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I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     WIELKOPOLSKIE

Gmina M. KONIN

Powiat M. KONIN

Ulica SZPITALNA Nr domu 43 Nr lokalu 

Miejscowość KONIN Kod pocztowy 62-504 Poczta KONIN Nr telefonu 63 2442255

Nr faksu 63 2442255 E-mail fundacja@mielnica.org.pl Strona www www.mielnica.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2011-11-16

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 00139744200000 6. Numer KRS 0000035780

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

Danuta Czarnecka Członek Zarządu TAK

Maria Janowska Członek Zarządu TAK

Mirosława Perczyńska Członek Zarządu TAK

Jan Jastrzębski Członek 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

Michał Hałas Członek Komisji Kontroli 
i Nadzoru

TAK

Marek Krygowski Członek Komisji Kontroli 
i Nadzoru

TAK

Jarosław Sarul Członek Komisji Kontroli 
i Nadzoru

TAK
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem Fundacji jest wszechstronna działalność na rzecz propagowania idei 
rehabilitacji dzieci i młodzieży, promocja i realizacja różnych form 
kompleksowej rehabilitacji, ze szczególnym uwzględnieniem dziecięcych i 
młodzieżowych obozów rehabilitacyjnych, oraz wczesnej rehabilitacji 
małego dziecka.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Podstawowymi zadaniami Fundacji są:
- rozbudowa Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Mielnicy, z 
przystosowaniem go dla potrzeb osób z ciężkim kalectwem narządu ruchu,
- organizowanie obozów rehabilitacyjnych  dla dzieci i młodzieży z ciężkim 
kalectwem narządu ruchu, z zachowaniem zasad integracji i udziału 
młodzieży niepełnosprawnej,
- prowadzenie badań z zakresu rehabilitacji, ze szczególnym 
uwzględnieniem integracyjnych obozów rehabilitacyjnych i wczesnej 
rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem,
- udzielanie pomocy młodzieży niepełnosprawnej w przygotowaniu 
zawodowym, zgodnie z własnymi aspiracjami i uzyskaniu miejsca pracy 
przystosowanego do rodzaju i stopnia kalectwa,
- organizowanie różnych form rekreacji dla osób niepełnosprawnych,
- przybliżanie społeczeństwu humanitarnych i ekonomicznych zasad 
kompleksowej rehabilitacji,
- realizacja filmów, organizowanie wystaw fotograficznych i przeglądów 
filmowych poświęconych rehabilitacji oraz prowadzenie działalności 
wydawniczej,
- promocja najnowocześniejszych osiągnięć technicznych i 
organizacyjnych służących rehabilitacji dzieci i młodzieży,
- organizowanie współpracy międzynarodowej dla wymiany doświadczeń 
w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Fundacja „Mielnica” w 2018 roku realizowała zadania z zakresu rehabilitacji społecznej, zawodowej i medycznej osób 
niepełnosprawnych:

1. Warsztat Terapii Zajęciowej Fundacji „Mielnica” w Koninie, ul. Zagórowska 3a

Warsztat Terapii Zajęciowej Fundacji „Mielnica” w Koninie jest placówką pobytu dziennego i prowadzi działalność dla 55 
uczestników. Codziennie od poniedziałku do piątku z zajęć korzysta 55 osób niepełnosprawnych z terenu miasta Konina w tym 5 
osób z okolicznych gmin.
Znaczna część naszych  podopiecznych z uwagi na ciężki  rodzaj schorzenia  korzysta  z naszego środka transportu. Pozostali 
uczestnicy dojeżdżają na zajęcia samodzielnie bądź przy współudziale rodziców. Dysponujemy jednym busem.
Celem Warsztatu Terapii Zajęciowej jest prowadzenie działalności zmierzającej do ogólnego rozwoju psychoruchowego każdego 
uczestnika wytyczone indywidualnym programem terapeutyczno-rehabilitacyjnym. Zadania i cele są w pełni realizowane w w/w 
placówce.
Do Warsztatu Terapii Zajęciowej Fundacji „Mielnica” codziennie przyjeżdża 55 osób (23 kobiety i 32 mężczyzn) podopiecznych 
w wieku od 24 do 63 roku życia. Najczęstsze schorzenie to: upośledzenie umysłowe, mózgowe porażenie dziecięce, epilepsja i 
inne.
Co rok starannie prowadzona diagnoza zainteresowań i możliwości psychofizycznych naszych podopiecznych była doskonałą 
wskazówką do opracowania przez Radę Programową WTZ rocznego programu terapeutyczno-rehabilitacyjnego.
Praca terapeutyczna koncentruje się wokół 9 pracowni: pracownia informatyki, pracownia krawiecka, pracownia artystyczna, 
pracownia techniczna, pracownia ekologiczna, pracownia rewalidacyjna, pracownia gospodarstwa domowego, pracownia 
ogrodnicza-artystyczna, pracownia terapii życia codziennego.
Kontrolowany proces adaptacyjny, permanentna obserwacja zachowań uczestników, bieżące analizy efektów ich pracy: to 
wskaźniki które współdecydują przy właściwym doborze pracowni terapeutycznej dla każdego z podopiecznych.
Rozpoznanie zainteresowań, przejawianych predyspozycji zawodowych a także znajomość aktualnych ich potrzeb jest dla nas 

Druk: NIW-CRSO 2



głównym wyznacznikiem do trafnego zakwalifikowania uczestnika do odpowiedniej pracowni. Służą temu między innymi 
zebrania  wewnętrznej Rady Programowej Warsztatu Terapii Zajęciowej.
Oprócz permanentnej terapii w poszczególnych pracowniach uczestnicy otoczeni są także opieką medyczną, rehabilitacyjną 
(ćwiczenia na sali gimnastycznej, siłowni przystosowanej dla osób niepełnosprawnych), pedagogiczną i psychologiczną. 
Warsztat Terapii Zajęciowej w Koninie jest formą działalności nieodpłatnej, współfinansowany jest ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Miasta Konina. 

