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Załącznik nr 2. Brief konkursowy 

Nowe logo Fundacji Aktywizacja  

1. Przedmiot konkursu 
W związku ze zmianą dotychczasowej nazwy Fundacja Aktywizacja ogłasza konkurs na projekt 

nowego logo. Będzie ono stosowane w drukowanych materiałach promocyjnych (plakaty, ulotki, 

broszury), gadżetach, na papierze firmowym, stronach internetowych i innych nośnikach. 

2. O Fundacji 

Kim jesteśmy 

Fundacja Aktywizacja (pierwotnie Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym 

Ruchowo) od ponad 20 lat zajmuje się edukacją i aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych. 

Powstała z inicjatywy środowiska matematyków i informatyków związanych z Polską Akademią Nauk 

oraz Polskim Towarzystwem Informatycznym. Stąd wywodziła się jej pierwotna nazwa oraz 

stosowanie nowoczesnych technologii w edukacji osób z niepełnosprawnością. Dziś Fundacja 

Aktywizacja pomaga osobom ze wszystkimi rodzajami i stopniami niepełnosprawności, niezależnie 

od ich profilu zawodowego, a z jej wsparcia korzysta wiele osób z całej Polski.  

Misją Fundacji jest usamodzielnienie i poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez 

zintegrowane działania aktywizacyjne, zmianę postaw otoczenia oraz wykorzystanie technologii 

informacyjno-komunikacyjnych. Wartości, którymi się kierujemy, to: zaangażowanie, 

innowacyjność, doświadczenie, profesjonalizm i otwartość.  

Zespół Fundacji to prawie stu pięćdziesięciu pracowników zatrudnionych w ośmiu Centrach Edukacji  

i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych (Białystok, Bydgoszcz, Łódź, Opole, Poznań, 

Rzeszów, Warszawa, Wrocław). Około 30% kadry stanowią osoby niepełnosprawne. Fundacja ma 

status organizacji pożytku publicznego (OPP). Prowadzi również działalność gospodarczą, z której 

cały zysk przeznaczany jest na działania statutowe. Tym samym każda z firm, która kupuje usługi 

Fundacji, przyczynia się do zwiększenia skali pomocy i rozwoju projektów, z których osoby  

z niepełnosprawnością mogą korzystać bezpłatnie.  

Jak pomagamy 

Osoby z niepełnosprawnością korzystające z pomocy Fundacji otrzymują wielowymiarowe wsparcie, 

w tym możliwość zdobywania wiedzy i umiejętności zawodowych. Dzięki właściwemu doborowi 

http://aktywizacja.org.pl/
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szkoleń oraz indywidualnej ścieżce doradczej (obejmującej cykl konsultacji zawodowych, 

psychologicznych i prawnych) Podopieczni Fundacji są dobrze przygotowywani do powrotu na rynek 

pracy lub zaistnienia na nim. Fundacja pomaga również przedsiębiorcom znaleźć odpowiednich 

pracowników oraz doradza, jak uzyskać dofinansowania do wynagrodzeń z Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz dotacje na przystosowanie stanowisk pracy dla 

zatrudnianych osób z niepełnosprawnością. 

Współpraca z sektorem prywatnym 

Partnerem wspierającym Fundacji jest firma Microsoft Polska. Współpraca trwa od 1993 r. 

Szczególnym wyrazem zaufania i uznania było przekazanie przez Microsoft w 2008 r. 

oprogramowania o łącznej wartości 10 mln USD (oprogramowanie to Fundacja bezpłatnie użyczyła 

publicznym centrom dostępu do Internetu, tzw. e-Centrom). Fundacja współpracuje również z firmą 

Oracle Polska, z którą obecnie przygotowuje kolejny projekt szkoleniowy. Z naszych usług skorzystały 

m.in. Leroy Merlin, AXA Direct, Ecorys Polska sp. z o.o. oraz sieć hipermarketów Simply. 

3. Grupa docelowa  

Grupa docelowa LOGO: 

 Organizacje finansujące (np. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) 

 Jednostki samorządu terytorialnego i podległe im instytucje (poziom wojewódzki, 

powiatowy, gminny) 

 Władze wyższego szczebla 

 Organizacje pracodawców (Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Lewiatan) 

 Pracodawcy 

 Firmy – działy CSR 

 Firmy – sponsorzy 

 Media 

 Osoby niepełnosprawne – obecni i potencjalni beneficjenci  

 Otoczenie osób niepełnosprawnych 

 Inne organizacje pozarządowe 

 Rada Fundacji  

 Fundatorzy 

 Pracownicy 

 Wolontariusze 

Odbiorcy końcowi działań promocyjnych oraz usług  

Odbiorcami końcowymi działań promocyjnych oraz usług realizowanych przez Fundację (doradztwa, 

szkoleń, pośrednictwa pracy) są beneficjenci – osoby niepełnosprawne, do których docieramy 

zarówno poprzez Oddziały Fundacji, zlokalizowane w 8 miastach wojewódzkich, jak i za 

pośrednictwem ponad 400 e-Centrów (pracowni internetowych), mieszczących się na terenie gmin 
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wiejskich w całym kraju. Ważną grupą jest również najbliższe otoczenie osób niepełnosprawnych  

– ich rodziny, opiekunowie, społeczność lokalna. 

