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Fundacja „Vis Maior” 

ul. Cieszkowskiego 1/3 lokal 75; 01-636 Warszawa; tel.: (022) 408 41 49 

http://fundacjavismaior.com; e-mail biuro.fundacjavismaior.com 

KRS: 0000136590;.data rejestracji: 24.10.2002r.; 

NIP: 525 225 35 42; REGON: 015278749-00017; 

konto nr: 95 1500 1126 1211 2008 8380 0000 

 

 

 
Warszawa, 30.03.2011 

 

SPRAWOZDANIE 

Fundacji "Vis Maior"  

z działalności w roku 2010 

 

Siedziba Fundacji „Vis Maior”  

Kraj: Polska 

Powiat: Warszawski 

Województwo: Mazowieckie 

Gmina: Warszawa - Żoliborz  

Miejscowość: Warszawa 

Adres:  ul. Cieszkowskiego 1/3 m.75 

01-636 Warszawa 

 

W okresie sprawozdawczym siedziba Fundacji „Vis Maior” nie uległa zmianie.  

Fundacja „Vis Maior” posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. 

http://fundacjavismaior.com/
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Dane rejestracyjne i identyfikacyjne Fundacji „Vis Maior”  

Numer księgi rejestrowej Fundacji:  WA.XIXNS-REJ.KRS/14693/2/995  

Data rejestracji fundacji w KRS:  24 października 2002 roku  

Numer rejestracyjny fundacji  

w Krajowym Rejestrze Sądowym:  

KRS: 0000136590.   

Regon: 015278749-00017 

 

 

W 2010 r. Fundację reprezentował zarząd w następującym składzie: 

Prezes Zarządu: 

 

Jolanta Kramarz  

ul. Chmielna 32/11, 00-020 Warszawa  

 

Członek Zarządu  Anna Miętus 

Ul. Wiejska 44, 08-400 Garwolin 

Członek zarządu Emil Skarzyński 

Ul. Pirenejska 16/26, 01-493 Warszawa 

Członek Zarządu: Katarzyna Gajewska 

Ul. Witolda Świadka 1/93;  

35-310 Rzeszów 

Członek Zarządu: Alicja Profiruk  

ul. Jaroszewicza 15,  

17-100 Bielsk Podlaski  

 

 

W okresie sprawozdawczym skład Zarządu Fundacji nie uległ zmianie. 

W 2010 r. pracowała Rada Fundacji w składzie:  

Przewodniczący Rady - Tomasz Włodek 

Sekretarz Rady – Krystyna Kocerba 

Członek Rady – Magdalena Czajkowska  
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CELAMI  FUNDACJI SĄ: 

Przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji wobec osób niepełnosprawnych oraz 

pomoc im i ich rodzinom w pokonywaniu 

ograniczeń związanych 

z niepełnosprawnością.  

Działalność na rzecz integracji społecznej osób 

niepełnosprawnych, w tym wspieranie 

i propagowanie aktywnego ich uczestnictwa 

w życiu społecznym i zawodowym oraz 

promocja ich osiągnięć na tym polu. 

Działalność na rzecz kształtowania właściwych 

postaw społecznych wobec osób 

niepełnosprawnych. 

 

Cele te Fundacja może realizować poprzez: 

I  Działalność nieodpłatną: 

1. Organizowanie i prowadzenie 

psychoterapii, socjoterapii i profilaktyki społecznej, a także poradnictwa 

psychologicznego dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. 

2. Poradnictwo prawne w zakresie problematyki niepełnosprawności oraz działalność 

informacyjna z nią  związana. 

3. Inicjowanie i podejmowanie działalności promocyjnej na rzecz integracji społecznej 

osób niepełnosprawnych (współpraca z nimi w sytuacjach życia codziennego 

i miejscach użyteczności publicznej, organizowanie szkoleń dla administracji 

publicznej i innych służb dotyczących sytuacji i sposobów pomocy osobom 

niepełnosprawnym), w tym organizowanie kampanii z wykorzystaniem środków 

masowego przekazu. 

4. Działalność mającą na celu upowszechnianie wiedzy, promocję i wspieranie 

wdrażania w Polsce standardów ONZ, Rady Europy oraz Unii Europejskiej 

dotyczących osób niepełnosprawnych. 

5. Monitorowanie działań organów władzy publicznej i współpraca z nimi w zakresie 

realizacji praw osób niepełnosprawnych i ochrony ich interesów.  

6. Działalność naukowo-badawczą, w tym opracowywanie analiz, ekspertyz 

i programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych. 

7. Organizowanie seminariów, konferencji, szkoleń i warsztatów.  
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8. Utrzymywanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi instytucjami, których 

doświadczenia mogą służyć realizowaniu celów Fundacji. 

9. Działania zmierzające do znoszenia barier architektonicznych, komunikacyjnych 

oraz społecznych. 

10. Promowanie możliwości korzystania z pomocy psów przewodników, szkolenia, 

tresura i akcje informacyjne.   

