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Data zamieszczenia sprawozdania 2022-10-12

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WIELKOPOLSKIE

Gmina M. KONIN

Powiat M. KONIN

Ulica POŁUDNIOWA Nr domu 2A Nr lokalu 

Miejscowość KONIN Kod pocztowy 62-510 Poczta KONIN Nr telefonu 63-211-22-19

Nr faksu E-mail 
karol.wlodarczyk@podajdalej.org.pl

Strona www www.podajdalej.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2004-02-26

2006-03-10

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 31161101300000 6. Numer KRS 0000197058

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

Zuzanna Janaszek 
Maciaszek

Prezes Zarządu TAK

Karol Włodarczyk 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

Andrzej Jerzy Komorowski Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Tomasz Ławniczak Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Aneta Parzuchowska Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

FUNDACJA IM. DOKTORA PIOTRA JANASZKA PODAJ DALEJ
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami, chorych, 
starszych, zagrożonych patologiami społecznymi, ubogich, z domów 
dziecka i innych potrzebujących pomocy (zwanych w dalszej treści 
Podopiecznymi) i zwiększenie perspektyw ich rozwoju – fizycznego, 
psychicznego, zawodowego. 
2. Budowanie świadomości społecznej dotyczącej niepełnosprawności, 
wykluczenia społecznego, integracji społecznej oraz integracji 
europejskiej.
3. Zapobieganie niepełnosprawności.
4. Kształtowanie postaw obywatelskich, pobudzanie aktywności 
społecznej i działań samopomocowych, przeciwdziałanie bezradności 
społecznej.
5. Promocja, upowszechnianie i organizacja wolontariatu.
6. Pobudzanie społecznie odpowiedzialnych zachowań w biznesie.
7. Profilaktyka chorób nowotworowych i innych.
8. Spełnianie świadczeń na cele bezpośrednio związane z udzielaniem 
pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.
9. Działalność w zakresie edukacji kulturalnej i artystycznej.
10. Promocja kultury fizycznej i turystyki, ochrony zdrowia i 
wszechstronnej rekreacji oraz aktywizacja osób z niepełnosprawnością  
przez sport.
11. Przeciwdziałanie problemom społecznym.
12. Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.
13. Wspieranie osób fizycznych oraz innych organizacji o takich samych 
lub zbliżonych celach, szczególnie w zakresie pomocy społecznej, opieki 
socjalnej, ochrony i promocji zdrowia.
14. Inicjowanie, wspieranie i promowanie przedsięwzięć z zakresu 
ekonomii społecznej.
15. Promowanie postaw ekologicznych i ochrony środowiska.
16. Poradnictwo prawne.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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1. Prowadzenie kompleksowej rehabilitacji - medycznej, zawodowej i 
społecznej, między innymi w formie specjalistycznych poradni, ośrodków.
2. Wspieranie wszechstronnego rozwoju Podopiecznych, między innymi 
poprzez organizowanie zajęć artystycznych, sportowych, terapeutycznych.
3. Promowanie i wspieranie twórczości Podopiecznych w różnych 
formach, między innymi: organizowanie wystaw, konkursów.
4. Organizowanie szkoleń i poradnictwa dla Podopiecznych i ich rodzin.
5. Udzielanie pomocy uczniom i studentom niepełnosprawnym, 
zagrożonym patologiami społecznymi, ubogim i z domów dziecka, między 
innymi w formie stypendiów, kursów, korepetycji. 
6. Organizowanie różnych form rekreacji i turystyki dla Podopiecznych.
7. Organizowanie i prowadzenie placówek terapeutycznych, 
rehabilitacyjnych, edukacyjnych 
i opiekuńczych dla Podopiecznych (m.in.  mieszkań treningowych ).
8. Organizowanie i prowadzenie zakładów lub innych jednostek 
zapewniających włączanie się Podopiecznych w życie społeczne i 
gospodarcze.
9. Aktywizację bezrobotnych, między innymi poprzez organizowanie 
kursów, szkoleń, staży 
i włączanie do ruchu wolontariackiego.
10. Pobudzanie mechanizmów samopomocowych, zwiększanie 
aktywności, między innymi 
w formie grup wsparcia, klubów, centrów wolontariatu.
11. Organizowanie szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
12. Zapobieganie skutkom wypadków drogowych, między innymi poprzez 
rozpowszechnianie przepisów ruchu drogowego, zasad zachowania 
bezpieczeństwa na drodze, zasad udzielania pierwszej pomocy.
13. Budowanie warunków dla odpowiedzialnego biznesu w szczególności 
w formie sympozjów, kampanii społecznych, wolontariatu pracowniczego.
14. Organizowanie konferencji, wystaw, koncertów, kursów, szkoleń, 
spotkań 
i sympozjów.
15. Upowszechnianie wiedzy o patologiach, zagrożeniach z nimi 
związanych i metodach ich uniknięcia lub złagodzenia ich skutków, w 
formach odczytów prelekcji, wywiadów, seminariów, konferencji, 
kampanii społecznych oraz wszelkich formach masowego przekazu.
16. Włączanie wolontariuszy w realizację działań (prowadzenie Centrum 
Wolontariatu)
17. Organizowanie wymiany młodzieży.
18. Tworzenie funduszy celowych (między innymi  funduszy 
stypendialnych i pomocowych).
19. Inicjowanie i organizowanie imprez charytatywnych w celu zbierania 
funduszy na realizację celów statutowych.
20. Nawiązywanie współpracy z różnymi organizacjami, instytucjami i 
osobami prywatnymi (również z zagranicy) w celu realizacji zadań 
Fundacji.
21. Prowadzenie działalności wydawniczej i poligraficznej zgodnie z celami 
Fundacji
22. Organizowanie, wspieranie i promowanie przedsięwzięć kulturalnych i 
artystycznych 
we wszystkich dziedzinach kultury i sztuki.
23. Prowadzenie działalności badawczej, informacyjnej i 
popularyzatorskiej w zakresie zbieżnym z celami Fundacji.
24. Wspieranie rozwoju partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii 
społecznej.
25. Występowanie jako głos doradczy/ekspercki przy różnego rodzaju 
inicjatywach wymagających konsultacji ze środowiskiem osób z 
niepełnosprawnością.
26. Współpracę z administracją publiczną, organizacjami pozarządowymi i 
podmiotami ekonomii społecznej, sektorem gospodarczym oraz środkami 
masowego przekazu.
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II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

I. Zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością narządu ruchu, z niepełnosprawnością intelektualną i 
niepełnosprawnościami sprzężonymi, w stopniu umiarkowanym i znacznym, a także dzieci i młodzieży do 18 roku życia. 
Zajęcia grupowe: 
- zajęcia aktywnej rehabilitacji na sali sportowej, prowadzone przez tzw. animatora,
- zajęcia aktywnej rehabilitacji na basenie, prowadzone przez terapeutę zajęciowego, ratownika wodnego z uprawnieniami do 
prowadzenia nauki pływania, 
- zajęcia rehabilitacyjno – sportowe (boccia, koszykówka, tenis stołowy),
- arteterapii - zajęcia z plastykoterapii poprawią sprawność manualną uczestników oraz zwiększą ich kreatywność, Zajęcia 
choreoterapii polegają na swobodnym tańcu wykorzystującym różne partie ciała.
Zajęcia indywidualne
- praca ze specjalistami: fizjoterapeutą, pedagogiem specjalnym, logopedą, neurologopedą, 
- zajęcia dotyczące samoobsługi specjaliści od samoobsługi, 
- praca z asystentami osób niepełnosprawnych polega  na indywidualnych zajęciach usprawniających z elementami fizjoterapii, 
które mają uzupełnić zajęcia aktywnej rehabilitacji oraz zajęcia ze specjalistami od samoobsługi doradcami pierwszego 
kontaktu,
- wsparcie społeczne i zawodowe za pośrednictwem pracownika socjalnego, a także doradcę zawodowego 
Warsztaty i kursy dodatkowo motywują beneficjentów do aktywności, do ruchu, do bycia niezależnym. Dobre praktyki, 
spotkania z ciekawymi ludźmi, a jednocześnie specjalistami w swoich dziedzinach, którzy są wsparciem autorytetem dla 
beneficjentów. Działania były współfinansowane ze środków PFRON oraz EFS.
II Zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością

Niepełnosprawny Może Więcej – 3 edycja
1. Okres realizacji: 01.04.2021-31.03.2022
2. Wartość budżetu- kwota przekazana przez PFRON: 595409,16 zł
3. Cel projektu: Projekt odpowiada na problemy osób ze znacznym i umiarkowanym rodzajem niepełnosprawności tj.:  
niesamodzielność , niska aktywność społeczna, niska aktywność fizyczna  i niewystarczający dostęp do usług specjalistów ( 
fizjoterapeuta, neurologopeda, pedagog specjalny, hipnoterapeuta, doradca zawodowy) oraz asystenckich. Działania w ramach 
projektu, wpływają u beneficjentów na poprawę zarówno stanu fizycznego jak i zwiększenie integracji społecznej  a co za tym 
idzie zwiększenie poczucia własnej wartości – która jest motorem napędowym do podejmowania aktywności i walki o 
samodzielność i niezależność.
4. Działania : 
WSPARCIE INDYWIDUALNE:  
a) Pracownicy socjalni udzielili łącznie 208 godzin wsparcia
b) Opiekunowie indywidualni udzieli 720 godzin wsparcia
c) Doradcy zawodowi łącznie udzielili 60 godzin wsparcia
d) Fizjoterapeuci, przepracowali z uczestnikami 1202 godzin
e) Logopeda wypracował 500 godzin
f) Pedagog specjalny wypracował 500 godzin
g) Hipoterapeuta wypracował 301 godziny
h) Treningi funkcjonalne – zrealizowanych zostało 1271 godzin wsparcia
i) Pływanie terapeutyczne (indywidualne)- zrealizowanych zostało 145 godzin
WSPARCIE GRUPOWE:  
a) Aktywna Rehabilitacja -zrealizowanych zostało 212 godzin zajęć, a łączna liczba godzin udzielonego wsparcia to 672 godziny
b) Zajęcia rehabilitacyjno-sportowe: koszykówka na wózkach - zrealizowanych zostało 160 godzin zajęć, a łączna liczba godzin 
udzielonego wsparcia to 414 godziny,
c) Pływanie terapeutyczne - zrealizowane zostały 152 godziny zajęć, a łączna liczba godzin udzielonego wsparcia to 452 godziny
d) Zajęcia arteterapii - zrealizowanych zostało 170 godzin zajęć, a łączna liczba godzin udzielonego wsparcia to 640 godzin
e) Zajęcia rekreacji ruchowej - zrealizowanych zostało 300 godzin zajęć, a łączna liczba godzin udzielonego wsparcia to 798 
godzin
5. Ilość uczestników: 60 osób ( 25 – dzieci i młodzież oraz 35 – dorośli )
Rodzaj niepełnosprawności: dzieci i młodzież ( 19 osób z niepełnosprawnością ruchową i 6 osób z niepełnosprawnością 
intelektualną). 
Dorośli ( 32 osoby z niepełnosprawnością ruchową i 3 osoby z niepełnosprawnością intelektualną)

SAM-Samodzielny, Aktywny, Mobilny
1. Okres realizacji od 01 września 2020 do 30 czerwca 2021.
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2. Wartość budżetu: 208513,06 zł
3. Cele: Celem projektu SAM było umożliwienie osobom z niepełnosprawnością korzystania z usług asystencji osobistej. 
Asystenci wspierali beneficjentów projektu w czynnościach pielęgnacyjnych oraz samoobsługowych, załatwianiu spraw w 
urzędach, banku, wyjścia na spacer, wzrost aktywności społecznych.
4. Działania: Rekrutacja realizowana była w trybie ciągłym przez cały okres realizowanego wsparcia. Formularze rekrutacyjne 
wypełniał  pracownik socjalny, który był również opiekunem uczestników projektu. Po wypełnieniu formularzy i 
zakwalifikowaniu uczestnika do wsparcia wspólnie przygotowano z opiekunem jego zakres i podpisano kontrakt na wsparcie 
doraźne i/lub wsparcie regularne. Usługa asystenta świadczona była w sposób doraźny i/lub regularny. Każdy z asystentów 
pracował  nie większą liczbą jak 8 osób jednocześnie. Pozwoliło to zapewnić komfort pracy jednej i drugiej stronie. Wsparciem 
dodatkowym dla Asystentów osobistych byli wolontariusze. Usługi asystenckie były realizowane od początku realizowanego 
zadania co pozwoliło na szybkie objęcie wsparciem osób, które najbardziej tego potrzebowały.
5. Ilość osób korzystających z projektu: 60 osób

