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• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (-);

Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

FUNDACJA POMOCY MATEMATYKOM I INFORMATYKOM NIESPRAWNYM 
RUCHOWO

Kraj          POLSKA Województwo     
MAZOWIECKIE

Powiat WARSZAWSKI

Gmina WARSZAWA-
CENTRUM

Ulica TWARDA Nr domu 51/55 Nr lokalu 

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 00-818 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 22-697-87-84

Nr faksu 22-697-87-86 E-mail zarzad@idn.org.pl Strona www www.fpmiinr.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2004-07-23

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 00622967200000 6. Numer KRS 0000049694
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego)

Członkowie Zarządu Fundacji
• Bartosz Mioduszewski – Przewodniczący Zarządu
• Magdalena Zuzanna Kisiel – Wiceprzewodnicząca Zarządu
• Agata Agnieszka Pękala-Gawska – Wiceprzewodnicząca Zarządu 

• Anna Monika Góral – Sekretarz Zarządu
• Aleksandra Elżbieta Michalak – Członek Zarządu do 13 
października 2001r. 
• Łucja Kornaszewska – Antoniuk – Członek Zarządu od dnia 13 
października 2011r.

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

Organ nadzoru: Rada Fundacji
1. Dariusz Artur Tomoń
2. Izabela Joanna Anuszewska
3. Anna Elżbieta Cetnarowicz Jutkiewicz
4. Jarosław Sebastian Pałka 
5. Wojciech Adam Kreft
6. Krzysztof Wojciech Markiewicz 
7. Małgorzata Danuta Piątkowska

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Cele statutowe Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom 
Niesprawnym Ruchowo: 
Celem działań Fundacji jest prowadzenie nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego poprzez aktywizację zawodową i społeczną 
osób niepełnosprawnych, przede wszystkim niesprawnych ruchowo 
informatyków, matematyków i innych osób, które wykorzystują 
informatykę, jako narzędzie pracy, a także zapewnienie tym 
osobom możliwości ekonomicznego usamodzielniania się, 
społecznej akceptacji i samorealizacji, w tym również 
podejmowanie działań zapobiegających marginalizacji środowiska 
niepełnosprawnych. 
Fundacja realizuje ten cel podejmując następujące formy działania 
adresowane do osób niepełnosprawnych:
1) organizacja kształcenia i doskonalenia zawodowego w zakresie 
informatyki,
2) organizacja procesu rehabilitacji społecznej,
3) prowadzenie rzecznictwa i poradnictwa,
4) prowadzenie działalności gospodarczej z przeznaczeniem 
dochodów i zysków na realizację celów statutowych Fundacji,
5) pozyskiwanie pracy dla osób niepełnosprawnych i jej monitoring,
6) opracowywanie i realizacja polskich, europejskich i innych 
projektów służących celom statutowym,
7) prowadzenie rejestrowanej bazy danych dotyczących zawodowej 
oraz bytowej sytuacji osób niepełnosprawnych i wykorzystywanie jej 
do realizacji celów statutowych,
8) opracowywanie narzędzi informatycznych służących poprawie 
sytuacji osób niepełnosprawnych,
9) prowadzenie badań i analiz związanych z niepełnosprawnością,
10)  prowadzenie interaktywnego portalu informacyjnego dla 
niepełnosprawnych,
11)  współpraca z organami publicznymi, samorządowymi, 
współpraca i wsparcie organizacji pozarządowych i środowiska 
informatycznego w realizacji celów statutowych,
12)  świadczenie bezpośredniej pomocy osobom 
niepełnosprawnym w zakresie informacyjnym, rehabilitacyjnym, 
organizacyjnym, psychologicznym, użyczania sprzętu 
komputerowego, socjalnym, materialnym i prawnym.
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10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

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

W 2011 r. Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom 
Niesprawnym Ruchowo prowadziła działalność statutową w 
obszarze szeroko rozumianej aktywizacji zawodowej i społecznej 
oraz integracji osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, z 
uwzględnieniem otoczenia tych osób. Wymieniony cel realizowany 
był poprzez realizację programów:
Program Centra Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych – obejmujący w swym zakresie:
- aktywizację zawodową realizowaną poprzez instrumenty: 
doradztwo indywidualne i grupowe, szkolenia oraz pośrednictwo 
pracy,
- aktywizację społeczną: organizację spotkań świątecznych, 
motywowanie osób niepełnosprawnych do podejmowania 
aktywności kulturalnej i społecznej,
- działania promocyjne, edukacyjne oraz informacyjne (uczestnictwo 
w spotkaniach, konferencjach, targach), działalność edukacyjną 
skierowaną do otoczenia osób niepełnosprawnych m.in. do 
młodzieży;
Program e-Centra oraz działania związane z integracją osób 
niepełnosprawnych na terenach wiejskich – celem Programu e-
Centra jest rozwój potencjału Publicznych Punktów Dostępu do 
Internetu oraz wykorzystanie ich jako inkubatorów lokalnych 
inicjatyw rozwojowych. Szczególnie ważnym aspektem programu 
są działania związane z integracją i aktywizacją zawodową osób 
niepełnosprawnych na terenach wiejskich i w małych miastach;
Program działań skierowanych do Podopiecznych Fundacji – 
dotyczący wsparcia rzeczowego, finansowego i socjalnego dla osób 
niepełnosprawnych znajdujących się w ciężkiej sytuacji życiowej. 

Realizowane w ramach powyższych programów projekty były 
współfinansowane ze środków:  
• Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
• Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie
• Miasta Stołecznego Warszawy
• Miasta Opole
• Miasta Białystok
• Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
• Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny 
Kapitał Ludzki
• Firmy Microsoft
• Fundacji Wspólna Droga
• Zarząd Województwa Mazowieckiego

11. Najważniejsze sfery działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać nie więcej niż trzy 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(Dz. U. z 2010 r. Nr 
234, poz. 1536), zaczynając od najważniejszej)

pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

Fundacja w 2005 roku utworzyła Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej 
Osób Niepełnosprawnych w Warszawie w ramach PHARE 2004 oraz programu 
Unlimited Potential firmy Microsoft. CEiAZON realizuje działania z zakresu 
doradztwa, pośrednictwa i szkoleń skierowane do osób niepełnosprawnych. 
Dzięki dofinansowaniu uzyskanemu ze środków PFRON w 2009 roku 
utworzyliśmy analogiczne Centra w Białymstoku i Opolu, które działają w 
obszarze aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 

działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
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1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

zamieszkujących na terenie województwa podlaskiego i opolskiego oraz 
województw ościennych. Dzięki otwarciu oddziałów udaje nam się na większą 
skalę pomagać osobom niepełnosprawnym.  CEiAZON w Warszawie, 
Białymstoku i Opolu obejmują pomocą osoby niepełnosprawne z całej Polski.  W 
Centrach w ramach aktywizacji zawodowej są realizowane trzy podstawowe 
rodzaje wsparcie: doradztwo, pośrednictwo pracy, szkolenia.
Doradztwo zawodowe, prawne, psychologiczne i aktywizacyjne (realizowane w 
formie indywidualnych konsultacji oraz zajęć warsztatowych). Działanie to 
obejmuje bezpłatne indywidualne konsultacje doradcze w formie konsultacji 
stacjonarnych, telefonicznych i internetowych. W Fundacji odbywają się 
konsultacje z różnych obszarów aktywizacji społeczno -zawodowej: 

• Aktywizacyjne - doradca ds. aktywizacji udziela szczegółowych informacji 
związanych z tematyką m.in.:
- dofinansowań ze środków PFRON (pokrycie kosztów nauki, kosztu zakupu 
sprzętu komputerowego, rehabilitacyjnego etc.) 
- informacji dotyczących możliwości uzyskania karty parkingowej dla osoby 
niepełnosprawnej i karty N+
- aktualnej oferty bezpłatnych szkoleń i kursów poza Fundacją 
- oferty innych instytucji pomocowych dla osób z niepełnosprawnością 
(pośrednictwo pracy, projekty itp.)
- Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych
- Doradca pomaga znaleźć miejsca gdzie klienci mogą uzyskać wsparcie 
finansowe, rzeczowe, asystenckie czy wolontarystyczne. 

• Zawodowe - doradca zawodowy pomaga klientom w:
- wyborze drogi zawodowej, 
- ocenie posiadanych predyspozycji, możliwości i aspiracji zawodowych, 
- doborze szkolenia zawodowego,
- stworzeniu dokumentów aplikacyjnych (zawodowe portfolio, cv, list 
motywacyjny),
- przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej (autoprezentacja), 
- wyborze metod poszukiwania zatrudnienia i innych możliwości rozwoju 
zawodowego.

Doradcy tworzą także Indywidualny Plan Działań (IPD), w którym wpisują 
wszelkie usługi tj. szkolenia, kursy IT, kursy e- learningowe, warsztaty 
psychoedukacyjne, seminaria prawne, doradztwa, pośrednictwo pracy z jakich 
beneficjenci chcą  skorzystać w Fundacji. Doradcy przeprowadzają również testy 
preferencji zawodowych klientów.

• Prawne - doradca- prawnik pomaga klientom w:
- rozwiązywaniu problemów prawnych dotyczących zatrudnienia,
- rozpoczęciu działalności gospodarczej,              
- rozwiązaniu zaniedbanych spraw urzędowych. 
Prawnicy doradzają również z zakresu prawa pracy i praw osób 
niepełnosprawnych.

• Psychologiczne - doradca-psycholog pomaga klientom w przełamywaniu barier 
psychologicznych utrudniających poszukiwanie pracy (niska samoocena, brak 
wiary we własne możliwości, strach przed wyjściem z domu czy 
usamodzielnieniem się itp.). 

W ramach konsultacji psychologicznych można uzyskać wsparcie w sytuacjach 
związanych z podjęciem aktywności zawodowej oraz adaptacji do nowych 
warunków związanych z zatrudnieniem. 
Psycholog pomaga znaleźć placówki świadczące usługi psychoterapeutyczne 
lub inne formy wsparcia psychologicznego odpowiadające potrzebom naszych 
klientów.
Psychologowie przeprowadzają także testy preferencji zawodowych.

• Komputerowe - doradca IT - pomaga klientom w doborze szkoleń 
komputerowych oraz w doskonaleniu umiejętności obsługi komputera.
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 zostało przeprowadzonych 5797 
indywidualnych konsultacji doradczych, w tym:

Doradztwo zawodowe – 2761 konsultacji indywidualnych 
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Doradztwo prawne- 1290 konsultacji indywidualnych
Doradztwo psychologiczne - 407 konsultacji indywidualnych
Doradztwo aktywizacyjne - 1299 konsultacji indywidualnych
Doradztwo IT- 40 konsultacji

Ewaluacja doradztwa:
W konsultacjach doradczych w 2011 r. uczestniczyły osoby w wieku 18-65 lat. 
Większość beneficjentów (ponad 90%) wskazywała bardzo wysoki stopień 
zadowolenia z konsultacji. Uczestnicy konsultacji najwyżej oceniali kompetencje 
doradców. Zdecydowana większość beneficjentów wskazywała, że w razie 
potrzeby chętnie skorzystaliby po raz kolejny z konsultacji doradczych w 
Fundacji.

