
Warszawa, dnia 31 marca 2008 r. 
 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 
z działalności 

FUNDACJI POMOCY MATEMATYKOM I INFORMATYKOM NIESPRAW NYM RUCHOWO 
za okres od 01 stycznia  do 31grudnia 2007 

(stosownie do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 08 maja 2001 roku w sprawie ramowego 
zakresu sprawozdania z działalności fundacji Dz. U. nr 50, poz. 529 oraz art. 23 Ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 roku o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. nr 96 poz. 873 ze zm.) 
 

posiadającej status ORGANIZACJI POśYTKU PUBLICZNEGO 
 
 
Wstęp 
Zmiany w organach władzy dokonane w 2007 roku 
 
W 2007 roku dokonano zmian w Zarządzie Fundacji: 

− 26 kwietnia 2007 powołany został nowy Zarząd Fundacji, co zostało potwierdzone wpisem do KRS 
dnia 25 maja 2007 r. 

− 11 grudnia 2007 – Rada Fundacji przyjęła rezygnację jednego z członków Zarządu i powołała nowego. 
Dokonane zmiany w składzie zostały zgłoszone do KRS 28.12.2007 i potwierdzone wpisem do KRS 
dnia 09.01.2008,  

 
1.  
Nazwa Fundacji, siedziba, adres, data wpisu do KRS, Regon, NIP, konto bankowe, dane 
dotyczące członków zarządu i organu kontrolnego, cele statutowe fundacji 
 
Nazwa: Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo 
Siedziba główna: ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa 
oraz 
Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, w Warszawie przy ul. Narbutta 49/51 

e-mail: zarzad@idn.org.pl 

 

Fundacja ustanowiona Aktem Notarialnym dnia 12.06.1990 r. 
Data wpisu do KRS w Warszawie: 25 września 1990 r. 
KRS: 0000049694. 
REGON: 006229672 
NIP: 527-13-11-973. 
Konto bankowe: 07 1060 0076 0000 3200 0098 6293 

 
Organami fundacji wpisanymi do rejestru sądowego KRS w Warszawie są: 
 
Zarząd: 
Przewodnicząca Zarządu - Małgorzata Piątkowska, ul. Agrestowa 4 , 05-825 Opypy 
Wiceprzewodniczący Zarządu –Krzysztof Markiewicz, ul. Małej Brzozy 2 m. 8, 03-289 Warszawa 
Wiceprzewodniczący Zarządu – Marek Dzido, ul. Gwiaździsta 27 m. 39, 01-651 Warszawa 
Sekretarz Zarządu – Włodzimierz Suski, ul. Bernardyńska 23 m. 8, 02-904 Warszawa 
Członek Zarządu – Celina Dawidczyk, ul. Tokarza 1 m. 156 ,  03-379 Warszawa 
 



Komisja Podopiecznych: 
Przewodnicząca Komisji: Bogusława Zwolińska 
Członkowie: Ewa Jarochowska, Danuta Szablewska, Cezary Rojek. 

Rada Fundacji: 
Przewodniczący − Henryk Nikonowicz 
Wiceprzewodniczący − Marek Ryćko 
Sekretarz − ElŜbieta Pleszczyńska 
Członkowie: Adam Obtułowicz, GraŜyna Prokopowicz, Liliana Schwartz, Marian Srebrny 

2.  
Zasady, formy i zakres działalność statutowej z podaniem realizacji celów statutowych  
 
Celem działań Fundacji jest prowadzenie nieodpłatnej działalności poŜytku publicznego poprzez aktywizację 
zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, przede wszystkim niesprawnych ruchowo informatyków, 
matematyków i innych osób, które wykorzystują informatykę jako narzędzie pracy oraz zapewnianie im 
moŜliwości ekonomicznego usamodzielniania się, społecznej akceptacji i samorealizacji, a takŜe podejmowanie 
działań zapobiegających marginalizacji środowiska niepełnosprawnych. 
 
