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Data zamieszczenia sprawozdania 2022-10-12

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina WARSZAWA

Powiat WARSZAWA

Ulica UL. CHLUBNA Nr domu 88 Nr lokalu 

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 03-051 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 22 510 10 99

Nr faksu E-mail 
szansa@szansadlaniewidomych.org

Strona www www.szansadlaniewidomych.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2006-07-06

2009-04-24

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 01315430000000 6. Numer KRS 0000260011

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

Malwina Wysocka-Dziuba Prezes 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

Marek Kalbarczyk Przewodniczący Rady 
Fundatorów

TAK

Leonora Bużańska Członek Rady 
Fundatorów

TAK

Janusz Mirowski Członek Rady 
Fundatorów

TAK

Elżbieta Gutowska-
Skowron

Członek Rady 
Fundatorów

TAK

FUNDACJA SZANSA DLA NIEWIDOMYCH
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. tworzenie równych szans życiowych dla osób niepełnosprawnych, a w 
szczególności dla osób niewidomych i słabowidzących poprzez ich 
rehabilitację zawodową i adaptację społeczną, 
2. działalność charytatywna na rzecz osób niewidomych i słabowidzących 
– dzieci i osób dorosłych, 
3. promowanie edukacji, działalność oświatowa prowadzona na rzecz 
niewidomych i słabowidzących uczniów i osób dorosłych, 
4. upowszechnianie wiedzy na temat edukacji, rehabilitacji oraz 
kompleksowej pomocy osobom niewidomym i słabowidzącym, w tym 
prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej dla bliskichi osób 
zawodowo zajmujących się pracą i współpracą z niewidomymi i 
słabowidzącymi, 
5. przygotowywanie i kształcenie kadr pomagających osobom 
niewidomym i słabowidzącym w zakresie edukacji, rehabilitacji, integracji 
społecznej, 
6. pomoc dzieciom i osobom dorosłym niewidomym i słabowidzącym w 
nauce i adaptacji do środowiska sprawnych rówieśników oraz 
podejmowanie działań na rzecz integracji obu tych środowisk, 
7. promocja zatrudnienia, aktywizacja zawodowa osób niewidomych i 
słabowidzących pozostających bez pracy lub zagrożonych utratą pracy, 
8. promowanie, wspieranie rozwoju i upowszechnianie kultury i sztuki 
wśród osób niewidomych  i słabowidzących, 
9. promowanie, wspieranie rozwoju, upowszechnianie kultury fizycznej, 
rekreacji, sportu, turystyki wśród osób niewidomych i słabowidzących, 
10. ochrona praw, działalność na rzecz przestrzegania praw osób 
niepełnosprawnych, 
11. kształtowanie świadomości społecznej, opinii publicznej i 
popularyzowanie wiedzy na temat specyficznych potrzeb, możliwości, 
sytuacji społecznej osób niewidomych i słabowidzących oraz ich bliskich, 
12. reprezentowanie interesów środowiska niewidomych i 
słabowidzących oraz ich rodzin, 
13. działalność ekspercka, inicjowanie badań naukowych w dziedzinie 
okulistyki, terapii widzenia, edukacji, rehabilitacji, ochrony zdrowia osób 
niewidomych i słabowidzących. 
14. działalność na rzecz bliskich, opiekunów osób niepełnosprawnych oraz 
wolontariuszy.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1. organizowanie i prowadzenie niepublicznych placówek edukacyjnych i 
poradni specjalistycznych, 
2. inicjowanie, propagowanie i prowadzenie różnych form pomocy, 
samopomocy, poradnictwa, wymiany doświadczeń i informacji dla osób 
niewidomych i słabowidzących, ich bliskich; inicjowanie, organizowanie i 
prowadzenie lokalnych, środowiskowych grup wsparcia, 
3. organizowanie szkoleń dla osób niepełnosprawnych oraz osób 
pracujących z nimi i świadczących na ich rzecz pomoc w różnych 
dziedzinach, 
4. opracowywanie raportów o sytuacji społecznej osób niewidomych i 
słabowidzących oraz ich bliskich, 
5. organizację spotkań, zebrań, szkoleń, zjazdów, wyjazdów, prelekcji, 
konferencji, wykładów, dyskusji, 
6. organizowanie krajowych i międzynarodowych konferencji, sympozjów, 
seminariów, kursów, szkoleń z udziałem profesjonalistów z różnych 
dziedzin medycyny, rehabilitacji, edukacji, techniki  i terapii dla osób 
niepełnosprawnych oraz zaangażowanych w leczenie, rehabilitację, 
edukację i wszelką pomoc osobom niewidomym i słabowidzącym, 
7. prowadzenie poradnictwa skierowanego do osób niepełnosprawnych, 
ich bliskich, a także osób pracujących z osobami niepełnosprawnymi, 
8. działalność dokumentacyjną i wydawniczą, a zwłaszcza gromadzenie, 
opracowywanie, udostępnianie i wydawanie wszelkich publikacji 
dotyczących problematyki osób niewidomych i słabowidzących oraz ich 
bliskich, w tym opracowywanie i rozpowszechnianie poradników a także 
gromadzenie wszelkiej dokumentacji,  w tym również filmowej, 
fotograficznej i fonograficznej związanej z realizacją celów statutowych, 
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9. prowadzenie banku informacji o osobach niewidomych i 
słabowidzących oraz o formach dostępnej pomocy dla tej grupy 
niepełnosprawnych, 
10. wspieranie badań  naukowych i prac projektowych dotyczących 
rehabilitacji osób niepełnosprawnych, 
11. inicjowanie i wprowadzanie nowoczesnych metod rehabilitacji i 
edukacji, 
12. promowanie metod terapii, edukacji, wychowania, rehabilitacji osób 
niewidomych  i słabowidzących, w oparciu o własne doświadczenia, 
13. udzielanie pomocy oraz prowadzenie poradnictwa dla osób 
niewidomych i słabowidzących w zakresie zdobywania umiejętności 
zawodowych oraz pośrednictwo pracy dla osób niewidomych  i 
słabowidzących, 
14. organizowanie turnusów rehabilitacyjnych, turnusów 
specjalistycznych i ogólnousprawniających oraz innych form wypoczynku, 
rekreacji, rehabilitacji dla osób niewidomych  i słabowidzących, poza 
miejscem ich stałego pobytu, 
15. organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym, 
krajowym i międzynarodowym dla osób niewidomych i słabowidzących, 
ich bliskichi opiekunów, a także prowadzenie innych form usprawniania 
fizycznego osób niewidomych i słabowidzących, 
16. organizowanie wystaw, festynów, konkursów i innych imprez 
kulturalnych dla osób niepełnosprawnych lub z ich udziałem, 
17. organizowanie wystaw, prezentacji sprzętu rehabilitacyjnego oraz 
najnowszych rozwiązań technologicznych i oprzyrządowań skierowanych 
do osób niepełnosprawnych, w tym niewidomych i słabowidzących, 
18. organizowanie koncertów charytatywnych, aukcji, festynów i innych 
imprez, 
19. współdziałanie z organami władzy, organami administracji rządowej i 
samorządowej, organizacjami pozarządowymi, różnorodnymi 
organizacjami i osobami fizycznymi, podmiotami gospodarczymi w kraju i 
za granicą we wszystkich formach dozwolonych prawem służące celom 
statutowym Fundacji, 
20. współpracę ze środkami społecznego przekazu w zakresie 
upowszechnienia wiedzy na temat potrzeb osób niewidomych, 
słabowidzących oraz ich sytuacji życiowej, zawodowej i społecznej oraz 
kreowania postaw wrażliwości społecznej związanej z problemami osób z 
dysfunkcją wzroku, 
21. wspieranie (m. in. informacyjnie, szkoleniowe) innych organizacji 
pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych, a w 
szczególności niewidomych i słabowidzących, 
22. organizowanie działalności charytatywnej, akcji społecznych i zbiórek 
publicznych na rzecz realizacji celów statutowych, 
23. popieranie i wprowadzanie w życie idei integracji społecznej, 
24. podejmowanie działań mających na celu zapobieganie izolowaniu 
niepełnosprawnych  od uczestnictwa w życiu społecznym, ochrony praw, 
działalności na rzecz przestrzegania prawa osób niepełnosprawnych,  w 
tym niewidomych i słabowidzących, 
25. reprezentowanie interesów środowiska niewidomych i 
słabowidzących oraz ich bliskich,
26. propagowanie działalności Fundacji, 
27. Fundacja tworzy i prowadzi Narodowy Instytut Rehabilitacji 
Niewidomych.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