Asystent Osobisty Osoby z niepełnosprawnościami - edycja 2020-2021
1. Okres realizacji: 01.04.2021-31.12.2021
2. Wartość budżetu: 247.876,75 zł
3. Cele: Celem głównym projektu było rozpowszechnianie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób z 
niepełnosprawnościami, w tym dzieci do 16 roku życia. Z usług asystenta osobistego korzystały osoby o znacznym lub 
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności zarówno dzieci, młodzież jak i dorośli. Osoby z niepełnosprawnościami często 
uzależnione są od pomocy osób trzecich w podstawowych aspektach swojego życia czyli: samoobsługi, aktywizacji w różnych 
dziedzinach życia oraz mobilności jako zdolności do samodzielnego poruszania się. Asystenci wspierali te osoby czynnościach 
pielęgnacyjnych oraz samoobsługowych, załatwianiu spraw w urzędach, banku, wyjścia na spacer, wzrost aktywności 
społecznych by w dalszym życiu mogły samodzielnie podejmować decyzję. 
4. Działania: Główne działania podejmowane w ramach projektu skupiały się wokół barier, w których doskonała pomoc i 
wsparciem stanowili asystenci osoby niepełnosprawnej. Wspierały ich w czynnościach codziennych związanych z samoobsługą 
co zwiększyło samodzielność osób korzystających. Pomagali również uczestnikom projektu w dotarciu do urzędów, banków, 
kina czy na rehabilitację, trening na zajęcia sportowe co zwiększyło aktywność tych osób. Asystenci również stymulowali osoby 
z niepełnosprawnością do podejmowania aktywności umożliwiających realizowania prawa do niezależnego życia. 
5. Ilość osób korzystających z projektu: 68 osób

Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami- edycja 2020-2021
1. Okres realizacji: 01.01.2021- 31.12.2021
2. Wartość budżetu: 84166,27 zł
3. Cele: Głównym celem projektu było wsparcie członków rodziny lub opiekunów sprawujących bezpośrednia opiekę nad 
dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniem 
równoważnym. Była to szansa na korzystanie z usług opieki wytchnieniowej oraz dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami. 
Opieka nad osobą niepełnosprawną pochłania sporo czasu i dużo wysiłku. Opiekunowie często nie mają czasu dla siebie, 
rodziny czy znajomych. Opieka wytchnieniowa była szansą dla tych ludzi, którzy ze spokojem mogli zostawić swoich 
podopiecznych pod opieką specjalistów. 
4. Działania: Działania podejmowane w ramach projektu skupiały się wokół tych barier, w których doskonałą pomocą i 
wsparciem stanowili asystenci osoby niepełnosprawnej. Wspierali beneficjentów w czynnościach codziennych związanych z 
pielęgnacją oraz samoobsługą co zwiększyło samodzielność osób korzystających. Asystenci pomagali uczestnikom projektu w 
poruszaniu się i przemieszczaniu, pielęgnacji, zapewnieniu przygotowywania i podania posiłków, higieny osobistej czy kontroli 
nad czynnościami fizjologicznych. 
5. Ilość osób korzystających z projektu: 25 osób

Łańcuch pozytywnych zmian, czyli mikropolaryzacja dla osób z niepełnosprawnością
1. Okres realizacji: 01.07.2021 – 31.12.2021 
2. wartość budżetu  45860,00 
3. Celem projektu była poprawa funkcjonowania i jakości życia poprzez rehabilitację wykorzystującą terapię zwaną 
mikropolaryzacją. Podjęte działania obejmowały wykonanie analizy QEEG przed zastosowaniem terapii, następnie 
przeprowadzenie 12 sesji metodą mikropolaryzacji i wykonanie badania powtórnego. Analizy zostały porównane, pozwoliło to 
na weryfikację osiągniętych efektów. Projekt odpowiadał na problem dostępności do nowoczesnych, nieinwazyjnych metod 
rehabilitacji opierających się na neurostymulacji.
4. Ilość osób korzystających z projektu: 26 osób

„Dom Samodzielności” dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce
1. Okres realizacji: 01.04.2021- 31.12.2021
2. wartość budżetu 755841,18
3. Cel projektu jest objęcie wsparciem 162 ON i 45 OF co pozwoli na zwiększenie poziomu świadomości i usamodzielnienie. To 
również odciążenie rodzin/opiekunów poprzez zapewnienie wytchnienia. Działania, którymi zostały objęte osoby z 
niepełnosprawnością to: krótkoterminowe pobyty wytchnieniowe, na których prowadzone były zajęcia przez pedagoga i 
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trenera funkcjonalnej rehabilitacji adaptacyjnej oraz mieszkania wytchnieniowe, gdzie zapewniliśmy opiekę i wsparcie podczas 
całodobowego pobytu (jedno długoś zależna była od potrzeb beneficjenta). Dla opiekunów faktycznych zorganizowaliśmy 
warsztaty.
4.  ile osób brało udział,15 opiekunów faktycznych i 27 osób z niepełnosprawnością

Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce
1. Okres realizacji: 01.01.2021- 29.05.2021
2. Wartość budżetu 268052,56zł 
3. Głównym celem zadania było zwiększenie samodzielności i samoobsługi 72 osób z niepełnosprawnością poprzez udział w 
zajęciach w okresie 01.03.2018 do 29.05.2021 i poprawa dostępu do usług opiekuńczych i asystenckich w społeczności lokalnej 
poprzez zwiększenie kompetencji 45 opiekunów faktycznych.
4. Liczba osób korzystających z projektu - 41

Akademia Życia i Samodzielności
1. Okres realizacji: 01.01.2021- 31.12.2021
2. Wartość budżetu 461967,20zł 
3. Celem projektu było zwiększenie samodzielności i aktywizacja społeczna 72 osób z niepełnosprawnością intelektualną i 
niepełnosprawnością ruchową poprzez udział w zajęciach indywidualnych i grupowych i poradnictwa w okresie od 1.04.2019 do 
31.03.2022 r. Grupą docelową była młodzież, a także dorosłe osoby z niepełnosprawnością (w tym lekką 10%) zamieszkałe na 
terenie 8 województw. Realizacja Programu usamodzielniającego w Mieszkaniach Treningowych (12 –tygodniowe pobyty) z 
treningami samodzielności, rehabilitacją społeczną, zawodowa oraz ruchową. Wsparcie asystentów osoby z 
niepełnosprawnością.
4. Liczba osób korzystających z projektu - 25