Fundacja realizuje ten cel podejmując następujące formy działania, adresowane do osób niepełnosprawnych:  
1) organizacja kształcenia i doskonalenia zawodowego w zakresie informatyki, 
2) organizacja procesu rehabilitacji społecznej, 
3) prowadzenie rzecznictwa i poradnictwa, 
4) prowadzenie działalności gospodarczej z przeznaczeniem dochodów i zysków na  
  realizację celów statutowych Fundacji, 
5) pozyskiwanie pracy dla osób niepełnosprawnych i jej monitoring, 
6) opracowywanie i realizacja polskich, europejskich i innych projektów słuŜących celom  

statutowym, 
7) prowadzenie rejestrowanej bazy danych dotyczącej zawodowej i bytowej sytuacji osób  

niepełnosprawnych i wykorzystywanie jej do realizacji celów statutowych, 
8) opracowywanie narzędzi informatycznych słuŜących poprawie sytuacji osób  

niepełnosprawnych, 
9) prowadzenie badań i analiz związanych z niepełnosprawnością, 
10) prowadzenie interaktywnego portalu informacyjnego dla niepełnosprawnych, 
11) współpraca z organami publicznymi, samorządowymi, współpraca i wsparcie organizacji  

pozarządowych i środowiska informatycznego dla realizacji celów statutowych, 
12) świadczenie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym zakresie informacyjnym,  

rehabilitacyjnym, organizacyjnym, psychologicznym, uŜyczania sprzętu  
komputerowego, socjalnym, materialnym i prawnym.  

 
Fundacja posiada status Niepublicznej Placówki Oświatowej. Nr wpisu do ewidencji KOiW 412/K/95. 
Fundacja posiada takŜe: 
Agencję Pośrednictwa Pracy zarejestrowaną w Ministerstwie Pracy numer certyfikatu 947/1a 
Agencję Doradztwa Personalnego zarejestrowaną w Ministerstwie Pracy numer certyfikatu 974/2 
 
 
Ogólna charakterystyka pomocy osobom niepełnosprawnym. 
Fundacja realizuje szereg cennych inicjatyw skierowanych do osób niepełnosprawnych chcących zdobyć nowe 
umiejętności komputerowe i znaleźć zatrudnienie, aby uzyskać niezaleŜność ekonomiczną.  Pomoc fundacji to nie tylko 
szkolenia informatyczne i aktywizacja zawodowa (w tym poszukiwanie pracy), ale takŜe wypoŜyczanie i serwis sprzętu 
komputerowego i oprogramowania, pomoc socjalna, prawna, psychologiczna, pedagogiczna. W ramach pierwszego 
w Polsce węzła Internetu dla Niepełnosprawnych (IdN1) umoŜliwiamy środowisku dotarcie do bieŜących informacji, 



wymianę doświadczeń, edukację. Osoby niepełnosprawne mogą nieodpłatnie umieszczać swoje strony www oraz załoŜyć 
skrzynkę do poczty elektronicznej. Działający przy Fundacji organ statutowy- Komisja Podopiecznych wspiera osoby 
niepełnosprawne znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji zdrowotnej i materialnej, poprzez organizowanie odzieŜy, 
środków Ŝywności, doraźnej pomocy finansowej (np. na zakup leków), a takŜe organizuje spotkania integracyjne. 
W kaŜdą niedzielę osoby niepełnosprawne mogą nieodpłatnie skorzystać z usług kawiarenki Internetowej i pomocy 
instruktora informatyki.  

Ogólna charakterystyka beneficjentów Fundacji 
Beneficjentami fundacji są osoby niepełnosprawne głównie z niesprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym. 
Z pomocy korzystają takŜe osoby z niepełnosprawnością lekką oraz osoby  przewlekle chore bez orzeczeń (zaświadczenia 
lekarskie). Głównie są to osoby niesprawnością ruchową, a takŜe ze schorzeniami sprzęŜonymi (np. uszkodzenie aparatu 
ruchu i przeszczep nerek, epilepsja itp.). W miarę moŜliwości udzielana jest pomoc osobom niesłyszącym (np. szkolenia 
komputerowe w języku migowym) i osobom z innymi dysfunkcjami zdrowotnymi. Sytuacja materialna osób 
niepełnosprawnych jest często bardzo zła. Brak wykształcenia i problemy zdrowotne często stanowią barierę 
w odnalezieniu się na rynku pracy. Wieloletnia bierność społeczna sprawia, Ŝe osoby te bez wsparcia psychologicznego, 
pedagogicznego i prawnego nie są w stanie samodzielnie podjąć skutecznych działań, które mogłyby poprawić ich status 
społeczny i zawodowy. 