1. 
NAZWA: „Droga do samodzielności! Nowoczesna rehabilitacja osób z dysfunkcjami wzroku”
JEDNOSTKA UDZIELAJĄCA DOTACJI: PFRON
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NUMER UMOWY: ZZO/000746/07/D
OKRES REALIZACJI: 01.04.2020 - 31.03.2022
OPIS: Kierunek pomocy: 2. ZWIĘKSZANIE samodzielności osób niepełnosprawnych. Typ projektu: Prowadzenie rehabilitacji w 
placówce (rehabilitacja ciągła)

2. 
NAZWA: Wielkie Spotkanie Niewidomych, Słabowidzących i Wszystkich Niepełnosprawnych − REHA FOR THE BLIND® IN 
POLAND 2021”
JEDNOSTKA UDZIELAJĄCA DOTACJI: PFRON
NUMER UMOWY: ZZO/000704/07/D
OKRES REALIZACJI: 01.01.2021 - 31.12.2021
OPIS: Wydarzenie skierowane do środowiska osób niewidomych, słabowidzących i ich bliskich z całego kraju, składające SIĘ Z 
NASTĘPUJĄCYCH elementów:
- 16 spotkań wojewódzkich w formie konferencji merytorycznych dla środowiska, połączonych z otwartym piknikiem 
integracyjnym dla wszystkich CHĘTNYCH
- Ogólnopolski Konkurs IDOL, poprzedzony eliminacjami regionalnymi
- Ogólnopolska promocja Konferencji i idei nowoczesnej rehabilitacji
− Wydarzenie centralne w Warszawie, które obejmie merytoryczne prelekcje, panele dyskusyjne, warsztaty i ZAJĘCIA 
rehabilitacyjne, wystawy, konkursy i prezentacje.

3. 
NAZWA: „HELP wiedzieć WIĘCEJ − MIESIĘCZNIK, wiedza o świecie dotyku i DŹWIĘKU dla osób niewidomych, słabowidzących 
oraz ich otoczenia”
JEDNOSTKA UDZIELAJĄCA DOTACJI: PFRON
NUMER UMOWY: ZZO/000743/007/D
OKRES REALIZACJI: 31.03.2021 – 31.12.2021
OPIS: Wydawnictwo ciągłe wydawane w brajlu, czarnodruku oraz w wersji cyfrowej, kierowane do niepełnosprawnych i ich 
otoczenia dot. nowoczesnej rehabilitacji.

4. 
NAZWA: "Szlakiem Powstań Śląskich"
JEDNOSTKA UDZIELAJĄCA DOTACJI: Narodowe Centrum Kultury
NUMER UMOWY: "Szlakiem Powstań Śląskich"
OKRES REALIZACJI: 01.06.2020 − 15.11.2020
OPIS: Cel projektu: zrealizowanie oryginalnego spektaklu teatralnego, upamiętniającego powstania śląskie, w którym wystąpiły 
osoby niewidome i słabowidzące, będące amatorami o artystycznych uzdolnieniach. Powstała publikacja towarzysząca, 
przybliżającatematykę Powstań Śląskich.

