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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 
ZA ROK 2013 

                                                           
1 do 16 września 2013 r. – Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo 
2 do 6 marca 2013 r. adres Fundacji: 00-818 Warszawa, ul. Twarda 51/55 

mailto:fundacja@idn.org.pl
http://aktywizacja.org.pl/
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Władze Fundacji 3 

Zarząd Fundacji: 

 Bartosz Mioduszewski – Prezes 

Członkowie Zarządu: 

 Agata Agnieszka Gawska – Wiceprezes 

 Łucja Kornaszewska–Antoniuk 

 Iwona Raszeja–Ossowska 

 Agata Spała 

Rada Fundacji: 

 Izabela Anuszewska 

 Anna Cetnarowicz–Jutkiewicz – Wiceprzewodnicząca 

 Ewa Gąsiorowska–Wirpszo – Przewodnicząca 

 Przemysław Ignatowicz 

 Wojciech Kreft 

 Adam Obtułowicz 

 Małgorzata Piątkowska – Sekretarz 

 Elżbieta Zawistowska 

 Agnieszka Żychalak 

  

                                                           

3 Władze Fundacji do dnia 25. marca 2013 r. 

Zarząd Fundacji: 

 Anna Monika Góral – Sekretarz 

 Magdalena Zuzanna Kisiel – Wiceprzewodnicząca 

 Łucja Kornaszewska–Antoniuk 

 Bartosz Mioduszewski – Przewodniczący  

 Agata Agnieszka Pękala–Gawska – Wiceprzewodnicząca 

Rada Fundacji: 

 Izabela Anuszewska 

 Anna Cetnarowicz–Jutkiewicz – Przewodnicząca 

 Wojciech Kreft 

 Jarosław Pałka 

 Małgorzata Piątkowska – Wiceprzewodnicząca 

 Dariusz Tomoń – Sekretarz 
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CENTRA EDUKACJI I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  

ODDZIAŁY FUNDACJI AKTYWIZACJA 

 

Centrum Warszawa ul. Narbutta 49/51 

02-529 Warszawa 

Tel. 22 565 48 79 
Fax: 22 848 98 91  
E-mail: warszawa@idn.org.pl 

www.aktywizacja.org.pl/warszawa 

Centrum Białystok ul. Legionowa 29/609 
15-281 Białystok 

Tel. 85 679 26 65 
Fax: 85 679 26 45 
E-mail: bialystok@idn.org.pl 

www.aktywizacja.org.pl/bialystok 

Centrum Opole ul. Ozimska 25 
45-057 Opole 

Tel. 77 542 19 01 
Fax: 77 442 42 22  
E-mail: opole@idn.org.pl 

www.aktywizacja.org.pl/opole 

Centrum Bydgoszcz ul. Gajowa 99 
85-717 Bydgoszcz 

Tel. 52 516 46 14 
E-mail: bydgoszcz@idn.org.pl 

www.aktywizacja.org.pl/bydgoszcz 

Centrum Łódź ul. Dowborczyków 30/34 
90-019 Łódź 

Tel. 42 237 55 19 
E-mail: lodz@idn.org.pl 

www.aktywizacja.org.pl/lodz 

Centrum Poznań ul. Poznańska 62/100 
60-853 Poznań 

Tel. 511 944 261 
E-mail: poznan@idn.org.pl 

www.aktywizacja.org.pl/poznan 

Centrum Rzeszów Aleja Rejtana 10 
35-310 Rzeszów 

Tel. 511 944 280 
E-mail: rzeszow@idn.org.pl 

www.aktywizacja.org.pl/rzeszow 

Centrum Wrocław Plac Strzelecki 25 
50-224 Wrocław 

Tel. 511 944 212 
E-mail: wroclaw@idn.org.pl 

www.aktywizacja.org.pl/wroclaw 

Centrum Warszawa ul. Chałubińskiego 9/9A 

02-004 Warszawa 

W trakcie tworzenia* 

*W 2013 r. wykonano projekt architektoniczny dostosowania obiektu do potrzeb osób 

niepełnosprawnych, wykonano ekspertyzy budowlane. Pozyskano pozwolenia na wykonanie 

niezbędnych prac remontowych. 

mailto:warszawa@idn.org.pl
http://www.aktywizacja.org.pl/warszawa
mailto:bialystok@idn.org.pl
http://www.aktywizacja.org.pl/bialystok
mailto:opole@idn.org.pl
http://www.aktywizacja.org.pl/opole
mailto:bydgoszcz@idn.org.pl
http://www.aktywizacja.org.pl/bydgoszcz
mailto:lodz@idn.org.pl
http://www.aktywizacja.org.pl/lodz
mailto:poznan@idn.org.pl
http://www.aktywizacja.org.pl/poznan
mailto:rzeszow@idn.org.pl
http://www.aktywizacja.org.pl/rzeszow
mailto:wroclaw@idn.org.pl
http://www.aktywizacja.org.pl/wroclaw


4 | S t r o n a  
 
 

1. Fundacja Aktywizacja w roku 2013 

Ważne wydarzenia w roku sprawozdawczym 

Fundacja od wielu lat z powodzeniem pozyskuje środki finansowe na realizację działań projektowych. 

Swoje projekty realizuje w oparciu o: 

 standardy usług świadczonych przez Centra Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób 

Niepełnosprawnych, obejmujące opisy jednostkowych usług, szczególnie istotnych  

w procesie aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, wraz ze wskazaniami 

dotyczącymi realizacji danej usługi oraz wykazem dokumentacji i zasobów potrzebnych do 

wykonania usługi; 

 wypracowany i wdrożony model zintegrowanego wsparcia, świadczonego w ramach swoich 

Centrów.  

Aby zachować wysoki standard świadczonych usług Fundacja zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę 

specjalistów z bogatą wiedzą i doświadczeniem w pracy z osobami niepełnosprawnymi  

w danym obszarze. Dzięki standardom, własnemu modelowi oraz wysokim kwalifikacjom personelu, 

pracującego w Centrach, Fundacja osiąga wysokie wskaźniki zatrudnieniowe – w 2013 r. dzięki wsparciu 

Fundacji zatrudnienie znalazły 463 osoby niepełnosprawne.  

W 2013 r. Fundacja zrealizowała 7.209 usług doradczych (zawodowe, aktywizacyjne, prawne, 

psychologiczne) oraz 22.113 godzin szkoleń zawodowych oraz IT. 

Data Rodzaj wydarzenia 

01.stycznia 

31. grudnia 

Administrowanie portalem www.poradnictwo.waw.pl  

24. stycznia 

31. grudnia 

Działania rzecznicze, mające na celu wprowadzenie do Polityki Spójności UE na lata 
2014-2020 kwestii niepełnosprawności jako nieodzownego elementu kształtowania 
polityki państwa. Wynikiem działań rzeczniczych było wprowadzenie do Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; priorytet 9.4 zapisów dot. Konwencji 
08. stycznia 2014 r. 

27. lutego Uruchomienie nowej strony internetowej Fundacji: www.aktywizacja.org.pl  

26. marca  Posiedzenie Fundatorów i członków ustępującej Rady Fundacji, na którym 
wprowadzono zmiany, wynikające z nowego Statutu Fundacji (uchwalonego przez 
Walne Zgromadzenie Fundatorów w dniu 21. czerwca 2012 r. i zarejestrowanego  
w KRS w dniu 07. marca 2013 r.) 
Zgodnie z obowiązującym Statutem wybrano nowe władze Fundacji: Radę Fundacji 
oraz Prezesa i członków Zarządu Fundacji. 

31. marca Wydanie publikacji „Niepubliczne agencje zatrudnienia osób niepełnosprawnych. 
Możliwości i dylematy rozwoju w sektorze pozarządowym.” 

01. kwietnia Rozpoczęcie realizacji największego w historii projektu aktywizującego zawodowo  
i społecznie 2000 (dwa tysiące) niepełnosprawnych mieszkańców terenów wiejskich  
i małych miast w całej Polsce pn. „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych  
z terenów wiejskich i małomiasteczkowych”, współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków PFRON. 

15. kwietnia Wyróżnienie w konkursie: „Wspólnie budujemy kapitał społeczny” dla programu        
e-Centra, realizowanego we współpracy z firmą Microsoft. 

http://www.poradnictwo.waw.pl/
http://www.aktywizacja.org.pl/
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18. czerwca 

21. listopada 

Cykl konferencji we współpracy z biurem Rzecznika Praw Obywatelskich „Równi, ale 
różni”. 

25.czerwca Wynikiem działań rzeczniczych, podejmowanych przez Fundację, jest wprowadzenie 
do Programu Operacyjny Polska Cyfrowa w Osi III zapisów uwzględniających 
podnoszenie kompetencji cyfrowych osób niepełnosprawnych. 

10. lipca Rezygnacja Polskiego Towarzystwa Informatycznego (jednego z Fundatorów)  
z udziału w pracach Rady Fundacji. 

15. lipca Uchwała Rady Fundacji o zmianie nazwy. Nowa nazwa: Fundacja Aktywizacja. 

01. sierpnia Uruchomienie Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych 
Oddziału Fundacji Aktywizacja w Rzeszowie. 

01.września Uruchomienie Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych 
Oddziału Fundacji Aktywizacja we Wrocławiu. 

11. września Zdobycie I miejsca w mazowieckiej edycji konkursu „Lodołamacze 2013” w kategorii 
Pracodawca – Nieprzedsiębiorca. 

17. września Potwierdzenie przez KRS nowej nazwy Fundacji. 

18. września Uruchomienie Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych 
Oddziału Fundacji Aktywizacja w Poznaniu. 

07. października Uruchomienie projektu edukacyjnego dla opiekunów e–Centrów „Akademia Liderów 
Integracji Cyfrowej”. 

12. października Ogłoszenie konkursu na nowe logo Fundacji. 

25. listopada Wybranie spośród prac konkursowych nowego logo Fundacji. 

26. listopada Konferencja „Postaw na pracę – potencjał niepublicznych agencji zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych i korzyści ze współpracy”, inaugurująca cykl 50 spotkań 
skierowanych do pracodawców, mających na celu podejmowanie przez nich działań 
służących zwiększeniu zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku 
pracy. Spotkania organizowane były w całej Polsce w ramach projektu „Wsparcie 
środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych”. 
Realizacja spotkań zakończy się w 2015 r. 

18. grudnia Pierwsze spotkanie organizacji pozarządowych, dotyczące postulatów do systemu 
wsparcia osób niepełnosprawnych w Polsce, zorganizowane z inicjatywy Fundacji 
Aktywizacja. 

20. grudnia Podpisanie umowy na realizację projektu aktywizacji społecznej osób 
niepełnosprawnych pt.  „Krok do samodzielności” do realizacji w latach 2014-2017. 

27. grudnia Podpisanie umowy na realizację projektu aktywizacji zawodowej dla nowych Centrów 
Fundacji – Rzeszów, Poznań i Wrocław pt. „Profesjonalni niepełnosprawni” do 
realizacji w latach 2014-2017. 
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Najważniejsze sfery działalności pożytku publicznego: 

 działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 

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

społecznym; 

 działalność charytatywna (1%). 

CENTRUM EDUKACJI I 
AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

ODDZIAŁY FUNDACJI 
AKTYWIZACJA 

Stopień niesprawności (liczba osób) 

Bez 
orzeczenia* 

Ogółem znaczny umiarkowany lekki 

Centrum Warszawa 128 659 82 1 870 

Centrum Białystok 102 315 54 0 471 

Centrum Opole 50 216 99 10 375 

Centrum Bydgoszcz 47 219 15 0 281 

Centrum Łódź 59 350 34 0 443 

Centrum Poznań 0 0 0 0 0 

Centrum Rzeszów 25 63 22 0 110 

Centrum Wrocław 7 28 63 0 98 

Centrala Warszawa 127 310 91 107 626 

Ogółem 545 2160 460 118 3283 

*projekty szkoleniowe dla otoczenia osób niepełnosprawnych 

Działalność nieodpłatna pożytku publicznego 

Fundacja Aktywizacja prowadzi działalność nieodpłatną pożytku publicznego poprzez realizowane 

projekty. 

Środki z 1 % podatku oraz darowizn przeznacza na wkład do realizowanych projektów, dotyczących osób 

niepełnosprawnych oraz refundację kosztów zakupu leków, środków opatrunkowych i sprzętu 

rehabilitacyjnego (wpłaty dedykowane imiennie podopiecznym Fundacji według celu szczegółowego). 

Działalność odpłatna pożytku publicznego 

Fundacja Aktywizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego. 

Działalność gospodarcza 

W 2013 r. działalność gospodarczą Fundacji Aktywizacja stanowiły (w kolejności według wysokości 

osiągniętego przychodu): 

 usługi aktywizacji zawodowej, 

 opracowanie publikacji i materiałów, 

 opracowanie narzędzi internetowych, 

 promocja i reklama, 

 szkolenia, 

 wynajem sali multimedialnej, 

 wykonanie stron internetowych, 

 usługi doradcze i eksperckie. 
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Szczegółowe informacje, dotyczące prowadzonych w okresie sprawozdawczym działań, znajdują się 

w części „Działalność gospodarcza”. 

Informacja o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1 % podatku od osób 

fizycznych 

Wpłaty z 1 % podatku za rok 2012 na OPP oraz darowizn od osób fizycznych zostały przekazane na: 

 refundację kosztów zakupu leków, środków opatrunkowych i sprzętu rehabilitacyjnego 27.345,67 

 wkład własny do realizowanych projektów dotyczących osób niepełnosprawnych 6.879,66 

Pracownicy Fundacji  

CENTRUM EDUKACJI I AKTYWIZACJI 
ZAWODOWEJ OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH - 

ODDZIAŁ FUNDACJI AKTYWIZACJA 

Liczba 
pracowników 
na etat 

Liczba              
umów              
zleceń 

Liczba            
umów                      
o dzieło 

Ogółem 

Centrum Warszawa 21 19 16 56 

Centrum Białystok 18 45 8 71 

Centrum Opole 23 68 26 117 

Centrum Bydgoszcz 17 34 2 53 

Centrum Łódź 17 27 0 44 

Centrum Poznań 6 0 0 6 

Centrum Rzeszów 12 19 0 31 

Centrum Wrocław 9 0 0 9 

Centrala Warszawa 42 168 60 270 

Ogółem 165 380 112 657 
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Wolontariat, staże i praktyki 

W 2013 r. Fundacja współpracowała z 79 wolontariuszami, 4 praktykantami (centrum Bydgoszcz) i 5 

stażystami (Centrum Opole), którzy byli zaangażowani w różnego typu działania wspierające Fundację 

(wsparcie przy organizacji spotkań integracyjnych dla beneficjentów, wsparcie dla beneficjentów 

podczas uczestnictwa w formach wsparcia, np. wsparcie asystenckie podczas szkoleń, pomoc w pracach 

biurowych, wsparcie w pracach administracyjnych oraz ewaluacji działań, pomoc w działaniach 

promocyjnych w projektach).  

CENTRUM EDUKACJI I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH- 
ODDZIAŁ FUNDACJI AKTYWIZACJA 

Liczba 
wolontariuszy 

Centrum Warszawa 36 

Centrum Białystok 7 

Centrum Opole 2 

Centrum Bydgoszcz 22 

Centrum Łódź 12 

Centrum Poznań 0 

Centrum Rzeszów 0 

Centrum Wrocław 0 

Ogółem 79 

 

Komisja ds. Podopiecznych 

W 2013 r. zorganizowano wiele wydarzeń integracyjnych dla podopiecznych Fundacji, co szczegółowo 

opisano w części sprawozdania „Działania społeczne i integracja osób niepełnosprawnych”. W okresie 

sprawozdawczym przystąpiono także do przygotowania planu działań Fundacji w obszarze integracji 

społecznej i działań integracyjnych. Odpowiedzią na potrzeby podopiecznych w zakresie aktywizacji 

społecznej będzie projekt „Krok do samodzielności”, którego realizacja ruszyła w styczniu 2014 r.  
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2. Cel statutowy i cel strategiczny Fundacji 

Cel statutowy: 

Usamodzielnienie i poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez 

zintegrowane działania aktywizacyjne, zmianę postaw otoczenia oraz 

wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych. 

Cel strategiczny: 

Wzmocnienie potencjału Fundacji jako instytucji kreującej i realizującej politykę 

państwa wobec osób niepełnosprawnych. 

Wzorem lat ubiegłych cel statutowy oraz strategiczny realizowany był poprzez Program Centra Edukacji i 

Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych oraz Program e-Centra. W ramach programów 

prowadzono następujące działania: 

1. szkolenia – programy edukacyjne w systemach: stacjonarnym, zdalnym (e–learning) i mieszanym 

(blended learning) w zakresie: informatyki (obsługa komputera, Internetu, programów graficznych 

i inne) nauki języków obcych, przedsiębiorczości, pracy administracyjno – biurowej, umiejętności 

społecznych i prawa, 

2. świadczenie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym (poradnictwo), w szczególności 

w zakresie informacyjnym, rehabilitacyjnym, zawodowym, organizacyjnym, psychologicznym 

i prawnym poprzez doradztwo – konsultacje (wraz z zajęciami warsztatowymi): zawodowe (w tym 

aktywizacyjne), prawne, psychologiczne, 

3. pośrednictwo pracy – Agencja Pośrednictwa Pracy (nr rejestru 947/1a z 2004 r.) pomagała osobom 

niepełnosprawnym pozyskać zatrudnienie, a pracodawcom wyszukać odpowiednich pracowników, 

4. opracowywanie narzędzi i metod służących poprawie sytuacji osób niepełnosprawnych poprzez 

wprowadzenie nowej usługi „trener pracy” w działaniach realizowanych dla osób 

niepełnosprawnych. 

