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                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2021

• 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 2022-09-05

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

2001-04-12

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

Małgorzata Jagieluk Prezes Zarządu TAK

Katarzyna Krzempek Wiceprezes Zarządu TAK

Jolanta Sztorc Wiceprezes Zarządu TAK

Izabela Gajdamowicz Wiceprezes Zarządu TAK

Mieczysław Szmańda Wiceprezes Zarządu TAK

Michał Matysiak Wiceprezes Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Piotr Malinowski Przewodniczący Rady 
Fundacji

TAK

Mariola Lizner Członek Rady Fundacji TAK

Martyna Kisielewska Członek Rady Fundacji TAK

Tomasz Szewczyk Członek rady 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, 
w tym także:
 prowadzenie ośrodków całodobowej opieki, 
 zapewnienie zakwaterowania krótkoterminowego,
 prowadzenie mieszkań treningowych i mieszkań chronionych dla osób 
niepełnosprawnych.
2. Działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje 
pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o 
pożytku publicznym i o wolontariacie.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Fundacja realizuje swoje cele poprzez udzielanie specjalistycznej pomocy i 
poprzez realizację zadań publicznych.

1. W zakresie udzielania specjalistycznej pomocy działalność Fundacji 
obejmuje:
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;
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 zagranicą, których 
cele zbliżone są z celami Fundacji.

2. 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 
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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 Dom od 31 lat zapewnia całożyciowe wsparcie osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom w postaci rehabilitacji 
medycznej, społecznej i zawodowej, jak również wsparcie doradcy społecznego i prawnika w zakresie np. zadłużenia, uzyskania 
świadczeń, pomocy mieszkaniowej. Wszystkie nasze działania kierowane są na najlepsze z możliwych funkcjonowanie w 
społeczeństwie rodzin borykających się z niepełnosprawnością.  Obecnie w bazie naszej fundacji znajduje się ponad 1800 rodzin 
z całego województwa opolskiego i województw ościennych. W rodzinach tych funkcjonuje jedno lub więcej dzieci z 
niepełnosprawnością. Nasza główna działalność to leczenie i specjalistyczna, kompleksowa rehabilitacja. Nasi najmłodsi 
pacjenci trafiają do nas już w piątym tygodniu życia. Niektóre dzieci zostaną z nami na zawsze, ale niektóre dzięki naszej pracy 
będą zdrowe. Efekty naszej pracy czasem są spektakularne, a czasem trzeba na nie poczekać – ale ZAWSZE WARTO! 
Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym prowadzi dwa duże ośrodki: Ośrodek Kompleksowej 
Rehabilitacji (ul. Szymanowskiego 1 w Opolu), w którym w systemie ambulatoryjnym rehabilitowanych jest ok. 350 dzieci w 
ramach wczesnej interwencji oraz Ośrodek Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej (ul. Mielęckiego 4a) dla dorosłych.  W ośrodku 
dla dorosłych działa Warsztat Terapii Zajęciowej dla 35 osób, Środowiskowy Dom Samopomocy dla 40 osób i Zakład Aktywności 
Zawodowej, w którym zatrudnionych jest 60 osób z niepełnosprawnością. Prowadzimy również Galerię Twórczości Osób 
Niepełnosprawnych „Biały Kruk” przy ul. Koraszewskiego w Opolu. Najnowszą jednostką Fundacji jest Warsztat Terapii 
zajęciowej w Tarnowie Opolskim dla 30 uczestników z powiatu opolskiego. 
Nad przebiegiem rehabilitacji w naszych ośrodkach czuwają lekarze, fizjoterapeuci, neurologopedzi, psycholodzy, 
psychoterapeuci, pedagodzy, terapeuci zajęciowi i instruktorzy zawodu.
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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

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

Osoby z niepełnosprawnością i ich rodziny

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

1820

2

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 dwóch Warsztatów Terapii 
Zajęciowej
3. Prowadzenie wielospecjalistycznej 
rehabilitacji dzieci, młodzieży i dorosłych osób 
niepełnosprawnych oraz ich rodzin. 
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 i ich otoczenia
5. Prowadzenie pomocy żywnościowej dla 
rodzin o niskich dochodach.
6. Prowadzenie kampanii reklamowej w celu 
pozyskania 1% - Kolorowy Korowód na ulicach 
Opola
7. Realizacja imprez i projektów na rzecz osób z 
niepełnosprawnościami. 
8. Pomoc socjalna i prawna dla osób z 
niepełnosprawnościami i ich otoczenia.