5. 
NAZWA: ,,Mój niewidomy kolega"
JEDNOSTKA UDZIELAJĄCA DOTACJI: Urząd Miasta Katowice
OPIS: Cel projektu: ukształtowanie pozytywnych postaw wśród dzieci wczesnoszkolnych wobecosób niepełnosprawnych 
wzrokowo, szczególnie wobec ich rówieśników. Zrealizowano ZAJĘCIA dla uczniów, odbiorcami zadania było 379 dzieci 
szkolnych. Do odbiorców należy zaliczyć także nauczycieli i pośrednio rodziców i otoczenie dzieci.

6. 
NAZWA: "Niezwykłości Katowic. Wycieczki integracyjne po stolicy Górnego Śląska"
JEDNOSTKA UDZIELAJĄCA DOTACJI: Urząd Miasta Katowice
NUMER UMOWY: KUL/88/2021 z UM Katowice z 16/07/2021
OKRES REALIZACJI: 02/08/2021 - 30/10/2021
OPIS: Zorganizowanie 3 wycieczek po Katowicach z przewodnikiem

7. 
NAZWA: "Piękne bez względu na wszystko"
JEDNOSTKA UDZIELAJĄCA DOTACJI: Urząd Miasta Katowice
NUMER UMOWY: KUL/50/2021 z UM Katowice
OKRES REALIZACJI: 17/03/2021 - 31/05/2021
OPIS: organizacja warsztatów i wystawy

8. 
NAZWA: "Powstania Śląskie w naszej pamięci. Kalendarz tyflograficzny na 2022 r."

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-10-12 4



JEDNOSTKA UDZIELAJĄCA DOTACJI: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
NUMER UMOWY: WSL nr 3374/KL/2021 z dnia
17/08/2021
OKRES REALIZACJI: 01/07/2021 - 30/11/2021
OPIS: Wydanie i wydrukowanie 75 sztuk kalendarza tyflograficznego

9. 
NAZWA: Sprawny senior − technologia w drodze do aktywnego życia − III edycja
JEDNOSTKA UDZIELAJĄCA DOTACJI: Urząd Marszałkowski Województwa ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
NUMER UMOWY: 100/PS/2020
OKRES REALIZACJI: 14.09.2020 − 15.11.2020
OPIS: Zakres zadania: zorganizowanie cyklicznych spotkań warsztatowych dla 20 seniorów z dysfunkcją wzroku z województwa 
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO (osoby powyżej 60 roku życia, posiadające znaczny bądź umiarkowany stopień niepełnosprawności z 
tytułudysfunkcji narządu wzroku), tematyka spotkań związana była z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w życiu 
codziennym.

10. 
NAZWA: „Sprawny senior - technologia w drodze do aktywnego życia – IV edycja”
JEDNOSTKA UDZIELAJĄCA DOTACJI:  Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
NUMER UMOWY: 146/PS/2021
OKRES REALIZACJI: 01.06.2021 – 09.08.2021
OPIS: zorganizowanie warsztatów technologicznych dla 20 seniorów z dysfunkcją wzroku z województwa Świętokrzyskiego, w 
wymiarze 60 godz. (4 grupy pięcioosobowe po 5 godz. Przez 3 dni). przekazanie uczestnikom zadania 20 drobnych zestawów 
rehabilitacyjnych dobranych indywidualnie do potrzeb i preferencji.   zorganizowanie 2 spotkań integracyjnych usprawniających 
fizycznie i społecznie osoby starsze (spotkanie przy grillu, wyjście do stadniny koni) .

11. 
NAZWA: "Warsztaty czynności dnia codziennego szansą na samodzielne funkcjonowanie osób z dysfunkcją wzroku”
JEDNOSTKA UDZIELAJĄCA DOTACJI: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
NUMER UMOWY: 118/R
OKRES REALIZACJI: 15.06.2020 − 31.08.2020
OPIS: Zakres zadania: organizacja sześciodniowych warsztatów czynności dnia codziennego dla 15 niewidomych i 
niedowidzących z Województwa ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Celem warsztatów było przeciwdziałanie marginalizacji i dyskryminacji 
osób z dysfunkcją wzroku.

12. 
NAZWA: „Niewidomi samodzielni w działaniu – warsztaty nowoczesnej rehabilitacji”
JEDNOSTKA UDZIELAJĄCA DOTACJI: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
NUMER UMOWY: 211/R
OKRES REALIZACJI: 16.08.2021 – 10.11.2021
OPIS: organizacja warsztatów technologicznych oraz indywidualnych konsultacji dla 28 osób w tym 24 niewidomych i 
słabowidzących, legitymujących się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, symbol 04-O z. 7 powiatów 
Województwa Świętokrzyskiego, 4 opiekunów/przewodników pod okiem wykwalifikowanego eksperta od nowoczesnych 
technologii dla osób z dysfunkcją wzroku. (15  godz. lekcyjnych  – 3 dni). - wypożyczenie sprzętu specjalistycznego dla osób z 
dysfunkcją wzroku, z  którym będą mogli zapoznać się uczestnicy zadania- organizacja wyjścia integracyjnego - organizacja rajdu 
pieszego na Łysicę

13. 
NAZWA: „Moje życie w moich rękach – warsztaty samodzielności dla osób niewidomych i niedowidzących”
JEDNOSTKA UDZIELAJĄCA DOTACJI: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
NUMER UMOWY: 13/2021
OKRES REALIZACJI: 15.07.2021 – 31.08.2021
OPIS: - organizacja szkolenia wyjazdowego dla 10 osób niewidomych i niedowidzących z Województwa Świętokrzyskiego. 
Szkolenia obejmowały następującą tematykę:  - nowoczesne technologie dla osób z dysfunkcją wzroku,  - czynności dnia 
codziennego,  - odczytywanie tyflografiki – grafiki dla niewidomych.  Szkolenia odbywały się przez 5 dni w grupach 
pięcioosobowych przez 5 godz. Lekcyjnych na grupę.

