwca 2015 – niedziela.  Impreza otwarta, ogólnodostępna, zorganizowana na Placu Wolności w 
Opolu, w godzinach 11.00-22.00. Na stosikach ZAZ odbywały się warsztaty artystyczne dla dzieci i 
dorosłych.  Galeria Biały Kruk sprzedawała  wyroby ŚDS, WTZ i ZAZ. Festyny Fundacji – to impreza 
cykliczna, odbywająca się każdego roku od 21 lat, która wpisała się w kalendarz imprez kulturalno-
rozrywkowych miasta Opola. 
Zadanie realizowaliśmy w terminie od  25 lutego 2015 do 30 czerwca 2015
Całość projektu 17 724,16 zł
Dofinansowanie z UM Opola: 15000,- zł
Środki własne Fundacji:2 724,16 zł
9. Wolontariat integracyjny
Projekt skierowany był do 40 osób niepełnosprawnych w wieku 18+  z Województwa Opolskiego .
Celem projektu było pobudzenie osób niepełnosprawnych do samodzielnego funkcjonowania i 
stawania się osobą społecznie odpowiedzialną. Cele realizowane były poprzez warsztaty i wizyty 
studyjne, w trakcie których uczestnicy nabywali niezbędne zasoby do pracy nad sobą i na rzecz 
lokalnego środowiska.
Termin realizacji zadania od 20.07 do 15.12.2015r.
Całość projektu:33 958,95 zł
Dofinansowanie ze środków Województwa Opolskiego:34 854,00 zł.
Różnicę w kwocie 895,05 zł zwrócono
10. Spotkanie opłatkowe. Wigilia Świąt Bożego Narodzenia w Fundacji
W projekcie uczestniczyło 170 osób niepełnosprawnych, razem z gośćmi i gośćmi z Gruzji ponad 250 
osób. Wigilia odbyła się 18 grudnia 2015r. w budynku przy ul. Mieleckiego 4a. 
Całość projektu: 11115,- zł
Dofinansowanie ze środków Województwa Opolskiego: 10000,- zł
Środki własne Fundacji : 1115,- zł
11. Rehabilitacja odpłatna
W ramach odpłatnej dział prowadziliśmy zajęcia dla dzieci z logorytmiki oraz zajęcia ruchowe z 
elementami integracji sensorycznej.
Przeprowadziliśmy zajęcia, za które otrzymaliśmy kwotę w wysokości 27 734,83 zł.
Całość przychodu przeznaczyliśmy na zapłatę specjalistom 
i na działalność statutową.
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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

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

Druk: MPiPS 5
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Działalność  
pozostałych organizacji 
członkowskich, gdzie 
indziej 
niesklasyfikowana.
Działalność nieodpłatna 
to: 
1. Prowadzenie NZOZ
2. Prowadzenie 
Środowiskowego Domu 
Samopomocy
3. Prowadzenie 
Warsztatu Terapii 
Zajęciowej
4. Prowadzenie 
Pogotowia 
Terapeutycznego
5. Prowadzenie 
Świetlicy 
Terapeutycznej
6. Prowadzenie 
rehabilitacji dzieci, 
młodzieży i dorosłych
7. Prowadzenie szkoleń 
i konsultacji dla 
rodziców przez 
specjalistów
8. Organizowanie 
spotkań dla rodziców 
osób 
niepełnosprawnych w 
celu wymiany 
doświadczeń w zakresie 
rehabilitacji i opieki nad 
osobami 
niepełnosprawnymi. 
9. Gromadzenie i 
właściwe wykorzystanie 
środków finansowych i 
rzeczowych 
pochodzących z darów 
od osób fizycznych i 
prawnych - 
przekazywanych dla 
Fundacji i na cele 
rehabilitacyjne 
indywidualnych osób 
niepełnosprawnych
10.Prowadzenie 
pomocy żywnościowej 
dla rodzin o niskim 
dochodzie

