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Sprawozdanie z działalności Fundacji „Vis Maior” za rok 2011 

 

Nazwa i Dane adresowe fundacji: 

Fundacja  „Vis Maior” 

 ul. Cieszkowskiego 1/3 lok. 75,  

01-636 Warszawa 

 

W roku 2011 siedziba fundacji nie uległa zmianie. 
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Dane rejestracyjne i identyfikacyjne Fundacji „Vis Maior”: 

Numer NIP: 525 225 35 42 

data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 24.10.2002 

numer KRS: 0000136590 

data uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego 28.09.2008 

Numer REGON: 015278749 

 

 

W  2011 roku fundację reprezentował zarząd w następującym składzie: 

prezes fundacji: Jolanta Kramarz  

wiceprezes: Anna Miętus 

członek zarządu: Alicja Profiruk  

członek zarządu: Katarzyna Gajewska 

członek zarządu: Emil Skarzyński 

 

W okresie sprawozdawczym skład zarządu nie uległ zmianie. 

 

W 2011 roku Rada Fundacji pracowała w składzie: 

Przewodniczący rady Tomasz Włodek 

Sekretarz rady Krystyna Kocerba 

Członek Rady Magdalena Czajkowska 

 

 

Cele Fundacji: 

1.    Przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji wobec osób niepełnosprawnych 

oraz pomoc im i ich rodzinom w pokonywaniu ograniczeń związanych z niepełnospraw-

nością. 

 

2.    Działanie na rzecz integracji społecznej osób niepełnosprawnych, w tym wspieranie 

i propagowanie ich aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym oraz 

promocja osiągnięć na tym polu. 

3.    Działanie na rzecz kształtowania właściwych postaw społecznych wobec osób nie-

pełnosprawnych. 

 

Cele te Fundacja może realizować poprzez: 

I.          Działalność nieodpłatną: 
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1.    Organizowanie i prowadzenie psychoterapii, socjoterapii, profilaktyki społecznej 

oraz poradnictwa psychologicznego dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. 

2.    Prowadzenie doradztwa prawnego w zakresie problematyki dotyczącej niepełno-

sprawności, pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego. 

3.    Inicjowanie oraz podejmowanie działalności promocyjnej na rzecz integracji 

społecznej osób niepełnosprawnych poprzez: przeprowadzanie kampanii informacyj-

nych z wykorzystaniem środków masowego przekazu, organizowanie szkoleń poświę-

conych współpracy z osobami niepełnosprawnymi przeznaczonych dla pracowników 

administracji publicznej oraz innych instytucji. 

4.    Podejmowanie działań mających na celu upowszechnianie, wdrażanie i przestrzega-

nie w Polsce standardów ONZ, Rady Europy oraz Unii Europejskiej dotyczących osób 

niepełnosprawnych. 

5.    Monitorowanie działań organów władzy publicznej poprzez współpracę z nimi w 

zakresie realizacji praw osób niepełnosprawnych i ochrony ich interesów. 

6.    Prowadzenie działalności naukowo-badawczej w tym analiz, ekspertyz i programów 

działania na rzecz osób niepełnosprawnych. 

7.    Organizowanie seminariów, konferencji, szkoleń i warsztatów skierowanych do 

osób niepełnosprawnych i/lub dotyczących problematyki związanej z niepełnospraw-

nością. 

8.    Utrzymywanie kontaktów z instytucjami, działającymi zarówno w kraju, a także za 

granicą, których doświadczenia mogą służyć realizowaniu celów Fundacji. 

9.    Podejmowanie działań mających na celu znoszenie barier społecznych, komunika-

cyjnych oraz architektonicznych, utrudniających lub uniemożliwiających osobom nie-

pełnosprawnym aktywne i niezależne funkcjonowanie. 

10. Promowanie i wspomaganie edukacji osób niepełnosprawnych, szczególnie w szko-

łach ogólnodostępnych. 

11. Promowanie korzystania z pomocy psów asystujących poprzez przeprowadzanie 

akcji informacyjnych, szkolenie przyszłych właścicieli, ich bliskich i wolontariuszy, a 

także przygotowywanie do pracy psów asystujących. 

12. Wspieranie instytucji prowadzących działania zbliżone do tych, które realizuje 

Fundacja „Vis Maior”, a szczególnie związanych ze szkoleniem psów asystujących. 

13. Pomoc społeczna polegająca na świadczeniu osobom fizycznym, zakwalifikowanym 

do realizowanych przez fundację programów, wsparcia finansowego i rzeczowego zwią-

zanego z posiadaniem i szkoleniem psa asystującego. 

 

II.          Działalność odpłatną: 
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1.    Prowadzenie działalności wydawniczej i popularyzatorskiej w zakresie realizacji 

celów statutowych. 

2.    Organizowanie i prowadzenie obozów oraz turnusów rehabilitacyjnych 

dla osób niepełnosprawnych a także ich rodzin. 

3.    Dbanie o rozwój kultury fizycznej osób niepełnosprawnych poprzez turystykę i or-

ganizowanie dla nich różnego rodzaju imprez sportowych. 

4.    Umożliwianie zaspokajania potrzeb duchowych i religijnych osobom niepełno-

sprawnym oraz ich rodzinom przez organizowanie rekolekcji, pielgrzymek, współpracę 

ze związkami wyznaniowymi. 

5.    Rozwijanie umiejętności artystycznych osób niepełnosprawnych 

oraz aktywizowanie ich w różnych dziedzinach życia kulturalnego. 

6.    Podejmowanie działań zmierzających do stworzenia infrastruktury rehabilitacyjnej, 

edukacyjnej oraz socjalnej, a w tym organizowanie i prowadzenie ośrodków wypoczyn-

kowo-rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin. 

 

OPIS DZIAŁALNOŚCI statutowej 

 

Praca w Fundacji przebiegała zgodnie z przyjętym planem na 2011 r.. 

Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywały się co miesiąc. Członkowie zarządu pozostawali 

ze sobą w stałym kontakcie i w razie potrzeby, niezależnie od spotkań, mogli konsulto-

wać sprawy związane z działalnością fundacji. Wszelkie zaistniałe wątpliwości mogły 

więc być wyjaśniane na bieżąco. Dzięki temu działania fundacji były spójne i dynamicz-

ne.  Głównymi  tematami spotkań było:  

- omówienie bieżącej działalności Fundacji oraz realizowanych projektów, 

Omawianie  kierunków podejmowanych działań,  

- konsultowanie decyzji finansowych związanych ze sposobem wydatkowania funduszy 

otrzymanych ze środków publicznych oraz darowizn nawiązywanie współpracy z insty-

tucjami oraz firmami realizującymi podobne cele, do tych jakie stawia sobie Fundacja 

ustalenie zasad współpracy z władzami terytorialnymi i organizacjami pozarządowymi, 

przede wszystkim z Fundacją „Pies Przewodnik, Koalicją na rzecz Równych Szans, Fede-

racją Organizacji Służebnych Mazowia 

 

Promowanie działań fundacji 

- Decyzja o ponownym ubieganiu się o zgodę na zbiórkę publiczną.  

Liczenie funduszy zebranych w ramach zbiórek publicznych oraz spisywanie protokołu 

,,niezbędnego do prawidłowego  udokumentowania przychodów i wydatków na cele 

zbiórki, 
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- omawianie współpracy z wolontariuszami i przygotowywanie ich do pomocy osobom z 

dysfunkcją wzroku 

. Koordynowanie prac wolontarystycznych na rzecz beneficjentów fundacji 

 

I Promowanie aktywności osób z dysfunkcją wzroku 

 

Jednym z celów, jakie stawia sobie Fundacja “Vis Maior” jest promowanie różnych form 

aktywności osób niewidomych i słabo widzących w życiu społecznym. .Podejmuje róż-

nego rodzaju działania, dzięki którym mają one większe szanse na samodzielność i nie-

zależność. 

 

1 Kursy orientacji przestrzennej (nauka poruszania się z białą laską) 

 

Warunkiem koniecznym do prowadzenia aktywnego i samodzielnego życia jest dla oso-

by niewidomej umiejętność poruszania się z białą laską. W roku 2011 Fundacja “Vis Ma-

ior” prowadziła kursy orientacji przestrzennej w ramach projektu “Niewidomi bez-

pieczni w stolicy 2011” współfinansowanego przez Urząd Miasta Warszawa oraz Funda-

cję Bre Banku. Całkowita wartość  projektu wynosiła 63,000 zł. W ramach projektu z 

kursów orientacji skorzystało 24 niewidomych. Do fundacji zgłaszały się nie tylko osoby 

rozpoczynające naukę samodzielnego poruszania się, ale również te, które ze względu 

na zmianę miejsca pracy lub zamieszkania chciały nauczyć się nowych tras.. W związku z 

tym kursy były dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników. Wiele osób z dys-

funkcją wzroku kontynuuje edukację w Warszawie, a po jej zakończeniu decyduje się na 

pozostanie w niej i podjęcie pracy. Poruszanie się po mieście jest dla nich, zwłaszcza na  

początku, w znacznym stopniu utrudnione. bezwzrokowe poznawanie stolicy jest dużo 

trudniejsze i związane z „pułapkami komunikacyjnymi”, np. w metrze lub na dworcach 

kolejowych. Po przejściu kursu z orientacji przestrzennej niewidomi nie muszą stale 

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

samym stają się samodzielni i niezależni. W bardzo dużym stopniu wpływa to również 

na ich aktywność społeczną. O wiele łatwiej jest im podjąć pracę, uczestniczyć w życiu 

kulturalnym czy uprawiać sport. 