11. Promocja i wspomaganie edukacji osób niepełnosprawnych. 

 

II  Działalność odpłatną: 

1. Działalność wydawniczą i popularyzatorską w zakresie realizacji celów statutowych. 

2. Organizowanie i prowadzenie obozów i turnusów rehabilitacyjnych dla 

niepełnosprawnych i ich rodzin. 

3. Dbanie o sprawność fizyczną osób niepełnosprawnych poprzez turystykę  

i organizowanie dla nich imprez sportowych. 

4. Pomoc w zaspokojeniu potrzeb duchowych i religijnych osób niepełnosprawnych 

i ich rodzin przez organizowanie rekolekcji, pielgrzymek, współpracę ze związkami 

wyznaniowymi. 

5. Rozwijanie umiejętności artystycznych osób niepełnosprawnych i aktywizowanie ich 

w różnych dziedzinach życia kulturalnego 

6. Działania zmierzające do tworzenia infrastruktury rehabilitacyjnej, edukacyjnej 

i socjalnej, w tym organizowanie i prowadzenie ośrodków wypoczynkowo-

rehabilitacyjnych dla niepełnosprawnych i ich rodzin. 

 

OPIS DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ: 

1) Praca w Fundacji przebiegała zgodnie z przyjętym planem na 2010 r., w którym 

poraz pierwszy odnotowano spadek przychodów, ale pomimo trudności 

finansowych realizowano misję fundacji.  

2) Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywały się co miesiąc. Łącznie odbyło się ich 

dwanaście. Członkowie zarządu pozostają ze sobą w stałym kontakcie i w razie 

potrzeby, niezależnie od spotkań, mogą konsultować sprawy związane z 

działalnością fundacji. Wszelkie zaistniałe wątpliwości mogły więc być wyjaśniane 

na bierząco. Dzięki temu nasze działania były spójne i dynamiczne.  Głównymi  

tematami spotkań było:  

- omówienie bieżącej działalności Fundacji oraz realizowanych projektów, 

korzystanie przez Fundację ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 



 5 

Niepełnosprawnych w związku z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych; 

dofinansowanie to pozwala fundacji prowadzić aktywne działania, a ponadto 

zatrudnione osoby niepełnosprawne wzrokowo mogą być rzecznikami w sprawach 

środowiska, do którego przynależą, 

- konsultowanie decyzji finansowych oraz kierunków podejmowanych działań,  

- decyzja ponownego ubiegania się o zgodę na zbiórkę publiczną, z której dochody 

zostaną przeznaczone na szkolenie psów przewodników, a także kursy orientacji 

przestrzennej czyli poruszania się osób niewidomych z białą laską. Zwiększenie ich 

mobilności, pozwala pokonać podstawowe ograniczenia  w kwestii poruszania się. 

Po przejściu kursu z orientacji przestrzennej nie muszą one stale korzystać z 

pomocy osób widzących w dotarciu w różne, nawet nieznane miejsca, a tym 

samym stają się samodzielne i niezależne. W bardzo dużym stopniu wpływa to 

również na ich aktywność społeczną. 

 

 

- Liczenie funduszy zebranych na zbiórkach publicznych oraz spisywanie 

stosownego protokołu, aby prawidłowo udokumentować przychody i wydatki na cele 

zbiórki, 

- Korzystanie z płatności za pośrednictwem Dot Pay oraz z serwisu Siepomaga.  

- omawianie współpracy z wolontariuszami i przygotowywanie ich do pomocy 

osobom niewidomym oraz niedowidzącym. Koordynowanie prac wolontarystycznych na rzecz 

klientów, biura fundacji, a także szkolenia psów przewodników. 

Angażowanie się wolontariuszy w działania fundacji pokazuje ich poparcie dla propagowanych 

przez nią wartości. Uczą się oni w jaki sposób najlepiej pomóc osobom niewidomym i jak z nimi 

współpracować, a co za tym idzie stają się wrażliwsi na ich potrzeby. Niewidomi korzystający z ich 

pomocy zyskują możliwość dotarcia w dane miejsce, w którym pomimo umiejętności 

samodzielnego poruszania się, trudno jest się im  odnaleść, bądź też w załatwieniu różnego rodzaju 

spraw wymagających pomocy osoby widzącej. Pozwala im to na pełniejsze uczestnictwo w życiu 

społecznym, 

- kontynuacja współpracy z władzami terytorialnymi oraz organizacjami 

pozarządowymi takimi jak: Fundacja Polskich Niewidomych I Słabowidzących Trakt, 

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Polski Związek Niewidomych, Centrum Myśli Jana 

Pawła II, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Fundacja Inicjatyw społeczno 

Ekonomicznych  , Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Fundacja Matematyków i 

Informatyków Niesprawnych Ruchowo, Studenckie Biuro Wolontariatu Akademii 
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Pedagogiki Specjalnej, Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Warszawskiego 

oraz innymi instytucjami, takimi jak: Ośrodek Pomocy Społecznej,  Zespół Medycznych 

