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1. Wstęp  

Niniejsze sprawozdanie dotyczy prowadzonej w 2012 r. przez Fundację Pomocy Matematykom  

i Informatykom Niesprawnym Ruchowo działalności statutowej w obszarze szeroko rozumianej 

aktywizacji zawodowej i społecznej oraz integracji osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności,  

z uwzględnieniem otoczenia tych osób. Wymieniony cel realizowany był poprzez realizację 

programów: 

Program Centra Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych – obejmujący: 

 aktywizację zawodową realizowaną poprzez: doradztwo indywidualne i grupowe, szkolenia 

oraz pośrednictwo pracy, 

 aktywizację społeczną: organizację spotkań świątecznych, motywowanie osób 

niepełnosprawnych do podejmowania aktywności kulturalnej i społecznej, 

 działania promocyjne, edukacyjne oraz informacyjne (uczestnictwo w spotkaniach, 

konferencjach, targach), działalność edukacyjną skierowaną do otoczenia osób 

niepełnosprawnych, m.in. do młodzieży. 

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

wiejskich – celem Programu e-Centra jest rozwój potencjału Publicznych Punktów Dostępu do 

Internetu oraz wykorzystanie ich jako inkubatorów lokalnych inicjatyw rozwojowych. Szczególnie 

ważnym aspektem programu są działania związane z integracją i aktywizacją zawodową osób 

niepełnosprawnych na terenach wiejskich i w małych miastach. 

Program działań skierowanych do Podopiecznych Fundacji – dotyczący wsparcia rzeczowego, 

finansowego i socjalnego dla osób niepełnosprawnych znajdujących się w ciężkiej sytuacji życiowej.  

Realizowane w ramach powyższych programów projekty były współfinansowane ze środków:  

 Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

 Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie, 

 Miasta Stołecznego Warszawy, 

 Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poprzez Miasto Białystok, 

 Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poprzez Regionalny Ośrodek 

Polityki Społecznej w Białymstoku, 

 Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, 

 Firmy Microsoft, 
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 Fundacji Wspólna Droga. 

2. Opis Fundacji 

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo ufundowana została przez 

Polską Akademię Nauk, Polskie Towarzystwo Informatyczne oraz Andrzeja Bliklego, Ewę 

Gąsiorowską-Wirpszo, Przemysława Ignatowicza, Jolantę Madejską, Antoniego Mazurkiewicza, 

Adama Obtułowicza, Barbarę Osuchowską, Tomasza Pacyńskiego, Elżbietę Pleszczyńską, Feliksa 

Przytyckiego, Zdzisława Pawlaka, Alinę Ruszkowską, Marka Ryćko, Mariana Srebrnego, Józefa 

Winkowskiego, Henryka Woźniakowskiego, Jana Zabrodzkiego, Wacława Zawadowskiego, Elżbietę 

Zawistowską, Alicję Zienkiewicz, Wiesława Żelazko aktem notarialnym sporządzonym w Państwowym 

Biurze Notarialnym w Warszawie w dniu 12 czerwca 1990 roku, rep A nr III – 14739/90. Od 2004 roku 

ma status Organizacji Pożytku Publicznego. Pomaga osobom ze wszystkimi rodzajami 

niepełnosprawności. Działa wielowymiarowo – począwszy od tworzenia nowoczesnych narzędzi 

edukacyjnych i organizacji szkoleń, poprzez doradztwo: zawodowe, prawne i psychologiczne, po 

pomoc w znalezieniu zatrudnienia. Prowadzi Centra Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób 

Niepełnosprawnych w Warszawie, Opolu, Białymstoku, Łodzi i Bydgoszczy. Podejmuje inicjatywy 

zapobiegające marginalizacji środowiska, wspiera osoby niepełnosprawne w ekonomicznym 

usamodzielnianiu się i dążeniu do samorealizacji. Fundacja posiada w swojej bazie 8339 osób 

niepełnosprawnych korzystających z jej usług, w tym ponad 110 Podopiecznych, którym udziela 

pomocy finansowej, rzeczowej oraz socjalnej.  

Geneza 

Początkowo działalność naszej organizacji skierowana była do środowiska niepełnosprawnych 

matematyków i informatyków, jednak szybko okazało się, że potrzeby są znacznie większe. 

Pomagamy osobom z wszystkimi rodzajami niepełnosprawności, głównie w zakresie edukacji oraz 

aktywizacji zawodowej i społecznej.  

Szkolenia 

Specjalizujemy się w wykorzystywaniu nowoczesnych technologii w edukacji i aktywizacji. Tworzymy  

i realizujemy programy edukacyjne w systemie zdalnym (e-learning), mieszanym (blended learning) 

oraz stacjonarnym. Realizujemy szkolenia dostosowane do potrzeb rynku pracy i osób 

niepełnosprawnych. 

Doradztwo 

Prowadzimy zarejestrowaną Agencję Doradztwa Personalnego (zarejestrowaną pod numerem 

947/2). Prowadzimy konsultacje zawodowe, prawne, aktywizacyjne psychologiczne i IT. Nasi doradcy 
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pomagają w wyborze optymalnej ścieżki kariery czy edukacji, związanej z rozwojem zawodowym. 

Doradzają, jak poruszać się w zawiłym świecie prawa pracy, jakie prawa i obowiązki mają pracownicy 

niepełnosprawni. Pomagają uporać się z trudnymi sytuacjami życiowymi i odzyskać wiarę we własne 

siły – zarówno w aktywności społecznej, jak i zawodowej. Wspierają w nauce IT oraz pomagają  

w wyborze odpowiedniego kursu.  

Pośrednictwo pracy 

Fundacja od 2004 roku prowadzi Agencję Pośrednictwa Pracy (zarejestrowaną pod numerem 

947/1a). Wspieramy osoby niepełnosprawne w znalezieniu zatrudnienia. Pracodawcom pomagamy 

wyszukać odpowiednich pracowników, jak również wspieramy ich w uzyskaniu dofinansowania do 

wynagrodzeń bądź przystosowania stanowisk pracy dla niepełnosprawnych pracowników. 

Prowadzimy bazę pośrednictwa pracy on-line. 

Cele statutowe Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo 

Celem działania Fundacji jest usamodzielnienie i poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych 

poprzez zintegrowane działania aktywizacyjne, zmianę postaw otoczenia oraz wykorzystanie 

technologii informacyjno-komunikacyjnych. Fundacja realizuje powyższy cel, podejmując  

w szczególności następujące działania: 

1. kształcenie i doskonalenie zawodowe, szczególnie w zakresie informatyki, 

2. organizacja procesu aktywizacji zawodowej i społecznej, 

3. prowadzenie rzecznictwa i poradnictwa, 

4. pośrednictwo i monitoring pracy, 

5. opracowywanie narzędzi i metod służących poprawie sytuacji osób niepełnosprawnych, 

6. prowadzenie badań i analiz, 

7. tworzenie i prowadzenie portali i serwisów internetowych, 

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

w zakresie realizacji celu statutowego, 

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

w celach działania Fundacji, 

10. świadczenie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym, w szczególności 

w zakresie informacyjnym, rehabilitacyjnym, zawodowym, organizacyjnym, psychologicznym  

i prawnym, 

11. świadczenie wsparcia socjalnego (pomocy społecznej) 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 

Fundacja w 2005 roku utworzyła Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób 

Niepełnosprawnych w Warszawie – w ramach PHARE 2004 oraz programu Unlimited Potential firmy 

Microsoft. CEiAZON realizuje działania z zakresu doradztwa, pośrednictwa i szkoleń, skierowane do 

osób niepełnosprawnych. Dzięki dofinansowaniu uzyskanemu ze środków PFRON w 2009 roku 

utworzyliśmy analogiczne Centra w Białymstoku i Opolu. W roku 2012 powstały natomiast Centra  

w Bydgoszczy i Łodzi. Centra działają w obszarze aktywizacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie województwa podlaskiego, opolskiego, łódzkiego, 

kujawsko-pomorskiego oraz województw ościennych. Dzięki otwarciu oddziałów udaje nam się na 

większą skalę pomagać osobom niepełnosprawnym. CEiAZON w Warszawie, Białymstoku, Opolu, 

Bydgoszczy i Łodzi obejmują pomocą osoby niepełnosprawne z całej Polski. W Centrach,  

w ramach aktywizacji zawodowej, są realizowane trzy podstawowe rodzaje wsparcia: doradztwo, 

pośrednictwo pracy, szkolenia. 

Doradztwo zawodowe, prawne, psychologiczne i aktywizacyjne  

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

indywidualnych konsultacji oraz zajęć warsztatowych. Działanie to obejmuje bezpłatne indywidualne 

konsultacje doradcze w formie konsultacji stacjonarnych, telefonicznych i internetowych. W Fundacji 

odbywają się konsultacje z różnych obszarów aktywizacji społeczno-zawodowej:  

 Zawodowe – doradca zawodowy pomaga klientom w: 

o wyborze drogi zawodowej,  

o ocenie posiadanych predyspozycji, możliwości i aspiracji zawodowych,  

o doborze szkolenia zawodowego, 

o stworzeniu dokumentów aplikacyjnych (zawodowe portfolio, CV, list motywacyjny), 

o przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej (autoprezentacja),  

o wyborze metod poszukiwania zatrudnienia i innych możliwości rozwoju 

zawodowego. 

 Aktywizacyjne – doradca ds. aktywizacji udziela szczegółowych informacji związanych m.in. z 

tematyką: 

o dofinansowań ze środków PFRON (pokrycie kosztów nauki, kosztu zakupu sprzętu 

komputerowego, rehabilitacyjnego etc.), 
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o informacji dotyczących możliwości uzyskania karty parkingowej dla osoby 

niepełnosprawnej i karty N+, 

o aktualnej oferty bezpłatnych szkoleń i kursów poza Fundacją, 

o oferty innych instytucji pomocowych dla osób z niepełnosprawnością (pośrednictwo 

pracy, projekty itp.), 

o ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych. 

Doradca pomaga znaleźć miejsca, gdzie klienci mogą uzyskać wsparcie finansowe, rzeczowe, 

asystenckie czy wolontarystyczne. Doradcy tworzą także Indywidualny Plan Działań (IPD), w którym 

wpisują wszelkie usługi – tj. szkolenia, kursy IT, kursy e-learningowe, warsztaty psychoedukacyjne, 

seminaria prawne, doradztwa, pośrednictwo pracy – z jakich beneficjenci chcą skorzystać w Fundacji. 

Doradcy przeprowadzają również testy preferencji zawodowych klientów. 

 Prawne – doradca-prawnik pomaga klientom w: 

o rozwiązywaniu problemów prawnych dotyczących zatrudnienia, 

o rozpoczęciu działalności gospodarczej, 

o rozwiązaniu zaniedbanych spraw urzędowych.  

Prawnicy doradzają również z zakresu prawa pracy i praw osób niepełnosprawnych. 

 Psychologiczne – doradca-psycholog pomaga klientom w przełamywaniu barier 

psychologicznych utrudniających poszukiwanie pracy (niska samoocena, brak wiary we 

własne możliwości, strach przed wyjściem z domu czy usamodzielnieniem się itp.).  

W ramach konsultacji psychologicznych można uzyskać wsparcie w sytuacjach związanych  

z podjęciem aktywności zawodowej oraz adaptacji do nowych warunków związanych  

z zatrudnieniem. Psycholog pomaga znaleźć placówki świadczące usługi psychoterapeutyczne lub 

inne formy wsparcia psychologicznego odpowiadające potrzebom naszych klientów. Psychologowie 

przeprowadzają także testy preferencji zawodowych. 

 Finansowe i biznesowe – doradcy udzielają porad dotyczących aspektów prowadzenia 

działalności gospodarczej, konsultacji biznesplanów, pozyskiwania środków na własną firmę 

oraz zarządzania budżetami domowymi, wychodzenia z zadłużenia, produktów bankowych i 

inwestycyjnych. 

3.1. Opis działań realizowanych w 2012 r. w ramach programu Centra Edukacji 

i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 zostało przeprowadzonych 6124 indywidualnych 

konsultacji doradczych, w tym: 
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 doradztwo zawodowe – 3082 konsultacji indywidualnych, 

 doradztwo prawne – 991 konsultacji indywidualnych, 

 doradztwo psychologiczne – 423 konsultacji indywidualnych, 

 doradztwo aktywizacyjne – 1605 konsultacji indywidualnych, 

 doradztwo finansowe i biznesowe – 20 konsultacji. 