94.99.Z
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działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Usługi w zakresie 
specjalistycznej opieki 
lekarskiej Fundacja 
prowadzi Niepubliczny 
Zespół Opieki 
Zdrowotnej, a w którym 
prowadzimy:
1. Poradnia 
neurologiczna - lekarz 
neurolog
Lekarz neurolog 
prowadzi wywiad 
medyczny z rodzicami 
osoby 
niepełnosprawnej i 
ustala dalsze działania: 
kieruje do gabinetów 
fizjoterapii, logopedy i 
psychologa.
2. Poradnia zdrowia 
psychicznego - 2 lekarze 
psychiatrzy
Prowadzi indywidualną 
terapię psychologiczną. 
Psycholog współpracuje 
z lekarzem psychiatrą w 
zakresie pomocy 
osobom z zaburzeniami 
psychicznymi. Ponadto 
prowadzona jest 
psychoterapia i terapia 
rodzin.
3. Poradnia 
rehabilitacyjna - lekarz 
rehabilitacji
Prowadzimy 
rehabilitację dzieci z 
zaburzeniami wieku 
rozwojowego. W 
ramach oddziału 
odbywają się zajęcia 
terapeutyczne z 
wszystkich dziedzin 
rehabilitacji: logopedia, 
psychologia, 
pedagogika 
terapeutyczna, 
fizjoterapia.  Lekarze 
rehabilitacji ściśle 
współpracują z 
fizjoterapeutami. 
4. Poradnia 
stomatologiczna dla 
dzieci i dorosłych - 2 
lekarze stomatolodzy

86.22.Z
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działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Działalność 
fizjoterapeutyczna
prowadzona jako 
zadanie zlecone przez 
PFRON - Kompleksowa 
rehabilitacja dzieci, 
młodzieży i dorosłych 
oraz pomoc prawna. W 
Fundacji prowadzona 
jest codziennie 
rehabilitacji dzieci od 5 
tygodnia życia do 
dorosłości:
- terapia ruchowa
- masaż leczniczy
- fizykoterapia
- terapia logopedyczna
- terapia 
psychologiczna
Rodzice z  
niepełnosprawnym 
dzieckiem zgłaszają się 
do lekarza neurologa 
lub lekarza rehabilitacji, 
gdzie dzieci po 
zdiagnozowaniu mają 
ustalone formy terapii. 
Następnie trafiają do 
wiodącego terapeuty. 
Terapia prowadzona 
jest indywidualnie, w 
zależności od potrzeb 
osoby 
niepełnosprawnej od 1 
do 3 godzin dziennie od 
1 do 3 razy w tygodniu. 
Rodzice/opiekunowie 
uczestniczą w terapii 
dzieci ucząc się 
pielęgnacji, ubierania, 
rozbierania i karmienia 
dziecka.
Prowadzenie 
pogotowia 
terapeutycznego dla 
dzieci, których rodzice 
mogli w tym czasie 
zająć się swoimi 
sprawami np. pójść do 
lekarza, załatwić 
sprawy urzędowe. 
Dzieci otoczone są 
specjalistyczna opieką 
terapeutyczną. Jeśli w 
tym czasie mają swoją 
rehabilitację lub terapię 
psychologiczną czy 
logopedyczną - to 
specjaliści przychodzą 
do pogotowia i 
zabierają dzieci na 
terapie.

86.90.Z

Druk: MPiPS 8



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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Zakład Aktywności 
Zawodowej (ZAZ) 
prowadzony przez 
Fundację zatrudnia 78 
osób w tym 60 osób 
niepełnosprawnych z 
różnymi 
niepełnosprawnościami 
i chorobami 
psychicznymi w stopniu 
znacznym lub 
umiarkowanym.
Pracownicy 
niepełnosprawni w 
stopniu znacznym lub 
umiarkowanym 
zatrudnieni są w 6 
pracowniach: poligrafii, 
krawieckiej. 
artystycznej, terenów 
zielonych, sitodruku i 
ceramicznej oraz w 
dziale marketingu. 
Ponadto w centrum 
Opola prowadzimy 
Galerię Twórczości 
Osób 
Niepełnosprawnych 
"Biały Kruk", w której 
zatrudnionych jest 8 
pracowników 
niepełnosprawnych. 
Nasz ZAZ ma charakter 
usługowo wytwórczy; 
usługi wykonujemy dla 
zleceniodawców z całej 
Polski, a wyroby 
sprzedajemy w Galerii. 
Galeria jest też 
miejscem, w którym 
odbywają się warsztaty 
artystyczne dla uczniów 
różnych typów szkół 
oraz dla mieszkańców 
Opola, a także 
spotkania z ciekawymi 
ludźmi, wieczory 
artystyczne i koncerty. 
Każdego roku w Galerii 
odbywają  się 
wydarzenia artystyczne 
organizowane wraz z 
Opolskim 
Towarzystwem 