Dodatkowo cel statutowy i cel strategiczny realizowany był poprzez następujące działania: 

1. prowadzenie badań i analiz, 

2. tworzenie i prowadzenie portali i serwisów internetowych, 

3. współpraca z instytucjami publicznymi, samorządowymi i branżą IT oraz innymi podmiotami  

w zakresie realizacji celu statutowego, 

4. współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie wymienionym  

w celach działania Fundacji, 

5. rzecznictwo, 

6. świadczenie wsparcia osobom wpisanym do rejestru Podopiecznych Fundacji. 
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3. Program Centra Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób 

Niepełnosprawnych 

Historia Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych sięga 2004 roku. Obecnie 

w ośmiu Centrach – Oddziałach Fundacji – które obejmują zasięgiem cały kraj, prowadzone są działania  

w obszarze aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. 

 

Rysunek 1. Usługi realizowane w Centrach Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych 

3.1. Opis działań realizowanych w 2013 r. w ramach programu Centra Edukacji  

i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych 

Doradztwo zawodowe, prawne, psychologiczne i aktywizacyjne 

Doradztwo zawodowe, w tym aktywizacyjne, prawne i psychologiczne, realizowane jest w formie 

indywidualnych konsultacji oraz zajęć warsztatowych.  
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Wykres 1. Porównanie liczby konsultacji doradczych w latach 2012-2013 (konsultacje doradcy zawodowego, 
prawnika, psychologa, doradcy ds. aktywizacji) 

Pośrednictwo pracy 

Działania pośrednictwa pracy obejmują: pomoc w znalezieniu pracy osobie niepełnosprawnej, 

współpracę z pracodawcami i wsparcie ich w procesie zatrudniania niepełnosprawnych pracowników. 

W 2013 r. dzięki działalności Agencji Pośrednictwa Pracy w pięciu Centrach: Warszawa, Opole, Białystok, 

Bydgoszcz, Łódź (Centra: Rzeszów, Poznań i Wrocław rozpoczęły działalność w III kwartale 2013 r.) 

zatrudnienie podjęło 463 beneficjentów z terenu całej Polski (na podstawie umów o pracę lub umów 

cywilnoprawnych). W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. specjaliści ds. pośrednictwa pracy 

pozyskali 192 nowe oferty pracy w różnych branżach (zdecydowaną większość stanowiły oferty pracy na 

cały etat). Pracownicy promowali ofertę biura pośrednictwa pracy wśród  firm/organizacji/instytucji. 

Nawiązano współpracę z 195 firmami, instytucjami bądź organizacjami poszukującymi pracowników. 

W odpowiedzi na ogłoszenia rekrutacyjne do pracodawców zostało wysłanych 2038 dokumentów 

aplikacyjnych (CV i listy motywacyjne) osób niepełnosprawnych poszukujących pracy. 

W 2013 r., w ramach działań z zakresu pośrednictwa pracy, wprowadzono nową usługę „trener pracy”, 

dzięki czemu beneficjenci otrzymali dodatkowe wsparcie w zakresie uzyskania i utrzymania zatrudnienia. 
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Wykres 2. Porównanie działań Agencji Pośrednictwa Pracy w latach 2012-2013 (beneficjenci ostateczni Fundacji, 
którzy podjęli pracę dzięki Agencji Pośrednictwa Pracy) 

Szkolenia 

Fundacja realizuje szkolenia z zakresu obsługi komputera i Internetu, obsługi programów graficznych, 

przedsiębiorczości, pracy administracyjno–biurowej, 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 2013 r. zostały przeprowadzone m.in.: 

 szkolenia umiejętności komputerowych (poziomy: podstawowy i 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, 

 szkolenia zawodowe 

– profesjonalny pracownik administracyjno-biurowy, 

– Bądź Przedsiębiorczy, 

– rachunkowość, rozliczanie i sprawozdawczość w projektach finansowanych ze środków Funduszy 

    Strukturalnych,  

– pracownik działu kadr i finansów, 

– e-pracownik, 

– projektowanie graficzne i multimedia, 

– język angielski – poziom I, poziom II 
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 Warsztaty Umiejętności Społecznych (WUS)  

– 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 motywacji i skutecznej realizacji celów. 

 seminaria prawne 

– prawa osób niepełnosprawnych, 

– podstawy prawa pracy, 

– aspekty prowadzenia działalności gospodarczej, 

– prawa pacjenta, 

– prawa konsumenckie, 

– prawo pracy dla osób niepełnosprawnych, 

– praktyczne prawo, 

– ABC niepełnosprawnego pracownika. 

 

 

Wykres 3. Liczba godzin szkoleń w latach 2012-2013 
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Szkolenia zewnętrzne i dofinansowanie edukacji formalnej 

W ramach realizacji projektów: 

1. 7.4. „Profesjonalni niepełnosprawni” – Białystok (współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego) 

2. Zadanie zlecone konkursu 9 „Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych – 

Oddziały Bydgoszcz i Łódź” – Bydgoszcz i Łódź (współfinansowanego ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych)  

Fundacja pokryła lub dofinansowała koszty specjalistycznych szkoleń dla osób niepełnosprawnych, 

których sama nie posiada w ofercie.  

Szkolenia dla 37 Beneficjentów z terenu Białegostoku, Bydgoszczy i Łodzi dostosowano do ich potrzeb 

edukacyjnych i planów zawodowych tak, aby mogli podjąć pracę, przekwalifikować się lub założyć 

działalność gospodarczą. 

Beneficjenci uczestniczyli w następujących szkoleniach i kursach: 

Nazwa szkolenia/kursu Centrum Liczba  
osób 

Liczba  
godzin 

RAZEM 
 godzin 

Autodesk Inventor bazowy Łódź 1 18 18 

Fakturowanie z obsługą magazynu, rozliczenia 
finansowe 

Łódź 1 100 100 

Marketing internetowy od podstaw – promocja firmy  
w Internecie 

Łódź 1 10 10 

E-marketing – reklama w Internecie Bydgoszcz 7 30 210 

Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Bydgoszcz 4 30 120 

Dietetyka Bydgoszcz 2 30 60 

Zarządzanie zasobami ludzkimi Bydgoszcz 2 30 60 

Grafika komputerowa w programie COREL Bydgoszcz 2 30 60 

COREL Bydgoszcz 1 20 20 

Zarządzanie zasobami ludzkimi Bydgoszcz 3 20 60 

Kosmetyka Bydgoszcz 2 20 40 

AutoCAD Bydgoszcz 1 20 20 

E-marketing Bydgoszcz 2 20 40 

Animator kultury Bydgoszcz 1 20 20 

Bukieciarz–florysta  Białystok 1 99 99 

Sztuka kulinarna i carving Białystok 1 94 94 

Gotowanie Białystok 2 94 188 

Pracownik administracyjno-biurowy Białystok 2 128 256 

Palacz kotłów CO Białystok 1 85 85 

 RAZEM: 37  1560 
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Szkolenia e-learningowe 

Fundacja oferuje swoim klientom dostęp do bezpłatnych szkoleń e-learningowych, w ofercie znajduje się 

36 szkoleń zawodowych i komputerowych. 

ECDL – podstawy; 6 modułów: 

– podstawy technik informatycznych 

– użytkowanie komputerów  

– przetwarzanie tekstów  

– arkusze kalkulacyjne 

– bazy danych 

– grafika menedżerska i prezentacyjna  

– usługi w sieciach informatycznych 

ECDL – zaawansowany; 4 moduły: 

– MS Word dla zaawansowanych  

– MS Excel zastosowanie w księgowości i analizach finansowych  

– MS Access dla zaawansowanych  

– MS PowerPoint dla zaawansowanych 

Adobe; 3 moduły: 

– Adobe Photoshop CS2 

– Adobe Illustrator CS2 

– Adobe In Design CS2 

Adobe; 2 moduły: 

– Adobe Dreamweaver CS3 

– Adobe Flash CS3 

Studium Projektowania Graficznego i Multimediów; 11 modułów:  

– kompozycja 

– Adobe Illustrator CS5.5 

– Adobe InDesign CS5.5 

– typografia  

– liternictwo 

– Adobe Photoshop CS5.5 

– podstawy przekazu wizualnego 

– fotografia cz. I 

– Adobe Flash CS5.5 

– fotografia cz. II  

– Adobe Acrobat Professional 

Pozostałe szkolenia (9): 
– dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych  

– przystosowanie stanowiska i środowiska pracy osoby niepełnosprawnej 

– współpraca z osobami niepełnosprawnymi z różnymi rodzajami niepełnosprawności 

– Jak skutecznie szukać pracy 

– podstawy Technologii Internetowych 

– podstawy marketingu w Internecie 
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– zakładanie i prowadzenie własnej firmy 

– zarządzanie małą firmą 

– e-firma. 

 

W 2013 r. z bezpłatnych szkoleń e-learningowych skorzystało 58 osób. Szkolenia e-learningowe 

stanowiły niezależną formę nauki, bądź też uzupełnienie nauki w formie stacjonarnej (blended learning). 

Użytkownicy najchętniej korzystali ze szkoleń: ECDL podstawy, ECDL zaawansowany, zakładanie  

i prowadzenie własnej firmy, zarządzanie małą firmą, Adobe Photoshop, Adobe Ilustrator, e-firma. 

W grudniu 2013 r. Fundacja uruchomiła nową platformę e-learningową: http://aktywizacja.edu.pl/. 

http://aktywizacja.edu.pl/
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Tabela 1. Liczba godzin szkoleń, warsztatów, seminariów w Centrach Fundacji 

Szkolenia stacjonarne 

 

LICZBA GODZIN SZKOLEŃ, WARSZTATÓW, SEMINARIÓW W CENTRACH EDUKACJI I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH –  

ODDZIAŁACH FUNDACJI AKTYWIZACJA 

Centrum 

Warszawa 

Centrum 

Białystok 

Centrum 

Opole 

Centrum 

Bydgoszcz 

Centrum 

Łódź 

Centrum 

Poznań 

Centrum 

Rzeszów 

Centrum 

Wrocław 

Centrala 

Warszawa 

RAZEM 

godzin 

Szkolenia umiejętności 

komputerowych – 

podstawowe 

548 332 493 353 269 0 66 0 0 

 

2061 

Szkolenia umiejętności 

komputerowych – 

zaawansowane 

298 14801 761 216 200 0 119 0 0 

 

16395 

Szkolenia zawodowe 384 2074 172 292 555 0 60 60 60 

 

3657 

Warsztaty umiejętności 

społecznych (WUS) 
79 435 585 270 315 0 165 0 0 

 

1849 

Seminaria prawne 21 76 108 34 48 0 0 0 0 

 

287 

RAZEM 1330 17718 2119 1165 1387 0 410 60 60 

 

24249 
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3.2. Projekty realizowane w 2013 r. w ramach programu Centra Edukacji  

i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych 
 

W 2013 r. w Fundacji w ramach programu Centra Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób 

Niepełnosprawnych realizowanych było 13 projektów o charakterze edukacyjnym  

i aktywizacyjnym. Wykaz projektów poniżej w podziale na: 

1) zakończone – projekty, które rozpoczęto przed 2013 r. i zakończono w okresie sprawozdawczym, 

2) rozpoczęte i zakończone – projekty rozpoczęte i zakończone w okresie sprawozdawczym, 

3) rozpoczęte – projekty, których realizacja zakończy się po okresie sprawozdawczym, 

4) kontynuowane – projekty, które rozpoczęto przed 2013 r. i ich realizacja zakończy się po okresie 

    sprawozdawczym. 
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Podstawowe umiejętności na rynku pracy – organizowanie i prowadzenie szkoleń, 
kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności 
społecznej dla osób niepełnosprawnych, aktywizujących zawodowo  
i społecznie te osoby 

Projekt 
zakończony 

Grantodawca Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 

Budżet projektu 
łącznie 

363.200,00 

Budżet                  
 w roku 2013 

181.600,00 

Jednostka 
realizująca projekt 

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej 
Osób Niepełnosprawnych – Oddziały 
Fundacji Aktywizacja w Warszawie, 
Białymstoku, Opolu 

Liczba uczestników 
łącznie 

780 

Liczba uczestników  
w roku 2013 

334 

Okres realizacji  
Projektu 

1 kwietnia 2011 – 31 marca 2013 

Nazwa Programu Operacyjnego/Konkursu      
Zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

Numer konkursu IV Numer umowy ZZO/000102/07/D                                          

Koordynator / Kierownik projektu       Agata Gawska 

Krótki opis projektu 

Cel główny: wejście beneficjentów projektu na rynek pracy. 

Beneficjenci: osoby niepełnosprawne (z terenu całej Polski) będące w wieku aktywności zawodowej, 
niepracujące bądź też pracujące i chcące podnieść swoje kwalifikacje w celu uzyskania bardziej 
satysfakcjonującej pracy. 

Główne działania 
1. Doradztwo/poradnictwo indywidualne  
2. Warsztaty Umiejętności Społecznych 
3. Tworzenie Indywidualnych Planów Działań 
4. Pośrednictwo pracy 

Dane o wykonawcach i uczestnikach 

Liczba pracowników realizujących projekt: 48, w tym: Liczba uczestników projektu: 334, w tym: 

Centrala 9 Centrum Warszawa  137 

Centrum Warszawa  18 Centrum Białystok 74 

Centrum Białystok 7 Centrum Opole 123 

Centrum Opole 7   

Umowy cywilno-prawne 7   

Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2013 r.  (zakładane/zrealizowane) 

Liczba osób, które pozyskały zatrudnienie 18/37 

Kryteria strategiczne dla projektu   

Nie dotyczy  
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Specjalistyczne umiejętności na rynku pracy – organizowanie i prowadzenie 
szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów 
aktywności społecznej dla osób niesprawnych, aktywizujących zawodowo i 
społecznie te osoby 

Projekt 
zakończony 

Grantodawca Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 

Budżet projektu 
łącznie 

635.560,00 

Budżet                  
 w roku 2013 

317.780,00 

Jednostka 
realizująca projekt 

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej 
Osób Niepełnosprawnych – Oddziały 
Fundacji Aktywizacja w Warszawie, 
Białymstoku, Opolu 

Liczba uczestników 
łącznie 

384 

Liczba uczestników  
w roku 2013 

142 

Okres realizacji  
Projektu 

1 kwietnia 2011 – 31 marca 2013 

Nazwa Programu Operacyjnego/Konkursu      
Zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

Numer konkursu IV Numer umowy ZZO/000103/07/D 

Koordynator / Kierownik projektu       Agata Gawska 

Krótki opis projektu 

Cel główny: wejście beneficjentów projektu na rynek pracy. 

Beneficjenci: osoby niepełnosprawne (z terenu całej Polski) będące w wieku aktywności zawodowej, 
niepracujące bądź też pracujące i chcące podnieść swoje kwalifikacje w celu uzyskania bardziej 
satysfakcjonującej pracy. 

Główne działania 
1. Doradztwo zawodowe – opracowanie Indywidualnych Planów Działania /aneksu do IPD  
2. Pośrednictwo pracy 

3. Specjalistyczne szkolenia – zawodowe, informatyczne podstawowe, informatyczne zaawansowane. 

Dane o wykonawcach i uczestnikach 

Liczba pracowników realizujących projekt: 50, w tym: Liczba uczestników projektu: 142, w tym: 

Centrala 7 Centrum Warszawa  33 

Centrum Warszawa  11 Centrum Białystok 51 

Centrum Białystok 6 Centrum Opole 58 

Centrum Opole 6   

Umowy cywilno-prawne 20   

Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2013 r.  (zakładane/zrealizowane) 

Liczba osób, które pozyskały zatrudnienie 6/18 

Kryteria strategiczne dla projektu   

Nie dotyczy   
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Postaw na samodzielność - program aktywizacji zawodowej i społecznej 
niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy 

Projekt 
zakończony 

Grantodawca Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Budżet projektu 
łącznie 

81.940,00 

Budżet                  
 w roku 2013 

60.000,00 

Jednostka 
realizująca projekt 

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej 
Osób Niepełnosprawnych – Oddział 
Fundacji Aktywizacja w Warszawie 

Liczba uczestników 
łącznie 

n/d 

Liczba uczestników  
w roku 2013 

266 

Okres realizacji  
Projektu 

1 stycznia 2012 – 30 listopada 2013 

Nazwa Programu Operacyjnego/Konkursu      
Działania socjalno-pomocowe, polegające na prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych 
poprzez aktywizację zawodową i społeczną 

Numer konkursu Prezydent m.st. Warszawy ogłasza I 
otwarty konkurs ofert na realizację 
zadań publicznych z zakresu pomocy 
społecznej 

Numer umowy PS/B/VI/3/3/208/2013 

Koordynator / Kierownik projektu       Barbara Stachura 

Krótki opis projektu 

Cel główny: zwiększenie poziomu aktywności zawodowej i społecznej. 
 
Beneficjenci: osoby niepełnosprawne zamieszkujące na terenie Warszawy, chcące zwiększyć swoje szanse na 
rynku pracy oraz swoją aktywność społeczną, a także rodziny osób niepełnosprawnych. 
 