 

 

Ryc. 1. Porównanie liczby konsultacji doradczych w latach 2009 -2012: konsultacje doradcy zawodowego, 

prawnika, psychologa, doradcy ds. aktywizacji. 

Pośrednictwo pracy obejmuje pomoc w znalezieniu pracy osobie niepełnosprawnej, współpracę  

z pracodawcami i wsparcie ich w procesie zatrudniania niepełnosprawnych pracowników. 

W 2012 r. dzięki działalności Agencji Pośrednictwa Pracy w pięciu oddziałach: Warszawie, Opolu, 

Białymstoku, Bydgoszczy i Łodzi, zatrudnienie podjęło 322 beneficjentów z terenu całej Polski (na 

podstawie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych). W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. 

specjaliści ds. pośrednictwa pracy pozyskali 519 nowych ofert pracy w różnych branżach 

(zdecydowaną większość stanowiły oferty pracy na cały etat). Pracownicy promowali ofertę biura 

pośrednictwa pracy wśród 1412 firm/organizacji/instytucji. Nawiązano współpracę ze 194 firmami, 

instytucjami bądź organizacjami poszukującymi pracowników. W odpowiedzi na ogłoszenia 

rekrutacyjne do pracodawców zostało wysłanych 2369 dokumentów aplikacyjnych (CV i listy 

motywacyjne) osób niepełnosprawnych poszukujących pracy (Ryc. 2). 
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Ryc. 2. Porównanie działań agencji pośrednictwa pracy w latach 2009-2012: Beneficjenci ostateczni Fundacji, 

którzy podjęli pracę dzięki agencji pośrednictwa pracy. 

Szkolenia – m.in. kursy z zakresu obsługi komputera i Internetu, obsługi programów graficznych, 

przedsiębiorczości, edukacji i zatrudniania osób niepełnosprawnych, a także szkolenia 

psychoedukacyjne i prawne. Szkolenia przeprowadzane są w różnych formach: stacjonarnej, zdalnej 

(e-learningowej) i mieszanej (blended learning). 

Szkolenia stacjonarne 

W ramach działań szkoleniowych realizowanych przez Fundację w 2012 roku zostały 

przeprowadzone: 

 szkolenia umiejętności komputerowych (poziom podstawowy, poziom zaawansowany)  

o Obsługa komputera i Internetu: Poziom I, 

o Obsługa komputera i Internetu: Poziom II, 

o Pakiet programów Microsoft Office: Word, Excel, Power Point, Access,  

o Przygotowanie do zdobycia certyfikatu ECDL, 

o Tworzenie stron internetowych w języku HTML i CSS, 

o Grafika komputerowa (w oparciu o programy ADOBE). 

 szkolenia zawodowe 

o Język angielski – poziom podstawowy i zaawansowany, 

o Profesjonalny pracownik administracyjno-biurowy, 

o Bądź przedsiębiorczy, 

o Rachunkowość, rozliczanie i sprawozdawczość w projektach finansowanych ze 

środków Funduszy Strukturalnych,  

o Pracownik działu kadr i finansów, 
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o Od pomysłu do projektu – pozyskiwanie środków z Funduszy Strukturalnych od 

podstaw, 

o Obsługa administracyjna projektów finansowanych ze środków Funduszy 

Strukturalnych. 

 warsztaty psychoedukacyjne  

o Trening autoprezentacji – rozmowa kwalifikacyjna, 

o Trening zarządzania sobą w czasie i planowania, 

o Trening rozwoju osobistego, 

o Trening radzenia sobie ze stresem, 

o Trening asertywności, 

o Trening efektywnej komunikacji, 

o Trening aktywnego poszukiwania pracy, 

o Trening rozwoju osobistego, 

o Trening autoprezentacji – rozmowa kwalifikacyjna z elementami wizażu, 

o Trening rozwoju osobistego, 

o Trening szybkiego uczenia się i zapamiętywania, 

o Trening motywacji i skutecznej realizacji celów, 

o Ja, kobieta – bądź w zgodzie ze sobą – sięgnij po marzenia. 

 seminaria prawne 

o Prawa osób niepełnosprawnych, 

o Podstawy prawa pracy, 

o Aspekty prowadzenia działalności gospodarczej, 

o Prawa pacjenta, 

o Prawa konsumenckie, 

o Prawo pracy dla osób niepełnosprawnych, 

o Kobieta a niepełnosprawność, czyli o uprawnieniach kobiet w Polsce, 

o Praktyczne prawo, 

o ABC niepełnosprawnego pracownika. 

Poniżej porównanie liczby osób, które uczestniczyły w szkoleniach realizowanych w Fundacji w latach 

2009-2012 (Ryc. 3): 
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Ryc. 3. Liczba godzin zrealizowanych ze szkoleń w latach 2009-2012. 

 

Szkolenia zewnętrzne i dofinansowanie edukacji formalnej 

W ramach działań szkoleniowych realizowanych przez Fundację dla 8 Beneficjentów zostały 

wykupione specjalistyczne szkolenia zewnętrzne (w innych instytucjach lub firmach szkoleniowych), 

umożliwiające podniesienie/pozyskanie kwalifikacji w obszarach, w których Fundacja nie prowadzi 

szkoleń otwartych dla osób niepełnosprawnych.  

Beneficjenci uczestniczyli w następujących szkoleniach i kursach: 

 Indywidualny Kurs Języka Angielskiego – zrealizowano 6 szkoleń o tej tematyce, 

 Indywidualny Kurs Języka Niemieckiego – zrealizowano jedno szkolenie, 

 Grafika komputerowa – zrealizowano jedno szkolenie. 

Szkolenia zewnętrzne zostały dostosowane do potrzeb edukacyjnych i planów zawodowych 

beneficjentów (podjęcie pracy, przekwalifikowanie się, założenie działalności gospodarczej).  

Pokrycie/dofinansowanie kosztów nauki było możliwe dzięki realizacji projektu „Staże i szkolenia 

specjalistyczne dla osób niepełnosprawnych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

Szkolenia e-learningowe 

Fundacja oferuje swoim klientom dostęp do bezpłatnych szkoleń e-learningowych, które są 

udostępniane na Platformie WBTServer. W ofercie znajdują się szkolenia o takiej tematyce, jak:  

 Wprowadzenie do e-learningu,  

 Przygotowanie do zdobycia Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL  

– poziom podstawowy,  
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 Przygotowanie do zdobycia Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL  

– poziom zaawansowany, 

 Oprogramowanie Adobe (Photoshop, Illustrator, InDesign)  

 Oprogramowanie Macromedia (Dreamweaver, Flash),  

 E-firma – wykorzystanie narzędzi informatycznych i Internetu w małej firmie,  

 Promocja zatrudnienia osób niepełnosprawnych,  

 Wspomaganie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, 

 Własna firma,  

 Zarządzanie małą firmą,  

 Telemarketing,  

 Promocja i wsparcie edukacji osób niepełnosprawnych, 

 Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, 

 Przystosowanie stanowiska i środowiska pracy osoby niepełnosprawnej, 

 Współpraca z osobami niepełnosprawnymi z różnymi rodzajami niepełnosprawności. 

W 2012 roku przygotowano 3 nowe szkolenia e-learningowe, które dostępne są już w ofercie. 

W 2012 roku z bezpłatnych szkoleń e-learningowych skorzystało 74 uczestników. Szkolenia  

e-learningowe stanowiły niezależną formę nauki (e-learning) bądź uzupełnienie nauki w formie 

stacjonarnej (blended learning). Użytkownicy najchętniej korzystali ze szkoleń: ECDL podstawy, ECDL 

zaawansowany, Własna firma, Adobe Photoshop, Adobe Ilustrator, Adobe Indesign, E-firma, 

Wspomaganie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. 

Wypożyczanie sprzętu komputerowego 

Uczestnicy szkoleń stacjonarnych (w szczególności kursów z zakresu podstaw obsługi komputera) 

mieli możliwość wypożyczenia w Fundacji (w Centrum w Warszawie) komputera pozwalającego na 

ćwiczenie umiejętności nabytych podczas zajęć. Z możliwości wypożyczenia sprzętu komputerowego 

w 2012 roku skorzystało 14 osób. 

3.2. Projekty realizowane w 2012 r. w ramach programu Centra Edukacji 

 i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych 

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

Nasze projekty realizujemy 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 
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dotyczącymi realizacji danej usługi oraz wykazem dokumentacji i zasobów potrzebnych do 

wykonania usługi; 

 wypracowany i wdrożony Model zintegrowanego wsparcia świadczonego ramach naszych 

Centrów.  

Wszystkie te standardy służą zapewnieniu wysokiej jakości usług świadczonych przez Fundację. Aby 

zachować poziom świadczonych usług, zatrudniamy tylko doskonale wykwalifikowaną kadrę 

specjalistów z bogatą wiedzą i doświadczeniem w pracy z osobami niepełnosprawnymi w danym 

obszarze. Dzięki kwalifikacjom personelu pracującego w Centrach osiągamy wysokie wskaźniki 

zatrudnieniowe – w roku 2012 dzięki naszemu wsparciu zatrudnienie na otwartym rynku pracy 

znalazły 322 osoby niepełnosprawne. W 2012 zrealizowaliśmy 6124 usługi doradcze (zawodowe, 

aktywizacyjne, prawne, psychologiczne) oraz 10508 godzin szkoleń zawodowych oraz IT. 

 

 

W roku 2012 w Fundacji w ramach programu Centra Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób 

Niepełnosprawnych zostały zrealizowane liczne projekty o charakterze edukacyjnym  

i aktywizacyjnym. Wśród najistotniejszych są:  
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Tytuł projektu  Grantodawca Kwota ogółem 
/Kwota dotacji 

Okres realizacji 
projektu/Cel 
projektu 

Opis projektu Zrealizowane 
działania  
w 2012 r. 

Liczba 
benefi
cjentó
w w 
2012 
r. 

 
 
Centrum 
Edukacji i 
Aktywizacji 
Zawodowej 
Osób 
Niepełnospraw
nych – 
przygotowanie 
osób 
niepełnospraw
nych do 
podjęcia 
zatrudnienia 

 
 

Urząd Miasta 
Stołecznego 
Warszawy 

 
 
447465/ 
268050 

 
15.11.2009-
30.11.2012  
Celem projektu 
było 
zwiększenie 
niezależności 
niepełnospraw
nych 
mieszkańców 
Warszawy 
zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym 
oraz ich 
integracja z 
resztą 
społeczeństwa.  

Projekt „Centrum Edukacji  
i Aktywizacji Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych – 
przygotowanie osób 
niepełnosprawnych do 
podjęcia zatrudnienia” był 
realizowany  
w okresie od grudnia 2009 do 
listopada 2012 w warszawskim 
Oddziale Fundacji przy ul. 
Narbutta 49/51. Projekt 
obejmował kompleksowe 
działania, wspierające osoby 
niepełnosprawne w uzyskaniu 
niezależności oraz 
zniwelowaniu lub w znacznym 
stopniu ograniczeniu 
wykluczenia społecznego. 

Łącznie 
przeprowadzono 
858 
indywidualnych 
konsultacji 
doradczych  
(z doradcą ds. 
aktywizacji, 
doradcą, 
prawnikiem, 
psychologiem) 

 
 
281 
osób  

Staże i 
szkolenia 
specjalistyczne 
dla osób 
niepełnospraw
nych 

Wojewódzki 
Urząd Pracy w 
Opolu 

397920/ 
397920 

1.12.2010-
30.06.2012  
Celem projektu 
było 
podniesienie 
poziomu 
integracji 
społeczno-
zawodowej 
oraz zdolności 
do zatrudnienia 
osób 
niepełnospraw
nych, będących 
w wieku 
aktywności 
zawodowej, 
pozostających 
bez 
zatrudnienia  
i 
zamieszkującyc
h na terenie 
województwa 
opolskiego. 