14. 
NAZWA: Łódzki Kompas Wsparcia Społecznego i Zawodowego
JEDNOSTKA UDZIELAJĄCA DOTACJI: WUP w Łodzi / środki z EFS
NUMER UMOWY: RPLD.09.01.01-10-B054/19-00
OKRES REALIZACJI: 01.06.2020-31.12.2022
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OPIS: cel - Przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; realizacja - 
projekt realizowany w partnerstwie - Miasto Łódź - rekrutacja, coaching, doradztwo zawodowe; Open Education - mentoring, 
szkolenia, staże; FSDN - rekrutacja, wsparcie tyflospecjalisty, tyfloinformatyka, coaching, mentoring, zajęcia dla osób z 
dysfunkcją wzroku; docelowa liczba UP - 80 osów. W trakcie trwania projektu poszerzono grupę docelową projektu o osoby ze 
wszystkimi niepełnospranwościami ze wszystkich powiatów w województwie; wskaźniki - projekt w trakcie, ewaluacja do 
stwierdzenia po 31.12.2022

15. 
NAZWA: Postaw na swój sukces
JEDNOSTKA UDZIELAJĄCA DOTACJI: w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
na lata 2014-2020
NUMER UMOWY: RPWM.02.03.01-28-0135/18
OKRES REALIZACJI: 27.12.19-31.07.21
OPIS: podniesienie kwalifikacji ICT wśród osób z dysfunkcją wzroku, 4 grupy szkoleniowe w formie hybrydowej (5 uczestników 
stacjonarnie, 3 zdalnie), 32 osoby objęte wsparciem, wskaźniki zrealizowane

16. 
NAZWA: "Niewidomy kolega, mój dobry przyjaciel a ja już wiem jak mu pomagać ..." - III edycja
JEDNOSTKA UDZIELAJĄCA DOTACJI:  Samorząd Województwa Opolskiego ze środków PFRON
OPIS: Zakres projektu: ZAJĘCIA dla uczniów 50 szkół, w których WZIĘŁO udział co najmniej 2500 uczniów, stworzono film o 
pomocy niewidomym, wyposażono 20 szkół w oprogramowanie CLICKER, 30 szkół w publikacje transparentne.

17. 
NAZWA: Niewidomy kolega? Mój dobry przyjaciel, a ja już wiem jak mu pomagać. Zajęcia dla Opolskich szkół podstawowych 
(edycja IV).
JEDNOSTKA UDZIELAJĄCA DOTACJI: Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Opolu
NUMER UMOWY: IPS.AJ.4021-26/21
OKRES REALIZACJI: 2021-07-07 - 2021-12-15
OPIS: Cel: Prowadzenie kampanii informacyjnej i rekrutacja szkół do udziału w projekcie. Opis realizacji: Zakup pakietów 
edukacyjno-integracyjnych oraz publikacji dla szkół. Przeprowadzenie zajęć w 40 szkołach.Z uwagi na bieżącą sytuacje 
epidemiczną zajęcia stacjonarne odbyły się w 6 szkołach, natomiast w 34 zajęcia realizowane były w formie zdalnej.

18. 
NAZWA: Opolszczyzna bliska niewidomym 365 dni w roku i nie tylko- drugie wydanie kalendarza tyflograficznego.
JEDNOSTKA UDZIELAJĄCA DOTACJI: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu
NUMER UMOWY: IPS.AJ.4021-45/21
OKRES REALIZACJI: 2021-12-06 do 2021-12-31
OPIS: Cel: Wydanie 80 egzemplarzy ściennego kalendarza w druku transparentnym. Opis realizacji: wyposażenie 80 osób z 
niepełnosprawnością wzroku oraz instytucji, w woj. opolskim w zaadaptowany dla osóbniewidomych i niedowidzących 
kalendarz ścienny w druku powiększonym transparentnym z brajlem oraz wypukłymi grafikami
prezentującymi najciekawsze atrakcje, zabytki i obiekty kultury w województwie opolskim. Liczba beneficjentów: ok 80

19. 
NAZWA: Usługi asystenckie- pomoc niesiona osobom z dysfunkcą wzroku w codziennych czynnościach.
JEDNOSTKA UDZIELAJĄCA DOTACJI: Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Opolu
NUMER UMOWY: IPS.AJ.4021-31/21
OKRES REALIZACJI: 2021-10-15 - 2021-12-15
OPIS: Dzięki realizacji projektu czterech niewidomych i niedowidzących mieszkańców Opolszczyzny skorzystało z 160 godzin 
konkretnej pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Osoby te otrzymały konkretne zestawy rehabilitacyjne dostosowane do ich 
indywidualnych potrzeb. Realizacja zadania w zdecydowany sposób wpłynęła na poprawę jakości życia beneficjentów. Dzięki 
pomocy asystentów mogli liczyć na wsparcie w bardzo trudnych dla nich sytuacjach. Udzielona pomoc asystentów polegała 
między innymi na: pomocy w robieniu zakupów, drobnej pomocy w domu, dotarciu na pocztę, do kościoła, wsparciu w 
załatwianiu spraw Urzędowych oraz wyjściu na spacer. Każdy z  czterech beneficjentów mógł skorzystać z usługi 
gastronomicznej w ramach realizacji zadania.

20. 
NAZWA: "Rozwijanie umysłu i wyobrazni, czyli aktywna forma spędzenia czasu poprzez czytanie wartościowych książek i 
budowanie
własnych zakończeń!" II edycja konkursu czytelniczego.
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JEDNOSTKA UDZIELAJĄCA DOTACJI: Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Opolu
NUMER UMOWY: IPS.AJ.4021-25/21
OKRES REALIZACJI: 2021-07-07 - 2021-12-15
OPIS: W ramach zrealizowanego projektu zgodnie z ofertą zakupiliśmy publikacje wydane w różnych formatach, które trafiły do 
osób niewidomych i niedowidzących , Opolskich Bibliotek, organizacji pozarządowych, wolontariuszy, członków najbliższych 
rodzin itd. Z otrzymanej dotacji zakupiliśmy i przekazaliśmy do środowiska lokalnego: -119 książek czarnodrukowych,
-16 audiobooków,
-32 tomy publikacji w brajlu i druku transparentnym.
W efekcie rozstrzygnięcia konkursu czytelniczego związanego z projektem zakupiliśmy i przekazaliśmy nagrody książkowe dla 
wyłonionych przez kapitułę laureatów konkursu.