94.99 Z 66 154,00 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 tych zadań prowadzimy Ośrodek 
Wczesnej Interwencji, w którym realizowane są:
1. Rehabilitacja ruchowa, której celem jest 
zdobycie, poprawa i utrzymanie sprawności 
fizycznej, która pozwala osobom 
niepełnosprawnym na samodzielność w życiu, a 
przez to pełniejsze uczestniczenie w życiu 
społecznym.
2. Terapia logopedyczna, której efektem jest 
poprawa komunikacji w celu osiągnięcia 
maksymalnej możliwej samodzielności.
3. Terapia psychologiczna, która stanowi 
integralny element kompleksowej rehabilitacji 
dzieci, młodzieży i dorosłych.
4.Terapia pedagogiczna. Celem jest 
usamodzielnienie i poprawa funkcjonowania 
społecznego w oparciu o działania na rzecz 
wszechstronnego rozwoju umysłowego, 
psychicznego i społecznego dziecka.
5. Pogotowie terapeutyczne. Celem pogotowia 
terapeutycznego jest odciążenie 
rodziców/opiekunów w zakresie sprawowania 
opieki nad dzieckiem z wrodzona 
niepełnosprawnością - pomoc wytchnieniowa.
6. Poradnictwo psychologiczne, socjalne i 
prawne – spotkania dla rodziców celem 
wyposażenie w narzędzia i kompetencje 
niezbędne w procesie aktywizacji i drodze do 
samodzielności swojego dziecka.

86.90 Z 69 424,13 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

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 i opiekunów.

94.99 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) 9 442 394,63 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 6 143 154,63 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 1 989 055,54 zł

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

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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135 578,32 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 5 531 707,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 1 310 184,46 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 475 869,31 zł

2.4. Z innych źródeł 3 299 240,00 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 2 371,90 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 135 578,32 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 koszty reklam związanych z uzyskaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 18 297,48 zł

2 koszt wkładu własnego do dofinans. z PFRON na dział. rehab.- Mam możliwości-mogę! 69 424,13 zł

3 koszty działal. WTZ Opole 47 856,71 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

3 349,23 zł

0,00 zł

1 454 829,99 zł

4 073 527,78 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:

106 724,00 zł

97 084,10 zł

197 344,41 zł

74 716,80 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 -932 437,32 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 41 416,53 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: 9 459 358,20 zł 135 578,32 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

7 075 591,95 zł 135 578,32 zł

1 947 639,01 zł 0,00 zł

0,00 zł

15 917,40 zł

419 313,12 zł

896,72 zł 0,00 zł

1 działalność statutowa Fundacji 135 578,32 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 18 297,48 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

18 297,48 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)

212 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)

146,78 etatów

29 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)

0 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

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 6 093 433,91 zł

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

6 093 433,91 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)  

3 459,50 zł

0 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) 

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)

0 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 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

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

5 922 001,32 zł

5 410 728,84 zł

- nagrody

- premie

37 200,00 zł

113 029,00 zł

- inne świadczenia 361 043,48 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 171 432,59 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 1 148 070,93 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 4 945 362,98 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)

w pkt.11 - wynagrodzenie miesięczne łącznie z nagrodą 
jubileuszową za 15 lat pracy w Fundacji

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

Prowadzenie dziennego pobytu 
dla 40 osób niepełnosprawnych 
- młodzieży i dorosłych z 
zaburzeniami psychicznymi i z 
niepełnosprawnościami 
sprzężnymi.

Urząd Miasta Opola 935 325,50 zł

2 Zakład Aktywności 
Zawodowej - ZAZ

W ZAZ zatrudnionych było 78 
pracowników, w tym 60 
niepełnosprawnych w stopniu 
znacznym lub umiarkowanym. 
Celem zadania jest 
przygotowanie osób z 
niepełnosprawnością do pracy 
na otwartym rynku

Urząd Marszałkowski Województwa 
Opolskiego

166 667,00 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

11 938,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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3 Projekt "Pozwól mi dorosnąć 
III"

Projekt skierowany do rodziców 
nastolatków i dorosłych osób 
niepełnosprawnych, by 
pozwolili swoim dzieciom 
podejmować decyzje w ich 
sprawach i pozwolili im na 
samodzielność. Cykl warsztatów 
dla 20 ON i 20 rodziców.