Pośrednictwo pracy obejmuje pomoc w znalezieniu pracy osobie 
niepełnosprawnej, współpracę z pracodawcami i wsparcie ich w procesie 
zatrudniania niepełnosprawnych pracowników.

W 2011 r. dzięki działalności Agencji pośrednictwa pracy w trzech oddziałach: 
Warszawie, Opolu oraz Białymstoku zatrudnienie podjęło 185 beneficjentów z 
terenu całej Polski (na podstawie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych). W 
okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 specjaliści ds. pośrednictwa pracy 
pozyskali 300 nowych ofert pracy w różnych branżach (zdecydowaną większość 
stanowiły oferty pracy na cały etat). Pracownicy promowali ofertę biura 
pośrednictwa pracy wśród 1541 firm/organizacji/instytucji. Nawiązano 
współpracę z 136 firmami, instytucjami bądź organizacjami poszukującymi 
pracowników. W odpowiedzi na ogłoszenia rekrutacyjne do pracodawców 
zostało wysłanych 2149 dokumentów aplikacyjnych (CV i listy motywacyjne) 
osób niepełnosprawnych poszukujących pracy.

Ewaluacja pośrednictwa pracy (prowadzona w Opolu w ramach projektów 
POKL):

Prawie wszyscy beneficjenci korzystający z usług pośrednika pracy wskazywali 
bardzo wysoki stopień zadowolenia. Najwyżej oceniona przez uczestników 
konsultacji została znajomość rynku pracy oraz wiedza pośrednika pracy. Niemal 
wszyscy beneficjenci zadeklarowali chęć ponownego skorzystania, w razie 
potrzeby, z usług pośrednictwa pracy w Fundacji.

Szkolenia – m.in. kursy z zakresu obsługi komputera i Internetu, obsługi 
programów graficznych, przedsiębiorczości, edukacji i zatrudniania osób 
niepełnosprawnych, a także szkolenia psychoedukacyjne i prawne.  Szkolenia 
przeprowadzane są w różnych formach: stacjonarnej, zdalnej (e-learningowej) i 
mieszanej (blended learning).

Szkolenia stacjonarne:

W ramach działań szkoleniowych realizowanych przez Fundację w 2011 roku 
zostały przeprowadzone:
• szkolenia umiejętności komputerowych (poziom podstawowy, poziom 
zaawansowany) 
- Obsługa komputera i Internetu: Poziom I,
- Obsługa komputera i Internetu: Poziom II,
- Pakiet programów Microsoft Office: Word, Excel, Power Point, Access, 
- Przygotowanie do zdobycia certyfikatu ECDL,
- Tworzenie stron internetowych w języku HTML i CSS,
- Grafika komputerowa (w oparciu o programy ADOBE).
Łącznie przeprowadzono 3944 godzin szkoleń komputerowych podstawowych i 
zaawansowanych.

• szkolenia zawodowe
- Język angielski - poziom podstawowy i zaawansowany,
- Profesjonalny pracownik administracyjno-biurowy,
- Bądź Przedsiębiorczy,
- Rachunkowość, rozliczanie i sprawozdawczość w projektach finansowanych ze 
środków Funduszy Strukturalnych, 
- Pracownik działu kadr i finansów,
- Od pomysłu do projektu  - pozyskiwanie środków z Funduszy Strukturalnych od 
podstaw,
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- Obsługa administracyjna projektów finansowanych ze środków Funduszy 
Strukturalnych.
Łącznie przeprowadzono 2521 godzin szkoleń zawodowych. 

• warsztaty psychoedukacyjne 
- Trening autoprezentacji - rozmowa kwalifikacyjna,
- Trening zarządzania sobą w czasie i planowania,
- Trening rozwoju osobistego,
- Trening radzenia sobie ze stresem,
- Trening asertywności,
- Trening efektywnej komunikacji,
- Trening aktywnego poszukiwania pracy,
- Trening rozwoju osobistego,
- Trening autoprezentacji – rozmowa kwalifikacyjna z elementami wizażu,
- Trening rozwoju osobistego,
- Trening szybkiego uczenia się i zapamiętywania,
- Trening motywacji i skutecznej realizacji celów,
- Ja, kobieta - bądź w zgodzie ze sobą - sięgnij po marzenia.
Łącznie przeprowadzono 1740 godzin warsztatów psychoedukacyjnych.

• seminaria prawne
- Prawa osób niepełnosprawnych,
- Podstawy prawa pracy,
- Aspekty prowadzenia działalności gospodarczej,
- Prawa pacjenta,
- Prawa konsumenckie,
- Prawo pracy dla osób niepełnosprawnych,
- Kobieta a niepełnosprawność, czyli o uprawnieniach kobiet w Polsce,
- Praktyczne prawo,
- ABC niepełnosprawnego pracownika.
Łącznie przeprowadzono 156 godzin seminariów. 

Z oferty szkoleń stacjonarnych (szkolenia, warsztaty psychoedukacyjne i 
seminaria prawne) skorzystało 2511 osób niepełnosprawnych.

Ewaluacja szkoleń: 
Wszystkie szkolenia były ewaluowane przy pomocy ankiet wypełnianych przez 
uczestników zajęć. Ocena była dokonywana w 6 stopniowej skali, gdzie cyfry 
miały znaczenie: 
1 – niedostateczny, 2 - mierny, 3 - dostateczny, 4 – dobry, 5 – bardzo dobry, 6 – 
celujący.

Szkolenia zostały pozytywnie ocenione przez osoby w nich uczestniczące. 
Średnia ocena szkoleń zrealizowanych w 2011 roku kształtowała się w 
przedziale 5,4 – 5,9. Znaczna większość uczestników szkoleń (ponad 90%) 
uznawała je za interesujące i spełniające oczekiwania. Najwyżej oceniane przez 
beneficjentów były: poziom wiedzy i przygotowanie prowadzących zajęcia, 
umiejętności przekazywania wiedzy przez trenerów oraz poziom merytoryczny 
szkoleń. Większość uczestników szkoleń wskazywała, że zajęcia, w których 
uczestniczyli, będą przydatne w ich obecnej/przyszłej pracy zawodowej. Miejsce 
szkolenia i wyposażenie techniczne sali oceniane były zazwyczaj powyżej 4. 

Ewaluacja warsztatów psychoedukacyjnych i seminariów prawnych: 
Wyniki ankiet ewaluacyjnych pokazały, że beneficjenci wysoko ocenili swój 
poziom zadowolenia z udział w warsztatach psychoedukacyjnych oraz w 
seminariach . Ogólna ocena warsztatów psychoedukacyjnych przy przyjętej 6-
stopniowej skali wyniosła 5,0.  Z kolei ocena seminariów prawnych wyniosła 4,9. 

Szkolenia zewnętrzne i dofinansowanie edukacji formalnej

W ramach działań szkoleniowych realizowanych przez Fundację dla 26 
Beneficjentów zostały wykupione specjalistyczne szkolenia zewnętrzne (w 
innych instytucjach lub firmach szkoleniowych), umożliwiające 
podniesienie/pozyskanie kwalifikacji w obszarach, w których Fundacja nie 
prowadzi szkoleń otwartych dla osób niepełnosprawnych. 

Beneficjenci uczestniczyli w następujących szkoleniach i kursach:
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• Grafik DTP, 
• Kontroler finansowy, 
• Obsługa programu WF Mag, 
• Prawo jazdy kat. B, 
• Obsługa kasy fiskalnej, 
• Obsługa programu Symfonia i Płatnik,
• Kurs grafiki Adobe Pfotoshop,
• Kurs języka angielskiego,
• Kurs  języka niemieckiego,
• Praktyczny kurs informatyki śledczej,
• Szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej,
• Grafika komputerowa,
• Wizaż – kurs podstawowy i specjalistyczny,
• Decoupage- wszystkie poziomy.
Szkolenia zewnętrzne zostały dostosowane do potrzeb edukacyjnych i planów 
zawodowych beneficjentów (podjęcie pracy, przekwalifikowanie się, założenie 
działalności gospodarczej). 
Pokrycie/dofinansowanie kosztów nauki było możliwe dzięki programowi 
Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie „Integracja dla samodzielności” oraz 
dzięki realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał 
Ludzki 2007-2013. 

Szkolenia e-learningowe

Fundacja oferuje swoim klientom dostęp do bezpłatnych szkoleń e-
learningowych, które są udostępniane na Platformie WBTServer. 
W ofercie znajdują się szkolenia o tematyce tj:  
• Wprowadzenie do e-learningu, 
• Przygotowanie do zdobycia Europejskiego Certyfikatu Umiejętności 
Komputerowych ECDL – poziom podstawowy, 
• Przygotowanie do zdobycia Europejskiego Certyfikatu Umiejętności 
Komputerowych ECDL – poziom zaawansowany,
• Oprogramowanie Adobe ( Photoshop, Illustrator, InDesign) 
• Oprogramowanie Macromedia ( Dreamweaver, Flash ) 
• E-firma – wykorzystanie narzędzi informatycznych i Internetu w  małej firmie, 
• Promocja zatrudnienia osób niepełnosprawnych, 
• Wspomaganie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
• Dwuletnie Studium Projektowania Graficznego i Multimediów, 
• Własna firma, 
• Zarządzanie małą firmą, 
• Telemarketing, 
• Promocja i wsparcie edukacji osób niepełnosprawnych. 

W 2011 roku przygotowano 3 nowe szkolenia e-learningowe, które pojawią się w 
ofercie w roku 2012:
• Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych,
• Przystosowanie stanowiska i środowiska pracy osoby niepełnosprawnej,
• Współpraca z osobami niepełnosprawnymi z różnymi rodzajami 
niepełnosprawności.

W 2011 roku z bezpłatnych szkoleń e-learningowych skorzystało 76 
uczestników. Szkolenia 
e-learningowe stanowiły niezależną formę nauki (e-learning) bądź też 
uzupełnienie nauki w formie stacjonarnej (blended learning). Użytkownicy 
najchętniej korzystali ze szkoleń: ECDL, Własna firma, Adobe Photoshop, Adobe 
Ilustrator, Adobe Indesign.

Wypożyczanie sprzętu komputerowego:

Uczestnicy szkoleń stacjonarnych (w szczególności kursów z zakresu podstaw 
obsługi komputera) mieli możliwość wypożyczenia w Fundacji komputera 
pozwalającego na ćwiczenie umiejętności nabytych podczas zajęć. Z możliwości 
wypożyczenia sprzętu komputerowego w 2011 roku skorzystało 17 osób.

W roku 2011 w Fundacji w ramach programu CEiAZON  zostały zrealizowane 
liczne projekty o charakterze edukacyjnym i aktywizacyjnym. Wśród 
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najistotniejszych należy wymienić:

Ze środków PFRON:

a) Podstawowe umiejętności na rynku pracy
Okres realizacji: 01.01.2010- 31.03.2013
Projekt ma charakter ogólnopolski.

Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających aktualne 
orzeczenie                                        o niepełnosprawności, bezrobotnych, 
nieaktywnych zawodowo bądź zatrudnionych poniżej kwalifikacji, będących w 
wieku aktywności zawodowej. Celem projektu jest rozwój umiejętności i 
kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy oraz wzrost aktywności w 
obszarze poszukiwania pracy  u beneficjentów projektu.

W ramach projektu są realizowane następujące działania merytoryczne:
• doradztwo zawodowe – opracowanie Indywidualnego Planu Działania z 
każdym Beneficjentem projektu;
• doradztwo zawodowe (konsultacje stacjonarne, telefoniczne oraz e-mailowe);
• doradztwo prawne (konsultacje stacjonarne, telefoniczne oraz e-mailowe);
• pośrednictwo pracy (baza ofert pracy dostępna jest w biurach  Fundacji oraz w 
wersji on-line);
• treningi psychoedukacyjne: trening autoprezentacji, trening rozwoju osobistego, 
trening asertywności, efektywnej komunikacji, aktywnego poszukiwania pracy, 
kreatywności;
• seminaria prawne: prawa osób niepełnosprawnych, prawo pracy, prawa 
obywatelskie, prawa pacjenta i konsumenta, prawne aspekty zakładania 
działalności gospodarczej, prawa obywatelskie.

b) Specjalistyczne umiejętności na rynku pracy
Okres realizacji: 01.01.2010- 31.03.2013
Projekt ma charakter ogólnopolski.

Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających aktualne 
orzeczenie o niepełnosprawności, bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo bądź 
zatrudnionych poniżej kwalifikacji, będących w wieku aktywności zawodowej. 
Celem ogólnym projektu jest wejście beneficjentów projektu na rynek pracy.

W ramach  projektu są realizowane następujące działania:
• doradztwo zawodowe – opracowanie Indywidualnego Planu Działania z 
każdym Beneficjentem projektu;
• szkolenia zawodowe: m.in. Bądź Przedsiębiorczy, Profesjonalny pracownik 
administracyjno-biurowy, III Sektor Twoją Szansą, Obsługa administracyjna 
projektów finansowanych ze środków Funduszy Strukturalnych,
• szkolenia informatyczne (umiejętności podstawowe): m.in. Podstawy obsługi 
komputera i Internetu: Poziom I, Obsługa komputera i Internetu: Poziom II, 
Excel: Poziom I,  Word: Poziom I, 
• szkolenia informatyczne (umiejętności specjalistyczne): m.in. zaawansowane 
kursy komputerowe: Excel, Access, PowerPoint, Word, Grafika komputerowa, 
tworzenie stron internetowych w języku HTML i CSS.

c)  „Podnoszę swoje kwalifikacje – aktywizuję innych”
Okres realizacji: 01.09.2011-31.03.2012
Zadanie skierowane jest do otoczenia osób niepełnosprawnych – pracowników 
Fundacji, instytucji pomocowych, lokalnych działaczy i liderów. Stanowi 
odpowiedź na problemy tej grupy związane z niewystarczającą wiedzą i 
umiejętnościami dotyczącymi możliwości wsparcia osób niepełnosprawnych w 
procesie aktywizacji społecznej i zawodowej. Celem głównym projektu jest 
wzrost wiedzy i umiejętności 142 osób – mieszkańców województwa 
mazowieckiego, podlaskiego i opolskiego (i województw ościennych), 
zaangażowanych w proces aktywizacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych, w okresie od września 2011 do marca 2012. 
I. W ramach projektu pracownicy Fundacji zostali przeszkoleni z zakresu:
• szkolenie pt: „Standaryzacja usług Fundacji” dotyczyło wypracowanych 
standardów Fundacji oraz procesu upowszechnieniu i przekazywania wiedzy 
dotyczącej modelu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich otoczenia.
• szkolenie pt: "Budowanie zespołu sukcesu" składało się z następujących 
modułów: Budowanie zespołu odnoszącego sukcesy, Główne obszary działania 
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kierownika zespołu, Inspirowanie członków zespołu, Warunki pozytywnego 
wywierania wpływu, Skuteczne delegowanie zadań, Efektywne zebrania.
• szkolenie pt: "Kreowanie wizerunku Fundacji zgodnie ze współczesną etykietą" 
składało się z następujących modułów: Współczesna etykieta w miejscu pracy, 
Kreowanie wizerunku Fundacji, Budowanie pierwszego wrażenia w kontaktach 
zawodowych, Sztuka komunikacji zgodnej z zasadami savoir-vivru.
• w ramach szkolenia pt. "Zarządzanie sobą w czasie i planowanie” uczestnicy 
nabyli umiejętności i wiedzę z zakresu zarządzania czasem i planowania. 
Zajęcia były również szansą do nauki odpowiedniego zarządzania własnym 
czasem w pracy. 
• szkolenie dla pośredników zatrudnionych w Fundacji pt. „Wzrost efektywności 
obsługi pracodawców i beneficjentów przez Dział Pośrednictwa Pracy”. 
Szkolenie składało się                       z następujących modułów: Prezentacja 
oferty z elementami autoprezentacji, Sprzedaż i obsługa klienta, Radzenie sobie 
z trudnymi klientami.
II. W ramach projektu pracownicy lokalnych instytucji pomocowych zostaną w 
2012 roku przeszkoleni z zakresu:
• Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych (wysokość 
dofinansowań, obsługa systemu dofinansowań PFRON – SOD).
• Współpraca z osobami niepełnosprawnymi z różnymi rodzajami 
niepełnosprawności – warsztaty.
• Nowelizacja ustawy o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych.
• Metody aktywizacji osób niepełnosprawnych. 
• Przystosowanie stanowiska i środowiska pracy osoby niepełnosprawnej 
(refundacja kosztów przystosowania, kwestie techniczne).
• Telepraca. 
III. W ramach projektu lokalne grupy inicjatywne w 2012 roku  zostaną 
przeszkolone z zakresu:
• Aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych jako przedmiot 
współpracy międzysektorowej. 

d) Pomóż wystartować niepełnosprawnym 
Okres realizacji: 01.10.2011-31.12.2011
Projekt miał na celu upowszechnienie pozytywnych postaw wobec 
niepełnosprawnych mieszkańców terenów wiejskich oraz poszerzenie wiedzy na 
temat modeli i metod wsparcia aktywności i samodzielności tych osób. W 
ramach projektu została opracowana i dystrybuowana publikacja „Pomóż 
wystartować niepełnosprawnym”. Publikacja przedstawia lokalne dobre praktyki 
– działania i inicjatywy zrealizowane na rzecz osób niepełnosprawnych na 
wsiach i w małych miastach, pokazuje modele działań ogólnopolskich organizacji 
pozarządowych, oraz przedstawia historie osobiste uczestników projektów. 
Zawiera także przewodnik po ulgach i uprawnieniach osób niepełnosprawnych. 
Zorganizowany został konkurs „Przełamujemy bariery - dobra praktyka na rzecz 
osób niepełnosprawnych”, który miał na celu zebranie informacji o projektach i 
inicjatywach realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych na wsiach i w 
małych miastach.

Ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

a)  „Nowe perspektywy zawodowe osób niepełnosprawnych”
Projekt finansowany w ramach Poddziałania 6.1.1 POKL. 
Okres realizacji: 30.08.2010 r. - 30.12.2011 r. 

Projekt był realizowany w woj. opolskim. Projekt miał na celu podniesienie 
poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia pozostających 
bez zatrudnienia 80 osób niepełnosprawnych w latach 2010-2011.
W ramach projektu realizowano następujące działania merytoryczne:
•  szkolenia z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu i oprogramowania:
- grafika komputerowa – tworzenie grafiki i stron www (programy: Photoshop, 
InDesign, Illustrator, Flash Professional, Dreamweaver, Fireworks),
- zaawansowane szkolenia informatyczne – obsługa komputera na poziomie 
średniozaawansowanym,  obsługa baz danych,
- bądź przedsiębiorczy, - zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej, 
przygotowanie biznesplanu, pozyskiwanie środków na prowadzenie firmy, 
zakładanie i prowadzenie spółdzielni socjalnej, 
- profesjonalny pracownik administracyjno-biurowy – obsługa programów i 
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urządzeń biurowych, podstawy j. angielskiego, obsługa klienta.
•  warsztaty miękkie prowadzone przez doświadczonych trenerów:
- autoprezentacja,
- asertywność,
- efektywna komunikacja,
- rozwój osobisty,
- aktywne poszukiwanie pracy.
•  doradztwo indywidualne: zawodowe, prawne, psychologiczne, 
•  pośrednictwo pracy – baza ofert pracy dostępnych w biurze Fundacji  oraz on- 
line
•  szkolenia e-learningowe  – m.in. kursy ECDL, programy graficzne, zakładanie 
własnej działalności gospodarczej.
Najbardziej aktywnym uczestnikom projektu sfinansowano szkolenia zewnętrzne 
podnoszące kwalifikacje zawodowe  dostosowane do indywidualnych potrzeb. 

b)  „Staże i szkolenia specjalistyczne dla osób niepełnosprawnych”

Projekt finansowany w ramach Działania 7.2, Poddziałania 7.2.1 POKL. 
Okres realizacji: 01.12.2010 r. - 30.06.2012 r.

Projekt ma na celu podniesienie w latach 2010-2012 poziomu integracji 
społeczno-zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 40 osób 
niepełnosprawnych, będących w wieku aktywności zawodowej, pozostających 
bez zatrudnienia i zamieszkujących na terenie województwa opolskiego.
W ramach projektu Fundacja realizuje:
• szkolenia zawodowe:
- profesjonalny pracownik księgowości – m.in. podstawy księgowości i 
rachunkowości, obsługa programów księgowych, księga przychodów i 
rozchodów,
- profesjonalny pracownik NGO – m.in. działalność organizacji pozarządowych 
oraz specyfika pracy w III sektorze, formy prawne III sektora – zakładanie 
fundacji i stowarzyszeń, wiedza z  zakresu metod projektowania działań, 
pozyskiwania środków i źródeł finansowania, pisanie wniosków o 
dofinansowanie działań, w tym ze środków Unii Europejskiej.
• trening umiejętności interpersonalnych prowadzony przez doświadczonego 
trenera:
- wzmacnianie umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie komunikacji i 
autoprezentacji,
• doradztwo indywidualne: zawodowe, prawne, psychologiczne, 
• pośrednictwo pracy – baza ofert pracy dostępnych w biurze Fundacji
• szkolenia e-learningowe – m.in. kursy ECDL, e-firma, zarządzanie małą firmą, 
telemarketing.

Najbardziej aktywni uczestnicy zyskali możliwość wzięcia udziału w 
dostosowanych do indywidualnych potrzeb szkoleniach podnoszących 
kwalifikacje zawodowe oraz płatnych stażach u pracodawców z woj. opolskiego.

c) „Certyfikowane szkolenia informatyczne – nowa szansa dla osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym”
Projekt finansowany w ramach Działania 7, Poddziałania 7.2.1 POKL. 
Okres realizacji: 01.04.2010 r. - 30.09.2011 r.