 
Zrealizowane cele statutowe w 2007 roku, opis głównych zdarzeń prawnych w działalności o skutkach 
finansowych 
 
1. Projekty w ramach Programu „PARTNER 2006 – wsparcie projektów realizowanych na rzecz 

osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe”: 
1.1. Warsztaty Aktywizacji Zawodowej - stacjonarne szkolenia dla osób niepełnosprawnych z zakresu 

informatyki oraz nauka języków obcych 
1.1.1. finansowany: ze środków PFRON, Miasta St. Warszawy, Fundacji Wspólna Droga  
1.1.2. wartość projektu: 401.490 zł 
1.1.3. Czas trwania projektu: od dnia 01 stycznia 2007 do dnia 31 grudnia 2007 
1.1.4. Koordynator: Małgorzata Piątkowska 
1.1.5. Opis projektu i rezultaty 
Projekt obejmował szkolenia komputerowe, językowe na róŜnych poziomach umiejętności oraz zajęcia 
psychoedukacyjne z zakresu aktywizacji zawodowej i komunikacji społecznej. 

Wykaz szkoleń przeprowadzonych w 2007 roku: 

KURSY KOMPUTOWE: 

1. Podstawy obsługi komputera i programów biurowych –5 grup, w tym jedna grupa osób niesłyszących 
i niedosłyszących ( zajęcia prowadzono w języku migowym). Uczestnicy zostali przeszkoleni z pakietu MS Office, 
w szczególności edytora tekstu MS Word, arkusza kalkulacyjnego MS Excel, programu do tworzenia prezentacji 
graficznych MS PowerPoint oraz obsługi poczty elektronicznej MS Outlook i Outlook Express.  
Liczba kursów łącznie: 5. Liczba uczestników łącznie: 61. Liczba przeprowadzonych godzin łącznie: 598 
 

2. Bazy danych – ze szczególnym uwzględnieniem programu MS Access  
Liczba kursów łącznie: 2. Liczba uczestników łącznie: 28. Liczba przeprowadzonych godzin łącznie: 180 
 

3. Arkusz kalkulacyjny MS Excel 2003” kurs zastosowania programu. 
Liczba kursów łącznie: 2. Liczba uczestników łącznie: 27. Liczba przeprowadzonych godzin łącznie: 60 
 

4. „Grafika komputerowa” – kursy z wykorzystaniem programu Corel PHOTO-PAINT 12 do cyfrowej obróbki 
fotografii i malowania obrazów i na bazie  programu CorelDraw - wykonywanie rysunków i projektowanie stron 
z ilustracjami. 
Liczba kursów łącznie: 4. Liczba uczestników łącznie: 43. Liczba przeprowadzonych godzin łącznie: 240 
 

5. Tworzenie stron www – HTML – podstawowy kurs tworzenia stron internetowych 
Liczba kursów łącznie: 2. Liczba uczestników łącznie: 23. Liczba przeprowadzonych godzin łącznie: 180 



 
6. Tworzenie stron i portali internetowych – szkolenie dla zaawansowanych z elementami CMS. 

Liczba kursów łącznie: 1. Liczba uczestników łącznie: 8. Liczba przeprowadzonych godzin łącznie: 90 
 

7. Administrowanie systemem operacyjnym Windows XP, 2003”  
Liczba kursów łącznie: 1. Liczba uczestników łącznie: 9. Liczba przeprowadzonych godzin łącznie: 60 
 

ZAJĘCIA PSYCHOEDUKACYJNE: 

8. Aktywizacja zawodowa dedykowana osobom poszukującym pracy. 
Liczba zajęć łącznie: 3. Liczba uczestników łącznie: 29 . Liczba przeprowadzonych godzin łącznie: 180 
 

