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Data zamieszczenia sprawozdania 2021-10-11

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     DOLNOŚLĄSKIE

Gmina WROCŁAW

Powiat WROCŁAW

Ulica UL. MARSZ. JÓZEFA 
PIŁSUDSKIEGO

Nr domu 74 Nr lokalu 320

Miejscowość WROCŁAW Kod pocztowy 50-020 Poczta WROCŁAW Nr telefonu 

Nr faksu E-mail hello@orion.fm Strona www www.orion.fm

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2014-02-26

2019-10-08

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 06165757000000 6. Numer KRS 0000499971

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

ANNA KIEŁB PREZES ZARZĄDU TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

AGNIESZKA PAŁYS PRZEWODNICZĄCA 
RADY FUNDACJI

TAK

EWA KWIATKOWSKA CZŁONEK RADY 
FUNDACJI

TAK

ORION ORGANIZACJA SPOŁECZNA

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

EDUKACJA SPOŁECZNA – PUBLIKACJE INTERNETOWE
Projekt wpisuje się w następujące sposoby realizacji celów statutowych fundacji:

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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• Działanie na rzecz rozwoju sztuki i mediów niezależnych w Polsce i na świecie, w tym swobodnego przepływu i 
dostępu do informacji niezbędnej dla rozwoju życia kulturalnego i artystycznego, edukacji społecznej oraz ochrony i 
promocji zdrowia.
• Inicjowanie i podejmowanie społecznych działań dotyczących promocji kultury, sztuki i wyrobów artystycznych oraz 
nauki i dostępu do nowinek naukowych i technologicznych.
• Inspirowanie społeczeństwa do świadomego rozwoju indywidualnego poprzez kontakt z nowościami z zakresu 
nauki o człowieku, neurologii, psychologii.
• Upowszechnianie wiedzy z wykorzystaniem nowych technologii; budowę platform edukacyjnych i szkoleniowych.
Projekt wpisuje się w następujące punkty pożytku publicznego:
• W zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
• W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
W ramach działań na rzecz edukacji społecznej publikujemy materiały prasowe pisane na podstawie - głównie 
angielskich - źródeł naukowych, udostępnianych publicznie przez uniwersytety i inne instytuty naukowe. Głównymi 
tematami są: przemoc, depresja, ekologia, sytuacja kobiet (pod kątem dyskryminacji), społeczeństwo (ogólnie) oraz 
dźwięk wraz z informacjami na temat zagrożeń wynikających z hałasu. 

Po zmianie nazwy opracowaliśmy nową stronę internetową działającą pod domeną orion.fm. Z danych uzyskanych z 
Google Analytics od 16 lipca do 31 grudnia 2020 r. odwiedziło nas 184 tysiące osób, które wygenerowały ponad 250 
tysięcy odsłon. 

W roku 2020 opublikowaliśmy w sumie 203 publikacje związane z tematami, jak szeroko pojęta nauka i kultura oraz 
dodatkowo aktualności związane bezpośrednio z fundacją. Istotnym elementem był miesiąc październik, kiedy 
fundacja rozpoczęła kampanię informacyjno-społeczną pod nazwą „Niewidzialna ręka przemocy”. 

Publikacje były tworzone wraz z e-wolontariuszami, z którymi rozpoczęliśmy współpracę dzięki platformie 
Tudu.org.pl, kierowanej przez Fundację Dobra Sieć. 

W 2020 r. dziesięcioma najbardziej popularnymi artykułami były:

• 37 trylionów ciebie. Co oznacza zmapowanie całego ludzkiego ciała?
https://orion.fm/37-trylionow-ciebie-co-oznacza-zmapowanie-calego-ludzkiego-ciala/
• Przemoc i gnębienie wśród rodzeństwa: ukryta epidemia
https://orion.fm/przemoc-gnebienie-wsrod-rodzenstwa-ukryta-epidemia/
• 15 oznak, że twoi rodzice znęcali się nad tobą emocjonalnie, a nawet tego nie wiedziałeś
https://orion.fm/15-oznak-ze-twoi-rodzice-znecali-sie-nad-toba-emocjonalnie-a-nawet-tego-nie-wiedziales/
• Kroki do ocalenia planety. Co my możemy robić codziennie, aby pomóc wygrać
https://orion.fm/kroki-do-ocalenia-planety-co-my-mozemy-robic-codziennie-aby-pomoc-wygrac/
• Czy wykorzystywano cię jako emocjonalną gąbkę?
https://orion.fm/czy-wykorzystywano-cie-jako-emocjonalna-gabke/
• Czym jest psychiczne znęcanie się nad dzieckiem?
https://orion.fm/czym-jest-psychiczne-znecanie-sie-nad-dzieckiem/
• Gaz łzawiący – co powinieneś zrobić, jeśli wejdziesz z nim w kontakt?
https://orion.fm/gaz-lzawiacy-co-powinienes-zrobic-jesli-wejdziesz-z-nim-w-kontakt/
• Dlaczego większość śmiertelnych wirusów powstaje w Azji lub Afryce?
https://orion.fm/dlaczego-wiekszosc-smiertelnych-wirusow-powstaje-w-azji-lub-afryce/
• Ludzie udostępniają fake-newsy, nawet kiedy wiedzą, że są nieprawdziwe
https://orion.fm/ludzie-udostepniaja-fake-newsy-nawet-kiedy-wiedza-ze-sa-nieprawdziwe/
• Bąbelkowa historia toniku. Od cudu medycznego po niezbędny dodatek do ginu
https://orion.fm/babelkowa-historia-toniku-od-cudu-medycznego-po-niezbedny-dodatek-do-ginu/

PROJEKT  POLSKA BRZMI FAJNIE!
Projekt wpisuje się w następujące sposoby realizacji celów statutowych fundacji:
•  Inicjowanie działań podkreślających rolę dźwięku oraz muzyki w życiu człowieka, poprzez organizację konferencji, 
wydawanie publikacji, wydawanie materiałów audio, tworzenie audiomap oraz zachowywanie dziedzictwa 
akustycznego kraju.
Projekt wpisuje się w następujące punkty pożytku publicznego:
• W zakresie turystyki i krajoznawstwa;
• W zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
• W zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
Polska brzmi fajnie! To  projekt naszej fundacji związany z dźwiękiem, akustyką, skierowany zarówno do osób 
niewidomych, niepełnosprawnych, jak i entuzjastów turystyki, a także osób, którym nie jest obojętne zachowanie 
dziedzictwa akustycznego naszego kraju oraz wszystkich osób ciekawych świata.

Cele społeczne to przede wszystkim podniesienie poziomu świadomości ekologicznej odbiorców, zwiększenie 
możliwości turystycznych osób niewidomych i niepełnosprawnych, zachowanie akustycznego dziedzictwa kraju, 
promocja coraz lepiej rozwijającej się turystyki dźwiękowej, a także turystyki tradycyjnej, w tym i ogólnie rozumiana 
promocja kraju. Ponadto projekt będzie stanowił podstawy do działań związanych z muzykoterapią, relaksacją oraz 
regeneracją psychofizyczną. Dodatkowo projekt wspiera zrównoważony rozwój oraz ochronę przed hałasem.
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Grupami adresatów są:
• Osoby niewidome i niepełnosprawne, z ograniczonymi możliwościami turystycznymi.
• Osoby zainteresowane turystyką i rekreacją, doceniające inne oferty turystyczne.
• Osoby zamieszkujące poza granicami kraju, które są zainteresowane turystyką w środkowo-wschodniej Europie.
• Osoby związane z Polonią i Polacy mieszkający poza granicami kraju, wykazujący naturalne zainteresowanie i 
tęsknotę za Polską.
• Osoby świadomie wspierające zrównoważony rozwój, w tym dbające o zachowanie równowagi w środowisku 
naturalnym i zmniejszenie ingerencji człowieka w naturę.
• Osoby korzystające z dźwiękowych materiałów wspierających muzykoterapię i relaksację opartą o dźwięki przyrody.

• Osoby generalnie otwarte na nowe doświadczenia, ciekawe świata.
We wrześniu 2020 roku otrzymaliśmy zakupiony dzięki środkom z 1% mikrofon do nagrań binauralnych. 
Amerykańska firma 3DIO Sounds, która jest producentem mikrofonu Free Space Pro II doceniła nasze działania w 
ramach zachowywania dziedzictwa akustycznego i umożliwiła zakup sprzętu wraz z akcesoriami po obniżonej cenie.  
Od września 2020 roku wszystkie nasze realizacje są wykonywane w technice binauralnej – czyli idealnie 
odwzorowującej scenę akustyczną danego miejsca. Ze względu na fakt, że mikrofony są umieszczone w makietach 
ludzkich uszu – dźwięk odbierany na słuchawkach – jest taki sam, jaki docierałby do naszych uszu, jeśli 
znajdowalibyśmy się w danej lokalizacji. 