21. 
NAZWA: „Nawet pandemia nas nie zatrzyma - odpowiedzialni za siebie i innych zostajemy w domu, czytamy, rozwijamy SIĘ, 
wygrywamy”.
JEDNOSTKA UDZIELAJĄCA DOTACJI: Samorząd Województwa Opolskiego ze środków PFRON
OPIS: Projekt realizowany w partnerstwie z Wojewódzką Biblioteką Publiczną. Zakupiono książki w brajlu, czarnodruku i 
audiobooki, które zostały podarowane beneficjentom, organizacjom, bibliotekom itd. Zorganizowano konkurs czytelniczy nt. 
przeczytanych książek, laureaci otrzymali nagrody książkowe, najlepsze prace zostały publikowane w MIESIĘCZNIKU HELP.

22. 
NAZWA: Nie-Sami-Dzielni − rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne
JEDNOSTKA UDZIELAJĄCA DOTACJI: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020
NUMER UMOWY:RPOP.08.01.00-16-0062/19.
OKRES REALIZACJI: 15.06.2020 - 31.10.2023
OPIS: Cel projektu: ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU do usług społecznych i usług wspierających świadczonych w województwie opolskim 
na rzecz osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych, które pozwolą przeciwdziałając ich marginalizacji i wykluczeniu 
społecznemu.

23. 
NAZWA: Razem w Świecie Dotyku i Dźwięku
JEDNOSTKA UDZIELAJĄCA DOTACJI: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
NUMER UMOWY: 177/1/2021
OKRES REALIZACJI: 2021-07-01 - 2021-12-31
OPIS:wydanie 3 książek w formie audiobooków, zorganizowanie 5 spotkań autorskich połączonych z panelami dyskusyjnymi, 
zorganizowanie kampanii społecznej, zorganizowanie cyklu 3 szkoleń eksperckich, przeprowadzenie sondażu

24. 
NAZWA: Dotknij świata książek
JEDNOSTKA UDZIELAJĄCA DOTACJI: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
NUMER UMOWY: 62
OKRES REALIZACJI: 2021-07-01 - 2021-11-30
OPIS: Projekt zakłada kontynuację innowacji "DOTKNIJ ŚWIATA KSIĄŻEK", a w efekcie udostępnienie beneficjentom zadania 
trzech kompletów trójwymiarowych modeli postaci literackich

25. 
NAZWA: Świat dotyku i dźwięku… Obrazy widziane trzecim okiem
JEDNOSTKA UDZIELAJĄCA DOTACJI: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
NUMER UMOWY: 37
OKRES REALIZACJI: 2021-09-01 - 2021-11-30

26. 
NAZWA: Wierszowankidotykanki
JEDNOSTKA UDZIELAJĄCA DOTACJI: w ramach konkursu charytatywnego Aquanet S.A.
NUMER UMOWY: U/1325/BZ/XI/2021
OKRES REALIZACJI: 01.01.2021 - 30.06.2021
OPIS: Wydanie 100 egzemplarzy książki „Wierszowankidotykanki”

27. 
NAZWA: Niewidomi są fit - warsztaty dietetyczne dla osób z dysfunkcją wzroku.
JEDNOSTKA UDZIELAJĄCA DOTACJI: Gmina Tarnobrzeg
NUMER UMOWY: OP-IV.526.2.6.2021
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OKRES REALIZACJI: 04.05.2021-30.11.2021
OPIS: Nadrzędnym celem realizacji zadania publicznego była poprawa sytuacji oraz funkcjonowania osób z 
niepełnosprawnością wzroku będących mieszkańcami Gminy Tarnobrzeg. Cel został zrealizowany poprzez przeprowadzenie 
grupowych warsztatów dietetycznych dla 6 osób (zostały utworzone 2 grupy 3 – osobowe) z niepełnosprawnością wzroku.

28. 
NAZWA: „Niewidomi są Fit − warsztaty dietetyczne i sportowe dla osób obciążonych ryzykiem wystąpienia chorób 
cywilizacyjnych”
JEDNOSTKA UDZIELAJĄCA DOTACJI: Gmina Miasto Rzeszów
OKRES REALIZACJI: 03.08.2020 − 11.12.2020
OPIS: Cel projektu: przeprowadzenie warsztatów dietetycznych indywidualnych dla 6 osób mających na celu EDUKACJĘ 
mieszkańców Rzeszowa, w tym osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, pod kątem zapobiegania chorobom cywilizacyjnym, 
a także jaki wpływ ma sposób odżywiania oraz uprawianie aktywności fizycznej na WYSTĘPOWANIE chorób.

29. 
NAZWA: Niewidomi są fit - warsztaty dietetyczne dla osób z dysfunkcją wzroku.
JEDNOSTKA UDZIELAJĄCA DOTACJI: Gmina Miasto Krosno
NUMER UMOWY: PS.526.4.8.2021.MS
OKRES REALIZACJI: 17.05.2021 - 30.11.2021
OPIS:Pogłębianie wiedzy i upowszechnienie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Miasta Krosna, w szczególności z 
niepełnosprawnością wzroku. Powyższy cel został zrealizowany poprzez przeprowadzenie indywidualnych warsztatów 
dietetycznych dla trzech osób z niepełnosprawnością wzroku.