2. Warsztat Terapii Zajęciowej Fundacji „Mielnica” w Mielnicy Dużej 33a, gm. Skulsk

Warsztat Terapii Zajęciowej w Mielnicy Dużej prowadzi działalność dla 30 uczestników. Realizuje zadania z zakresu rehabilitacji 
społecznej, zawodowej i medycznej zmierzające do ogólnego rozwoju poprawy sprawności każdego uczestnika, niezbędnych do 
samodzielnego i aktywnego życia. 
Zajęcia odbywają się w sześciu następujących pracowniach: 
1. Pracowni artystycznej.
2. Pracowni gospodarstwa domowego.
3. Pracowni umiejętności społecznych.
4. Pracowni komputerowej.
5. Pracowni ogrodniczej.
6. Pracowni technicznej.
Z ogólnej liczby uczestników 17 osób posiadało znaczny stopień niepełnosprawności, a 13 umiarkowany stopień 
niepełnosprawności. 
W podziale ze względu na płeć 9 osób to kobiety i 21 osób to mężczyźni. 28 osób uczestniczących w zajęciach to mieszkańcy 
wsi, 2 osoby zamieszkują w mieście. Średnia frekwencja w zajęciach w 2018 roku wyniosła 86,2 %.
Przy udziale uczestników na koniec roku dokonano oceny indywidualnych efektów rehabilitacji. Na podstawie tej oceny 
stwierdzono: 
- 24 osób poczyniło postępy w zaradności osobistej i samodzielności
- 20 osób poczyniło postępy w rehabilitacji społecznej
- 24 osób poczyniło postępy w rehabilitacji zawodowej
Dzięki dobrze wyposażonemu gabinetowi rehabilitacyjnemu uczestnicy korzystają z kinezyterapii i fizykoterapii. Zapewniamy 
podstawową opiekę medyczną i psychologiczną. 
Ze względu na brak komunikacji publicznej i to, że znaczna część podopiecznych dotknięta jest ciężkimi rodzajami schorzeń, 
wszyscy korzystają z naszego środka transportu. 
Zajęcia z poszczególnymi uczestnikami prowadzone były zgodnie z indywidualnymi programami rehabilitacji. 
Oprócz programów indywidualnych każda z pracowni realizowała ogólny program terapeutyczny stworzony dla danej pracowni. 
Jeżeli zachodziła taka potrzeba, dokonywano modyfikacji programu, biorąc pod uwagę możliwości uczestników, ich wnioski w tej 
sprawie, proces adaptacyjny, obserwując ich zachowania i analizując efekty ich pracy. 
W roku ubiegłym zostały wprowadzone nowe formy zajęć przy jednoczesnym utrwalaniu i udoskonalaniu umiejętności 
wcześniej zdobytych. 
Wszystkie pracownie ściśle ze sobą współpracowały przy wykonywaniu poszczególnych zadań. Różnorodność działań pozwoliła 
na odkrywanie predyspozycji poszczególnych osób, a także na podnoszenie ich ogólnej sprawności. W trakcie zajęć uczestnicy 
oprócz doskonalenia swoich umiejętności manualnych, starali się zwiększyć swoje kompetencje społeczne, ucząc się współpracy 
podczas wykonywania zadań, rozwiązywania rodzących się konfliktów na drodze kompromisu, zasad koleżeństwa i 
odpowiedzialności za swoje czyny (w tym za wykonywaną pracę). 
Z udziałem uczestników warsztatu dokonywano oceny indywidualnych efektów rehabilitacji. Wszystkie sprawy dotyczące 
poszczególnych osób rozpatrywano indywidualnie.
Podopieczni mogli również liczyć na pomoc w załatwianiu spraw urzędowych . 
Duża ilość spotkań integracyjnych dała naszym podopiecznym możliwość zawarcia nowych znajomości. Jest to jedna z form 
rehabilitacji społecznej. Jeszcze inną formą tego typu rehabilitacji są wycieczki, dzięki którym możemy, między innymi, ocenić 
poziom usprawnienia uczestników w zakresie samodzielności, umiejętności komunikacji interpersonalnej, świadomości 
przeżywanych doznań, umiejętności radzenia sobie w nowych sytuacjach i pewności siebie na gruncie społecznym.
Imprezy, pokazy, kiermasze, przy aktywnym udziale uczestników, były możliwością prezentacji naszych dokonań na zewnątrz. 
W ciągu całego roku uczestnicy mieli możliwość kontaktu z osobami odwiedzającymi naszą placówkę: uczestnikami innych 
ośrodków, przedstawicielami organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych, przedstawicielami władz 
samorządowych gminy, powiatu, praktykantami, stażystami.
Wszyscy bardzo chętnie brali udział w zajęciach, organizowanych imprezach i ważnych wydarzeniach w 2018r.
Warsztat Terapii Zajęciowej w Mielnicy Dużej jest formą działalności nieodpłatnej, współfinansowany jest ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Powiatu Konińskiego. 

3. Środowiskowy Dom Samopomocy im. Doktora Piotra Janaszka Fundacji „Mielnica” w Koninie, ul. Zagórowska 3a
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Środowiskowy Dom Samopomocy im. Doktora Piotra Janaszka Fundacji „Mielnica” jest placówką pobytu dziennego, posiada 35 
miejsc. Obecnie obejmuje opieką uczestników (osoby z niepełnosprawnością intelektualną) w liczbie 31 z terenu powiatu oraz 4 
z miasta. 
W okresie sprawozdawczym na dzień 31.12.2018 skierowanie do ŚDS posiadało 37 uczestników. Dwoje uczestników 
skierowanych zostało z uwagi na dłuższą nieobecność. Jednocześnie na zajęciach nie przebywało więcej osób niż 35.
Z pośród ww. Uczestników 26 osób ma orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności, a 9 umiarkowany (stan na 
31.12.2018r.).
Uczestnicy Domu to mieszkańcy Powiatu Konin (z gmin: Golina,  Grodziec, Kazimierz Biskupi,  Krzymów, Rychwał, Rzgów, Stare 
Miasto) oraz miasta Konina. 
Podstawowym i nadrzędnym celem placówki jest umożliwienie podopiecznym pełnienia różnorodnych ról społecznych i 
zapewnienie im pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. 
Realizacja zaplanowanych celów odbywa się w ramach codziennych zajęć, w oparciu o przygotowane przez zespół wspierająco-
aktywizujący indywidualne plany, które są dostosowane do możliwości psychofizycznych i zainteresowań uczestników oraz przez 
nich zaakceptowane.
Realizacja zadania umożliwiła:
- objęcie 35 osób z niepełnosprawnością codziennymi zajęciami terapeutycznymi, w tym treningami funkcjonowania w życiu 
codziennym, treningów spędzania czasu wolnego
- zwiększenie u 35 osób z niepełnosprawnością umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów
- zwiększenie uczestnictwa osób z niepełnosprawnością w życiu społecznym,
- wsparcie codziennego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością  z terenu Powiatu Konińskiego i ich rodzin.
- objęcie specjalistycznym poradnictwem osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin
Dodatkowo:
- ograniczono zjawisko wykluczenia społecznego osób z niepełnosprawnością z terenu Powiatu Konińskiego,
- zwiększono samodzielność oraz  podejmowanie ról społecznych przez osoby z niepełnosprawnością,
- zwiększono aktywność osób z niepełnosprawnością,
- rozwijano umiejętności zarządzania czasem, w tym czasem wolnym,
- wzmacniano samoocenę osób z niepełnosprawnością,
- zwiększono motywację do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i do podjęcia zatrudnienia.
- aktywizowano rodziny osób z niepełnosprawnością do pełniejszego udziału w integracji
- objęto wsparciem 35 osób z niepełnosprawnością
Praca wytyczona zadaniami realizowanymi w Środowiskowym Domu Samopomocy im. Doktora Piotra Janaszka Fundacji 
„Mielnica” w 2018 roku była działaniem wielokierunkowym, opartym na wykorzystaniu wszystkich możliwości psychofizycznych 
podopiecznych, niezależnie od stopnia niepełnosprawności. 
Zajęcia odbywają się w następujących pracowniach: 
1. Pracownia krawiecko-ogrodnicza.
2. Pracownia gospodarstwa domowego.
3. Pracownia techniczna.
4. Pracownia artystyczna.
5. Pracownia rewalidacyjna.
Zajęcia indywidualne obejmowały:
- opiekę pedagogiczną tj. dbałość o bezpieczeństwo uczestników, przestrzeganie zasad współżycia społecznego, na bieżąco 
rozwiązywanie konfliktów powstałych w grupie, czuwanie nad wszechstronnym rozwojem osobowości podopiecznych itp.
- spotkania logopedyczne dostosowane do potrzeb i możliwości podopiecznych z wykorzystaniem różnych metod, form, 
środków i pomocy terapeutycznych
- elementy informatyki
- poradnictwo prawne, współpraca z rodzinami osób niepełnosprawnych
- poradnictwo psychologiczne w formie indywidualnych spotkań z psychologiem
Zajęcia zespołowe obejmowały:
- elementy terapii ruchowej: zajęcia sportowe: tenisa stołowego, boccia,
- elementy psychoterapii, socjoterapii
- zajęcia teatralne
- muzykoterapię
Wszystkie wymienione zajęcia odbywały się zgodnie z obowiązującym w ŚDS-ie rocznym planem pracy.
W 2018 roku ośrodek nasz systematycznie odwiedzali praktykanci, wolontariusze, młodzież z konińskich szkół średnich i PWSZ 
w Koninie, co bardzo korzystnie wpłynęło na wszechstronny rozwój osobowości naszych podopiecznych. 
W 2018 roku uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy brali udział w następujących imprezach integracyjnych i 
kulturalno-wypoczynkowych: „Impreza integracyjna z przedszkolakami - zimowe zabawy w krainie smerfów”, Bal Karnawałowy 
w PWSZ, „Spotkanie integracyjne z przedszkolakami w ŚDS ”, IV Powiatowy Turniej BOCCI, Dzień Rodziny- Spotkanie z rodzicami, 
„Piknik radości ze strażakami i motocyklistami ”, Piknik integracyjny „Piłka na plaży”, XIX Powiatowe Dni Rodziny w Golinie.
W okresie sprawozdawczym uczestnicy brali udział w wielu zajęciach grupowych i uroczystościach na terenie ośrodka.
Podsumowując należy podkreślić, iż udział w ww. imprezach bardzo motywuje naszych uczestników do sumiennej pracy w 
pokonywaniu własnych trudności. Każdy z nich bowiem, chętnie chwali się swoimi osiągnięciami i z uporem dąży do tego by 
wykonać zadanie najpiękniej jak potrafi. 
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Ponadto różnorodne wyjazdy i uczestnictwo w imprezach integracyjnych stanowią formę nagrody za zaangażowanie i 
kreatywność podczas codziennych zajęć.
Środowiskowy Dom Samopomocy jest formą działalności nieodpłatnej, współfinansowany jest ze środków Wojewody 
Wielkopolskiego w dyspozycji Powiatu Konińskiego.

4. Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Fundacji „Mielnica” w Zygmuntowie 35, gm. Slulsk

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Zygmuntowie działa od 1 września 2014r. i jest placówką umożliwiającą 
dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, a także niepełnosprawnością w stopniu 
umiarkowanym i znacznym ze sprzężeniami realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Takie dzieci wymagają 
kompleksowej i wielodyscyplinarnej pomocy rehabilitacyjno - edukacyjnej w odpowiednich warunkach i z opieką dostosowaną 
do stanu psychicznego i wieku.
Zajęcia terapeutyczne dla wychowanków OREW odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 z 
uwzględnieniem możliwości psychofizycznych każdego z nich. Zajęcia terapeutyczne dzielą się na indywidualne i zespołowe. 
Zajęcia zespołowe odbywają się z podziałem na grupy terapeutyczne: rewalidacyjno-wychowawczą i edukacyjno-terapeutyczną.
Każdy z wychowanków realizuje indywidualny program terapeutyczny stworzony w oparciu o wnikliwą diagnozę z 
uwzględnieniem wskazówek zawartych w orzeczeniu poradni psychologiczno-pedagogicznej. Częste kontakty pracowników z 
rodzicami służą omówieniu bieżących spraw placówki, ale przede wszystkim postępów wychowanków, ich zachowania, 
problemów i potrzeb. Dokonanie z niezbędną pomocą rodziny właściwej diagnozy psychopedagogicznej wychowanka to 
warunek zastosowania odpowiednich form terapii w ośrodku, ale i w środowisku rodzinnym.
OREW w Zygmuntowie w 2018r. sprawował opiekę edukacyjno-rehabilitacyjno-wychowawczą nad ośmiorgiem dzieci 
niepełnosprawnych - czworo z upośledzeniem w stopniu głębokim i czworo z upośledzeniem intelektualnym w stopniu 
umiarkowanym i znacznym ze sprzężoną niepełnosprawnością. Przedział wiekowy wychowanków to: 8-24 lata.
Od września 2018r. w OREW w Zygmuntowie prowadzone są również zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 
Uczestniczy w nich troje dzieci w wieku od 2 lat do 3 lat. 
W OREW zatrudnieni są: pedagodzy  specjalizujący się w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością 
intelektualną, rehabilitant, logopeda, psycholog, którzy sprawują nad wychowankami profesjonalną opiekę, proponując coraz to 
nowe metody pracy i formy terapii. Do każdej grupy terapeutycznej zatrudniona jest również pomoc wychowawcy. 
W 2018r. wychowankowie OREW mieli możliwość uczestniczyć w wielu dodatkowych formach edukacji i terapii. Kilkakrotnie 
odwiedziła OREW grupa artystyczna GALANA z edukacyjnymi przedstawieniami teatralnymi (Opowieści biblijne, Muzykowanie 
tradycyjne i biesiadne, Rozbójnicy Europy), które sprzyjały rozwojowi aktywności intelektualnej wychowanków, uwalniały 
emocje, bawiły, pomagały oswoić strach przed tym, co jeszcze nieznane.
Ponadto wychowankowie uczestniczyli regularnie w zajęciach alpakoterapeutycznych, dogoterapeutycznych i 
hipoterapeutycznych, prowadzonych przez specjalistów od tych form terapii: M. Pietrzykowską i J. Karmowską. Wzięli również 
udział w specjalistycznych zajęciach relaksacyjnych z wykorzystaniem mis tybetańskich (idiofonów) przeprowadzonych przez 
Zespół Anhad Soundrelax i Andy Pendeho oraz kilku okolicznościowych spotkaniach integracyjnych, takich jak: dzień rodziny, 
spotkanie opłatkowe.
Spotkanie integracyjne to jedna z form rehabilitacji społecznej, dzięki której możemy, między innymi, ocenić poziom 
usprawnienia wychowanków w zakresie umiejętności komunikacji interpersonalnej, świadomości przeżywanych doznań i 
umiejętności radzenia sobie w nowych sytuacjach. Realizacji zadań z tego zakresu działań terapeutycznych służyły także zajęcia 
integrujące obie grupy wychowanków, takie jak: bal karnawałowy zorganizowany w ośrodku z udziałem rodziców, wielkanocne 
warsztatowe spotkanie integracyjne - również z udziałem rodziców wychowanków, festiwal kolorów, wspólne świętowanie Dnia 
Edukacji Narodowej podczas wizyty w domu jednego z podopiecznych, liczne zajęcia kulinarne przeprowadzane w ośrodku, 
aktywizujące przedstawienia teatralne, organizowane na terenie ośrodka przez grupę artystyczną Galana, zajęcia integracyjne 
przeprowadzane w oddanej do użytku we wrześniu 2018r. Sali Doświadczania Świata, wpływające pozytywnie na zaburzenia 
integracji sensorycznej u wychowanków.
Sprawdzianem i  zarazem formą rekreacji i socjalizacji, dla dzieci mierzących się na co dzień ze swoją niepełnosprawnością, były 
także liczne wyjazdy, tj. wyjazd do Alpakarnii P&M w Szyszyńskich Holendrach, wyjazd do Konińskiego Domu Kultury z okazji 
obchodów 30- lecia Fundacji Mielnica, wyjazd do Muzeum Okręgowego w Gosławicach, wizyta w firmie Roof- Reed w Goplanie 
oraz obserwacja wykonywanych tam usług strzecharskich, wizyta w Szkole Podstawowej w Skulsku i możliwość oglądania 
występu z okazji 100- lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, wyjazd do Gminnego Ośrodku Kultury w Skulsku z okazji 
obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, andrzejkowe spotkanie integracyjne podopiecznych OREW w 
Zygmuntowie z uczestnikami Warsztatu Terapii  Zajęciowej w Mielnicy Dużej. Ważny w tym zakresie był także udział 
wychowanków w projektach, takich jak: Piknik integracyjny „Piłka na plaży”, III Letniej Spartakiadzie Osób Niepełnosprawnych w 
Paprotni, IV Integracyjnym Festiwalu Nauki w Koninie, w których wychowankowie mieli przyjemność uczestniczyć, zyskując 
wyróżnienia i nagrody. Projekty te wniosły do ich codziennego życia element zdrowej rywalizacji sportowej i intelektualnej, co 
okazało się doskonałą motywacją do codziennej pracy.
Na gruncie organizacyjnym OREW w Zygmuntowie w 2018r. współpracował z: Samorządem Gminy Skulsk, Szkołą Podstawową 
w Skulsku, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Skulsku. Ośrodek korzystał także ze 
wsparcia merytorycznego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie.
OREW jest formą działalności nieodpłatnej, współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Edukacji i Powiatu Konińskiego.

