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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

Maria Janowska Członek Zarządu TAK

Danuta Czarnecka 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

Elżbieta Siudaj-Pogodska Członek Komisji Kontroli 
i Nadzoru

TAK

Jan Pogodski Członek Komisji Kontroli 
i Nadzoru

TAK

Michał Hałas Członek Komisji Kontroli 
i Nadzoru

TAK

FUNDACJA "MIELNICA"
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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 2017 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 7 osób z okolic.
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 (24 kobiety i 31 
mężczyzn) podopiecznych w wieku od 22 do 61 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 
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dla każdego z podopiecznych.
Rozpoznanie zainteresowań, przejawianych predyspozycji zawodowych a także znajomość aktualnych 
ich potrzeb jest dla nas 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. 

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: pracowni artystycznej, pracowni 
gospodarstwa domowego, pracowni umiejętności społecznych, pracowni komputerowej, pracowni 
ogrodniczej oraz 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 2016 roku wyniosła 82,33 %.
Formy i metody realizowanej przez warsztat działalności rehabilitacyjnej:
1. Formy rehabilitacji:
a) rehabilitacja społeczna: 
Samodzielne pokonywanie trudności dnia codziennego, wymiana uwag i poglądów, rozwiązywanie 
konfliktów na drodze kompromisu, podnoszenie swojej wiedzy i kwalifikacji na zajęciach i poza nimi, 
odkrywanie swoich możliwości i zainteresowań, udział w olimpiadach osób niepełnosprawnych 
sprawdzających zakres poznanej wiedzy i zdobytych umiejętności, umożliwienie kontaktów 
towarzyskich z kolegami i koleżankami w warsztacie i poza nim. 
b) rehabilitacja zawodowa: 
Kształtowanie umiejętności w zakresie preorientacji zawodowej. Nauka korzystania z doradztwa 
zawodowego i instytucji rynku pracy. Uczestnictwo w szkoleniach zawodowych, których celem jest 
przybliżenie aktualnej sytuacji na rynku pracy, korzystanie z sieci Internet w celu wyszukiwania ofert 
pracy, korzystanie z innych szkoleń, które będą pomocne w aktywizacji zawodowej, zdrowa rywalizacja 
na różnych zawodach i abilimpiadach osób niepełnosprawnych mobilizująca do dalszej pracy nad sobą, 
prezentacja efektów własnej pracy (wystawy, aukcje).
b) rehabilitacja ruchowa:
2. Metody zastosowane w rehabilitacji:
a) Metody służące zdobywaniu umiejętności życia codziennego: 
Wpajanie umiejętności odpowiedniego zachowania się, zasad savoir vivru, prace porządkowe w 
pracowni i na terenie warsztatu, trening umiejętności interpersonalnych, trening asertywności, 
samodzielne rozwiązywanie problemów wynikłych w toku pracy i trudności dnia codziennego, 
korzystanie z pomocy innych osób, pokonywanie własnych słabości. Udział w imprezach 
organizowanych przez warsztat oraz spotkaniach integracyjnych. 
b) Metody służące opanowaniu czynności przysposabiających do pracy:
Trening umiejętności pracy w zespole i współodpowiedzialności za wykonywane zadanie, ćwiczenia 
koncentracji i pamięci, ćwiczenia w zakresie samodzielnego planowania, kontrolowania i wykonywania 
zadania. Podnoszenie swoich umiejętności poprzez wykonywanie różnorodnych prac w pracowni, 
systematyczny udział w zajęciach. Wyrabianie nawyków staranności, cierpliwości, i dbałości o estetykę. 
Utrwalanie i zapamiętywanie wiadomości poprzez wykonywanie różnych ćwiczeń powtórzeniowych.
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. 
Wszystkie pracownie ściśle ze sobą współpracowały przy wykonywaniu poszczególnych zadań. 
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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). 
W prowadzonej terapii dużą wagę przywiązywano do walorów praktyczno-użytkowych wykonywanych 
prac. Dzięki temu zdobyte w trakcie zajęć umiejętności wykorzystywane były w życiu codziennym. 
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.
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