Główne działania 

1. Warsztaty Umiejętności Społecznych  
2. Seminaria prawne 

3. Doradztwo (aktywizacyjne, zawodowe, prawne, psychologiczne i pośrednictwo pracy) 
4. Szkolenia podnoszące kwalifikacje (podstawy obsługi komputera i Internetu oraz profesjonalny 
    pracownik administracyjno-biurowy) 
5. Spotkania grup samopomocowych 

Dane o wykonawcach i uczestnikach 

Liczba pracowników realizujących projekt: 9, w tym: Liczba uczestników projektu: 266, w tym: 

Centrala 2 Centrum Warszawa 266 

Centrum Warszawa  5   

Umowy cywilno-prawne 2   

Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2013 r.  (zakładane/zrealizowane) 

Liczba osób, które pozyskały zatrudnienie 44/55 

Kryteria strategiczne dla projektu   

Nie dotyczy  
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„Włącz się” 
Projekt 
zakończony 

Grantodawca Fundacja la Caixa  Budżet projektu 
łącznie 

20 000 EUR 

Budżet                  
 w roku 2013 

20 000 EUR 

Jednostka 
realizująca projekt 

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej 
Osób Niepełnosprawnych – Oddziały 
Fundacji Aktywizacja w Warszawie, Opolu, 
Białymstoku, Łodzi, Bydgoszczy 

Liczba uczestników 
łącznie 

500 
 

Liczba uczestników  
w roku 2013 

506 

Okres realizacji  
projektu 

1 marca 2013 – 31 grudnia 2013 

Nazwa Programu Operacyjnego/Konkursu nie dotyczy 

Numer konkursu nie dotyczy Umowa z dn. 1marca 2014 r. 

Koordynator / Kierownik projektu       Dariusz Gosk 

Krótki opis projektu 

Cel główny: wprowadzenie osób niepełnosprawnych na rynek pracy. 

Beneficjenci: osoby niepełnosprawne z miast, które swoim wsparciem obejmuje Fundacja, korzystające 
z usług pośrednictwa pracy w konkretnych Oddziałach, mające trudności w samodzielnym poszukiwaniu 
pracy lub chcące poszerzyć możliwości jej znalezienia. 
 
Główne działania 

1. Pozyskiwanie ofert pracy dostosowanych do osób niepełnosprawnych 
2. Nawiązywanie kontaktów z pracodawcami i pomoc w określeniu ich potrzeb rekrutacyjnych 
3. Promowanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych wśród pracodawców 
4. Kontakty z beneficjentami w celu przekazania im ofert pracy  
5. Udzielanie wsparcia i kontrola nad procesem rekrutacji zarówno dla beneficjentów jak i firm 
    współpracujących 
6. Nawiązywanie sieci współpracy pomiędzy pozostałymi organizacjami, biorącym udział w projekcie 
    (wymiana doświadczeń, dobrych praktyk, wspólne planowane działań, wymiana ofert pracy) 
7. Prowadzenie szkoleń i spotkań informacyjnych dla pracodawców 

Dane o wykonawcach i uczestnikach 

Liczba pracowników realizujących projekt: 8, w tym: Liczba uczestników projektu: 506, w tym: 

Centrala 4 Centrum Warszawa  506 

Umowy cywilno-prawne 4   

Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2013 r.  (zakładane/zrealizowane) 

Liczba osób, które pozyskały zatrudnienie 100/114 

Kryteria strategiczne dla projektu   

Nie dotyczy  
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E-pracownik: specjalista ds. promocji i sprzedaży w Internecie 
Projekt 
rozpoczęty          

Grantodawca Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu 
(Europejski Fundusz Społeczny) 

Budżet projektu 
łącznie 

882.995,20 

Budżet                  
 w roku 2013 

416.651,20 

Jednostka 
realizująca projekt 

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej 
Osób Niepełnosprawnych – Oddział 
Fundacji Aktywizacja w Opolu 

Liczba uczestników 
łącznie 

30 

Liczba uczestników  
w roku 2013 

23 

Okres realizacji  
projektu 

1 stycznia 2013 – 31 grudnia 2014 

Nazwa Programu Operacyjnego/Konkursu      
1/POKL/7.4/2012 

Numer konkursu nie dotyczy Numer umowy  
POKL.07.04.00-16-007/12-00 

Koordynator / Kierownik projektu       Izabela Terka 

Krótki opis projektu 

Cel główny: wprowadzenie osób niepełnosprawnych w rynek. Zwiększenie aktywności zawodowej  
i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia w zawodzie „Specjalista ds. promocji i sprzedaży w Internecie”. 
 
Beneficjenci: osoby niepełnosprawne z Opolszczyzny, niezatrudnione (bezrobotne lub nieaktywne 
zawodowo), w wieku 15–64 lata i posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, z minimum 
średnim wykształceniem. 
 
Główne działania 

1. Doradztwo i poradnictwo 
2. Warsztaty grupowe 
3. Szkolenie „e-pracownik – specjalista ds. promocji i sprzedaży w Internecie” 
4. Staże/praktyki zawodowe u lokalnych pracodawców 

Dane o wykonawcach i uczestnikach 

Liczba pracowników realizujących projekt:14, w tym: Liczba uczestników projektu: 23, w tym: 

Centrala 1 Centrum Opole 23 

Centrum Opole 7   

Umowy cywilno-prawne 6   

Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2013 r.  (zakładane/zrealizowane) 

Liczba osób, które pozyskały zatrudnienie 3/4 

Kryteria strategiczne dla projektu   

Nie dotyczy  
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Od samodzielności do aktywności zawodowej 
Projekt 
rozpoczęty 

Grantodawca Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 

Budżet projektu 
łącznie 

6.793.319,00 

Budżet                  
 w roku 2013 

824.550,00 

Jednostka 
realizująca projekt 

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej 
Osób Niepełnosprawnych – Oddziały 
Fundacji Aktywizacja w Warszawie, 
Białymstoku, Opolu 

Liczba uczestników 
łącznie 

850 
 

Liczba uczestników  
w roku 2013 

509 

Okres realizacji  
projektu 

1 kwietnia 2013 – 31 marca 2016 

Nazwa Programu Operacyjnego/Konkursu      
Zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  

Numer konkursu 11      Numer umowy  
ZZO/000286/07/D  

Koordynator / Kierownik projektu       Iwona Raszeja–Ossowska 

Krótki opis projektu 

Cel główny: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych. 

Beneficjenci: osoby niepełnosprawne z zachowaną normą intelektualną w wieku 13–67 lat, posiadające 
orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, nie uczestniczące w warsztatach 
terapii zajęciowej i nie będące pracownikami zakładów aktywizacji zawodowej. 

Główne działania 
1. Doradztwo (prawne, psychologiczne, zawodowe – 
     w tym tworzenie i aktualizacja Indywidualnych 
     Planów Działania) 
2. Warsztaty Umiejętności Społecznych (WUS) 
3. Seminaria prawne 
4. Szkolenia  

 
5. Szkolenia zewnętrzne 
6. Pośrednictwo pracy (w tym Trener pracy) 
7. Spotkania aktywizacyjne 
8. Środowiskowe grupy wsparcia 
9. Targi pracy 

Dane o wykonawcach i uczestnikach 

Liczba pracowników realizujących projekt: 39, w tym: Liczba uczestników projektu: 509, w tym: 

Centrala 3 Centrum Warszawa 313 

Centrum Warszawa 12 Centrum Białystok 146 

Centrum Białystok 7 Centrum Opole 50 

Centrum Opole 7   

Umowy cywilno-prawne       10   

Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2013 r.  (zakładane/zrealizowane) 

Liczba osób, które się usamodzielniły 127/127 

Kryteria strategiczne dla projektu   

Nie dotyczy  
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Kompetencje ICT dla osób niepełnosprawnych w województwie opolskim 
Projekt 
rozpoczęty 

Grantodawca Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu Budżet projektu 
łącznie 

659.998,80 

Budżet                  
 w roku 2013 

174.454,56 

Jednostka 
realizująca projekt 

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej 
Osób Niepełnosprawnych – Oddział 
Fundacji Aktywizacja w Opolu 

Liczba uczestników 
łącznie 

160 
 

Liczba uczestników  
w roku 2013 

42 

Okres realizacji  
projektu 

1 maja 2013 – 30 kwietnia 2015 

Nazwa Programu Operacyjnego/Konkursu      
9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych 

Numer konkursu 1/POKL/9.6.2/2012 Numer umowy  
POKL 09.06.02-16-079/12-00 

Koordynator / Kierownik projektu       Anna Kwiatkowska 

Krótki opis projektu 

Cel główny: podniesienie kompetencji ICT. 
 

Beneficjenci: osoby niepełnosprawne w wieku 18–64 lata, zamieszkałe na terenie województwa opolskiego, 
które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności 
 i kompetencji w obszarze ICT. 

Główne działania 
Organizacja i przeprowadzenie kursów ECDL Core i ECDL Start dla 160 osób niepełnosprawnych. 

Dane o wykonawcach i uczestnikach 

Liczba pracowników realizujących projekt: 3, w tym: Liczba uczestników projektu: 42, w tym: 

Centrala                                     1 Centrum Opole           42 

Centrum Opole                     2   

Umowy cywilno-prawne        0   

Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2013 r.  (zakładane/zrealizowane) 

Liczba osób, które pozyskały certyfikat ECDL 128/39 

Z powodu opóźnienia w rekrutacji nie zrealizowano zakładanych na rok 2013 wskaźników, niemniej nie 
wpłynie to na końcowy wynik projektu. 

Kryteria strategiczne dla projektu  (zakładane/spełnione) 

Grupę docelową w projekcie stanowiły wyłącznie osoby należące do jednej 
i/lub więcej z poniższych grup: 
- osoby, które ukończyły 50. rok życia, 
- osoby niepełnosprawne. 

Kryteria spełniono 
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Akademia kompetencji ICT na Podkarpaciu 
Projekt 
rozpoczęty 

Grantodawca Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Budżet projektu 
łącznie 

857.476,80 

Budżet                  
 w roku 2013 

185.058,00 

Jednostka 
realizująca projekt 

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej 
Osób Niepełnosprawnych – Oddział 
Fundacji Aktywizacja w Rzeszowie 

Liczba uczestników 
łącznie 

200 

Liczba uczestników  
w roku 2013 

20 

Okres realizacji  
projektu 

1 sierpnia 2013 – 30 czerwca 2015 

Nazwa Programu Operacyjnego/Konkursu      
9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych 

Numer konkursu 39/POKL/9.6.2/2012 Numer umowy  
UDA-POKL.09.06.02-18-162/12-00 

Koordynator / Kierownik projektu       Agnieszka Tylutka-Gelio 

Krótki opis projektu 

Cel główny: podniesienie kompetencji ICT. 

Beneficjenci: osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie województwa podkarpackiego, w wieku 18-64 
lata, przede wszystkim z niepełnosprawnością ruchową z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub 
podwyższeniem umiejętności i kompetencji w obszarze ICT. 

Główne działania 
Organizacja i przeprowadzenie kursów ECDL Core i ECDL Start. 

Dane o wykonawcach i uczestnikach 

Liczba pracowników realizujących projekt: 3, w tym: Liczba uczestników projektu: 20, w tym: 

Centrala 1 Centrum Rzeszów 20 

Centrum Rzeszów  2   

Umowy cywilno-prawne      0   

Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2013 r.  (zakładane/zrealizowane) 

Liczba osób, które pozyskały certyfikat ECDL 44/0 

Z powodu opóźnienia w rekrutacji nie zrealizowano zakładanych na rok 2013 wskaźników, niemniej nie 
wpłynie to na końcowy wynik projektu. 

Kryteria strategiczne dla projektu  (zakładane/spełnione) 

Grupę docelową w projekcie stanowiły wyłącznie osoby niepełnosprawne. Kryteria spełniono 
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Przedsiębiorczy niepełnosprawni 
Projekt 
rozpoczęty 

Grantodawca Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Budżet projektu 
łącznie 

1.711.719,33 

Budżet                  
 w roku 2013 

63.151,40 

Jednostka 
realizująca projekt 

Centrum Edukacji i Aktywizacji 
Zawodowej Osób Niepełnosprawnych – 
Oddział Fundacji Aktywizacja w Łodzi 

Liczba uczestników 
łącznie 

30 

Liczba uczestników  
w roku 2013 

0 

Okres realizacji  
projektu 

1 października 2013 – 30 czerwca 2015 

Nazwa Programu Operacyjnego/Konkursu      
Nie dotyczy 

Numer konkursu 1/POKL/6.2/2013 Numer umowy  
UDA-POKL.06.02.00-10-108/13-00 

Koordynator / Kierownik projektu       Anna Pilawska 

Krótki opis projektu 

Cel główny: podniesienie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych, zamieszkujących 
województwo łódzkie, przez stworzenie im dogodnych warunków do samozatrudnienia i utrzymania 
jednoosobowej działalności gospodarczej przez okres 12 miesięcy 

 

Beneficjenci: osoby niepełnosprawne, chcące założyć działalność gospodarczą – mieszkańcy 
województwa łódzkiego. 
 
Główne działania 

1. Blok szkoleniowo-doradczy (warsztaty umiejętności społecznych, doradztwo indywidualne, 
     w tym: zawodowe, biznesowe), 
2. Wsparcie finansowe na założenie działalności gospodarczej i wsparcie pomostowe. 

Dane o wykonawcach i uczestnikach 

Liczba pracowników realizujących projekt: 4, w tym: Liczba uczestników projektu: 0, w tym: 

Centrala                                      1 Centrum Łódź  0 

Centrum Łódź                      1   

Umowy cywilno-prawne        2   

Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2013 r.  (zakładane/zrealizowane) 

Liczba osób, które pozyskały zatrudnienie                     0/0 

Kryteria strategiczne dla projektu   

Nie dotyczy  
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Studium Projektowania Graficznego i Multimediów 
Kontynuacja 
projektu 

Grantodawca Urząd Marszałkowski Województwa 
Podlaskiego 
(Europejski Fundusz Społeczny) 

Budżet projektu 
łącznie 

874.476,00 

Budżet                  
 w roku 2013 

328.534,06 

Jednostka 
realizująca projekt 

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej 
Osób Niepełnosprawnych – Oddział 
Fundacji Aktywizacja w Białymstoku 

Liczba uczestników 
łącznie 

20 
 

Liczba uczestników  
w roku 2013 

20 

Okres realizacji  
projektu 

1 września 2011 – 28 lutego 2014 

Nazwa Programu Operacyjnego/Konkursu      
7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

Numer konkursu 1/POKL/7.2.1/11 Numer umowy  
UDA-POKL.07.02.01-20-263/11-00 

Koordynator / Kierownik projektu       Magdalena Bobrowska 

Krótki opis projektu 

Cel główny: podniesienie późniejszej aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia 
w zawodzie „Projektant grafiki  i multimediów”. 
 
Beneficjenci: osoby niepełnosprawne z wykształceniem min. średnim, będące w aktywności zawodowej 
pozostające bez zatrudnienia i zamieszkałe w województwie podlaskim. 
 
Główne działania 

1. Kurs „Studium projektowania graficznego i multimediów” 
2. Warsztaty (psychoedukacyjne i z zakresu telepracy) 
3. Poradnictwo psychologiczne (mentoring) 
4. Staże u lokalnych pracodawców 

Dane o wykonawcach i uczestnikach 

Liczba pracowników realizujących projekt: 2, w tym: Liczba uczestników projektu: 20, w tym: 

Centrala                                       2 Centrum Białystok 20 

Umowy cywilno-prawne        0   

Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2013 r.  (zakładane/zrealizowane) 

Liczba osób, które pozyskały zatrudnienie 4/6 

Kryteria strategiczne dla projektu   

Nie dotyczy  

 

 

  



29 | S t r o n a  
 
 

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych  
 – Oddziały Bydgoszcz i Łódź 

Kontynuacja 
projektu 

Grantodawca Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 

Budżet projektu 
łącznie 

3.539.720,00 

Budżet                  
 w roku 2013 

1.239.426,00 

Jednostka 
realizująca projekt 

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej 
Osób Niepełnosprawnych – Oddziały 
Fundacji Aktywizacja w Bydgoszczy i Łodzi 

Liczba uczestników 
łącznie 

940 
 

Liczba uczestników  
w roku 2013 

554 

Okres realizacji  
projektu 

1 kwietnia 2012 – 31 marca 2015 

Nazwa Programu Operacyjnego/Konkursu      
Zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  

Numer konkursu 9 Numer umowy ZZO/000238/07/D 

Koordynator / Kierownik projektu       Iwona Raszeja- Ossowska 

Krótki opis projektu 

Cel główny: wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy. 
Beneficjenci: osoby niepełnosprawne nieaktywne zawodowo, pozostające w wieku produkcyjnym  
i zamieszkałe na terenie województw łódzkiego i kujawsko–pomorskiego oraz województw ościennych. 

Główne działania 
1. Indywidualne doradztwo zawodowe (m.in. tworzenie i aktualizowanie Indywidualnych Planów 
    Działania) 
2. Pośrednictwo pracy 
3. Poradnictwo (prawne, psychologiczne, aktywizacyjne) 
4. Warsztaty psychoedukacyjne 
5. Warsztaty prawne 
6. Szkolenia zawodowe i informatyczne(podstawowe i zaawansowane) 
7. Szkolenia e-learningowe (jako uzupełnienie pozostałych form wsparcia) 
8. Staże 

Dane o wykonawcach i uczestnikach 

Liczba pracowników realizujących projekt: 30, w tym: Liczba uczestników projektu: 554, w tym: 

Centrala 7 Centrum Łódź 352 

Centrum Łódź 7 Centrum Bydgoszcz 202 

Centrum Bydgoszcz 7   

Umowy cywilno-prawne        9   

Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2013 r.  (zakładane/zrealizowane) 

Liczba osób, które pozyskały zatrudnienie 31/64 

Kryteria strategiczne dla projektu  (zakładane/spełnione) 

Liczba osób, które pozyskają zatrudnienie  
Liczba osób, które utrzymają zatrudnienie 6 miesięcy po projekcie 

31/64 
8/34 
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Integracja społeczna i przygotowanie do pracy osób z autyzmem zatrudnionych  
w ZAZ i uczestników Klubu FORUM 

Kontynuacja 
projektu 

Grantodawca Mazowiecka Jednostka Wdrażania 
Programów Unijnych 

Budżet projektu 
łącznie 

2.344.147,36 

Budżet                  
 w roku 2013 

1.180.466,58 

Jednostka 
realizująca projekt 

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej 
Osób Niepełnosprawnych 
- Oddział Fundacji Aktywizacja w 
Warszawie 

Liczba uczestników 
łącznie 

121 
 

Liczba uczestników  
w roku 2013 

12 

Okres realizacji  
projektu 

1 lipca 2012 – 30 czerwca 2014 

Nazwa Programu Operacyjnego/Konkursu      
7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

Numer konkursu 1/POKL/7.2.1/2011 Numer umowy KL/14256/11/7.2.1 

Koordynator / Kierownik projektu       Barbara Stachura 

Krótki opis projektu 

Cel główny: wzrost integracji społecznej oraz utrzymanie i/lub wzrost kompetencji zawodowych  
i społecznych poprzez wsparcie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej. 
 