Kształtowanie kompetencji miękkich jako zdolności dodatkowych cenionych przez pracodawców
1. Okres realizacji: 2021-01-01- 2021-12-31
2. Wartość budżetu 148055,00zł
3. Celem głównym jest podniesienie kompetencji miękkich w tym u osób z niepełnosprawnością, by zwiększyć ich szanse na 
rynku pracy. Zwiększyć integrację na rynku pracy młodych osób, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie 
szkolą. Wesprzeć osoby z niepełnosprawnością chcące wyjść ze środowisk marginalizowanych.
4. W projekcie w 2021 wzięło udział 40 osób

ABC – samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce
1. Okres realizacji: 2021-01-01- 2021-11-30
2. Wartość budżetu 313310,36zł
3. Cele- zwiększenie samodzielności 120 ON niesamodzielnych poprzez udział w zajęciach i poprawa dostępu do usług 
opiekuńczych i asystenckich w społeczności lokalnej poprzez udział w treningach funkcjonowania w życiu społecznym
4. W projekcie w 2021 roku wzięło udział 69 osób

Podczas wakacji 2021 zorganizowaliśmy kolonie w dwóch terminach dla 64 dzieci z
niepełnosprawnościami z całej Polski. Udział w koloniach był bezpłatny dzięki pomocy darczyńców.

W koloniach artystycznych Lisek Ibisek poznaje świat udział wzięło 20 dzieci z
niepełnosprawnością intelektualną. Dzieci brały udział w różnorodnych
zajęciach i aktywnościach, które były dopasowane do ich możliwości (część dzieci wymagała
opieki 1 na 1, inne dzieci potrzebowały więcej odpoczynku i ciszy itp.). W zależności od
pogody zajęcia odbywały się w świetlicy i sali terapeutycznej w Osadzie Janaszkowo lub na
świeżym powietrzu (w parku i na placu zabaw). Dzieci brały udział w zajęciach plastycznych,
tańczyły, grały na instrumentach, lepiły z masy solnej, brały udział w zajęciach sportowych i
teatralnych. Podczas kolonii duży nacisk położyliśmy na naukę samodzielności, która
odbywała się głównie przez zabawę.
 
Kolonie sportowe zorganizowaliśmy w Mikorzynie dla 44 dzieci z niepełnosprawnością ruchową z całej Polski (15-21 sierpnia). 
Postawiliśmy na sport, który
jest świetnym wsparciem rehabilitacji. Z racji na dużą liczbę dzieci, z których większość
poruszała się na wózkach inwalidzkich, zajęcia odbywały się w mniejszych grupach i były
dostosowane do możliwości dzieci. Większość z nich po raz pierwszy w życiu płynęła
kajakiem czy żaglówką! Sekcja koszykarzy na wózkach trenowała 2 x dziennie na hali
sportowej pod okiem trenerów KSS Mustang Konin. Organizowaliśmy też zajęcia
ogólnorozwojowe i artystyczne, była dyskoteka z DJ’em i kolorowymi światłami, ognisko i
zajęcia dziennikarskie z prawdziwymi dziennikarzami! Chodziło o to, aby jak najbardziej
otworzyć dzieci na nowe wyzwania i różne aktywności, aby uwierzyły, że niepełnosprawność
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nie może być przeszkodą w realizacji marzeń! Bardzo ważny był udział wolontariuszy w tych
koloniach. Wśród nich były osoby poruszające się na wózkach, które uczyły bezpiecznego
przesiadania się z wózka na łóżko, czy krzesło kąpielowe i pokonywania barier w terenie.
Podczas śniadań i kolacji dzieci korzystały ze szwedzkiego stołu, co również sprzyjało nauce
samodzielności, no i oczywiście dbały o porządek w swoich domkach!

64 dzieci z niepełnosprawnościami
35 wolontariuszy (w tym 3 osoby na wózkach)

III. Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnością:  

Rozwiń Skrzydła V edycja- PFRON
1. Okres realizacji: 01.03.2021-31.03.2022
2. Wykorzystany budżet: 596.858,40 zł
3. Cele:
Uczestnikami zajęć sportowych były osoby głównie ze znacznym i umiarkowanym stopniem  niepełnosprawności ruchowej, a 
także osoby o innych rodzajach niepełnosprawności. Pozwoliło to utworzyć grupę sportowców, którzy rozwijali i doskonalili 
umiejętności wykorzystania szybowca i paralotni. Celem głównym było sprawdzenie możliwości wykonywania samodzielnych 
lotów przez osobę z niepełnosprawnością.
4. Działania:
- rozwój osobisty przez regularny udział w zajęciach sportowych
- uzyskanie umiejętności samodzielnego latania
-zwiększenie dostępności osób niepełnosprawnych do różnych form dyscyplin sportowych, w tym sportów ekstremalnych. 
5. Liczba osób korzystających z projektu: 32 osoby