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 
30.09.2017 skierowanie do ŚDS posiadało 37 uczestników. 
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 31.12.2017r.).
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.
Cele Domu są realizowane poprzez: 
- sprawowanie opieki oraz prowadzenie zajęć wspierająco-aktywizujących i rehabilitacyjnych w ramach 
pięciu pracowni (gospodarstwa domowego, artystycznej, krawiecko-ogrodniczej, technicznej i 
rewalidacyjnej) obejmujących treningi umiejętności (funkcjonowania w życiu codziennym, umiejętności 
interpersonalnych i rozwiązywania problemów, umiejętności spędzania czasu wolnego)
- prowadzenie terapii indywidualnej i zespołowej z zakresu elementów socjoterapii, logopedii, 
muzykoterapii, elementów psychoterapii, fizjoterapii i zajęć informatycznych
- poradnictwo pedagogiczne, socjalne 
- zajęcia logopedyczne
- poradnictwo psychologiczne i prawne (dyżury specjalistów)
- pomoc w załatwianiu spraw urzędowych oraz w realizacji świadczeń zdrowotnych
- stosowanie indywidualnych zajęć rozwoju aktywności
- prowadzenie kółka teatralnego 
- uczestniczenie w zajęciach kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych
- udział w wyjazdach i innych formach zajęć turystyczno-krajoznawczych
- uczestniczenie w imprezach okolicznościowych po uprzednim ich przygotowaniu z udziałem 
uczestników
- zapewnienie drugiego śniadania dla uczestników
- poradnictwo i współpraca z rodzinami osób niepełnosprawnych
Praca wytyczona zadaniami realizowanymi w Środowiskowym Domu Samopomocy im. Doktora Piotra 
Janaszka Fundacji Mielnica w 2017 roku była działaniem wielokierunkowym, opartym na wykorzystaniu 
wszystkich możliwości psychofizycznych podopiecznych, niezależnie od stopnia niepełnosprawności. 
Pracownie terapeutyczne w 2017 roku realizowały następujące zadania:
Pracownia krawiecko-ogrodnicza – kontynuacja maksymalnego usprawniania niezaburzonych funkcji, 
korygowanie nieprawidłowości rozwojowych uczestników, zaspokojenie potrzeby samorealizacji oraz 
motywowanie do aktywności. 
Stosowano różnorodne formy wspierająco-aktywizująco to, m.in.: doskonalenie umiejętności szycia, 
ręcznego i na maszynie. Dalsze doskonalenie metody haftu krzyżykowego. Dokonywanie drobnych prac 
naprawczych z użyciem maszyny do szycia, a także robótki ręczne na szydełku, wykonywanie 
kompozycji kwiatowych, stroików okolicznościowych.
Podstawowym celem terapii w tej pracowni jest rozwijanie umiejętności niezbędnych podopiecznym 
do jak najbardziej samodzielnego życia, które pozwoli przywrócić możliwość pełnienia ról społecznych 
w społeczeństwie.
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Pracownia gospodarstwa domowego – systematycznie kontynuowano treningi usprawniające 
czynności dnia codziennego dostosowane do możliwości podopiecznych poprzez utrzymanie ładu i 
porządku w pracowni oraz na terenie Ośrodka, pranie i sprzątanie. Ważnym elementem zajęć jest 
obsługa podstawowego sprzętu gospodarstwa domowego jak: czajnik elektryczny, kuchnia elektryczna, 
mikser, zmywarka oraz żelazko, pralka i suszarka.
Systematycznie prowadzony jest trening ekonomiczny. Podopieczni podczas wyjść do sklepu uczą się 
orientacji w terenie. Ważnym elementem jest promowanie higienicznego trybu życia. Przygotowywano 
również m.in. poczęstunek spotkania integracyjne, tj.: słodki poczęstunek z okazji dnia kobiet itp. 
Zwracano także uwagę na nakrycie stołu przy organizacji poczęstunku. 
Pracownia techniczna – główny cel to zaspokajanie potrzeb podopiecznych w toku samodzielnego 
rozwoju poprzez charakterystyczne dla pracowni działania, czyli rozwijanie podstawowych czynności 
techniczno-praktycznych np. doskonalenie umiejętności w zakresie obróbki drewna, wikliny papierowej 
i obróbki metalu. Powyższe działania opierały się przede wszystkim na  obserwacje i próbach 
wykonania samodzielnej pracy.
W ramach prac terapeutycznych pracownia wykonała drobne naprawy na terenie ośrodka 
np. naprawie uszkodzeń mebli w ośrodku.
Pracownia artystyczna – w ramach pracowni stosowane są różnorodne techniki plastyczno-muzyczne: 
muzykoterapia bierna i czynna, ruch z muzyką, gra na instrumentach, grupowe śpiewanie  