Druk: NIW-CRSO 5



5. Zakład Produkcyjno-Handlowy Fundacji „Mielnica” - Zakład Pracy Chronionej w Koninie, ul. Kaliska 15

Zakład Produkcyjno-Handlowy Fundacji „Mielnica” Zakład Pracy Chronionej  zajmuje się produkcją, handlem i usługami w 
branży odzieży roboczej.
Na dzień 31 grudnia 2018r. zatrudnialiśmy 45 osoby; 38 kobiet i 7 mężczyzn. Wszystkie osoby  posiadają orzeczenie o 
niepełnosprawności.
Wśród  całej załogi aż 91 %  to osoby ze znaczną i umiarkowaną niepełnosprawnością. Ponad 68 % pracowników to osoby chore 
psychicznie, z epilepsją, upośledzeniem umysłowym. 
W przeliczeniu na osoby :
- 3 osoby  posiadają znaczny stopień niepełnosprawności 
- 38 osób stopień umiarkowany 
- 4 osoby stopień lekki
Biorąc pod uwagę schorzenia:
- 26 osób  z upośledzeniem umysłowym, chore  psychicznie lub z epilepsją
- 3 niewidome 
- 4 głuchonieme 
- 26 osób ze schorzeniami narządu ruchu i ogólnego stanu zdrowia.
Wynika z tego, że wiele osób posiada niepełnosprawność sprzężoną, dotyczącą więcej niż jednego narządu.
Od 01.01.2018 roku wzrosło najniższe wynagrodzenie pracownika z 2.000,00 zł.  na 2.100,00 zł. a dofinansowania z PFRON-u  
od kilku lat pozostają bez zmian.
Od czasu zrównania zakładów pracy chronionej z  otwartym rynkiem pracy /kwiecień 2014r./ istnieje zagrożenie  utrzymania 
stanowisk pracy w naszej firmie. Z roku na rok  zmieniają się warunki zatrudniania osób niepełnosprawnych na niekorzyść 
zarówno pracownika jak i pracodawcy.
W 2018r. w Zakładzie  nie było żadnych kontroli.        
Na  wsparcie działalności statutowej Fundacji Mielnica w 2018r. przekazaliśmy  2.225,22 zł. 
W miarę naszych możliwości udoskonalamy park maszynowy oraz wykonujemy remonty, tym samym poprawiając warunki 
pracy osób niepełnosprawnych. Zakupiliśmy 3 maszyny szwalnicze /2-igłówka, stębnówka z automatyką i overlock/, które są 
przystosowane dla osób niepełnosprawnych.  
Zakład jest znany w regionie i w Polsce. Mimo dużej konkurencji na rynku nasze wyroby mają wysokie uznanie za dobrą jakość  i 
przystępną cenę .   
Zakład jest formą działalności gospodarczej.

6. Ośrodek Rehabilitacji Fundacji „Mielnica” w Koninie, ul. Szpitalna 43

NZOZ Ośrodek Rehabilitacji Fundacji Mielnica z siedzibą w Koninie ul. Szpitalna 43 prowadzi szeroką działalność w zakresie 
rehabilitacji ambulatoryjnej dzieci i dorosłych.
W roku 2018 finansowanie Ośrodka w ramach NFZ pozwoliło na przyjęcie 798  pacjentów i wykonanie dla nich 36561 zabiegów 
fizykoterapeutycznych. 
Prowadziliśmy rehabilitację ruchową dla dzieci niepełnosprawnych o różnym stopniu niepełnosprawności. Zajęcia prowadzone 
były przez specjalistów rehabilitacji w zakresie metod neurofizjologicznego usprawniania ruchowego.
Rehabilitacja ambulatoryjna dla dorosłych obejmowała zabiegi w zakresie fizykoterapii, hydroterapii, masażu suchego i ćwiczeń 
leczniczych.
Prowadziliśmy zajęcia korekcyjne dla dzieci z wadami postawy.
W listopadzie 2017r. wystąpiliśmy do NFZ o kontrakt na fizjoterapię ambulatoryjną od 1 kwietnia 2018r. i na lata następne w 
dwóch komórkach organizacyjnych: Pracownia fizjoterapii Mielnica Duża 32a oraz Dział fizjoterapii Konin ul. Szpitalna 43. 
Rozstrzygnięcie nastąpiło w styczniu 2018 roku.
W wyniku konkursu ofert, komórka organizacyjna: Dział fizjoterapii Konin ul. Szpitalna 43 uzyskała w ranKingu placówek II 
miejsce i otrzymała kontrakt na lata 2018 – 2023.
Komórka organizacyjna: Pracownia fizjoterapii Mielnica Duża 32a uzyskała III miejsce w rankingu placówek kontraktowanego 
obszaru i nie otrzymała kontraktu.
Dodatkowo Gmina Skulsk nie podpisała umowy z Ośrodkiem Rehabilitacji na rehabilitacją osób uczestniczących w programie 
Senior Wigor.
Mimo to kontynuowaliśmy  przyjęcia  pacjentów w Przychodni Rehabilitacyjnej w Mielnicy Dużej dla osób uczestniczących w 
programie Senior Wigor. Mgr fizjoterapii Joanna Jasińska przyjmowała  pacjentów gminy Skulsk do 30 kwietnia 2018r. Wszelkie 
opłaty związane z czynszem i mediami opłacaliśmy zgodnie z zapisem w umowie najmu do 31 maja 2018 roku.
Decyzją Zarządu z dniem 02.07.2018r. zakończono działalność komórki organizacyjnej w Mielnicy Dużej 32a.
Działalność Przychodni w Mielnicy Dużej finansowana była ze środków Ośrodka Rehabilitacji Fundacji Mielnica i zamknęła się w 
kwocie  11.466,35 złotych.
W Ośrodku Rehabilitacji w 2018r. nie było kontroli zewnętrznych.
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Zakład jest formą działalności gospodarczej.