Projekt był realizowany w partnerstwie z Instytutem Maszyn Matematycznych. 
Projekt miał na celu edukację, aktywizację zawodową oraz integrację społeczną 
58 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z województwa 
mazowieckiego.  Projekt skierowany był do osób posiadających orzeczenie o 
niepełnosprawności i pozostających bez zatrudnienia, osób poniżej 25 roku 
życia i pozostających bez zatrudnienia oraz osób długotrwale bezrobotnych.

W ramach projektu Fundacja realizowała następujące działania merytoryczne:
1. Szkolenia komputerowe ECDL Advanced: 1, 2 lub 3 moduły do wyboru dla 
każdego Uczestnika, w modułach:
- Przetwarzanie tekstu
- Arkusze kalkulacyjne
- Bazy danych
- Grafika menadżerska i prezentacyjna.
2. Warsztaty psychoedukacyjne, do wyboru:
- autoprezentacja, 
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- asertywność, 
- radzenie sobie ze stresem 
3. Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, prawnikiem i psychologiem.

d) Studium projektowania graficznego i multimediów
Projekt finansowany w ramach Działania 7.2, Poddziałania 7.2.1 POKL. 
Okres realizacji: 01.09.2011 r. do 28.02.2014 r.

Projekt ma na celu podniesienie w latach 2011 – 2014 aktywności zawodowej i 
społecznej osób niepełnosprawnych oraz zdolności do zatrudnienia w zawodzie 
„Projektant grafiki i multimediów”. Projekt jest w trakcie realizacji i skierowany 
jest do 20 osób niepełnosprawnych z wykształceniem minimum średnim 
będących w wieku aktywności zawodowej, pozostających bez zatrudnienia i 
zamieszkujących w województwie podlaskim. 
W ramach projektu Fundacja realizuje:
• Kurs Studium projektowania graficznego i multimediów, m.in.: projektowanie 
graficzne – kompozycja, typografia, liternictwo, podstawy przekazy wizualnego, 
Adobe Design Premium – ilustrator. 

W roku 2011 zrealizowano działania przygotowawcze m.in.:
• przygotowanie dokumentacji projektowej takiej jak regulamin, ankieta 
zgłoszeniowa karty pracy doradców, wzory list obecności, umowy szkoleniowe,
• opracowanie narzędzi ewaluacyjnych.

Ze środków EFS (projekt systemowy) poprzez Warszawskie Centrum Pomocy 
Rodzinie:

Projekt „Podnoszę kwalifikacje – działam aktywnie”
Okres realizacji: 01.08.2011 do 15.11.2011

Celem ogólnym projektu było zwiększenie niezależności 50 niepełnosprawnych 
mieszkańców Warszawy zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ich 
integracja z resztą społeczeństwa w okresie realizacji projektu.
W ramach projektu Fundacja zrealizowała następujące działania
• Z zakresu aktywizacji edukacyjnej:
- szkolenie z zakresu kadr i finansów: „Pracownik działu kadr i finansów”,
- szkolenie z zakresu obsługi administracyjno-biurowej: „Profesjonalny pracownik 
administracyjno-biurowy”,
- szkolenia językowe na dwóch poziomach: „Kurs języka angielskiego- poziom 
podstawowy i średniozaawansowany”,
- zewnętrzne kursy zawodowe, 
- konsultacje doradcze.
• Z zakresu aktywizacji zdrowotnej:
- rehabilitację ruchową.

 
Ze środków miasta stołecznego Warszawa 
Projekt „Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych - 
przygotowanie niepełnosprawnych do podjęcia zatrudnienia”
Okres realizacji:  01.01.2011 do 31.12.2011
Projekt miał na celu zwiększenie niezależności niepełnosprawnych mieszkańców 
Warszawy zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ich integracja z resztą 
społeczeństwa.
Zostały zrealizowane następujące działania:
• doradztwo indywidualne (indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym, 
psychologiem, doradcą-prawnikiem, doradca ds. aktywizacyjnych) 
• warsztaty/treningi psychoedukacyjne:
- Trening zarządzania czasem,
- Trening autoprezentacji,
- Trening radzenia sobie ze stresem.
• szkolenia zawodowe:
- Od pomysłu do projektu,
- Obsługa administracyjna projektów.
• szkolenia komputerowe:
- Podstawy obsługi komputera i Internetu- poziom I,
- Podstawy obsługi komputera i Internetu- poziom II,
- Podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego (Excel) - poziom I,
- Projektowanie i zarządzanie bazą danych (Access) - poziom I.
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• pośrednictwo pracy.

Ze środków Centrum Komunikacji Społecznej w Warszawie

Projekt „Piknik NGO”
Okres realizacji: 01.09.2011 do 30.09.2011 r.

Celem realizacji zadania było zapoznanie mieszkańców Warszawy z 
działalnością i ofertą Fundacji. Podczas Pikniku na zorganizowanym stoisku 
przedstawiona została oferta usług Fundacji, z której mogą korzystać osoby 
niepełnosprawne (bezpłatne szkolenia, kursy, warsztaty, doradztwo: prawne, 
zawodowe, psychologiczne, aktywizacyjne, pośrednictwo pracy).
Udział w Pikniku NGO organizowanego podczas IV OFOPU miał za zadanie 
przedstawienie oferty Fundacji skierowanej do osób niepełnosprawnych. Celem 
działań proponowanych w formie warsztatowej było szerzenie wiedzy na temat 
niepełnosprawności wśród mieszkańców Warszawy, przełamywanie barier i 
stereotypów dotyczących osób niepełnosprawności a także szerzenie idei 
tolerancji, kształtowania postaw prospołecznych oraz szeroko rozumiane 
„oswajanie niepełnosprawności”. Uczestnicy zapoznali się z podstawowymi 
rodzajami niepełnosprawności. Dodatkowo przeprowadzone zostały zajęcia 
plastyczne dla dzieci. W ramach tego działania dzieci wykonały prace plastyczne 
na temat „Osoba niepełnosprawna taka sama jak Ja”, co pozwoliło zapoznać się 
z tematyką niepełnosprawności jako normalnego zjawiska.

Ze środków miasta Białystok

a) Projekt „WARTO PYTAĆ, WARTO WIEDZIEĆ - poradnictwo psychologiczne i 
społeczno-prawne skierowane do osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem 
nowych technologii”
Okres realizacji: 01.08.2011 do 31.12.2011 r.

Celem projektu było zapobieganie wykluczeniu społecznemu oraz bierności 
zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie psychologiczne oraz 
zwiększenie wiedzy prawnej, w szczególności na temat przysługujących 
uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej 
dotyczącej, wśród członków tej grupy.
W ramach projektu Fundacja zrealizowała następujące działania:
• indywidualne poradnictwo: 
- psychologiczne 
- prawne, obywatelskie i socjalne 
• spotkania informacyjne z udziałem przedstawicieli zawodów prawniczych oraz 
pracowników instytucji pomocowych, samorządu oraz organizacji 
pozarządowych,
• stworzenie oraz administrowanie internetowej miejskiej strony informacyjnej o 
bezpłatnym poradnictwie dla mieszkańców Białegostoku,
• redagowanie i dystrybucja 4 numerów newslettera poświęconego 
specjalistycznemu poradnictwu psychologicznemu, społeczno-prawnemu oraz 
udzielaniu informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, 
sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych.
b) Projekt „Każdy zdobywa jakiś szczyt – organizowanie i prowadzenie szkoleń 
dla osób niepełnosprawnych”
Okres realizacji: 01.07.2011 – 31.12.2011
Celem projektu było zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń, kursów, 
warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności 
społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i 
społecznie.
W ramach realizacji zadania przeprowadzono:
• warsztaty psychologiczne z zakresu efektywnej komunikacji interpersonalnej 
kreowania wizerunku, poznawania własnych atutów oraz aktywnego 
poszukiwania pracy,
• szkolenie z zakresu technik biurowych z wykorzystaniem technologii 
informacyjnych (m.in. obsługa komputera i Internetu, tworzenie dokumentów 
załatwianie spraw urzędowych drogą elektroniczną,
• grę miejską na terenie miasta Białystok.

 Aktywizacja społeczna i integracja osób niepełnosprawnych

W 2011 roku w ramach działań ukierunkowanych na integrację osób 
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niepełnosprawnych oraz zapewniające możliwość integracji ze środowiskiem 
osób sprawnych Fundacja zrealizowała następujące projekty:

Ze środków Zarządu Województwa Mazowieckiego

Projekt „Plener malarsko-fotograficzny oraz wycieczka turystyczna dla 
niepełnosprawnych mieszkańców Mazowsza”.
Okres realizacji 01.08.2011 do 30.11.2011 r.
Projekt miał na celu zwiększenie aktywności społecznej oraz rozwój 
zainteresowań wśród 70 osób niepełnosprawnych z terenu Mazowsza. 
W ramach projektu Fundacja zorganizowała:
• plener malarsko-fotograficzny do Gościńca Wiecha (skansen utrzymany w 
ludowym stylu), 
• wycieczkę do Żelazowej Woli, którą rozszerzono o dodatkowe miejscowości - 
Niepokalanów i Brochów,
• wernisaż prac malarskich i fotograficznych uczestników pleneru. Wystawa prac 
miała miejsce przy Fundacji na ul. Narbutta 49/51.

Ze środków Fundacji Wspólna Droga

Projekt „Akademia Plastyczna”.
Okres realizacji: 01.09.2011 do 31.01.2012 r.
Celem ogólnym projektu było zwiększenie aktywności społecznej i rozwój 
zainteresowań 20 osób niepełnosprawnych z terenu Mazowsza i Podlasia. 
Działania realizowane w ramach projektu miały również na celu zwiększenie 
aktywności społecznej osób niepełnosprawnych oraz promowanie ich 
twórczości.
W ramach projektu zorganizowano:
• 2 plenery malarskie,
• warsztaty plastyczne, które wieńczyła wystawa prac plastycznych w siedzibach 
Fundacji w Warszawie i Białymstoku.
• wydruk publikacji, w której zamieszczono konkursowe prace plastyczne. 

Ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, ze 
środków PFRON

Projekt „Mój świat w obiektywie” –  organizacja warsztatów fotograficznych dla 
osób niepełnosprawnych z terenu województwa podlaskiego.
Okres realizacji: 12.12.2011 do 31.12.2011 r.

Cel projektu było zwiększenie aktywności społecznej oraz budzenie i rozwijanie 
zainteresowań 20 osób niepełnosprawnych. W ramach realizacji zadania 
zorganizowano warsztaty fotograficzny oraz plener fotograficzny. Zagadnienia 
warsztatów obejmowały wiedzę techniczną (jak funkcjonuje aparat i jego 
obsługa, modelowanie światła zastanego i sztucznego) oraz wiedzę praktyczną 
taką jak: kadrowanie, ustawianie balansu bieli, obróbka graficzna oraz korekcja 
zdjęć.

Ze środków miasta Opola             

Projekt "Spotkania z kulturą - program integracji i rekreacji dla osób 
niepełnosprawnych".
Okres realizacji: 01.06.2011 do 30.11.2011 r.