81.30.Z
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Muzycznym – Noc 
Kultury. 
Działalność ZAZ nie jest 
nastawiona na zysk.  
Wszelkie nadwyżki 
przychodów nad 
kosztami przekazywane 
są na zakładowy 
fundusz aktywności 
ZFA. Z funduszy ZFA 
korzystają osoby 
niepełnosprawne na 
zakup leków, sprzętu 
rehabilitacyjnego, 
remontów mieszkań, 
wyposażenia i pokrycie 
kosztów innych  
potrzeb np. na 
sfinansowanie kosztów 
turnusów 
rehabilitacyjnych.

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Logorytmika - 
Działalność służąca 
poprawie kondycji 
fizycznej - zajęcia 
polegały na połączeniu 
terapii logopedycznej z 
rytmiką, aby 
oddziaływać na sferę 
słuchową, słuchowo-
ruchową i ruchową 
osoby, którą się leczy 
bądź rehabilituje. 
Metodę tę stosuje się 
przede wszystkim w 
pracy z dziećmi, przy 
czym na jej skuteczność 
nie ma wpływu ich 
rozwój intelektualny 
czy też ruchowy, jak 
również wrażliwość 
muzyczna czy jej brak. 
Najistotniejszym 
elementem w 
stosowanych 
ćwiczeniach słowno-
ruchowych jest rytm. 
Na bazie ćwiczeń 
muzyczno-ruchowych 
stosuje się ćwiczenia 
słowno-ruchowe, 
których wiodącym 
składnikiem jest rytm.  
Naturalny i swobodny 
ruch, będący obok 
muzyki podstawowym 
motywem ćwiczeń, 
umożliwia realizację 
zajęć rytmicznych ze 
wszystkimi dziećmi, 
niezależnie od ich 
poziomu 

93.13.Z
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intelektualnego, 
ruchowego i 
muzycznego rozwoju. 
Podkreśla się istotną 
rolę logorytmiki w 
funkcji uspołeczniającej 
i wychowawczej dzięki 
grupowej formie zajęć.
Zajęcia prowadzi 
logopeda, grupa 
wiekowa 3-10 lat liczy 4
 osoby. Dziecko ćwiczy z 
asystentem, w 
zajęciach 
wykorzystywane są 
elementy Terapii 
Knillów,  Metody Ruchu 
Rozwijającego Weroniki 
Sherborne oraz 
ćwiczenia Klanzy. 
Zajęcia polecane są dla 
dzieci z wadami 
wymowy np. jąkaniem, 
z opóźnionym 
rozwojem mowy, 
niedosłuchem czy 
dyslalią złożoną. Zajęcia 
prowadzone są w 
formie zabawy i 
przynoszą dzieciom  nie 
tylko wiele korzyści, ale 
i wiele radości.
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działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Działalność 
paramedyczna: zajęcia 
ruchowe  dla dzieci z 
elementami integracji 
sensorycznej SI.
Zajęcia ruchowe z 
elementami terapii SI, 
w których 
wykorzystywana jest 
integracja sensoryczna, 
to zajęcia  
terapeutyczne 
nakierowane na  
stymulację zmysłów. 
Zajęcia dostosowane są 
do poziomu 
rozwojowego dziecka i 
mają postać  "naukowej 
zabawy" , która jest dla 
dziecka przyjemnością i 
jednocześnie pracą 
nastawioną na 
osiągniecie sukcesu. 
Ćwiczenia te mają 
"nauczyć" układ 
nerwowy dziecka 
właściwego odbierania  
i reagowania na 
informacje odbierane 
przez  jego zmysły 
(dotyk, wzrok, słuch, 
czy powonienie), 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 
w poszczególnych 
sferach. 
Zajęcia odbywają się w 
małych grupach (4-5 
osobowych), prowadzi 
je fizjoterapeuta, 
terapeuta SI.

