
Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

za rok 2018

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (--–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2019-06-18

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WIELKOPOLSKIE

Gmina OSTRÓW 
WIELKOPOLSKI

Powiat OSTROWSKI

Ulica UL. WROCŁAWSKA Nr domu 18 Nr lokalu 

Miejscowość OSTRÓW 
WIELKOPOLSKI

Kod pocztowy 63-400 Poczta OSTRÓW WIELKOPOLSKI Nr telefonu 506282675

Nr faksu E-mail gosia1323@poczta.onet.pl Strona www fundacjawjednoscisila.com.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2015-08-05

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 30196149400000 6. Numer KRS 0000400154

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

Ryszard Kamiński Prezes Zarządu Fundacji 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

Małgorzata Urszula 
Łabęcka

Wiceprezes Zarządu 
Fundacji

TAK

Elżbieta Kamińska Członek Zarządu 
Fundacji

TAK

FUNDACJA "W JEDNOŚCI SIŁA"

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczymcolor

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 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, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

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 faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

nie dotyczy

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Rehabilitacją oraz masażem leczniczym zostały objęte osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności.
Ze względu na rodzaj schorzenia stosowano odpowiednie ćwiczenia, metody i techniki rehabilitacji.
Efektem zabiegów fizjoterapeutycznych jest widoczny postęp w zakresie lokomocji, radzenie sobie  z pokonywaniem 
barier architektonicznych.
Ćwiczenia pomogły utrzymać na dobrym poziomie czynności wszystkich podstawowych narządów ustroju i wpłynęły 
na poprawę zdrowia i pozwalają prowadzić bardziej efektywny tryb życia. 
Masaż leczniczy  obejmował kończyny dolne prawą i lewą. Masaż ten poprawił ukrwienie i rozluźnił mięśnie co 
poprawiło komfort w wykonywaniu codziennych czynności.
Projekt został dofinansowany Przez Wojewodę Wielkopolskiego pn;„ Rehabilitacja, masaż leczniczy - drogą do 
samodzielności i niezależności osób niepełnosprawnych oraz osób starszych.”

Zabiegi rehabilitacyjne i masaże lecznicze zostały przeprowadzone w okresie od marca do listopada  2018 r. 
Rehabilitant stosował metody zgodnie z zaleceniami lekarskimi indywidualnymi dla każdego pacjenta.
Masaże lecznicze   prowadzono u beneficjentów wymagających poprawy ogólnego stanu zdrowia,  obniżenia 
spastyczności, zmniejszenie napięcia mm kręgosłupa, zmniejszenia bólu.
Zabiegi rehabilitacyjne zostały przeprowadzone  u 11 beneficjentów ,masaże lecznicze u 4 beneficjentów oraz 
masaże klasyczne w ramach wolontariatu u 3 beneficjentów.
Obserwowano ogólną poprawę stanu zdrowia beneficjentów, lepsze nastawienie do życia i funkcjonowania w życiu 
codziennym.
Projekt pn "Rehabilitacja i masaż leczniczy" został dofinansowany przez Prezydenta Miasta Ostrowa 
Wielkopolskiego.
Dni Krokieta jak i Hubertus Polowy były sponsorowane przez darczyńców prywatnych.

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

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

25

0
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 83 357,75 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 83 357,75 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 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 wg klasyfikacji PKD, 
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

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty poniesione 
z 1% podatku dochodowego 
od osób fizycznych w ramach 

sfery

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

organizowanie i prowadzenie zajęć terapeutycznych, w 
tym zabiegów rehabilitacyjnych, masaży leczniczych w 
tym dla osób z niepełnosprawnościami w tym dzieci, 
młodzież i osoby starsze, wspieranie i utrzymywanie 
kontaktów z osobami z niepełnosprawnościami oraz ich 
rodzinami organizowanie festynów, pikników, 
warsztatów dla osób z niepełnosprawnościami 
prowadzenie zajęć arteterapeutycznych dla osób z 
niepełnosprawnościami oraz pełnosprawnych w ramach 
integracji społecznej prowadzenie zajęć tj. prelekcji 
pogadanek z zakresu seksualności, które są kierowane 
dla osób z niepełnosprawnościami 
zorganizowanie Dni Krokieta dla osób z 
niepełnosprawnościami oraz ich rodzin na miejscowym 
lotnisku oraz z miejscowymi kołami myśliwskim odbył 
się Hubertus Polowy