Oprócz działalności w/w jednostek Fundacja „Mielnica” prowadziła:

- TURNUSY REHABILITACYJNE

W sezonie letnim 2018 roku Fundacja „Mielnica” zorganizowała dwa turnusy rehabilitacyjne w okresie 15-28 lipca 2018r. 
(turnus 2 tygodniowy) oraz 28 lipca – 17 sierpnia 2018r. (turnus 3 tygodniowy). Turnusy odbyły się w Ośrodku Zakładu 
Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu, ul. Śierkowa 13/1 gmina Jeziora Wielkie województwo Kujawsko-Pomorskie.
Rano prowadzone były zajęcia terapeutyczne i rehabilitacja. Po śniadaniu obowiązkowo gimnastyka poranna. Popołudniami 
również zajęcia terapeutyczne oraz rehabilitacja. Zajęcia terapeutyczne i rehabilitacja podczas turnusów prowadzone były przez 
wychowawców i fizjoterapeutów przy wsparciu wolontariuszy. Nie zabrakło również wyjść nad pobliskie jezioro. Integracja 
sprzyjała wspólnej pracy, wypoczynku i zabawie podczas całego pobytu. Wieczorami wspólne zajęcia: dyskoteki, ogniska, 
kalambury, konkursy itp.
Z wypoczynku podczas akcji letniej skorzystało 29 osób niepełnosprawnych młodzieży i dorosłych z terenu całej Polski.
Turnusy rehabilitacyjne są formą działalności odpłatnej.

- OŚRODEK SZKOLENIOWY FUNDACJI „MIELNICA” (organizowanie kursów podstawowych i doskonalących dla instruktorów 
terapii zajęciowej)

Ośrodek Szkolenia Fundacji „Mielnica” zajmujący się doskonaleniem instruktorów terapii zajęciowej powstał w 1994 r. 
Prowadzimy kursy podstawowe i doskonalące.
W ramach naszych kursów w 2018r. podniosło swoje kwalifikacje 12 instruktorów z terenu Polski. Gościliśmy pracowników z 
warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy, domów pomocy społecznej, wolontariuszy itp. W roku 
2018 zorganizowaliśmy jeden kurs podstawowy.
Kurs podstawowy był przeznaczony dla osób nie posiadających przygotowania do pracy w dziedzinie terapii zajęciowej.
Obejmował zagadnienia z dziedziny psychologii, pedagogiki, socjologii ogólnej, rehabilitacji oraz anatomii, fizjologii pracy. 
Zajęcia praktyczne to zapoznanie słuchaczy z metodyką pracy Warsztatu Terapii Zajęciowej Fundacji „Mielnica” w Mielnicy 
Dużej. Czas trwania 6 dni.
Oprócz wyżej wymienionych zagadnień, staramy się w ramach kursów przekazać słuchaczom różne nowości z dziedziny 
rehabilitacji leczniczej, społecznej i zawodowej oraz polityki społecznej.
Kursy są formą działalności odpłatnej.

Poza wymienionymi rodzajami działalności w 2018 roku realizowaliśmy projekty:

- BIWAK DLA RODZICÓW Z DZIEĆMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI

Już po raz kolejny zorganizowany został w terminie 15-21 lipca 2018r. Biwak dla rodziców z dziećmi niepełnosprawnymi w 
Gospodarstwie Agroturystyczno-Pomocniczym Fundacji „Mielnica”. Poprzednie biwaki miały bardzo pozytywny odzew ze strony 
rodziców, dlatego systematycznie co rok wracamy do organizacji tej imprezy.
Zajęcia organizowane podczas Biwaku dla rodziców z dziećmi niepełnosprawnymi wypełniały cały dzień. Rano odbywały się 
zajęcia rehabilitacyjne z wykwalifikowanym fizjoterapeutą Mamy i tatusiowie podglądali fachowców na bieżąco i korzystały z ich 
rad.
Podczas obecności rodziców na zajęciach seminaryjnych opiekę nad dziećmi sprawowali wolontariusze. Wolontariusze oraz 
terapeuta zajęciowy wypełniali cały czas  dzieci organizując różne formy aktywnego wypoczynku. Odbywały się także zajęcia 
sensoryczno-ruchowem m.in. „Morska przygoda”, „W świecie baniek”, „Spartakiada”, „Obozowy festyn rekreacyjny”, „Wieczór 
rozgrywek”, zajęcia sportowe, zajęcia plastyczne, dekorowanie serc, odlewy gipsowe i wiele innych.
Popołudniami odbywały się zajęcia seminaryjne dla rodziców prowadzili je:
- Psycholog (konsultacje indywidualne, pomoc w przezwyciężaniu trudności dnia codziennego),
- Pedagog (ścieżka edukacyjna dziecka niepełnosprawnego),
- Pracownik socjalny (zapewnienie środków do życia i na rehabilitację dziecka niepełnosprawnego),
- Pedagog, mediator, certyfikowany trener Treningu Zastępowania Agresji ART (radzenie sobie z agresją, pomoc w sytuacjach 
kryzyzsowych),
- Oligofrenopedagog tyflopedagog (najnowsze formy zajęć rewalidacyjnych i pracy z dzieckiem z niepełnosprawnym w 
warunkach domowych).
Omawiane były zagadnienia dotyczące edukacji dzieci niepełnosprawnych, rodzaju zajęć jakie powinna zapewnić szkoła zgodnie 
z orzeczeniem z poradni, sposób składania wniosków o dofinansowanie, problen niepełnosprawności w rodzinie, zasady 
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pielęgnacji dzieci oraz sposoby relaksu i dbania o swoje zdrowie, zagadnienia dotyczące wieloprofilowego usprawniania.
Integracja sprzyjała wspólnej pracy i zabawie podczas całego Biwaku. Dodatkowymi atrakcjami Biwaku były: „Dzień w 
indiańskiej wiosce”, „Dzień cyrkowca” oraz „Dyskoteka fluo”.
W Biwaku dla rodziców z dziećmi niepełnosprawnymi brało udział 12 rodzin łącznie 24 osoby, 12 dzieci z niepełnosprawnością 
wraz z 12 opiekunami (11 mam i 1 ojciec).
Biwak współfinansowany jest ze środków Powiatu Konińskiego (środki PFRON) dzięki wsparciu Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Koninie, jest formą działalności nieodpłatnej.

- SPOTKANIA ARTYSTYCZNE I SPORTOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Fundacja „Mielnica” od kilku lat organizuje Artystyczne i Sportowe Spotkania dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej. W 
Obecnym roku spotkania zorganizowane zostały w terminie 22-28 lipca 2018 roku w Gospodarstwie Agroturystyczno-
Pomocniczym Fundacji „Mielnica” w Mielnicy Dużej w gminie Skulsk.
Od kilkunastu lat łączymy trud pracy tworzenia z zajęciami sportowymi czyli coś dla ducha i coś dla ciała. Wspólnie pracowali i 
bawili się podopieczni Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy, którzy z różnych powodów nie 
mogli skorzystać z wypoczynku letniego.
Zajęcia odbywały się przez cały dzień. Prowadzone były przez terapeutów zajęciowych oraz wolontariuszy, którzy towarzyszyli 
nam każdego dnia.
Do południa odbywały się indywidualne lub grupowe zajęcia rehabilitacyjne i sportowe z terapeutą zajęciowym i 
wykwalifikowanym fizjoterapeutą. A także zajęcia artystyczne i pedagogika cyrku. Podczas zajęć uczestnicy zdobywali wiedzę o 
nowych  technikach artystycznych i możliwościach aktywnego spędzania czasu wolnego poprzez zabawę.
Po południu odbywały się zajęcia z arteterapii oraz warsztaty florystyczne, warsztaty ze zdobnictwa i dekoratorstwa, warsztaty 
z majsterkowania. W zależności od pogody zajęcia odbywały się w budynku lub naświeżym powietrzu. Uczestnicy brali udział w 
zajęciach rozwijając swoje zainteresowania i umiejętności.
Wieczory upływały w miłej atmosferze w rytm muzyki podczas ognisk, dyskotek, spotkań.
Codziennie w trakcie Spotkań odbywały się zajęcia z pedagogiki cyrku, która jest nowatorską formą ćwiczeń i zajęć ruchowych. 
Podczas zajęć uczstnicy rozwijali swoje indywidualne talenty, nabywali umiejętności pracy w grupie, podejmowania wspólnych 
decyzji, nbywali nowe zdpolności manualne. Uczyli się aktorstwa, żonglerki, akrobatyki, gimnastyki, pantonimy.
Integracja sprzyjała wspólnej pracy i zabawie podczas całego wyjazdu.
W spotkaniach brało udział 20 osób niepełnosprawnych.
Spotkania współfinansowane są ze środków Wojewody Wielkopolskiego i Powiatu Konińskiego, są formą działalności 
nieodpłatnej.