Wiśnik CUP – turniej koszykówki na wózkach
1. Okres realizacji: 02.11.2021-31.12.2021
2. Wykorzystany budżet: 22940,00 zł
3. Cele: Turniej koszykówki na wózkach WIŚNIK CUP to wydarzenie sportowe, które na stałe wpisane jest w kalendarz imprez 
sportowych organizowanych na terenie Miasta Konina. Turnieje koszykówki na wózkach organizowane są od 7 lat. Pierwszy 
turniej związany był z powstaniem i promocją jedynej drużyny koszykówki na wózkach w Wielkopolsce MUSTANG Konin 
utworzonej przez Konińskie Stowarzyszenie Sportowe Mustang i współprowadzonej, przez Fundację im. Doktora Piotra 
Janaszka PODAJ DALEJ. Drugim turniejem podsumowaliśmy pierwszy rok pracy drużyny i uczciliśmy pamięć zawodnika 
reprezentacji Polski Marcina Wróbla, który zginął w wypadku komunikacyjnym.
4. Działania: Upowszechnianie sportu wśród osób z niepełnosprawnością, w koszykówkę na wózkach mogą grać nie tylko osoby, 
które na co dzień poruszają się przy pomocy wózka inwalidzkiego, ale również osoby np. po amputacji jednej z kończyn lub 
części kończyny dolnej, z uszkodzeniami więzadeł, mięśni i innymi schorzeniami narządu ruchu o orzeczonej 
niepełnosprawności. Rozwój osobisty przez regularny udział w zajęciach sportowych. Zwiększenie dostępności osób 
niepełnosprawnych do różnych form dyscyplin sportowych. 
5. Liczba osób korzystających z projektu: 60 osób
Spływ kajakowy osób z niepełnosprawnością z piknikiem na Konińskich Bulwarach
1. Okres realizacji- 15.06.2021 do 20.08.2021
2. Wartość budżetu z dotacji- 7390,00
3. Celem Spływu Kajakowego z udziałem osób z niepełnosprawnością było podtrzymywanie relacji, kształtowanie umiejętności 
interpersonalnych, pokonywanie lęku związanego z komunikowaniem się, poznawaniem siebie. Nabywanie, rozwijanie i 
podtrzymywanie
umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością. Poznawanie otaczającej nas 
przyrody z innej perspektywy, czasem zupełnie dla osób z niepełnosprawnością nieosiągalne. Pokazanie, że mimo ciężkich
uszkodzeń narządu ruchu uprawianie sportów wodnych jest możliwe i mimo takich ograniczeń marzenia się spełniają.
4. Liczba osób korzystających - 20 osób z niepełnosprawnością i 20 asystentów

 „Zdalnie też jest fajnie”
1. Okres realizacji- 09.04.2021 do 18.12.2021
2. Wartość budżetu z dotacji- 23390,00zł
3. Cele, działania - Opracowanie i przetestowanie innowacji społecznej w obszarze minimalizowania skutków pandemii 
Covid-19 dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu województwa wielkopolskiego.
Wyprodukowaliśmy 16 filmów instruktażowych pokazujących zaawansowane ćwiczenia i zajęcia rehabilitacyjne dla osób z 
niepełnosprawnością narządu ruchu, które ,można wykonać samodzielnie w domu:
1) Trening zajęć na basenie (pływanie na sucho) część 1
2) Trening zajęć na basenie (pływanie na sucho) część 2
3) Trening dla osób z porażeniem czterokończynowym (tetraplegia) - na wózku
4) Trening dla osób z porażeniem czterokończynowym (tetraplegia) - na materacu
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5) Trening dla osób z porażeniem dwukończynowym (paraplegia) część 1
6) Trening dla osób z porażeniem dwukończynowym (paraplegia) część 2
7) Trening dla osób z mózgowym porażeniem dziecięcym
8) Trening dla osób z przepukliną oponowo – rdzeniową
9) Trening dla osób poruszających się za pomocą wózka
10) Trening koszykówki na wózkach
11) Trening rugby na wózkach
12) Trening szermierki na wózkach
13) Trening tenisa stołowego na wózkach
14) Trening oddechowy dla osób z niepełnosprawnością ruchu
15) Trening dla osób z zanikiem mięśni
16) Trening dla osób po amputacji kończyn dolnych
4. ile osób brało udział - 26 osób

IV. Szkolenia dla osób z otoczenia osób z niepełnosprawnością:

Arteterapia drogą do twórczej integracji VI
1. Okres realizacji 01.03.2021 – 31.12.2021.
2. Cele - zwiększenie liczby profesjonalnych opiekunów, terapeutów i wolontariuszy: podniesienie ich umiejętności pracy z 
osobami niepełnosprawnymi (szczególnie integracji społecznej, zaradności życiowej oraz twórczości) poprzez zorganizowanie 
15 warsztatów arteterapeutycznych z pierwszeństwem dla terapeutów i wolontariuszy oraz 1 warsztat arteterapi z 
pierwszeństwem dla opiekunów faktycznych osób zależnych.
3. Działania – kampania promocyjna, rekrutacja uczestników, organizacja następujących warsztatów, 17 warsztatów 
autoterapeutycznych:
4. Rezultaty: 
-  Podniesienie umiejętności pracy z osobami z niepełnosprawnościami wśród uczestników warsztatów, ze szczególnym 
uwzględnieniem integracji społecznej osób z niepełnosprawnościami, ich zaradności życiowej oraz wspierania twórczości. 
Uczestnicy warsztatów nabyli wiedzę oraz doświadczenie w zakresie urozmaicania prowadzonych przez siebie zajęć, 
wykorzystania w pracy nowych metod terapii, zwiększyli własną kreatywność, nauczyli się przeplatać różne metody arteterapii, 
zapoznali się z możliwościami i narzędziami służącymi do pracy zdalnej z osobami z niepełnosprawnościami, nawiązali relacje 
zawodowe, a co za tym idzie relacje między instytucjami/organizacjami o podobnym profilu działalności.
- Zwiększenie integracji społecznej beneficjentów ostatecznych, tj. osób z niepełnosprawnościami, poprawienie zaradności 
życiowej, poprawa/nawiązanie relacji międzyludzkich oraz nabycie/pogłębienie umiejętności pracy w zespole.
- W przypadku warsztatów zdalnych, zakładane cele osiągnięto poprzez podniesienie wśród uczestników warsztatów 
umiejętności pracy z osobami z niepełnosprawnością w obliczu coraz częstszej konieczności kontaktu zdalnego z podopiecznymi 
oraz poprzez podniesienie poziomu wiedzy w zakresie wykorzystania narzędzi zdalnych do pracy z ON i pobudzenie 
kreatywności. W odniesieniu do beneficjentów ostatecznych, umożliwiono zapewnienie im nieprzerwanego kontaktu z 
terapeutami, asystentami, instruktorami w sytuacji konieczności terapii prowadzonej zdalnie.
- Zakładany cel projektu w zakresie przeszkolenia 235 osób nie został w pełni osiągnięty ze względu na trwającą od marca 2020 
roku pandemię wywołaną wirusem SARS-CoV-2. Z tego powodu kilkanaście osób zrezygnowało z udziału w warsztatach. 
Zrealizowaliśmy wszystkie zaplanowane warsztaty stacjonarne (16), a także przygotowaliśmy i zrealizowaliśmy 1 dodatkowy 
warsztat prowadzony w całości systemem zdalnym. W warsztatach stacjonarnych oraz warsztatach zdalnych (łącznie 16 
warsztatów) wzięło udział 221 terapeutów, instruktorów, asystentów oraz wolontariuszy.