muzykowanie, papieroplastyka, wykorzystywanie techniki collagu, malowanie na szkle, wyrabianie i 
ozdabianie form gipsowych, tworzenie kartek okolicznościowych w nowej szacie graficznej oraz 
decoupage. Ponadto w pracowni systematycznie stosowano treningi umiejętności rozwijające 
umiejętności i kompetencje uczestników, przełamujące dotychczas utarte stereotypy.
Pracownia rewalidacyjna – zajęcia wspierająco-aktywizujące w tej pracowni realizowane są różnymi 
technikami. Techniki te zawierają elementy psychoterapii, socjoterapii i logopedii. Podczas realizacji 
zajęć w pracowni prowadzone są treningi socjoterapeutyczne, arteterapia, zabawy i gry rozwijające 
zdolności manualne. Zajęcia psychoruchowe wspierają zdolności kojarzenia i zapamiętywania. 
Odbywały się również systematyczne zajęcia dotyczące pisania i liczenia dostosowane do możliwości 
podopiecznych. Ćwiczenia relaksacyjne są stałym elementem zajęć w pracowni.
Zajęcia w pracowniach są otwarte dla wszystkich uczestników ŚDS-u, ponadto pracownie płynnie 
współpracują ze sobą w celu wielokierunkowego oddziaływania na uczestników.
Wszystkie wymienione zajęcia odbywały się zgodnie z obowiązującym w ŚDS-ie rocznym planem pracy.
W 2017 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. 
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 z 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 14:00 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 2017r. sprawował opiekę edukacyjno-rehabilitacyjno-wychowawczą nad 
dziewięciorgiem dzieci niepełnosprawnych – czworo z upośledzeniem w stopniu głębokim i pięcioro z 
upośledzeniem intelektualnym w stopniu umiarkowanym  i znacznym ze sprzężoną 
niepełnosprawnością. Przedział wiekowy wychowanków to: 4 - 22 lata.
W OREW są zatrudnieni specjaliści: pedagodzy specjalizujący się w zakresie edukacji i rehabilitacji osób 
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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 2017r. wychowankowie OREW mieli możliwość uczestniczyć w wielu dodatkowych formach edukacji 
i terapii. Kilkakrotnie odwiedziła OREW grupa artystyczna  GALANA z edukacyjnymi przedstawieniami 
teatralnymi (Legendy Tatr, Lis Witalis, Dawid i Goliat, Bajki rozmaite), które sprzyjały rozwojowi 
aktywności intelektualnej wychowanków, uwalniały emocje, pomagały oswoić strach przed tym, co 
nowe, jeszcze nie poznane.
Ponadto wychowankowie uczestniczyli regularnie w zajęciach alpakoterapeutycznych, 
dogoterapeutycznych i hipoterapeutycznych, prowadzonych przez specjalistów od tych form terapii – 
M. Pietrzykowską i Ł. Gorzelańczyka. Wzięli również udział w specjalistycznych zajęciach relaksacyjnych 
z wykorzystaniem idiofonów przeprowadzonych przez A. Białasa oraz kilku okolicznościowych 
spotkaniach integracyjnych, takich jak: ŚNIADANIE WIELKANOCNE, DZIEŃ RODZINY, SPOTKANIE 
OPŁATKOWE.
Spotkania 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 np.: Dzień ziemniaka, Dzień marchewki, Zajęcia piknikowe w kolorach Holi, 
Andrzejki 2017 oraz szereg łączonych zajęć rozwijających kreatywność wychowanków, jak: wypieki 
świętomarcińskich rogali, jesienne spotkania z naturą, czy wspólne muzykowanie i zajęcia relaksacyjne.
Ze względu na trudności pojawiające się w zderzeniu dziecka z głęboką lub sprzężoną 
niepełnosprawnością z realiami życia codziennego, wycieczkę do ZOO - Safari w Borysewie można by 
nazwać sprawdzianem szeregu umiejętności. Wypadł on naprawdę dobrze. Wycieczka do ZOO miała 
ponadto wymiar edukacyjny i stanowiła zwieńczenie przeprowadzonych w grupach zajęć o tematyce 
przyrodniczej.
Takie projekty jak: ABILIMPIADA, Piknik integracyjny PIŁKA NA PLAŻY, czy III Integracyjny Festiwal 
Nauki, w których wychowankowie mieli przyjemność uczestniczyć, zyskując wyróżnienia i nagrody, 
wniosła 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 2017r. współpracował z: Samorządem Gminy 
Skulsk, Szkołą Podstawową w Skulsku, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Gminnym 
Ośrodkiem Kultury w Skulsku.
OREW jest formą działalności nieodpłatnej, współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Edukacji i 
Powiatu Konińskiego.