- PIKNIK INTEGRACYJNY - PIŁKA NA PLAŻY

Projekt obejmował organizację imprezy o charakterze sportowo-rekreacyjnym z elementami rozrywki kulturalnej, która odbyła 
się 14 czerwca 2018r.
Podczas cyklicznych już rozgrywek placówek działających na rzecz osób niepełnosprawnych powiatu konińskiego w piłce 
siatkowej plażowej osoby niepełnosprawne  zaprezentowały swoje umiejętności sportowe, a także uczestniczyły w zabawach 
sportowych towarzyszących rozgrywkom, będących sposobem na aktywizację wszystkich uczestników imprezy, na każdym 
etapie jej przebiegu. Dodatkowymi atrakcjami pikniku integracyjnego były: zabawy z chustą animacyjną i balonami, przejazd 
motorówką po Gople, pokaz baniek mydlanych zakładający czynny udział uczestników imprezy.
Realizacja projektu posłużyła integracji osób niepełnosprawnych. Udało się stworzyć warunki do wszechstronnego, 
intelektualnego, społecznego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju uczestników pikniku.
Piknik integracyjny „Piłka na plaży” był dobrym sposobem promowania form aktywnego spędzania wolnego czasu wśród osób  
niepełnosprawnych. Ponadto skuteczne kształtowanie zasad zdrowej rywalizacji posłużyło umocnieniu tolerancji, przyjaźni i 
poczucia równości wobec obowiązujących zasad sportowych i ogólnych, rządzących życiem społecznym uczestniczących w 
pikniku.
W szerszym kontekście piknik integracyjny posłużył promocji gminy Skulsk poprzez organizowanie imprez dla osób 
niepełnosprawnych przy współpracy z instytucjami działającymi na terenie gminy Skulsk. Cykliczne już rozgrywki sportowe w 
ramach pikniku „Piłka na plaży” powoli stają się tradycją lokalną i ubogacają życie społeczne osób niepełnosprawnych i 
sprawnych powiatu konińskiego.  Zawodnikom kibicowali zaproszeni goście, a dzięki uprzejmości Ochotniczej Straży Pożarnej ze 
Skulska możliwe było przepłynięcie po wodach jeziora Gopło łodzią motorową będącą na wyposażeniu tej jednostki.
Udział w rozgrywkach wzięło 8 drużyn siatkarskich, czyli ok. 65 osób (niepełnosprawnych wraz z opiekunami) oraz 35 osób 
(niepełnosprawnych wraz z opiekunami) uczestniczących w pozostałych formach aktywności.
Piknik integracyjny zakończył się wręczaniem pucharów dla zwycięskich drużyn oraz medali, dyplomów i gadżetów dla 
wszystkich uczestników imprezy. Każdy ze startujących w rozgrywkach mógł poczuć się zwycięzcą, pokonując przede wszystkim 
swoje wewnętrzne ograniczenia i tym samym budować samoświadomość i zdrową samoocenę.
Piknik współfinansowany jest ze środków Powiatu Konińskiego (środki PFRON), jest formą działalności nieodpłatnej.
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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)

- XXII OLIMPIADA UMIEJĘTNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH IM. DOKTORA PIOTRA JANASZKA – ABILIMPIADA, KONIN 27 
PAŹDZIERNIKA 2018 POD HASŁEM 100 ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO

Projekt realizowany był w okresie od 01.09.2018r. do 31.10.2018r. Zorganizowano XXII Olimpiadę Umiejętności Osób 
Niepełnosprawnych im. Doktora Piotra Janaszka - Abilimpiada, Konin 27 października 2018r.
W imprezie udział wzięły 28 drużyny z terenu Wielkopolski w tym 109 osób niepełnosprawnych. Byli to reprezentanci 
Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy, Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, Domów Pomocy 
Społecznej, szkół integracyjnych i innych ośrodków. Łączna ilość osób uczestniczących w Abilimpiadzie to 170 osób – 
uczestników projektu.
Celem Abilimpiady jest rozwijanie zainteresowań i umiejętności osób niepełnosprawnych, współzawodnictwo, nawiązywanie i 
podtrzymywanie kontaktów, pokazanie społeczeństwu umiejętności osób niepełnosprawnych oraz integracja społeczna.
Podczas Abilimpiady uczestnicy mogli się wykazać w 10 konkurencjach indywidualnych m.in.: malarstwo, malowanie na szkle, 
ozdabianie techniką decoupage, kartki okolicznościowe, ozdabianie kulkami z bibuły, malowanie odlewów gipsowych, haft, 
bukieciarstwo, cukiernictwo, umiejętności informatyczne.
Wszystkie drużyny, które brały udział w Abilimpiadzie były oceniane w ramach konkursu na najlepszą prezentację drużyny.
Uczestnicy Abilimpiady otrzymali nagrody za zwycięstwo w danej konkurencji indywidualnej i grupowej (miejsca I-III), nagrody 
zespołowe w przypadku prezentacji drużyny i najlepszej drużyny Abilimpiady 2018 oraz puchary, upominki i dyplomy za udział.
Projekt przebiegał bez zakłóceń, byliśmy mile zaskoczeni liczbą osób, które były zainteresowane udziałem w tegorocznej 
imprezie.
Zakładany cel, został  osiągnięty w pełnym wymiarze określonym we wniosku dzięki środkom Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
Projekt jest formą działalności nieodpłatnej.