Szkół Policealnych, Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Słabowidzących 

w Warszawie,   Zakład dla Dzieci Niewidomych w Laskach, Szkoły i uczelnie, Zakład 

Transportu Miejskiego, a także firmy oraz korporacje biznesowe, jak np. Grupa Kapitałowa 

Allianz Polska. Podejmowanie współpracy i dialogu jest istotnym zadaniem fundacji, 

zarówno wśród instytucji, wspierających osoby niepełnosprawne, jak i w relacji z 

podmiotami, które na codzień z nimi nie współpracują, a tym samym nie znają ich możli 

wości społeczno zawodowych. Tego typu współpraca pozwala na wymianę doświadczeń 

mogących pomóc zarówno fundacji jak i współpracującym z nią instytucjom w 

podejmowaniu kolejnych działań na rzecz osób niewidomych. Umożliwia ona  także 

szersze spojrzenie na ich problemy zwł. Wśród Tych  podmiotów,które nie miały z nimi 

styczności. Dzięki prowadzonym przez fundację działaniom informacyjnym oraz 

szkoleniom zdobywają one wiedzę jak należy z nimi współpracować i Są w stanie lepiej 

reagować na ich potrzeby.  

Członkowstwo w Federacji Organizacji Służebnych Mazowia, udział Jolanty Kramarz w 

pracach zarządu (reprezentowanie go m.in. podczas Mazowieckich spotkań Projektodawców 

Unijnych). w ten sposób fundacja angażuje się wolontarystycznie na rzecz trzeciego sektora, dzieląc 

się z jego przedstawicielami własnym doświadczeniem. 

korzystanie z pomocy prawnej, a także uczestnictwo pracowników Fundacji w szkoleniach 

organizowanych przez Federację m.in. z zakresu budowania własnego wizerunku,dzięki 

czemu „Vis Maior” staje się coraz bardziej profesjonalna, a jej misja czytelniejsza w 

odbiorze społecznym 

- Członkostwo w Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością. 

Daje ono szersze możliwości występowania w obronie interesów osób 

niepełnosprawnych i podejmowania działań na ich rzecz. 

- kontynuowanie wpisu Fundacji do rejestru instytucji szkoleniowych, pod numerem: 

2.14/00303/2010, prowadzonego przez Wojewódzki Urząd PracyWpis ten jest 

pomocny przy wydawaniu zaświadczeń i certyfikatów uczestnikom fundacyjnych 

kursów i szkoleń.  

- wpis Fundacji do Rejestru podmiotów uprawnionych do wydawania certyfikatów 

potwierdzających status psa asystującego pod numerem: 3/17/06/2010; obecnie w fundacji 

jest szkolonych pięć psów, które w 2011r.  powinny uzyskać taki status i uprawnienia z tym 

związane. W chwili obecnej na liście oczekujących na otrzymanie psa asystującego znajduje 

się 12 osób 
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- Wysyłanie e-maili do osób niepełnosprawnych z informacjami odnośnie ofert fundacyjnych 

(sztuki teatralne, zajęcia sportowe, spotkania tematyczne), a także propozycji innych 

organizacji oraz instytucji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością. W ten sposób 

osoby niepełnosprawne zyskują dostęp do informacji o różnego rodzaju ofertach, a tym 

samym możliwość (jako podmioty działań) wyboru wsparcia. - Pośredniczenie w 

przekazywaniu osobom niepełnosprawnym Warszawskich Kart Miejskich, które,, dla osób 

uprawnionych do bezpłatnych przejazdów są rodzajem wejściówek do metra. W 2010r. 

osobom przychodzącym do fundacji zostało przekazanych 80 takich kart. 

- Prowadzenie praktyk studenta Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Stosowanych Nauk 

Społecznych Marcina Mitznera  

- Uczestnictwo pracowników i zarządu „Vis Maior” w szkoleniach Fundacji Inicjatyw 

Społeczno Ekonomicznych w ramach Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, a także w 

programie „Liderzy Przedsiębiorczości, prowadzonym przez Instytut Innowacji. 

Zdobyta w ten sposób wiedza była bardzo przydatna podczas działań zmierzających do 

utworzenia nowej Fundacji „Pies Przewodnik”, która będzie prowadziła działalność 

gospodarczą i foundrisingową w celu pozyskiwania funduszy na aktywizację osób 

niepełnosprawnych poprzez szkolenie dla nich psów asystujących, budowanie 

konstruktywnych postaw wobec nich i przeciwdziałanie dyskryminacji tej grupy.  

- Reprezentowanie Fundacji „Vis Maior” przez Prezesa Zarządu – Jolantę Kramarz w Stanach 

Zjednoczonych Ameryki Północnej, podczas wyjazdu sponsorowanego przez Departament 

Stanu USA w ramach „International Visitor Leadership Program” (pobyt został 

zorganizowany przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego). Program pobytu 

obejmował uczestnictwo w spotkaniach z przedstawicielami amerykańskich departamentów, 

instytucji rządowych i organizacji pozarządowych, które działają na rzecz osób 

niepełnosprawnych, wizyta w szkole psów przewodników Seeing Eye. 