Projekt zakładał wyłonienie 
40-osobowej grupy 
uczestników, którzy z uwagi na 
niepełnosprawność znajdują 
się w najtrudniejszej sytuacji 
społeczno-zawodowej. Każdy z 
uczestników projektu mógł 
skorzystać z jednego z 
oferowanych szkoleń 
podstawowych 
(„Profesjonalny pracownik 
księgowości” lub 
„Profesjonalny pracownik 
NGO”) oraz warsztatu 
psychoedukacyjnego – 
treningu autoprezentacji oraz 
szkolenia e-learningowego. 
Wszyscy uczestnicy projektu 
mieli możliwość skorzystania  
z indywidualnych porad 
specjalistów. Dla uczestników 
projektu, którzy osiągnęli 
najlepsze wyniki i mieli 
najwyższy procent obecności, 
przewidziano szkolenia 
zewnętrzne oraz płatne staże u 
lokalnych pracodawców.  

Zrealizowano 264 
godzin doradztwa  
i poradnictwa 
(zawodowego, 
prawnego, 
psychologicznego 
i konsultacji  
z pośrednikiem 
pracy). 8 osób 
wzięło udział  
w szkoleniach 
zewnętrznych. 
Zrealizowanych 
zostało 21 staży  
u lokalnych 
pracodawców 
Odbyły się cztery 
tury szkoleń 
zawodowych 
Zrealizowane 
zostały 4 grupy 
treningu 
autoprezentacji 
oraz 37 szkoleń  
e-learningowych. 
 

37 
osób 

Podstawowe 
umiejętności 
na rynku pracy 
– 
organizowanie  
i prowadzenie 
szkoleń, 
kursów, 
warsztatów, 
grup 
środowiskowe
go wsparcia 
oraz zespołów 
aktywności 
społecznej dla 
osób 
niepełnospraw
nych 
aktywizujących 
zawodowo  

Państwowy 
Fundusz 
Rehabilitacji 
Osób 
Niepełnospraw
nych 

2308017,66/ 
2049257,44 

01.04.2010-
31.03.2013  
Celem ogólnym 
projektu było 
wejście 
beneficjentów 
projektu na 
rynek pracy. 
Cele 
szczegółowe to: 
rozwój 
umiejętności i 
kompetencji 
społecznych 
niezbędnych na 
rynku pracy 
oraz wzrost 
aktywności w 
obszarze 
poszukiwania 

Projekt miał charakter 
ogólnopolski. W ramach 
projektu realizowano działania 
merytoryczne takie jak: 
doradztwo zawodowe – 
opracowanie Indywidualnego 
Planu Działania z każdym 
Beneficjentem projektu; 
doradztwo zawodowe, prawne 
psychologiczne, doradztwo 
aktywizacyjne (konsultacje 
stacjonarne, telefoniczne oraz  
e-mailowe); pośrednictwo 
pracy; warsztaty umiejętności 
społecznych; seminaria 
prawne. 

Zrealizowano 32 
seminaria prawne 
oraz 47 
warsztatów 
umiejętności 
społecznych. 
Zostało 
przeprowadzonyc
h 1279 konsultacji 
z doradcami ds. 
aktywizacji, 1680 
konsultacji z 
doradcami 
zawodowymi, 194 
konsultacje  
z doradcami 
psychologami, 
845 konsultacji  
z doradcami 
prawnikami. 

1408 
osób  
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i społecznie te 
osoby 

pracy u 
beneficjentów 
projektu. 

 

Specjalistyczne 
umiejętności 

na rynku pracy 
– 

organizowanie  
i prowadzenie 

szkoleń, 
kursów, 

warsztatów, 
grup 

środowiskowe
go wsparcia 

oraz zespołów 
aktywności 

społecznej dla 
osób 

niesprawnych, 
aktywizujących 

zawodowo  
i społecznie te 

osoby 

Państwowy 
Fundusz 
Rehabilitacji 
Osób 
Niepełnospraw
nych 

2539584,97/ 
2214004,22 

01.01.2012-
31.12.2012  
Celem ogólnym 
projektu było 
wejście 
beneficjentów 
projektu na 
rynek pracy. Do 
celów 
szczegółowych 
projektu 
zaliczamy: 
wzrost wśród 
beneficjentów 
projektu 
kompetencji  
i umiejętności  
w obszarze 
przedsiębiorczo
ści, Trzeciego 
sektora, 
Funduszy 
Strukturalnych,  
w obszarze 
językowym,  
w zakresie IT, 
wzrost 
aktywności w 
obszarze 
poszukiwania 
pracy, rozwój 
umiejętności i 
kompetencji 
społecznych 
niezbędnych na 
rynku pracy . 

Projekt miał charakter 
ogólnopolski. W jego ramach 
realizowane były działania 
takie jak: doradztwo 
zawodowe – opracowanie 
Indywidualnego Planu 
Działania z każdym 
Beneficjentem projektu; 
szkolenia zawodowe: m.in.: 
Bądź Przedsiębiorczy, 
Profesjonalny pracownik 
administracyjno-biurowy, III 
Sektor Twoją Szansą, Obsługa 
administracyjna projektów 
finansowanych ze środków 
Funduszy Strukturalnych; 
szkolenia informatyczne 
(umiejętności podstawowe): 
m.in.: Podstawy obsługi 
komputera i Internetu – 
poziom I, Obsługa komputera  
i Internetu – poziom II, Excel – 
poziom I, Word -poziom I, 
Power Point – poziom I; 
szkolenia informatyczne 
(umiejętności specjalistyczne): 
m.in.: Excel – Poziom 
zaawansowany, 
Zaawansowane kursy 
komputerowe - Excel, Access, 
PowerPoint, Word, Grafika 
komputerowa. 

Prowadzone były 
szkolenia: 
zawodowe, 
informatyczne 
podstawowe oraz 
informatyczne 
zaawansowane. 
W ramach szkoleń 
zawodowych 
zostało 
przeprowadzonyc
h 1038 godzin.  
W ramach szkoleń 
informatycznych 
podstawowych 
zostało 
przeprowadzonyc
h w sumie 1636 
godzin zajęć.  
W ramach szkoleń 
informatycznych 
zaawansowanych 
przeprowadzonyc
h w sumie 750 
godzin zajęć. 

891 
osób  

Studium 
Projektowania 
Graficznego i 
Multimediów 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Podlaskiego 

874 476/ 
874 476 

01.09.2011-
28.02.2014  
Celem projektu 
jest 
podniesienie w 
latach 2011-
2014 
aktywności 
zawodowej i 
społecznej oraz 
zdolności do 
zatrudnienia w 
zawodzie 
projektant 
grafiki i 
multimediów w 
grupie 20 osób 
niepełnospraw
nych z 
wykształceniem 
minimum 
średnim 
będących w 
wieku 
aktywności 
zawodowej , 
pozostających 
bez 
zatrudnienia i 
zamieszkującyc
h w 
województwie 

Studium projektowania 
graficznego i multimediów to 
kompleksowy, 
osiemnastomiesięczny kurs 
przygotowujący do pracy w 
zawodzie projektanta grafiki i 
multimediów. W szkoleniach 
bierze udział 20 osób 
niepełnosprawnych z terenu 
województwa podlaskiego, 
którzy poprzez udział  
w projekcie zdobędą 
umiejętności podstaw 
kompozycji i projektowania 
graficznego oraz poznają 
niezbędne narzędzia 
najnowszej wersji pakietu 
Adobe Design Premium. 
Zajęcia prowadzone są w 
systemie stacjonarnym oraz  
w formie e-learningu. Ponadto 
w ramach projektu uczestnicy 
biorą udział w warsztatach z 
zakresu telepracy oraz 
treningu umiejętności 
społecznych. Przez cały czas 
trwania projektu, każdy z 
uczestników ma zapewnione 
wsparcie osobistego mentora. 
Studium zakończy 
trzymiesięczny płatny staż, 
przewidziany dla uczestników 

Zrealizowano kurs 
„Studium 
projektowania 
graficznego i 
multimediów”  
w zakresie 
następujących 
modułów: 
Kompozycja, 
Photoshop, 
Fotografia cz. I, 
Fotografia cz. II, 
Liternictwo. 
Zajęcia 
realizowane były 
stacjonarnie (252 
h) oraz w formie 
e-learningu 
synchronicznego 
(126 h) i 
asynchronicznego 
(126 h).  
Przeprowadzono 
135 konsultacji 
mentorskich 
indywidualnych 
oraz 13 h grup 
wsparcia. 
Zrealizowano 30 h 
warsztatów 
psychoedukacyjny
ch oraz 30 h 

20 
osób  
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podlaskim.  osiągających najlepsze wyniki.  warsztatów  
z zakresu 
telepracy. 
 

Wiem więcej, 
żyję lepiej – p 
radnictwo 
psychologiczne  
i społeczno-
prawne 
skierowane do 
osób 
niepełnospraw
nych  
z 
wykorzystanie
m nowych 
technologii 

Urząd Miasta 
Białystok  

13800/13800 01.07-
31.12.2012 
Celem 
głównym 
projektu było 
zapobieganie 
wykluczeniu 
społecznemu 
oraz bierności 
zawodowej 
osób 
niepełnospraw
nych poprzez 
wsparcie 
psychologiczne 
oraz 
zwiększenie 
wiedzy 
prawnej,  
w szczególności 
na temat 
przysługujących 
uprawnień, 
dostępnych 
usług, sprzętu 
rehabilitacyjneg
o i pomocy 
technicznej 
wśród 
członków tej 
grupy. 

Działania realizowane  
w ramach projektu, 
obejmowały świadczenia 
specjalistycznego poradnictwa 
na rzecz osób 
niepełnosprawnych – porad 
psychologicznych, prawnych, 
obywatelskich, socjalnych  
i ekonomicznych udzielanych 
stacjonarnie, telefonicznie 
oraz drogą internetową (e-
mail i komunikator 
internetowy). W ramach 
konsultacji doradczych 
beneficjenci korzystali z porad 
specjalistów (psychologa oraz 
doradców - prawnego, 
finansowego oraz 
biznesowego). 
Przeprowadzono grupowe 
spotkania informacyjne z 
doradcami. Pod adresem 
http://www.poradnictwo.bialy
stok.pl/ prowadzono miejską 
stronę informacyjną będącą 
bazą wiedzy o bezpłatnym 
poradnictwie dla mieszkańców 
Białegostoku. Stale 
wzbogacano ją m.in.  
o aktualności z tego zakresu, 
nowe porady ekspertów.  
W czasie trwania projektu 
redagowano newsletter 
zawierający porady z zakresu 
prawa, pedagogiki, psychologii  
i innych zagadnień. 
Skierowany był on do 
adresatów działania, ale także 
do organizacji pozarządowych, 
instytucji publicznych i 
pozostałych jednostek 
zainteresowanych.  
 

Przeprowadzono 
60 godzinnych 
porad w ramach 
bezpłatnego 
indywidualnego 
poradnictwa 
(psychologicznego
, prawnego, 
biznesowego, 
finansowego). 
Zorganizowano  
i przeprowadzono 
5 spotkań 
informacyjnych.  
Redagowano  
i dystrybuowano 
6 numerów 
newslettera 
Administrowano 
internetową 
miejską stroną 
informacyjną. 
 