- „PAMIĘTAMY” 100 LECIE WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO OCZAMI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Projekt pn. „PAMIĘTAMY” 100-lecie Wybuchu Powstania Wielkopolskiego oczami osób niepełnosprawnych realizowany jest w 
okresie od 01 września 2018r. do 30 czerwca 2019r. 
Składa się z cyklu kilku imprez, w okresie wrzesień – grudzień 2018 roku realizowaliśmy następujące zadania:
1. „IDZIEMY I BIEGAMY O POWSTAŃCACH PAMIĘTAMY" 
Integracyjny Marszobieg z okazji 100-lecia Wybuchu Powstania Wielkopolskiego odbył się 27 września 2018 roku o godzinie 
10:00 w Parku Miejskich im Fryderyka Chopina.
Wzięło w nim udział 150 uczestników (dzieci, młodzież, osoby dorosłe- zarówno pełnosprawne jak i niepełnosprawne). 
Marszobieg odbywał się na trasie 500 m, został przeprowadzony w 5 kategoriach wiekowych oraz w kategorii "bieg na 
wózkach".
2. „MALUJEMY I TWORZYMY POŚWIĘCENIE POWSTAŃCÓW UPAMIĘTNIMY"
ETAP  I - Konkurs pod hasłem Powstanie Wielkopolskie został przeprowadzony w dniu 29 listopada 2018r w siedzibie WTZ i ŚDS 
Fundacji „Mielnica” na ul. Zagórowskiej 3 w Koninie. 
Konkurs odbył się w 3 kategoriach: malowanie na tkaninie, malowanie na szkle, ozdabianie ceramiki.
Łącznie wzięło udział w konkursie 100 osób niepełnosprawnych.
3. „MALUJEMY I TWORZYMY POŚWIĘCENIE POWSTAŃCÓW UPAMIĘTNIMY"
ETAP II - Ogłoszenie konkursu plastycznego (rysunek, plakat) pod hasłem Powstanie Wielkopolskie. Prace nadsyłane 
korespondencyjnie. Rozstrzygnięcie konkursu marzec 2019 roku.
4. INTEGRACYJNY FESTIWAL NAUKI EDYCJA 2018 - 100 ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO
7 grudnia 2019 roku odbył się Integracyjny Festiwal Nauki -edycja 2018. Wzięło w nim udział 10 drużyn w skład każdej drużyny 
wchodziły 3 osoby w tym co najmniej jedna osoba niepełnosprawna. 
Każda z drużyn przygotowała grę planszową o tematyce historycznej. W wyniku festiwalu powstało 10 gier planszowych. 
Najlepsze, najbardziej pomysłowe zostały nagrodzone, wszyscy uczestnicy otrzymali upominki oraz dyplomy. W trakcie festiwalu 
był dla uczestników obiad oraz poczęstunek w formie ciasta, kawy, herbaty.
Zakładany cel, został  osiągnięty w pełnym wymiarze określonym we wniosku dzięki środkom Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego.
Projekt jest formą działalności nieodpłatnej.
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2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

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

nie dotyczy

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

670

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

- Organizowanie i prowadzenie środowiskowego 
domu samopomocy i warsztatów terapii 
zajęciowej, ośrodków rehabilitacyjno-
edukacyjno-wychowawczych, klubów 
środowiskowych oraz poradnictwa dla 
niepełnosprawnych  – 88.10.Z Pomoc społeczna 
bez zakwaterowania dla osób w podeszłym 
wieku i osób niepełnosprawnych.

Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w 
Koninie  dla 55 osób niepełnosprawnych, 
prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w 
Mielnicy Dużej dla 30 osób niepełnosprawnych, 
prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-
Edukacyjno-Wychowawczego w Zygmuntowie 
dla 8 osób niepełnosprawnych oraz 
Środowiskowego Domu Samopomocy dla 35 
osób niepełnosprawnych.

88.10.Z 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

- Organizacja wypoczynku letniego i zimowego 
dla niepełnosprawnych - biwaków, spotkań, 
zjazdów - 94.99.Z Działalność pozostałych 
organizacji członkowskich, gdzie indziej 
niesklasyfikowana.

Zorganizowanie Biwaku dla rodziców z dziećmi 
niepełnosprawnymi. Już po raz 18 
zorganizowany został w terminie 15-21 lipca 
2018r. Biwak w Gospodarstwie Agroturystyczno-
Pomocniczym Fundacji Mielnica. W Biwaku brało 
udział 11 mam i 1 ojciec z dziećmi, łącznie 24 
osoby.
Kolejną imprezą były Spotkania Artystyczno-
Sportowe dla Dzieci i Młodzieży 
Niepełnosprawnej zorganizowane w terminie 22-
28 lipca 2018r. W spotkaniach brało udział 20 
osób niepełnosprawnych.

94.99.Z 6 247,93 zł

3 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

- Organizacja wystaw, przeglądów, olimpiad, 
imprez integracyjnych, sportowych i kulturalno-
rozrywkowych dla osób niepełnosprawnych – 
88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez 
zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Organizacja Pikniku Integracyjnego - Piłka na 
Plaży (rozgrywek w piłce siatkowej - plażowej). 
Organizacja XXII Olimpiady Umiejętności Osób 
Niepełnosprawnych im. Doktora Piotra Janaszka 
- ABILIMPIADA, Konin 27 października 2018r. 
pod hasłem 100 rocznica Wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego. W imprezie brało udział 28 
drużynz terenu wielkopolski, w tym 109 osób 
niepełnosprawnych.
Organizacja cyklu imprez upamiętniających 
Powstańców Wielkopolskich pn. "PAMIĘTAMY" 
100 rocznica wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego oczami osób 
niepełnosprawnych.

88.99.Z 3 658,65 zł
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Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

- Organizacja turnusów rehabilitacyjnych 
dla osób niepełnosprawnych - 94.99.Z 
Działalność pozostałych organizacji 
członkowskich, gdzie indziej 
niesklasyfikowana.

Organizacja w sezonie letnim 2 turnusów 
rehabilitacyjnych w Ośrodku Zakładu 
Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu. Z 
wypoczynku podczas akcji letniej 
skorzystało 29 osób niepełnosprawnych 
młodzieży i dorosłych z terenu Polski. Rano 
prowadzone były zajęcia terapeutyczne i 
rehabilitacja. Po śniadaniu obowiązkowo 
gimnastyka poranna. Popołudniami również 
zajęcia terapeutyczne oraz rehabilitacja. 
Zajęcia terapeutyczne i rehabilitacja 
podczas turnusów prowadzone były przez 
wychowawców i fizjoterapeutów przy 
wsparciu wolontariuszy. Nie zabrakło 
również wyjść nad pobliskie jezioro. 
Integracja sprzyjała wspólnej pracy, 
wypoczynku i zabawie podczas całego 
pobytu. Wieczorami wspólne zajęcia: 
dyskoteki, ogniska, kalambury, konkursy itp.

94.99.Z 0,00 zł

2 działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

- Organizacja szkoleń, kursów, warsztatów 
dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin 
oraz kadry pracującej z niepełnosprawnymi 
- 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy 
edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Organizacja szkoleń dla instruktorów terapii 
zajęciowej. W 2018 roku zorganizowaliśmy 
1 kurs podstawowy dla instruktorów terapii 
zajęciowej, 12 instruktorów podniosło 
swoje kwalifikacje. Kurs podstawowy 
przeznaczony był dla osób nie 
posiadających przygotowania do pracy w 
dziedzinie terapii zajęciowej. Obejmował 
zagadnienia z dziedziny psychologii, 
pedagogiki, socjologii ogólnej, rehabilitacji 
oraz anatomii, fizjologii pracy. Zajęcia 
praktyczne to zapoznanie słuchaczy z 
metodyką pracy Warsztatu Terapii 
Zajęciowej Fundacji „Mielnica” w Mielnicy 
Dużej. Czas trwania 6 dni.
Oprócz wyżej wymienionych zagadnień, 
staramy się w ramach kursów przekazać 
słuchaczom różne nowości z dziedziny 
rehabilitacji leczniczej, społecznej i 
zawodowej oraz polityki społecznej.

85.59.B 0,00 zł

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 7 406 969,70 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 3 120 178,95 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 123 090,60 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 3 264 565,18 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 899 134,97 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

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 14.12.Z

Produkcja odzieży roboczej.

Zakład Produkcyjno-Handlowy Fundacji „Mielnica” Zakład Pracy Chronionej  zajmuje się 
produkcją, handlem i usługami w branży odzieży roboczej.
Na dzień 31 grudnia 2018r. zatrudnialiśmy 45 osoby; 38 kobiet i 7 mężczyzn. Wszystkie osoby  
posiadają orzeczenie o niepełnosprawności. 
Wśród  całej załogi aż 91 %  to osoby ze znaczną i umiarkowaną niepełnosprawnością. Ponad 
68 % pracowników to osoby chore psychicznie, z epilepsją, upośledzeniem umysłowym.
Zakład jest znany w regionie i w Polsce. Mimo dużej konkurencji na rynku nasze wyroby mają 
wysokie uznanie za dobrą jakość  i przystępną cenę.