Projekt miał na celu integrację środowiska niepełnosprawnych mieszkańców 
Opola oraz zwiększenie ich uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym 
miasta, rozbudzenie zainteresowań twórczych osób niepełnosprawnych, 
promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu. 
W ramach projektu zorganizowano spotkania filmowe oraz warsztaty 
fotograficzne. Prace, które powstały na warsztatach zostały wystawione w  
Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu.
Oprócz działań projektowych dotyczących obszaru kultury, rekreacji i rozwoju 
zainteresowań Fundacja w 2011 r. realizowała liczne zajęcia aktywizujące 
społecznie. Wśród najistotniejszych można wymienić:

A. Administrowanie ogólnomiejską stroną poradniczą www.poradnictwo.waw.pl
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Portal  www.poradnictwo.waw.pl powstał z inicjatywy organizacji i instytucji 
współpracujących w Komisji Dialogu Społecznego ds. Poradnictwa 
Specjalistycznego, dzięki finansowemu wsparciu Biura Polityki Społecznej 
Miasta Stołecznego Warszawy.
Na portalu  znajdują  się informacje dotyczące bezpłatnego poradnictwa 
udzielanego mieszkańcom Warszawy w obszarze: 
• rodzajów udzielanych porad (min. prawnych, zawodowych, psychologicznych, 
obywatelskich, pedagogicznych) i ich definicji,
• organizacji udzielających bezpłatnych konsultacji poradniczych,
• poradnictwa indywidualnego i grupowego, konkursów na działania z zakresu 
poradnictwa - organizowanych min. przez miasto st. Warszawa.
Administracja  portalu www.poradnictwo.waw.pl obejmowała następujące 
zdania:
• Uaktualnianie strony - wprowadzanie nowych treści na stronę, dodawanie zdjęć 
ze spotkań/imprez dotyczących poradnictwa, wprowadzanie aktualnych 
informacji dotyczących bezpłatnego poradnictwa indywidualnego i grupowego,
• Współpraca z Komisją dialogu społecznego ds. poradnictwa specjalistycznego 
oraz z innymi Komisjami zajmującymi się działaniami o charakterze 
poradniczym,
• Dodawanie nowych funkcji strony(techniczne) – dostosowanie do potrzeb 
beneficjentów (mieszkańców Warszawy),
• Uaktualnienie zaawansowanej wyszukiwarki (wyszukiwanie po poradzie,  
specjalistycznej obsłudze klienta, przystosowaniach dla ON),
• Dodawanie zmian dotyczących organizacji, których dane zostały zamieszczone 
na stronie poradnictwa,
• Dodawanie na stronę nowych organizacji świadczących usługi poradnicze w 
Warszawie.
• Opracowanie i wydrukowanie materiałów promocyjnych oraz ich dystrybucja w 
urzędach dzielnicowych, ośrodkach pomocy społecznej, punktach informacyjno-
konsultacyjnych , powiatowych urzędach pracy oraz organizacjach  
pozarządowych.
• Promocja drogą internetową i e- mailową oraz poprzez uczestnictwo w 
imprezach promocyjno-informacyjnych.
W ciągu roku 2011 liczba wejść na stronę www.poradnictwo.waw.pl stale 
wzrastała, w sumie odnotowano ponad 30 tysięcy wejść. 

B. Zajęcia grupy plastycznej „Tubka”  
Grupa Tubka skupia miłośników malarstwa są to niepełnosprawni artyści-
amatorzy. Prace przez nich wykonane są od czasu do czasu wystawiane w 
naszej Fundacji oraz poza nią na różnych wystawach. Fundacji przez cały rok 
były również organizowane cykliczne wystawy prac uczestników (fotograficzne, 
malarskie). Dzięki staraniom Komisji Podopiecznych i projektom w 2011 r. 
odbyły się różne wystawy prac plastycznych oraz warsztaty sztuki malarstwa:
• lipiec 2011 wystawa L. Kobylińskiego,
• wrzesień 2011 wystawa B. Sacharewicz,
• listopad 2011 warsztaty malowania Ikon,
• warsztaty fotograficzne,
• wystawa fotograficzna podopiecznych,
• grudzień 2011 warsztat ozdób na Wigilię.
Dzięki grupie Tubka osoby z niepełnosprawnością mogą aktywizować się 
społecznie i rozwijać swoje pasje artystyczne, promowana jest  także sztuka 
osób niepełnosprawnych.

C. Grupa wsparcia 
Działania Grupy Samopomocowej ma za zadanie integrowanie środowiska 
klientów, podopiecznych oraz pracowników, wolontariuszy i przyjaciół Fundacji.
W ramach tej grupy zorganizowaliśmy:
• maj 2011 wycieczka do Zamku Królewskiego,
• dwa pikniki integracyjne lipiec i wrzesień  2011 na polach mokotowskich,
• tematyczne spotkania integracyjne.

D. Uczestnictwo w kulturze 
W ramach tej sekcji chcielibyśmy wspólnie z Podopiecznymi w ramach integracji 
korzystać z wszelkich interesujących wydarzeń kulturalnych. Zorganizowaliśmy: 
• Od marca do grudnia 2011 konkurs literacki dla podopiecznych i beneficjentów 
dla najlepszych literatów były przygotowane przez Fundacje nagrody pieniężne,
• Sierpień 2011 wyjście do Centrum Nauki Kopernik,
• Sierpień-Grudzień 2011 wyjścia podopiecznych i wolontariuszy  do teatru 
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Powszechnego i Studio.

E. Spotkanie wielkanocne i wigilijne dla osób niepełnosprawnych 
Jak co roku, także w roku 2011 Komisja Podopiecznych zorganizowała 
spotkania świąteczne: wielkanocne oraz wigilijne. Uczestniczyły w nich osoby z 
orzeczoną niepełnosprawnością – podopieczni Fundacji i beneficjenci. 
Większość spośród uczestników spotkań to osoby ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności. Bardzo licznie przybyły osoby poruszające się na wózkach 
(większość osób niemająca zatrudnienia, utrzymująca się z renty). Obecni byli 
także członkowie rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunowie, pracownicy oraz 
wolontariusze. Spotkania te są organizowane dzięki wspólnej pomocy osób 
działających w Komisji Podopiecznych, pracowników Fundacji oraz 
wolontariuszy.
W 2011 roku w spotkaniu wigilijnym uczestniczyło około 130 osób. W ramach 
spotkania wielkanocnego spotkało się około 80 osób. W trakcie spotkania 
Wigilijnego zaproszony został profesjonalny chór razem z nim śpiewaliśmy 
kolędy.  Rozdaliśmy także nagrody w ramach konkursu literackiego, a za 
wieloletnią pomoc  przekazaliśmy dyplomy dla wolontariuszy.

F. Rehabilitacja ruchowa
W ramach dofinansowania uzyskanego z Warszawskiego Centrum Pomocy 
Rodzinie zrealizowano 311 godzin rehabilitacji ruchowej indywidualnej dla 9 
osób oraz 16,5h rehabilitacji dla 1 uczestnika w formie basenu. Łącznie odbyło 
się 327,5 godziny rehabilitacji.

G. Staże i wolontariat w Fundacji
w 2011 r. Fundacja współpracowała z 36 wolontariuszami i 1 praktykantem, 
którzy byli zaangażowani w różnego typu działania wspierające Fundację 
(pomoc w rozdawaniu paczek, wsparcie przy organizacji spotkania 
wielkanocnego i wigilijnego, pomoc w pracach biurowych i promocyjnych w 
projektach). Ponadto wolontariusze byli zaangażowani w działania organizacyjne 
i pomoc osobom niepełnosprawnym podczas wycieczek i zajęć plastycznych 
organizowanych w Fundacji. 

Działania promocyjne i informacyjne

Działania promocyjno-informacyjne prowadzone w ramach Centrów Edukacji i 
Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych 
Gwarancją sukcesu działań realizowanych w CEiAZON jest ich intensywna 
promocja wśród beneficjentów Fundacji oraz innych osób potencjalnie 
zainteresowanych uczestnictwem w realizowanym wsparciu. 
Na działania promocyjno- informacyjne składają się:
• opracowanie materiałów informacyjnych i ich dystrybucja w biurach Fundacji, 
wśród organizacji pozarządowych, instytucji pomocowych działających na rzecz 
osób niepełnosprawnych,
• upowszechnianie informacji drogą elektroniczną wśród klientów Fundacji 
zarejestrowanych w bazie Fundacji, wśród innych organizacji  i instytucji 
działających na rzecz osób niepełnosprawnych,
• promocja działań wśród studentów z niepełnosprawnością, współpraca z 
uczelnianymi Biurami Karier dla Osób Niepełnosprawnych, współpraca z 
uczelniami wyższymi: Akademią Pedagogiki Specjalnej, Uniwersytetem 
Warszawskim, Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej, Szkołą Główną 
Handlową, Uniwersytetem w Białymstoku i innymi,
• umieszczanie i aktualizacja bieżących informacji na temat realizowanych 
działań (szkoleń, kursów, konsultacji indywidualnych oraz aktualnych ofert pracy) 
na stronie internetowej Fundacji www.fpmiinr.org.pl,
• promocja działań na internetowych portalach społecznościowo-informacyjnych 
dla osób niepełnosprawnych (facebook, goldenline, bezbarier.pl, ipon.pl, silne.pl 
i wiele innych).
A. Dni  Otwarte, seminaria, konferencje etc.  
Działania realizowane w projekcie promowane i rozpowszechniane są także 
podczas różnych spotkań z klientami Fundacji, aktywizujących społecznie osoby 
niepełnosprawne, spełniające również funkcję integracyjną np. 
• Dni Otwarte w Fundacji, podczas których realizowane są ciekawe spotkania ze 
specjalistami, warsztaty artystyczne (kwiecień 2011, luty 2012, marzec 2012): 
m.in. w opolskim oddziale Fundacji w ramach Dni Otwartych odbyły się 
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ekowarsztaty (luty 2012) oraz warsztaty z tworzenia biżuterii (marzec 2012), w 
Białymstoku - wykłady i poradnictwo indywidualne z zakresu prawa 
podatkowego (luty 2012). 
• Realizowane działania rozpowszechnione były również podczas seminarium 
dla przedsiębiorców w społeczności osób niepełnosprawnych dla PKPP 
Lewiatan / Lewiatan Business Angels w listopadzie 2011 roku. W opolskim 
oddziale Fundacji we wrześniu 2011odbyło się seminarium prawne dla firmy 
Nutricia. 
• W czerwcu 2011 roku pracownicy Fundacji przeprowadzili w ramach II edycji 
Letniej Akademii Kariery Biura Karier Uniwersytetu w Białymstoku warsztaty 
dotyczące samodoskonalenia i prawnych zagadnień wchodzenia na rynek pracy 
skierowane do studentów oraz absolwentów uczelni białostockich. 
• Fundacja angażuje się również w imprezy społeczne o zasięgu lokalnym (np. 
Święto Ulicy Narbutta-czerwiec), promując działania projektu i przedstawiając 
podczas nich ofertę Fundacji skierowaną do osób niepełnosprawnych. Projekt 
został zgłoszony w maju 2011 roku do konkursu „Inicjatywa Społeczna Roku 
2010” organizowanego przez Wojewodę Podlaskiego.
• Podczas IV Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych, w trakcie, 
którego organizowany był Piknik NGO, Fundacja zaprezentowała na 
przygotowanym stoisku ofertę skierowaną do osób niepełnosprawnych, 
przeprowadziliśmy również warsztat dotyczący postrzegania i przełamywania 
stereotypów dotyczących osób niepełnosprawnych. 
• 9-10 września 2011 w Opolu odbyły się „Dni osób niepełnosprawnych, na 
których prezentowaliśmy naszą ofertę skierowaną do osób niepełnosprawnych. 
• 23 września wzięliśmy udział w III Targach Organizacji Pozarządowych 
zorganizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. 
• Dnia 11 czerwca 2011 roku Fundacja prezentowała swoje działania podczas V 
Forum Organizacji Pozarządowych w Białymstoku, jak i lutego 2012 roku 
podczas spotkania podsumowującego projekt „Wsparcie osób 
niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy II” w Caritas Archidiecezji 
Białostockiej.
• Dnia 2 grudnia 2011 roku braliśmy udział w konferencji zorganizowanej w 
ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych przez 
Departament Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku, a 
poświęconej rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
• Dodatkowo działania CEiAZON promowane były podczas różnych spotkań m. 
in. podczas Dnia Porad dla osób niepełnosprawnych zorganizowanego przez 
Urząd Dzielnicy Bemowo. Tego dnia przedstawione były działania projektu 
skierowane do osób niepełnosprawnych. Fundacja występowała w roli eksperta 
ds. aktywizacji zawodowej dla osób niepełnosprawnych. W podobnej inicjatywie 
wzięliśmy udział podczas spotkania zrealizowanego dla osób niepełnosprawnych 
w Urzędzie Pracy w Błoniu, podczas którego zostały przedstawione działania 
Fundacji, ofertę projektu oraz możliwości wsparcia osób niepełnosprawnych na 
rynku pracy przez Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych (16.03.2012)
• W grudniu 2011 prowadziliśmy bezpłatne konsultacje/porady w ramach Dni 
Otwartych dla osób niepełnosprawnych zorganizowanych przez Powiatowy 
Urząd Pracy w Krapkowicach. 
• 1-2.12.2011 uczestniczyliśmy w Ogólnopolskim Sympozjum Studenckich Kół 
Naukowych na temat „Funkcjonowania i rehabilitacji osoby dorosłej z 
niepełnosprawnością”, gdzie również wystąpiliśmy w roli eksperta ds. aktywizacji 
zawodowej dla osób niepełnosprawnych. 
• Fundacja brała udział w roli eksperta w debacie oksfordzkiej na temat: "Osoby 
niepełnosprawne w województwie podlaskim mają stworzone warunki do 
aktywizacji zawodowej", która odbyła się 12 grudnia 2011 r. w Białymstoku.