86.90.D
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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) 7,019,533.37 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 5,605,187.17 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 521,188.70 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 553.09 zł

e) Pozostałe przychody 892,604.41 zł

0.00 zł

1,220,299.85 zł

740,825.34 zł

2,605,218.78 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 670,216.75 zł

80,565.00 zł

288,593.82 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

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 311,390.98 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 4,566,343.97 zł
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267,873.51 zł

33,184.42 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 1,471,581.67 zł

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

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

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

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 35,464.15 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 318,161.59 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: 7,354,199.70 zł 318,161.59 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

6,392,438.07 zł 318,161.59 zł

587,289.36 zł 0.00 zł

0.00 zł

48,681.02 zł

321,421.27 zł

4,369.98 zł 0.00 zł

1 Dofinansowanie do działalności jednostek Fundacji Środowiskowego Domu Samopomocy, 
Warsztatu Terapii Zajęciowej, Zakładu Aktywności Zawodowej oraz projektów małych: XXI Festyn 
Fundacji "Pracuj z nami i baw się z nami" i Wigilia

130,995.93 zł

2 Zadania zlecone organizacjom pozarządowym przez PFRON - wkład własny Fundacji:
1) rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych
2) Świetlica Terapeutyczna

87,156.38 zł

3 Pokrycie częściowo straty bilans.z 2014 r. 93,238.67 zł

1 Działalność statutowa Fundacji 311,390.98 zł

2 Rehabilit.dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych- zakup materiałów i sprzętu do 
rehabilitacji

2,045.61 zł

3 Rehabilit.dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych- finansowanie turnusów 
rehabilitacyjnych, zapłata za rehabilitację w ośrodkach krajowych

4,725.00 zł

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

6,770.61 zł
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -787,250.90 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -66,100.66 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: podatek dochodowy 
od osób fizycznych -wynagrodzeń pracowników 
ZAZ

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)

185.0 osób

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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)

121.5 etatów
39.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

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

218.00 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

160.00 osób

58.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 3,738,002.51 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

3,529,344.43 zł

3,334,949.92 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

11,797.15 zł

0.00 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

0.00 osób

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0.00 osób

6.00 osób
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- inne świadczenia 182,597.36 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 208,658.08 zł

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

208,658.08 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 208,658.08 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)

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
(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)

2,563.79 zł

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

0.00 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)

Na wysokość najwyższego wynagrodzenia składa się 
miesięczne wynagrodzenie brutto pracownika plus 
100%miesięcznego wynagrodzenia brutto, ponieważ 
pracownik otrzymał w roku 2015 nagrodę jubileuszową po 
przepracowaniu 20 lat w Fundacji.
Jest to więc wysokość podwójnego wynagrodzenia.

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

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

0.00 zł

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

7,376.03 zł
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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 działał na rzecz 40 osób 
niepełnosprawnych z 
zaburzeniami psychicznymi z 
niepełnosprawnościami 
zespolonymi.Podczas zajęć 
realizowany jest program 
terapeutyczny zgodny z umową 
pomiędzy Fundacją a Gminą 
Opole.Prowadzono następujące 
działania:
- treningi: funkcjonowania w 
życiu codziennym, umiejętności 
interpersonalnych i 
rozwiązywania problemów, 
umiejętności spędzania 
wolnego czasu
- terapię ruchową, zajęciową i 
muzykoterapię
- zajęcia przygotowujące do 
uczestnictwa w WTZ i 
zatrudnienia w ZAZ