O tym, jak duże jest zapotrzebowanie na kursy orientacji przestrzennej świadczy fakt, że 

do fundacji zgłosiło się więcej osób niż można było objąć działaniami projektowymi. 
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2 Aktywizacja kulturalno-sportowa 

 

Oferta kulturalna i sportowa często nie jest dostosowana do potrzeb osób niewidomych 

i słabowidzących. Wynika to z braku odpowiedniej wiedzy pracowników poszczegól-

nych instytucji NT. potrzeb i możliwości osób z dysfunkcją wzroku. Fundacja „Vis Maior” 

nawiązała w ubiegłym roku współpracę z warszawskimi teatrami tj. Teatrem Rampa, 

Teatrem Polskim, Teatrem Powszechnym, Teatrem Dramatycznym, Teatrem Studio, Bie-

lańską Sceną Muzyczną, a także kinem Kultura. Dzięki życzliwości tych instytucji benefi-

cjenci fundacji mogli korzystać z przygotowanej z myślą o nich oferty promocyjnej. Wyj-

ścia do kina i teatru cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Każdego miesiąca z 

kulturalnej oferty fundacji korzystało od 20 do 30 osób. 
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Osoby z dysfunkcją wzroku często zwracają uwagę na niedostosowanie oferty muzeów 

do ich potrzeb. Odwiedzając je z grupą osób widzących nie mają szans na dokładne za-

poznanie się z eksponatami.. W minionym roku fundacja zorganizowała wyjścia do Zam-

ku Królewskiego, Muzeum Wojska Polskiego oraz Centrum Nauki Kopernik. Zwiedzający 

mieli możliwość swobodnego zapoznania się z poszczególnymi elementami wystaw i 

zadawania pytań. Z takiej formy spędzania wolnego czasu korzystało każdorazowo od 

20 do 25 osób. Fundacja wychodzi również na przeciw potrzebom osób niewidomych, 

preferujących aktywne formy wypoczynku. W ubiegłym roku kontynuowana była 

współpraca z pływalnią przy ul. Inflanckiej, która przekazała 30 karnetów uprawniają-

cych do bezpłatnego wstępu. Osoby chcące nauczyć się pływać, mogły to robić pod 

okiem doświadczonego instruktora..Fundacja współpracowała również z właścicielami 

ścianki wspinaczkowej Dwie Wierze. 

Udało się nawiązać kontakt ze stadniną Agmaja, która umożliwiła osobom niewidomym 

i słabowidzącym naukę jazdy konnej za niższą cenę. Centrum rozrywki Hulakula przeka-

zało fundacji wołczery umożliwiające nieodpłatne korzystanie z kręgielni. 

O tym jak duże jest wśród osób niewidomych zapotrzebowanie na aktywne formy spę-

dzania czasu świadczy fakt, że korzystało z nich od 15 do 30 osób miesięcznie. Benefi-

cjenci „Vis Maior” bardzo sobie cenili różnorodność jej oferty kulturalno-sportowej. 

Zwracali też uwagę na to, że podejście placówek kulturalno-sportowych w stosunku do 

osób z dysfunkcją wzroku ulega zmianie na lepsze. 
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3 Spotkania i imprezy integracyjne 

 

Fundacja „Vis Maior” organizuje dla swoich beneficjentów różnego rodzaju spotkania, 

podczas których mogą oni rozwijać swoje zainteresowania i pasje.  

W jej siedzibie odbywają się  spotkania o tematyce podróżniczej. Ich gośćmi są  zarówno 

osoby niewidome jak i widzące, które odwiedziły jakieś ciekawe miejsce. Tematem 

ubiegłorocznych spotkań były kraje takie jak: Egipt, Czarnogóra czy Wyspy Kanaryjskie. 

Osoby zainteresowane prawem lub ekonomią mogły zdobyć podstawową wiedzę w  

tych dziedzinach.  Zorganizowane w minionym roku spotkania dotyczyły m. In.  Zasad 

rozliczania się z urzędem skarbowym i odliczeń od podatków. Spotkania w „Vis Maior” 

są bardzo dobrą okazją do rozmowy i wymiany doświadczeń związanych z bezwzroko-

wym funkcjonowaniem. Odgrywają również duże znaczenie w procesie rehabilitacji 

osób, które tracą bądź niedawno straciły wzrok. Mają one możliwość zetknięcia się z 
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niewidomymi prowadzącymi aktywny tryb życia i dowiedzieć się jak radzą sobie z róż-

nego rodzaju trudnościami związanymi z codziennym funkcjonowaniem. Doskonałą 

okazją do rozmów, a także wspólnej zabawy było ognisko w stadninie Agmaja, wyjazd 

do Powsina, śpiewanie szant, a także spotkania okolicznościowe z okazji dnia Kobiet, 

andrzejek, Wielkanocy i bożego narodzenia. W organizowanych przez „Vis Maior” spo-

tkaniach i imprezach integracyjnych uczestniczyło każdorazowo od 20 do 50 osób. 

O ich popularności świadczy fakt, że pojawiały się na nich nowe osoby, które informację 

o działaniach fundacji otrzymały od jej stałych beneficjentów. 150 osób niewidomych i 

słabowidzących było informowanych o działaniach „Vis Maior” za pośrednictwem pocz-

ty elektronicznej. Informacje były również zamieszczane na stronie internetowej funda-

cji oraz na Facebooku. 
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4 Edukacja osób z dysfunkcją wzroku 

 

Oferta edukacyjna nie zawsze jest dostosowana do potrzeb osób niewidomych i słabo-

widzących. Fundacja „Vis Maior” wychodzi na przeciw potrzebom osób niewidomych, 

chcących poszerzać swoje zainteresowania.   Z myślą o nich realizuje projekty edukacyj-

ne o charakterze zarówno lokalnym jak i ogólnopolskim oraz organizuje szkolenia i 

warsztaty. W minionym roku Fundacja  uczestniczyła, jako partner warszawskiego Do-

mu Spotkań z Historią,  w realizacji projektu „Wędrówki po niewidocznej Warszawie”. 

Miał on na celu umożliwienie osobom niewidomym i słabowidzącym , zarówno dzie-

ciom, młodzieży jak i dorosłym,  wielozmysłowego poznania historii przedwojennej, 

wojennej i powojennej Warszawy. W warsztatach wzięło udział 150 osób z terenu całej 

Polski. Fundacja pełniła w nim rolę konsultanta . Pomagała w opracowaniu zajęć dla po-

szczególnych grup wiekowych. Udzielała wskazówek w jaki sposób, dobrać i przygoto-

wać pomoce dydaktyczne tak, aby uczestnicy warsztatów mogli z nich w pełni skorzy-

stać.  Służyła również fachową poradą podczas trwania projektu. Warsztaty miały inte-

raktywny charakter. Dzięki przygotowanym na potrzeby projektu mapom i makietom 

ich uczestnicy mogli poznać wybrane rejony dawnej i dzisiejszej stolicy. Z myślą o zaję-

ciach zgromadzono również szereg rekwizytów oraz nagrań relacji świadków. Projekt 

„Wędrówki po niewidocznej Warszawie” którego ambasadorem był reżyser Pan Krzysz-

tof Zanussi, dał niewidomym szansę na poznanie historii Warszawy w przystępny dla 

nich sposób. O jego sukcesie niewątpliwie świadczy fakt, że wiele osób wyraziło chęć 

wzięcia udziału w podobnych zajęciach w przyszłości. W listopadzie ubiegłego roku „Vis 