 "DOSTĘPNOŚĆ PODAJ DALEJ" - generator dostępności,  
1. Okres realizacji- 15.04.2021 do 31.12.2021
2. Wartość budżetu z dotacji- 6630,41zł
3. Cele, działania - Stworzenie wideo poradnika poruszającego tematykę dostępności w przestrzeni domowej dla osób z 
niepełnosprawnościami narządu ruchu. Nakręciliśmy pięć filmów, które zostaną umieszczone na fundacyjnym kanale YouTube:
a) Strefa wejściowa do budynku i mieszkania
b) Toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchową
c) Sypialnia
d) Kuchnia i jadalnia
Przestrzeń mieszkalna (drzwi, okna, ruchomości itd.)
4. ile osób brało udział -  30 osób

V. Działania kulturalne
Integracyjny Teatr PODAJ DALEJ – fundacja PZU
1. Okres realizacji: 2020-08-01- 2021-07-31
2. Wartość budżetu 32 220,00
3. Głównym celem zadania było zwiększenie udziału w sztuce i kulturze dla 25 osób z niepełnosprawnością poprzez udział  w 
warsztatach teatralnych oraz wystawienie przedstawienia teatralnego dla szerokiej publiczności.
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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

4. 25 uczestników – osoby z niepełnosprawnością

VI. Promocja i organizacja wolontariatu 
Lokalne Centrum Wolontariatu działa na rzecz społeczności lokalnej Konina i subregionu. Posiada Certyfikat Organizacji 
Przyjaznej Wolontariuszom. Wszystkie obszary działań realizujemy według standardów Sieci Centrów Wolontariatu. 
Współpracujemy z instytucjami i organizacjami w zakresie wolontariatu. Prowadzimy cykliczne szkolenia dla nowych 
wolontariuszy oraz szkolenia specjalistyczne w zakresie PPP i asystowania osobom z niepełnosprawnością ruchową. Jednym z 
głównych zadań jest promowanie idei wolontariatu.
Wolontariat 
1. Okres realizacji – 01.01.2021-31.12.2021
2. Cele – promocja idei wolontariatu, wsparcie osób z niepełnosprawnościami podczas zajęć odbywających się w siedzibie 
Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ, rekrutacja nowych wolontariuszy, zapewnienie pracy wolontariuszy w 
ramach realizowanych przez Fundację projektów (zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem), docenianie pracy świadczonej przez 
wolontariuszy
3. Rezultaty - zaangażowanie wolontariuszy w działania prowadzone przez Fundację takie jak: 
- Kampania 1% podatku, 
- pomoc podczas treningów i meczy koszykówki na wózkach,
- pomoc podczas kolonii Mali Odkrywcy dla dzieci z niepełnosprawnościami,
- pomoc podczas kursów paralotni i szybowców dla osób z niepełnosprawnością ruchową,
- pomoc podczas zajęć aktywnej rehabilitacji,
- pomoc podczas warsztatów arteterapii organizowanych dla terapeutów i instruktorów z całej Polski,
- pomoc podczas Ogólnopolskiego Turnieju Koszykówki na Wózkach Wiśnik Cup.
Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenia na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 dni: 0
Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenia na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 miesięcy: 33
Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenia na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 miesięcy: 29
Liczba wolontariuszy w ramach pracy społecznej: 2
Liczba osób z niepełnosprawnością: 14 
W przybliżeniu miesięczny czas pracy – etat: 157 h 
Liczba godzin osób pracujących – wolontariusze : 5971 h

Dodatkowe informacje:
Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej powstała w lutym 2004r. Jej inicjatorami są osoby sprawne i niepełnosprawne 
ze sporym doświadczeniem w pracy na rzecz społeczeństwa obywatelskiego. Fundacja powstała w hołdzie i zgodnie z ideami 
Doktora Piotra Janaszka, znanego społecznika i lekarza, który zginął tragicznie w grudniu 1998 roku. 
Misja Fundacji: Wyobraź sobie świat, w którym osoby z niepełnosprawnością nie czują się ciężarem, pracują, mają swoje pasje, 
decydują o sobie i są szczęśliwe. Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ pomaga budować właśnie taki świat.
Podaj Dalej to zgrana grupa sprawnych i niepełnosprawnych osób myślących pozytywnie, tworzących organizację pożytku 
publicznego. Usamodzielniamy osoby niepełnosprawne i angażujemy ich otoczenie oraz społeczności lokalne. Wsparcie 
obejmuje aktywizację społeczna zawodową i życiowa. Dążymy do pełnego udziału niepełnosprawnych we wszystkich sferach 
życia zgodnie z ideą Doktora Piotra Janaszka, Patrona Fundacji. Więcej o nas można znaleźć na http://www.podajdalej.org.pl, 
https://www.facebook.com/FundacjaPodajDalej
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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

923

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

Prowadzenie rehabilitacji osób z 
niepełnosprawnością poprzez: - zajęcia 
samoobsługi; - zajęcia fizjoterapeutyczne; - 
naukę samodzielności; - naukę pokonywania 
barier architektonicznych; - zajęcia aktywnej 
rehabilitacji; - wsparcie asystentów osobistych; - 
nauka czynności dnia codziennego takich jak 
przygotowanie posiłków, sprzątanie, warsztaty 
kulinarne, - nauka higieny osobistej, - 
przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej 
poprzez indywidualne sesje coaching, 
indywidualne sesje doradcze, indywidualne 
sesje psychologiczne, indywidualne sesje 
terapeutyczne, grupowe warsztaty aktywizacji 
zawodowej, - przygotowanie do pracy w miejscu 
zatrudnienia poprzez: wolontariat, praktyki 
zawodowe, staże zawodowe, pośrednictwo 
pracy.