Urząd Marszałkowski Województwa 
Opolskiego

64 660,00 zł

4 Projekt „Zadomowieni” Projekt skierowany był do 
rodzin borykających się z 
problemem 
niepełnosprawności: do 
rodziców/ opiekunów osób 
niepełnosprawnych (zarówno 
dzieci jaki dorosłych) oraz do 
grupy osób niepełnosprawnych. 
Prowadzony był w formie grup 
aktywności społecznej dla 
młodzieży  i grup wsparcia dla 
opiekunów.

Urząd Miasta Opola 30 000,00 zł

5 Przekraczając granice PRZEKRACZAJĄC GRANICE to 
projekt kierowany do osób z 
niepełnosprawnością, które 
podejmują codzienne próby 
przezwyciężania swoich 
ograniczeń- tym razem mieli 
taką szansę poprzez 
rozpoczęcie swojej przygody z 
nurkowaniem.

Urząd Marszałkowski Województwa 
Opolskiego

26 760,00 zł

6 26. Festyn Fundacji Dom 
Rodzinnej Rehabilitacji 
Dzieci z Porażeniem 
Mózgowym w Opolu pn. „30 
lat Pełni Energii”

Festyn jest wydarzeniem 
organizowanym cyklicznie, 
każdego roku od 26 lat. Jest 
ważnym wydarzeniem o 
charakterze integracyjnym, w 
którym biorą udział osoby 
niepełnosprawne i ich rodziny. 
Środowisko osób 
niepełnosprawnych 
współtworzy to wydarzenie dla 
mieszkańców Opola i okolic, co 
ma bardzo mocne walory 
aktywizujące. Jest to również 
okazja do zaprezentowani 
działań podopiecznych Fundacji 
DOM szerokiej publiczności, 
mieszkańcom Opola i całego 
regionu.

Urząd Marszałkowski Województwa 
Opolskiego

40 000,00 zł

7 Razem możemy więcej To projekt, którego celem było 
przeszkolenie kadry terapeutów 
Fundacji DOM w zakresie 
innowacyjnego podejścia do 
rehabilitacji społecznej i 
ruchowej poprzez 
przygotowanie ich do pełnienia 
roli asystenta i partnera 
nurkowego osób z 
niepełnosprawnością. W 
ramach projektu zostało 
przeszkolonych 5 terapeutów 
pracujących w Fundacji Dom.

Urząd Marszałkowski Województwa 
Opolskiego

10 000,00 zł
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

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

8 Warsztat Terapii Zajęciowej 
w Opolu

Fundacja prowadziła WTZ dla 
35 uczestników 
niepełnosprawnych z 
umiarkowanym lub znacznym 
stopniem niepełnosprawności, 
którego celem jest aktywizacja 
społeczna i zawodowa oraz 
przygotowanie do pracy.

Urząd Miasta Opola 83 867,08 zł

9 Warsztat Terapii Zajęciowej 
– WTZ w Tarnowie Opolskim

Fundacja prowadziła WTZ dla 
3o uczestników 
niepełnosprawnych z 
umiarkowanym lub znacznym 
stopniem niepełnosprawności z 
Powiatu Opolskiego. Celem jest 
aktywizacja społeczna i 
zawodowa oraz przygotowanie 
do pracy.

Powiat Opolski 72 320,00 zł

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

1 Zakład Aktywności 
Zawodowej - ZAZ

W ZAZ zatrudnionych było 78 
pracowników, w tym 60 
niepełnosprawnych w stopniu 
znacznym lub umiarkowanym. 
Celem zadania jest 
przygotowanie osób z 
niepełnosprawnością do pracy 
na otwartym rynku

PFRON 1 490 752,52 zł

2 Warsztat Terapii Zajęciowej 
w Opolu

Fundacja prowadziła WTZ dla 
35 uczestników 
niepełnosprawnych z 
umiarkowanym lub znacznym 
stopniem niepełnosprawności, 
którego celem jest aktywizacja 
społeczna i zawodowa oraz 
przygotowanie do pracy.

PFRON 743 924,93 zł

3 Warsztat Terapii Zajęciowej 
– WTZ w Tarnowie Opolskim

Fundacja prowadziła WTZ dla 
30 uczestników 
niepełnosprawnych z 
umiarkowanym lub znacznym 
stopniem niepełnosprawności z 
Powiatu Opolskiego. Celem jest 
aktywizacja społeczna i 
zawodowa oraz przygotowanie 
do pracy.