- Dzięki tego typu wyjazdom fundacja zyskuje możliwość poszerzenia wiedzy na temat 

wprowadzanych na świecie rozwiązań ułatwiających funkcjonowanie osobom z dysfunkcją 

wzroku, wymianę doświadczeń, a także nawiązania ewentualnej współpracy. 

Działania rzecznicze i przeciwdziałanie dyskryminacji osób niepełnosprawnych 

wzrokowo.  poprzez: 

Wystąpienie do Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie w związku ze zgłaszanymi  

przez osoby niewidome odnośnie dofinansowania kosztów utrzymania psa przewodnika, 

złożenie zażalenia na asesora Kancelarii Notarialnej za odmowę wykonania czynności 

prawnych i wyższe koszty usług dla osób niewidomych, zgłoszenie do Biura Pełnomocnika 

Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych trudności wynikających z ograniczania dostępu osób 
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niewidomych do formularzy przygotowywanych jedynie w wersji PDF, czyli możliwych do 

wypełnienia długopisem, 

Udział w Konferencji prasowej na temat bezpieczeństwa osób niewidomych w metrze; w 

rocznicę wypadku Filipa Zagończyka, 

Wymienione wyżej działania mają na celu piętnowanie oraz przeciwstawianie się wszelkiego 

rodzaju postawom braku zrozumienia potrzeb osób z dysfunkcją wzroku , prezentowanym 

przez różne urzędy i instytucje, utrudniającym bądź wręcz uniemożliwiającym im 

korzystanie z przysługujących im praw i udogodnień. Poprzez tego typu działania fundacja 

promuje również rozwiązania mogące ułatwić funkcjonowanie osób niewidomych w 

różnych dziedzinach życia. 

- informowanie o pracy psa przewodnika i możliwościach osób niewidomych – oraz o 

projektach Fundacji „Vis Maior”, (szczególnie związanych ze szkoleniem psów 

asystujących), podczas VIII Edycji Konferencji REHA  FOR THE BLIND IN POLAND,  

organizowanej przez Fundację Szansa dla Niewidomych,  Mieście Miłosierdzia – Centrum 

Myśli Jana Pawła II oraz w ramach Dni Żoliborza, a także w mediach. 

Informowanie o sposobie pracy psa przewodnika ma na celu uświadomienie reszcie 

społeczeństwa jak dużą pomocą jest dla osoby niewidomej taki pies. Dzięki niemu zyskuje 

ona o wiele większą samodzielność w poruszaniu się niż z białą laską, a tym samym staje 

się bardziej aktywna. 

- szkolenie wolontariuszy z zakresu autoprezentacji, w tym podczas rozmowy kwalifikacyjnej 

i wystąpień publicznych (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej;  

4 grudnia) 

- goszczenie przedstawicieli Safe Productions Limited Art and Cultural-Facilitaters – 

organizacji pozarządowej z Liwerpulu w Wielkiej Brytanii: przedstawiciela sektora 

ekonomii Społecznej, przebywającego w Polsce w ramach wizyty studyjnej na zaproszenie 

Fundacji Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych. 

Tego typu wizyty sprzyjają wymianie doświadczeń z zakresu funkcjonowania sektora ekonomii 

społecznej w innych krajach. W dalszej perspektywie pozwala to na ich wykorzystanie w 

podejmowanych przez fundację działaniach i może się przyczynić do jej dalszego rozwoju.. 

 

- Współpraca z Ritą Carres przy pozyskiwaniu ochotników do udziału w dokumentacji 

międzynarodowej produkcji filmu fabularnego o osobach niewidomych, w reżyserii Andrzeja 

Jakimowskiego. 

W ten sposób fundacja przyczynia się do łamania stereotypów dotyczących osób niewiidomych. 

Przygotowując dokumentację z udziałem samych niewidomych twórcy filmu będą mogli 
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zyskać wiedzę na temat ich funkcjonowania w różnych dziedzinach życia, nie zaś opierać 

się na niezgodnych z prawdą i niejednokrotnie krzywdzących wyobrażeniach na ich temat. 

Wiele osób swoją wiedzę na temat osób niepełnosprawnych czerpie z telewizji m. In. Z 

filmów. Filmy tworzone w oparciu o doświadczenia niewidomych mogą okazać się 

pomocne w zmianie funkcjonujących stereotypów. 

- pozyskiwanie darów rzeczowych, dzięki pośrednictwu firm: „Joanna”, "DAX 

COSMETICS", „Farmona". 

Kosmetyki były przekazywane jako upominki osobom przychodzącym na 

organizowane przez fundację spotkania m. In. Dotyczące zdrowia i urody. w ten 

sposób fundacja zachęca do dbania o sprawy z nimi związane. 