Beneficjenci: osoby dorosłe z zespołem Aspergera, który wynika z ograniczonych możliwości przygotowania 
zawodowego oraz wąskiego rynku pracy dla osób z autyzmem. 

Główne działania  
1. Organizacja staży/praktyk 
2. Działania pośrednictwa pracy 

Dane o wykonawcach i uczestnikach 

Liczba pracowników realizujących projekt: 3, w tym: Liczba uczestników projektu: 12, w tym: 

Centrala  1 Centrum Warszawa 12 

Centrum Warszawa  2   

Umowy cywilno-prawne        0   

Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2013 r.  (zakładane/zrealizowane) 

Liczba osób, które pozyskały zatrudnienie 6/6 

Kryteria strategiczne dla projektu   

Nie dotyczy  
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Kompetencje ICT szansą dla grup defaworyzowanych na podlaskim rynku pracy 
Kontynuacja 
projektu  

Grantodawca Urząd Marszałkowski Województwa 
Podlaskiego 
(Europejski Fundusz Społeczny) 

Budżet projektu 
łącznie 

947.997,00 

Budżet                  
 w roku 2013 

486.918,00 

Jednostka 
realizująca projekt 

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej 
Osób Niepełnosprawnych – Oddział 
Fundacji Aktywizacja w Białymstoku 

Liczba uczestników 
łącznie 

200 
 

Liczba uczestników  
w roku 2013 

88 

Okres realizacji  
projektu 

1 października 2012 – 31 sierpnia 2014 

Nazwa Programu Operacyjnego/Konkursu      
9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomość języków obcych 

Numer konkursu 1/POKL/9.6.2/12 Numer umowy  
UDA-POKL 09.06.02-20-030/12-00  

Koordynator / Kierownik projektu       Anna Budkiewicz 

Krótki opis projektu 

Cel główny: podniesienie kompetencji ICT wśród 200 dorosłych mieszkańców Podlasia, należących do grup 
defaworyzowanych na podlaskim rynku pracy. 
 

Beneficjenci: dorosłe osoby niepełnosprawne - mieszkańcy Podlasia – należące do grup defaworyzowanych 
na podlaskim rynku pracy. 
 
Główne działania 

Organizacja i przeprowadzenie kursu ECDL. 
Dane o wykonawcach i uczestnikach 

Liczba pracowników realizujących projekt: 3, w tym: Liczba uczestników projektu: 88, w tym: 

Centrala                                     1 Centrum Białystok 88 

Centrum Białystok 2   

Umowy cywilno-prawne         0   

Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2013 r.  (zakładane/zrealizowane) 

Liczba osób, które pozyskały certyfikat ECDL 50/38 

Z powodu opóźnienia w rekrutacji nie zrealizowano zakładanych na rok 2013 wskaźników, niemniej nie 
wpłynie to na końcowy wynik projektu. 

Kryteria strategiczne dla projektu  (zakładane/spełnione) 

Grupę docelową w projekcie stanowiły wyłącznie osoby należące do jednej 
i/lub więcej z poniższych grup: 
- osoby, które ukończyły 50. rok życia, 
- osoby niepełnosprawne, 
- osoby pozostające bez zatrudnienia przez 6 miesięcy. 

Kryteria spełniono 
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4. Program e-Centra oraz działania związane z integracją osób 

niepełnosprawnych na terenach wiejskich 

Program e-Centra został zainicjowany 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 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. 

Dzięki Programowi e-Centra Fundacja 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.  

W 2013 r. w Fundacji w ramach programu e–Centra realizowanych było 5 projektów o charakterze 

edukacyjnym i aktywizacyjnym. Wykaz projektów poniżej w podziale na: 

1) zakończone – projekty, które rozpoczęto przed 2013 i zakończono w okresie sprawozdawczym,  

2) rozpoczęte i zakończone – projekty rozpoczęte i zakończone w okresie sprawozdawczym, 

3) rozpoczęte – projekty, których realizacja zakończy się po okresie sprawozdawczym, 

4) kontynuowane – projekty, które rozpoczęto przed 2013 i ich realizacja zakończy się po okresie 

    sprawozdawczym. 
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e-Centra szansą na usamodzielnienie się niepełnosprawnych mieszkańców  
z terenów wiejskich 

Projekt 
zakończony 

Grantodawca Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 

Budżet projektu 
łącznie 

795.576,00 

Budżet                  
 w roku 2013 

715.224,00 

Jednostka 
realizująca projekt 

Centrala Warszawa, 
Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej 
Osób Niepełnosprawnych – Oddział 
Fundacji Aktywizacja w Warszawie i Opolu 

Liczba uczestników 
łącznie 

72 
 

Liczba uczestników  
w roku 2013 

22 

Okres realizacji  
projektu 

1 kwietnia 2012 – 31 marca 2013 

Nazwa Programu Operacyjnego/Konkursu      
Zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

Numer konkursu V Numer umowy  ZZO/000128/07/D  

Koordynator / Kierownik projektu       Bartosz Mioduszewski/Karolina Włodarczyk 

Krótki opis projektu 

Cel główny: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, w tym wykorzystanie potencjału 
dziewięciu wybranych powiatowych Centrów Kształcenia Na Odległość, poprzez wdrożenie w ich strukturze 
powiązanych ze sobą specjalistycznych działań, mających zwiększyć zaradność życiową i niezależność 72 
osób niepełnosprawnych zamieszkujących tereny wiejskie. 
 

Beneficjenci: uczestnicy w obszarach determinujących niską aktywność społeczną i zawodową 
niepełnosprawnych mieszkańców wsi 

Główne działania 
1. Szkolenia  
2. Warsztaty psychoedukacyjne  
3. Środowiskowe grupy wsparcia 
4. Szkolenia zewnętrzne  
5. Mentoring 

Dane o wykonawcach i uczestnikach 

Liczba pracowników realizujących projekt: 42, w tym: Liczba uczestników projektu: 22, w tym: 

Centrala 6 Centrala  22 

Centrum Warszawa 1   

Centrum Opole  1   

Umowy cywilno-prawne        34   

Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2013 r.  (zakładane/zrealizowane) 

Liczba osób, które się usamodzielniły 20/66 

Kryteria strategiczne dla projektu   

Nie dotyczy  
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Akademia Liderów Integracji Cyfrowej i Edukacji 
Projekt 
rozpoczęty 
i zakończony 

Grantodawca Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Budżet projektu 
łącznie 

633.508.44 

Budżet                  
 w roku 2013 

564.558.24 

Jednostka 
realizująca projekt 

Centrala Warszawa Liczba uczestników 
łącznie 

69 
 

Liczba uczestników  
w roku 2013 

69 

Okres realizacji  
Projektu 

7 października 2013 – 15 grudnia 2013 

Nazwa Programu Operacyjnego/Konkursu      
Upowszechnianie korzystania z Internetu i rozwój kompetencji cyfrowych z 01.08.2013 

Numer konkursu Nie dotyczy Numer umowy   
16/DSI/ZP1/2013 z dn. 23.10.2013r. 

Koordynator / Kierownik projektu       Grzegorz Wilczek 

Krótki opis projektu 

Cel główny: stworzenie warunków umożliwiających podniesienie potencjału sieci PIAP-ów w zakresie 
przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych oraz zwiększenie kompetencji cyfrowych 
wśród osób niepełnosprawnych. 
 
Beneficjenci: pracownicy punktów publicznego dostępu do Internetu (PIAP-ów) m.in. Centrów Edukacji 
i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, Centrów Kształcenia na Odległość na Wsiach                       
(e-Centrów) oraz bibliotek publicznych objętych Programem Rozwoju Bibliotek. 

Główne działania 
1. Organizacja i przeprowadzenie szkolenia dla liderów lokalnych społeczności w zakresie realizacji 
    działań lokalnych włączających cyfrowo grupy defaworyzowane 
2. Organizacja i przeprowadzenie szkolenia programistycznego C# w MS Visual Studio 

Dane o wykonawcach i uczestnikach 

Liczba pracowników realizujących projekt: 34, w tym: Liczba uczestników projektu: 69, w tym: 

Centrala 8 Centrala  69 

Umowy cywilno-prawne 26   

Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2013 r.  (zakładane/zrealizowane) 

Liczba osób, które wezmą udział w projekcie 70/69 

Kryteria strategiczne dla projektu   

Nie dotyczy  
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Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich 
i małomiasteczkowych 

Projekt 
rozpoczęty 

Grantodawca Projekt współfinansowany ze środków 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
2007-2013 

Budżet projektu 
łącznie 

27.941.840,00 

Budżet                  
 w roku 2013 

11.427.312,00 

Jednostka 
realizująca projekt 

Centrala Warszawa 
Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej 
Osób Niepełnosprawnych – Oddziały 
Fundacji Aktywizacja w Białymstoku, 
Bydgoszczy, Łodzi, Opolu, Poznaniu, 
Rzeszowie, Warszawie i Wrocławiu 

Liczba uczestników 
łącznie 

800 

Liczba uczestników  
w roku 2013 

461 

Okres realizacji  
Projektu 

1 kwietnia 2013 – 31 marca 2015 

Nazwa Programu Operacyjnego/Konkursu      
1.3.6. Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych 

Numer konkursu Nie dotyczy Numer umowy nr 2013/04/168 

Koordynator / Kierownik projektu       Agata Gawska 

Krótki opis projektu 

Cel główny: pomoc 2000 osób niepełnosprawnych z obszarów wiejskich i małych miast na terenie całego 
kraju w wyjściu z sytuacji zagrożenia wykluczeniem społecznym, przez podniesienie ich kompetencji 
i kwalifikacji, wyposażenie w umiejętności poruszania się po rynku pracy i zmobilizowanie do aktywnego 
poszukiwania zatrudnienia. 

Beneficjenci: osoby z niepełnosprawnością sprzężoną, z terenów wiejskich i małych miast (2000) oraz osoby 
z ich otoczenia (1000).  
 
Główne działania 

1. Podnoszenie kompetencji społecznych osób niepełnosprawnych 
2. Podnoszenie kompetencji zawodowych osób niepełnosprawnych – szkolenia 
3. Wejście na rynek pracy 

Dane o wykonawcach i uczestnikach 

Liczba pracowników realizujących projekt: 171, w tym: Liczba uczestników projektu: 461, w tym: 

Centrala 8 Centrum Warszawa 70 

Centrum Warszawa 10 Centrum Białystok  63 

Centrum Białystok 6 Centrum Opole 47 

Centrum Opole 19 Centrum Bydgoszcz 79 

Centrum Bydgoszcz 14 Centrum Łódź 91 

Centrum Łódź 20 Centrum Rzeszów 90 

Centrum Rzeszów 9 Centrum Wrocław 21 

Centrum Poznań 6   

Centrum Wrocław 8   

Umowy cywilno-prawne       71   
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Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2013 r.  (zakładane/zrealizowane) 

Liczba osób, które pozyskały zatrudnienie 160/4 

Z powodu opóźnienia w uruchomieniu projektu, a co za tym idzie rekrutacji, nie zrealizowano zakładanych 
na rok 2013 wskaźników, niemniej nie wpłynie to na końcowy wynik projektu. 

Kryteria strategiczne dla projektu  (zakładane/spełnione) 

– posiadanie wpisu do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia 
– realizacja projektu o wartości powyżej 5 mln zł 

Kryteria spełniono 
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Profesjonalni niepełnosprawni 
Projekt 
rozpoczęty 

Grantodawca Urząd Marszałkowski Województwa 
Podlaskiego (Europejski Fundusz 
Społeczny) 

Budżet projektu 
łącznie 

610.807,60 

Budżet                  
 w roku 2013 

290.753,60 

Jednostka 
realizująca projekt 

Centrum Edukacji i Aktywizacji 
Zawodowej Osób Niepełnosprawnych – 
Oddział Fundacji Aktywizacja w 
Białymstoku 

Liczba uczestników 
łącznie 

20 
 

Liczba uczestników  
w roku 2013 

20 

Okres realizacji  
Projektu 

1 stycznia 2013 – 31 grudnia 2014 

Nazwa Programu Operacyjnego/Konkursu 
Nie dotyczy 

Numer konkursu 1/POKL/7.4/12 Numer umowy   
UDA-POKL 07.04.00-20-001/12-00 

Koordynator / Kierownik projektu       Joanna Słowikowska 

Krótki opis projektu 

Cel główny: zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia. 
Beneficjenci: osoby niepełnosprawne, niezatrudnione i zamieszkałe na Podlasiu, na terenie gmin wiejskich 
Rutki i Hajnówka. 

Główne działania 
1. Doradztwo i poradnictwo 
2. Warsztaty grupowe (trening umiejętności społecznych, warsztaty prawne, warsztaty integracyjne 
     u pracodawców z Podlasia) 
3. Szkolenia zawodowe grupowe i indywidualne zewnętrzne (szkolenie z podstaw obsługi komputera 
     i Internetu oraz szkolenia zawodowe indywidualne zewnętrzne) 
4. Staże zawodowe u lokalnych pracodawców 

Dane o wykonawcach i uczestnikach 

Liczba pracowników realizujących projekt: 7, w tym: Liczba uczestników projektu: 20, w tym: 

Centrala  1 Centrum Białystok 20 

Centrum Białystok 5   

Umowy cywilno-prawne         1   

Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2013 r.  (zakładane/zrealizowane) 

Liczba osób, które pozyskały zatrudnienie 2/0 

Kryteria strategiczne dla projektu  (zakładane/spełnione) 

– projekt skierowany wyłącznie do mieszkańców gminy, gdzie liczba osób 
   korzystających ze świadczeń pomocy społecznej jest wyższa niż średnia 
   wojewódzka, 
– projekt skierowany wyłącznie do osób zamieszkałych poza granicami 
   administracyjnymi miast 

Kryteria spełniono 
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Aktywni od zaraz. Staże i szkolenia specjalistyczne dla osób niepełnosprawnych 
Projekt 
rozpoczęty 

Grantodawca Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu Budżet projektu 
łącznie 

860.780,40 

Budżet                  
 w roku 2013 

338.228,40 

Jednostka 
realizująca projekt 

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej 
Osób Niepełnosprawnych – Oddział 
Fundacji Aktywizacja w Opolu 

Liczba uczestników 
łącznie 

30 
 

Liczba uczestników  
w roku 2013 

32 

Okres realizacji  
Projektu 

1 stycznia 2013 – 31 grudnia 2014 

Nazwa Programu Operacyjnego/Konkursu 
Nie dotyczy 

Numer konkursu 1/POKL/7.4/2012 Numer umowy 
POKL.07.04.00-16-007/12-00 

Koordynator / Kierownik projektu       Andrzej Ryfiński 

Krótki opis projektu 

Cel główny: zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej. 
Beneficjenci: osoby niepełnosprawne pozostające bez zatrudnienia, zamieszkałe na terenach gmin Paczków, 
Tułowice, Gogolin. 

Główne działania 
1. Poradnictwo (w tym Indywidualny Plan Działania oraz aktualizacji IPD ) 
2. Szkolenia grupowe 
3. Indywidualne szkolenia zawodowe 
4. Staże i szkolenia zawodowe 

Dane o wykonawcach i uczestnikach 

Liczba pracowników realizujących projekt: 8, w tym: Liczba uczestników projektu: 32, w tym: 

Centrala 1 Centrum Opole 32 

Centrum Opole 5   

Umowy cywilno-prawne         2   

Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2013 r.  (zakładane/zrealizowane) 

Liczba osób, które pozyskały zatrudnienie 3/2 

Kryteria strategiczne dla projektu  (zakładane/spełnione) 

– realizacja projektu w partnerstwie, 
– projekt w całości skierowany do mieszkańców z gmin o wysokim wskaźniku 
   ubóstwa, 
– projekt komplementarny z działaniami z obszaru integracji społecznej, 
   finansowanymi ze źródeł wspólnotowych 

Kryteria spełniono 
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5. Beneficjenci ostateczni Fundacji w 2013 roku 

W 2013 r. ze wsparcia świadczonego przez Fundację Aktywizacja skorzystały aż 3274 osoby 

niepełnosprawne. Zbiorowość beneficjentów działań Fundacji opisują poniższe wykresy.  

Wśród beneficjentów ostatecznych dominują osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – 

osoby te stanowią 68 % opisywanej zbiorowości. 

 

 

Wykres 4. Beneficjenci ostateczni w 2013 r. z podziałem na stopień niepełnosprawności 
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Najczęściej występujący rodzaj niepełnosprawności to: schorzenia narządów ruchu, choroby psychiczne 

oraz niepełnosprawność sprzężona – stanowiąca największą grupę z uwagi na realizację dużego 

projektu, w którym grupa ta jest beneficjentem - odbiorcą. 