69 
osób  

Centrum 
Edukacji i 
Aktywizacji 
Zawodowej – 
Oddziały 
Bydgoszcz  
i Łódź 

Państwowy 
Fundusz 
Rehabilitacji 
Osób 
Niepełnospraw
nych 

951971,95/904
373,4 (dotyczy 
okresu 
01.04.2012-
31.03.2013) 

1.04.2012-
31.03.2015  
Celem 
głównym 
projektu jest 
podniesienie  
w latach 2012-
2015 
aktywności 
zawodowej  
i społecznej 
oraz zdolności 
do 
zatrudnienia/w
ejścia na rynek 
pracy  
w grupie 940 
osób 
niepełnospraw
nych, 
nieaktywny 
zawodowo, 
pozostających  
w wieku 

Projekt oferuje zintegrowany  
i kompleksowy system 
wsparcia, mający na celu 
wprowadzić osoby 
niepełnosprawne na rynek 
pracy oraz przygotować je do 
podjęcia zatrudnienia. W 
projekcie przewidziano takie 
instrumenty wsparcia jak: 
indywidualne doradztwo 
zawodowe (m.in. tworzenie 
Indywidualnych Planów 
Działania); pośrednictwo 
pracy; poradnictwo (prawne, 
psychologiczne, 
aktywizacyjne); warsztaty 
psychoedukacyjne; warsztaty 
prawne; szkolenia zawodowe i 
informatyczne (podstawowe i 
zaawansowane); szkolenia e-
learningowe. Wymienione 
działania/formy wsparcia 
dostosowane zostały do 
potrzeb osób z różnymi 

W ramach 
projektu 
opracowano 298 
Indywidualnych 
Planów Działania; 
udzielono 618 
konsultacji 
(zawodowych, 
prawnych, 
psychologicznych)
. Przeprowadzono 
10 warsztatów 
psychoedukacyjny
ch oraz  
5 warsztatów 
prawnych. 
Zrealizowano 269 
h szkoleń 
zawodowych, 187 
h szkoleń 
informatycznych 
podstawowych, 
40 h szkoleń 
informatycznych 

298 
osób  
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produkcyjnym 
 i zamieszkałych 
na terenie 
województw 
Łódzkiego i 
Kujawsko-
Pomorskiego 
oraz 
województw 
ościennych. 

stopniami 
niepełnosprawności. Działania 
proponowane w projekcie są 
realizowane w dwóch 
otwartych w 2012 roku 
oddziałach Fundacji, tj. w Łodzi 
i Bydgoszczy.  

zaawansowanych. 
Dzięki działaniom 
pośrednictwa 
pracy 56 osób 
podjęło pracę.  
 

Wiem więcej, 
mogę więcej 

Regionalny 
Ośrodek 
Pomocy 
Społecznej ze 
środków 
Państwowego 
Funduszu 
Rehabilitacji 
Osób 
Niepełnospraw
nych 

6950/6000 01.08.2012-
31.12.2012  
Celem 
głównym 
projektu było 
pogłębienie 
praktycznej 
wiedzy,  
w szczególności  
z zakresu 
orzecznictwa, 
uprawnień na 
rynku pracy, 
przysługujących 
ulg, możliwości 
korzystania z 
dofinansowań 
ze środków 
PFRON, którą 
osoby 
niepełnospraw
ne będą mogły 
wykorzystać w 
życiu 
codziennym, co 
będzie miało 
znaczący wpływ 
na jakość ich 
życia oraz 
zwiększenie ich 
aktywności 
społecznej  
i zawodowej.  

W ramach projektu zostały 
stworzone filmy 
instruktażowe, które 
umożliwiają pogłębienie 
wiedzy na wiele tematów 
istotnych dla osób 
niepełnosprawnych i osób  
z otoczenia ON. Tematyka 
filmów obejmuje zagadnienia 
takie jak orzecznictwo; ulgi 
przysługujące osobom 
niepełnosprawnym; programy 
wspierające osoby 
niepełnosprawne; doradztwo 
zawodowe, zasady tworzenia 
dokumentów aplikacyjnych, 
Filmy instruktażowe są 
dostępne również dla osób 
niedosłyszących poprzez 
tłumaczenie na język migowy. 
Zamieszczenie filmów w 
Internecie pozwala na dotarcie 
do szerokiego grona 
odbiorców (osób 
niepełnosprawnych, ich 
rodzin, otoczenia i 
pracodawców) oraz 
promowanie aktywności osób 
niepełnosprawnych. 

Wyprodukowano i 
udostępniono w 
Internecie  
6 filmów 
informacyjnych. 

Nie 
dotycz
y 

Kompetencje 
ICT szansą dla 
grup 
defaworyzowa
nych na 
podlaskim 
rynku pracy 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Podlaskiego  

947997/947997 01.10.2012-
31.08.2014 
Głównym 
celem projektu 
jest 
podniesienie w 
okresie od 
10.2012 do 
08.2014 
kompetencji 
ICT wśród 200 
dorosłych 
mieszkańców 
Podlasia, 
należących do 
grup 
defaworyzowan
ych na 
podlaskim 
rynku pracy.  

Projekt skierowany jest do 200 
osób zamieszkałych na terenie 
Podlasia, które z własnej 
inicjatywy są zainteresowane 
uzupełnieniem i/lub 
podwyższeniem swoich 
kompetencji w obszarze 
umiejętności ICT. Projekt 
zakłada organizację i 
przeprowadzenie kursu ECDL 
Core w wymiarze 119 godzin. 
Kurs będzie odbywał się  
w 10-cio osobowych grupach. 
W ramach projektu po 
uzyskaniu zaświadczeń  
o ukończeniu kursu ECDL 
Uczestnicy będą mieli 
możliwość podejścia do 
egzaminu zewnętrznego 
(organizowanego prze PTI). 

Z uwagi na to, że 
projekt rozpoczął 
się w październiku 
2012r. realizacja 
działań 
skierowanych do 
beneficjentów 
rozpocznie się  
w 2013 roku. 

0 

Podnoszę 
swoje 
kwalifikacje – 
aktywizuję 
innych 

Państwowy 
Fundusz 
Rehabilitacji 
Osób 
Niepełnospraw
nych 

140 913,05 
/141 837,00  

01.09.2011-
31.03.2012   
Celem 
głównym 
projektu był 
wzrost wiedzy i 
umiejętności 
142 osób – 

Projekt skierowany był do 142 
osób zaangażowanych w 
proces aktywizacji zawodowej 
i społecznej osób 
niepełnosprawnych. Zakładał 
przeprowadzenie szkoleń  
z zakresu pracy z osobami 
niepełnosprawnymi oraz 

- opracowano 
podręcznik 
dotyczący 
standardów pracy 
i modelowych 
rozwiązań 
wsparcia dla osób 
niepełnosprawnyc

142 
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mieszkańców 
województwa 
mazowieckiego, 
podlaskiego i 
opolskiego (i 
województw 
ościennych), 
zaangażowanyc
h w proces 
aktywizacji 
zawodowej i 
społecznej osób 
niepełnospraw
nych. 

opracowanie materiałów 
dydaktycznych – 
podręcznika oraz szkolenia  
e-learningowego. W 
ramach projektu 
zrealizowano 18 szkoleń, 
w których uczestniczyli 
pracownicy Fundacji 
Pomocy Matematykom I 
Informatykom 
Niesprawnym Ruchowo,  
12 szkoleń dla 
pracowników instytucji 
pomocowych (OPS, GOPS, 
PUP) oraz 3 szkolenia dla 
lokalnych grup 
inicjatywnych. Opracowano 
podręcznik pn. „Aktywizacja 
zawodowa i społeczna osób 
niepełnosprawnych – 
modelowe wsparcie” oraz 
szkolenie e-learningowe, które 
obejmowało opracowanie 
graficzne, edytorskie 
i programistyczne trzech 
modułów, tj. 1. 
"Dofinansowanie do 
wynagrodzeń osób 
niepełnosprawnych",  
2. "Przystosowanie stanowiska  
i środowiska pracy osoby 
niepełnosprawnej" oraz  
3. "Współpraca z osobami 
niepełnosprawnymi z różnymi 
rodzajami 
niepełnosprawności". 
 

h 
- opracowano 
szkolenie e-
learningowe 
- zrealizowano 
13 szkoleń,  
w których 
uczestniczyli 
pracownicy 
Fundacji 
Pomocy 
Matematykom  
i Informatykom 
Niesprawnym 
Ruchowo 
- zrealizowano 
12 szkoleń dla 
pracowników 
lokalnych 
instytucji 
pomocowych 
- zrealizowano 
3 szkolenia dla 
lokalnych grup 
inicjatywnych 

 

4. Program e-Centra  

Program e-Centra został powołany przez Fundację dzięki wsparciu merytorycznemu i finansowemu 

firmy Microsoft oraz The Alliance on Skills for Employability. Głównym celem Programu jest wsparcie 

w działaniu i rozwoju istniejących w Polsce Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (tzw. PIAP-

ów), w szczególności Centrów Kształcenia na Odległość na Wsiach. Program zakłada stworzenie 

systemowego rozwiązania, które połączy e-Centra w sieć i stworzy infrastrukturę wsparcia dla niej 

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 
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szkoleń i wyrównanie kompetencji kadry e-Centrów, koordynację pozyskiwania środków finansowych 

ze źródeł zewnętrznych, zwiększenie dostępności zasobów edukacyjnych i aktywizacyjnych dla 

społeczeństwa. 

Geneza Programu sięga czasów realizacji projektu „Centra Kształcenia na Odległość na Wsiach”.  

W ramach projektu w okresie od czerwca 2007 do grudnia 2008 roku Fundacja współtworzyła 404 

centra kształcenia na odległość. Centra wyposażone zostały w sprzęt komputerowy, biurowy  

i specjalistyczny, pozwalający osobom niepełnosprawnym na pracę z komputerem, oraz pakiet  

51 szkoleń e-learningowych z różnych dziedzin. Obecnie centra kontynuują działania, do których 

realizacji zostały powołane – pomagają rozwinąć umiejętności społeczne i zawodowe, prowadzą 

bezpłatne szkolenia e-learningowe oraz pobudzają aktywność kulturalną lokalnej społeczności. 

Fundacja zadbała o to, aby zatrudnieni w centrach opiekunowie zostali przeszkoleni w aktywizowaniu 

osób niepełnosprawnych i niesieniu im określonych form pomocy.  

Aktualnie, po zakończeniu realizacji projektu, centra borykają się z wieloma trudnościami, z których 

najważniejszą jest brak środków finansowych na bieżącą działalność oraz rozwój. Ponadto głównymi 

czynnikami wpływającymi na hamowanie rozwoju potencjału centrów są braki kompetencyjne kadry, 

brak dostępu do dodatkowych, bezpłatnych treści szkoleniowych, dezaktualizacja szkoleń 

funkcjonujących w centrach oraz starzenie się sprzętu komputerowego.  

Program e-Centra wykracza ilościowo poza 404 centra kształcenia na odległość. W ramach różnych 

programów i projektów powstały w całej Polsce inne placówki o podobnym profilu działalności, które 

obecnie posiadają podobne problemy. Według różnych szacunków centrów w Polsce jest około 8000. 

Celem programu jest zwrócenie uwagi władz państwowych, samorządowych, organizacji 

pozarządowych i innych instytucji na konieczność podjęcia spójnych i trwałych działań zmierzających 

do wsparcia centrów. Konieczne jest wyznaczenie miejsca centrów w polityce państwa, ponieważ 

nakład inwestycyjny poniesiony przez społeczeństwo powinien zostać w pełni wykorzystany. 

Fundacja w ramach swoich możliwości podejmuje działania informacyjno-promocyjne, a także 

udziela merytorycznego wsparcia poprzez wdrażanie w poszczególnych centrach projektów, nowych 

szkoleń i oprogramowania informatycznego. Fundacja przywiązuje szczególną uwagę do działań 

mających na celu aktywizację osób niepełnosprawnych poprzez specjalnie dostosowaną i dostępną 

ofertę centrów. Dzięki Programowi e-Centra FPMiINR niesie pomoc osobom niepełnosprawnym tam, 

gdzie są one grupą najbardziej zaniedbaną i pozbawioną dostępu do dostosowanej do ich potrzeb 

pomocy – na wsiach i w małych miasteczkach.  
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4.1. Opis działań realizowanych w 2012 r. w ramach programu e-Centra 

Fundacja prowadzi kompleksowe działania mające na celu wsparcie e-Centrów. Działania te 

obejmują:  

 zbieranie i opracowywanie informacji na temat liczby e-Centrów – położenia, wyposażenia, 

sposobów wykorzystywania (dobrych praktyk) i potencjału, jakim centra mogą służyć 

lokalnym społecznościom, 

 promocję potencjału e-Centrów: informowanie wszystkich potencjalnie zainteresowanych 

podmiotów (strona rządowa, samorządowa wszystkich szczebli, organizacje pozarządowe, 

partnerzy biznesowi) o możliwościach ogromnej bazy infrastrukturalnej, użytecznej m.in. do 

celów edukacyjnych, społecznych, aktywizacyjnych, kulturalnych, 

 działalność lobbingową u przedstawicieli władz w sprawie potrzeby wykorzystania potencjału 

e-Centrów i potrzebnych w tym celu rozwiązań i inwestycji, 

 działania mające na celu wsparcie centrów poprzez oferowanie im: darmowego 

oprogramowania, szkoleń, narzędzi promocyjnych, publikacji itp.  

Firma Microsoft wsparła program e-Centra grantem w wysokości 60 000 USD. 