4. Co nas wyróżnia 
W odróżnieniu od licznych organizacji, które prowadzą działalność o charakterze pomocowym czy 

opiekuńczym (zapewniając zaplecze socjalne, pozwalając na zbiórkę środków na konkretny cel bądź 

na subkonta beneficjentów), nasza Fundacja zajmuje się pozaformalną edukacją zawodową  

i pośrednictwem pracy dla osób niepełnosprawnych. Usługi są świadczone w sposób ciągły, 

niezależnie od trybu projektowego. Dążymy do aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością  

i wprowadzenia ich na otwarty rynek pracy, co jest poprzedzone indywidualnym procesem 

doradczym, opracowaniem ścieżki działania, doborem odpowiednich kursów i szkoleń, a zwieńczone 

pośrednictwem pracy i monitoringiem zatrudnienia. Istotne w tych działaniach, szczególnie na etapie 

kursów i szkoleń, jest wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.  

5. Dotychczasowy branding i identyfikacja wizualna 
W dotychczasowej historii Fundacja miała dwa warianty logo: 

1. do 2006/2007 r.: 

 

2. do 2013 r.: 

 

W 2012 roku została opracowana i wdrożona identyfikacja wizualna, obejmująca kolorystykę oraz 

typografię. Wytyczne te obowiązują zarówno w odniesieniu do wszystkich materiałów drukowanych, 

promocyjnych, strony internetowej, jak i do oznakowania siedzib Fundacji. Wprowadzone zasady 
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mają zastosowanie również przy pracach nad nowym logo. [Zob. Załącznik nr 3. Identyfikacja 

wizualna]. 

6. Nowe logo – charakterystyka 

Nowe logo Fundacji powinno nawiązywać do trzech kluczowych obszarów tematycznych:  

 Niepełnosprawność 

 Rynek pracy 

 ICT (technologie informacyjno-komunikacyjne) 

Wartości, którymi kieruje się Fundacja:  

 Zaangażowanie 

 Innowacyjność 

 Doświadczenie 

 Profesjonalizm 

 Otwartość 

Pomocnicze skojarzenia:  

 Niepełnosprawność nie jest przeszkodą w podjęciu pracy 

 Prawie każdy zawód może być wykonywany przez osobę niepełnosprawną 

 Nowe technologie umożliwiają np. telepracę 

 Kompetencje cyfrowe, IT, Internet, Sieć 

 Motywy techniczne, komputerowe, cyfrowe 

 Dynamiczne działanie, mobilizowanie do działania, akcja, aktywność 

Motyw niepełnosprawności 

Ze względu na stylistykę dotychczasowego logo oraz nawiązanie do piktogramu oznaczającego 

niepełnosprawność ruchową i korzystanie z wózka inwalidzkiego zalecana jest ostrożność przy 

adaptacjach i modyfikacjach podstawowego znaku niepełnosprawności:  

 

http://www.publicdomainpictures.net/ 

ponieważ są one bardzo popularne zarówno wśród polskich organizacji pozarządowych, zajmujących 

się wspieraniem osób niepełnosprawnych, jak i na świecie: 



 

Siedziba Główna; ul. Wiśniowa 40b lok.8; 02-520 Warszawa; telefon: 22 697 87 84; fax: 22 697; e-mail: fundacja@idn.org.pl; 

www.aktywizacja.org.pl; KRS: 0000049694; NIP: 527-13-11-973; REGON: 006229672 

      

https://www.facebook.com/accessibleicon  http://niepelnosprawnipracuja.pl/  http://www.far.org.pl/  

   

http://www.ed.ac.uk/ www.shutterstock.com  http://www.integracja.org/ 

Ponadto wykorzystanie tego symbolu w logo zawęża postrzeganie niepełnosprawności do 

konkretnego jej typu, a Fundacja pomaga osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności (przy 

zachowanej normie intelektualnej). 

Typ nowego logo: 

Ze względu na abstrakcyjny charakter pojęcia „aktywizacja” sugerowany typ to logo składające się  

z sygnetu i logotypu. 

Styl nowego logo: 

 Nowoczesny 

 Informacyjny 

Warianty: 

 Wersja podstawowa – kolorowa 

 Wersja uzupełniająca – w skali szarości 

 Wersja uzupełniająca – monochromatyczna (pozytyw/negatyw) 

 Wersja uzupełniająca – możliwa do realizacji w skali mikro (np. nadruk na małych gadżetach) 

Wymagania techniczne: 

 Pliki wektorowe 

 Wersja rastrowa 

 Format zapisu pliku: EPS, [AI] 

 Kolorystyka: CMYK 

 Rozdzielczość: 300 dpi 

https://www.facebook.com/accessibleicon
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