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 2017 r. zatrudnialiśmy 43 osoby; 35 kobiet i 8  mężczyzn .Wszystkie osoby  
posiadają orzeczenie o niepełnosprawności.
Wśród całej załogi aż 93 % 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 
- 37 osób stopień umiarkowany 
- 3 osoby stopień lekki .
Biorąc pod uwagę schorzenia:
- 30 osób z upośledzeniem umysłowym, chore psychicznie lub z epilepsją
- 3 niewidome 
- 4 głuchonieme 
- 19 osób ze schorzeniami narządu ruchu i ogólnego stanu zdrowia.
Wynika z tego, że wiele osób posiada niepełnosprawność sprzężoną, dotyczącą więcej niż jednego 
nnarządu.
Od 01.01.2017 roku wzrosło najniższe wynagrodzenie pracownika z 1.850,00 zł. na 2.000,00 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. 
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W marcu 2017r. w Zakładzie przeprowadzono kontrolę z PIP - nie było żadnych zastrzeżeń, nie wydano 
zaleceń pokontrolnych.
Na wsparcie działalności statutowej Fundacji Mielnica w 2017r. przekazaliśmy 1.409,52 zł. 
W miarę naszych możliwości udoskonalamy park maszynowy oraz wykonujemy remonty, tym samym 
poprawiając warunki pracy osób niepełnosprawnych. Zakupiliśmy 2 maszyny szwalnicze /automaty/, 
które są przystosowane dla osób słabowidzących. Zagospodarowany został teren przed budynkiem 
poprzez położenie kostki brukowej, wydzielono miejsca parkingowe dla samochodów firmowych oraz 
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 2017 finansowanie Ośrodka w ramach NFZ pozwoliło na przyjęcie 596 pacjentów 
i wykonanie dla nich 27238 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 rehabilitację w domu chorego, dojeżdżając do obłożnie chorych z chorobami 
neurologicznymi na terenie powiatu konińskiego.
Prowadziliśmy zajęcia korekcyjne dla dzieci z wadami postawy.
Zatrudnienie w 2017 roku obejmowało:
-  5 fizjoterapeutów na umowę o pracę 
-  księgową
Ośrodek nasz spełnił wszystkie wymogi NFZ  i podpisał aneks do umowy  do końca marca 2018 roku. 
W 2017 roku kontynuowaliśmy przyjęcia pacjentów w Przychodni Rehabilitacyjnej w Mielnicy Dużej .
W 2017 roku  zajmowaliśmy się na zlecenie gminy Skulsk  rehabilitacją osób uczestniczących w 
programie Senior Wigor.
Przyjmuje mgr fizjoterapii Joanna Jasińska. Przyjęcia pacjentów realizujemy w godzinach 
dopołudniowych i popołudniowych 4 godzin dziennie. 
Działalność Przychodni finansowana była ze środków Ośrodka Rehabilitacji Fundacji Mielnica. 
Roczny koszt działania Przychodni w Mielnicy Dużej w 2017 roku wyniósł 31.768,67 złotych.
Rozpoczęcie działalności Przychodni jest realizacją projektu: Centrum Profilaktyczno-Rehabilitacyjne w 
Mielnicy Dużej gmina Skulsk.
Beneficjentami  projektu są mieszkańcy gminy Skulsk, Wilczyn, Ślesin, Wierzbinek, Piotrków Kujawski, 
Jeziora Wielkie.
W 2017 roku w Ośrodku Rehabilitacji w Koninie realizowaliśmy projekt „Wczesna Wielospecjalistyczna 
Rehabilitacja Dziecka”. Projekt realizowanybył w okresie czerwiec-listopad. Zostało objętych opieką 
lekarza neurologa, fizjoterapeuty, loopedy i psychologa dziewięcioro dzieci w wieku 0-3 lat z terenu 
wielkopolski.
W szczególności opieką leczniczo – rehabilitacyjną obejmujemy:
- osoby niepełnosprawne zamieszkujące w w/w gminach, które nie mają możliwości korzystania z 
systematycznego leczenia rehabilitacyjnego przez co ich niepełnosprawność pogłębia się
- mieszkańców terenów wiejskich zagrożonych zjawiskiem ubóstwa, których   nie stać finansowo na 
zabiegi odpłatne czy pokrywanie kosztów podróży do Ośrodków oddalonych nawet o 40 kilometrów od 
miejsca zamieszkania
- osoby wymagające leczenia rehabilitacyjnego a ze względu na dużą odległość do Ośrodków 
Rehabilitacyjnych nie korzystają z leczenia, co skutkuje pogłębieniem się ich choroby
- osoby  pracujące  w sektorze rolnictwa, które ze względu na ciężkie warunki pracy są zagrożone 
chorobami  układu ruchu,  a w konsekwencji niepełnosprawnością ruchową.
W listopadzie 2017r. wystąpiliśmy do NFZ o kontrakt na fizjoterapię ambulatoryjną  od 1kwietnia i na 
lata następne w dwóch komórkach organizacyjnych: Pracownia fizjoterapii Mielnica Duża 32a oraz Dział 
fizjoterapii Konin ul. Szpitalna 43. Rozstrzygnięcie w styczniu/ lutym 2018 roku.
Zakład jest formą działalności gospodarczej.
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Oprócz działalności w/w jednostek Fundacja „Mielnica” prowadziła:

 TURNUSY REHABILITACYJNE

W sezonie letnim 2017 roku Fundacja „Mielnica” zorganizowała dwa turnusy rehabilitacyjne w okresie 
18 czerwca - 01 lipca 2017r. (turnus 2 tygodniowy) oraz 13 sierpnia – 02 września 2017r. (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 45 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 2017r. podniosło swoje kwalifikacje 23 instruktorów z terenu Polski. 
Gościliśmy pracowników z warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy, 
domów pomocy społecznej, wolontariuszy itp. W roku 2017 zorganizowaliśmy dwa kursy podstawowe.
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 2017 roku realizowaliśmy projekty:

 BIWAK DLA RODZICÓW Z DZIEĆMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI

Już po raz kolejny zorganizowany został w terminie 16-22 lipca 2017r. Biwak dla rodziców z dziećmi 
niepełnosprawnymi w Gospodarstwie Agroturystyczno-Pomocniczym Fundacji „Mielnica” położonym w 
Nadgoplańskim Parku Krajobrazowym, na skraju lasu, blisko jeziora Gopło. Poprzednie biwaki miały 
bardzo pozytywny odzew ze strony rodziców, dlatego systematycznie co rok wracamy do organizacji tej 
imprezy. Jest to możliwe dzięki życzliwości merytorycznej i finansowej Powiatu Konińskiego i 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
Nie był to tylko odpoczynek, ale również zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci oraz spotkania seminaryjne z 
różnymi specjalistami czyli nauka dla rodziców. Rodzice podkreślali, iż wiele przekazanych wiadomości 
wykorzystają w dalszej pracy ze swoimi pociechami. Długie rozmowy rodziców wieczorami udowodniły 
jak potrzebna jest wymiana doświadczeń między osobami z podobnymi problemami. Spotkanie 
biwakowe umożliwiło nawiązanie kontaktów, które jak zapewniali rodzice na pewno będą 
kontynuowane, aby praca na rzecz ich dzieci oraz innych dzieci niepełnosprawnych była prowadzona 
systematycznie. Zajęcia terapeutyczne dla dzieci były organizowane przez terapeutów z pomocą 
wolontariuszy. Swą różnorodnością powodowały, iż nie tylko dzieci chętnie w nich uczestniczyły, 
rodzice również,  gdy nie mieli zajęć ze specjalistami.
Atrakcją biwaku była Alpakoterapia, odwiedziły nas trzy alpaki.
 W Biwaku dla rodziców z dziećmi niepełnosprawnymi brało udział 12 mam z dziećmi.
Biwak współfinansowany jest ze środków Powiatu Konińskiego (środki PFRON) dzięki wsparciu 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie, jest formą działalności nieodpłatnej.
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 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 23-29.07.2017 roku 
w Gospodarstwie Agroturystyczno-Pomocniczym Fundacji „Mielnica” w Mielnicy Dużej w gminie Skulsk. 
Beneficjentami wyjazdu była młodzież i dzieci niepełnosprawne, dla których z różnych powodów była to 
jedyna możliwa forma wypoczynku letniego. Podczas wyjazdu trudy tworzenia urozmaicone były 
zajęciami sportowymi, co umożliwiło wielokierunkowe doskonalenie umiejętności dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej, tak ważne dla naszych podopiecznych. Prowadzone były zajęcia artystyczne i 
sportowe, alpakoterapia, zabawy i gry integracyjne. Podczas zajęć wsparcie uczestnikom zapewniali 
wolontariusze.
Uważamy, iż wszystkie zaplanowane cele zadania zostały zrealizowane, co przyczyniło się do poprawy 
jakości życia naszych podopiecznych i wzmocnienia ich samooceny.
Ponadto jak co roku uczestnicy wyrazili chęć uczestnictwa w kolejnych spotkaniach za rok.
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 08 czerwca 2017r.
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 konkurencjach sportowych towarzyszących rozgrywkom, 
zakładających wykorzystanie piłki (odbijanie, rzucanie, kopanie, toczenie itp.).Konkurencje 
towarzyszące były sposobem na aktywizację wszystkich uczestników imprezy, na każdym etapie jej 
przebiegu oraz dały szansę zdrowej rywalizacji także mniej sprawnym uczestnikom imprezy. 
Dodatkowymi atrakcjami pikniku integracyjnego były: zabawy z chustą animacyjną, przejazd 
motorówką po Gople, zajęcia hipoterapeutyczne.
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.
Mieszkańcy powiatu konińskiego, w szczególności gminy Skulsk integrowali się z osobami 
niepełnosprawnymi, kibicując rozgrywającym mecze i zmagającym się w pozostałych konkurencjach.
Piknik współfinansowany jest ze środków Powiatu Konińskiego (środki PFRON), jest formą działalności 
nieodpłatnej.

 XXI OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA UMIEJĘTNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH IM. DOKTORA PIOTRA 
JANASZKA - ABILIMPIADA

Projekt realizowany był w okresie od 01.06.2017r. do 31.10.2017r. Zorganizowano XXI Ogólnopolską 
Olimpiadę Umiejętności Osób Niepełnosprawnych im. Doktora Piotra Janaszka - Abilimpiada, Konin 22-
24 września 2017r.
W imprezie udział wzięły 44 drużyny z terenu Polski w tym 180 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 300 osób.
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 16 konkurencjach indywidualnych m.in.: 
malarstwo, malowanie na szkle, ozdabianie techniką decoupage, kartki okolicznościowe, ozdabianie 
kulkami z bibuły, haft, bukieciarstwo, gastronomia, rzeźba w drewnie, umiejętności informatyczne oraz 
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3 konkurencjach drużynowych.
Wszystkie drużyny, które brały udział w Abilimpiadzie były oceniane w ramach konkursu na najlepszą 
prezentację drużyny.
Podczas Abilimpiady towarzyszyło wiele pokazów związanych z rękodziełem ludowym: garncarstwa, 
koronkarstwa, rzeźby w drewnie. Pokaz grupy cyrkowców itp..
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 
2017 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. Projekt jest formą działalności 
nieodpłatnej.