W roku 2020 zostały opracowane studyjnie i opublikowane na fundacyjnym kanale Youtube następujące miejsca w 
wersji stereofonicznej:
• Nysa Kłodzka (Długopole Zdrój)
• Białe Skały (Dolny Śląsk)
• Wrocławskie Osobowice, pola irygacyjne
• Park Zdrojowy (Długopole Zdrój)
• Muszkowicki Las Bukowy (rezerwat przyrody)
• Trzcińsko nad Bobrem
• Cieplice - Park Zdrojowy
• Zamek Kapitanowo
Od września do końca grudnia 2020 zrealizowaliśmy również następujące materiały w wersji binauralnej:
• Zamek Homole (Dolny Śląsk)
• Odlot dzikich gęsi na Pomorzu
• Poranek w Juracie (szum morza)
• Poranek z dzikimi gęśmi na Pomorzu
W roku 2020 zostały zarejestrowane poniże lokalizacje jednakże ich publikację ustaliliśmy na rok 2021. Są to:
• Szum Morza Bałtyckiego w Gdyni Orłowo (nagranie w grudniu 2020)
• Zatoka Pucka w Juracie (nagranie z września 2020)
• Zatoka Pucka (nagranie z września 2020)
W roku 2020 materiały opublikowane tego roku uzyskały łączną sumę ponad 25000 wyświetleń. 

PROJEKT WROCŁAW - KULTURA NIEZNANA
Projekt wpisuje się w następujące sposoby realizacji celów statutowych fundacji:
• Rzetelne przekazywanie informacji z zakresu kultury, sztuki oraz nauki za pośrednictwem wszystkich środków 
komunikacji społecznej wśród młodzieży i dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem osób niesłyszących
• Edukacja kulturalna polegająca szczególnie na kształtowaniu właściwego stosunku do kultury, sztuki, ochrony dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego
• Inicjowanie, wspieranie i promowanie przedsięwzięć służących rozwojowi kultury i edukacji.
• Inicjowanie i podejmowanie społecznych działań dotyczących promocji kultury, sztuki i wyrobów artystycznych oraz 
nauki i dostępu do nowinek naukowych i technologicznych.
Projekt wpisuje się w następujące punkty pożytku publicznego:
• W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
• W zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
Każde miasto posiada swoją unikalną duszę. Na ten niepowtarzalny charakter ma wpływ wiele czynników, a jednym 
z nich jest bogactwo oferty kulturalnej. Wrocław uzyskuje swój wyjątkowy smak dzięki mnogości artystów, wernisaży, 
małych galerii oraz innych miejsc związanych z kulturą i sztuką.

Projekt Fundacji Praca Moc Energia zakłada realizację serialu internetowego “Wrocław – Kultura Nieznana”, który 
wpisuje się w kanon programów kulturalno-edukacyjnych. W serialu możemy zobaczyć:
• reportaże audio-video z wydarzeń kulturalnych Wrocławia,
• rozmowy i wywiady z artystami, ekspertami, kuratorami wystaw.
• interesujące prace artystyczne – obrazy, zdjęcia, rzeźby
• a także relacje z koncertów, spektakli czy innych miejsc związanych z kulturą i sztuką.
W roku 2020 ze względu na pandemię działalność instytucji kultury i innych placówek związanych z kulturą i sztuką 
została wstrzymana. Stąd w roku sprawozdawczym zostały nagrane i opublikowane następujące odcinki:

• #9: Ceramika Katarzyny Mazurek (Łokietka 5 – Infopunkt)
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• #10: Wystawa "Zauważ" (Projekt Be Together; Miejsce przy Miejscu)

Odcinki te łącznie wyświetlono ponad 3600 razy. Spotkania i reportaże są prowadzone w 2021 roku po zniesieniu 
obostrzeń sanitarnych.