Maior” rozpoczęła realizację ogólnopolskiego projektu „Pieniądze oraz usługi bankowe, 

wczoraj, dziś i jutro”, mającego trwać do końca marca 2012 r. Został on dofinansowany 

przez Narodowy Bank Polski. Całkowity koszt realizacji wynosił 87 14,00 zł. Adresatami 

projektu były dzieci oraz młodzież niewidoma i słabowidząca, a także dorośli.  Jego ce-

lem było przekazanie, w ciekawy i przystępny sposób, wiedzy NT. historii pieniądza i 

bankowości, a także praktycznych porad odnośnie sposobów rozpoznawania i przecho-

wywania pieniędzy. Drugim celem projektu, prócz edukacyjnego, było możliwie dokład-

ne i wnikliwe poznanie dotychczasowych doświadczeń w korzystaniu z produktów i 

usług bankowych przez osoby z niepełnosprawnością wzroku, jak również poznanie ich 

potrzeb w tym zakresie.  Edukatorzy zostali, w fachowy sposób przygotowani, do pro-

wadzenia zajęć z osobami niepełnosprawnymi wzrokowo. Na potrzeby projektu opra-

cowane zostały scenariusze zajęć dostosowane do wieku i zainteresowań uczestników. 
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Zakupiono również materiały dydaktyczne zaadaptowane do potrzeb osób z dysfunkcją 

wzroku. 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce jest 500000  niewidomych i 

słabowidzących. Wielu z nich korzysta z bankowości elektronicznej. Dużym utrudnie-

niem jest dla nich brak dostosowań stron internetowych niektórych banków do ich po-

trzeb. Pracownicy placówek bankowych nie mają wystarczającej wiedzy w dziedzinie 

obsługi niewidomego klienta. Często nie znają praw przysługujących osobom z dysfunk-

cją wzroku zwł. Jeśli chodzi o możliwość samodzielnego składania przez nie podpisu. 

Zebrane podczas zajęć  informacje posłużą do przygotowania rekomendacji dla NBP, 

które mogą w przyszłości pomóc w opracowaniu standardów obsługi niewidomych 

klientów banków. Niezwykle ważne jest również podniesienie poziomu wiedzy osób z 

dysfunkcją wzroku nt. dostępnych dóbr i usług bankowych. Jej brak jest częstym powo-

dem obaw i niechęci, zwł. W przypadku osób starszych,  co do korzystania z nowocze-

snej bankowości. 

 

Fundacja prowadzi również szkolenia i warsztaty, dzięki którym osoby niewidome mają 

możliwość poszerzenia wiedzy na dany temat lub zdobycia nowych umiejętności. Dzięki 

nawiązaniu współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem udało się zorganizować elemen-

tarny kurs pierwszej pomocy. Odbył się on 5 marca w siedzibie PCK. Wzięło w nim 

udział 23 osoby niewidomych i słabowidzące. Dzięki otwartości i życzliwości pracowni-

ków PCK miało ono bardzo indywidualny charakter. Uczestnicy kursu otrzymali za-

świadczenia potwierdzające zdobytą wiedzę. Umiejętność udzielania pierwszej pomocy 

to rzecz niezwykle istotna, a osób potrafiących to zrobić we właściwy sposób jest w Pol-

sce nadal zbyt mało. Aktywna osoba niewidoma czy słabowidząca również może się zna-

leźć w sytuacji kiedy ktoś będzie potrzebował pomocy. 

 

W ofercie „Vis Maior” znajdują się również spotkania, których celem jest promowanie 

zdrowego trybu życia. Jedno z nich, zorganizowane w minionym roku, dotyczyło rehabi-

litacji ruchowej. Rehabilitantka opowiadała o leczniczych właściwościach masażu. Oso-

by, wykonujące na co dzień pracę przy komputerze, uzyskały kilka użytecznych wska-

zówek odnośnie ćwiczeń jakie warto wykonywać, aby zadbać o swój kręgosłup. W spo-

tkaniu wzięło udział 21 osób, co dowodzi, że dla aktywnych niewidomych dbałość o 

zdrowie fizyczne jest ważna. 

 

6. Szkolenie psów przewodników 
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Niezwykle ważną rolę w zwiększaniu aktywności osób niewidomych odgrywają psy 

przewodniki. W 2011 roku zrealizowany został projekt „Pies mądry GPS 2011”. Został 

on dofinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Całkowity koszt realizacji projektu wynosił 229,261,00 zł. W ramach projektu było szko-

lonych 13 psów. Siedem z nich otrzymało status psa asystującego osobie niewidomej. Po 

uzyskaniu certyfikatu przez cały czas korzystały z lekcji doszkalających i utrwalają-

cych nabyte umiejętności.  Pozostałe 6 przechodziło systematyczną socjalizację, a na-

stępnie zostały objęte programem szkolenia podstawowego. Przez cały czas jego trwa-

nia były one otoczone opieką weterynaryjną Osoby niewidome, korzystające z po-

mocy psów przewodników, cenią sobie poczucie bezpieczeństwa jakie dzięki nim 

otrzymują. Mogą się poruszać szybciej i pewniej niż z białą laską, dzięki czemu 

stają się jeszcze bardziej samodzielne i aktywne, a  tym samym mogą pełniej 

uczestniczyć w życiu społecznym, kulturalnym i zawodowym. Niewidomi poru-

szający się przy pomocy psów przewodników są lepiej odbierani niż ci, którzy 

używają białej laski. Ludzie zwracają uwagę na psy przewodniki w miejscach 

użytku publicznego. Przyczyną ich wielkiego zainteresowanie jest p odziw dla 

zwierzęcia: jego ułożenia i atrakcyjnego wyglądu. Przez to budują obraz  niewi-

domego, jako wartościowego członka społeczeństwa. Jeśli jest on w stanie zap a-

nować nad psem, to warto się z nim liczyć.  Wśród osób niewidomych istnieje 

wiele obaw przed przyjęciem psów przewodników. Wynika to z braku dosta-

tecznej wiedzy na ten temat i obaw, że nie będą one w stanie zapewnić im odp o-

wiedniego komfortu życia. Posiadacze Psów, dzięki zdobytym umiejętnościom, 

stają się ekspertami, którzy będą zachęcać innych niewidomych do korzystania z 

ich pomocy. Mogą także propagować, wśród osób widzących, wiedzę o tym w jaki 

sposób należy zachować się wobec pracujących psów oraz o prawach przysług u-

jących poruszającym się z nimi  niewidomym. 

 



 

Fundacja „Vis Maior” 

ul. Cieszkowskiego 1/3 lokal 75; 01-636 Warszawa 

tel/fax (022) 408 41 49 

www.fundacjavismaior.com; biuro@fundacjavismaior.com 

KRS: 0000136590; NIP: 525 225 35 42; REGON: 015278749-00017 

Nr konta: 95 1500 1126 1211 2008 8380 0000 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 
 

 

7. Współpraca zagraniczna  

 

Fundacji bardzo zależy na nawiązywaniu współpracy z zagranicznymi organiza-

cjami, działającymi na rzecz osób z dysfunkcją wzroku i podobnie jak „Vis M a-

ior”, stawiającymi sobie za cel promowanie ich aktywności.  We wrześniu 2011 

roku przedstawicielki „Vis Maior” Aleksandra Bohusz i Magdalena Raczyńska uczestni-

czyły w warsztatach zatytułowanych “Lets work together!”. Ich gospodarzem była mię-

dzynarodowa organizacja VIEWS International z siedzibą w Belgii w Liege, działająca na 

rzecz aktywizacji osób z dysfunkcją wzroku oraz promująca ich aktywność w różnych 

dziedzinach życia. VIEWS posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów między-

narodowych. Jego Członkami są organizacje i grupy nieformalne działające na rzecz 

niewidomych z ośmiu krajów Europy. Oprócz tego VIEWS współpracuje z organizacjami, 

które występują w charakterze partnerów w poszczególnych projektach. Uczestnicy 

warsztatów mieli okazję, na przykładzie VIEWS International, poznać zasady funkcjo-

nowania międzynarodowych organizacji pozarządowych. Dużo miejsca poświęcono 

omówieniu zasad europejskiego programu „Młodzież w działaniu” i realizowanym w 

ramach projektu. Uczestnicy warsztatów mieli możliwość odwiedzenia szkoły psów-

przewodników w Liege, podczas której można było dowiedzieć się w jaki sposób są one 

szkolone w Belgii, jakie kryteria należy spełnić żeby otrzymać psa itp. 
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Dzięki kontaktom z organizacjami z innych krajów fundacja zyskuje możliwość posze-

rzenia wiedzy na temat wprowadzanych na świecie rozwiązań ułatwiających funkcjo-

nowanie osobom z dysfunkcją wzroku, wymiany doświadczeń, a także nawiązania bliż-

szej współpracy. 

 

 

 

 

II Promowanie aktywności osób z dysfunkcją wzroku 

 

Wiedza społeczeństwa na temat  możliwości i umiejętności osób z dysfunkcją wzroku 

oraz dostęp do usług, produktów, stanowisk pracy, awansu zawodowego i ofert licznych 

instytucji nie idą w parze ze wzrostem aktywności tej grupy niepełnosprawnych. 