9. Komunikacja społeczna  

Liczba zajęć łącznie: 2. Liczba uczestników łącznie: 17. Liczba przeprowadzonych godzin łącznie: 80 
 

SZKOLENIA JĘZYKOWE: 

10. Język angielski – zajęcia odbywały się w grupach o różnym poziomie zaawansowania: BEGINNER I,  
BEGINNER II, PRE-INTERMEDIATE  

Liczba kursów łącznie: 6 Liczba uczestników łącznie: 58. Liczba przeprowadzonych godzin łącznie: 360 

 

Każdy uczestnik, który ukończył szkolenie otrzymał certyfikat wydany na podstawie rozporządzenia Ministra 
Edukacji i Nauki z 3 lutego 2006 w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, 
umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz.U. Nr 31, poz. 216)., który może dołączyć do 
dokumentów aplikacyjnych podczas poszukiwania pracy. 

Dzięki realizowanym szkoleniom pomagamy osobom niepełnosprawnym, głównie ciężko poszkodowanym 
ruchowo, bezrobotnym i biernym społecznie, przełamać wszelkiego rodzaju bariery uniemożliwiające rozwój 
w zakresie edukacji i działalności zawodowej. Osoby te wzmocnione o nowe doświadczenie, wiedzę i umiejętności 
zaczynają podejmować inicjatywy w kierunku poszukiwania pracy. 
 

1.2. Biuro Karier Osób Niepełnosprawnych 
1.2.1. finansowany: ze środków PFRON, Miasta st. Warszawy 
1.2.2. wartość projektu: 165.330 zł 
1.2.3. Czas trwania projektu: od dnia 01 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 
1.2.4. koordynator: Łucja Kornaszewska 
1.2.5. Opis projektu i rezultaty 

Projekt polegał na prowadzeniu Biura Karier dla Osób Niepełnosprawnych m.in. prowadzenie pośrednictwa 
pracy dla poszukujących zatrudnienia osób niepełnosprawnych (zapewnie bazy ofert pracy, stażu i praktyk), obsługa 
pracodawców (stworzenie warunków dla zatrudnienia osób niepełnosprawnych poprzez bezpośrednią współpracę z 
pracodawcami), monitoring zatrudnienia. 

Liczba osób niepełnosprawnych bezpośrednio korzystających ze wsparcia Biura Karier dla Osób 
Niepełnosprawnych - 1296 osób dorosłych. 
I. Działania merytoryczne  
1. Budowa bazy danych potencjalnych pracodawców 

- Zbieranie informacji na temat potencjalnych pracodawców poprzez min. udział w Targach Pracy; 
poszukiwania w Internecie; Specjalista ds. pracodawców oraz koordynator kontaktowali się z firmami, 
poszukującymi pracowników szczególnie z obszarów zainteresowania osób niepełnosprawnych (telemarketing, 
prace biurowe, prace zdalne) 

- Pozyskiwanie ofert pracy poprzez bezpośrednie kontakty z pracodawcami (telefoniczne, e-mailowe, 
spotkania osobiste)  

- Rejestracja ofert pracy przez pracodawców w systemie ISPON przez stronę Biura Karier 
 



2. Pozyskiwanie ofert pracy 

Specjalista ds. pracodawców pozyskiwał oferty pracy, weryfikował je, potwierdzał, a następnie przekazywał 
specjaliście ds. rekrutacji oraz publikował w Internetowym Serwisie Pracy Osób Niepełnosprawnych (ISPON) 

W okresu prowadzenia projektu od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 roku pozyskano: 513 ofert pracy, na 
506 stanowiskach, (u 316 pracodawców), w tym większość ofert zostało pozyskanych na terenie woj. 
mazowieckiego (zdecydowana większość ofert były to oferty pracy na cały etat). 

Zatrudnionych zostało 136 osób (w tym 99 osoby na postawie stosunku pracy, 37 osób na umowę dzieła lub 
zlecenia). 
3. Administracja ISPON  

1296 - liczba osób niepełnosprawnych, którzy poszukują pracy i zgłosili się do BKON osobiście (wypełniając 
ankietę zgłoszeniową w wersji papierowej) lub wypełniając ankietę on-line w ISPON w okresie od 1 stycznia 2007 do 
31 grudnia 2007 roku. 