NIEWIDZIALNA RĘKA PRZEMOCY – KAMPANIA SPOŁECZNA
Projekt wpisuje się w następujące sposoby realizacji celów statutowych fundacji:

• Prowadzenie kampanii informacyjnych i z zakresu marketingu społecznego dotyczących ważnych problemów 
społecznych.
• Prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjno-szkoleniowej oraz wydawniczej promującej prace zgodne z 
profilem Fundacji
• Działalność charytatywna, pomocowa i edukacyjna, polegająca na wzbogacaniu współczesnej myśli i metod 
działania w zakresie opieki i pomocy społecznej, promocji zdrowia, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży ciężko 
lub nieuleczalnie chorej, pochodzącej z ubogich, marginalizowanych społecznie środowisk oraz wśród wychowanków 
domów dziecka i placówek adopcyjno-opiekuńczych, a także osób niesłyszących i słabosłyszących.
• Działalność kulturalno-oświatowa, szczególnie w zakresie wspierania, aktywności edukacyjnej, szkoleniowej 
informacyjnej oraz promocyjnej.

Projekt wpisuje się w następujące punkty pożytku publicznego:
• W zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;

„Niewidzialna ręka przemocy” jest kampanią informacyjno-społeczną uwrażliwiającą na przemoc psychiczną 
stosowaną wobec dzieci. 

Przemoc psychiczna jest wyjątkowo brutalna. Trudna do rozpoznania na zewnątrz, a generuje w psychice dziecka 
ogromne zniszczenia, które w życiu dorosłym przejawiają się problemami na tle psychicznym, a także zdrowotnym i 
społecznym. Uważamy, że zło powstaje z ignorancji, a ta z braku wiedzy. Wierzymy, że człowiek mając wiedzę o 
faktycznych skutkach swoich działań zaprzestanie swoich negatywnych czynów. Stąd kampania ma przede 
wszystkim charakter edukacyjny, merytoryczny i skierowana jest głównie do osób dorosłych, obecnych i przyszłych 
rodziców, chociaż nie tylko. Chcemy w merytoryczny sposób przeciwstawić się stereotypom o wychowaniu dzieci 
oraz apelujemy również do reagowania na bycie świadkiem przemocy psychicznej i przemocy w ogóle.

W ramach kampanii powstało kilkanaście publikacji oraz wywiadów, które wprowadzają w temat przemocy 
psychicznej stosowanej wobec dzieci, metod rozpoznawania przemocy psychicznej, jej rodzajów, skutków przemocy 
na życie dorosłych ofiar przemocy w dzieciństwie. Pisaliśmy także o przemocy w szkole, o tym jak rozmawiać z 
dziećmi, które są sprawcami przemocy wśród rówieśników, a także o często pomijanym aspekcie – przemocy 
psychicznej rozgrywającej się pomiędzy rodzeństwem. Całość merytoryczna została wsparta wywiadami z 
przedstawicielem UNICEF Polska, a także pedagogiem Eweliną Śliwińską-Kur oraz psychoterapeutką Karoliną 
Misiak. 

Kampania wystartowała 19 października 2020 roku. Do 31 grudnia 2020 w sumie udostępnione publikacje i wywiady 
zostały przeczytane/obejrzane ponad 61000 razy. 

Kampania została wsparta również opracowanymi we wcześniejszych latach publikacjami dotyczącymi przemocy. 
Popularnością cieszyły się zwłaszcza artykuły: „Słowa jak pociski – dlaczego potrafią ranić?” oraz „Dziecięca trauma 
a rozwój mózgu”. 

Kampania otrzymała ciepły odzew ze strony czytelników. Otrzymaliśmy również kilkanaście listów ze strony osób, 
które doświadczały ciężkiej przemocy (w tym przemocy psychicznej w okresie dzieciństwa), świadczące o potrzebie 
reagowania na przemoc psychiczną. 

Kampania zaowocowała również nawiązaniem współpracy z grupami rodziców doświadczających alienacji 
rodzicielskiej, co wpłynęło na nasze zainteresowanie również tym aspektem w kontekście przemocy emocjonalnej, 
której doświadczają dzieci. 