Dlatego też kolejnym, niezwykle ważnym celem, jaki stawia sobie Fundacja „Vis Maior” 

jest promowanie czynnego i równego udziału osób z dysfunkcją wzroku w różnych 

dziedzinach życia -społecznej, obywatelskiej, zawodowej, edukacyjnej, kulturalnej i 

sportowej. Jest on realizowany poprzez projekty, uczestnictwo w kampaniach społecz-

nych i wystąpienia w mediach. 

 

1.  „Zobaczcie nas 2011” 

 

Projekt „Zobaczcie nas 2011” został zrealizowany, na terenie województwa Mazowiec-

kiego i Warmińsko-Mazurskiego, dzięki dofinansowaniu otrzymanemu od PFRON. Cał-

kowity koszt realizacji wynosił 95,186. Jego Celem było promowanie różnych form ak-

tywności osób niewidomych i słabowidzących oraz upowszechnianie pozytywnych po-

staw wobec nich. W ramach projektu przeprowadzono 523 lekcji w 408 klasach szkół 

podstawowych, ponadpodstawowych i policealnych. Wzięło w nich udział 9164osób. 

Uczestnicy zajęć mogli dowiedzieć się w jaki sposób funkcjonują osoby niepełnosprawne 

wzrokowo (jak radzą sobie w życiu codziennym), zapoznać się z urządzeniami specjali-

stycznymi jakimi się posługują oraz zobaczyć jak pracuje pies przewodnik. Mogli rów-

nież dowiedzieć się jak we właściwy sposób pomóc osobie niewidomej. Niezwykle waż-

ne było to, że mieli możliwość doświadczenia bezwzrokowego funkcjonowania np. wy-

konania prostej czynności czy przejścia z białą laską z zawiązanymi oczami.  Przeprowa-

dzono również szkolenia dla pracowników placówek kulturalno-edukacyjnych oraz or-

ganizacji pozarządowych, którzy co raz częściej stykają się z osobami z dysfunkcją 

wzroku. Były to: Dom Spotkań z Historią, Federacja Organizacji Służebnych Mazowia, 

Centrum Nauki Kopernik oraz Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów 
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Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu. Uczestniczyło w 

nich 60 osób. Szkolenia miały bardzo zindywidualizowany charakter. Były dostosowane 

do specyfiki i potrzeb danej instytucji. Ich uczestnicy, podobnie jak uczniowie szkół, za-

poznali się ze sposobami funkcjonowania osób niewidomych i słabowidzących. Otrzy-

mali wskazówki w jaki sposób dostosować ofertę i zaadaptować otoczenie do ich po-

trzeb. Na stronie internetowej fundacji zostało opublikowanych 20 artykułów dotyczą-

cych zagadnień związanych z pracą psów przewodników, a także ich zdrowiem i pielę-

gnacją. Wydrukowane zostały ulotki zawierające 10 zasad pomagania niewidomym. Po-

wstała również publikacja, w której znalazły się artykuły NT. aktywności osób niewido-

mych i słabowidzących w różnych dziedzinach życia, a także pracy psów przewodników. 

9 grudnia odbyła się ogólnopolska konferencja „Wiele potrafię bezwzrokowo”, która 

stała się swego rodzaju podsumowaniem projektu. Była ona poświęcona promowaniu 

aktywności osób niewidomych poruszających się z psami przewodnikami. W programie 

znalazły się m. in. pokaz pracy psów przewodników, projekcja pierwszego w Polsce  fil-

mu zatytułowanego „Zobaczcie nas”, zrealizowanego w ramach projektu,  dotyczącego 

różnych form aktywności niewidomych korzystających z ich pomocy, a także wykład 

tresera. Poruszona została również kwestia rozporządzenia uprawniającego osoby nie-

pełnosprawne, korzystające z pomocy psów asystujących, do wstępu do miejsc użytecz-

ności publicznej. Konferencja cieszyła się również dużym zainteresowaniem dziennika-

rzy. O tym, że poruszona przez fundację tematyka jest istotna świadczy fakt iż przybyli 

na nią zarówno przedstawiciele mediów lokalnych, jak i ogólnopolskich. Dzięki realizacji 

tego typu projektów osoby widzące mają możliwość dowiedzenia się jak jest odbierany 

świat przez osoby niewidome i słabowidzące. Dzięki doświadczeniu bezwzrokowego 

funkcjonowania stają się bardziej wrażliwe i otwarte w stosunku do nich. Otrzymują 

rzetelną i praktyczną wiedzę oraz umiejętności po to, by brak elementarnych informacji 

na temat niewidomych przestał być przeszkodą w ich rozwoju. Poznają proste sposoby 

na skuteczną współpracę i integrację z nimi. Mają okazję przekonać się, że aktywna oso-

ba niewidoma czy słabowidzące może wnieść swój wkład w rozwój społeczeństwa. 
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2. Wolontariat 

 

Zaangażowanie wolontariuszy w działania fundacji pokazuje ich poparcie dla propago-

wanych przez nią wartości. Wiele z nich Trudno byłoby zrealizować bez ich pomocy.  

W siedzibie organizacji prowadzone są szkolenia dla wolontariuszy, podczas których 

uczą się jak współpracować z osobą niewidomą. Mają też możliwość podniesienia swych 

umiejętności personalnych takich jak: rozpoznawanie mocnych i słabych stron, współ-

praca w zespole, jak być dobrym leaderem.  

W ubiegłym roku w działania „Vis Maior” zaangażowanych było 10 wolontariuszy. W 

celu ich pozyskania fundacja współpracowała, z Centrum Myśli Jana Pawła II i Akademią 

Pedagogiki Specjalnej. Zamieszczano również ogłoszenia na portalu NGO.  Wolontariu-

sze odgrywają Niezwykle ważną rolę we wspieraniu aktywności osób z dysfunkcją 

wzroku. Do „Vis Maior” niejednokrotnie zgłaszali się nawet bardzo samodzielni i aktyw-

ni niewidomi potrzebujący skorzystać z ich pomocy. Było im o wiele łatwiej dotrzeć w 
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miejsce, którego nie znały, a nie mieli zbyt wiele czasu, aby się w nim odnaleźć. Pomoc 

była również bardzo przydatna podczas robienia zakupów, a także w urzędach, gdzie 

często trzeba wypełniać wiele formularzy. Wolontariusze byli również zaangażowani 

podczas spotkań integracyjnych i okolicznościowych, zajęć w ramach projektu „Wę-

drówki po niewidocznej Warszawie”, a także konferencji „Wiele potrafię bezwzrokowo”. 

Doceniając ich wysiłek Fundacja wystawia im rekomendację, które okazują się pomocne,  

zwłaszcza studentom, przy znalezieniu pierwszej pracy. 

 

3. „Pasjoterapia” 

 

W roku 2011 fundacja kontynuowała, jako partner Stowarzyszenia Edukacyjno-

Teatralnego Teatr „Nasz”, realizację projektu „Pasjoterapia”. Został on dofinansowany ze 

środków PFRON. Jego adresatami były osoby niepełnosprawne pozostające bez zatrud-

nienia. W siedzibie Fundacji zorganizowano dla nich warsztaty aktywności społecznej, w 

których wzięło udział 30 osób. Zajęcia miały pomóc im w rozwoju swoich zainteresowań 

i pasji (pasjoterapia) Warsztaty zostały uzupełnione o grupowe oraz indywidualne zaję-

cia z doradcami zawodowymi. Beneficjenci projektu brali również udział w zajęciach z 

przedsiębiorczości, podczas których zdobywali wiedzę NT. różnych form działalności 

gospodarczej, spółdzielni socjalnych, podstaw marketingu i zarządzania małym przed-

siębiorstwem. Dla każdego z nich zostało przewidziane szkolenie zawodowe, które mia-

ło na celu umożliwienie zdobycia nowego zawodu lub zmianę kwalifikacji. Projekt stał 

się, dla jego uczestników zachętą, do częstszego korzystania z fundacyjnej oferty kultu-

ralnej, sportowej i edukacyjnej, a co za tym idzie rozwijania zainteresowań. Stanowił 

również motywację do zwiększenia ich uczestnictwa w życiu społecznym, kulturalnym i 

zawodowym. 

 

4. Program CSR 

 

W Polsce co raz bardziej popularna staje się idea społecznie odpowiedzialnego biznesu. 

Wiele firm wspiera działania organizacji pozarządowych. W 2011 roku Fundacja „Vis 

Maior” została objęta programem CSR przez firmę SAP Polska. W ramach programu 

otrzymała 24,238 zł na szkolenie jednego z psów przewodników. Sap Polska angażuje 

się również w wolontariat pracowniczy, który staje się co raz bardziej popularny. Pra-

cownicy tej firmy pomagali podczas konferencji „Wiele potrafię bezwzrokowo”. Zadekla-

rowali również pomoc w organizowanych przez fundację wydarzeniach , a także w opie-

ce  nad szkolonymi w niej psami. Wyrazili chęć uczestnictwa w szkoleniu dotyczącym 

sposobów pomagania osobom niewidomym i współpracy z nimi. Obejmując fundację 
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działaniami CSR SAP Polska przyczynia się do promowania aktywności osób z dysfunk-

cją wzroku i upowszechniania pozytywnych postaw wobec nich. 