- Podpisanie umowy o współpracy. z właścicielami ścianki wspinaczkowej „Dwie Wieże” 

Prowadzenie zbiórki publicznej (m.in. podczas meczy na stadionie Klubu Polonia) na rzecz 

rehabilitacji osób niewidomych i szkolenia psów przewodników, 

Kontakt ze szkołami psów przewodników w różnych krajach oraz wyjazd szkoleniowy treserki 

Agnieszki Boczuli do ośrodka szkolenia psów przewodników w Wielkiej Brytanii – Guide 

Dogs. 

Nawiązywanie kontaktów i wizyty w szkołach psów przewodników za granicą, mających o 

wiele bogatsze niż Polska doświadczenie w zakresie ich szkolenia, pozwalają na poszerzenie 

wiedzy na tem temat i wprowadzanie w kraju nowych rozwiązań. 

- planowanie kolejnych szkoleń i sposobów ubiegania się o środki na ich realizację, 

 

 

Rada Fundacji w 2010 r., zatwierdzała opracowane przez Zarząd roczne programy i 

strategię działania Fundacji oraz nadzorowała ich realizację. Ponadto rozpatrzyła  

i zatwierdziła roczne sprawozdania merytoryczne i finansowe Zarządu z działalności 

Fundacji w 2009r. oraz udzieliła mu absolutorium; 

 

 

W okresie sprawozdawczym Zarządowi Fundacji udało się zrealizować 

następujące programy:  

 

 

„Pies Mądry GPS2”, 

 

Projekt realizowany w ramach V konkursu Zadań Zlecanych przez PFRON, wsparty również przez 
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Fundację Bre Banku - całkowita wartość projektu 104 780,00 PLN. 

W tym zadaniu Fundacja „Vis Maior”:  

- tresowała przez 12 miesięcy 3 psy rasy Chesapeake bei retriever, zakupione w 2009 roku ze 

środków PFRON i przygotowywane do pracy w charakterze psów przewodników,   

- zakupiła i szkoliła od września 2010 roku 2 labradory, które również zostaną psami 

asystującymi osobom niewidomym,  

- poddała dodatkowemu szkoleniu 3 psy przewodniki, pracujące obecnie z osobami 

niewidomymi,  

- zorganizowała i przeprowadziła w Powsinie (23 – 26 września 2010), szkolenie dla 12 osób 

niewidomych, przygotowujących się do współpracy z psami, a także dla 12 osób z kręgu ich 

bliskich. Obejmowało ono zajęcia grupowe: z zakresu elementów weterynarii, tresury i warsztaty 

psychologiczne oraz konsultacje indywidualne z treserem, psychologiem, instruktorem orientacji 

przestrzennej (tzn. poruszania się z białą laską).  Celem wykładów było przybliżenie przyszłym 

właścicielom psów, zagadnień, związanych z opieką nad nimii, wpływaniem na ich zachowanie 

oraz kształtowaniu relacji z ludźmi podczas korzystania z pomocy psów przewodników. 

Konsultacje indywidualne służyły diagnozie możliwości i potrzeb kandydatów na przyszłych 

właścicieli psów. 

- Zadanie wiązało się również ze szkoleniem wolontariuszy i współpracą z nimi podczas 

tresury i opieki nad psami, które są przygotowywane do pełnienia roli przewodników osób 

niewidomych. Jedna z wolontariuszek – Eliza Rycembel, pełniąca rolę rodziny zastępczej 

szczeniaka labradora o imieniu Bryś została wyróżniona przez Fundację „Vis Maior” za najlepszą 

pracę wolontarystyczną w 2010 r. i nagrodzona za to przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy 

Żoliborz.. 

W ramach projektu opracowano i wydrukowano materiały promocyjne (ulotki). 

 

 

 

„KOMPUTER OCZAMI NA ŚWIAT” 

 

W ramach tego zadania przeszkolono indywidualnie 20 osób niewidomych z zakresu obsługi 

komputera oraz elektronicznych urządzeń rehabilitacyjnych, w tym brajlowskich. Zajęcia odbywały 

się zarówno w biurze fundacji na komputerze, zakupionym w ramach projektu, jak i w domach 

beneficjentów, na ich prywatnym sprzęcie, który mogli lepiej poznać i dzięki temu lepiej go 

wykorzystywać. Przeszkolono 20 osób, przede wszystkim w zakresie doskonalenia ich umiejętności 

obsługi komputera. Dzięki takiemu szkoleniu niewidomi mogą mieć większy dostęp do informacji i 
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sprawniej kontaktować się z widzącymi, a co za tym idzie znajdywać i utrzymywać pracę, a także 

realizować swoje potrzeby kulturalne oraz społeczne. 

Ok. 20 osób oczekuje na udział w tego typu zajęciach.  

Projekt dofinansowany ze środków Urzędu m.st. Warszawy. Całkowita wartość projektu  

- 33 600,00 PLN.  

 

 

„NIEWIDOMI BEZPIECZNI W STOLICY”  

 

Projekt obejmował szkolenie niepełnosprawnych wzrokowo mieszkańców warszawy, w zakresie 

orientacji przestrzennej (9 osób) oraz bezwzrokowego wykonywania czynności dnia codziennego  

(3 osoby). Służył doskonaleniu oraz nabywaniu nowych umiejętności, które zwiększają 

samodzielność i bezpieczeństwo w poruszaniu się osób z dysfunkcją wzroku. 