PROJEKT DŹWIĘKI PERYFERYJNE – PODCAST MUZYCZNY
Projekt wpisuje się w następujące sposoby realizacji celów statutowych fundacji:

• Inicjowanie, wspieranie i promowanie przedsięwzięć służących rozwojowi kultury i edukacji.
• Inicjowanie i podejmowanie społecznych działań dotyczących promocji kultury, sztuki i wyrobów artystycznych oraz 
nauki i dostępu do nowinek naukowych i technologicznych.
• Wspieranie i organizowanie działań (inicjatyw jak koncerty, wernisaże, wystawy, itp.) kulturalnych oraz wszelkich 
kierunków działalności artystycznej i kulturalnej w szczególności twórców i organizacji związanych z muzyką, 
malarstwem, fotografią i teatrem.
Projekt wpisuje się w następujące punkty pożytku publicznego:

• kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 
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W ramach niniejszego projektu kontynuowaliśmy produkcję podcastu dedykowanego niszowym gatunkom 
muzycznym takim jak ambient, industrial, power electronics czy ogólnie rozumiana muzyka eksperymentalna. 

W roku 2020 opublikowaliśmy 10 epizodów, kończąc na numerze 19 i jednocześnie zamykając ten projekt. 

W roku 2020 przedstawiliśmy polskiemu słuchaczowi w sumie 110 artystów z kraju i ze świata, docierając m.in. do 
egzotycznych miejsc takich jak Iran (prezentując twórczość artysty Xerxes The Dark). 

Epizody podcastu zostały zaprezentowane poprzez serwis Youtube i w 2020 roku uzyskały w sumie ponad 22000 
wyświetleń. 

PROJEKT DZIKIE MIĘSO – PODCAST MUZYCZNY
Projekt wpisuje się w następujące sposoby realizacji celów statutowych fundacji:

• Inicjowanie, wspieranie i promowanie przedsięwzięć służących rozwojowi kultury i edukacji.
• Inicjowanie i podejmowanie społecznych działań dotyczących promocji kultury, sztuki i wyrobów artystycznych oraz 
nauki i dostępu do nowinek naukowych i technologicznych.
• Wspieranie i organizowanie działań (inicjatyw jak koncerty, wernisaże, wystawy, itp.) kulturalnych oraz wszelkich 
kierunków działalności artystycznej i kulturalnej w szczególności twórców i organizacji związanych z muzyką, 
malarstwem, fotografią i teatrem.
Projekt wpisuje się w następujące punkty pożytku publicznego:

• kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

W ramach niniejszego projektu kontynuowaliśmy produkcję podcastu dedykowanego niszowym gatunkom 
muzycznym takim jak grindcore, death metal czy ogólnie rozumiana muzyka ekstermalna. 

W roku 2020 opublikowaliśmy 12 epizodów. Prowadzone były w języku polskim z napisami, które umożliwiają 
automatyczne tłumaczenie na inne języki. 

W roku sprawozdawczym przedstawiliśmy polskiemu słuchaczowi w sumie 140 artystów z kraju i ze świata.

Epizody podcastu zostały zaprezentowane poprzez serwis Youtube i w 2020 roku uzyskały w sumie ponad 30000 
wyświetleń. 

PROJEKT BINAURALNY WROCŁAW 
Projekt wpisuje się w następujące sposoby realizacji celów statutowych fundacji:
• Inicjowanie działań podkreślających rolę dźwięku oraz muzyki w życiu człowieka, poprzez organizację konferencji, 
wydawanie publikacji, wydawanie materiałów audio, tworzenie audiomap oraz zachowywanie dziedzictwa 
akustycznego kraju.
Projekt wpisuje się w następujące punkty pożytku publicznego:
• W zakresie turystyki i krajoznawstwa;
• W zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
• W zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
Jest to bliźniaczy projekt do ogólnopolskiego projektu POLSKA BRZMI FAJNIE. Aczkolwiek BINAURALNY 
WROCŁAW ma na celu zarejestrowanie szerokiego zasobu materiałów dźwiękowych w sposób binauralny, tworząc 
jedyną swojego rodzaju audiomapę miasta w Polsce, jednocześnie ukazując wyjątkowy świat dźwięków Wrocławia – 
od tych czysto przyrodniczych, przez urbanistyczne, po… nietypowe. 
Do niektórych nagrań dołączone zostaną ścieżki z lektorem, który opowie o historii danego miejsca czy 
ciekawostkach oraz o tym, co byśmy właśnie widzieli. 
Zasoby te będą również wsparciem do poznania miasta dla osób niepełnosprawnych, w tym niewidomych. Pierwsze 
nagrania zaplanowaliśmy na luty 2021 roku. 