 

 

5. Program społeczny ”Pomóżmy razem” 

 

W 2011 roku Fundacja „Vis Maior” została objęta programem społecznym „Pomóżmy 

razem”, do którego należy 10 organizacji zajmujących się szkoleniem  psów asystują-

cych, przewodników, terapeutów i ratowników. Organizatorem jest firma Kimberly-

Klark.  Program ma na celu zwiększenie liczby pracujących w Polsce psów pomagających 

osobom niepełnosprawnym i ratujących życie.  W jego ramach są organizowane wyda-

rzenia takie jak: Parada Labradorów , pokazy umiejętności psów pracujących, plebiscyt 

na Psa Bohatera Roku, akcja "Miejsce przyjazne psom asystującym. 28 sierpnia ubiegłe-

go roku fundacja wzięła udział w Paradzie Labradorów, która odbyła się na Placu Tea-

tralnym w Warszawie. Jest to cykliczne wydarzenie skupiające właścicieli oraz miłośni-

ków labradorów, a także wszystkich tych, którzy chcą pomóc organizacjom szkolącym 

psy pracujące. Podczas parady każda z organizacji, objętych programem „Pomóżmy ra-

zem”, miała możliwość zaprezentowania się. Prezes fundacji Jolanta Kramarz opowie-

działa o działaniach podejmowanych przez „Vis Maior”. Odbył się również, przeznaczony 

dla dzieci konkurs, na wybór imienia dla jednego ze szkolonych w fundacji psów. Wygra-

ło imię Wedel. Każda z obecnych na paradzie organizacji miała swoje stoisko. Obecni na 

paradzie pracownicy „Vis Maior”: Anna Wietecha, Katarzyna Gajewska, Sebastian Grzy-

wacz, Magdalena Raczyńska oraz Joanna Witkowska odpowiadały na pytania związane z 

działalnością fundacji. Osoby odwiedzające jej stoisko mogły również uzyskać informa-

cje nt. bezwzrokowego funkcjonowania.  

Na zakończenie odbyła się uroczysta parada Labradorów. Właściciele, wraz ze swymi 

psami, przeszli głównymi  ulicami Warszawy. Była wśród nich Jolanta Kramarz wraz ze 

swoim przewodnikiem Redem. Przedstawiciele fundacji Sebastian Grzywacz i Monika 

Marcelewicz uczestniczyli w ogłoszeniu wyników plebiscytu na psa bohatera roku 2011. 

Była to doskonała okazja do zaprezentowania działań organizacji i nawiązania kontaktu 

z mediami. W ramach programu „Vis Maior”, otrzymała 9,500zł na szkolenie psów. 

Włączając się w wymienione wyżej działania organizacja przyczynia się do budowania 

społecznej świadomości potrzeb osób niepełnosprawnych oraz propagowania wiedzy o 

tym jak ważną rolę odgrywają psy w życiu ludzi. 

 

 

6. Obchody europejskiego roku wolontariatu 
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Rok 2011 został ogłoszony Europejskim Rokiem Wolontariatu, Komisja Europejska 

przygotowała, z tej okazji, specjalną, multimedialną imprezę, poświęconą różnorakim 

formom wolontariatu, a realizowaną w formie ruchomego pawilonu, który gościł po dwa 

tygodnie w każdym z krajów Unii  Europejskiej. 1 września pawilon pojawił się na Placu 

Defilad w Warszawie. Wydarzenia wewnątrz animowało Biuro Pełnomocnika Rządu ds. 

Osób Niepełnosprawnych. Swoją działalność prezentowały liczne organizacje pozarzą-

dowe. Fundację „Vis Maior”. Reprezentowali: prezes Jolanta Kramarz, wiceprezes Anna 

Miętus, Marcin Zieliński oraz Magdalena Raczyńska. Osoby, odwiedzające jej stoisko, 

mogły uzyskać informacje dotyczące działalności organizacji i otrzymać materiały pro-

mocyjne. Miały również możliwość zapoznania się z urządzeniami, które ułatwiają oso-

bom niewidomym i słabo widzącym codzienne funkcjonowanie.  Wydarzenie przycią-

gnęło zarówno przedstawicieli różnego rodzaju instytucji, organizacji pozarządowych, 

placówek edukacyjnych, w tym zajmujących się kształceniem niewidomych, a także oso-

by prywatne z całej Polski. dzięki temu informacje nt. działań „Vis Maior” mogły trafić do 

szerokiej i zróżnicowanej grupy odbiorców. 

 

 

7. Szkolenie dla przyszłych posiadaczy psów przewodników 

 

W dniach 16-18 września w siedzibie fundacji odbyło się szkolenie dla kandydatów na 

właścicieli psów przewodników. Głównym celem warsztatów było przekazanie osobom 

niewidomym podstawowej wiedzy na temat higieny, pielęgnacji i pracy z psem prze-

wodnikiem oraz pomoc w przyjrzeniu się własnym potrzebom i oczekiwaniom, a tym 

samym w podjęciu odpowiedzialnej i świadomej decyzji, czy pies przewodnik to na 

pewno właściwy wybór. W zajęciach wzięło udział sześć osób niewidomych, a także 

sześć osób towarzyszących, które w przyszłości będą miały najbliższy kontakt z niewi-

domym właścicielem i jego czworonożnym pomocnikiem., Prezes fundacji, Jolanta Kra-

marz, z wykształcenia psycholog, przeprowadziła z kandydatami zajęcia na temat umie-

jętności radzenia sobie ze stresem. W tym czasie osoby towarzyszące miały okazję do-

wiedzieć się na co należy zwrócić uwagę, mieszkając z osobą poruszającą się z psem 

przewodnikiem i jak pomóc właścicielowi, by mógł możliwie najlepiej tę współpracę 

doskonalić. Sebastian Grzywacz, który otrzymał psa wyszkolonego przez Fundację „Vis 

Maior”,, odpowiadał na wszelkie pytania i wątpliwości związane z pracą i życiem z psem. 

Marta Woźniak, której Fundacja właśnie przekazywała psa, opowiadała o procesie szko-

lenia, o trudnościach i radościach tego etapu pracy, przy czym tych drugich wymieniła 

znacznie więcej. Instruktorka orientacji przestrzennej, sprawdzała jak każda z osób 
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niewidomych radzi sobie w przestrzeni miejskiej przy pomocy białej laski, ponieważ 

umiejętność ta jest niezbędna do prawidłowego korzystania z pomocy psa przewodnika. 

Trener psów, Treserka , Agnieszka Boczula, opowiadała o specyfice myślenia psa, o jego 

reakcjach, a także starała się wyjaśnić wszelkie nurtujące uczestników sprawy. Przyszli 

posiadacze psów przewodników wysłuchali również wykładu lekarza weterynarii Ma-

cieja Bekiera, który w przystępny i zajmujący sposób przybliżył podstawowe zagadnie-

nia związane ze zdrowiem, pielęgnacją i chorobami psów. Jego wykład cieszył się 

ogromnym zainteresowaniem. Opisane powyżej szkolenie stanowiło niezwykle istotny 

element działalności fundacji, Od tych zajęć w dużej mierze zależy świadoma i dojrzała 

decyzja osoby niewidomej dotycząca posiadania psa, prawidłowe dobranie właściciela i 

czworonoga oraz ich przyszła owocna współpraca. 

 

 

W dniach 30 września-2 października odbyło się ZooExpo 

Targi Zoologiczne, podczas których przedstawiciele Fundacji „Vis Maior” Jolanta 

Kramarz, Marcin Zieliński, Emilia Roszczyk i Sebastian Grzywacz opowiadali o pra-

cy psów przewodników, a także przeprowadzili pokaz takiej pracy.  Jest to o tyle 

istotne, że w społeczeństwie pokutuje wiele mitów i stereotypów związanych z umie-

jętnościami i kompetencjami czworonożnych pomocników osób niewidomych. Po-

wszechnie panuje przekonanie, że w duecie człowiek-pies zwierzę decyduje o tym, 

gdzie iść, gdy tymczasem jest odwrotnie.  

Drugą bardzo ważną korzyść z obecności fundacji na targach stanowił fakt, że mogła 

zaistnieć wśród ogółu lokalnej społeczności.  