86.90.A 0,00 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

Pomoc społeczna dla osób niepełnosprawnych- 
poradnictwo społeczno zawodowe realizowane 
przez: -pracownika socjalnego, udzielanie 
informacji o podstawowych ulgach i 
uprawnieniach przysługujących osoba z 
niepełnosprawnością, pomoc w wypełnianiu 
niezbędnych dokumentów o uzyskanie 
świadczeń z PFRON, Narodowego Funduszu 
Zdrowia, Ośrodków pomocy społecznej a także 
innych organizacji pozarządowych; - doradcę 
zawodowego w zakresie możliwości uzyskania 
zatrudnienia przez osoby z 
niepełnosprawnością, sporządzanie 
dokumentów aplikacyjnych do pracy, 
przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych itp. - 
pośrednika pracy w zakresie umożliwienie 
podopiecznym fundacji kontaktów z 
pracodawcami i pozyskania ofert pracy - 
indywidualne i grupowe zajęcia zwiększające 
umiejętności społeczne i zawodowe - grupowe 
zajęcia aktywnej rehabilitacji; - zajęcia 
rehabilitacyjno sportowe (koszykówka, boccie, 
basen, tenis stołowy)- warsztaty umiejętności 
życiowych; - szkolenia komputerowe.

88.99.Z 0,00 zł

3 promocja i organizacja wolontariatu

promocja i organizacja wolontariatu poprzez 
prowadzenie lokalnego centrum wolontariatu w 
Koninie które jest zrzeszone w Ogólnopolskiej 
Sieci Centrum wolontariatu. Centrum 
wolontariatu zajmuje się pracą związaną z 
kojarzeniem wolontariuszy i osób 
potrzebujących pomocy, współpracy z innymi 
organizacjami korzystającymi ze wsparcia 
wolontariuszy a także rekrutacja chętnych osób 
do pracy woluntarystycznej poprzez regularne 
spotkania promujące ideę wolontariatu. 
Spotkania odbywają się na terenach szkół, 
wyższych uczelni a także happeningów i imprez 
organizowanych na terenie miasta i powiatu 
konińskiego.

97.99.Z 0,00 zł
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140 053,00 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 2 858 581,44 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) 3 808 141,84 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 3 527 108,77 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 76 936,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 21,08 zł

e) pozostałe przychody 204 075,99 zł

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

Organizacja i prowadzenie szkoleń dla osób 
z niepełnosprawnością i otoczenia 
faktycznego: Arteterapia, Bezpieczeństwo i 
zachowania podczas wakacji dla uczniów 
szkół , szkolenia dla kierowców autobusów 
MZK, Szkolenia dla jednostek JST z zasad 
dostępności budynków użyteczności 
publicznej, szkolenia dla firm budowlanych 
z zasad dostępności budynków dla osób z 
niepełnosprawności. Arteterapia - celem 
projektu jest zwiększenie liczby 
profesjonalnych opiekunów , terapeutów 
wolontariuszy. Podniesienie ich 
umiejętności pracy z osobami z 
niepełnosprawnością.

94.99.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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 704 753,18 zł

2.4. Z innych źródeł 104 754,22 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 1 402 889,81 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 87 399,85 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: 4 139 409,50 zł 87 399,85 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

3 841 556,60 zł 24 551,38 zł

76 936,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

1 Kampania informacyjna związana z pozyskaniem 1% 142,99 zł

1 Cele związane z rehabilitacją podopiecznych 87 399,85 zł

w 
tym:

727 314,77 zł

1 538 949,67 zł

592 317,00 zł

0,00 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:

0,00 zł

300 601,27 zł

389 488,35 zł

14 663,56 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 -314 447,83 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

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

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

0,00 zł

49 475,74 zł

171 441,16 zł 17 681,83 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

45 166,64 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 142,99 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

142,99 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

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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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)

50 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)

35,02 etatów

70 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)

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 2 138 659,85 zł

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

2 138 659,85 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)

5 036,80 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)  

2 727,00 zł

29 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)

33 osób

w 
tym:

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

33 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

29 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

1 594 535,74 zł

1 593 235,74 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 1 300,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 544 124,11 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 22 050,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 2 116 609,85 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

6 600,00 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)

Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
wypłacanego pracownikom organizacji przedstawionego w 
punkcie 7 wyliczanego zgodnie z wytycznymi do 
sprawozdania wynosi 1 449,55 i nie przedstawia 
rzeczywistej kwoty średniego wynagrodzenia wypłacanego 
pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę. 
Z uwagi na specyfikę działalności Fundacji i fakt, że 
niekiedy specjalista zatrudniany jest na podstawie umowy 
cywilnoprawnej dosłownie na kilka godzin w ciągu roku, 
inny na kilka dni w ciągu roku, średnia wyliczana z 
uwzględnieniem zleceniobiorców jest zaniżona. Zgodnie z 
punktem 1 oraz informacją o stanie zatrudnienia w 2021 
roku, średnia powinna być rozgraniczona na rodzaje umów 
i kształtować się na poziomie: dla umów o pracę 
2.727,00zł, dla umów cywilnoprawnych: 639,00zł

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 Łańcuch pozytywnych zmian, 
czyli mikropolaryzacja dla 
osób z niepełnosprawnością

Celem projektu była poprawa 
funkcjonowania i jakości życia 
poprzez rehabilitację 
wykorzystującą terapię zwaną 
mikropolaryzacją.

Wojewoda Wielkopolski 45 860,00 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

6 216,13 zł

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

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

2 Wiśnik CUP – turniej 
koszykówki na wózkach

Turniej koszykówki na wózkach 
WIŚNIK CUP to wydarzenie 
sportowe, które na stałe 
wpisane jest w kalendarz 
imprez sportowych 
organizowanych na terenie 
Miasta Konina.

Miasto Konin 22 940,00 zł

3 Spływ kajakowy osób z 
niepełnosprawnością z 
piknikiem na Konińskich 
Bulwarach

Celem Spływu Kajakowego z 
udziałem osób z 
niepełnosprawnością było 
podtrzymywanie relacji, 
kształtowanie umiejętności 
interpersonalnych, 
pokonywanie lęku związanego z 
komunikowaniem się, 
poznawaniem siebie.

Miasto Konin 7 390,00 zł

4 „Zdalnie też jest fajnie” Opracowanie i przetestowanie 
innowacji społecznej w 
obszarze minimalizowania 
skutków pandemii Covid-19 dla 
osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym z 
terenu województwa 
wielkopolskiego.