30. 
NAZWA: „Cztery Łapy − panel rewalidacyjny dla dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Rzeszowa”
JEDNOSTKA UDZIELAJĄCA DOTACJI: Gmina Miasto Rzeszów
OKRES REALIZACJI: 01.09.2020  − 15.12.2020
OPIS: Cel projektu:  wszechstronny rozwój i podwyższenie poziomu edukacyjnego dzieci  niepełnosprawnych zamieszkujących 
i/lub uczących SIĘ na terenie Miasta Rzeszowa, które wykazują deficyty i zaburzenia rozwojowe, utrudniające im NAUKĘ W 
szkole, poprzez zorganizowanie ZAJĘĆ o charakterze integracyjno−rehabilitacyjnym z alpakoterapii oraz szkolenie dla 
nauczycieli/pedagogów/opiekunów BĘDĄCYCH mieszkańcami Miasta Rzeszowa z zakresu obsługi edukacyjnego programu 
komputerowego wspomagającego rozwój dzieci.

31. 
NAZWA: Podkarpackie zamki otwarte dla turysty z dysfunkcją wzroku.
JEDNOSTKA UDZIELAJĄCA DOTACJI: Województwo Podkarpackie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie
NUMER UMOWY: 17/OR/K-P/2021
OKRES REALIZACJI: 19.07.2021 - 29.10.2021
OPIS: Nadrzędnym celem projektu było tworzenie warunków do rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych poprzez 
wspieranie działalności na rzecz dostępu osób niepełnosprawnych do atrakcji turystyczno-kulturalnych województwa 
podkarpackiego, ze szczególnym uwzględnieniem osób niewidomych i słabowidzących.

32. 
NAZWA: Kultura bliżej Nas. Dostępna książka jako forma włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami.
JEDNOSTKA UDZIELAJĄCA DOTACJI: Województwo Podkarpackie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie
NUMER UMOWY: 5/OR/K-W/2021
OKRES REALIZACJI: 15.09.2021 -10.12.2021
OPIS: Nadrzędnym celem projektu  było tworzenie warunków do włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami poprzez 
wspieranie uczestnictwa tych osób w przedsięwzięciach kulturalnych. Cel został osiągnięty poprzez promocję czytelnictwa 
wśród osób z niepełnosprawnościami połączoną z konkursem pn. „Dostępna książka – konkurs czytelniczy dla osób z 
niepełnosprawnościami”

33. 
NAZWA: Rozwój kompetencji cyfrowych u osób z dysfunkcją wzroku
JEDNOSTKA UDZIELAJĄCA DOTACJI: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
NUMER UMOWY: ROPS/79/2021
OKRES REALIZACJI: 01.06.2021-30.11.2021
OPIS: cel - Rozójkompetecji cyfrowych u osób z dysfunkcją wzroku. - przeprowadzenie indywidualnychszkoleń dla 15 osób z 
dysfunkcją wzroki, 12 godzin szkolenia dla każdej, 15 beneficjentów, podniesienie kompetencji

34. 
NAZWA: Marsz po zdrowie i wiedzę
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JEDNOSTKA UDZIELAJĄCA DOTACJI: Prezydent Miasta Szczecin
NUMER UMOWY: CRU Nr 21/0002518
OKRES REALIZACJI: 2021-08-22 -2021-11-30
OPIS: Zadanie polega na organizacji aktywnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami, szczególnie osób z dysfunkcją 
wzroku, legitymujących się aktualnym orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności w 
wyjazdowych zajęciach, przeplatanych turystyką krajoznawczą i poznawaniem kultury, historii oraz tradycji regionu, o 
charakterze aktywizacyjno-integracyjnym oraz rekreacyjnym i sportowym.

35. 
NAZWA: Aktywna Warszawa +
JEDNOSTKA UDZIELAJĄCA DOTACJI: Urząd m.st. Warszawy
NUMER UMOWY: PS/B/VI/3/3/8/2019-2021
OKRES REALIZACJI: 12.2018-11.2021
OPIS: 1) aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami
2) projekt zrealizowany zgodnie z ofertą
3) 215 osób łącznie

36. 
NAZWA: E-TAXI - audyt dostępności
JEDNOSTKA UDZIELAJĄCA DOTACJI: Urząd m.st. Warszawy
NUMER UMOWY: UMIA/PS/B/VI/3/3/164/2021
OKRES REALIZACJI: 27.09.2021 - 23.12.2021
OPIS: audyt dostępności 4 aplikacji do zamawiania taxi (Android, iOS)

37. 
NAZWA: Aktywna Warszawa II
JEDNOSTKA UDZIELAJĄCA DOTACJI: Urząd m.st. Warszawy
NUMER UMOWY: UMIA/PS/B/VI/3/3/444/2021-2024
OKRES REALIZACJI: 12.2021-11.2024
OPIS: aktywizacja społeczno-zawodowaosób z niepełnosprawnościami

38. 
NAZWA: Niewidomi bohaterowie będący wzorem dla innych przez 365 dni w roku.
JEDNOSTKA UDZIELAJĄCA DOTACJI: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze
NUMER UMOWY: ROPS.IV.91.5.2021/I
OKRES REALIZACJI:  2021.07.01-2021.12.31
OPIS: Druk 71 szt. kalendarza brajlowskiego

39. 
NAZWA: Zielonogórskie (za)głębie literackie-czytamy, tworzymy, wygrywamy
JEDNOSTKA UDZIELAJĄCA DOTACJI:  Urząd Miasta Miasta Zielona Góra
NUMER UMOWY: DE-SK-II.524.45.2021
OKRES REALIZACJI: 01.04.2021-30.10.2021
OPIS: Celem projektu opartego na organizacji konkursu literackiego, było zachęcenie do rozwijania umiejętności i twórczego 
oraz kreatywnego pisania tekstów autorskich przygotowanych przez mieszkańców Zielonej Góry, a także promowanie 
czytelnictwa wśród społeczności lokalnej.