0,00 zł

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 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, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery 
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1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 6 798,98 zł

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o poniesionych kosztach z tych 
środków 

4.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 25 386,90 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 15 305,10 zł

4.3. 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 kwoty przeznaczone na te działania

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

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 administracyjne

e) pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

44 905,22 zł

0,00 zł

0,00 zł

4 959,08 zł

0,00 zł

1 2) 23.11.2018 wypłata dotycząca  zakupionych środków higienicznych, lekarstw, paliwa , turnusu 
rehabilitacyjnego, rehabilitacji podopiecznego fundacji

7 691,35 zł

2 3) 22.05.2018 wypłata dotycząca zakupionych  lekarstw, wizyty u lekarza 481,64 zł

3 4) 14.12.2018r wypłata dotycząca zakupionych lekarstw, podopiecznego fundacji, sensorów 
cukrzycowych

4 709,60 zł

4 1) 26.11.2018 wypłata dotycząca zakupionych środków higienicznych, lekarstw, części do wózka 
inwalidzkiego, paliwa podopiecznego fundacji 2) 23.11.2018 wypłata dotycząca zakupionych 
środków higienicznych, lekarstw, paliwa , turnusu rehabilitacyjnego, rehabilitacji podopiecznego 
fundacji

2 422,51 zł

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 26 100,00 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 49 864,30 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 33 493,45 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 - dodatkowo podać 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
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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.

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)

0 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. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

0 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji 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

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

2 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 
wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę 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)

2 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

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
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1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 0,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0,00 zł

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

0,00 zł

3. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, 
oraz osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 zł

VII. 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. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

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

1. OWR jest formą środowiskowego wsparcia osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin, opiekunów ich 
wychowujących i opiekunami, tworzoną w oparciu o Ustawę o pomocy społecznej.
2. Utworzony został przez Fundację W jedności siła w Ostrowie Wielkopolskim wychodząc na naprzeciw 
zapotrzebowaniu na różnorodne formy wsparcia, na podstawie autorskiego projektu oraz na mocy „Aktu powołania” 
przez Zarząd Fundacji „W jedności siła”.
3.  OWR funkcjonuje w budynku, będącym siedzibą Fundacji W jedności siła.
4. Przeznaczony jest dla wszystkich chętnych osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin, opiekunów.

Zasady programowe i organizacyjne
1. Celem działalności OWR jest:
a) rozszerzenie i zintensyfikowanie działań na rzecz wspieranie rodzin wychowujących dzieci i osoby 
niepełnosprawne,
b) rozwój form wspierania dostosowywany do zmieniających się potrzeb i oczekiwań rodzin,
c) uaktywnienie rodzin, opiekunów poprzez częstsze spotkania, otwarcie się ich na gotowość niesienia pomocy 
drugiemu,
d) tworzenie właściwej atmosfery i warunków do wymiany doświadczeń i wspólnych cyklicznych spotkań, aby 
pomagać sobie w trudnych sprawach i mobilizować innych,
e) zintegrowanie rodzin oraz osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym,
f) pomoc w zaspakajaniu potrzeb życiowych rodzin i osób niepełnosprawnych oraz bytowania w warunkach 
odpowiadających godności człowieka,
g) budowanie przyjaznego i życzliwego dla rodzin i osób otoczenia ludzi,
h) tworzenie autentycznych więzi międzyludzkich, rodzinnych i środowiskowych,
i) poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych,
j) animowanie grup samopomocowych i ich wspieranie,
k) zmiana postaw rodziców z roszczeniowej (tj. postawy biernej, narzekającej, wyczekującej, z poczuciem 
niesprawiedliwości) na postawę aktywnego działania na rzecz akceptacji i poprawy bytu swojego dziecka oraz 
innych,
l) pomoc specjalistyczna zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami rodzin i osób niepełnosprawnych (prawna, 