 

 

Wykres 5. Beneficjenci ostateczni w 2013 r. z podziałem na rodzaj niepełnosprawności 
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Analizując wiek beneficjentów Fundacji warto zwrócić uwagę na duży odsetek osób powyżej 

pięćdziesięciu lat. Osoby niepełnosprawne w tej grupie mają największe problemy ze znaleziem 

zatrudnienia. Bogata i różnorodna oferta Fundacji zaspokaja potrzeby beneficjentów. umożliwiając 

zdobywanie i rozwój kwalifikacji osobom znajdującym się na różnych etapach kariery zawodowej.  

Pod względem płci przewagę wśród beneficjentów Fundacji stanowią kobiety. 

Z racji dużego zaangażowania Fundacji w organizację wsparcia na terenach małomiasteczkowych  

i wiejskich co roku przybywa beneficjentów z obszarów wsi i miast, liczących do 25 tys. mieszkańców. 

Obszary te charakteryzują się wąska ofertą, stąd stwarzane przez Fundację możliwości rozwoju 

i aktywizacji są tam szczególnie ważne. 

 

 

Wykres 6. Beneficjenci ostateczni w 2013 r., z uwzględnieniem wybranych cech demograficznych 
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W 2013 r. przeważająca większośc beneficjentów posiadała wykształcenie ponadgimnazjalne (54,51%), 

duży odsetek stanowili beneficjenci z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym i niższym (23,45%). 

 

 

Wykres 7. Beneficjenci ostateczni w 2013 r. według wykształcenia (dane z projektów realizowanych ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego (PO KL)) 
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6. Rzecznictwo i federalizacja 

Fundacja, pretendując do miana instytucji kreującej i realizującej politykę państwa wobec osób 

niepełnosprawnych, za szczególnie ważną uważa możliwość prezentowania i promowania korzystnych 

rozwiązań w obszarze aktywizacji zawodowej tej grupy społecznej. 

Sprzyja temu przynależność Fundacji do ciał odpowiadających za konsultacje społeczne, 

w tym również do sieci i zrzeszeń: 

 Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, 

 Koalicja na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością, 

 Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA, 

 Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok,  

 Opolskie Forum Organizacji Socjalnych – OFOS, 

 Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni, 

 European Alliance on Skills for Employability, 

 Telecentre Europe, 

 Creative Communication Cluster, 

 Komisja Dialogu Społecznego ds. Poradnictwa Specjalistycznego przy UM st. Warszawy, 

 Komisja Dialogu Społecznego ds. Osób Niepełnosprawnych przy UM st. Warszawy, 

  Komisja ds. Dostępności Przestrzeni Miejskiej przy Prezydencie Miasta Białegostoku, 

 Referat Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. 

Reprezentowanie Fundacji oraz zaangażowanie pracowników w komisjach, grupach roboczych, 

spotkaniach czy konsultacjach, mających istotny wpływ na politykę państwa wobec osób 

niepełnosprawnych, stanowi ważny obszar działań Fundacji. 

W 2013 r. Fundacja Aktywizacja prowadziła intensywne działania rzecznicze – zarówno na poziomie 

centralnym, jak i lokalnym, ukierunkowane przede wszystkim na kształtowanie perspektywy finansowej 

2014-2020. Głównym celem tych działań było wypracowanie narzędzi zapewniających możliwość 

finansowania ze środków publicznych (głównie ze środków pochodzących z Unii Europejskiej) działań na 

rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami. 
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Ciało doradcze Osoby reprezentujące Fundację: 

Grupa On Inclusion 14-20 Agata Gawska 

Główny cel działania ciała doradczego Główne rezultaty prac: 

Celem działania Grupy ON Inclusion 14-20, 
w skład której wchodzą Fundacja Aktywizacja 
(współprzewodniczenie), Towarzystwo Pomocy 
Głuchoniewidomym, Polski Związek Głuchych, 
Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, 
Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Polskie 
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym, Fundacja Vis Maior oraz niezależni 
eksperci (m.in. ze Szkoły Głównej Handlowej oraz 
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego) 
jest wzmocnienie roli organizacji pozarządowych 
w kreowaniu polityk na rzecz osób  
z niepełnosprawnościami.  

 

1. Modyfikacja PO WER polegającą na 
wprowadzeniu dodatkowego celu 
szczegółowego w Priorytecie Inwestycyjnym 
9.4: „Przygotowanie podmiotów polityk 
publicznych do pełnej implementacji 
postanowień Konwencji ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych; 

2. Przygotowanie przez Departament 
Zarządzania EFS szczegółowych założeń 
agendy działań na rzecz zapewnienia równych 
szans osób niepełnosprawnych w ramach 
Funduszy Europejskich 2014-2020 oraz 
wytycznych, dotyczących uwzględnienia zasad 
równości szans i niedyskryminacji osób 
niepełnosprawnych w programach 
operacyjnych 2014-2020; 

3. Zaangażowanie Ministerstwa Infrastruktury 
i Rozwoju (dawniej: Ministerstwa Rozwoju 
Regionalnego) w promowanie postulatów ON 
Inclusion na gruncie Regionalnych Programów 
Operacyjnych. 

 

Ciało doradcze Osoby reprezentujące Fundację: 

Zespół ds. zasad wyboru projektów na nową 
perspektywę programowania 

Karolina Włodarczyk 
Bartosz Mioduszewski 

Główny cel działania ciała doradczego Główne rezultaty prac: 

Celem prac Zespołu, działającego w ramach 
Grupy 12 postulatów, w skład którego wchodzą: 
Fundacja Aktywizacja, Federacja Organizacji 
Służebnych MAZOWIA, Ogólnopolskie Forum 
Organizacji Pozarządowych, Polskie 
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym, Polskie Forum Osób 
Niepełnosprawnych, Centrum Cyfrowe Projekt: 
Polska jest optymalizacja i zapewnienie 
transparentności zasad oceny i wyboru 
projektów w perspektywie finansowej 2014-
2020. 

1. Rozpoczęcie dialogu z Ministerstwem 
Infrastruktury i Rozwoju (dawniej: 
Ministerstwem Rozwoju Regionalnego)  
w kontekście procedur związanych  
z zasadami oceny i wyboru projektów; 

2. Deklaracja uwzględnienia znacznej części 
postulatów w sprawie zasad wyboru 
projektów w nowej perspektywie 
programowania w projektowanej Ustawie 
o zasadach realizacji programów 
operacyjnych polityki spójności w 
perspektywie finansowej 2014-2020. 
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Ciało doradcze Osoby reprezentujące Fundację: 

Grupa Robocza ds. Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa 

Bartosz Mioduszewski 
Grzegorz Wilczek 

Główny cel działania ciała doradczego Główne rezultaty prac: 

Celem prac Grupy, w skład której wchodzą m.in.: 
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, 
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 
Fundacja Aktywizacja, Fundacja Rozwoju 
Społeczeństwa Informacyjnego, Konfederacja 
„Lewiatan”, Stowarzyszenie „Miasta  
w Internecie” jest kształtowanie Programu 
Operacyjnego polska Cyfrowa. 

 

1. Wydzielenie w ramach PO PC osi priorytetowej 
III „Cyfrowa aktywizacja społeczeństwa”, w 
ramach której realizowane będą projekty 
uwzględniające specyficzne potrzeby 
społeczne w zakresie budowania 
i rozwoju kompetencji cyfrowych; 

2. Uwzględnienie w ramach osi priorytetowej III 
infrastruktury Publicznych Punktów Dostępu 
do Internetu (w tym Centrów Kształcenia na 
Odległość na wsiach ); 

3. Skierowanie działań realizowanych w ramach 
osi priorytetowej III PO PC do wszystkich osób 
z niepełnosprawnościami, a nie tylko do osób 
niepełnosprawnych nieaktywnych zawodowo. 

 

Ciało doradcze Osoby reprezentujące Fundację: 

Wspólnota Robocza Związków Organizacji 
Socjalnych (WRZOS) 

Bartosz Mioduszewski 
Agata Gawska (w zakresie konsultacji 
Krajowego Programu Przeciwdziałania 
Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020) 

Główny cel działania ciała doradczego Główne rezultaty prac: 

Celem działania WRZOS jest techniczne, szkoleniowe 
i informacyjne wspomaganie organizacji 
pozarządowych w różnych zakresach, m.in. pomocy 
społecznej, działaniach na rzecz osób 
niepełnosprawnych, promocji zatrudnienia 
i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez 
pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, itp. 

W 2013 r. działania Fundacji Aktywizacja ramach 
Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji 
Socjalnych ukierunkowane były na: 
 konsultacje Krajowego Programu 

Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu 
Społecznemu 2020; 

 współpracę w zakresie kształtowania polityki 
społecznej z Ministerstwem Pracy i Polityki 
Społecznej, 

 współpracę z Radą Działalności Pożytku 
Publicznego przy Ministerstwie Pracy i Polityki 
Społecznej. 

Nie dotyczy 
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Ciało doradcze Osoby reprezentujące Fundację: 

Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA Bartosz Mioduszewski 

Główny cel działania ciała doradczego Główne rezultaty prac: 

Celem działania MAZOWII jest wspieranie organizacji 
pozarządowych województwa mazowieckiego oraz 
promowanie nowatorskich rozwiązań w sferze 
pomocy społecznej, tworzenie zasad i modeli 
działania oraz standardów ich realizacji. 
Działania Fundacji Aktywizacja w ramach Federacji 
ukierunkowane były w 2013 r. na: 
 kształtowanie polityki regionalnej Mazowsza, 
 udział (w charakterze obserwatora)  

w Podkomitecie Monitorującym Program 
Operacyjny Kapitał Ludzki, 

 współpracę z organizacjami pożytku publicznego, 
działającymi na terenie województwa 
mazowieckiego.  

Nie dotyczy 

 

Działania rzecznicze prowadzone były także przez poszczególne Oddziały Fundacji. Do najważniejszych  

z nich należy zaliczyć: 

Centrum Edukacji i Aktywizacji 
Zawodowej Osób Niepełnosprawnych – 

Oddział Fundacji Aktywizacja 

Rodzaj działań rzeczniczych 

Centrum Łódź 1) konsultacje Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego (w ramach Grupy Roboczej ds. RPO WŁ)  

2) opiniowanie polityki miasta Łódź wobec osób 
z niepełnosprawnościami (w ramach Komisji Dialogu 
Obywatelskiego ds. wdrażania Konwencji ONZ o Prawach Osób 
Niepełnosprawnych i rozwiązywania problemów osób 
z niepełnosprawnościami 

Centrum Białystok 1) konsultowanie projektów inwestycji w mieście Białystok pod 
kątem dostępności dla osób z niepełnosprawnością oraz 
działania na rzecz znoszenia barier architektonicznych  
w Białymstoku (w ramach Komisji przy Prezydencie Miasta 
Białegostoku ds. dostosowania przestrzeni miejskiej do osób  
z niepełnosprawnością 

Centrum Wrocław 1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji 
zawodowej i społecznej oraz realizacji praw osób 
niepełnosprawnych, opiniowanie projektów województwa 
dolnośląskiego na rzecz osób niepełnosprawnych, ocena 
realizacji programów, opiniowanie projektów uchwał  
i programów przyjmowanych przez sejmik województwa 
dolnośląskiego z uwzględnieniem ich skutków dla osób  
z niepełnosprawnościami (w ramach Wojewódzkiej Społecznej 
Rady ds. Osób Niepełnosprawnych) 

2) wypracowywanie dokumentów szczegółowych do Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego  
(w ramach Grupy Roboczej ds. RPO WD) 



47 | S t r o n a  
 
 

7. Pozyskiwanie środków 

Dział Pozyskiwania Środków kontynuował prowadzenie działań związanych z planowym zdobywaniem 

środków ze źródeł grantowych (m.in. środki PFRON, UE) oraz pozagrantowych (działalność 

fundraisingowa). 

W 2013 r. udało się pozyskać środki na realizację/kontynuację realizacji następujących projektów: 

 „Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Oddziały Bydgoszcz i Łódź” 

(II okres realizacji) w 9 konkursie PFRON (zadania zlecane, tryb pozakonkursowy), 

 „Od aktywności do samodzielności zawodowej” w 11 konkursie PFRON (zadania zlecane), 

 „Krok ku samodzielności” w 13 konkursie PFRON (zadania zlecane), 

 „Profesjonalni niepełnosprawni” w 13 konkursie PFRON (zadania zlecane), 

 „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych” 

Poddziałanie 1.3.6 PFRON – projekty systemowe, 

 „Kompetencje ICT dla osób niepełnosprawnych w województwie opolskim”, w ramach 9.6.2 POKL, 

 „Akademia kompetencji ICT na Podkarpaciu”, w ramach 9.6.2 POKL, 

 „Profesjonalni niepełnosprawni na Dolnym Śląsku”, w ramach 7.4 POKL, 

 „Przedsiębiorczy niepełnosprawni”, w ramach 6.2 POKL, 

 „Młodzi-->aktywni-->zatrudnieni”, w ramach programu Microsoft "Youth Spark", 

 „Akademia Liderów Integracji Cyfrowej i Edukacji – ALICE”, w ramach otwartego konkursu ofert, 

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, 

 „Postaw na samodzielność – program aktywizacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych 

mieszkańców miasta Warszawy”, w ramach środków m.st. Warszawy na wspieranie realizacji zadań 

publicznych, 

Podjęto także współpracę w ramach „la Caixa” Welfare Projects i uzyskano grant na realizację programu 

„Włącz się". 

Ponadto pozyskano następujące produkty/usługi: 

– samochód VW Sharan do wykorzystania przy prowadzeniu działań statutowych (z zasobów  

   m. st. Warszawy), 

– nieodpłatną usługę wykonania projektu architektonicznego aranżacji wnętrz i remontu lokalu przy  

   ul. Chałubińskiego 9/9a (od firmy APA Wojciechowski Architekci Sp. z o.o.)  

– 335 licencji Kasperski Lab (oprogramowanie antywirusowe). 
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8. Działalność gospodarcza 

W 2013 r. działalność gospodarczą Fundacji Aktywizacja stanowiły (w kolejności według wysokości 

osiągniętego przychodu): usługi aktywizacji zawodowej, opracowanie publikacji i materiałów, 

opracowanie narzędzi internetowych, promocja i reklama, szkolenia, wynajem sali multimedialnej, 

wykonanie stron internetowych i usługi doradcze i eksperckie. 

 

Wykres 8. Struktura przychodów z działalności gospodarczej 

Usługi aktywizacji zawodowej świadczone były w ramach dwóch projektów - „Partnerstwo dla pracy” 

i „Modele kontraktowania usług na rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych”. 

W Projekcie „Partnerstwo dla pracy” usługi aktywizacyjne adresowane do osób bezrobotnych, 

znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, realizowane były w województwie 

mazowieckim (Warszawa, Płock) i dolnośląskim (powiat jeleniogórski, kłodzki i lubański. W ramach 

realizowanego przedsięwzięcia, uczestnikom projektu oferowano pomoc w pozyskaniu zatrudnienia 

poprzez dwa działania, zwane „Bilansem Otwarcia” i „Bilansem Aktywizacyjnym”. Pierwsze z działań 

obejmowało diagnozę sytuacji zawodowej i osobistej bezrobotnego, motywacji do podjęcia 

zatrudnienia, szans na ulokowanie na rynku pracy, a także barier (środowiskowych, rodzinnych) 

w podjęciu zatrudnienia. Diagnozę prowadzono w czterech sesjach diagnostycznych: 

 Sesja 1 – Analiza potrzeb pracownika 

 Sesja 2 – Badanie potencjału i deficytów zawodowych 

 Sesja 3: 3A – wywiad psychologiczny; 3B – wywiad środowiskowy; 3C – wywiad lekarski; 

3D - warsztaty grupowe; 3F - wywiad z doradcą biznesowym 

 Sesja 4 – Opracowanie Profilu Kompetencji Zawodowych Uczestnika oraz Indywidualnego Programu 

Rozwoju Zawodowego. Opracowanie Bilansu Otwarcia. 

0,46%

3,94%

2,83%0,29%

7,28%

78,65%

0,08%
6,47%

Struktura przychodów z działalności 
gospodarczej

Wynajem sali multimedialnej Promocja i reklama

Szkolenia Wykonanie stron internetowych

Opracowanie publikacji i materiałów Usługi aktywizacji zawodowej

Usługi doradcze i eksperckie Opracowanie narzędzi internetowych
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Drugie z działań – „Bilans Aktywizacyjny” stanowiło wsparcie dla danej osoby zgodne z wynikiem 

indywidualnej diagnozy każdego z uczestników pilotażu. W tym etapie zgodnie ze specyfiką i złożonością 

problemów osób bezrobotnych oferowano: 

 wsparcie mające na celu zmotywowanie uczestników do aktywnego uczestnictwa w projekcie i do 

poszukiwania pracy 

 wsparcie mające na celu podniesienie umiejętności zawodowych 

 wsparcie mające na celu ograniczenie problemów emocjonalnych mogących utrudniać podjęcie 

pracy 

 wsparcie mające na celu wzrost umiejętności z zakresu poruszania się po rynku pracy 

 wsparcie mające na celu eliminację / ograniczenie negatywnego wpływu barier środowiskowych  

w podejmowaniu pracy 

 wsparcie mające na celu poszukiwanie i dopasowanie ofert pracy zgodnych z profilami 

kompetencyjnymi osób bezrobotnych 

 wsparcie mające na celu ułatwienie adaptacji danej osoby w nowym miejscu pracy. 