Projekt dofinansowany ze środków Urzędu m.st. Warszawy. Całkowita wartość projektu 

 - 28 120,00 PLN.  

 

 

PASJOTERAPIA 

 

Projekt Stowarzyszenia Edukacyjno-Teatralnego Teatr „Nasz”, dofinansowany ze środków PFRON  

W ramach tego projektu Fundacja „Vis Maior” zorganizowała grupę 30 osób niepełnosprawnych, 

pozostających bez pracy. Prowadziła dla nich zajęcia grupowe z zakresu rozwijania swoich pasji 

(pasjoterapia), poradnictwa zawodowego i przedsiębiorczości, a także indywidualne z doradcą 

zawodowym oraz psychologiem, co miało na celu zwiększenie ich aktywności społeczno-

zawodowej.Całkowita wartość zadania - 317 108,88 PLN.   

 

 

 

KONFERENCJA 

 

7 maja 2010 roku Fundacja „Vis Maior” wraz ze Studenckim Biurem Wolontariatu Akademii 

Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, przygotowała i prowadziła:  

- Wiele potrafię bezwzrokowo”- Ogólnopolską Konferencję dotyczącą aktywizacji osób 

niewidomych i słabowidzących oraz 

- wolontariatu z osobami niepełnosprawnymi wzrokowo; pod honorowym patronatem Ministra 
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Jarosława Dudy- Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Prezydent m. st. Warszawy  

Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz 

Konferencja obejmowała Sesję wykładów (poświęconych prawu, aktywizacji zawodowej, szkoleniu 

psów przewodników, prowadzeniu ośrodka w Sudanie i wolontariatowi w kontekście pracy z 

osobami niepełnosprawnymi wzrokowo), pokazy sprzętu komputerowego i rehabilitacyjnego, 

wystawę prac plastycznych osób głuchoniewidomych, salę doświadczeń bezwzrokowych i spektakl 

w wykonaniu teatru osób słabowidzącyh „Krzesiwo”. Konferencji towarzyszyła zbiórka publiczna 

na ośrodek dla dzieci niewidomych w Sudanie. 

sponsorzy: Hortex, Altix, Nowa Praca Niewidomych, Wojciech Maj Medison, Urząd m.st. 

Warszawy, który pomógł w drukowaniu zaproszeń dla gości i wydaniu płet CD z materiałami 

pokonferencyjnymi. 

 

 

 

 

 

 

 ZAJĘCIA  Z OSOBAMI WIDZĄCYMI, POŚWIĘCONE PROMOCJI AKTYWNOŚCI OSÓB 

NIEWIDOMYCH I PRACY PSA PRZEWODNIKA 

 

Fundacja prowadziła zajęcia z dziećmi w wieku szkolnym i przedszkolnym, dotyczące promocji 

aktywności ludzi niewidomych i pracy psa przewodnika, w szkole Podstawowej nr 68 przy ul. 

Wiktorskiej 73 w Warszawie (19 marca), w przedszkolu przy ul. Bruzdowej 22C, w Warszawie  

(23 marca) t w Społecznej Szkole Podstawowej nr 26 im Jigoro Kano Społecznego Towarzystwa 

Oświatowego w Warszawie (22 listopada). Miały one na celu pokazanie w jaki sposób osoby 

niewidome radzą sobie na co dzień i w jaki sposób można im pomóc. Dzieci są wrażliwe i szybko 

przyswajają sobie nową wiedzę. Dlatego tak ważne jest kształtowanie pozytywnych postaw wobec 

niepełnosprawnych wśród najmłodszych. Jako dorośli będą oni w stosunku do nich o wiele bardziej 

otwarci niż pokolenie ich rodziców. 

 

Fundacja we współpracy z Federacją Organizacji Służebnych Mazowia (15 kwietnia) oraz wraz ze 

Stowarzyszeniem Mali Bracia Ubogich (18 września) prowadziła warsztaty psychologiczne i 

tyflopedagogiczne dla pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych. Służyły one 

zwiększeniu empatii wobec ludzi niepełnosprawnych wzrokowo i udzielaniu im konstruktywnego 

wsparcia, biorąc pod uwagę cechy indywidualne podopiecznych, np.osobowość, wiek, potrzeby i 

możliwości, a także potencjał osoby pomagającej.  

Fundacja prowadziła warsztaty przeznaczone dla  edukatorów Domu Spotkań z Historią celem 

przygotowania ich do zajęć z osobami niepełnosprawnymi wzrokowo. Wspólnie opracowano też 
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projekt „Wędrówki po niewidocznej Warszawie”, który został pozytywnie rozpatrzony przez 

Akademię Orange i zatwierdzony do realizacji Domu Spotkań z Historią w partnerstwie z Fundacją 

„Vis Maior” od 2011r. 