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

IX. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)
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psychologiczna, psychiatryczna itp.)
m) współpraca z instytucjami dla dobra rodzin oraz  w celu egzekwowania przysługujących im praw, usług i 
świadczeń,
n) uaktywnienie dzieci i młodzieży niepełnosprawnych

2. OWR funkcjonuje w ustalonych terminach tj. w środy w godz. 17- 19.00 ( I środa miesiąca dyżur Zarządu).
3. OWR prowadzony jest społecznie przez Zarząd Fundacji W jedności siła. Zgodnie ze schematem organizacyjnym 
wytypowani są liderzy – osoby odpowiedzialne za organizację i przebieg spotkań poszczególnych grup.
4. Zajęcia dla dzieci i młodzieży prowadzone są przez terapeutów, rodziców, kadrę z młodzieżą szkolną.
5. Zakres i formy działalności:
- poradnictwo, doradztwo i konsultacje w sprawach zgłaszanych przez rodziców zbiorowo lub indywidualnie oraz 
rzecznictwo interesów rodzin i osób niepełnosprawnych,
- działalność informacyjna w zakresie szans rehabilitacji, edukacji i rozwoju dziecka i osoby niepełnosprawnej, tj. 
informacja o działalności placówek  rehabilitacyjnych, poradni rodzinnych oraz instytucji samopomocowych, 
samorządowych, kościelnych i państwowych w Południowej Wielkopolsce,
- poradnictwo specjalistyczne, w przypadku posiadania środków szkolenia – seksuologa, psychiatry, prawnika, 
psychologa itp.,
- animowanie grup samopomocowych i ich wspieranie,
- warsztaty psychologiczne,
- zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży,
- interwencje w instytucjach i pomoc w załatwianiu trudnych spraw życiowych, szczególnie rodzinom niewydolnym 
wychowawczo,
- organizacja pomocy socjalnej dla rodzin w trudnej sytuacji materialnej ( pomoc rzeczowa rodzinom, np. odzież),
- pogłębienie wiedzy wśród rodzin na temat problematyki niepełnosprawności poprzez rozpowszechnienie zbiorów 
biblioteczki specjalistycznej, zawierającej czasopisma, wydawnictwa, pozycje książkowe, poradniki itp.,
- rozszerzenie zbiorów biblioteczki przez nabywanie aktualności wydawniczych

OBOWIAZKI LIDERA OWR:
1. Planowanie, opracowywanie i realizacja programu.
2. Organizacja poszczególnych spotkań.
3. Angażowanie rodziców do współpracy przy realizacji programu.
4. Uzgadnianie planowanych działań w zakresie wydatkowania środków z Zarządem Fundacji.
5. Współtworzenie dokumentacji:
a) Śledzenie programów dotyczących ośrodków wsparcia,
b) Współpraca przy opracowywaniu wniosków o dofinansowanie działalności OWR,
c) Planowanie wydatków, dokonywanie niezbędnych zakupów.
d) Rozliczanie środków wydatkowanych,
e) Opracowywanie sprawozdań, notatek ze spotkań i innej wymaganej dokumentacji

ZASADY finansowania OWR:
1. Na działalność OWR pozyskiwane  będą środki z różnych źródeł na podstawie opracowywanych wniosków o 
dotacje, programów itp.( z budżetu miasta, wojewody, ministerstwa).
2. Koszty działalności obejmują;
a) Wynajem pomieszczeń ( tj. zużycie mediów, środki czystości),
b) Szkolenia i pogadanki dla rodziców prowadzone przez specjalistów, szkolenia liderów grup wsparcia itp.
c) Materiały terapeutyczne do organizacji spotkań oraz różnorodnych zajęć dla dzieci i młodzieży,
d) Materiały pomocnicze ( książki, poradniki…),
e) Materiały papiernicze i biurowe ( znaczki, koperty),
f) Organizację imprez integracyjnych,
g) Doposażenie pomieszczeń w sprzęt dla potrzeb OWR,
h) Koszty usług (np. delegacje).
3. Pozyskiwanie środków i sponsorów jest zadaniem Zarządu Fundacji oraz liderów grup wsparcia.

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Ryszard Kamiński
Małgorzata Urszula Łabęcka Data wypełnienia sprawozdania 2019-06-18
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