 

Liczba osób objętych działaniami 

Projekt „Partnerstwo dla pracy” Działanie 1 

Bilans Otwarcia 

Działanie 2 

Bilans 
Aktywizacyjny 

Osiągnięty 
wskaźnik 

zatrudnienia 

Dolny Śląsk – powiat jeleniogórski, kłodzki 
i lubański 
koordynator projektu: Sylwia Zarzycka 

56 64 17,20% 

Powiat warszawski 
koordynator projektu: Sylwia Zarzycka 

21 21  

 

10% Powiat płocki 
koordynator projektu: Sylwia Zarzycka 

9 9 
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W projekcie „Model kontraktowania usług na rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych” usługi 

aktywizacyjne, adresowane do osób bezrobotnych, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na 

rynku pracy, realizowane były w województwie śląskim (powiat górowski i powiat Ząbkowice Śląskie). 

W ramach realizowanego przedsięwzięcia 31 uczestnikom projektu zaoferowano pomoc w pozyskaniu 

zatrudnienia poprzez objęcie następującymi formami wsparcia: 

 doradztwo zawodowe - w tym utworzenie Indywidualnych Planów Działania 

 doradztwo psychologiczne 

 pośrednictwo pracy 

 jobcoaching 

 warsztaty umiejętności społecznych 

 szkolenia zewnętrzne. 

Liczba osób objętych działaniami 

Projekt „Model kontraktowania usług na 
rynku pracy na rzecz osób 

niepełnosprawnych” 

Liczba 
uczestników 

Liczba osób 
zatrudnionych 

Osiągnięty 
wskaźnik 

zatrudnienia 

Powiat górowski  
koordynator projektu: Sylwia Zarzycka 

17 4 24% 

Powiat Ząbkowice Śląskie 
koordynator projektu: Sylwia Zarzycka 

14 1 0,7% 
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9. Działania promocyjne i informacyjne 

Rok 2013 to czas wielu ważnych zmian w Fundacji. Jednym z obszarów, w którym były one najbardziej 

widoczne, to zmiany wizerunkowe organizacji.  

Zmiana nazwy Fundacji 

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo powstała w 1990 r.  

z inicjatywy pracowników naukowych, pragnącym pomóc kilku matematykom i informatykom, 

poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Z powodu barier architektonicznych nie chciano zatrudniać 

takich osób, bez względu na ich potencjał intelektualny.  

Po kilku latach Fundacja zmieniła swoje cele statutowe i zajęła się prowadzeniem szkoleń 

komputerowych dla osób niepełnosprawnych (głównie ruchowo) z terenu Warszawy, które posiadały co 

najmniej średnie wykształcenie i chciały wejść na rynek pracy.  

Obecnie Fundacja pomaga osobom ze wszystkimi rodzajami i stopniami niepełnosprawności, niezależnie 

od ich profilu zawodowego, wykształcenia, sytuacji społecznej czy też miejsca zamieszkania.  

Ponieważ nazwa Fundacji nie była adekwatna do działań przez nią prowadzonych, postanowiono tę 

sytuację zmienić.  

W dniu 15. lipca 2013 r. Rada Fundacji podjęła uchwałę o zmianie nazwy. Nowa nazwa: Fundacja 

Aktywizacja została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 17. września 2013 r. 

Zmiana logo Fundacji 

Zmiana nazwy pociągnęła za sobą szereg kolejnych działań, w tym opracowanie nowego logo Fundacji. 

W październiku Zarząd Fundacji ogłosił konkurs na opracowanie nowego znaku graficznego; konkurs 

cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Wpłynęły 242 prace od 194 uczestników (amatorów, 

niezależnych grafików, studentów, firm reklamowych, profesorów Akademii Sztuk Pięknych).  

Zwyciężył projekt, w którym wykorzystano znaki graficzne „koła” 

i „strzałki”. „Koło” pośrednio może kojarzyć się z wózkiem inwalidzkim, 

który jest również symbolem niepełnosprawności. „Strzałka” zaś 

oznacza ruch, dążenie do celu, aktywizację. Wraz z nowym znakiem 

graficznym Fundacji postała księga znaku, która precyzyjnie określa 

możliwe warianty zastosowania logo.  

Nowa strona internetowa 

Na początku 2013 r. została uruchomiona nowa strona internetowa Fundacji pod adresem 

www.aktywizacja.org.pl, która zastąpiła działającą przez wiele lat www.fpmiinr.org.pl. Strona ta 

powstała z myślą o tym, by jak najlepiej przybliżać informacje dotyczące działalności Fundacji, ale przede 

wszystkim aby ułatwić dostęp do oferty usług z zakresu edukacji i aktywizacji zawodowej.  

Fundacja Aktywizacja w mediach 

W 2013 r. przedstawiciele Zarządu oraz eksperci i pracownicy Fundacji Aktywizacja wielokrotnie 

występowali w mediach oraz komentowali w radiu, jak również na łamach prasy i portali internetowych 

zagadnienia dotyczące aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, ich zatrudnienia na rynku pracy 

oraz sytuacji społecznej, m.in.: w TVN (Dzień dobry TVN), TVN24, regionalnych stacjach Telewizji Polskiej 

(Łódź i Białystok), Polskim Radiu, dziennikach (Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna), magazynach 

branżowych (m.in.: Personel Plus, Doradca Zawodowy). 

http://www.aktywizacja.org.pl/
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W 2013 r. działania promocyjno-informacyjne obejmowały:  

 opracowanie, produkcję i dystrybucję materiałów drukowanych (m.in. plakaty, ulotki, broszury)  

w biurach Fundacji, wśród beneficjentów, w instytucjach integracji społecznej, instytucjach 

pomocowych, instytucjach rynku pracy, instytucjach służby zdrowia, organizacjach pozarządowych; 

 opracowanie, produkcję i dystrybucję gadżetów promocyjnych (pamięć USB, teczki, długopisy, 

notesy) wśród beneficjentów objętych projektami, uczestników konferencji itp.; 

 tworzenie i publikowanie informacji na nowej stronie internetowej Fundacji, jak również na innych 

stronach i forach dla osób niepełnosprawnych oraz na portalu Facebook (profil główny Fundacji  

i strony Centrów);  

 opracowanie i upowszechnianie drogą elektroniczną informacji o działaniach realizowanych przez 

Centra Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych (kursy, szkolenia, konsultacje 

indywidualne, oferty pracy) – wśród klientów Fundacji, organizacji, instytucji i firm;  

 publikacja artykułów sponsorowanych, reklam prasowych, spotów radiowych w ramach 

realizowanych projektów; 

 udział pracowników Fundacji w wydarzeniach zewnętrznych, w tym stanowiska promocyjne, 

wystąpienia ekspercie, uczestnictwo w konferencjach, panelach, pracach stowarzyszeń, komisji itp.  

 

Publikacje i broszury wydane przez Fundację w 2013 r. 

1 Klimczuk A., Siedlecki M., Sadowska P., Sydow M.: Niepubliczne agencje zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych. Możliwości i dylematy rozwoju w sektorze pozarządowym, Fundacja 

Aktywizacja, 2013 

2 Gawska A., Kornaszewska-Antoniuk Ł., Leśniewska-Gajewska M., Góral A., Gosk D., pracownicy 

Centrów Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych: Program Centra Edukacji  

i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, jako modelowe wsparcie aktywizacji 

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, Fundacja Aktywizacja, 2013 

3 Włodarczyk K.: Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w aktywizacji osób 

niepełnosprawnych, Fundacja Aktywizacja, 2013  

4 Hardecki T., Jałosińska A., Krajewska M., Krzesińska D., Lityński A., Miler A., Mitzner M., Sawko 

K., Spała A., Stunża G., Sobieszuk P., Wiśniewska A., Zowczak-Jastrzębska K.: Podręcznik dla 

Liderów Integracji Cyfrowej i Edukacji, Fundacja Aktywizacja, 2013  

5 Praca zbiorowa: Niezbędnik pracodawcy. Osoba niepełnosprawna w Twojej firmie 

(aktualizacja), Fundacja Aktywizacja, 2013 

6 Praca zbiorowa: Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej osób niepełnosprawnych, Fundacja 

Aktywizacja, 2013 

7 Włodarczyk K.: Niepełnosprawni mieszkańcy wsi. Sytuacja społeczna i zawodowa, Fundacja 

Aktywizacja, 2013 

8 Raszeja–Ossowska I.: Młodzi – niepełnosprawni. Sytuacja społeczna i zawodowa, Fundacja 

Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo, 2013 

9 Praca zbiorowa: e-Centra – e-kompetencje dla Polski (aktualizacja), Fundacja Pomocy 

Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo, 2013 
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10. Działania społeczne i integracja osób niepełnosprawnych 

W 2013 r. wśród działań Fundacji, ukierunkowanych na integrację osób niepełnosprawnych oraz 

zapewniających możliwość integracji ze środowiskiem osób sprawnych, znalazły się: 

 

1. Administrowanie ogólnomiejską stroną poradniczą www.poradnictwo.waw.pl 

Portal www.poradnictwo.waw.pl powstał w 2008 r. z inicjatywy organizacji skupionych w Komisji 

Dialogu Społecznego ds. Poradnictwa Specjalistycznego, dzięki finansowemu wsparciu Biura Polityki 

Społecznej Miasta Stołecznego Warszawy (portal był finansowany ze środków miejskich do roku 2012). 

Na portalu znajdują się informacje dotyczące bezpłatnego poradnictwa, udzielanego mieszkańcom 

Warszawy w obszarze:  

 rodzajów udzielanych porad (m. in.: prawnych, zawodowych, psychologicznych, obywatelskich, 

pedagogicznych) i ich definicji, 

 organizacji udzielających bezpłatnych konsultacji poradniczych, 

 poradnictwa indywidualnego i grupowego, konkursów na działania z zakresu poradnictwa, 

organizowanych m. in. przez m. st. Warszawa. 

Na portalu skatalogowanych jest 149 organizacji i instytucji zajmujących się udzielaniem bezpłatnych 

porad (stan na 31. grudnia 2013).  

W 2013 r. średnio miesięcznie korzystało ze strony ok. 11.000 osób; w sumie było ponad 130.000 wejść 

na portal. 

2. Kontynuacja projektu z obszaru kultury pt. „Aktywni w kulturze” (rozpoczętego w 2012 r.). W okresie 

sprawozdawczym wydano folder (100 sztuk) z pracami uczestników, wykonanymi podczas zajęć 

plastycznych, tworzenia biżuterii, decoupage. Projekt realizowany był w Centrach: Warszawa, Opole 

i Białystok i finansowany ze środków Fundacji Wspólna Droga – United Way Polska, o łącznym 

budżecie 10.578, z czego w 2013 r. 6.983,00 zł. 

3. Organizacja spotkań integracyjnych, świątecznych i targów pracy dla osób niepełnosprawnych 

Oddział Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych w Białymstoku 

Data 07.03.2013 

Rodzaj wydarzenia Otwarcie nowej siedziby 

Odbiorcy 1) beneficjenci Fundacji 
2) zaproszeni goście 
  – przedstawiciele: 

 Oddziału Podlaskiego PFRON, 
 Urzędu Miasta,  
 Urzędu Wojewódzkiego,  
 Powiatowego Urzędu Pracy, 
 Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, 

– organizacje pozarządowe:  
 Impuls, 
 Stowarzyszenie Klanza 
 Polski Związek Niewidomych 

3) media: TVP Białystok, TV Białystok, Radio Białystok 

Opis Uroczyste otwarcie, przedstawienie działalności Fundacji, oprowadzenie po 
nowej siedzibie, poczęstunek. 

  

http://www.poradnictwo.waw.pl/
http://www.poradnictwo.waw.pl/
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Oddział Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych w Bydgoszczy 

Data 26.03.2013 

Rodzaj wydarzenia Dni otwarte 

Odbiorcy 1) osoby niepełnosprawne, 
2) pracodawcy,  
3) studenci KPSW, WSG i UKW 

Opis  seminarium „Norma ISO 26000 a zatrudnianie osób niepełnosprawnych” 

 warsztaty z grą edukacyjną CashFlow, 

 warsztaty rozwoju osobistego „Coaching – zbuduj efektywny kapitał 
osobisty i biznesowy” 

  

 

Oddział Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych w Opolu 

Data 22.11.2013 

Rodzaj wydarzenia I Targi Pracy Osób Niepełnosprawnych 

Odbiorcy 1) beneficjenci, 
2) pracodawcy, 
3) urzędy Pracy, 
4) agencje pośrednictwa pracy, 
5) organizacje pozarządowe, 

Opis W trakcie Targów można było skorzystać z usług doradców zawodowych, 
prawnika oraz specjalistów z ZUS i PFRON. 

  

 

Oddział Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych w Białymstoku 

Data 20.12.2013 

Rodzaj wydarzenia Wigilia 

Odbiorcy 1. podopieczni Fundacji 
2. pracownicy Fundacji 

Opis wydarzenie integracyjne 
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11. Wykaz uchwał przyjętych w 2013 r. 

Lp. Data Treść uchwały 

1 Uchwała z dnia 
08.03.2013 nr 1 

Zarząd Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym 
Ruchowo postanawia z dniem 8-03-2013 rozpocząć proces zmiany nazwy 
Fundacji, celem dostosowania jej do specyfiki działania organizacji.  

4 osoby głosowały za przyjęciem uchwały, 1 osoba głosowała przeciwko. 

Uchwała została przyjęta. 

2 Uchwała z dnia 
08.03.2013 nr 2 

Zarząd Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym 
Ruchowo postanawia z dniem 8-03-2013 powołać Zespół ds. Wdrażania 
Strategii w składzie: 

 Łucja Kornaszewska-Antoniuk 
 Grzegorz Wilczek 
 Agata Spała 
 Ewa Kurowska 
 Małgorzata Leśniewska-Gajewska 

Do zadań Zespołu ds. Wdrażania Strategii należeć będą: 
 monitoring przebiegu realizacji Strategii 
 ocena przebiegu realizacji Strategii (raportowanie) 
 nadzór nad prawidłowością realizacji Strategii. 

3 Uchwała z dnia 
02.04.2013 nr 1 

Zarząd Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym 
Ruchowo postanawia przekazać odpowiedzialność za podpisywanie 
przelewów w kwocie poniżej 10000 złotych Dyrektor Pionu Finansów  
i Administracji Pani Magdalenie Kisiel. 

4 Uchwała z dnia 
25.04.2013 nr 1 

Zarząd Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym 
Ruchowo postanawia zmienić lokalizację oddziału w Szczecinie utworzonego 
na mocy uchwały z dnia 27.12.2012 i wskazuje nową lokalizację tj. Wrocław. 

5 Uchwała z dnia 

25.04.2013 nr 2 

Zgodnie z § 25 pkt. 3 Statutu Zarząd Fundacji Pomocy Matematykom 
i Informatykom Niesprawnym Ruchowo podejmuje decyzję o podpisaniu 
umowy partnerskiej z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych dotyczącej realizacji projektu: Wsparcie środowiska 
osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych - 
Priorytet Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.3 Ogólnopolskie 
programy integracji i aktywizacji zawodowej Poddziałanie 1.3.6. Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

6 Uchwała z dnia 
25.04.2013 nr 3 

Zarząd Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym 
Ruchowo postanawia – zgodnie z obowiązującym Regulaminem 
Wynagradzania Pracowników – zasilić fundusz premiowy kwotą 41 712,27 
złotych. Środki będą przeznaczone na wypłaty premii dla pracowników 
zgodnie z załącznikiem. 

7 Uchwała z dnia 
24.05.2013 nr 1 

Zarząd Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym 
Ruchowo podejmuje decyzję o zaciągnięciu pożyczki w Funduszu 
Pożyczkowym PAFPIO w wysokości 496 000,00 zł (słownie: czterysta 
dziewięćdziesiąt sześć tysięcy zł) na realizację celów statutowych. 
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Pożyczka przeznaczona będzie na cele statutowe Fundacji i spłacona 
zostanie ze środków otrzymanych w ramach projektów finansowanych ze 
środków PFRON: 

1. "Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych - 
Oddziały Bydgoszcz i Łódź"  

2. "Od samodzielności do aktywności"  do dnia 31.08.2013 r.  

Dopełnienia formalności związanych z podpisaniem umowy pożyczki 
i weksla in blanco stanowiącego zabezpieczenie spłaty pożyczki powierza się 
Prezesowi Fundacji Panu Bartoszowi Mioduszewskiemu oraz Wiceprezes 
Fundacji Pani Agacie Pękala-Gawskiej. 

W głosowaniu nad przyjęciem uchwały brało udział 4 członków Zarządu 
Fundacji - za przyjęciem uchwały głosowało 4 osób, przeciwko uchwale 
głosowało - osób, od głosowania wstrzymało się - osób. 

8 Uchwała z dnia 
27.06.2013 nr 1 

Zarząd Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym 
Ruchowo postanawia zwiększyć stawkę za 1 km. przebiegu, przysługującą 
pracownikowi w przypadku korzystania z prywatnego samochodu w trakcie 
delegacji służbowej do 0,60 groszy za 1 km. Niniejsza zmiana wchodzi 
w życie od dnia 1 sierpnia 2013 r 

9 Uchwała z dnia 
19.07.2013 nr 1 

Zarząd Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym 
Ruchowo z dniem 19.07.2013 r. podejmuje decyzję o aktualizacji 
Regulaminu Zakupów, który obowiązuje w Fundacji Pomocy Matematykom 
i Informatykom Niesprawnym Ruchowo.  

Dokument stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Jednocześnie uchyla się 
Regulamin Zakupów z dnia 27.01.2011 r. 