 INTEGRACYJNY FESTIWAL NAUKI 

Fundacja „Mielnica” we współpracy z Gminą Skulsk, Stowarzyszeniem Kadry dla Konina, Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli w Koninie oraz Gimnazjum im. Jana Pawła II w Skulsku zaprosili uczniów do 
udziału w Konkursie na projekt naukowy organizowany w ramach „Integracyjnego Festiwalu Nauki”.
Konkurs odbył się 24 listopada 2017 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Mielnicy Dużej. Warunkiem 
przystąpienia do konkursu było opracowanie projektu naukowego przez zespoły, w skład których 
wchodziły osoby niepełnosprawne.
Konferencja naukowa miała na celu popularyzację zagadnień naukowych wśród mieszkańców powiatu 
konińskiego (dzieci, młodzieży, nauczycieli, opiekunów, rodziców…). Wygłoszone wykłady poświęcone 
były tematyce dotyczącej: osiągnięć polskiego matematyka Stanisława Ulama, skutków efektu 
cieplarnianego oraz warunków edukacji w kontekście rozwiązań na temat relacji interpersonalnych w 
grupach rówieśniczych.
W Integracyjnym Festiwalu Nauki wzięło udział 70 osób zaangażowanych bezpośrednio w 
przygotowywanie projektów naukowych i spotkania finalnego - konferencji naukowej z  
rozstrzygnięciem konkursu.
Przygotowane  projekty naukowe obejrzało 100 zainteresowanych osób (wśród nich: zaproszeni goście, 
młodzież  gimnazjalna, nauczyciele - opiekunowie).
Projekt współfinasowany ze środków Powiatu Konińskiego, był formą działalności nieodpłatnej.

 WCZESNA WIELOSPECJALISTYCZNA REHABILITACJA DZIECI

01 czerwca 2017r. Fundacja Mielnica rozpoczeła realizację zadania publicznego pn. „Wczesna 
Wielospecjalistyczna Rehabilitacja Dzieci”.
W ramach tego projektu rehabilitacją zostało objęte 9-cioro dzieci z różnymi deficytami 
neurologicznymi.
Warunkiem zakwalifikowania dziecka był brak orzeczenia o niepełnosprawności oraz  miejsce 
zamieszkania na terenie powiatów Konin, Słupca, Turek, Koło (oprócz miasta Konin).
Po badaniu lekarskim przeprowadzonym przez specjalistę neonatologii i neurologii dziecięcej, dla 
każdego dziecka fizjoterapeuci opracowali indywidualny program rehabilitacji. Usprawnianie 
przebiegało wg metody neurofizjologicznej NTD Bobath. Każde dziecko miało możliwość 
specjalistycznego usprawniania  jeden raz w tygodniu.
Fizjoterapeuci włączali również rodziców w proces rehabilitacji. Uczyli ich ćwiczeń, które mogą 
wykonywać z dzieckiem w domu.
Dzieci objęte były też opieką psychologa i logopedy.
Realizacja zadania trwała 6 m-cy do 30 listopada 2017r.
Po zakończeniu programu ocenie podlegała skuteczność podjętej wczesnej terapii dziecka.
Projekt współfinasowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego i pomocy 
Regionalnego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu, był 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)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

700

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

nie dotyczy

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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 (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

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 
podopiecznych, 
prowadzenie Warsztatu 
Terapii Zajęciowej w 
Mielnicy Dużej dla 30 
podopiecznych, 
prowadzenie Ośrodka 
Rehabilitacyjno-
Edukacyjno-
Wychowawczego dla 9 
podopiecznych i 
Środowiskowego Domu 
Samopomocy dla 35 
podopiecznych.

88.10.Z
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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 kolejny 
zorganizowany został w 
terminie 16-22 lipca 
2017r. Biwak w 
Gospodarstwie 
Agroturystyczno 
Pomocniczym Fundacji 
„Mielnica” położonym 
w Nadgoplańskim Parku 
Krajobrazowym, na 
skraju lasu, blisko 
jeziora Gopło. W 
Biwaku dla rodziców z 
dziećmi 
niepełnosprawnymi 
brało udział 12 mam z 
dziećmi.
Kolejną imprezą były 
Spotkania Artystyczno-
Sportowe dla Dzieci i 
Młodzieży 
Niepełnosprawnej. W 
Obecnym roku 
spotkania 
zorganizowane zostały 
w terminie 23-
29.07.2017 roku w 
Gospodarstwie 
Agroturystyczno-
Pomocniczym Fundacji 
„Mielnica” w Mielnicy 
Dużej. Beneficjentami 
wyjazdu była młodzież i 
dzieci 
niepełnosprawne, dla 
których z różnych 
powodów była to 
jedyna możliwa forma 
wypoczynku letniego.