Urząd Miasta Opola 533,803.00 zł

2 10% dofinansowania do 
działalności Warsztatu 
Terapii Zajęciowej

Prowadzenie rehabilitacji 
leczniczej, społecznej i 
zawodowej dla 30 osób 
niepełnosprawnych w stopniu 
znacznym i umiarkowanym

Starostwa Powiatowe Miasta Opola i 
Powiatu Opolskiego

49,320.00 zł

3 XXI Festyn Fundacji "Pracuj z 
nami i baw się z nami"

Przybliżenie społeczeństwu 
Opola problemów osób 
niepełnosprawnych. W czasie 
Festynu pokazujemy dorobek 
jednostek Fundacji, występują 
artyści sprawni i 
niepełnosprawni z jednostek 
Fundacji oraz prezentowane są 
wyroby z Galerii Twórczości 
Osób Niepełnosprawnych "Biały 
Kruk". Organizujemy wiele 
atrakcji dla dzieci i dorosłych: 
warsztaty artystyczne, szycie 
maskotek, wykonywanie 
buttonów , strefę relaksu i tor 
sprawnościowy z przeszkodami 
dla dzieci. Na scenie występy 
zespołów osób sprawnych i ON

Urząd Miasta Opola 10,000.00 zł

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

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

4 Wolontariat Integracyjny Projekt skierowany był do 40 
osób niepełnosprawnych  z 
autyzmem lub i 
niepełnosprawnością 
intelektualną w wieku 18+ z 
terenu Województwa 
Opolskiego. Celem zadania było 
pobudzenie osób 
niepełnosprawnych do 
zwiększania umiejętności 
samodzielnego funkcjonowania 
i stawania się osobą społecznie 
odpowiedzialną. Działania w 
projekcie to warsztaty i wizyty 
studyjne, w trakcie których 
beneficjenci nabywali 
niezbędne zasoby do pracy nad 
sobąi na rzecz lokalnego 
środowiska.

ROPS Urząd Marszałkowski 34,854.00 zł

5 Spotkanie Wigilijne Spotkanie wigilijne jest  głęboko 
zakorzenione w świadomości 
naszych podopiecznych. 
Obchodzimy je uroczyście, 
przekazując  tradycje Wigilii i 
Świąt Bożego Narodzenia. Ten  
zwyczaj wypełniony jest 
wieloma znaczeniami. Wspólna 
modlitwa, łamanie się 
opłatkiem i wzajemne składanie 
życzeń, siadanie do stołu 
odświętnie nakrytego, 
spożywanie dań wigilijnych jest 
bardzo ważne  dla naszych 
podopiecznych. Uczestnicy 
poznają zasady jak ubrać się na 
taką uroczystość,  przygotowują 
jasełka, śpiewamy kolędy.

ROPS Urząd Marszałkowski 10,000.00 zł

6 10% dofinansowania do 
działalności Zakładu 
Aktywności Zawodowej

Dofinansowanie do działalności 
ZAZ. Zatrudnienie 60 osób 
niepełnosprawnych w stopniu 
znacznym lub umiarkowanym.

Województwo Opolskie 115,794.06 zł
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Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Wielospecjalistyczna 
rehabilitacja dzieci, 
młodzieży i osób dorosłych

Prowadzenie 
wielospecjalistycznej 
rehabilitacji dzieci, młodzieży i 
dorosłych:
 - prowadzenie rehabilitacji 
fizycznej, 
- prowadzenie rehabilitacji 
mowy, 
- prowadzenie rehabilitacji 
psychologicznej, 
- prowadzenie rehabilitacji 
społecznej w pogotowiu 
terapeutycznym
Celem projektu  było 
zmniejszenie skutków 
niepełnosprawności 250 osób 
niepełnoprawnych poprzez 
kompleksową i ciągłą 
rehabilitację osób 
niepełnosprawnych, a przez to 
zwiększanie samodzielności 
osoby niepełnosprawnej.