8. Targi zoologiczne Zooexpo 

 

9. 10 zasad pomagania osobom niewidomym – akcja informacyjna 

 

Jednym ze sposobów upowszechniania wiedzy nt. osób niewidomych i słabowidzących 

są różnego rodzaju akcję informacyjne m. in. rozdawanie ulotek. Dzięki zgodzie uzyska-

nej od Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie udało się rozdystrybuować, w 

środkach komunikacji miejskiej, 5000 ulotek zawierających 10 zasad pomagania oso-

bom z dysfunkcją wzroku. Były to proste wskazówki, dzięki którym zarówno osoba nie-

widoma, jak i chcąca jej pomóc osoba widząca, poczuje się bardziej pewnie i komforto-

wo. Uzyskanie zgody na dystrybucję ulotek było o tyle łatwiejsze, że Zarządowi Trans-

portu Miejskiego znana była działalność fundacji. Otrzymała ona od ZTM warszawskie 

karty miejskie oznaczone alfabetem Brajla, które przekazywała osobom niewidomym i 

słabowidzącym, posiadającym orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze względu na 

wzrok. 
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10. Uczestnictwo w konferencjach 

 

Fundacja czynnie uczestniczy w konferencjach organizowanych przez różne instytucje. 4 

marca ubiegłego roku wzięła udział w konferencji zorganizowanej przez Uniwersytet 

Łódzki wraz ze Stowarzyszeniem Niepełnosprawnych Studentów i Absolwentów Uni-

wersytetu Łódzkiego. Była ona poświęcona prawu osób niepełnosprawnych do nieza-

leżnego życia. Wystąpienie Jolanty Kramarz i Magdaleny Raczyńskiej dotyczyło nado-

piekuńczości i protekcjonalizmu wobec niepełnosprawnych. 

9 czerwca w Poznaniu odbyła się, zorganizowana przez Fundację „Labrador Pies Prze-

wodnik”, międzynarodowa konferencja poświęcona opracowaniu standardów europej-

skich, dotyczących szkolenia psów przewodników. Wśród zaproszonych organizacji zna-

lazła się również Fundacja „Vis Maior”. Reprezentowali ją Przemysław Kulik i Magdalena 

Raczyńska. 

1 i 2 grudnia miała miejsce międzynarodowa konferencja „Reha for the blind in Poland”, 

której organizatorem była Fundacja „Szansa dla Niewidomych”. Obecne na niej osoby 

niewidome mogły zapoznać się z ofertą polskich i zagranicznych producentów sprzętu 

specjalistycznego. Swoje stoiska miały również organizacje pozarządowe, w tym Funda-

cja „Vis Maior” reprezentowana przez Annę Miętus, Marcina Zielińskiego oraz Sebastia-

na Grzywacza. Odwiedzające je osoby mogły uzyskać informacje o organizacji i otrzymać 

materiały promocyjne. Czynne uczestnictwo „Vis Maior” w tego typu konferencjach, po-

zwala jej na zabieranie głosu w sprawach ważnych dla osób z dysfunkcją wzroku. Fun-

dacja pełni więc rolę opiniotwórczą, a tym samym należy do grona organizacji, działają-

cych na rzecz osób niepełnosprawnych, z którymi instytucje, podejmujące decyzje w ich 

sprawach, zaczynają się liczyć. 

 

 

III Działania antydyskryminacyjne 

 

Fundacja „Vis Maior” angażuje się we wszelkie działania mające na celu zmianę przepi-

sów, które niejednokrotnie ograniczają niezależność osób niepełnosprawnych. Walczy 

również o to, by obowiązujące prawo było przestrzegane. 

Działa także na rzecz równego dostępu niewidomych i słabowidzących do dóbr i usług. 

Jest członkiem Koalicji na Rzecz Równych Szans skupiającej organizacje pozarządowe 

oraz inne podmioty społeczeństwa obywatelskiego podejmujące działania na rzecz 

funkcjonowania skutecznego prawa antydyskryminacyjnego. Należy również do Koalicji 

Sprawna Demokracja, Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością oraz Federacji Or-
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ganizacji Służebnych Mazowia. Uczestniczy w pracach Komisji Dialogu Społecznego ds. 

Niepełnosprawności w Warszawie. 

 

 

1. Prawa osób poruszających się z psami przewodnikami 

 

Fundacja „Vis Maior:” przyczyniła się do Nowelizacji Ustawy „o Zatrudnianiu i Rehabili-

tacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych” oraz wejścia w życie rozporządzenia, umoż-

liwiającego niewidomym wchodzenie z psami przewodnikami do obiektów użyteczności 

publicznej. Był to niezwykle ważny krok na drodze do zawodowej i społecznej integracji 

osób niepełnosprawnych., Umożliwienie niewidomym wchodzenia z psami przewodni-

kami do obiektów użyteczności publicznej pozwoliło im aktywniej uczestniczyć w życiu 

społecznym, kulturalnym i zawodowym. Jednak, mimo obowiązującego prawa, do fun-

dacji docierają sygnały o jego nie przestrzeganiu. Osoby, poruszające się przy pomocy 

psów przewodników, nadal mają trudności przy wchodzeniu do restauracji, teatrów, 

supermarketów itp. W ubiegłym roku Fundacja interweniowała w tego typu sprawach 

informując o o obowiązujących przepisach. Wiele miejsca poświęcała tej tematyce rów-

nież podczas wystąpień w mediach. 

 

2. Uznawanie podpisu osoby niewidomej 

 

 Od 2010 roku osoba z dysfunkcją wzroku może wprawdzie samodzielnie składać 

oświadczenia woli, ale ciągle urzędnikom i pracownikom poszczególnych instytucji bra-

kuje wiedzy na ten temat. nie honorowanie  podpisu osoby niewidomej jest hamowa-

niem jej aktywności. W znacznym stopniu utrudnia jej to swobodne podejmowanie de-

cyzji. Jedną z najczęściej wymienianych przez osoby niewidome instytucji, w których 

napotykają wiele trudności w związku z podpisem, są banki. Dotyczy to w szczególności 

sytuacji kiedy chcą zaciągnąć kredyt.  

Banki, zasłaniając się wewnętrznymi przepisami, stawiają wymóg posiadania przez nie-

widomego klienta, na czas zawierania umowy kredytowej,  pełnomocnika lub obecności 

osoby zaufanej. Do banków często nie przemawiał argument iż obowiązujące w Polsce 

prawo nie nakłada na osobę niewidomą konieczności posiadania pełnomocnika. Jest to 

jej dobrowolna decyzja. Kwestie, związane z nieuznawaniem podpisu osoby niewidomej, 

fundacja poruszała podczas spotkań z przedstawicielami instytucji, z którymi współpra-

cuje, konferencji oraz wystąpień w mediach. 
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3. Samodzielne uczestnictwo osób niewidomych w wyborach 

 

Jedną z podstawowych zasad wyborów jest ich tajność. Do ubiegłego roku osoby niepeł-

nosprawne były pozbawione możliwości samodzielnego głosowania. Aby móc wziąć 

udział w wyborach, niewidomi musieli angażować osoby widzące, które skreślały wy-

branych przez nich kandydatów. Zdarzały się jednak wypadki, kiedy osoba widząca nie 

skreślała tego, na kogo niewidomy wyborca chciał zagłosować. Fundacja „Vis Maior” 

przyczyniła się do uchwalenia, w ubiegłym roku, ustawy wprowadzającej zmiany do 

Kodeksu Wyborczego i umożliwiającej osobom niepełnosprawnym  samodzielny udział 

w wyborach. Przedstawiciele organizacji brali udział w odbywających się w sejmie kon-

sultacjach, poprzedzających jej uchwalenie. W ubiegłorocznych wyborach parlamentar-

nych osoby niewidome mogły  samodzielnie uczestniczyć w wyborach. Oddanie głosu 

było możliwe dzięki specjalnej nakładce brajlowskiej. Była też możliwość głosowania 

korespondencyjnego lub powołania pełnomocnika. Na urzędy gmin nałożony został ob-

owiązek udostępnienia informacji dotyczących wyborów w formie dogodnej dla danej 

osoby, dostosowanej do jej niepełnosprawności, m. In. W brajlu, drogą telefoniczną bądź 

elektroniczną.  Dzięki ustawie osoby niepełnosprawne zyskały szanse pełnego uczest-

nictwa w życiu społecznym i wpływania na kształtowanie losów Państwa. Zaangażowa-

nie organizacji, na rzecz równego udziału osób niepełnosprawnych w wyborach, zostało 

docenione przez rzecznika praw obywatelskich prof. Irenę Lipowicz. Prezes fundacji 

odebrała z jej rąk Dyplom uznania dla Fundacji „Vis Maior” za działania na rzecz rów-

nych szans i prawdziwie demokratycznych wyborów w ramach Koalicji sprawna demo-

kracja. 