10 Uchwała z dnia 
05.08.2013 

Zarząd Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym 
Ruchowo podejmuje decyzję o wprowadzeniu jako obowiązującego z dniem 
05.08.2013 r. Standardu zatrudnienia pracowników oraz współpracowników 
w Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo 
stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały. 

11 Uchwała z dnia 
10.10.2013 

Na podstawie § 6 Regulaminu wydatkowania środków finansowych Fundacji 
Pomocy Matematykom  i Informatykom Niesprawnym Ruchowo Zarząd 
Fundacji zatwierdza Regulamin zakupów projektu zakupów usług i dostaw 
przewidzianych w ramach projektu „Akademia Liderów Integracji Cyfrowej 
i Edukacji – ALICE „ , który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

Regulamin pozwoli na racjonalne wydatkowanie środków. Uzasadnienie: 

Realizację projektu zaplanowano na okres 7.10.2013 do 15.12.2013r. Budżet 
projektu obejmuje blisko 40 pozycji. Przeprowadzenie postępowań 
ofertowych na zaplanowane w budżecie usługi, zgodnie z obowiązującym 
regulaminem, skraca w praktyce czas faktycznej realizacji projektu do ok. 
6 tygodni, co czyni zaplanowane w projekcie zadania niewykonalnymi. 

12 Uchwała nr 1 z 
dnia 21.10.2013 

Na podstawie § 5 Regulaminu wynagradzania pracowników, uchwala się, co 
następuje: 
1. Zarząd Fundacji Aktywizacja postawania zasilić fundusz premiowy kwotą 

39 094,90 złotych(słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt 
cztery 90/100 złotych) 
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2. Zarząd Fundacji po uzyskaniu opinii bezpośrednich przełożonych, 
kierując się kryteriami oceny: wypracowane rezultaty i zaangażowanie, 
przyznaje premie motywacyjne pracownikom w kwocie Łącznej brutto 
brutto (z kosztami pracodawcy): 39 094,90 złotych (słownie: trzydzieści 
dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt cztery 90/100 złotych) 

3. Listę osób uprawnionych oraz wysokość przyznanej premii określa 
Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. 

4. Informacja o przyznanych premiach zostanie przekazana pracownikom 
przez bezpośrednich przełożonych. 

5. Premie zostaną wypłacone w terminie wypłaty najbliższego 
wynagrodzenia. 

6. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Pionu Finansów 
i Administracji. 

13 Uchwała nr 1 z 
dnia 30.10.2013 

 

Zarząd Fundacji Aktywizacja z siedzibą przy ul. Wiśniowej 40b lok. 8 
w Warszawie upoważnia Członka Zarządu Panią Łucję Kornaszewską - 
Antoniuk do jednoosobowego podpisania sprawozdań i innych dokumentów 
projektowych dot. umowy ZZO/000286/07/D za okres rozliczeniowy 
01.04.2013-31.03.2014r. 

14 Uchwała nr 2 z 
dnia 30.10.2013 

Zarząd Fundacji Aktywizacja z siedzibą przy ul. Wiśniowej 40b lok. 8 
w Warszawie upoważnia Członka Zarządu Panią Łucję Kornaszewską - 
Antoniuk do jednoosobowego podpisania sprawozdań i innych dokumentów 
projektowych dot. umowy ZZO/000238/07/D za okres rozliczeniowy 
01.04.2013-31.03.2014r. 

15 Uchwała nr 1 z 
dnia 25.11.2013 

Zarząd Fundacji Aktywizacja z siedzibą przy ul. Wiśniowej 40b lok. 8 
w Warszawie upoważnia Członka Zarządu Panią Łucję Kornaszewską - 
Antoniuk do jednoosobowego podpisania sprawozdań i innych dokumentów 
projektowych dot. umowy nr 23/PN/M/OP-12 o dofinansowanie projektu 
Aktywni w kulturze. 

16 Uchwała nr 1 z 
dnia 29.11.2013 

Zarząd Fundacji Aktywizacja z siedzibą przy ul. Wiśniowej 40b lok. 8 
w Warszawie, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod 
numerem KRS 0000049694, udziela Pani Berenice Bielaczyc kierownikowi 
Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych  
Oddział Fundacji Aktywizacja w Opolu pełnomocnictwa do wypowiedzenia 
umowy o pracę Panu Piotrowi Rudakowi. 

17 Uchwała nr 1 z 
dnia 02.12.2013  

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do projektu „Przedsiębiorczy 
niepełnosprawni”. 
Nr umowy: UDA-POKL.06.02.00-10-108/13 z dnia 26 września 2013 r. 

1. Powołuje się Komisję Rekrutacyjną do prac przy I etapie rekrutacji  
w projekcie „Przedsiębiorczy niepełnosprawni” w składzie: 

1) Ewa Woźniak – członek Komisji ze strony Lidera 
2) Piotr Wiąckiewicz – członek Komisji ze strony Lidera   
3) Marta Karolewska – członek Komisji ze strony Partnera 
4) Dorota Krajcarz – członek Komisji ze strony Partnera 
5) Tomasz Piestrak – członek Komisji ze strony Partnera 
6) Izabela Witaszek – członek Komisji ze strony Partnera 
2. Prace i zakres obowiązków Komisji Rekrutacyjnej określa Regulamin 

Rekrutacji do Projektu „Przedsiębiorczy niepełnosprawni”. 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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18 Uchwała nr 1 z 
dnia 09.12.2013 

Zarząd Fundacji Aktywizacja, zwanej dalej Fundacją, z siedzibą przy ul. 
Wiśniowej 40b lok. 8 w Warszawie, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze 
Sądowym pod numerem KRS 0000049694, mając wszelkie prawa do 
reprezentowania Fundacji niniejszym udziela Panu Przemysławowi Żydok 
Koordynatorowi merytorycznemu ds. współpracy z e-Centrami 
pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji 
w zakresie realizacji projektu „Wsparcie środowiska osób 
niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych” 

 zawierania umów z Beneficjentami w tzw. centralnych formach 
wsparcia (Integracyjne Wyjazdowe Warsztaty Aktywizacji Społeczno-
Zawodowej, Szkolenia Zawodowe Wewnętrzne Organizowane 
w Centrali) 

 zawierania umów zakupu usług/towarów do kwoty 1.000,00 zł 

19 Uchwała nr 1 z 
dnia 11.12.2013 

Zarząd Fundacji Aktywizacja, zwanej dalej Fundacją, z siedzibą przy ul. 
Wiśniowej 40b lok.8 w Warszawie, upoważnia Wiceprezes Zarządu: Panią 
Agatę Pękala – Gawską do jednoosobowego podpisywania dokumentów 
projektowych w zakresie realizacji projektu „Wsparcie środowiska osób 
niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych.” 

20 Uchwała nr 1 z 
dnia 12.12.2013 

Zarząd Fundacji Aktywizacja ustala stawkę za 1 km przebiegu przysługującą 
uczestnikowi projektu „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych 
z terenów wiejskich i małomiasteczkowych” w przypadku korzystania 
z prywatnego samochodu w celu dojazdu na realizowane formy wsparcia do 
0,40 groszy za 1 km.  

Ustalona kwota dotyczyć będzie przypadków, w których na danej trasie nie 
funkcjonuje żaden środek transportu, na podstawie którego oszacować 
można koszt dojazdu do wartości najtańszego obowiązującego biletu. 
W innych przypadkach zgodę na zastosowanie wyżej wymienionej stawki 
wyrazić może Członek Zarządu, Kierownik Oddziału, Koordynator projektu. 

21 Uchwała nr 2 z 
dnia 12.12.2013 
w sprawie 
przeprowadzenia 
inwentaryzacji 

Na podstawie art. 26 i art. 27 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 
1994 roku (Dz. U. z 2013 r., poz.330,  ze zm.) zarządza się przeprowadzenie  
inwentaryzacji za rok 2013 oraz środków trwałych i wyposażenia za okres 
2010-2013 wg niżej podanych zasad:  

1. Do wykonania czynności inwentaryzacyjnych powołuje się Komisje 
Inwentaryzacyjne w składzie:  

dla Biura w Warszawie przy ul. Wiśniowej 4 B lok. 7, 8, 11: Przewodniczący: 
Magdalena Kisiel Członek: Karolina Haber-Chaber 

dla Oddziału nr 1 Fundacji Aktywizacja w Warszawie przy ul. Narbutta 49/51 
lok. 2: Przewodniczący: Michał Sawicki Członek: Ewa Jarochowska  

dla Oddziału Fundacji Aktywizacja w Białymstoku przy ul. Legionowej 
28/609: Przewodniczący: Krzysztof Jakubowski Członek: Anna Budkiewicz  

dla Oddziału Fundacji Aktywizacja w Bydgoszczy przy ul. Gajowej 99: 
Przewodniczący: Agnieszka Jaśkiewicz Członek: Ewelina Galij-Nowak 

dla Oddziału Fundacji Aktywizacja w Łodzi przy ul. Dowborczyków 30/34: 
Przewodniczący: Marta Roskowińska Członek: Dawid Świątek 

dla Oddziału Fundacji Aktywizacja Opolu przy ul. Ozimskiej 25: 
Przewodniczący: Izabela Terka Członek: Paulina Gleska 
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dla Oddziału Fundacji Aktywizacja w Poznaniu, ul. Poznańska 62 lok 101: 
Przewodniczący: Jakub Modrzyński Członek: Giersberg Anna 

dla Oddziału Fundacji Aktywizacja w Rzeszowie, Al. Reytana 10: 
Przewodniczący:  Agnieszka Tylutka-Gelio Członek: Wioletta Toton 

dla Oddziału Fundacji Aktywizacja we Wrocławiu, Pl. Strzelecki 25: 
Przewodniczący: Justyna Ożga Członek: Agnieszka Ładyżyńska 

dla Oddziału nr 2 w Warszawie, ul. Chałubińskiego 9 lok 9A, Przewodniczący: 
Tomasz Hardecki Członek : Karolina Haber-Chaber 

2. Termin przeprowadzenia inwentaryzacji: od 16.12.2013 do 15-01-2014 
3. Harmonogram inwentaryzacji rocznej składników majątkowych – 

załącznik nr 1 
4. Inwentaryzację środków trwałych w drodze spisu z natury 

przeprowadzić wg stanu na dzień 30 listopada 2013 r.  
5. Osoby powołane do przeprowadzenia inwentaryzacji ponoszą pełną 

odpowiedzialność za właściwe oraz zgodne z przepisami jej 
przeprowadzenie.  

6. Arkusze spisu z natury są dokumentami ścisłego zarachowania tj. 
podlegają ścisłemu rozliczeniu z ich pobierania i korzystania. 

7. Arkusze spisowe generowane są z programu Symfonia Środki Trwałe 
i zawierają: nazwę oddziału, którego dotyczy inwentaryzacja, skład 
komisji inwentaryzacyjnej, datę rozpoczęcia i zakończenia 
inwentaryzacji, nazwę i numer ewidencyjny środków trwałych.  

8. Składniki majątku niepełnowartościowe, nadmierne, należy spisać na 
oddzielnych arkuszach spisowych. 

9. Komisja Inwentaryzacyjna dokona spisu z natury w obecności 
kierowników oddziałów. 

10. Inwentaryzację należności z tytułu dostaw i usług, środków pieniężnych 
znajdujących się w kasie oraz na rachunkach bankowych, weryfikację 
sald wartości niematerialnych i prawnych, sald należności i zobowiązań 
publicznoprawnych, sald udzielonych pożyczek, sald rozliczeń 
międzyokresowych kosztów i przychodów przeprowadzają pracownicy 
księgowości wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.  

11. Termin zakończenia wszystkich prac inwentaryzacyjnych i złożenia 
protokołów wyznacza się na dzień 15 stycznia 2013r. 

22 Uchwała nr 3 z 
dnia 12.12.2013 
w sprawie 
powołania Stałej 
Komisji 
Likwidacyjnej 
środków 
trwałych  
Fundacji oraz 
regulaminu jej 
działania. 

Na podstawie art. 26 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku 
(Dz. U. z 2009 Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) zarządzam co następuje: 

§ 1 
Powołuję Stałą Komisję Likwidacyjną środków trwałych w następującym 
składzie: 

 Tomasz Hardecki 
 Karolina Haber-Chaber 
 Angelika Maslava  

§ 2 
Komisja działa zgodnie z Regulaminem, który jest za łącznikiem nr 1 do 
niniejszej Uchwały.  

§ 3 



60 | S t r o n a  
 
 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Pionu Finansów 
i Administracji Fundacji Aktywizacja. 

§ 4 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 

23 Uchwała nr 1 z 
dnia 13.12.2013 

Zarząd Fundacji Aktywizacja, zwanej dalej Fundacją, z siedzibą przy ul. 
Wiśniowej 40b lok. 8w Warszawie, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze 
Sądowym pod numerem KRS 0000049694, mając wszelkie prawa do 
reprezentowania Fundacji niniejszym udziela Pani Annie Bigoń kierownikowi 
Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych 
w Bydgoszczy pełnomocnictwa do zarządzania placówką i reprezentowania 
jej na zewnątrz, a w szczególności składania oświadczeń woli w imieniu 
Fundacji w zakresie: 

 zawierania umów zakupu usług/towarów do kwoty 5.000,00 zł 

 zawierania umów cywilno-prawnych w ramach projektu „Wsparcie 
środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich 
i małomiasteczkowych” z trenerami samodzielności oraz mentorami. 

24 Uchwała nr 2 z 
dnia 13.12.2013 

Zarząd Fundacji Aktywizacja, zwanej dalej Fundacją, z siedzibą przy ul. 
Wiśniowej 40b lok. 8 w Warszawie, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze 
Sądowym pod numerem KRS 0000049694, mając wszelkie prawa do 
reprezentowania Fundacji niniejszym udziela Pani Barbarze Stachura – 
kierownikowi Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych w Warszawie pełnomocnictwa do zarządzania placówką 
i reprezentowania jej na zewnątrz, a w szczególności składania oświadczeń 
woli w imieniu Fundacji w zakresie: 

 zawierania umów zakupu usług/towarów do kwoty 5.000,00 zł 

 zawierania umów cywilno-prawnych w ramach projektu „Wsparcie 
środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i 
małomiasteczkowych” z trenerami samodzielności oraz mentorami. 

25 Uchwała nr 3 z 
dnia 13.12.2013 

Zarząd Fundacji Aktywizacja, zwanej dalej Fundacją, z siedzibą przy ul. 
Wiśniowej 40b lok. 8 w Warszawie, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze 
Sądowym pod numerem KRS 0000049694, mając wszelkie prawa do 
reprezentowania Fundacji niniejszym udziela Pani Berenice Bielaczyc  
kierownikowi Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych w Opolu pełnomocnictwa do zarządzania placówką 
i reprezentowania jej na zewnątrz, a w szczególności składania oświadczeń 
woli w imieniu Fundacji w zakresie: 

 zawierania umów zakupu usług/towarów do kwoty 5.000,00 zł 

 zawierania umów cywilno-prawnych w ramach projektu „Wsparcie 
środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i 
małomiasteczkowych” z trenerami samodzielności oraz mentorami. 

26 Uchwała nr 4 z 
dnia 13.12.2013 

Zarząd Fundacji Aktywizacja, zwanej dalej Fundacją, z siedzibą przy ul. 
Wiśniowej 40b lok. 8 w Warszawie, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze 
Sądowym pod numerem KRS 0000049694, mając wszelkie prawa do 
reprezentowania Fundacji niniejszym udziela Panu Damianowi Dudała  
kierownikowi Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych we Wrocławiu pełnomocnictwa do zarządzania 
placówką i reprezentowania jej na zewnątrz, a w szczególności składania 
oświadczeń woli w imieniu Fundacji w zakresie: 
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 zawierania umów zakupu usług/towarów do kwoty 5.000,00 zł 

 zawierania umów cywilno-prawnych w ramach projektu „Wsparcie 
środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i 
małomiasteczkowych” z trenerami samodzielności oraz mentorami. 

27 Uchwała nr 5 z 
dnia 13.12.2013 

Zarząd Fundacji Aktywizacja, zwanej dalej Fundacją, z siedzibą przy ul. 
Wiśniowej 40b lok. 8 w Warszawie, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze 
Sądowym pod numerem KRS 0000049694, mając wszelkie prawa do 
reprezentowania Fundacji niniejszym udziela Pani Magdalenie Bobrowskiej 
kierownikowi Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych w Białymstoku pełnomocnictwa do zarządzania 
placówką i reprezentowania jej na zewnątrz, a w szczególności składania 
oświadczeń woli w imieniu Fundacji w zakresie: 

 zawierania umów zakupu usług/towarów do kwoty 5.000,00 zł 

 zawierania umów cywilno-prawnych w ramach projektu „Wsparcie 
środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i 
małomiasteczkowych” z trenerami samodzielności oraz mentorami. 

28 Uchwała nr 6 z 
dnia 13.12.2013 

Zarząd Fundacji Aktywizacja, zwanej dalej Fundacją, z siedzibą przy ul. 
Wiśniowej 40b lok. 8 w Warszawie, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze 
Sądowym pod numerem KRS 0000049694, mając wszelkie prawa do 
reprezentowania Fundacji niniejszym udziela Panu Marcinowi Dziółko – 
kierownikowi Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych w Rzeszowie pełnomocnictwa do zarządzania placówką 
i reprezentowania jej na zewnątrz, a w szczególności składania oświadczeń 
woli w imieniu Fundacji w zakresie: 

 zawierania umów zakupu usług/towarów do kwoty 5.000,00 zł 

 zawierania umów cywilno-prawnych w ramach projektu „Wsparcie 
środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i 
małomiasteczkowych” z trenerami samodzielności oraz mentorami. 