40. 
NAZWA: 1920. Prawdziwy cud nad Wisłą” − książka Jarosława Szarka DOSTĘPNA dla niewidomych
JEDNOSTKA UDZIELAJĄCA DOTACJI: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
NUMER UMOWY: 08012/20/FPK/IK
OKRES REALIZACJI: 01.04.2020 - 03.05.2021
OPIS: Wydanie w brajlu książki „1920. Prawdziwy cud nad Wisłą” Jarosława Szarka

41. 
NAZWA: „Czy Jezus jest Bogiem? Od judaizmu do chrześcijaństwa” książka Pawła Lisieckiego DOSTĘPNA dla niewidomych
JEDNOSTKA UDZIELAJĄCA DOTACJI: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
NUMER UMOWY: 07992/20/FPK/IK
OKRES REALIZACJI: 01.07.2020 - 30.07.2021
OPIS: Wydanie w brajlu książki „Czy Jezus jest Bogiem? Od judaizmu do chrześcijaństwa” Pawła Lisieckiego

42. 
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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

NAZWA: Poezje i dramaty" Karola Wojtyły − DOSTĘPNE dla niewidomych
JEDNOSTKA UDZIELAJĄCA DOTACJI: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
NUMER UMOWY: 07997/20/FPK/IK
OKRES REALIZACJI: 01.06.2020 - 31.07.2021
OPIS: Wydanie w brajlu książki "Poezje i dramaty" Karola Wojtyły

43. 
NAZWA: "Biblioteki otwarte dla wszystkich 2.0 − szkolenia dla bibliotekarzy z obsługi niepełnosprawnego czytelnika i promocji”
JEDNOSTKA UDZIELAJĄCA DOTACJI: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
NUMER UMOWY: 07799/20/FPK/IK
OKRES REALIZACJI: 01.09.2020 - 31.12.2020

44. 
NAZWA: Miłośnicy czytania - książka dla niepełnosprawnych mieszkańców Białegostoku
JEDNOSTKA UDZIELAJĄCA DOTACJI: PFRON, KONKURS OGŁOSZONY PRZEZ MIASTO BIAŁYSTOK
NUMER UMOWY: 12/2021
OKRES REALIZACJI: 17.05.2021-10.12.2021
OPIS: CEL:  promocja czytelnictwa wśród osób z niepełnosprawnościami                      
OPIS REALIZACJI: W ramach zadania zostały zakupione i rozdystrybuowane książki w różnych formatach: czarnodruki, 
audiobooki oraz książki w alfabecie Braille'a lub w druku transparentnym w łącznej sumie 60 egzemplarzy. Osoby z 
niepełnosprawnościami zamieszkałe na terenie miasta Bialystok otrzymały je na spotkaniach promujących czytelnictwo. Łącznie 
odbyło się 10 spotkań po 2 godziny dla 40 osób z niepełnosprawnościami. Następnie 20 egzemplarzy książek zostało przekazane 
do instytucji publicznych mieszczących się na terenie miasta. Posumowaniem projektu było stworzenie filmiku promującego 
czytelnictwo oraz udostępnienie go na Facebooku fundacji. Dodatkowo zamieszczono artykuł podsumowujący projekt w 
miesięczniku "Help" wydawanym przez fundację.
LICZBA: 40 osób z niepełnosprawnościami   

45. 
NAZWA: "My tez możemy− nowoczesne technologie szansą dla niepełnosprawnych z województwa kujawsko−pomorskiego"
JEDNOSTKA UDZIELAJĄCA DOTACJI: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko−Pomorskiego
OKRES REALIZACJI: 01.07.2020 − 31.12.2020
OPIS: Cel projektu: stworzenie warunków do wzrostu wiedzy osób niepełnosprawnych na temat możliwości, jakie daje 
wykorzystanie nowoczesnych technologii w życiu codziennym, procesie kształcenia oraz wspieranie działań na rzecz dostępu 
osóbniepełnosprawnych do usług turystycznych w województwie kujawsko−pomorskim, ze szczególnym uwzględnieniem 
osóbniewidomych i słabowidzących. W warsztatach z nowoczesnych technologii udział wzięło 100 osób, w tym 70 
beneficjentów, 30 urzędników i osób prywatnych.

46. 
NAZWA: Integracja-Rehabilitacja
JEDNOSTKA UDZIELAJĄCA DOTACJI: ROPS Lublin
NUMER UMOWY: DZR.MF.4071.21p.2021
OKRES REALIZACJI: 15.11.2022-22.12.2022
OPIS: zorganizowanie spotkania integracyjno-rehabilitacjnego (zajęcia z psychologiem, pokaz sprzętu, zajęcia manualne) 20 
osób niewidomych i słabowidzących - udział w pokazie sprzętu 20 osób  wzrost motywacji  20 osób
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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

9000

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

Pozostała pomoc społeczna bez 
zakwaterowania, gdzie indziej 
niesklasyfikowana. 
1. organizowanie i prowadzenie niepublicznych 
placówek edukacyjnych i poradni 
specjalistycznych, 
2. inicjowanie, propagowanie i prowadzenie 
różnych form pomocy, samopomocy, 
poradnictwa, wymiany doświadczeń i informacji 
dla osób niewidomych i słabowidzących, ich 
bliskich; inicjowanie, organizowanie i 
prowadzenie lokalnych, środowiskowych grup 
wsparcia, 
3. organizowanie szkoleń dla osób 
niepełnosprawnych oraz osób pracujących z 
nimi i świadczących na ich rzecz pomoc w 
różnych dziedzinach, 
4. opracowywanie raportów o sytuacji 
społecznej osób niewidomych i słabowidzących 
oraz ich bliskich,

88.99.Z 7 883,40 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. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Działalność pozostałych organizacji 
członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