4.2. Projekty realizowane w 2012 r. w ramach programu e-Centra 

 

Tytuł 
projektu  

Grantodawca Kwota 
ogółem 
/Kwota 
dotacji 

Okres realizacji 
projektu/Cel 
projektu 

Opis projektu Zrealizowane 
działania  
w 2012 r. 

Liczba 
beneficjent
ów w 2012 
r. 

e-Centra 
szansą na 
usamodzie
lnienie się 
niepełnosp
rawnych 
mieszkańc
ów  
z terenów 
wiejskich. 

Państwowy 
Fundusz 
Rehabilitacji 
Osób 
Niepełnospra
wnych 

1837113,43/
1651876,43 

01.04.2010-
31.03.2013 Celem 
ogólnym projektu 
jest zwiększenie 
samodzielności 
osób 
niepełnosprawnyc
h (beneficjentów 
projektu), w tym 
wykorzystanie 
potencjału 9 
wybranych 
powiatowych 
Centrów 
Kształcenia Na 
Odległość poprzez 
wdrożenie w ich 
strukturze 
powiązanych ze 
sobą 
specjalistycznych 
działań mających 
zwiększyć 
zaradność 
życiową i 
niezależność osób 
niepełnosprawnyc
h zamieszkujących 
tereny wiejskie.  

Projekt ma na celu podniesienie 
dostępu osób 
niepełnosprawnych do 
profesjonalnych i bezpłatnych 
usług szkoleniowych i 
warsztatów w zakresie 
nabywania i rozwijania 
kompetencji społecznych oraz 
edukacji pozaformalnej. Projekt 
zakłada ponadto umożliwienie 
osobom niepełnosprawnym 
uczestnictwa w profesjonalnie 
prowadzonych i bezpłatnych 
środowiskowych grupach 
wsparcia, umożliwienie osobom 
niepełnoprawnym określenia 
swoich możliwości społecznych 
oraz wyznaczenie optymalnego 
kierunku rozwoju 
psychospołecznego (IPD). 

Zrealizowano 500 
godzin szkoleń  
z zakresu IT 
(głównie z 
zakresu 
znajomości MS 
Office oraz 
obsługi 
internetu);  
72 godzin 
warsztatów 
psychoedukacyjn
ych oraz 22 
godziny zajęć  
w ramach 
środowiskowych 
grup wsparcia. 
Zostało 
uruchomione  
9 portali 
internetowych 
zawierających 
aktualizowana 
ofertę e-Centrów 
skierowaną do 
osób 
niepełnosprawny
ch z terenów 
wiejskich. Odbyły 
się 4-dniowe 

123 osób  
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wyjazdowe 
warsztaty 
psychoedukacyjn
e w Centralnym 
Ośrodku Sportu 
w Spale. 

Lokalni 
Liderzy 
Animacji 
Czasu 
Wolnego 
w Gminie 
Tarnów 
Opolski. 

Wojewódzki 
Urząd Pracy w 
Opolu 

49 050/ 
49 050 

01.07.2012-
30.11.2012 Celem 
projektu było 
przygotowanie w 
okresie 01.07-
30.11.2012 r. 10 
mieszkańców 
Gminy Tarnów 
Opolski do 
pełnienia roli 
lokalnych liderów 
animacji czasu 
wolnego dzieci i 
młodzieży. 

Projekt Lokalni Liderzy Animacji 
czasu Wolnego w Gminie 
Tranów Opolski był realizowany 
w partnerstwie Fundacji 
Pomocy Matematykom i 
Informatykom Niesprawnym 
Ruchowo oraz Gminy Tarnów 
Opolski. Celem głównym 
projektu było przygotowanie w 
okresie lipiec – listopad 2012, 
10 mieszkańców Gminy Tarnów 
Opolski oraz gmin sąsiednich do 
pełnienia roli lokalnych liderów 
animacji czasu wolnego dzieci i 
młodzieży. W tym celu 
zorganizowano dla dziesięciu 
uczestników projektu kurs 
„Organizacja czasu wolnego 
dzieci i młodzieży z 
wykorzystaniem elementów 
pedagogiki zabawy”.  
W programie kursu znalazły się 
zagadnienia dotyczące teorii  
i praktyki organizacji czasu 
wolnego dzieci i młodzieży. 
Ponadto w projekcie 
zrealizowano dwa warsztaty 
psychoedukacyjne „Trening 
autoprezentacji” oraz „Trening 
radzenia sobie ze stresem” dla 
wszystkich uczestników 
projektu. Zwieńczeniem działań 
projektowych było 
przygotowanie przez 
Uczestników projektu 
modelu/strategii organizacji 
czasu wolnego dla dzieci  
i młodzieży z terenu Gminy 
Tarnów Opolski. Przygotowanie 
modelu poprzedzone było 
wykonaniem badań 
ankietowych z udziałem dzieci i 
młodzieży szkolnej z Gminy. 
Następnie na podstawie 
wyników ankiet przygotowano 
plan działań na najbliższe 
miesiące. Zaplanowane  
w modelu/strategii działania 
będą realizowane przez 
Lokalnych Liderów z 
wykorzystaniem materiałów  
i narzędzi dydaktycznych 
zakupionych w ramach 
projektu.  

Organizacja 96-
godzinnego kursu 
„Organizacja 
czasu wolnego 
dzieci i młodzieży 
z wykorzystaniem 
elementów 
pedagogiki 
zabawy” oraz  
2 warsztatów 
psychoedukacyjn
ych. Wykonanie 
badań 
ankietowych  
z udziałem dzieci 
i młodzieży 
szkolnej 
z Gminy Tarnów 
Opolski  
i opracowanie  
w oparciu o nie 
modelu/strategii 
organizacji czasu 
wolnego dzieci i 
(odbyły się trzy 
spotkania po 8 h). 
 

10 osób  

 

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

1. Europejskiego Funduszu Społecznego- Program Operacyjny Kapitał Ludzki,  

2. Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

3. Funduszy Firmy Microsoft. 
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5. Beneficjencie ostateczni Fundacji w 2012 r. 

W 2012 roku ze wsparcia świadczonego przez Fundację Pomocy Matematykom i Informatykom 

Niesprawnym Ruchowo skorzystało aż 2651 osób niepełnosprawnych. Grupę beneficjentów działań 

Fundacji opisują poniższe wykresy.  

Wśród beneficjentów ostatecznych dominują osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności  

– osoby te stanowią 63% opisywanej zbiorowości. 

 

 

Ryc. 4. Beneficjenci ostateczni w 2012 r., z podziałem na stopień niepełnosprawności. 

Najczęściej występujący rodzaj niepełnosprawności stanowią schorzenia narządów ruchu, choroby 

psychiczne oraz niepełnosprawność sprzężona. 
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Ryc. 5. Beneficjenci ostateczni w 2012 r., z podziałem na rodzaj niepełnosprawności. 

Analizując wiek beneficjentów Fundacji, warto zwrócić uwagę na duży odsetek osób w wieku do 25 

oraz powyżej 50 lat. Osoby w tych grupach wiekowych 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 nie otrzymują wystarczającej oferty wparcia dla osób niepełnosprawnych, dlatego 

stwarzane przez Fundację możliwości rozwoju i aktywizacji są tam szczególnie ważne. 



 

25 
 

 

Ryc. 6. Beneficjenci ostateczni w 2012 r., z uwzględnieniem wybranych cech demograficznych. 

6. Strategia Fundacji – opis prac przeprowadzonych w 2012 r. 

W 2011 roku w ramach etapu roboczego budowy strategii przygotowany został dokument: Strategia 

Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo na lata 2011-2014. 

Sformułowano w nim ostatecznie główne składowe strategii, a w szczególności:  

 doprecyzowano misję organizacji, 

 przeprowadzono analizę i ocenę otoczenia oraz potencjału organizacji, 

 doprecyzowano główny strategiczny cel – kierunek działania, 

 doprecyzowano kluczowe obszary strategiczne – priorytety, 

 określono cele operacyjne wchodzące w zakres priorytetów, 

 przeanalizowano i ustalono odpowiednie strategie działania w obrębie priorytetów. 

W ramach przeprowadzonych prac wyłoniono również wstępnie działania w obrębie celów 

operacyjnych, stanowiące punkt wyjścia dla sformułowania ostatecznych programów operacyjnych. 

W prace zostali zaangażowani członkowie Zarządu Fundacji oraz kadra kierownicza. Działano według 

przyjętego harmonogramu oraz sposobu pracy, który zakładał głównie spotkania robocze, ale także 

dodatkowe konsultacje, badania i analizy (w zakresie potencjału ludzkiego oraz technicznego 

organizacji).  

Celem strategicznym przyjętym w Strategii Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom 

Niesprawnym Ruchowo na lata 2011-2014 jest wzmocnienie potencjału Fundacji jako instytucji 

kreującej i realizującej politykę państwa wobec osób niepełnosprawnych. Zawartość dokumentu 
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ma posłużyć skuteczniejszemu zarządzaniu organizacją, lepszemu dostosowaniu podejmowanych 

działań do interesów klientów oraz partnerów Fundacji, a także uzyskaniu przewagi konkurencyjnej 

organizacji.  

Przeprowadzony etap tworzenia Strategii pozwolił określić aktualną kondycję Fundacji, wytyczyć cele 

na lata 2013-2014 oraz przejść do końcowej fazy formułowania, ogłoszenia i przyjęcia realizacji 

Strategii.  

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

niepełnosprawnych, za szczególnie istotną 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 

następujących 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 m.st. Warszawy, 

 Komisja Dialogu Społecznego ds. Osób Niepełnosprawnych przy UM m. 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 składnik działań Fundacji. 

7. Rzecznictwo i federalizacja 

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo nawiązała współpracę  

z instytucjami rynku pracy i integracji społecznej, z biurami karier i pełnomocnikami osób 

niepełnosprawnych uczelni wyższych oraz innymi organizacjami pozarządowymi: 
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Instytucje rynku pracy  
i integracji społecznej 

 Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach, 

 Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu,  

 Powiatowy Urząd Pracy w Nysie, 

 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, 

 nieformalna współpraca z: Powiatowym Urzędem Pracy  
w Zduńskiej Woli, Powiatowym Urzędem Pracy w Łodzi, 
Powiatowym Urzędem Pracy Łódź – Wschód, Powiatowym 
Urzędem Pracy w Pabianicach, Miejskim Ośrodkiem Pomocy 
Rodzinie w Białymstoku, Powiatowym Urzędem Pracy  
w Warszawie. 

Biura karier oraz pełnomocnicy 
osób niepełnosprawnych 
uczelni wyższych 

 Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie,  

 Uniwersytet w Białymstoku, 

 Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku, 

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie,  

 Uniwersytet Opolski,  

 Wyższa Szkoła im. Jańskiego, Wydział Zamiejscowy w Opolu,  

 Uniwersytet Łódzki,  

 Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszwskiego,  

 Politechnika Łódzka,  

 Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi. 

Organizacje pozarządowe  Fundacja Synapsis w Warszawie, 

 Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób zZaburzeniami 
Psychicznymi POMOST w Warszawie, 

 Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, 

 Fundacja TUS, Oddział w Łodzi, 

 Fundacja TUS, Oddział w Warszawie, 

 Fundacja Aktywnej Rehabilitacji, Oddział w Łodzi,  

 Fundacja Normalna Przyszłość w Łodzi, 

 Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "A-TY-MY w Łodzi, 

 Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Studentów i Absolwentów 
Uniwersytetu Łódzkiego, 

 Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji w Warszawie, 

 Fundacja Interwencji Kryzysowej i Pomocy Psychicznej Subvenio  
w Łodzi. 

Komisje i koalicje  Komisja Dialogu Społecznego ds. Poradnictwa Specjalistycznego 
m.st. Warszawy, 

 Komisja Dialogu Społecznego m. st Warszawy ds. 
Niepełnosprawności, 

 Koalicja na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością. 
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Fundacja przedstawia merytoryczne stanowisko w sprawach dotyczących aktywizacji osób 

niepełnosprawnych – stąd jej aktywność jako organizatora oraz częstego uczestnika w wydarzeniach 

dotyczących tej problematyki. 