Na uczelniach wyższych „Vis Maior” angażowała się w promocję aktywności osób niewidomych, 

pracy psa przewodnika oraz idei wolontariatu z osobami niepełnosprawnymi wzrokowo. ” 

Prowadziła:  

- Wykłady (13 maja) dla studentów poradnictwa zawodowego i pracy socjalnej w Akademii 

Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, poświęcone szkoleniu psów przewodników i 

korzystaniu z ich pomocy przez niewidomych. 

- prelekcje po wykładach inauguracyjnych na Uniwersytecie Warszawskim: w Instytucie 

Stosowanych Nauk Społecznych (27 września), a także na Wydziale Historii (29 września). 

Informowała o wspieraniu osób niewidomych i o fundacji „Vis Maior”, promowała aktywność osób 

niewidomych, pracę psów asystujących i wolontariatu - Uniwersytet Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego (25 października): 1 rok pedagogiki i IV rok polonistyki 

W 2010 roku „Vis Maior” przeprowadziła szkolenie 140 pracowników firmy  

Allianz Polska, dające jej uczestnikom szansę doświadczenia kontaktu z osobami 

niewidomymi i możliwości bezwzrokowego funkcjonowania w ciemnościach.  

 

 

SPOTKANIA AKTYWIZACYJNE W „Vis MAIOR”  

 

W 2010roku Fundacja „Vis Maior” zorganizowała i przeprowadziła 15 spotkań dla (ok. 100) osób 

niepełnosprawnych. Celem tych spotkań było integrowanie, wspieranie i aktywizowanie 

uczestników. Zorganizowano pogadanki z podróżnikami, głównie niewidomymi i słabowidzącymi, 

odnośnie atrakcji turystycznych: Nepalu, Chorwacji, ‘Afryki południowej, w tym RPA i Zambii, 

Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Izraela i Austrii, a także misji archeologicznej w 

Egipcie. Osoby niewidome były zainteresowane różnicami kulturowymi i mentalnością ludzi ze 

zwiedzanych krajów oraz możliwością wyjazdu osób niepełnosprawnych wzrokowo. Fundacja 

gościła też native speaker’a, który mówił o Wielkiej Brytanii oraz o postrzeganiu Polski oczyma 

Anglika. Zorganizowała wycieczkę osób niewidomych do Kampinosu (Palmiry i Dziekanów 

Leśny). Dwa spotkania były poświęcone poradom fizjoterapeuty i pedagoga zdrowia; jedno 

stylizacji oraz kosmetykom, kolejne ubezpieczeniom. Dwukrotnie Fundacja korzystała z użyczenia 

pomieszczeń przez Polski Związek Niewidomych. Ostatnie spotkanie opłatkowe zostało 

zorganizowane i przeprowadzone w Klubie Domu Kultury Śródmieście przy ul.  

Marszałkowskiej 19 w Warszawie. Uczestniczyło w nim ok. 50 osób, beneficjentów fundacyjnych 

projektów. Otrzymali oni upominki ((darowizny) od firm: Joanna Dax Cosmetix, Farmona oraz 

książeczki od Fundacji: Cała Polska Czyta Dzieciom”. 

Dostęp do oferty edukacyjnej, dostosowanej do potrzeb osób niewidomych, jest ograniczony. 

Dlatego też organizowane przez fundację spotkania tematyczne cieszyły się  dużym 

zainteresowaniem. Udział w nich dał ich uczestnikom szerokie możliwości pogłębiania 
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wiedzy na dane tematy i poszerzanie zainteresowań, co doskonale wpłynęło na zwiększenie 

ich aktywności oraz integracji społecznej. 

 

 

 

AKTYWIZACJA SPORTOWO KULTURALNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

Od września Fundacja organizowała, wyjścia do teatru, kina , na ściankę wspinaczkową i na basen, 

miesięcznie dla ok. 50 osób niewidomych oraz ich bliskich. Współpracowała z następującymi 

instytucjami:  

OSIR przy ul. Inflanckiej 8 

Ścianka wspinaczkowa "Dwie wieże", ul. Marywilska  42e 

Teatr Polski, Teatr Studio, Teatr Powszechny, Teatr Dramatyczny, Teatr Ateneum, Teatr 

Rampa, Teatr Żydowski, Teatr Kwadrat, Kino Kultura. Dostęp do oferty kulturalnej jaki i 

sportowej, odpowiadającej na potrzeby osób z dysfunkcją wzroku, również bywa 

ograniczany. Toteż wiele osób chętnie korzysta z możliwości wyjścia do teatru. Szansa 

uczestnictwa w dostosowanych do potrzeb osób niewidomych zajęciach sportowych sprzyja 

zwiększeniu ich aktywności fizycznej. 

 

 

 

 

 W okresie sprawozdawczym Fundacja nie podjęła działalności gospodarczej i nie 

figurowała w Rejestrze przedsiębiorców.  