FUNDUSZ WSPIERANIA ADOPCJI ZWIERZĄT
Projekt wpisuje się w następujące sposoby realizacji celów statutowych fundacji:
• Promowanie właściwego stosunku do ekologii, przyrody, ochrony zwierząt, a także dziedzictwa przyrodniczego.
Projekt wpisuje się w następujące punkty pożytku publicznego:
• W zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
Środki pozyskiwane podczas tej zbiórki przeznaczane są na:
• finansowanie (w tym współfinansowanie) specjalistycznej opieki weterynaryjnej i środków medycznych;
• zakup karmy dla psów, kotów i innych zwierząt 
W lutym 2020 r. zakończona została zbiórka publiczna Fundacji Praca Moc Energia zarejestrowana przez 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pod numerem 2019/743/OR. W wyniku zbiórki uzyskano kwotę 
841,80 zł. Koszty organizacyjne, administracyjne i koszty kampanii informacyjnej w całości poniosła Fundacja oraz 
wolontariusze związani ze zbiórką.

INNE DZIAŁANIA
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W roku 2019 Fundacja przygotowała się do pierwszej kampanii związanej z pozyskiwaniem środków pochodzących z 
1% podatku. W tym celu zostały wykonane materiały graficzne, jak i animacje skierowane do poszczególnych grup 
społecznych. 

• W roku 2020 objęliśmy patronat medialny nad projektem BE TOGETHER – Integracja i sztuka. Powstał on z 
potrzeby różnych grup społecznych – osób z niepełnosprawnościami, chcących żyć aktywnie i poznawać nowych 
ludzi i terapeutów, którym brakowało świadomego uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w kulturze oraz 
pogłębionej integracji w społeczeństwie. Biorą w nim udział także osoby pełnosprawne otwarte na nowe wyzwania i 
gotowe pokonać własne obawy i przełamywać stereotypy.

W ramach współpracy na naszej stronie internetowej pojawiały się materiały informacyjne na temat działań 
podejmowanych w ramach, a także wywiady z osobami odpowiedzialnymi za realizację tego projektu. Po finale 
projektu (w wersji online z powodu sytuacji pandemicznej), zrealizowaliśmy odcinek programu „Wrocław – Kultura 
Nieznana”, w którym przeprowadziliśmy wywiady z inicjatorką projektu oraz koordynatorami odpowiedzialnymi za 
część artystyczną, jak i terapeutyczną. 

• W roku 2020 przeprowadziliśmy badanie poziomu zaangażowania organizacji pozarządowych w korzystanie z 
multimediów. Celem badania było wyłonienie dobrych i korzystnych rozwiązań technologicznych/informatycznych dla 
sektora organizacji pozarządowych, zwłaszcza w okresie pandemicznym. 

Na zadane pytania odpowiedziało ponad 50 organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska. Pytania dotyczyły m.in. 
stron internetowych - w tym aktualizacji, oprogramowania, monitoringu, pozycji w Google, aktywności w mediach 
społecznościowych, a także korzystania z projektów graficznych, multimedialnych, potrzeb w tym zakresie oraz chęci 
dołączenia do programów wspierających organizacje pozarządowe w tym zakresie. Chociaż każda z organizacji 
potwierdziła posiadanie logo oraz strony internetowej, to żadna z nich nie posiada księgi znaku logotypu, a także 
stosunkowo rzadko aktualizuje informacje na swojej stronie internetowej (ponad 60% odpowiedziało, że rzadziej niż 
raz na miesiąc). Jeszcze gorszy wynik jest związany z aktualizacją oprogramowania strony - zaledwie 17 procent z 
nich aktualizuje je częściej niż raz na miesiąc. Niektóre z organizacji (również 17%) przyznaje się do aktualizacji 
oprogramowania, na którym funkcjonuje strona internetowa, rzadziej niż raz na rok. 