 

4. VI Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych  

 

W dniach 10-17 września 2011 odbyło się VI Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarzą-

dowych (VI OFIP), w którym Fundacja „Vis Maior” również wzięła udział. Prezes, Jolanta 

Kramarz, jako osoba niepełnosprawna aktywnie działająca na rzecz równości praw 

obywatelskich, Niepełnosprawni, a inne dyskryminowane grupy” moderowała dyskusję 

przy stoliku. Uczestniczyła również w dyskusji panelowej. Jolanta Kramarz jest człon-

kiem zarządu Federacji Organizacji Służebnych Mazowia, dzięki czemu pracuje nie tylko 

dla środowiska osób z dysfunkcją wzroku, ale również dla ludzi z innymi niepełno-

sprawnościami oraz pozostałych grup społecznych, doświadczających dyskryminacji w 

różnych dziedzinach życia. Wydarzenie stało się również dobrą okazją do zaprezento-

wania działalności fundacji wśród innych organizacji pozarządowych i grup osób nie-

pełnosprawnych. 
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IV Obecność w mediach 

 

Fundacja „Vis Maior” dba o dobre kontakty z mediami. W jej odczuciu odgrywają one 

niezwykle ważną rolę w kreowaniu pozytywnego wizerunku osób niewidomych i słabo 

widzących, promowania ich aktywności, a także obalaniu stereotypów na ich temat. 

W minionym roku informacje o prowadzonych przez „Vis Maior” działaniach pojawiały 

się zarówno w mediach krajowych, jak i lokalnych takich jak: 

„Życie Warszawy” 

„Gazeta Wyborcza” 

„Gazeta Olsztyńska” 

„Gazeta Pruszkowska” 

Radio dla Ciebie 

Radio Eska 

Radio Plus 

Radio Tok.fm 

Radio Warszawa 

Radio Wawa 

Radio Złote Przeboje 

Program Trzeci Polskiego Radia 

Program Czwarty Polskiego Radia 

Telewizja Polsat 

Polsat News 

Program Pierwszy Telewizji Polskiej 

Telewizja TVN 

Telewizja Trwam 

Więcej informacji nt. wystąpień przedstawicieli fundacji w wyżej wymienionych me-

diach i niektóre artykuły oraz nagrania są dostępne na stronie organizacji 

www.fundacjavismaior.com. 

 

         

    

    

         V. Pracownicy fundacji 
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Wszyscy pracownicy fundacji „Vis Maior” posiadają orzeczenie o stopniu niepełno-
sprawności. 
 
Jolanta Kramarz – psycholog  - prezes fundacji – cały etat. Kierowanie pracą fundacji i 
inicjowanie jej działań. Nawiązywanie kontaktów z organizacjami i instytucjami, które 
realizują cele podobnego tych, jakie stawia sobie „Vis Maior”. Udział w tworzeniu, pisa-
niu i realizacji projektów. Podejmowanie decyzji o zatrudnianiu nowych pracowników 
 
Anna Miętus – pedagog - wiceprezes fundacji – trzy czwarte etatu. Koordynowanie Prac 
organizacyjnych,  związanych z wydarzeniami w fundacji. Tworzenie umów z pracowni-
kami i współpracownikami fundacji. Udział w tworzeniu, pisaniu i realizacji projektów, 
w tym edukacyjnych, a także  praca nad ich sprawozdawczością. Utrzymywanie kontak-
tu z opiekunami projektów w instytucjach grantodawczych. 
 
Alicja Profiruk - Koordynator ds. wewnętrznego funkcjonowania organizacji – członek 
zarządu – trzy czwarte etatu. Opieka nad dokumentacją fundacji oraz pocztą przycho-
dzącą i wychodzącą. Koordynowanie pracy wolontariuszy opiekujących się szczenięta-
mi, szkolonymi na psy przewodniki osób niewidomych 
 
Katarzyna Gajewska – pedagog – członek zarządu – trzy czwarte etatu (od maja do listo-
pada). Udział w pisaniu oraz realizacji projektów, w tym kulturalno-sportowych i edu-
kacyjnych. Utrzymywanie kontaktów z placówkami edukacyjnymi oraz instytucjami, do 
których skierowane były projekty. Koordynowanie pracy osób prowadzących zajęcia w 
placówkach edukacyjnych oraz instytucjach. 
 
Emilia Roszczyk – tyflopedagog – trzy czwarte etatu. Tworzenie kulturalnej i sportowej 
oferty fundacji. Utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami placówek kulturalnych i 
sportowych. Organizacja oraz czuwanie nad przebiegiem spotkań integracyjnych dla 
beneficjentów fundacji. Informowanie beneficjentów fundacji o jej ofercie za pośrednic-
twem poczty elektronicznej. 
 
Alan Witulski – pracownik gospodarczy – trzy czwarte etatu. Utrzymywanie porządku i 
czystości w biurze fundacji 
 
Magdalena Raczyńska – specjalista ds. marketingu – trzy czwarte etatu (od lutego). 
Nawiązywanie oraz utrzymywanie kontaktów z firmami, i instytucjami, z którymi 
współpracuje Fundacja. Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z mediami. Promo-
wanie działań fundacji. Utrzymywanie kontaktu z belgijską organizacją Views. 
 
 
Marzanna Paprocka – manager projektu – trzy czwarte etatu (od marca do maja). 
Planowanie projektu. Tworzenie budżetu projektu i harmonogramu jego realizacji; 
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Koordynowanie działań zespołu pracującego przy tworzeniu projektu. 
 
Przemysław Kulik – koordynator pracy wolontariuszy – trzy czwarte etatu (do maja). 
Pozyskiwanie wolontariuszy dla fundacji i koordynowanie ich pracy. Utrzymywanie 
kontaktu z beneficjentami fundacji korzystającymi z pomocy wolontariuszy 
 
Marta Nużyńska – webmaster, trzy czwarte etatu (do maja). Czuwanie nad przebudową 
strony internetowej fundacji. Tworzenie oprawy graficznej strony. 
 
Joanna Witkowska – redaktor strony internetowej – trzy czwarte etatu (od maja). 
Tworzenie tekstów na stronę internetową Fundacji. Umieszczanie tekstów na stronie. 
Opieka nad pocztą elektroniczną biura Fundacji. 
 
Magda Bar – foundriser – trzy czwarte etatu (do czerwca). Poszukiwanie potencjalnych 
darczyńców oraz sponsorów. Budowanie relacji z darczyńcami i sponsorami. Przygoto-
wywanie planów oraz indywidualnych propozycji współpracy dopasowanych do 
potrzeb i specyfiki poszczególnych darczyńców i sponsorów. 
 
Michał Włodek – webmaster – trzy czwarte etatu (od czerwca do sierpnia). 
Czuwanie nad rozbudową strony internetowej fundacji. Umieszczanie tekstów na stro-
nie. Zabezpieczanie danych fundacji przed ich utratą. 
 
Anna Wietecha – redaktor strony internetowej – trzy czwarte etatu (od lipca). 
Czuwanie nad rozbudową strony internetowej fundacji pod względem merytorycznym. 
Tworzenie tekstów na stronę. Korekta tekstów.  
 
Marcin Zieliński – pracownik biurowy– trzy czwarte etatu (od lipca). 
Opieka nad stroną internetową Fundacji. Czuwanie nad tworzeniem oprawy graficznej, 
materiałów promocyjnych fundacji. Czuwanie nad sprawnym funkcjonowaniem urzą-
dzeń teleinformatycznych w biurze fundacji. 
 
Sebastian Grzywacz – foundriser – trzy czwarte etatu (od sierpnia). 
Poszukiwanie potencjalnych darczyńców oraz sponsorów. Budowanie relacji z darczyń-
cami i sponsorami. Przygotowywanie planów oraz indywidualnych propozycji współ-
pracy dopasowanych do potrzeb i specyfiki poszczególnych darczyńców i sponsorów. 
 
Fundacja „Vis Maior” dba o podnoszenie kwalifikacji swoich pracowników. W minionym 
roku uczestniczyli oni w szkoleniach z zakresu public relations i marketingu „Moje 
pierwsze kontakty z biznesem” oraz „Akademia skutecznej komunikacji”, zorganizowa-
nych  przez Federację Organizacji Służebnych Mazowia w ramach projektu „Budujemy 
współpracę na Mazowszu”. „Vis Maior” korzystała również z konsultacji, prowadzonych 
w ramach projektu,  udzielanych przez specjalistę zajmującego się zagadnieniami doty-
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czącymi promowania działań organizacji pozarządowych i kreowania ich wizerunku. 
Zdobyta wiedza pozwoliła pracownikom na sprawniejsze zarządzanie fundacją. Ułatwiła 
również prowadzenie skuteczniejszej promocji jej działań. Pracownicy Fundacji byli po-
strzegani jako profesjonaliści, dzięki czemu stawali się bardziej wiarygodni wśród 
współpracujących z nią organizacji i instytucji. 
 