 

 

Uchwały Zarządu Fundacji „Vis Maior”  

 

W okresie sprawozdawczym Zarząd Fundacji „Vis Maior” podjął następujące 

uchwały: 

 

O ustanowieniu specjalisty ds. bezpieczeństwa finansowego fundacji 

O powołaniu nowej Fundacji Pies Przewodnik oraz o osobach reprezentujących Fundację  

„Vis Maior” podczas ustanawiania i procesu rejestrowania fundacji „Pies Przewodnik”. 

 

 

Uchwały Rady Fundacji „Vis Maior”  
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                                 O zatwierdzeniu sprawozdań:  

 

MAJĄTEK TRWAŁY, KAPITAŁY I ZOBOWIĄZANIA  

Majątek trwały, kapitały i zobowiązania 

Przychody  

Darowizny      -              

Dofinansowanie do wynagrodzeń SOD -            

Przychody finansowe    -           

Dotacje:         -       

RAZEM      -       

 

Koszty: 

Koszty działalności utrzymania Fundacji -         

Prowizje bankowe i pocztowe         -           

Wynagrodzenia osobowe    -       

Wynagrodzenia bezosobowe    -           

Narzuty na wynagrodzenia (ZUS, FP)  -      

Pozostałe koszty  (w tym: usługi obce, 

Zużycie materiałów, podatki, opłaty, usługi  

Inne)       -         

RAZEM                   -       

 

 

Informacje o wysokości uzyskanych przychodów:  

Fundacja nie uzyskiwała przychodów ze spadków, zapisów.  

Fundacja w ramach celów statutowych REALIZOWAŁA ŚWIADCZENIA 

ODPŁATNE W WYSOKOŚCI: 

Informacja o poniesionych kosztach na:  

a. Realizację celów statutowych – 

b. Administrację – 

c. Pozostałe koszty –  

    Nagrody – nie wypłacano 

    Premie – nie wypłacano 

    Inne świadczenia – nie wypłacano 

dane o wysokości rocznego, lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
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wypłaconego łącznie członkom zarządu.  

 

Członkom Zarządu oraz Rady Fundacji nie wypłacono nagród, premii oraz 

innych świadczeń. 

Dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia –  

Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku 

(na 31.12.2009r.) - brak 

Fundacja nie nabyła akcji w spółkach prawa handlowego.  

Dane o wartości aktywów Fundacji, ujętych we właściwych sprawozdaniach 

finansowych, sporządzanych dla celów statystycznych –  

Fundacja nie wykonywała działań zleconych przez podmioty państwowe i 

samorządowe oraz nie uzyskiwała wyników finansowych z tej działalności.  

fundacja w 2010 r. składała deklaracje podatkowe – PIT4 i CIT8.  

 

 

 

Zatrudnienie w Fundacji:  

 

Liczba osób zatrudnionych w Fundacji w 2010. – 8 (są to osoby z orzeczeniem o 

niepełnosprawności) 

 

Podział na zajmowane stanowiska:  

Psycholog (prezez zarządu) – cały etat 

Foundriser- cały etat 

Pedagog- ¾ etatu 

Koordynator pracy wolontariuszy ¾ etatu  

Koordynator ds. wewnętrznego funkcjonowania organizacji– ¾ etatu od września 

Tyflopedagog – ¾ etatu od sierpnia 

Pracownik gospodarczy, sprzątanie biura –  etatu 

Webmaster- etat od października 

 

Zatrudnienie w ramach umowy cywilno prawnej – zlecenie/ dzieło: 14 osób – instruktorzy 

orientacji przestrzennej, czynności dnia codziennego, obsługi komputera przystosowanego 

do pracy osób niewidomych lub słabowidzących, obsługa kadrowo księgowa, koordynator 

projektu, weterynarz (wykładowca), treserzy 
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Zlecenie usługi- weterynarz 

 

Fundacja nie udzieliła pożyczek pieniężnych.  

Lokaty bankowe Fundacji, wartość nabytych obligacji, udziały w spółkach prawa 

handlowego – nie dotyczy  

Fundacja nie posiada żadnych nieruchomości, a posiada projektor mulTimedialny jako 

środek trwały.  

Wartość aktywów Fundacji – nie dotyczy  

Fundacja nie posiada zobowiązań.  

Składki na ubezpieczenia społeczne, FP, FGŚP I podatku (PIT4) regulowane są 

w obowiązującym terminie (do 15 i 20 każdego miesiąca).  

W 2010R. nie zaistniały zdarzenia prawne w działalności Fundacji o skutkach 

finansowych 

 

 

 W okresie sprawozdawczym Urząd m.st. Warszawy przeprowadził w Fundacji „Vis Maior” 

dwie kontrole (28 czerwca i 19 października 2010r.) z zakresu realizacji projektów: 

„Niewidomi bezpieczni w stolicy” i „Komputer oczami na świat”. Nie wykazały one 

nieprawidłowości.  

 

 

.................................... .......................................        ....................................... 

Prezes Zarządu      Członek Zarządu       Członek Zarządu 

 

 

 

 

.............................................        ....................................... 

    Członek Zarządu       Członek Zarządu 

 