5. organizację spotkań, zebrań, szkoleń, zjazdów, 
wyjazdów, prelekcji, konferencji, wykładów, 
dyskusji, 
6. organizowanie krajowych i 
międzynarodowych konferencji, sympozjów, 
seminariów, kursów, szkoleń z udziałem 
profesjonalistów z różnych dziedzin medycyny, 
rehabilitacji, edukacji, techniki  i terapii dla osób 
niepełnosprawnych oraz zaangażowanych w 
leczenie, rehabilitację, edukację i wszelką pomoc 
osobom niewidomym i słabowidzącym, 
7. prowadzenie poradnictwa skierowanego do 
osób niepełnosprawnych, ich bliskich, a także 
osób pracujących z osobami 
niepełnosprawnymi, 
8. działalność dokumentacyjną i wydawniczą, a 
zwłaszcza gromadzenie, opracowywanie, 
udostępnianie i wydawanie wszelkich publikacji 
dotyczących problematyki osób niewidomych i 
słabowidzących oraz ich bliskich, w tym 
opracowywanie i rozpowszechnianie 
poradników a także gromadzenie wszelkiej 
dokumentacji,  w tym również filmowej, 
fotograficznej i fonograficznej związanej z 
realizacją celów statutowych, 
9. prowadzenie banku informacji o osobach 
niewidomych i słabowidzących oraz o formach 
dostępnej pomocy dla tej grupy 
niepełnosprawnych, 
10. wspieranie badań  naukowych i prac 
projektowych dotyczących rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych,

99.94.Z 0,00 zł

3 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Działalność wspomagająca edukację

11. inicjowanie i wprowadzanie nowoczesnych 
metod rehabilitacji i edukacji, 
12. promowanie metod terapii, edukacji, 
wychowania, rehabilitacji osób niewidomych  i 
słabowidzących, w oparciu o własne 
doświadczenia, 
13. udzielanie pomocy oraz prowadzenie 
poradnictwa dla osób niewidomych i 
słabowidzących w zakresie zdobywania 
umiejętności zawodowych oraz pośrednictwo 
pracy dla osób niewidomych  i słabowidzących, 
14. organizowanie turnusów rehabilitacyjnych, 
turnusów specjalistycznych i 
ogólnousprawniających oraz innych form 
wypoczynku, rekreacji, rehabilitacji dla osób 
niewidomych  i słabowidzących, poza miejscem 
ich stałego pobytu, 
15. organizowanie imprez sportowych i 
rekreacyjnych o zasięgu lokalnym, krajowym i 
międzynarodowym dla osób niewidomych i 
słabowidzących, ich bliskichi opiekunów, a także 
prowadzenie innych form usprawniania 
fizycznego osób niewidomych i słabowidzących, 
16. organizowanie wystaw, festynów, 
konkursów i innych imprez kulturalnych dla 
osób niepełnosprawnych lub z ich udziałem,

85.60.Z 0,00 zł
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7 883,40 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 4 921 781,70 zł

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) 5 370 548,75 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 4 278 678,98 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 1 091 869,77 zł

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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną 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

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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

1 067 762,45 zł

3 854 019,25 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
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 113 038,63 zł

2.4. Z innych źródeł 327 845,02 zł

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

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 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 7 883,40 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

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: 5 368 727,43 zł 7 883,40 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

5 255 858,20 zł 7 883,40 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

112 869,23 zł

0,00 zł 0,00 zł

1 Rehabilitacja społeczna i zawodowa inwalidów wzroku 7 883,40 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł 0,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

113 038,63 zł

0,00 zł

0,00 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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5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -977 179,22 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

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)

75 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)

49,00 etatów

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 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

346,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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

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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217 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)

135 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

135 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 2 944 275,72 zł

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

2 944 275,72 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)

7 410,06 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)  

2 220,42 zł

32 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)

60 osób

w 
tym:

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

60 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

32 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

2 009 926,97 zł

2 009 926,97 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 934 348,75 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 2 944 275,72 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

10 422,55 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)

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)

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)

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

1 Łódzki Kompas Wsparcia 
Społecznego i Zawodowego

Przywrócenie zdolności do 
zatrudnienia osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym

WUP w Łodzi 150 779,64 zł

2 Aktywna Warszawa + aktywizacja społeczno-
zawodowa osób z 
niepełnosprawnościami

Urząd m.st. Warszawy 271 832,46 zł

3 Aktywna Warszawa II Aktywizacja społeczno-
zawodowa osób z 
niepełnosprawnościami

Urząd m.st. Warszawy 43 907,77 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

17 963,11 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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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

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

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

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

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

1 Droga do samodzielności! 
Nowoczesna rehabilitacja 
osób z dysfunkcjami wzroku” 
2020/2021

ZWIĘKSZANIE samodzielności 
osób niepełnosprawnych

PFRON 564 576,23 zł

2 Droga do samodzielności! 
Nowoczesna rehabilitacja 
osób z dysfunkcjami wzroku” 
2021/2022

ZWIĘKSZANIE samodzielności 
osób niepełnosprawnych

PFRON 1 225 039,44 zł

3 1920. Prawdziwy cud nad 
Wisłą” − książka Jarosława 
Szarka DOSTĘPNA dla 
niewidomych

Udostępnienie książki osobom 
niepełnosprawnym

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego

23 380,50 zł

4 „Czy Jezus jest Bogiem? Od 
judaizmu do 
chrześcijaństwa” książka 
Pawła Lisieckiego DOSTĘPNA 
dla niewidomych

Książki dostępne dla 
niewidomych.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego

22 483,50 zł

5 Poezje i dramaty" Karola 
Wojtyły − DOSTĘPNE dla 
niewidomych

Książki dostępne dla 
niewidomych.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego

24 300,00 zł

6 : Wielkie Spotkanie 
Niewidomych, 
Słabowidzących i Wszystkich 
Niepełnosprawnych − REHA 
FOR THE BLIND® IN POLAND 
2021”

rehabilitacja społeczna i 
zawodowa niewidomych.

PFRON 696 720,79 zł

7 „HELP wiedzieć WIĘCEJ − 
MIESIĘCZNIK, wiedza o 
świecie dotyku i DŹWIĘKU 
dla osób niewidomych, 
słabowidzących oraz ich 
otoczenia”

Rehabilitacja społeczna osób 
niewidomych.

PFRON 188 533,11 zł
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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)

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

organizacji

M. WYSOCKA-DZIUBA Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2022-10-12
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