Samorząd Województwa 
Wielkopolskiego, ROPS

23 390,00 zł

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

1 Asystent Osobisty Osoby z 
niepełnosprawnościami - 
edycja 2020-2021

Celem głównym projektu jest 
rozpowszechnianie usługi 
asystenta jako formy 
ogólnodostępnego wsparcia dla 
osób z niepełnosprawnościami, 
w tym dzieci do 16 roku życia. Z 
usług asystenta osobistego 
korzystały osoby o znacznym 
lub umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności zarówno 
dzieci, młodzież jak i dorośli. 
Osoby z niepełnosprawnościami 
często uzależnione są od 
pomocy osób trzecich w 
podstawowych aspektach 
swojego życia czyli: 
samoobsługi, aktywizacji w 
różnych dziedzinach życia.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej

247 876,75 zł
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2 Opieka wytchnieniowa dla 
członków rodzin lub 
opiekunów osób z 
niepełnosprawnościami- 
edycja 2020-2021

Głównym celem projektu było 
wsparcie członków rodziny lub 
opiekunów sprawujących 
bezpośrednia opiekę nad 
dziećmi z orzeczeniem o 
niepełnosprawności i osobami 
ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności oraz 
orzeczeniem równoważnym. 
Była to szansa na korzystanie z 
usług opieki wytchnieniowej 
oraz dla opiekunów osób z 
niepełnosprawnościami.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej

84 166,27 zł

3 Kształtowanie kompetencji 
miękkich jako zdolności 
dodatkowych cenionych 
przez pracodawców

Celem głównym jest 
podniesienie kompetencji 
miękkich w tym u osób z 
niepełnosprawnością, by 
zwiększyć ich szanse na rynku 
pracy. Zwiększyć integrację na 
rynku pracy młodych osób, w 
szczególności tych, którzy nie 
pracują, nie kształcą się ani nie 
szkolą. Wesprzeć osoby z 
niepełnosprawnością chcące 
wyjść ze środowisk 
marginalizowanych.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej

148 055,00 zł

4 „S.A.M. Samodzielny, 
Aktywny, Mobilny"

Celem projektu SAM jest 
umożliwienie osobom z 
niepełnosprawnością 
korzystanie z usług asystencji 
osobistej. Asystenci wspierają 
beneficjentów projektu w 
czynnościach pielęgnacyjnych 
oraz samoobsługowych, 
załatwianiu spraw w urzędach, 
banku, wyjścia na spacer, 
wzrost aktywności społecznych.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

208 513,06 zł

5 Arteterapia drogą do 
twórczej integracji VI

Zwiększenie liczby 
profesjonalnych opiekunów, 
terapeutów i wolontariuszy: 
podniesienie ich umiejętności 
pracy z osobami 
niepełnosprawnymi 
(szczególnie integracji 
społecznej, zaradności życiowej 
oraz twórczości ) poprzez 
zorganizowanie 15 warsztatów 
arteterapeutycznych z 
pierwszeństwem dla 
terapeutów i wolontariuszy 
oraz 2 warsztatów arte-
terapeutycznych z 
pierwszeństwem dla 
opiekunów faktycznych osób 
zależnych.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

179 233,33 zł
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6 Rozwiń Skrzydła V edycja Szkolenia paralotniowe i 
szybowcowe mają na celu 
pomóc uczestnikom odzyskać 
niezależność, poprawić 
samoobsługę i samoocenę, 
wykształcić pozytywne cechy 
charakteru tj: pewność siebie, 
wytrwałość, samostanowienie a 
także nawiązywanie trwałych 
relacji z innymi ludźmi.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

596 858,40 zł

7 Akademia Życia i 
Samodzielności

Celem projektu jest zwiększenie 
samodzielności i aktywizacja 
społeczna 72 osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną i 
niepełnosprawnością ruchową 
poprzez udział w zajęciach 
indywidualnych i grupowych i 
poradnictwa w okresie od 
1.04.2019 do 31.03.2022 r. 
Grupą docelową jest młodzież, 
a także dorosłe osoby z 
niepełnosprawnością (w tym 
lekką 10%) zamieszkałe na 
terenie 8 województw.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

461 967,20 zł

8 Niepełnosprawny Może 
Więcej – 3 edycja

Działania w ramach projektu, 
wpływają u beneficjentów na 
poprawę zarówno stanu 
fizycznego jak i zwiększenie 
integracji społecznej a co za 
tym idzie zwiększenie poczucia 
własnej wartości – która jest 
motorem napędowym do 
podejmowania aktywności i 
walki o samodzielność i 
niezależność.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

595 409,16 zł

9 Akademia Samodzielności 
dla osób z 
niepełnosprawnością w 
Wielkopolsce

CEL. Zwiększenie 
samodzielności i samoobsługi 
72 ON niesamodzielnych 
poprzez udział w zajęciach w 
okresie realizacji projektu. 
Poprawa dostępu do usług 
opiekuńczych i asystenckich w 
społeczności lokalnej poprzez 
zwiększenie kompetencji 45 OF.

Wielkopolski Regionalny Program 
Operacyjny

63 399,21 zł

10 „Dom Samodzielności” dla 
osób z niepełnosprawnością 
w Wielkopolsce

Cel projektu jest objęcie 
wsparciem 162 ON i 45 OF co 
pozwoli na zwiększenie 
poziomu świadomości i 
usamodzielnienie. To również 
odciążenie rodzin/opiekunów 
poprzez zapewnienie 
wytchnienia.

Wielkopolski Regionalny Program 
Operacyjny

755 841,18 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

11 ABC – samodzielności dla 
osób z niepełnosprawnością 
w Wielkopolsce

Zwiększenie samodzielności 120 
ON niesamodzielnych poprzez 
udział w zajęciach i poprawa 
dostępu do usług opiekuńczych 
i asystenckich w społeczności 
lokalnej poprzez udział w 
treningach funkcjonowania w 
życiu społecznym.

Wielkopolski Regionalny Program 
Operacyjny

313 310,36 zł

12 "DOSTĘPNOŚĆ PODAJ 
DALEJ" - generator 
dostępności,

Stworzenie wideo poradnika 
poruszającego tematykę 
dostępności w przestrzeni 
domowej dla osób z 
niepełnosprawnościami 
narządu ruchu.

Program Operacyjny Wiedza 
Edukacja Rozwój

6 630,41 zł
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Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Zuzanna Janaszek - Maciaszek Data wypełnienia sprawozdania 2022-10-12
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