B. Targi pracy 
W celu upowszechnienia działań wśród osób niepełnosprawnych i pracodawców 
chcących zatrudniać osoby niepełnosprawne uczestniczyliśmy w targach pracy: 
• IX Praskie Targi Pracy (18.05.2011),
• IV Tragi Pracy „z Ochotą do Pracy” (7.06.2011),
• Mokotowskie Targi Pracy (8.10.2011),
• Targi Pracy i Przedsiębiorczości (19.10.2011),
• Opolskie Targi Edukacji i Rynku Pracy zorganizowane przez Wojewódzki 
Urząd Pracy w Opolu (6-7.04.2011),
• Targi Edukacji i Pracy 2011 zorganizowane przez Opolską Wojewódzką 
Komendę Ochotniczych Hufców Pracy (12.04. 2011- Brzeg, 6.05. 2011 - Nysa),
• Targi Edukacji i Pracy 2012 zorganizowane przez Opolską Wojewódzką 
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Komendę Ochotniczych Hufców Pracy (27.03.2012 – Kluczbork, 29.03.2011 – 
Kędzierzyn-Koźle),
• V Forum Rynku Pracy zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w 
Białymstoku (21.03.2012).

C. Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi
Aby zagwarantować powodzenie działań realizowanych w CEiAZON, Fundacja 
współpracuje z instytucjami zajmującymi się pomocą osobom 
niepełnosprawnym, na bieżąco dystrybuuje materiały informacyjno-promocyjne o 
działaniach m.in.: w OPS-ach, Urzędach Pracy, Dzielnicowych Wydziałach 
Spraw Społecznych i Zdrowia, organizacjach pozarządowych, biurach karier 
uczelni wyższych. 
Dodatkowo podczas szkoleń realizowanych przez Fundację dla pracowników 
instytucji realizujących inicjatywy na rzecz osób wykluczonych społecznie 
przedstawiana była oferta Fundacji skierowana do osób niepełnosprawnych oraz 
nasze działania przedstawiające dobre praktyki w obszarze aktywizacji 
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
Fundacja angażuje się w główny nurt dyskusji na temat problematyki osób 
niepełnosprawnych poprzez udział w Koalicji na Rzecz Osób z 
Niepełnosprawnością, Federacji MAZOWIA, Komisjach Dialogu Społecznego ds. 
Poradnictwa Specjalistycznego oraz ds. Niepełnosprawności m.st. Warszawy i 
Komisji ds. Dostępności Przestrzeni Miejskiej przy Urzędzie Miasta Białystok. 
Bierze udział w pracach Sieci „Równość i różnorodność – praktycznie” – projektu 
realizowanego przez Fundację Fundusz Współpracy i Towarzystwo Edukacji 
Antydyskryminacyjnej. Jest członkiem Federacji Organizacji Pozarządowych 
Miasta Białystok i Podlaskiej Sieci Pozarządowej.
D. Współpraca z mediami
W celu promocji działań skierowanych do osób niepełnosprawnych aktywnie 
współpracujemy z mediami (prasą lokalną, portalami internetowymi, radiem i 
telewizją), czego efektem są publikacje, wywiady i artykuły m.in.: w Gazecie 
Wyborczej, Pulsie Biznesu, Gazecie Prawnej, Metrze, Magazynie CHIP, Gazecie 
Współczesnej, Nowej Trybunie Opolskiej, TVP, TVN Warszawa, Radio Opole, 
Warszawa i Białystok, oraz portalach Onet.pl, niepełnosprawni.pl, 
mmbialystok.pl, ngo.pl.  

Standaryzacja usług 

W 2011 roku Fundacja kontynuowała proces aktualizacji standardów wszystkich 
usług realizowanych przez Fundację w obszarach: doradztwa, szkoleń oraz 
pośrednictwo pracy. Wszystkie standardy szczegółowo zweryfikowano i 
zaktualizowano zgodnie z obowiązującymi w Fundacji regulaminami, 
zarządzeniami i procedurami wewnętrznymi. Standardy poszczególnych usług 
dostosowano również do zmieniających się potrzeb beneficjentów oraz 
wymogów rynku pracy. 
W celu ujednolicenia pracy we wszystkich Oddziałach Fundacji oraz zebraniu 
ogólnych zasad prowadzenia usług oraz ich monitoringu i ewaluacji.  Zostały 
opracowane ogólne wytyczne do wszystkich standardów poszczególnych usług, 
tj.:
• Wstęp do standardów,
• Monitoring i ewaluacja standardów ,
• Zasady ogólne dotyczące wszystkich wystandaryzowanych usług,
• Standard recepcji

Program e-Centra oraz działania związane z integracją osób niepełnosprawnych 
na terenach wiejskich:

Program e-Centra został powołany przez Fundację dzięki wsparciu 
merytorycznemu i finansowemu firmy Microsoft oraz The Alliance on Skills for 
Employability. Głównym celem Programu jest wsparcie w działaniu i rozwoju 
istniejących w Polsce Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (tzw. PIAP-
ów), w szczególności Centrów Kształcenia na Odległość na Wsiach. Program 
zakłada stworzenie systemowego rozwiązania, które połączy e-Centra w sieć i 
stworzy infrastrukturę wsparcia dla tej sieci zarówno na poziomie regionalnym, 
jak i ogólnopolskim. e-Centra stanowią doskonałe narzędzie do działań 
edukacyjnych i aktywizacyjnych, mogą wspierać przedsiębiorczość, 
przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu i cyfrowemu oraz na wielu 
płaszczyznach wspierać rynek pracy w Polsce. Dzięki odpowiedniemu 
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wykorzystaniu potencjału tych placówek możliwe będzie wsparcie rozwoju 
kapitału ludzkiego w regionach oraz wdrożenie rozwiązań przeciwdziałających 
wykluczeniu społecznemu dyskryminowanych grup społecznych, np. osób 
niepełnosprawnych, starszych, mieszkańców wsi. Rozwiązanie to umożliwi 
wykorzystanie efektu skali, m.in.: zmniejszenie kosztów jednostkowych 
tworzenia zasobów edukacyjnych i aktywizacyjnych e-Centrów, zmniejszenie 
kosztów szkoleń i wyrównanie kompetencji kadry e-Centrów, koordynację 
pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych, zwiększenie 
dostępności zasobów edukacyjnych i aktywizacyjnych dla społeczeństwa.
Geneza Programu sięga realizacji projektu „Centra Kształcenia na Odległość na 
Wsiach”. W ramach projektu w okresie od czerwca 2007 do grudnia 2008 roku 
Fundacja współtworzyła 404 centra kształcenia na odległość. Centra 
wyposażone zostały w sprzęt komputerowy, biurowy i specjalistyczny, 
pozwalający osobom niepełnosprawnym na pracę z komputerem oraz pakiet 51 
szkoleń e-learning z różnych dziedzin. Obecnie centra kontynuują działania, do 
których realizacji zostały powołane – pomagają rozwinąć umiejętności społeczne 
i zawodowe, prowadzą bezpłatne szkolenia e-learningowe oraz pobudzają 
aktywność kulturalną lokalnej społeczności. Fundacja zadbała o to, aby 
zatrudnieni w centrach opiekunowie zostali przeszkoleni w aktywizowaniu osób 
niepełnosprawnych i niesieniu im określonych form pomocy. 
Aktualnie, po zakończeniu realizacji projektu, centra borykają się z wieloma 
barierami, z których najważniejszą jest brak środków finansowych na bieżącą 
działalność oraz rozwój. Ponadto głównymi czynnikami wpływającymi na 
hamowanie rozwoju potencjału centrów są braki kompetencyjne kadry, brak 
dostępu do dodatkowych, bezpłatnych treści szkoleniowych, dezaktualizacja 
szkoleń funkcjonujących w centrach oraz starzenie się sprzętu komputerowego. 
Program e-Centra wykracza ilościowo poza 404 centra kształcenia na odległość. 
W ramach różnych programów i projektów powstały w całej Polsce inne placówki 
o podobnym profilu działalności, które obecnie posiadają podobne problemy. 
Według różnych szacunków centrów w Polsce jest około 5000. Celem programu 
jest zwrócenie uwagi władz państwowych, samorządowych, organizacji 
pozarządowych i innych instytucji na konieczność podjęcia spójnych i trwałych 
działań zmierzających do wsparcia centrów. Konieczne jest wyznaczenie 
miejsca centrów w polityce państwa, ponieważ nakład inwestycyjny poniesiony 
przez społeczeństwo powinien zostać w pełni wykorzystany. Fundacja w ramach 
swoich możliwości podejmuje działania informacyjno-promocyjne, a także 
udziela merytorycznego wsparcia poprzez wdrażanie w poszczególnych 
centrach projektów, nowych szkoleń i oprogramowania informatycznego. 
Fundacja przywiązuje szczególną uwagę do działań mających na celu 
aktywizację osób niepełnosprawnych poprzez specjalnie dostosowaną i 
dostępną ofertę centrów. 
Dzięki Programowi e-Centra FPMIINR niesie pomoc osobom niepełnosprawnym 
tam, gdzie są one grupą najbardziej zaniedbaną i pozbawioną dostępu do 
dostosowanej do ich potrzeb pomocy – na wsiach i w małych miasteczkach. 
Fundacja prowadzi kompleksowe działania mające na celu wsparcie e-Centrów. 
Działania te obejmują: 
- zbieranie i opracowywanie informacji na temat liczby e-Centrów – położenia, 
wyposażenia, sposobów wykorzystywania (dobre praktyki) i potencjału, jakim 
centra mogą służyć lokalnym społecznościom,
- promocję potencjału e-Centrów: informowanie wszystkich potencjalnie 
zainteresowanych podmiotów (strona rządowa, samorządowa wszystkich 
szczebli, organizacje pozarządowe, partnerzy biznesowi) o możliwościach 
ogromnej bazy infrastrukturalnej użytecznej m.in. do celów edukacyjnych, 
społecznych, aktywizacyjnych, kulturalnych,
- działalność lobbingową u przedstawicieli władz w sprawie potrzeby 
wykorzystania potencjału e-Centrów i potrzebnych w tym celu rozwiązań i 
inwestycji,
- działania mające na celu wsparcie centrów poprzez oferowanie im: darmowego 
oprogramowania, szkoleń, narzędzi promocyjnych, publikacji itp. 
Firma Microsoft wsparła program e-Centra grantem w wysokości $60,000.00.