29 Uchwała nr 7 z 
dnia 13.12.2013 

Zarząd Fundacji Aktywizacja, zwanej dalej Fundacją, z siedzibą przy ul. 
Wiśniowej 40b lok. 8 w Warszawie, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze 
Sądowym pod numerem KRS 0000049694, mając wszelkie prawa do 
reprezentowania Fundacji niniejszym udziela Panu Marcinowi 
Piotrowskiemu  kierownikowi Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej 
Osób Niepełnosprawnych w Poznaniu pełnomocnictwa do zarządzania 
placówką i reprezentowania jej na zewnątrz, a w szczególności składania 
oświadczeń woli w imieniu Fundacji w zakresie: 

 zawierania umów zakupu usług/towarów do kwoty 5.000,00 zł 

 zawierania umów cywilno-prawnych w ramach projektu „Wsparcie 
środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i 
małomiasteczkowych” z trenerami samodzielności oraz mentorami. 

30 Uchwała nr 8 z 
dnia 13.12.2013 

Zarząd Fundacji Aktywizacja, zwanej dalej Fundacją, z siedzibą przy ul. 
Wiśniowej 40b lok. 8 w Warszawie, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze 
Sądowym pod numerem KRS 0000049694, mając wszelkie prawa do 
reprezentowania Fundacji niniejszym udziela Panu Pawłowi Gwóźdź 
kierownikowi Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych w Łodzi pełnomocnictwa do zarządzania placówką 
i reprezentowania jej na zewnątrz, a w szczególności składania oświadczeń 
woli w imieniu Fundacji w zakresie: 

 zawierania umów zakupu usług/towarów do kwoty 5.000,00 zł 
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 zawierania umów cywilno-prawnych w ramach projektu „Wsparcie 
środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i 
małomiasteczkowych” z trenerami samodzielności oraz mentorami. 

31 Uchwała nr 1 z 
dnia 20.12.2013 

Zarząd Fundacji Aktywizacja z siedzibą przy ul. Wiśniowej 40b lok. 8 
w Warszawie, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod 
numerem KRS 0000049694, udziela Pani Magdalenie Bobrowskiej 
kierownikowi Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych w Oddział Fundacji Aktywizacja w Białymstoku 
pełnomocnictwa do wypowiedzenia umowy o pracę Panu Łukaszowi 
Dąbrowskiemu. 
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12. Wykaz kontroli przeprowadzonych w 2013 roku 

Lp. Data podjęcia 
i zakończenia 
kontroli 

Organ kontroli Upoważnienie Zakres przedmiotowy 
kontroli 

Zalecenia pokontrolne 

1 07.03.2013, 
08.03.2013, 
13.03.2013 

 

 

15.03.2013 

ZUS Wydział 
Kontroli Płatników 
Składek 
ul. Senatorska 6/8, 
00–917 Warszawa 

nr 
4420130201671 z 
dnia 20.02.2013 

Prawidłowość i 
rzetelność obliczania 
składek na 
ubezpieczenia 
społeczne, do których 
pobierania 
zobowiązany jest 
Zakład oraz zgłaszanie 
do ubezpieczeń 
społecznych 
i ubezpieczenia 
zdrowotnego 

brak 

2 28.05.2013 

 

 

 

03.07.2013 

 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Podlaskiego 
ul Poleska 89,  
15-874 Białystok 

nr EFS-
V.44.4.23.2013 

Kontrola doraźna 
sprawdzenie 
prawidłowości 
wykorzystania 
środków z EFS i BP 
oraz ocena 
prawidłowości 
realizacji projektu 
„Studium 
Projektowania 
graficznego  
i multimediów”  
o numerze POKL 
07.02.01-20-263/11 

zgodnie z informacją pokontrolną 
nr EFS-V.44.4.23.2013 – Zespół 
Kontrolujący stwierdził 
uchybienia o niskim stopniu 
istotności dotyczące obszarów: 
prawidłowości rozliczeń 
finansowychsposobu rekrutacji 
uczestników, pozyskiwania 
i przechowywania danych 
o uczestnikachzgodności danych 
przekazywanych we wnioskach  
o płatność w części określającej 
postęp rzeczowy oraz postęp 
finansowy z dokumentacją 
dotyczącą realizacji projektu 
sposobu realizacji działań 
informacyjno – promocyjnych 
zapewnienia właściwej ścieżki 
audytusposobu prowadzenia 
i archiwizacji dokumentacji 
projekturezultatów projektu. 
Zalecenia zostały zrealizowane. 

3 25.07.2013 

 

 

26.07.2013 

Wojewódzki Urząd 
Pracy w Opolu 
ul. Głogowska 25c,  
45-315 Opole 

nr NK.0116-
72/EZ/13 z dnia 
28 czerwca 2013 

Kontrola planowa 
projektu  
„E-pracownik. 
Specjalista ds. 
promocji i sprzedaży 
w Internecie” 
o numerze POKL 
07.04.00-16-006/12 

zgodnie z informacją pokontrolną 
nr KSI POKL.07.04.00-16-006/12 
Zespół Kontrolujący przy badaniu 
dokumentów stwierdził 
uchybienia o niskim stopniu 
istotności dot. dokumentowania 
niepełnosprawności 
beneficjentów – czytelność kopii 
orzeczeń. 
Zalecenia zostały zrealizowane. 
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4 17.12.2013 

 

 

29.01.2014 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Podlaskiego 
ul. Poleska 89, 15-
874 Białystok 

nr EFS-
V.44.4.91.2013 z 
dnia 11.12.2013 

Kontrola planowa 
projektu „Studium 
Projektowania 
graficznego i 
multimediów”  
o numerze POKL 
07.02.01-20-263/11 

zgodnie z informacją pokontrolną 
nr EFS-V.44.4.91.2013 Zespół 
Kontrolujący stwierdził 
uchybienia o niskim stopniu 
istotności, dotyczące obszarów: 
prawidłowości rozliczeń 
finansowychsposobu rekrutacji 
uczestników sposobu 
pozyskiwania i przechowywania 
danych o uczestnikachzgodności 
danych przekazywanych we 
wnioskach o płatność w części 
określającej postęp rzeczowy 
oraz postęp finansowy 
z dokumentacją dotyczącą 
realizacji projektusposobu 
realizacji działań informacyjno – 
promocyjnychzapewnienia 
właściwej ścieżki audytu 

sposobu prowadzenia 
i archiwizacji dokumentacji 
projekturezultatów projektu.  
Zalecenia zostały zrealizowane.  

5 23.12.2013 

 

 

23.12.2013 

PFRON, Al. Jana 
Pawła II 13, 
00-828 Warszawa 

nr 43/2013 Wizyta monitorująca 
dotycząca projektu 
Wsparcie środowiska 
osób 
niepełnosprawnych  
z terenów wiejskich 
i małomiasteczkowych 
– sprawdzenie 
dokumentacji 
rozliczeniowej, działań 
promocyjno – 
informacyjnych, 
dokumentacji  
w zakresie 
prowadzonych działań 
merytorycznych, 
sprawdzenie sposobu 
przechowywania 
dokumentacji 
wytworzonej 
w projekcie numer 
umowy POKL 
01.03.06-00-074/13-
00 

zgodnie z raportem  
z przeprowadzonej wizyty 
monitorującej zalecenia miały 
charakter niskiej wagi. 
Zalecenia: 
1.Lider Projektu zobowiązuje 
Partnera do uzupełnienia dat na 
zakresach obowiązków oraz 
oświadczeniach składnych przez 
pracowników. 
2.Lider Projektu zobowiązuje 
Partnera do przedstawienia kopii 
dokumentów kadrowych. 
3. Partner jest zobowiązany do 
uzupełnienia dokumentacji  
i poprawy wskazanych uchybień 
związanych z przeprowadzonymi 
procedurami wyboru 
wykonawców (m.in. logotypy 
UE). 
4.Inne zalecenia dotyczyły 
papierowych wersji dokumentów 
oraz dodania w raportach 
z  Oddziałów pewnych danych 
dot. beneficjentów. 
Zalecenia zostały zrealizowane. 

 



65 | S t r o n a  
 
 

13. Przychody 

Przychody 10.319.682,71 

Spadek 0 

Zapis 0 

darowizny, w tym: 1.590.197,92 

– od osób fizycznych (w tym 1% podatku 34.225,33; pozostałe 1 150,00) 35.375,33 

– od osób prawnych 46.290,00 

– rzeczowe 1.909,65 

– darowizny WNiP (oprogramowanie) 1.260.099,00 

– nieodpłatne świadczenie usług (google grants) 246.523,94 

dotacje, w tym: 7.962.124,29 

– z budżetu państwa i środków samorządowych 1.347.144,92 

– ze środków europejskich 4.376.482,89 

– ze środków PFRON 2.147.590,13 

– ze środków krajowych organizacji pozarządowych 6.375,14 

– ze środków zagranicznych 84.531,20 

dofinansowanie z art. 26 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (PFRON – SOD) 

387.394,50 

pozostałe przychody operacyjne 1.622,73 

działalność gospodarcza 371.125,99 

– w tym zrealizowane usługi dla podmiotów państwowych i samorządowych 34.820,00 

przychody finansowe 7.217,29 

Wynik na działalności gospodarczej wynosił 162.957,00. W 2013 r. stosunek 
przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego  
z pozostałych źródeł wynosił 4 % 

 

Wysokość kosztów wydatkowanych na:  

koszty działalności działań statutowych 9.523.102,14 

koszty działalności administracyjnej fundacji 162.586,38 

działalność gospodarcza 208.168,99 

pozostałe koszty 394.591,34 

koszty finansowe 43.107,06 
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Dane o:  

liczbie osób zatrudnionych w Fundacji:  

umowa o pracę – liczba osób (średniorocznie) 107 

średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty, w tym: 96,65 

– kierownicy/dyrektorzy działów  14,25 

– pracownicy projektów (w tym doradcy zawodowi, prawnicy, administratorzy sieci, 
   instruktorzy, pracownicy  obsługi i inni)  

74,32 

– pracownicy działu finansowo–księgowego 8,08 

– osoby zatrudnione wyłącznie w działalności gospodarczej  0,00 

umowa o dzieło i umowa zlecenie  168 

łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację (brutto) 4.654.964,69 

w tym wynagrodzenia za prace zlecone i umowy o dzieło – cele statutowe 877.699,75 

w tym wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę o pracę (brutto rocznie) 3.755.616,94 

w tym wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej 8.180,64 

wysokość rocznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych 
organów Fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą  
z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia 

435.497,96 

z tytułu pełnienia funkcji w organie Fundacji 0,00 

z tytułu wykonywania innych zadań, w tym: 435.497,96 

– wynagrodzenia brutto  374.133,41 

– premie 28.717,88 

– wynagrodzenia w naturze 0,00 

z tytułu kierowania działalnością gospodarczą 0,00 

wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło 879.943,47 

przeciętne wynagrodzenie brutto osób zatrudnionych w Fundacji  

pracownika  2.893,09 

członka zarządu 7.204,97 

członka organu nadzoru 0,00 

maksymalne wynagrodzenie brutto osób zatrudnionych w Fundacji  

pracownika  9.200,00 

członka zarządu 9.200,00 

członka organu nadzoru 0,00 

kwoty ulokowane na rachunkach bankowych:  

w tym:  

 

7.535.330,19 
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4.473.783,11 zł. Bank Pekao SA 

2.961.547,08 zł. BANK BGŻ 

wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub akcji w spółkach 
prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek 

0 

nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych 
na ich nabycie 

0 

nabytych pozostałych środkach trwałych 544.343,04 

wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach 
finansowych sporządzonych dla celów statystycznych 

 

aktywa  9.103.942,92 

zobowiązania krótkoterminowe 155.996,18 

Dane o działalności zleconej  

dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe 
(usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku 
finansowym tej działalności 

 

przychody  7.906.037,95 

koszty  7.900.378,74 

Wyniki 5.659,21 

Współpraca z podmiotami państwowymi i samorządowymi była związana z realizacją 
projektów finansowanych z dotacji celowych otrzymanych z: 

 Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
 Jednostek odpowiedzialnych za wdrożenie Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki 
 Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji 
 Miasta Stołecznego Warszawy 
 Miasta Białystok 
 Miasta Opole 
 Fundacji Wspólna Droga 

 

1) Informacje o rozliczeniach Fundacji z budżetem z tytułu ciążących 
zobowiązań podatkowych, a także informacje w sprawie składanych 
deklaracji podatkowych 

 

a) zobowiązania z tytułu podatków 954,34 

b) zobowiązania z tytułu ubezpieczeń 0 

Powyższe zobowiązania zostały zapłacone w I kwartale 2014 roku.  

Fundacja jest zwolniona z płacenia podatku dochodowego, ponieważ przeznacza cały 
zysk  z działalności gospodarczej na cele statutowe. Na koniec okresu 
rozliczeniowego składany jest do Urzędu Skarbowego bilans, rachunek zysków i strat 
oraz zeznanie CIT-8 o osiągniętych dochodach. Fundacja jest płatnikiem podatku od 
wynagrodzeń, podatku VAT oraz składek ZUS. Wszystkie te zobowiązania są 
regulowane na bieżąco. 
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14. Kredyty i pożyczki 

W okresie sprawozdawczym Fundacja zaciągała kredyty i pożyczki na realizację projektów, w celu 

zapewnienia ich płynności finansowej, gdy zawarcie umów kredytowych było niezbędne dla wykonania 

zadań projektowych. Dodatkowo zaciągnięto zobowiązania na rozwój działalności gospodarczej Fundacji 

i uruchomienie nowej placówki – Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych 

przy ul. Chałubińskiego w Warszawie. 

1. Pożyczka nr 2439-803/F/11/2012 z Polsko-Amerykańskiego Funduszu Pożyczkowego Inicjatyw 

Obywatelskich. Umowa pożyczki z dnia 21. listopada 2012 r. Kwota 66.000,00 zł. Cel pożyczki: 

„Wydatki związane z prowadzeniem statutowej działalności Pożyczkobiorcy” – realizacja projektu: 

„Kompetencje ICT szansą dla grup defaworyzowanych na podlaskim rynku pracy”. Pożyczka spłacona 

31. stycznia 2013 r. 

2. Pożyczka nr 2516/F/05/2013 z Polsko-Amerykańskiego Funduszu Pożyczkowego Inicjatyw 

Obywatelskich. Umowa pożyczki z dnia 23. maja 2013 r. Kwota 170.000,00 zł. Cel pożyczki: „Wydatki 

związane z prowadzeniem statutowej działalności Pożyczkobiorcy” – projekt „Centrum Edukacji 

i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych – Oddziały Bydgoszcz i Łódź” oraz projekt „Od 

samodzielności do aktywności”. Pożyczka spłacona 30. sierpnia 2013 r. 

3. Pożyczka nr 2517/F/05/2013 z Polsko-Amerykańskiego Funduszu Pożyczkowego Inicjatyw 

Obywatelskich. Umowa pożyczki z dnia 23. maja 2013 r. Kwota 170.000,00 zł. Cel pożyczki: „Wydatki 

związane z prowadzeniem statutowej działalności Pożyczkobiorcy” – projekt „Centrum Edukacji  

i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych – Oddziały Bydgoszcz i Łódź” oraz projekt „Od 

samodzielności do aktywności”. Pożyczka spłacona 30. sierpnia 2013 r. 

4. Pożyczka nr 2518/F/05/2013 z Polsko-Amerykańskiego Funduszu Pożyczkowego Inicjatyw 

Obywatelskich. Umowa pożyczki z dnia 23. maja 2013 r. Kwota 156.000,00 zł. Cel pożyczki: „Wydatki 

związane z prowadzeniem statutowej działalności Pożyczkobiorcy” – projekt „Centrum Edukacji  

i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych – Oddziały Bydgoszcz i Łódź” oraz projekt „Od 

samodzielności do aktywności”. Pożyczka spłacona 30. sierpnia 2013 r. 

5. Pożyczka nr 2013/03/14 z Towarzystwa Inwestycji Społeczno – Ekonomicznych S.A. Umowa pożyczki 

z dnia 28. marca 2013 r. Kwota 140.000,00 zł. Cel pożyczki: Rozwój działalności gospodarczej 

(remont lokalu, usługi informatyczne, promocyjne i działania operacyjne). Pożyczka w trakcie spłaty 

– ostatnia rata 24. grudnia 2015 r.  

6. Pożyczka nr 1/PES/01/2013 z Towarzystwa Inwestycji Społeczno – Ekonomicznych S.A. Umowa 

pożyczki z dnia 28. marca 2013 r. Kwota 100.000,00 zł. Pożyczka jest współfinansowana przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa w ramach 

projektu „Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej”, realizowanego 

przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Pożyczka stanowi pomoc de minimis. Cel pożyczki: 

Sfinansowanie kosztów związanych z rozwojem działalności gospodarczej. Pożyczka w trakcie spłaty 

– ostatnia rata 25. marca 2018 r.  

7. Kredyt odnawialny w rachunku bieżącym w Banku Polska Kasa Opieki S.A. – umowa Nr 

2012/6894021 z dnia 4. grudnia 2012 r. Na dzień 31. grudnia 2013 r. kredyt wynosił 150.000,00 zł, 

wykorzystanie kredytu 5.954,74 zł. Termin spłaty kredytu upływa 31. października 2014 r. 

Fundacja posiada także kartę kredytową Mastercard Banku Polska Kasa Opieki SA na kwotę 5.000,00 zł. 

Obciążenie karty na dzień 31. grudnia 2013 r.wynosiło 452,94 zł. 
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