Zdecydowania większość organizacji potwierdza potrzebę większej lub zdecydowanie większej profesjonalizacji 
działań w zakresie multimediów. Głównym powodem jest brak środków finansowych (66%), nieregularne darowizny, 
utrudniające stałe współprace z grafikami, administratorami stron czy specjalistami ds. social media (17%), brak 
rekomendacji oraz problem wynikający ze specjalistycznego języka wynosił kolejne 15%. 

W podsumowaniu badania na pytanie czy "twoja organizacja przystąpiłaby do projektu/programu mającego na celu 
zwiększenie jakości multimediów w twojej organizacji" wszyscy respondenci wybrali opcję "tak, jeśli udział w 
programie byłby bezpłatny".

• Reagując na świat borykający się z pandemią COVID-19, we współpracy z DESIGN247, przygotowaliśmy animację 
przypominającą o podstawowych zasadach, które mogą uchronić nas przed infekcją nowym koronawirusem.

W realizacji i publikacji materiału „Pandemia COVID-19. Przejdziemy to razem.” pomogło nam również Biuro 
Promocji Miasta i Turystyki Miasta Wrocław.

Animacja była również udostępniona przez oficjalny profil Facebook Miasta Wrocław. Jest dostępna pod adresem: 
https://www.youtube.com/watch?v=Xbv3akVqTKc

• W ramach wspólnego, interdyscyplinarnego projektu Wrocławskiego Parku Technologicznego i Biura Wrocław Bez 
Barier, realizowanego przy współpracy z ponad 30 organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi, firmami i 
uczelniami wyższymi, w WPT powstanie wyjątkowa przestrzeń dedykowana rozwojowi aktywności zawodowej osób z 
niepełnosprawnościami.

Zostaliśmy zaproszeni na spotkania grup roboczych. Przestrzeń dla biznesu bez barier powstanie na terenie 
kampusu WPT, w budynku przy ul. Fabrycznej. Otwarcie Integracyjnego Inkubatora Przedsiębiorczości zaplanowane 
jest na I kwartał 2021 roku.

• W roku 2020 współpracowaliśmy z 7 e-wolontariuszami, głównie przy opracowywaniu publikacji w ramach edukacji 
społecznej. Troje z nich zaprosiliśmy do współpracy również w 2021 roku. Są to głównie studenci i absolwenci 
studiów językowych.
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności pożytku publicznego, o których mowa 
w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

Zwierzęta

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

315000

0
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Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

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

sfery

1 turystyka i krajoznawstwo Polska brzmi fajnie! To  projekt naszej fundacji związany 
z dźwiękiem, akustyką, skierowany zarówno do osób 
niewidomych, niepełnosprawnych, jak i entuzjastów 
turystyki, a także osób, którym nie jest obojętne 
zachowanie dziedzictwa akustycznego naszego kraju 
oraz wszystkich osób ciekawych świata.

Cele społeczne to przede wszystkim podniesienie 
poziomu świadomości ekologicznej odbiorców, 
zwiększenie możliwości turystycznych osób 
niewidomych i niepełnosprawnych, zachowanie 
akustycznego dziedzictwa kraju, promocja coraz lepiej 
rozwijającej się turystyki dźwiękowej, a także turystyki 
tradycyjnej, w tym i ogólnie rozumiana promocja kraju. 
Ponadto projekt będzie stanowił podstawy do działań 
związanych z muzykoterapią, relaksacją oraz regeneracją 
psychofizyczną. Dodatkowo projekt wspiera 
zrównoważony rozwój oraz ochronę przed hałasem.
Główne grupy adresatów:
• Osoby niewidome i niepełnosprawne, z ograniczonymi 
możliwościami turystycznymi.
• Osoby zainteresowane turystyką i rekreacją, 
doceniające inne oferty turystyczne.
• Osoby zamieszkujące poza granicami kraju, które są 
zainteresowane turystyką w środkowo-wschodniej 
Europie.
• Osoby związane z Polonią i Polacy mieszkający poza 
granicami kraju, wykazujący naturalne zainteresowanie i 
tęsknotę za Polską.

11 943,40 zł

2 nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, 
oświata i wychowanie

W ramach działań na rzecz edukacji społecznej 
publikujemy materiały prasowe pisane na podstawie - 
głównie angielskich - źródeł naukowych, udostępnianych 
publicznie przez uniwersytety i inne instytuty naukowe. 
Głównymi tematami są: przemoc, depresja, ekologia, 
sytuacja kobiet (pod kątem dyskryminacji), 
społeczeństwo (ogólnie) oraz dźwięk wraz z 
informacjami na temat zagrożeń wynikających z hałasu. 