Bartosz 
Mioduszewski 

Przewodniczący Zarządu  

 

 

Reprezentuje Fundację w:  

 Zarządzie Federacji Organizacji Służebnych 
MAZOWIA, 

 Podkomitecie Monitorującym Program 
Operacyjny Kapitał Ludzki na Mazowszu.  

Jako obserwator uczestniczy w: 

 pracach grupy roboczej Ogólnopolskiej Federacji 
Organizacji Pozarządowych ds. funduszy 
europejskich na lata 2014 -2020,  

 Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni (którego 
Fundacja jest członkiem), 

 Radzie Creative Communication Cluster (której 
Fundacja jest członkiem), 

 Konkordii – projekcie mającym na celu poprawę 
jakości działania organizacji pozarządowych 
poprzez lepszą ich współpracę z biznesem, 
samorządami i instytucjami naukowymi. 

Jako ekspert regularnie uczestniczy w spotkaniach  
i konsultacjach dotyczących funduszy europejskich, 
cyfryzacji, a także polityki państwa wobec osób 
niepełnoprawnych organizowanych przez: 

 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,  

 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,  

 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji,  

 Parlamentarny Zespół ds. Osób 
Niepełnosprawnych, 

 Kancelarię Prezydenta RP Bronisława 
Komorowskiego. 
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Agata Gawska Wiceprzewodnicząca 
Zarządu 

Dyrektor Pionu Usług 

Reprezentuje Fundację w Koalicji na rzecz osób 
z niepełnosprawnością (której Fundacja jest 
członkiem). 

Jest członkiem Zespołu ds. niepełnosprawności 
w Ogólnopolskiej Federacji Organizacji 
Pozarządowych (której Fundacja jest członkiem). 

Uczestniczy w spotkaniach i konsultacjach 
dotyczących funduszy europejskich, cyfryzacji, 
a także polityki państwa wobec osób 
niepełnoprawnych organizowanych przez: 

 Koalicję Na Rzecz Osób 
z Niepełnosprawnością, 

 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 

 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, 

 Kancelarię Prezydenta RP Bronisława 
Komorowskiego, 

 sekretariat ds. konsultacji funduszy 
europejskich 2014-2020 przy Ogólnopolskiej 
Federacji Organizacji Pozarządowych. 

Anna Góral Doradca zawodowy Jest członkinią Społecznej Rady ds. ON 
przy prezydencie Warszawy oraz przewodniczącą 
Komisji Dialogu Społecznego ds. Poradnictwa  
w m.st. Warszawy. 

Anna Drabarz Doradca prawny  

 

Jest członkiem Zarządu Federacji Organizacji 
Pozarządowych Miasta Białystok oraz Komisji  
ds. Dostosowania Przestrzeni Miejskiej 
przy Prezydencie Miasta Białegostoku. 

Reprezentuje Fundację w pracach Sieci „Równość 
i Różnorodność praktycznie” (w ramach projektu 
„Sieć na rzecz promowania równości  
i różnorodności w działaniach administracji 
publicznej” realizowanego przez Fundację Fundusz 
Współpracy i Towarzystwo Edukacji 
Antydyskryminacyjnej w ramach Priorytetu V PO KL 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; 
okres realizacji projektu: 1 maja 2011 – 30 czerwca 
2013. 

Barbara 
Kondraciuk 

Doradca zawodowy Jest przedstawicielką Fundacji w Komisji Dialogu 
ds. Osób Niepełnosprawnych przy Urzędzie m. st. 
Warszawy. 

Berenika 
Bielaczyc 

Kierownik Oddziału  
w Opolu 

Inicjatorka powołania Federacji Opolskich 
Organizacji Pozarządowych. 
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8. Standardy usług – opis prac przeprowadzonych w 2012 r. 

W roku 2011, w celu ujednolicenia pracy we wszystkich Oddziałach Fundacji, zostały opracowane 

ogólne wytyczne do pracy nad standaryzacją w roku 2012. W marcu 2012 roku został powołany 

zespół aktualizujący i pozszerzający standardy usług realizowanych we wszystkich 

Oddziałach/Centrach Fundacji. Skład zespołu stanowiły osoby zarządzające Pionem Usług Fundacji. 

Zespół w trakcie pracy konsultował standardy ze wszystkimi pracownikami merytorycznymi Fundacji. 

Do zadań zespołu należało: 

1. Aktualizacja istniejących standardów: Doradztwo, szkolenia oraz pośrednictwo pracy. 

2. Dodanie nowych elementów Standardu usług Fundacji i ich opracowanie: 

 Wstęp do standardów (zasady ogólne dotyczące wszystkich usług), 

 Monitoring i ewaluacja standardów (zasady zmiany standardów), 

 Standard recepcji – wejście klienta do Fundacji. 

3. Stworzenie aktualnego, spójnego Standardu usług oferowanych w Fundacji wraz  

z obowiązującymi dokumentami. 

4. Wprowadzenie Standardu usług we wszystkich pięciu Oddziałach/Centach Fundacji. 

Uaktualnione, doprecyzowane Standardy usług Fundacji zostały zatwierdzone przez Zarząd Fundacji i 

obowiązują od grudnia 2012 roku wszystkie Oddziały/Centra Fundacji. 

9. Pozyskiwanie środków 

Dział Pozyskiwania Środków został wyodrębniony w strukturze organizacyjnej Fundacji  

w sierpniu 2012 r. Do głównych celów Działu należy bieżące pozyskiwanie środków ze źródeł 

grantowych (m.in. środki PFRON, UE) oraz pozagrantowych (działalność fundraisingowa). Jednym  

z celów Działu jest także projektowanie innowacji, rozumiane jako współtworzenie koncepcji nowych 

usług rynku pracy wdrażanych przez Fundację w całym kraju. Do 12.2012 r. zostały opracowane 

procedury, schematy, procesy i wzory dokumentów, strukturyzujące i usprawniające pracę Działu. 

Pierwszym sukcesem fundraisingowym Działu było pozyskanie nieodpłatnej usługi audytu 

zewnętrznego sprawozdania finansowego Fundacji za rok 2012. Jednocześnie w roku 2012 udało się 

pozyskać środki na realizację następujących projektów: 

 Projekt „Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych – Oddziały 

Bydgoszcz i Łódź” w 9 konkursie PFRON (zadania zlecane), 

 Projekt „Profesjonalni niepełnosprawni” w ramach 7.4 POKL, 
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 Projekt „E-pracownik: specjalista ds. promocji i sprzedaży w Internecie” w ramach 7.4 POKL, 

 Projekt „Aktywni od zaraz. Staże i szkolenia specjalistyczne dla osób niepełnosprawnych”  

w ramach 7.4 POKL, 

 Projekt „Kompetencje ICT szansa dla grup defaworyzowanych na podlaskim rynku pracy” 

w ramach 9.6.2 POKL, 

 Projekt „Lokalni Liderzy Animacji Czasu Wolnego w Gminie Tarnów Opolski” w ramach 9.5 

POKL. 

 Projekt „Wiem więcej, żyję lepiej. Poradnictwo psychologiczne i społeczno-prawne 

skierowane do osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem nowych technologii” w ramach 

środków PFRON (przez Urząd Miasta Białystok), 

 Projekt „Wiem więcej, mogę więcej. Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych  

w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego” w ramach środków PFRON (przez 

ROPS w Białymstoku). 

 

10. Działania promocyjne i informacyjne 

Promocja Centrów Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych wiąże się  

z regularnym docieraniem do szerokiej grupy potencjalnych klientów Fundacji – osób 

niepełnosprawnych i ich otoczenia – w sposób bezpośredni, jak i za pośrednictwem mediów, poprzez 

budowanie relacji z instytucjami, a także uczestnictwo w wydarzeniach, które umożliwiają 

zaprezentowanie oferty Centrów.  

W pierwszej połowie 2012 r. działania obejmowały promowanie trzech oddziałów: w Białymstoku, 

Opolu i Warszawie, oraz realizowanych tam projektów. W lipcu powstały dwa nowe oddziały:  

w Bydgoszczy i Łodzi. Głównym wyzwaniem komunikacyjnym było dla nich rozpowszechnienie 

informacji i nawiązanie kontaktów skutkujących współpracą i promujących te dwa Centra. 

Szczególnie ważne były konferencje inaugurujące ich działalność. 

Działania promocyjno-informacyjne obejmowały:  

 Opracowanie, produkcję i dystrybucję materiałów drukowanych (plakaty, ulotki, broszury, 

gazetki) 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 (pendrive’y, torby, teczki, 

długopisy) wśród beneficjentów objętych projektami, uczestników konferencji itp. 



 

32 
 

 Opracowanie, produkcję i ekspozycję materiałów promocyjno-identyfikacyjnych (roll-upy, 

tabliczki). 

 Tworzenie i publikację informacji na stronie internetowej Fundacji, na stronach i forach dla 

osób niepełnosprawnych (m.in. www.ipon.pl, www.niepelnosprawni.pl, www.bezbarier.pl, 

ngo.pl, aktywniobywatele.uml.lodz.pl, bialystokonline.pl), stronach lokalnych serwisów 

informacyjnych, organizacji pozarządowych, instytucji pomocowych oraz na portalu Facebook 

(profil główny Fundacji i strony Centrów), GoldenLine.pl, profeo.pl. 

 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. 

 Opracowanie/aktualizacja baz mediów, dystrybucja informacji prasowych, monitoring 

mediów.  

 Opracowanie/aktualizacja baz instytucji pomocowych i organizacji pozarządowych. 

 Publikacja artykułów sponsorowanych, reklam prasowych, spotów radiowych, reklam  

w komunikacji miejskiej. 

 Współpraca z instytucjami pomocowymi, samorządami, szkołami wyższymi, organizacjami 

studenckimi, biurami karier, przedstawicielami pracodawców – 16 spotkań informacyjno-

promocyjnych (w tym kontakty indywidualne). 

 Organizacja wydarzeń promocyjno-informacyjnych (dni otwarte, konferencje, spotkania 

informacyjne) – 10 wydarzeń. 

 Udział w wydarzeniach promocyjno-informacyjnych, w tym stanowiska promocyjne, 

wystąpienia ekspercie, uczestnictwo w konferencjach, panelach, pracach stowarzyszeń, 

komisji itp. – 37 wydarzeń. 

 Udział w targach pracy – 6 wydarzeń. 

 Udział w konkursach – 3 nagrody (dla Oddziału w Opolu, dla Fundacji i Anny Drabarz, doradcy 

zawodowego z Białegostoku). 

11. Działania społeczne i integracja osób niepełnosprawnych 

W 2012 roku wśród działań Fundacji ukierunkowanych na integrację osób niepełnosprawnych oraz 

zapewniających możliwość integracji ze środowiskiem osób sprawnych znalazły się: 

 

Administrowanie ogólnomiejską stroną poradniczą www.poradnictwo.waw.pl  

http://www.poradnictwo.waw.pl/
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Portal www.poradnictwo.waw.pl powstał z inicjatywy organizacji i instytucji współpracujących  

w Komisji Dialogu Społecznego ds. Poradnictwa Specjalistycznego, dzięki wsparciu finansowemu 

Biura Polityki Społecznej Miasta Stołecznego Warszawy. Na portalu znajdują się informacje dotyczące 

bezpłatnego poradnictwa udzielanego mieszkańcom Warszawy, w ZAKRESIE:  

 rodzajów udzielanych porad (min. prawnych, zawodowych, psychologicznych, obywatelskich, 

pedagogicznych) i ich definicji, 

 organizacji udzielających bezpłatnych konsultacji poradniczych, 

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

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

Na portalu skatalogowanych jest 147 organizacji i instytucji zajmujących się udzielaniem bezpłatnych 

porad (stan na 31.12.2012 R.). W roku 2012 średnio miesięcznie korzystało ze strony ok. 5000 osób,  

w sumie odnotowano ponad 66 tys. wejść na portal. 

Staże i wolontariat w Fundacji 

W 2012 r. Fundacja współpracowała z 66 wolontariuszami i 6 praktykantami, którzy byli 

zaangażowani w różnego typu działania wspierające Fundację (pomoc w rozdawaniu paczek, 

wsparcie przy organizacji spotkania wielkanocnego i wigilijnego, pomoc w pracach biurowych, 

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

w projektach). Ponadto wolontariusze brali udział w działaniach organizacyjnych i pomocy osobom 

niepełnosprawnym podczas wycieczek i zajęć plastycznych organizowanych w Fundacji. 