Działania szkoleniowe

1. Projekty partnerskie: „Ekspert w regionie” na obszarze województwa 
mazowieckiego realizowane z Firmą Ecorys.
Każdy z projektów został przygotowany i złożony w odpowiedzi na konkurs 
otwarty ogłoszony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów 
Unijnych, w ramach komponentu regionalnego PO Kapitał Ludzki, Priorytet IX 
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Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne 
inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Projekty miały na celu 
zwiększenie aktywności mieszkańców gmin w pozyskiwaniu funduszy i realizacji 
wniosków dofinansowywanych ze środków unijnych, a także pobudzenie 
aktywności lokalnych społeczności i wykorzystanie ich potencjału. Projekty 
wykorzystywały infrastrukturę Centrów Kształcenia na Odległość na Wsiach.
Łącznie w projektach:
• uczestniczyło 40  beneficjentów,
• przeprowadzono 172 h szkoleń stacjonarnych i zdalnych (w formie 
webinariów),
• przeprowadzono 40 h konsultacji indywidualnych,
• powstało 40 wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie projektów w ramach 
wybranych działań PO KL - najczęściej dotyczyły one wyrównywania szans 
edukacyjnych i zapewnienia wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych 
w systemie oświaty, wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z grup o 
utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenia różnic w jakości usług 
edukacyjnych, a także inicjatyw lokalnych na rzecz integracji, oddolnych 
inicjatyw edukacyjnych na obszarach wiejskich oraz  transferu wiedzy, wsparcia 
dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw. Projektodawcami były głównie 
placówki oświatowe, stowarzyszenia, gminne samorządowe jednostki 
organizacyjne.
2. Projekt „e-Centra szansą na usamodzielnienie się niepełnosprawnych 
mieszkańców z terenów wiejskich” w okresie 01.04.2011 – 31.03.2012  (całość 
działań do 31.03.2013 r.) ze środków PFRON.
Cel realizacji:
 Celem ogólnym projektu jest zwiększenie samodzielności osób 
niepełnosprawnych (beneficjentów projektu), w tym wykorzystanie potencjału 7 
wybranych powiatowych Centrów Kształcenia Na Odległość poprzez wdrożenie 
w ich strukturze powiązanych ze sobą specjalistycznych działań mających 
zwiększyć zaradność życiową i niezależność osób niepełnosprawnych 
zamieszkujących tereny wiejskie. 
• podniesienie dostępu osób niepełnosprawnych do profesjonalnych i 
bezpłatnych usług szkoleniowych i warsztatów w zakresie nabywania i rozwijania 
kompetencji społecznych oraz edukacji pozaformalnej, 
• umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w profesjonalnie 
prowadzonych i bezpłatnych środowiskowych grupach wsparcia, 
umożliwienie osobom niepełnoprawnym określenia swoich możliwości 
społecznych oraz wyznaczenie optymalnego kierunku rozwoju 
psychospołecznego (IPD).

Obszar realizacji zadania w roku 2011: siedem gmin na terenie kraju:
• Gmina Krasocin,
• Gmina Góra Motyczna,
• Gmina Jastew,
• Gmina Rutki,
• Gmina Rogowo  (powiat żniński, woj. kujawsko-pomorskie), 
• Gmina Kurzętnik ,
• Gmina Kamienna Wola. 

W 2011 r. w ramach projektu objęto wsparciem 62 osoby niepełnosprawne. 

3. Projekt finansowany w ramach Działania 9.5 POKL: „Aktywni mieszkańcy 
Gminy Pokój”.
Okres realizacji: 01.11.2010 r. - 31.03.2011 r.
Projekt był realizowany w woj. opolskim w partnerstwie z gminą Pokój. Projekt 
miał na celu zwiększenie w okresie od 01.11.2010 do 31.03.2011 aktywności 
edukacyjnej 30 mieszkańców gminy wiejskiej Pokój przy wykorzystaniu 
istniejącego potencjału Centów Kształcenia na Odległość.
W ramach  projektu realizowano następujące działania:
• kurs języka angielskiego (podstawowy i zaawansowany),
• szkolenie e-Obywatel, w tym: e-urzędy, e-zakupy, e-praca, e-edukacja, e-
integracja,
• szkolenia e-learningowe.

Działania realizowane w ramach Programu e-Centra zostały sfinansowane ze 
środków: 

1) Europejskiego Funduszu Społecznego- Program Operacyjny Kapitał Ludzki, 
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2) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
3) Funduszy Firmy Microsoft.

Program działań skierowanych do Podopiecznych Fundacji 
Dary rzeczowe:
W ramach umowy z Fundacją „Bank Żywności SOS” w Warszawie, Komisja 
Podopiecznych uczestniczyła w programie pomocy żywnościowej – 
„Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej 2011”. W 
ramach programu rozdano od kwietnia do grudnia 2011 r. 300 paczek 
żywnościowych. Paczki otrzymało średnio miesięcznie 50 podopiecznych 
Fundacji. Działanie to wspierali wolontariusze i pracownicy Fundacji, którzy 
wydawali paczki oraz rozwozili je do osób, które z powodu niepełnosprawności 
nie wychodzą z domu.
W akcji Świątecznej Zbiórki Żywności koordynowanej przez Federację Polskich 
Banków Żywności uczestniczyli wolontariusze Komisji Podopiecznych i 
pracownicy naszej Fundacji pomagając przy sortowaniu żywności w 
magazynach Fundacji „Bank Żywności SOS” w Warszawie W czasie akcji zbiórki 
świątecznej Bank Żywności zebrał 97932,65 kg. żywności dla najuboższych. 
Otrzymaliśmy podziękowanie za pomoc w  przygotowaniu tej akcji.

Wspomaganie w gromadzeniu środków finansowych na leczenie i rehabilitację
Fundacja w roku 2011 wspierała leczenie i rehabilitację 2 osób 
niepełnosprawnych - podopiecznych Fundacji (dawni współpracownicy 
Fundacji), potrzebujących szczególnego wsparcia ze względu na trudną sytuację 
zdrowotną i materialną.

Inne działania

Działania Fundacji w Komisjach:
Komisja Dialogu Społecznego ds. Poradnictwa Specjalistycznego m.st. 
Warszawy spotkała się w roku 2011 – 9 razy. Na pierwszym spotkaniu Komisji w 
styczniu 2011 roku została wybrana jej przewodnicząca przedstawicielka 
Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo - Anna 
Góral.
W roku 2011 należało do Komisji 16 organizacji pozarządowych zajmujących 
poradnictwem. 
Działalność Komisji:
1. Przedstawiciele Komisji brali udział w spotkaniach Forum Dialogu 
Społecznego oraz w spotkaniu opiniującym  założenia merytoryczne Biura 
Polityki Społecznej na 2012 rok. 
2. Komisja nadzorowała merytorycznie portal WWW.poradnictwo.waw.pl w roku 
2011 oraz przygotowała założenia do projektu ogólnomiejskiego  portalu 
poradniczego na rok 2012. 
3. Komisja rozpoczęła proces aktualizacji Standardów usług poradniczych, który 
stworzyła w roku 2006. 
4. Organizacje obecne podczas posiedzeń Komisji miały możliwość 
prezentowania swoich aktualnych projektów poradniczych, jedna z organizacji - 
Akademia Iuris- otrzymała nagrodę PRO PUBLICO BONO. 
5. Przedstawiciele Komisji na bieżąco wymieniali swoje doświadczenia związane 
z udzielaniem usług poradniczych. 
6. Komisja zajmował się również omówieniem programu współpracy z miastem 
na rok 2012 
7. Członkowi Komisji zainicjowali temat ewaluacji/monitoringu  minimalnych 
standardów usług poradniczych, który ma być kontynuowany w roku 2012.  
8. Przedstawicielka Komisji zasiadała w komisji konkursowej  oceniającej małe 
granty.