PFRON 844,865.16 zł

2 Świetlica Terapeutyczna dla 
osób pozostających w 
domach rodzinnych z bardzo 
ograniczonymi 
możliwościami korzystania z 
życia społecznego

Zadanie skierowane było do 20 
młodych osób 
niepełnosprawnych, które po 
ukończeniu gimnazjum 
pozostają w  domach 
rodzinnych bez możliwości 
jakiejkolwiek aktywności.
Osoby te mieszkają w małych 
miejscowościach koło Opola, z 
których przywożone były 
codziennie na rehabilitację 
społeczną i leczniczą. 
Organizowane były dla nich 
zajęcia terapeutyczne oraz 
rehabilitacji leczniczej. Ponadto 
organizowaliśmy dla nich 
wyjścia integracyjne do kina, 
zoo, do dużych sklepów, na lody 
lub pizzę.

PFRON 359,097.47 zł

3 Warsztat Terapii Zajęciowej WTZ stwarza 30 osobom 
niepełnosprawnym ze 
znacznym lub umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności i 
wskazaniem do terapii 
zajęciowej, możliwość 
rehabilitacji społecznej i 
zawodowej w zakresie 
pozyskania lub przywracania 
umiejętności niezbędnych do 
podjęcia zatrudnienia. Działania 
Warsztatu służą przygotowaniu 
uczestników do aktywnego 
włączenia się w życie społeczne, 
wyposażenia uczestników  w 
umiejętności, w celu znalezienia 
pracy, zwiększeniu 
samodzielności i lepszemu 
funkcjonowaniu w życiu.

Urząd Miasta Opola ze środków 
PFRON

443,880.00 zł
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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)

4 Zakład Aktywności 
Zawodowej

Zakład Aktywności Zawodowej 
zatrudnia 60 osób 
niepełnosprawnych w stopniu 
znacznym lub umiarkowanym. 
Pracownicy zatrudnieni są w 6 
pracowniach: artystycznej, 
ceramicznej, krawieckiej, 
poligrafii, sitodruku i terenów 
zielonych oraz w Galerii „Biały 
Kruk”. Nasz ZAZ jest usługowo 
wytwórczy. Misją ZAZ jest 
przygotowanie pracowników 
niepełnosprawnych do pracy na 
otwartym rynku pracy. Oprócz 
pracy pracownicy mają 
codzienną rehabilitację 
leczniczą.

ROPS Urzędu Marszałkowskiego ze 
środków PFRON

1,073,000.00 zł

5 Niepubliczny Zespól Opieki 
Zdrowotnej

Kontrakt na następujące usługi 
medyczne:
1) ambulatoryjne 
specjalistyczne świadczenia 
zdrowotne:
- poradnia neurologiczna
- poradnia logopedyczna
2) zdrowie psychiczne
- poradnia psychologiczna dla 
dzieci
3) rehabilitacja w ośrodku 
dziennym
4) ambulatoryjna rehabilitacja
5) stomatologia
- poradnia 
ogólnostomatologiczna
- poradnia 
ogólnostomatologiczna dla 
dzieci

NFZ 1,220,299.85 zł

6 MSZ „Polska Pomoc 
Rozwojowa” – projekt 
"Mogę na Ciebie liczyć"

Projekt realizowany był 
wspólnie z Filią Zakonu 
Kamilianów w Tbilisi (Gruzja).
Celem było wyposażenie osób 
niepełnosprawnych i członków 
ich rodzin w umiejętności i 
wiedzę pozwalającą na 
funkcjonowanie w 
społeczeństwie bez obaw na 
wykluczenie i marginalizację 
rodziny z powodu 
niepełnosprawności. Tworzenie 
reprezentacji rodzin, która 
zaangażuje się w tworzenie 
przepisów ułatwiających 
osobom niepełnosprawnym 
dostęp do rehabilitacji, 
zatrudnienia i czynnego 
uczestnictwa w życiu.

MSZ 249,211.00 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

X. Informacje uzupełniające

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

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

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

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

Rada Fundacji zatwierdziła sprawozdanie finansowe i report badania bilansu za rok 2015 w dniu 27.06.2016

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

organizacji

Teresa Jednoróg
30.06.2016 Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Wojewoda Opolski 2

2 Urząd Miasta Opola 1

3 Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego 1

4 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1

5 Państwowa Inspekcja Sanitarna w Opolu 1
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