PFRON 650 880,00 zł

4 „Mam możliwości – mogę” Wielospecjalistyczna 
rehabilitacja dzieci, młodzieży i 
dorosłych osób z 
niepełnosprawnością dla 280 
beneficjentów oraz ich 
opiekunów.

PFRON 1 150 247,32 zł
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 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 

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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli
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Poza opisanymi wyżej Fundacja prowadzi jeszcze Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej - NZOZ w ramach 
odpłatnej działalności pożytku publicznego. Środki na działalność pochodziły z kontraktu z Narodowym Funduszem 
Zdrowia
Kontrakt na rok 2021 wyniósł 1 590 448,45 zł na następujące zakresy świadczeń:
1) Ambulatoryjne Opieka Specjalistyczna 
- poradnia neurologiczna
- poradnia logopedyczna
2) Zdrowie psychiczne:
- poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci do 18rż.
- I poziom referencyjny -ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej.
3) Ośrodek dziennej rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego. 
4) Stomatologia (poradnia ogólnostomatologiczna i ogólnostomatologiczna dla dzieci)
Nadwyżka przychodów nad kosztami w wysokości 112488,74 zł została przeznaczona na działalność statutową 
Fundacji.

Fundacja uzyskała dofinansowanie ze środków UE: „Rozbudowa i modernizacja budynku Fundacji przy  ul. 
Szymanowskiego” Nr Projektu: RPOP.02.01.04-16-0001/18. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 02 Konkurencyjna gospodarka, Poddziałanie 2.1.4 
Inwestycje dla Podmiotów Ekonomii Społecznej
Wartość projektu : 1142760,00 zł
Wysokość dofinasowania: 799932,00 zł ( 70%)
Wkład własny: 342 828 (30%)
Zakończenie realizacji projektu planowane jest a IV kwartał 2022r.

Inne informacje dotyczące działania Fundacji nie ujęte w innych miejscach sprawozdania merytorycznego: 

Warsztat Terapii Zajęciowej – WTZ w Opolu
Całkowity koszt zadania: 878 647,72 zł. Z tego:
-dotacja 759 360,00 zł środki PFRON (90%) wg algorytmu, w tym: 6850,00- na zakup śr. trw. - zwrócono 5 586,07 zł
-dotacja  84 373,34 zł środki Powiatu (10%) - zwrócono 506,26 zł
-środki Fundacji 47 856,71 zł.
Wykorzystanie dotacji ogółem: 830 791,01 zł, różnica w kwocie 6092,33 zwrócona została na konto miasta Opola.
 
Zakład Aktywności Zawodowej
Koszty działalności za 2021 r. wyniosły:2 935 547,11 zł, a przychody za 2021 r. -2 991 745,42 zł. Zysk w kwocie 
56198,31 zł zostanie przeznaczony na zasilenie Zakł. Fund. Aktywn. 

Środowiskowy Dom Samopomocy
Koszty działalności wyniosły 968976,32 zł, a przychody za 2021 r. - 959240,41 zł. Brakujące środki w kwocie 
9735,91 zł zostały pokryte ze śr. Fundacji.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Tarnowie Opolskim
Koszty działalności wyniosły 727446,34 zł, a przychody za 2021 r. - 723213,05zł. Brakujące środki w kwocie 4233,29
 zł zostały pokryte ze śr. Fundacji.

Koszty działalności samej Fundacji za 2021 r. wyniosły 3950152,54 zł, a przychody za 2021 r. - 3936066,93 zł. 
Strata wyniosła 14085,61 zł.

Całościowo koszty działalności za 2021 r. wyniosły 9459358,20 zł, a przychody za 2021 r.- 9442394,63 zł. 
Nadwyżka kosztów nad przychodami według stanu na dzień 31.12.2021 r. wszystkich jednostek w wysokości  16 
963,57 zł zostanie  przez organizatora wykazana jako strata, która zostanie zwiększona o zysk ZAZ w kwocie 56 
198,31 zł. Zysk ZAZ zostanie przekazany na Zakładowy Funduaz Aktywności. Ogólna strata pokryta przez fundusz 
statutowy wynosi 73 161,88 zł.

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

organizacji

M. Jagieluk, K. Krzempek, J. Sztorc, I. 
Gajdamowicz, M. Szmańda, M. 

Matysiak
Data wypełnienia sprawozdania 2022-09-05
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