94.99.Z

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 

88.99.Z
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zakwaterowania, gdzie 
indziej 
niesklasyfikowana.
Organizacja Pikniku 
Integracyjnego - Piłka 
na Plaży (rozgrywek w 
piłce siatkowej - 
plażowej), organizacja 
XXI Ogólnopolskiej 
Olimpiady Umiejętności 
Osób 
Niepełnosprawnych im. 
Doktora Piotra Janaszka 
- ABILIMPIADA. W 
imprezie udział wzięły 
44 drużyny z terenu 
Polski w tym 180 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 300 
osób.
Zorganizowanie 
Integracyjnego 
Festiwalu Nauki. 
Konkurs odbył się 24 
listopada 2017 roku w 
Gminnym Ośrodku 
Kultury w Mielnicy 
Dużej. Warunkiem 
przystąpienia do 
konkursu było 
opracowanie projektu 
naukowego przez 
zespoły, w skład 
których wchodziły 
osoby 
niepełnosprawne.
Konferencja naukowa 
miała na celu 
popularyzację 
zagadnień naukowych 
wśród mieszkańców 
powiatu konińskiego 
(dzieci, młodzieży, 
nauczycieli, opiekunów, 
rodziców…). 
Wygłoszone wykłady 
poświęcone były 
tematyce dotyczącej: 
osiągnięć polskiego 
matematyka Stanisława 
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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. Jeśli 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

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

Organizacja turnusów 
rehabilitacyjnych dla 
osób 
niepełnosprawnych - 
94.99.Z Działalność 
pozostałych organizacji 
członkowskich, gdzie 
indziej 
niesklasyfikowana.
W sezonie letnim 2017 
roku Fundacja 
„Mielnica” 
zorganizowała dwa 
turnusy rehabilitacyjne 
w okresie 18 czerwca - 
01 lipca 2017r. (turnus 
2 tygodniowy) oraz 13 
sierpnia – 02 września 
2017r. (turnus 3 
tygodniowy). Turnusy 
odbyły się w Ośrodku 
Zakładu Aktywności 
Zawodowej w 
Przyjezierzu, ul. 
Śierkowa 13/1 gmina 
Jeziora Wielkie 
województwo 
Kujawsko-Pomorskie.
Z wypoczynku podczas 
akcji letniej skorzystało 
45 osób 
niepełnosprawnych 
młodzieży i dorosłych z 
terenu całej Polski.

94.99.Z

Ulama oraz skutków 
efektu cieplarnianego.
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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.
Ośrodek Szkolenia 
Fundacji „Mielnica” 
zajmujący się 
doskonaleniem 
instruktorów terapii 
zajęciowej powstał w 
1994 r. Prowadzimy 
kursy podstawowe i 
doskonalące.
W ramach naszych 
kursów w 2017r. 
podniosło swoje 
kwalifikacje 23 
instruktorów z terenu 
Polski. Gościliśmy 
pracowników z 
warsztatów terapii 
zajęciowej, 
środowiskowych 
domów samopomocy, 
domów pomocy 
społecznej, 
wolontariuszy itp. W 
roku 2017 
zorganizowaliśmy dwa 
kursy podstawowe.
Kurs podstawowy był 
przeznaczony dla osób 
nie posiadających 
przygotowania do pracy 
w dziedzinie terapii 
zajęciowej.

85.99.B

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą
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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 wyników/zysków i strat) 6,554,687.68 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2,815,299.87 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 116,551.63 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 2,727,827.86 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. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

14.12.Z Zakład Produkcyjno-Handlowy Fundacji 
„Mielnica” Zakład Pracy Chronionej zajmuje się 
produkcją, handlem i usługami w branży odzieży 
roboczej.
Na dzień 31 grudnia 2017 r. zatrudnialiśmy 43 
osoby; 35 kobiet i 8  mężczyzn .Wszystkie osoby  
posiadają orzeczenie o niepełnosprawności.
Wśród całej załogi aż 93 % 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, 37 osób 
stopień umiarkowany, 3 osoby stopień lekki.
Biorąc pod uwagę schorzenia: 30 osób z 
upośledzeniem umysłowym, chore psychicznie 
lub z epilepsją, 3 niewidome, 4 głuchonieme, 19 
osób ze schorzeniami narządu ruchu i ogólnego 
stanu zdrowia.
Wynika z tego, że wiele osób posiada 
niepełnosprawność sprzężoną, dotyczącą więcej 
niż jednego narządu.

86.90.A NZOZ Ośrodek Rehabilitacji Fundacji Mielnica z 
siedzibą w Koninie ul. Szpitalna 43 prowadzi 
szeroką działalność w zakresie rehabilitacji 
ambulatoryjnej dzieci i dorosłych.
W roku 2017 finansowanie Ośrodka w ramach 
NFZ pozwoliło na przyjęcie 596 pacjentów i 
wykonanie dla nich 27238 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 rehabilitację w domu chorego, 
dojeżdżając do obłożnie chorych z chorobami 
neurologicznymi na terenie powiatu 
konińskiego.
Prowadziliśmy zajęcia korekcyjne dla dzieci z 
wadami postawy.
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d) Przychody finansowe 0.16 zł

e) Pozostałe przychody 895,008.16 zł

0.00 zł

0.00 zł

2,730,676.40 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 116,551.63 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

116,551.63 zł

2.4. Z innych źródeł 3,622,836.18 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

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. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 87,822.45 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 69,092.05 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące 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 wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