Bank Żywności dary rzeczowe – paczki żywnościowe  

W ramach umowy z Fundacją „Bank Żywności SOS” w Warszawie, Komisja Podopiecznych 

uczestniczyła w programie pomocy żywnościowej „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności 

Unii Europejskiej 2012. W ramach programu rozdano od stycznia 2012 do grudnia 2012 r. 480 paczek 

żywnościowych. Paczki otrzymało średnio miesięcznie 40 podopiecznych Fundacji. Działanie to 

wspierali wolontariusze, którzy pakowali i wydawali paczki oraz rozwozili je do osób, które z powodu 

niepełnosprawności nie wychodzą z domu. 

Wspomaganie w gromadzeniu środków finansowych na leczenie i rehabilitację 

Fundacja w roku 2012 wspierała leczenie i rehabilitację 1 osoby niepełnosprawnej – podopiecznej 

Fundacji (dawna pracowniczka i długoletnia wolontariuszka Fundacji), potrzebującej szczególnego 

wsparcia ze względu na trudną sytuację zdrowotną i materialną. 

http://www.poradnictwo.waw.pl/
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Aktywizacja i integracja społeczna dla naszych podopiecznych  

W 2012 roku w Fundacji zostały zorganizowane zajęcia aktywizujące społecznie osoby 

niepełnosprawne oraz zapewniające możliwość integracji ze środowiskiem osób sprawnych. Wśród 

najistotniejszych były: 

 Zajęcia grupy plastycznej „Tubka”  

Grupa Tubka skupia miłośników malarstwa; są to niepełnosprawni artyści-amatorzy. Prace przez nich 

wykonane są od czasu do czasu prezentowane w naszej Fundacji oraz poza nią na różnych 

wystawach. W Fundacji przez cały rok były również organizowane cykliczne wystawy prac 

uczestników (fotograficzne, malarskie). Dzięki staraniom Komisji Podopiecznych i projektom 

plastycznym „Akademii Plastycznej” w 2012 r. odbyły się różne wystawy prac plastycznych oraz 

warsztaty malarskie: 

o 21 stycznia 2012, wernisaż prac malarskich; 

o luty - kwiecień 2012, zajęcia plastyczne dla Grupy Tubka z Ajdyne Łazimowem; 

o 25.03.2012-15.06.2012, wystawa prac Zbigniewa Figlewicza;  

o warsztaty fotograficzne grupy „Klisza”; 

o lipiec – sierpień 2012, wystawa rysunków wykonanych pod kierunkiem Ajdyna 

Łazimowa; 

o 23.09.2012-30.11.2012, wystawa gobelinów Krystyny Kralkowskiej „Kwiaty przędzą 

malowane”;  

o 30.11.2012, wieczór poetycki Beaty Pichuli. 

Dzięki grupie Tubka osoby z niepełnosprawnością mogą aktywizować się społecznie i rozwijać swoje 

pasje artystyczne, promowana jest także sztuka osób niepełnosprawnych. 

 Spotkanie wielkanocne i wigilijne dla osób niepełnosprawnych 

Jak co roku, także w roku 2012 Komisja Podopiecznych zorganizowała spotkania świąteczne: 

wielkanocne oraz wigilijne. Uczestniczyły w nich osoby z orzeczoną niepełnosprawnością  

– podopieczni Fundacji i beneficjenci. Większość uczestników spotkań to osoby ze znacznym 

stopniem niepełnosprawności. Bardzo licznie przybyły osoby poruszające się na wózkach (większość 

osób niemająca zatrudnienia, utrzymująca się z renty). Obecni byli także członkowie rodzin osób 

niepełnosprawnych, opiekunowie, pracownicy oraz wolontariusze. Spotkania te są organizowane 

dzięki wspólnej pomocy osób działających w Komisji Podopiecznych, pracowników Fundacji oraz 

wolontariuszy. W 2012 roku w spotkaniu wigilijnym uczestniczyło około 100 osób. W ramach 

spotkania wielkanocnego – prawie 80 osób. 

W roku 2012 w ramach działań aktywizujących społecznie Fundacja zrealizowała projekty „Festiwal 

różnorodności” oraz „Aktywni w kulturze”.  
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Tytuł 
projektu  

Grantodawca Kwota 
ogółem/Kw
ota dotacji 

Okres realizacji 
projektu/Cel 
projektu 

Opis projektu Zrealizowane 
działania w 
2012 r. 

Liczba 
benefic
jentów 
w 2012 

Festiwal 
różnorodnoś
ci 

Państwowy 
Fundusz 
Rehabilitacji 
Osób 
Niepełnospraw
nych 

438.100,81
/410464,81  

1.01.2012-
31.12.2012 
 Głównym celem 
projektu było 
zwiększenie 
samodzielności 
osób 
niepełnosprawnyc
h, poprzez 
zaangażowanie 
ich w działalność 
artystyczną, 
kształtowanie w 
nich twórczej 
postawy wobec 
otaczającej 
rzeczywistości 
oraz stwarzanie 
warunków 
sprzyjających 
prawidłowemu 
rozwojowi 
społecznemu. 

Projekt był skierowany do 
beneficjentów Fundacji z 
województw: mazowieckiego, 
podlaskiego oraz opolskiego. 
Założono udział 210 beneficjentów, 
ostatecznie w projekcie udział 
wzięło 212 osób. Cele projektu były 
osiągane poprzez organizację 
zróżnicowanych warsztatów 
artystycznych prowadzonych przez 
wykwalifikowaną kadrę. Uczestnicy 
mieli do wyboru jedną z sekcji 
artystycznych takich jak : Ruch, 
Dźwięk, Słowo, Obraz, Forma. 
Podsumowaniem realizacji 
warsztatów była organizacja 
Festiwalu Różnorodności, który 
zrealizowano w grudniu w 
Warszawie w Kinie Iluzjon. Podczas 
Festiwalu zostały zaprezentowane 
prace wykonane przez uczestników 
w trakcie warsztatów. Odbył się 
także pokaz filmu zrealizowanego 
na podstawie materiałów 
wykonanych przez uczestników  
w ramach pracy w grupach 
artystycznych. Festiwal był okazją 
do integracji wszystkich 
uczestników projektu, podzielenia 
się doświadczeniami związanymi  
z uczestnictwem w pracach grup 
artystycznych oraz możliwości 
konfrontacji swoich dokonań  
z możliwościami innych. 

Stworzono 21 
grup 
artystycznych. 
Zorganizowano 
1 imprezę 
ogólnopolską. 
Zrealizowano  
3 filmy 
(dodatkowo 15 
minutowy na 
Festiwal  
+ 2-minutowy 
na działania 
promocyjne),  
Wyprodukowan
o 1800 
plakatów, 2000 
ulotek 
promocyjnych, 
udostępniono 
po 300 szt. 
gadżetów: 
pendrive, 
smyczy, 
gazetek, toreb. 
 

212 
osób  

Aktywni  
w Kulturze  

Fundacja 
Wspólna Droga 

10578/698
3 

01.09.2012-
31.03.2013  
Celem projektu 
jest zwiększenie 
aktywności 
społecznej  
i rozwój 
zainteresowań  
30 osób 
niepełnosprawnyc
h. 

Projekt ma na celu ułatwienie 
dostępu osobom 
niepełnosprawnym do aktywnego 
udziału w życiu kulturalnym, rozwój 
zainteresowań związanych ze 
sztuką oraz umiejętności nabytych 
w dotychczasowych warsztatach 
artystycznych. Zadania te są 
realizowane poprzez organizowanie 
różnorodnych zajęć plastycznych. 
Prace powstałe podczas 
warsztatów są publikowane  
w specjalnym, wydanym drukiem 
folderze, co przyczynia się do 
promocji twórczości osób 
niepełnosprawnych. Projekt jest 
skierowany do  
27 niepełnosprawnych 
beneficjentów Fundacji  
z województwa mazowieckiego, 
podlaskiego oraz opolskiego. 

W 2012 
zrealizowano 
„Warsztat 
tworzenia 
biżuterii”  
w Opolu; 
pozostałe 
zakładane  
w projekcie 
działania 
(kolejne 
warsztaty, 
opracowanie  
i druk folderu) 
zaplanowano 
na rok 2013. 

9 osób  

Akademia 
Plastyczna 

Fundacja 
Wspólna Droga 

11760,00/ 
9 660, 00 

1.09.2011 – 
31.01.2012/ 
Zwiększenie 
aktywności 
społecznej  
i rozwój 
zainteresowań 
20 osób 
niepełnosprawn
ych z terenu 

Projekt skierowany był do 20 
osób niepełnosprawnych z 
terenu Mazowsza i Podlasia  
w celu zwiększenie aktywności 
społecznej osób 
niepełnosprawnych oraz 
promowanie ich twórczości.  
 
W ramach projektu 
zorganizowano 2 plenery 

- zostały 
zorganizowan
e 2 wystawy 
prac 
plastycznych 
(w 
Białymstoku i 
w 
Warszawie); 
prace 

20 
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Mazowsza  
i Podlasia.  

malarskie w których łącznie 
wzięło udział 20 osób 
niepełnosprawnych.  
Uczestnicy plenerów mieli 
możliwość rozwijania swoich 
umiejętności plastycznych w 
trakcie 2 16-godzinnych 
Warsztatów Plastycznych 
(łącznie odbyło się 32 godziny 
zajęć z różnych technik 
plastycznych (malarstwo, 
rysunek, decoupage’u itp.) Dla 
uczestników projektu 
zorganizowano konkurs  
z nagrodami. Zgłoszone prace 
udostępniono w siedzibach 
FPMiINR w Warszawie i 
Białymstoku, na stronie www 
Fundacji, na profilu Fundacji 
oraz w wydanej drukiem 
publikacji.   

konkursowe 
zostały 
umieszczone 
na stronie 
www Fundacji  
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12. Wykaz uchwał przyjętych w 2012 r.  

Lp. Data Treść uchwały 

1 Uchwała z dnia 
19.01.2012 

Zarząd Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo 
ustanawia jako obowiązującą od 19 stycznia 2012 r. stawkę za 1 km przebiegu, 
przysługującą pracownikowi w przypadku korzystania z prywatnego samochodu  
w trakcie delegacji służbowej – stawka wynosi 0,50 gr. za 1 km.  

2 Uchwała z dnia 
02.02.2012  

Zarząd Fundacji postanawia, że pracownicy Fundacji nie mogą brać udziału 
żadnych konkursach organizowanych przez Fundację , które są skierowane do 
beneficjentów. 

3 Uchwała z dnia 
16.02.2012 nr 1 

Zarząd Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo 
postanawia – zgodnie z obowiązującym Regulaminem Wynagradzania 
Pracowników  
– zasilić fundusz premiowy kwotą 2200 zł. Środki będą przeznaczone na wypłaty 
premii dla pracowników, zgodnie z załącznikiem. 

4 Uchwała z dnia 
24.04.2012 

Zarząd Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo 
postanawia oddelegować na spotkanie Walnego Zgromadzenia Członków Federacji 
MAZOWIA w dniu 25.05.2012 Bartosza Mioduszewskiego – Przewodniczącego 
Zarządu Fundacji, którego upoważnia do jednoosobowej reprezentacji organizacji 
podczas Walnego Zgromadzenia członków Federacji MAZOWIA.  

5 Uchwała z dnia 
24.04.2012 nr 2 

Zarząd Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo 
postanawia oddelegować na spotkanie Walnego Zgromadzenia Członków 
Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych w dniu 04.06.012 r. Bartosza 
Mioduszewskiego – Przewodniczącego Zarządu oraz Agatę Pękala-Gawską – 
Wiceprzewodniczącą Zarządu, których upoważnia do reprezentacji organizacji 
podczas Walnego Zgromadzenia OFOP.  