2 86.90.A

Działalność fizjoterapeutyczna.

NZOZ Ośrodek Rehabilitacji Fundacji Mielnica z siedzibą w Koninie ul. Szpitalna 43 prowadzi 
szeroką działalność w zakresie rehabilitacji ambulatoryjnej dzieci i dorosłych.
W roku 2018 finansowanie Ośrodka w ramach NFZ pozwoliło na przyjęcie 798  pacjentów i 
wykonanie dla nich 36561 zabiegów fizykoterapeutycznych. 
Prowadziliśmy rehabilitację ruchową dla dzieci niepełnosprawnych o różnym stopniu 
niepełnosprawności. Zajęcia prowadzone były przez specjalistów rehabilitacji w zakresie 
metod neurofizjologicznego usprawniania ruchowego.
Rehabilitacja ambulatoryjna dla dorosłych obejmowała zabiegi w zakresie fizykoterapii, 
hydroterapii, masażu suchego i ćwiczeń leczniczych.
Prowadziliśmy zajęcia korekcyjne dla dzieci z wadami postawy.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 95 497,96 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 3 024 680,99 zł
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 3 387 655,78 zł

2.4. Z innych źródeł 899 134,97 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 122 880,50 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 87 189,73 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 Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

1 XXII Olimpiada Umiejętności Osób Niepełnosprawnych - ABILIMPIADA 3 364,32 zł

2 Piłka na Plaży 167,94 zł

3 Biwak dla rodziców z dziećmi z niepełnosprawnością 4 823,42 zł

4 Artystyczne i Sportowe Spotkania Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością 1 424,51 zł

1 Działalność statutowa Fundacji Mielnica 9 906,58 zł

2 Koszty leczenia i rehabilitacji 77 283,15 zł

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

3 024 680,99 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

0,00 zł

9 453,64 zł

0,00 zł

0,00 zł

113 636,96 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)

3 264 565,18 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 -54 515,51 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -6 004,26 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 129 873,03 zł

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 7 339 130,44 zł 87 189,73 zł

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

3 174 694,46 zł 87 189,73 zł

129 094,86 zł 0,00 zł

3 319 636,89 zł

0,00 zł

707 356,24 zł

8 347,99 zł 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

0,00 zł

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

5.3. Wynik działalności gospodarczej 129 873,03 zł

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

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. 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)

105 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)

101,50 etatów

47 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)

17 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

17 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 3 431 479,18 zł

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

1 845 447,05 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 

1 586 032,13 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

0,00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4) 

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

2 723,39 zł

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

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6
 miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

0 osób

w 
tym:

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

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

3 342 689,68 zł

2 500 764,07 zł

- nagrody

- premie

242 710,99 zł

576 798,73 zł

- inne świadczenia 22 415,89 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 88 789,50 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 91 023,84 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 1 754 423,21 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 zł

9. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

nie dotyczy

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 Piknik Integracyjny - Piłka na 
Plaży

organizacja imprezy sportowej 
dla osób niepełnosprawnych, 
rozgrywek w piłce siatkowej - 
plażowej

Powiat Koniński 2 400,00 zł

2 Biwak dla rodziców z dziećmi 
z niepełnosprawnością

organizacja wypoczynku, 
rehabilitacji dla dzieci i zajęć 
seminaryjnych dla rodziców

Powiat Koniński 8 693,80 zł

3 Spotkania Artystyczno-
Sportowe dla Dzieci i 
Młodzieży Niepełnosprawnej

organizacja wypoczynku i zajęć 
artystyczno-sportowych dla 
osób niepełnosprawnych

Powiat Koniński 8 747,70 zł

4 Warsztat Terapii Zajęciowej 
Fundacji Mielnica w Koninie

prowadzenie WTZ dla 55 osób 
niepełnosprawnych

Urząd Miejski w Koninie, MOPR - 
środki PFRON i Miasta Konina

1 058 686,20 zł

5 Warsztat Terapii Zajęciowej 
Fundacji Mielnica w Mielnicy 
Dużej

prowadzenie WTZ dla 30 osób 
niepełnosprawnych

Powiat Koniński, PCPR - środki 
PFRON i i Powiatu Konińskiego

589 293,90 zł

6 Środowiskowy Dom 
Samopomocy im. Doktora 
Piotra Janaszka Fundacji 
Mielnica w Koninie

prowadzenie ŚDS dla 35 osób 
niepełnosprawnych

Powiat Koniński 742 027,70 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

8 490,00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych nie dotyczy
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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)

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 

7 Ośrodek Rehabilitacyjno-
Edukacyjno-Wychowawczy w 
Zygmuntowie

prowadzenie OREW-u dla 8 
osób niepełnosprawnych

Powiat Koniński 487 498,04 zł

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

1 Wojewoda Wielkopolski 1

2 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie 1

3 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie 5

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

1 XXII Olimpiada Umiejętności 
Osób Niepełnosprawnych 
im. Doktora Piotra Janaszka - 
ABILIMPIADA

promocja umiejętności 
zawodowych i artystycznych, 
integracja społeczna

Samorząd Województwa 
Wielkopolskiego - środki PFRON

50 000,00 zł

2 Spotkania Artystyczno-
Sportowe dla Dzieci i 
Młodzieży Niepełnosprawnej

organizacja wypoczynku i zajęć 
artystyczno-sportowych dla 
osób niepełnosprawnych

Wojewoda Wielkopolski 5 100,00 zł

3 "PAMIĘTAMY" 100 lecie 
Wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego oczami 
osób niepełnosprawnych

upamiętnienie Powstańców 
Wielkopolskich oczami osób 
niepełnosprawnych, cykl kilku 
imprez

Samorząd Województwa 
Wielkopolskiego

13 800,00 zł
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5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)
Drodzy Darczyńcy!
W imieniu naszych Podopiecznych i Pracowników pragniemy serdecznie podziękować wszystkim naszym 
darczyńcom, którzy przekazali 1% podatku na rzecz Fundacji Mielnica za 2018 rok.
Otrzymany od Państwa 1% podatku przeznaczyliśmy na realizację różnych form kompleksowej rehabilitacji 
społecznej, zawodowej i medycznej osób niepełnosprawnych m.in.: organizację Biwaku dla Rodziców z Dziećmi 
Niepełnosprawnymi, Spotkań Artystyczno-Sportowych dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, Olimpiady 
Umiejętności Osób Niepełnosprawnych im. Doktora Piotra Janaszka – Abilimpiada, Pikniku Integracyjnego – Piłka 
na Plaży oraz leczenie i rehabilitację podopiecznych Fundacji.
Jesteśmy bardzo dumni z tak dużej liczby przyjaciół, którzy chcieli nam pomóc. Wierzymy, że to dzięki Waszym 
gorącym sercom udało się pozyskać nowe środki finansowe na naszą działalność.
Dziękując za ofiarność życzymy Państwu satysfakcji z podejmowanych przedsięwzięć, kolejnych zawodowych 
sukcesów i spełnienia marzeń w życiu osobistym.

Z wyrazami szacunku,

Zarząd Fundacji Mielnica

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

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Maria Janowska, Danuta Czarnecka, 
Mirosława Perczyńska, Jan Jastrzębski 

- Zarząd Fundacji Mielnica
Data wypełnienia sprawozdania 2019-07-15
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