 
     VI. Uchwały  
 
W okresie sprawozdawczym rada fundacji „Vis Maior” podjęła uchwałę „O zatwierdze-
niu sprawozdań merytorycznego i finansowego” 
 
W okresie sprawozdawczym zarząd Fundacji „Vis Maior” podjął uchwałę o zmianach  w 
statucie wynikających z nowelizacji Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wo-
lontariacie z 22.01.2010. 
 
 
      VII. Dane finansowe 
 

1. opis prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, jej zasięg tery-
torialny                    

oraz przedmiot, wraz z kodem PKD 
91.33.Z.  Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasy-
fikowana. 

Prowadzona przez fundację w ubiegłym roku działalność miała charakter ogólnopolski. 
W jej zakres wchodziło: 
- podejmowanie działań promocyjnych na rzecz integracji społecznej osób z dysfunkcją 
wzroku za pośrednictwem  środków masowego przekazu (udział w audycjach radio-
wych i  programach telewizyjnych poświęconych tematyce osób niepełnosprawnych) 
Oraz prowadzenie szkoleń poświęconych współpracy z osobami niepełnosprawnymi 
wzrokowo skierowanych do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i wyż-
szych, pracowników administracji publicznej , a także firm i instytucji 
- Organizowanie szkoleń i warsztatów skierowanych do osób z dysfunkcją wzroku - - 
szkolenie, przyszłych właścicieli psów przewodników, ich bliskich i wolontariuszy, a 
także przygotowywanie do pracy psów przewodników 
- promowanie aktywności osób niewidomych korzystających z pomocy psów przewod-
ników 
- Monitorowanie działań organów władzy publicznej poprzez współpracę z nimi w za-

kresie realizacji praw osób niepełnosprawnych i ochrony ich interesów. 

     
2.  opis prowadzonej działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospo-
darczej, jej zasięg terytorialny oraz przedmiot, wraz z kodem PKD 
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Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. W ubiegłym roku nie prowadziła dzia-
łalności odpłatnej.  
 
3. Informacje o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł, w 
tym: 
a) z działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego – nie dotyczy 
b) z działalności gospodarczej -  nie dotyczy 
c) z działalności finansowej – nie dotyczy 
d) z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym zryczałtowanego podatku 
dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne) – 19 814,66 
e) z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym zryczałtowanego podatku 
dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne) uzyskanych 
w latach poprzednich, dotychczas niewydatkowanych - Fundacja nie wydatkowała żad-
nych środków z tego tytułu. 
f) ze środków pochodzących ze źródeł publicznych, w tym: ze środków europejskich – 
nie dotyczy 
g) ze środków budżetu państwa, ze środków budżetu jednostek samorządu terytorial-
nego oraz z dotacji z funduszy celowych, - 571 858,74 
h) ze środków pochodzących ze źródeł prywatnych, w tym: ze składek członkowskich, z 
otrzymanych darowizn, spadków, zapisów, środków 
pochodzących z ofiarności publicznej, z wpływów z majątku, nawiązek sądowych i 
świadczeń pieniężnych – 83 041,22 
z innych źródeł przychodów - 179,33 
 
4. informacje dotyczące wyniku prowadzonej działalności odpłatnej pożytku publiczne-
go lub działalności gospodarczej – nie dotyczy 
 
5. informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku docho-
dowego od osób fizycznych (w tym zryczałtowanego podatku dochodowego od niektó-
rych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne), w tym o wysokości wydatkowanej 
kwoty i działaniach, na które zostały wydatkowane, jak również o celach szczegółowych 
wskazanych przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, na które orga-
nizacja wydatkowała środki pochodzące z 1% podatku – na działania rehabilitacyjne 
osób niepełnosprawnych zapisane w statucie. 
 
 
 
6. informacje o poniesionych kosztach na: 
a) działalność pożytku publicznego z podziałem na działalność odpłatną i nieodpłatną – 
nie dotyczy 
b) działalność gospodarczą – nie dotyczy 
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c) koszty administracyjne organizacji (w tym zużycie materiałów i energii, usługi obce, 
podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne świadczenia, amortyzację)  – 
597 150,55 
d) kampanię informacyjną lub reklamową związaną 
z pozyskiwaniem środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycz-
nych. W ubiegłym roku fundacja nie wydatkowała środków na ten cel. Kampanię infor-
macyjną prowadzono za pośrednictwem Internetu. Informacje były zamieszczane na 
portalach internetowych zajmujących się tematyką dotyczącą osób niepełnosprawnych. 
Rozsyłano je również drogą mejlową (mejle do firm i instytucji współpracujących z fun-
dacją), a także poprzez newslettera. Przedstawiciele „Vis Maior” często gościli w me-
diach i przy tej okazji informowali o możliwości przekazania 1% podatku. 
e) inne cele- nie dotyczy 
 
7. Informacje o korzystaniu z uprawnienia do: 
a) zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od nieruchomości, 
podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej, opłat sądowych lub innych 
zwolnień – Fundacja korzysta ze zwolnień PDOP oraz opłaty skarbowej 
b) nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji o pro-
wadzonej przez organizację działalności pożytku publicznego – nie dotyczy 
c) nabywania na szczególnych zasadach prawa własności lub prawa użytkowania wie-
czystego nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorial-
nego, a także do zawierania umów użytkowania, najmu, dzierżawy lub użyczenia w od-
niesieniu do tych nieruchomości- nie dotyczy 
 
8. Dane o: 
a) liczbie pracowników, przeciętnym miesięcznym zatrudnieniu na podstawie stosunku 
pracy w przeliczeniu na etaty – 7,81;  
liczbie członków i wolontariuszy wykonujących świadczenia na rzecz organizacji oraz 
liczbie osób świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej – 22 osoby z tyt. 
umowy cywilnoprawnej + wolontariusze 10 osób 
b) łącznej kwocie wynagrodzeń brutto wypłaconych przez organizację pracownikom, z 
podziałem na wynagrodzenie zasadnicze – 153 436,14; nagrody-brak, premie i inne 
świadczenia-brak, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilno-
prawnej – 258 931,00 
c) łącznej kwocie wynagrodzeń brutto wypłaconych przez organizację pracownikom 
oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z 
prowadzoną działalnością pożytku publicznego, w tym działalnością 
odpłatną i działalnością nieodpłatną – nie dotyczy 
d) łącznej kwocie wynagrodzeń brutto wypłaconych przez organizację pracownikom 
oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z 
prowadzoną działalnością gospodarczą – nie dotyczy  
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e) wysokości przeciętnego oraz najwyższego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego 
członkom organu zarządzającego i innych organów organizacji, wliczając wynagrodze-
nie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne – nie 
dotyczy 
f) wysokości przeciętnego oraz najwyższego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego 
pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej – 
przeciętne wynagrodzenie wypłacone pracownikom organizacji wynosi 1637,17 ; 
najwyższe miesięczne wynagrodzenie wynosi 2100,00 zł. 
g) udzielonych przez organizację pożyczkach pieniężnych, ze wskazaniem ich wysokości, 
z podaniem podstawy statutowej ich udzielenia – nie dotyczy 
 
9. Informacje o działalności zleconej organizacji przez organy administracji samorządo-
wej i rządowej, z podaniem nazwy zadania i wysokości otrzymanej kwoty dotacji – nie 
dotyczy 
 
10.  informacje o zrealizowanych zamówieniach publicznych, z podaniem rodzaju za-
mówienia i otrzymanej kwoty na jego realizację – nie dotyczy 
 
11. informacje uzupełniające dotyczące w szczególności: 
a) spółek, z podaniem ich nazw i siedzib, w których organizacja pożytku publicznego 
posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 
20% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki – nie dotyczy 
b) fundacji, których organizacja pożytku publicznego jest fundatorem. Fundacja „Vis Ma-
ior” jest fundatorem, istniejącej od ubiegłego roku, Fundacji “Pies Przewodnik” o nume-
rze KRS 0000378829, działającej na rzecz osób niewidomych korzystających lub chcą-
cych korzystać z pomocy psa przewodnika. 
c) kontroli przeprowadzonych przez organy administracji publicznej w organizacji, wraz 
z podaniem informacji na temat przedmiotu przeprowadzonej kontroli, organu kontro-
lującego oraz daty zakończenia kontroli. 
W okresie sprawozdawczym w fundacji miały miejsce dwie kontrole 17 maja i 16 listo-
pada, przeprowadzone przez Urząd m.st. Warszawy. Dotyczyły zakresu realizacji projek-
tu „Niewidomi bezpieczni w stolicy 2011”. Nie wykazały one nieprawidłowości.  
d) przeprowadzonych badań sprawozdań finansowych- nie dotyczy 