6 Uchwała z dnia 
24.05.2012  

Zarząd Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo 
ustanawia z dniem 1.06.2012 r. utworzenie nowych Oddziałów Fundacji:  

1. CENTRUM EDUKACJI I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH ODDZIAŁ FUNDACJI POMOCY MATEMATYKOM I 
INFORMATYKOM NIESPRAWNYM RUCHOWO W ŁODZI 

2. CENTRUM EDUKACJI I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH ODDZIAŁ FUNDACJI POMOCY MATEMATYKOM I 
INFORMATYKOM NIESPRAWNYM RUCHOWO W WARSZAWIE 

3. CENTRUM EDUKACJI I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH ODDZIAŁ FUNDACJI POMOCY MATEMATYKOM I 
INFORMATYKOM NIESPRAWNYM RUCHOWO W BYDGOSZCZY 
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7 Uchwała z dnia 
28.06.2012  

W związku z podjęciem przez Radę Fundacji Pomocy Matematykom  
i Informatykom Niesprawnym Ruchowo decyzji o powołaniu Zarządu Fundacji  
w składzie: 
Bartosz Mioduszewski 
Agata Pękala-Gawska 
Magdalena Kisiel 
Anna Góral 
Łucja Kornaszewska-Antoniuk 
w dniu 28 czerwca 2012 r. Zarząd ukonstytuował się w składzie: 
Przewodniczący: Bartosz Mioduszewski 
Wiceprzewodnicząca: Agata Pękala-Gawska 
Wiceprzewodnicząca: Magdalena Kisiel 
Sekretarz: Anna Góral 
Członek: Łucja Kornaszewska-Antoniuk 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.  

8 Uchwała z dnia 
05.11.2012  

Zarząd Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo 
postanawia przekazać Podopiecznej Fundacji Pani Dobrochnie Gołasiewicz środki 
na refundację zakupu sprzętu medycznego w wysokości 6621,73 złotych, w tym: 
5621,73 zł ze środków darowizn dedykowanych z 1% podatku, 1000 zł ze środków 
Fundacji. 

9 Uchwała z dnia 
08.11.2012 nr.1 

Zarząd Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo 
postanawia zaciągnąć w Polsko-Amerykańskim Funduszu Pożyczkowym Inicjatyw 
Obywatelskich pożyczkę w wysokości 66 tysięcy złotych na realizację projektu 
finansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. Kompetencje ICT szansą dla grup 
defaworyzowanych na podlaskim rynku pracy (czas trwania od 01.10.2012 do 
31.08.2014). 

10 Uchwała z dnia 
27.11.2012  

Zarząd Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo  
w dniu 27 listopada 2012 r. zatwierdza dokument „Standardy Usług”, stanowiący 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Standardy zawarte w dokumencie „Standardy 
Usług” obowiązują od dnia 1 grudnia 2012 r 

11 Uchwała z dnia 
27.12.2012  

Zarząd Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo 
ustanawia z dniem 01.01.2013 r. utworzenie nowych Oddziałów Fundacji:  

1. CENTRUM EDUKACJI I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH ODDZIAŁ FUNDACJI POMOCY MATEMATYKOM I 
INFORMATYKOM NIESPRAWNYM RUCHOWO W RZESZOWIE 

2. CENTRUM EDUKACJI I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH ODDZIAŁ FUNDACJI POMOCY MATEMATYKOM I 
INFORMATYKOM NIESPRAWNYM RUCHOWO W SZCZECINIE 

3. CENTRUM EDUKACJI I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH ODDZIAŁ FUNDACJI POMOCY MATEMATYKOM I 
INFORMATYKOM NIESPRAWNYM RUCHOWO W POZNANIU 

12 Uchwała z dnia 
27.12.2012  

Zarząd Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo  
z dniem 27.01.2012 podejmuje decyzję o aktualizacji Regulaminu Wynagradzania 
Pracowników , który obowiązuje w Fundacji Pomocy Matematykom  
i Informatykom Niesprawnym Ruchowo. Dokument stanowi załącznik do niniejszej 
uchwały. 
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13. Wykaz kontroli przeprowadzonych w 2012 r. 

Lp. Data kontroli Organ kontroli Upoważnienie Zakres przedmiotowy kontroli Zalecenia 
pokontrol

ne 
podjęcia zakończenia 

1 09.02. 
2012 

10.02. 
2012 

Mazowiecka 
Jednostka Wdrażania 
Programów Unijnych 

nr 70 Kontrola na zakończenie realizacji 
projektu Ekspert w regionie  

z prawidłowości wykorzystania 
środków EFS 

Brak 

2 09.02. 
2012 

10.02. 
2012 

Mazowiecka 
Jednostka Wdrażania 
Programów Unijnych 

nr 71 Kontrola na zakończenie realizacji 
projektu Ekspert w regionie  

z prawidłowości wykorzystania 
środków EFS 

Brak 

3 21.02.2
012 

22.02. 
2012 

Mazowiecka 
Jednostka Wdrażania 
Programów Unijnych 

nr 90 Kontrola na zakończenie realizacji 
projektu Ekspert w regionie  

z prawidłowości wykorzystania 
środków EFS 

Brak 

4 01.03. 
2012 

02.03. 
2012 

Mazowiecka 
Jednostka Wdrażania 
Programów Unijnych 

nr 113 Kontrola na zakończenie realizacji 
projektu Ekspert w regionie  

z prawidłowości wykorzystania 
środków EFS 

Brak 

5 11.04.2
012 

12.04. 
2012 

Mazowiecka 
Jednostka Wdrażania 
Programów Unijnych 

nr 187 Kontrola na zakończenie realizacji 
projektu Ekspert w regionie  

z prawidłowości wykorzystania 
środków EFS 

Brak 

6 28.06.2
012 

28.06. 
2012 

Urząd Miasta 
Stołecznego 
Warszawy 

  Kontrola zadania realizowanego 
na podstawie umowy 

PS/B/VI/3/3/574/2009-2012 

Brak 

 

14.  Dane o:  

 
1) Przychody 4 032 102,12 

a) Spadek 0 

b) zapis 0 

c) darowizny, w tym: 67 222,86 

- od osób fizycznych (w tym 1% podatku 39 200,55; pozostałe 5 993,00) 45 193,55 

- od osób prawnych 16 890,00 

- rzeczowe 5 139,31 

d) dotacje, w tym: 3 593 010,01 

- z budżetu państwa i środków samorządowych 184 367,07 

- ze środków europejskich 456 788,63 

- ze środków PFRON 2 787 137,47 

- ze środków krajowych organizacji pozarządowych 4 380,45 

- ze środków zagranicznych 160 336,39 

e) dofinansowanie z Art. 26 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 317 205,09 
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zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (PFRON – SOD) 

f) pozostałe przychody operacyjne 316,81 

g) działalność gospodarcza 54 331,63 

- w tym zrealizowane usługi dla podmiotów państwowych i samorządowych 17 073,17 

h) odsetki bankowe 15,72 

i) wynik na działalności gospodarczej 2 809,82 

j) stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu 
osiągniętego z pozostałych źródeł 1,37 % 

2) Wysokość kosztów wydatkowanych na:  

a) koszty działalności działań statutowych 3 542 941,92 

b) koszty działalności administracyjnej fundacji 189 593,07 

c) działalność gospodarcza 51 521,81 

d) pozostałe koszty 319 623,06 

e) koszty finansowe 24 911,66 

3) Dane o:  

a) liczbie osób zatrudnionych w fundacji:  

 umowa o pracę osoby (średniorocznie) 55 

 średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty, w tym: 46,43 

- kierownicy/dyrektorzy działów  9,66 

- pracownicy projektów (w tym doradcy zawodowi, prawnicy, administratorzy sieci, 
instruktorzy, pracownicy obsługi i inni)  31,19 

- pracownicy działu finansowo-księgowego  5,58 

- osoby zatrudnione wyłącznie w działalności gospodarczej  0,00 

 umowa o dzieło i umowa zlecenie  118 

b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundację (brutto) 2 303 788,37  

 w tym wynagrodzenia za prace zlecone i umowy o dzieło - cele statutowe 462 820,47 

 w tym wynagrodzenia za prace zlecone i umowy o dzieło – działalność gospodarcza 3 448,00 

 w tym wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę o pracę (brutto rocznie) 1 837 519,90 

 w tym wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej 0,00 

c) 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  

 z tytułu pełnienia funkcji w organie fundacji 0,00 

 z tytułu wykonywania innych zadań, w tym: 371 770,52 

- wynagrodzenia brutto  354 888,18 

- premie 14 918,66 

- wynagrodzenia w naturze 1 963,68 

 z tytułu kierowania działalnością gospodarczą 3 764,42 

c’) wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom 
zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością 
gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia 

 przeciętne wynagrodzenie brutto osób zatrudnionych w fundacji 
  pracownika  2 797,86

1
 

                                                           

1
 Wartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom organizacji znacząco 

zaniża liczba osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy. Z tego powodu zaprezentowaliśmy dane 

zarówno w przeliczeniu na osoby, jak i na etaty. 
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 pracownika w przeliczeniu na etat 3 298,01 

 członka zarządu 6 196,18
2
 

 członka organu nadzoru 0,00 

maksymalne wynagrodzenie brutto osób zatrudnionych w fundacji 
  pracownika  11 486,00  

 członka zarządu 11 486,00 

 członka organu nadzoru 0,00 

d) wydatki na wynagrodzenia umów zlecenia 466 268,47 

e) udzielone przez fundację pożyczki pieniężne 
 0,00 

f) kwoty ulokowane na rachunkach bankowych:  
 1 590 993,74 

 Bank Pekao SA Oddział w Warszawie, ul. Towarowa 25, 00-958 Warszawa 1 590 993,74 

g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub akcji w spółkach 
prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek 0,00 

h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych 
na ich nabycie 0,00 

i) nabytych pozostałych środkach trwałych 51 935,76 

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

 Aktywa 4 486 725,46 

 aktywa trwałe  2 661 463,68 

 aktywa obrotowe 1 825 261,78 

Zobowiązania 
  zobowiązania (krótkoterminowe) 334 003,63 

 rozliczenia międzyokresowe 3 896 389,46 

4) 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 

 
 

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych – przygotowanie osób 
niepełnosprawnych do podjęcia zatrudnienia; Miasto Stołeczne Warszawa; umowa 
PS/B/VI/3/3/574/2009-2012 

  przychody  83 957,99 

 koszty  83 957,99 

 wynik 0,00 

Wiem więcej, żyję lepiej – poradnictwo psychologiczne i społeczno-prawne 
skierowane do osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem nowych technologii; 
Miasto Białystok; umowa 17/2012 

  przychody  13 800,00 

 koszty  13 800,00 

 wynik 0,00 

Wiem więcej, mogę więcej - Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w 
różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego; Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej; umowa ROPS.I.NP/PFRON/39/2012 

  przychody  6 000,00 

                                                           

2
 Członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenie z tytułu umów o pracę, a nie pełnionych funkcji. Działalność 

organów zarządzających (Zarządu i Rady Fundacji) jest społeczna i nieodpłatna. 
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 koszty  6 000,00 

 wynik 0,00 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – zadania zlecone 

 
  przychody  2 787 137,47 

 koszty  2 787 884,19 

 wynik (-) 746,72 

5) Informacje o rozliczeniach Fundacji z budżetem z tytułu ciążących zobowiązań 

podatkowych, a także informacje w sprawie składanych deklaracji podatkowych 
 

zobowiązania z tytułu podatków 
29 615,00 

 podatek dochodowy od osób prawnych  
1 385,00 

 podatek dochodowy od osób fizycznych 
28 230,00 

 zobowiązania z tytułu ubezpieczeń 
107 475,55 

 

Powyższe zobowiązania podatkowe zostały zapłacone w styczniu 2013 roku. 

Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego i realizuje zadania statutowe z zakresu 

działalności pożytku publicznego, które przedmiotowo podlegają zwolnieniu od podatku 

dochodowego od osób prawnych. Przychody z prowadzonej działalności gospodarczej przeznaczane 

są całkowicie na cele statutowe.  

Podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym stanowią jedynie środki niewydatkowane 

zgodnie z przeznaczeniem na działalność statutową – tj. zapłacone kary i odsetki od należności 

budżetowych.  

Na koniec okresu rozliczeniowego składany jest do Urzędu Skarbowego bilans, rachunek zysków 

i strat oraz deklaracja CIT-8 o osiągniętych dochodach wraz z załącznikami. Fundacja jest płatnikiem 

podatku od wynagrodzeń i składa deklarację roczną PIT-4. Jest także podatnikiem podatku VAT 

i składa comiesięcznie deklarację VAT-7. Wszystkie te zobowiązania są regulowane na bieżąco. 