Komisji Dialogu Społecznego m. st Warszawy ds. Niepełnosprawności, w której  
Fundacja zaangażowana jest w główny nurt dyskusji i działań podejmowanych w 
temacie problematyki osób niepełnosprawnych. Zadaniem Fundacji jest udział w 
pracach Komisji na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych w Warszawie, 
przedstawianie bieżących trudności, jakie spotykają osoby niepełnosprawne w 
procesie aktywizacji społecznej i zawodowej oraz wspólnie z innym 
organizacjami poszukiwanie możliwości rozwiązań.
Na spotkania Komisji zapraszani są przedstawiciele urzędów i instytucji, które 
mają realny wpływ na kształtowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 
Warszawie. We wszystkich spotkaniach łącznie z zrzeszonymi organizacjami 
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pozarządowymi uczestniczą również przedstawiciele Biura Polityki Społecznej 
m. st Warszawy.
Członkowie komisji w roku 2011 brali udział w opiniowaniu założeń 
merytorycznych Wydziału Osób Niepełnosprawnych do budżetu na 2012 rok 
oraz w posiedzeniach konkursowych w ramach projektów realizowanych na 
rzecz osób niepełnosprawnych realizowanych przez różne instytucje.
Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością:
Przedstawicielem Fundacji w Koalicji, a równocześnie ekspertem ds. 
niepełnosprawności ruchowej jest Agata Pękala- Gawska. W roku 2011 eksperci 
pracowali nad koszykiem usług podstawowych dla osób niepełnosprawnych, w 
podziale na rodzaje niepełnosprawności- zakończenie prac planowane jest na 
lipiec 2012. W roku 2011 opracowano także ekspertyzy dot. oferowanych usług 
w zakresie aktywizacji społecznej w podziale na rodzaje  niepełnosprawności. 
Przedstawicielka Fundacji przygotowała ekspertyzę dot. usług oferowanych dla 
osób z niepełnosprawnością narządu ruchu.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację 
działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, 
„zagranica”)

cały kraj

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji 
społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w 
przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o 
systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1

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

Liczba odbiorców działań organizacji

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

2781

0

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

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

Lp Nazwa placówki Miejscowość/ci, w której/ych 
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym

1 Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych, oddział w Opolu

Opole 536

2 Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych, oddział w Białymstoku

Białystok 704

3 Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych, oddział w Warszawie

Warszawa 1541
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1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

W 2011 prowadzono nieodpłatną działalność statutową w 
następujących obszarach:
1) kształcenie i doskonalenie zawodowe, szczególnie w zakresie 
informatyki 
2) organizacja procesu aktywizacji zawodowej i społecznej 
rehabilitacji społecznej 
3) prowadzenie rzecznictwa i poradnictwa 
4) pośrednictwo i monitoring pracy pozyskiwanie pracy dla osób 
niepełnosprawnych i jej monitoring 
5) opracowywanie i realizacja polskich, europejskich i innych 
projektów służących celom statutowym
6) prowadzenie rejestrowanej bazy danych dotyczącej zawodowej 
i bytowej sytuacji osób niepełnosprawnych i wykorzystywanie jej 
do realizacji celów statutowych 
7) opracowywanie narzędzi i metod informatycznych służących 
poprawie sytuacji osób niepełnosprawnych 
8) prowadzenie badań i analiz związanych z niepełnosprawnością 

9)  tworzenie i prowadzenie portali i serwisów internetowych 
prowadzenie interaktywnego portalu informatycznego dla 
niepełnosprawnych 
10) współpraca z instytucjami organami publicznymi, 
samorządowymi i branżą IT środowiskiem informatycznym oraz 
innymi podmiotami w zakresie realizacji celu statutowego
11)  współpraca i wsparcie organizacji pozarządowych oraz 
innych podmiotów w zakresie wymienionym w celach działania 
Fundacji 
12) świadczenie bezpośredniej pomocy osobom 
niepełnosprawnym w szczególności w zakresie informacyjnym, 
rehabilitacyjnym, zawodowym, organizacyjnym, psychologicznym 
i prawnym 
13)  świadczenie wsparcia socjalnego.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

cały kraj

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 88.10.Z

78.10.Z

85.59.B

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
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2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

Prowadzona przez Fundację działalność gospodarcza jest ściśle 
powiązana z działalnością statutową a wypracowane w efekcie jej 
prowadzenia zyski są przeznaczane na cele statutowe. W 2011 r. 
prowadzono następujące formy działalności gospodarczej:
- Działalność szkoleniowa – pozaszkolne formy kształcenia 
- Udostępnianie pracowni multimedialnej i rzutnika
- Projekty graficzne portalu i broszury informacyjnej e-Centra
- Prowadzenie strony internetowej www.poradnictwo.pl
- Usługi marketingowe 
- Przygotowanie ekspertyz i analiz

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

85.59.B

58.19.Z

62.09.Z

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

cały kraj

III.Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków 
i strat) 3,631,634.44 zł
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2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 57,968.27 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 80,022.08 zł

4. Przychody z działalności finansowej 11.91 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 26,390.93 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 2,845,742.29 zł

741,839.24 zł

130,912.81 zł

215,440.26 zł

1,757,549.98 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 337,931.40 zł

0.00 zł

16,414.99 zł

321,516.41 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 328,375.99 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) z dotacji z funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych)

g) z nawiązek sądowych

h) ze świadczeń pieniężnych

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 21,349.59 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 21,349.59 zł
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3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych 0.00 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 26,390.93 zł

3.Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1) oraz kwoty przeznaczone na te działania

4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez 
podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała 
najwięcej środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 3,372,915.56 zł 0.00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

w tym :

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, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja

e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

f)pozostałe koszty ogółem:

2,909,848.05 zł 26,390.93 zł

0.00 zł 0.00 zł

58,672.49 zł

89,942.87 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

314,452.15 zł 0.00 zł

1 Refundacja kosztów leczenia i rehabilitacji, w tym sprzętu - pomoc społeczna doraźna - 
88.99.12

23,669.97 zł

2 Komisja Podopiecznych - działania na rzecz osób niepełnosprawnych 1,960.96 zł

3 Przystosowanie zawodowe dla osób niepełnosprawnych 88.10.13.0 - wkład do projektów 760.00 zł

1 Na rzecz leczenia pani D. Gołasiewicz 2,669.99 zł

2 Na działalność statutową 1,524.40 zł

3 Na zakup wózka dla J. Roguskiego 14,387.53 zł
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IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki 
publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności pożytku publicznego, zgodnie z 
art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 
43, poz. 226)

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 umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub 
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 
następujące prawo:

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy

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

55.0 osób
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2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w 
przeliczeniu na pełne etaty

(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku 
pracy w poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części 
etatu, np. 0,5 w przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i 
podzielić przez 12. Wynik wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

48.6 etatów

95.0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

0.00 osób fizycznych
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego

0.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 0 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 0 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

1. Organi`zacja 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)

0.00 osób

2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
krótszy niż 30 dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 0.00 osób

64.00 osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
dłuższy niż 30 dni

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

9.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

3.00 osób

e) inne osoby 52.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 2,107,554.22 zł

w 
tym:

a) z tytułu umów o pracę

wynagrodzenie zasadnicze

1,642,416.21 zł

1,629,812.39 zł

nagrody

premie

0.00 zł

11,069.30 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 1,534.52 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 465,135.01 zł

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

465,135.01 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 465,135.01 zł

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

19,155.51 zł

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

5,615.36 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

2,829.89 zł

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

1,170.86 zł

VII.Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie 
sprawozdawczym

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

6,698.17 zł

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

4,791.87 zł

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

6,698.17 zł

10. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń

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

Członkowie zarządu i członkowie innych organów 
organizacji (Rada Fundacji, Komisja Podopiecznych) nie 
otrzymują wynagrodzeń z tytułu pełnionych funkcji. 
Wypłacone wynagrodzenia są świadczeniami z tytułu 
umów o pracę.

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł
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3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX.Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień publicznych w okresie 
sprawozdawczym

X.Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co 
najmniej 20% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

Lp Nazwa zadania Kwota

1 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy  PS/B/VI/3/3/574/2009-2012 z dn. 15-12-2010 
Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych - 
przygotowanie niepełnosprawnych do podjęcia zatrudnienia 1-01-2011 31-12-2011

95,000.00 zł

2 Miasto Opole umowa nr 8/20011 z dnia 01-06-2011 "Spotkanie z kulturą - program 
integracji i rekreacji dla osób niepełnosprawnych" 01-06-2011 30-11-2011

5,424.58 zł

3 Miasto Białystok  umowa nr 16/2011 Każdy zdobywa jakiś szczyt  - organizowanie i 
prowadzenie szkoleń dla osób niepełnosprawnych  01-07-2011 31-12-2011

15,000.00 zł

4 Miasto Białystok  umowa nr 17/2011 Warto pytać Warto wiedzieć - poradnictwo 
psychologiczne i społeczno-prawne skierowane do osób niepełnosprawnych z 
wykorzystaniem nowych technologii 01-08-2011 31-12-2011

13,000.00 zł

5 Zarząd Województwa Mazowieckiego  umowa 84/210/11 zawarta w dniu 9 sierpnia 
2011 r.  Plener malarsko-fotograficzny oraz wycieczka turystyczna dla 
niepełnosprawnych mieszkańców Mazowsza 1-08-2011 30-11-2011

9,700.15 zł

6 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego umowa UDA-POKL. 07.02.01-20-
263/11-00. Studium Projektowania Graficznego i Multimediów

67,236.64 zł

7 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy umowa nr CK-WOP-
ANA/B/X/3/3/420/73/2011/NGO z dnia 1-09-2011  Piknik NGO (Centrum 
Komunikacji Społecznej) 1-09-2011 30-09-2011

988.89 zł

8 ROPS umowa nr ROPS.I.NP/N=PFRON/52/2011 Mój świat w obiektywie - 
organizacja warsztatów fotograficznych dla osób niepełnosprawnych z terenu 
województwa podlaskiego.  12-12-2011 31-12-2011

9,090.00 zł

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa zadania Kwota
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2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym

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

5. Dodatkowe informacje

(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Agata Pękala - Gawska / Wicepr. zarządu / 13.07.2012 Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli

1 Wizyta monitoringowa dot. realizacji zadań zg. z 
umową o dofinansowanie projektu nr POKL 
07.02.01-16-052/10-00 z dnia 21-12-2010 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu 2011-04-27

2 Wizytacja zadania publicznego realizowanego na 
podstawie Umowy nr PS/B/VI/3/3/574/2009-2012 
z dnia 15 grudnia 2009 r.

Biuro Polityki Społecznej - Wydział 
osób niepełnosprawnych

2011-05-30

3 Kontrola na zakończenie projektu - dotyczy 
realizacji umowy nr POKL.09.05.00-14-206/09

Mazowiecka Jednostka Wdrażania 
Programów Unijnych

2011-09-07

4 Kontrola na zakończenie projektu - dotyczy 
realizacji umowy nr POKL.09.05.00-14-113/09

Mazowiecka Jednostka Wdrażania 
Programów Unijnych

2011-09-07

5 Kontrola na zakończenie projektu - dotyczy 
realizacji umowy nr POKL.09.05.00-14-308/09

Mazowiecka Jednostka Wdrażania 
Programów Unijnych

2011-10-14

6 Kontrola na zakończenie projektu - dotyczy 
realizacji umowy nr POKL.09.05.00-14-234/09

Mazowiecka Jednostka Wdrażania 
Programów Unijnych

2011-10-21

7 Kontrola realizacji projektu POKL 06.01.01-16-
057/10-00

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu 2011-10-13

8 Wizytacja zadania publicznego realizowanego na 
podstawie Umowy nr PS/B/VI/3/3/574/2009-2012 
z dnia 15 grudnia 2009 r.

Biuro Polityki Społecznej - Wydział 
osób niepełnosprawnych

2011-10-20
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