1 XXI Ogólnopolska Olimpiada Umiejętności Osób Niepełnosprawnych - ABILIMPIADA 15,948.45 zł

2 Piknik Integracyjny - Piłka na Plaży 897.44 zł

3 Biwak dla Rodziców z Dziećmi Niepełnosprawnymi 4,856.57 zł

4 Artystyczne i Sportowe Spotkania Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością 1,848.21 zł

1 Działalność statutowa Fundacji Mielnica 25,196.70 zł

2 Koszty leczenia i rehabilitacji 43,895.35 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 84,623.47 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 2,730,676.40 zł
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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 -111,124.98 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 21,190.96 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 6,515,840.22 zł 69,092.05 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

2,926,424.85 zł 69,092.05 zł

95,360.67 zł 0.00 zł

2,862,272.44 zł

0.15 zł

631,023.62 zł

758.49 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

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

2,220.01 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 123,367.13 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

19,530.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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)

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji)

100.0 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 1 miejsca po przecinku)

96.0 etatów

85.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 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)

85.00 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

69.00 osób

16.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 3,058,505.19 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

3,017,331.36 zł

2,285,448.52 zł

- nagrody

- premie

160,810.58 zł

495,874.85 zł

- inne świadczenia 75,197.41 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 41,173.83 zł

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

1,678,828.92 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 89,138.44 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 1,589,690.48 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością 
gospodarczą organizacji

1,379,676.27 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)

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
(patrz komentarz do 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
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

2,548.75 zł

7.00 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) 

w 
tym:

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

b) inne osoby

7.00 osób

0.00 osób

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)

0.00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0.00 osób

0.00 osóbb) inne osoby
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0.00 zł

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

0.00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

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 Biwak dla Rodziców z 
Dziećmi Niepełnosprawnymi

organizacja wypoczynku dla 
dzieci i zajęć seminaryjnych dla 
rodzicós

Starostwo Powiatowe Konin 8,677.00 zł

2 Spotkania Artystyczno-
Sportowe dla Dzieci i 
Młodzieży Niepełnosprawnej

organizacja wypoczynku i zajęć 
artystyczno-sportowych dla 
osób niepełnosprawnych

Starostwo Powiatowe Konin 8,472.00 zł

3 Piknik Integracyjny - Piłka na 
Plaży

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

Starostwo Powiatowe Konin 2,400.00 zł

4 Integracyjny Festiwal Nauki popularyzacja zagadnień 
naukowych wśród mieszkańców 
powiatu konińskiego poprzez 
zaangażowanie osób 
niepełnosprawnych

Starostwo Powiatowe Konin 2,850.00 zł

5 Warsztat Terapii Zajęciowej 
Fundacji Mielnica w Koninie

prowadzenie WTZ dla 55 osób 
niepełnosprawnych

Urząd Miejski w Koninie - środki 
PFRON i miasta Konina

1,012,443.96 zł

10. Wysokość najwyższego 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

0.00 zł

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

6,810.00 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)

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 (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) 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

6 Warsztat Terapii Zajęciowej 
Fundacji Mielnica w Mielnicy 
Dużej

prowadzenie WTZ dla 30 osób 
niepełnosprawnych

Starostwo Powiatowe Konin - środki 
PFRON i Powiatu Konińskiego

541,951.90 zł

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

prowadzenie ŚDS dla 35 osób 
niepełnosprawnych

Starostwo Powiatowe Konin, 
Wojewoda Wielkopolski

567,430.03 zł

8 Ośrodek Rehabilitacyjno-
Edukacyjno-Wychowawczy 
w Zygmuntowie

prowadzenie OREWU dla 9 
osób niepełnosprawnych

Starostwo Powiatowe Konin 454,896.00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie 4

2 Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Koninie 3

3 Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu 2

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

1 XXI Ogólnopolska Olimpiada 
Umiejętności Osób 
Niepełnosprawnych - 
ABILIMPIADA

promocja umiejętności 
zawodowych i artystycznych, 
integracja społeczna

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych

82,000.00 zł

2 Spotkania Artystyczno-
Sportowe dla Dzieci i 
Młodzieży Niepełnosprawnej

organizacja wypoczynku i zajęć 
artystyczno-sportowych dla 
osób niepełnosprawnych

Wojewoda Wielkopolski 5,040.00 zł

3 Wczesna 
Wielospecjalistyczna 
Rehabilitacja Dzieci

objęcie 9-cioro dzieci z różnymi 
deficytami neurologicznymi 
rehabilitacją oraz opieką 
psychologa i logopedy

Samorząd Województwa 
Wielkopolskiego

15,000.00 zł
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4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

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

W imieniu naszych Podopiecznych i Pracowników pragniemy serdecznie podziękować wszystkim naszym 
darczyńcom, którzy przekazali 1% podatku na rzecz Fundacji Mielnica.
Otrzymany od Państwa 1% podatku przeznaczymy 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, Ogólnopolskiej 
Olimpiady Umiejętności Osób Niepełnosprawnych im. Doktora Piotra Janaszka – Abilimpiada 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

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Maria Janowska, Danuta 
Czarnecka, Mirosława 

Perczyńska, Jan Jastrzębski

Konin, dnia 25 czerwca 2018

Data wypełnienia sprawozdania
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