Po zmianie nazwy opracowaliśmy nową stronę 
internetową działającą pod domeną orion.fm. Z danych 
uzyskanych z Google Analytics od 16 lipca do 31 grudnia 
2020 r. odwiedziło nas 184 tysiące osób, które 
wygenerowały ponad 250 tysięcy odsłon. 

W roku 2020 opublikowaliśmy w sumie 203 publikacje 
związane z tematami, jak szeroko pojęta nauka i kultura 
oraz dodatkowo aktualności związane bezpośrednio z 
fundacją. Istotnym elementem był miesiąc październik, 
kiedy fundacja rozpoczęła kampanię informacyjno-
społeczną pod nazwą „Niewidzialna ręka przemocy”.

0,00 zł
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej wg klasyfikacji PKD, 
należy podać informację na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

3 kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego

Projekt Fundacji Praca Moc Energia zakłada realizację 
serialu internetowego “Wrocław – Kultura Nieznana”, 
który wpisuje się w kanon programów kulturalno-
edukacyjnych. W serialu możemy zobaczyć:
• reportaże audio-video z wydarzeń kulturalnych 
Wrocławia,
• rozmowy i wywiady z artystami, ekspertami, 
kuratorami wystaw.
• interesujące prace artystyczne – obrazy, zdjęcia, rzeźby
• a także relacje z koncertów, spektakli czy innych miejsc 
związanych z kulturą i sztuką.
W roku 2020 ze względu na pandemię działalność 
instytucji kultury i innych placówek związanych z kulturą 
i sztuką została wstrzymana. Stąd w roku 
sprawozdawczym zostały nagrane i opublikowane 
następujące odcinki:

• #9: Ceramika Katarzyny Mazurek (Łokietka 5 – 
Infopunkt)
• #10: Wystawa "Zauważ" (Projekt Be Together; Miejsce 
przy Miejscu)

0,00 zł

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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności pożytku publicznego, o których mowa 
w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery 

1 nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, 
oświata i wychowanie

W roku 2020 fundacja podejmowała współpracę 
polegająca na publikowaniu na zamówienie 
artykułów merytorycznych powiązanych 
tematycznie z zagadnieniami poruszanymi w 
publikacjach związanych z edukacją społeczną. 
Artykuły dotyczyły głównie tematów takich jak 
ekologia - zwłaszcza w zakresie wykorzystywania 
odnawialnych źródeł energii w domach oraz 
firmach, a także na temat oszczędnego 
prowadzenia gospodarstwa domowego. Innymi 
tematami były zagadnienia ogólnospołeczne jak 
korzyści z nauk języków obcych. W sumie w roku 
2020 zostało opublikowane kilkanaście artykułów.

0,00 zł
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1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 32 060,11 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 21 897,11 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 10 163,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 0,00 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 5 761,91 zł

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

4.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 11 943,40 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 11 943,40 zł

4.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty  ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
w okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz kwoty przeznaczone na te działania

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty administracyjne

e) pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

33 016,06 zł

569,09 zł

0,00 zł

0,00 zł

181,02 zł

1 Realizacja projektu pn. „Polska Brzmi Fajnie” – Projekt polega na zachowaniu dziedzictwa 
akustycznego kraju 
oraz rozwijający turystykę dźwiękową ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych 
ruchowo i 
niewidomych poprzez tworzenie materiałów multimedialnych. 

Zakup wyposażenia, usługi obce i wynagrodzenia.

11 943,40 zł

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0,00 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 33 766,17 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym -1 706,06 zł
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2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

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

0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

1 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0 osób fizycznych

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. 
W przypadku zwolnienia z podatku dochodowego od osób 
prawnych - dodatkowo podać kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała
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2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego
0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby niezwiązane z 
organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele 
władz organizacji)

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

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 6 000,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 6 000,00 zł

2. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę pracowników)

2 000,00 zł

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

6 000,00 zł

VII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

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

VIII. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym
Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

IX. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)
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Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Anna Kiełb Data wypełnienia sprawozdania 2021-10-11
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