ISPON to baza zarówno dla naszych beneficjentów jak i dla pracodawców. Osoby niepełnosprawne 
zarejestrowane w bazie mają dostęp do swoich indywidualnych ankiet, które mogą modyfikować w przypadku 
zmiany danych oraz do publikowanych na stronie ofert pracy. Pracodawcy zaś, dzięki tej aplikacji, po zgłoszeniu 
oferty mogą ją modyfikować i uaktualniać informacje dotyczące zapotrzebowania na pracowników.  

 
4. Dobór odpowiednich kandydatów do ofert i wstępna rekrutacja 

Specjalista ds. rekrutacji wyszukiwał odpowiednich, spełniających kryteria podane w ofercie pracy- 
kandydatów z bazy ISPON, a następnie spotykał się z nimi lub kontaktował się telefonicznie w celu przedstawienia 
proponowanych im ofert pracy. 

Wstępnej rekrutacji (spotkania stacjonarne lub rozmowy telefoniczne) poddano 1550 osób. Aplikacje 1390 
z nich, specjalista ds. rekrutacji przekazał pracodawcom.  

Duża dysproporcja pomiędzy przesłanymi aplikacjami do pracodawców a liczbą osób, które zostały przez 
nich zatrudnione wynika z tego, że znaczna część beneficjentów nie jest odpowiednio przygotowana do ubiegania 
się o pracę. W przypadku gdy naszym beneficjentom brakuje niektórych kwalifikacji wymaganych przez pracodawcę 
kierujemy ich na bezpłatne szkolenia w naszej Fundacji lub w innych organizacjach. Jeśli zaś brak im dobrze 
przygotowanych dokumentów aplikacyjnych lub nie są przygotowani do prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, 
kierowani są do specjalistów z Centrum Usług Doradczych przy FPMiINR na indywidualne konsultacje lub na zajęcia 
grupowe z komunikacji społecznej lub aktywizacji zawodowej. 
 
5. Monitoring zatrudnienia 

Telemarketer ds. monitoringu zatrudnienia po około 3 miesiącach od rozpoczęcia pracy przez naszych 
beneficjentów kontaktowała się z nimi w celu weryfikacji ich sytuacji (dowiadywał się czy osoba nadal pracuje, czy 
jest zadowolona z podjętej pracy). 

 

II. Działania promocyjne: 

1. Uaktualnienie strony www projektu (www.biurokarier.idn.org.pl). 
Na bieżąco uzupełniane były informacje na temat działalności Biura oraz ofert pracy dostępnych w danym 

okresie.  
2. Inne działania promocyjne 

styczeń 2007: 
- spotkanie w fundacji Dzieło Odbudowy Miłości D.O.M.  (ulotki i plakaty), Urzędzie Pracy m. st. Warszawy 
(plakaty i ulotki), 
- informacje na stronie ww.bezrobocie.org.pl, 

luty 2007: 
- 06.02. mailing elektroniczny z informacją o projekcie do Gminnych Centrów Informacji (ok. 600 instytucji z 
całej Polski), 
- wysyłka plakatów i ulotek do organizacji pozarządowych w woj. Mazowieckim (34 organizacje), 
- spotkanie (plakaty i ulotki) w BON UW, 
- plakaty i ulotki wysłane do Gminnych Centrów Informacji w Grodzisku Wielkopolskim, Ruciane- Nida, 
Kamiennej Górze, Ozorkowie, 
- dystrybucja plakatów i ulotek za pośrednictwem PCK  



- informacja i banner w portalu NGO.pl  
marzec 2007: 

- 1-31.03 ulotki na wystawie prac podopiecznych Fundacji w kinie „Luna”, 
- ulotki i plakaty wysłane do GCI Ścinawka Średnia, GCI Żyraków, GCI Bralin, 
- 15.03 Plakaty i ulotki w czasie Akademickich Targów Pracy Jobbing, 
- Spotkanie z Przedstawicielem Biura Porad Obywatelskich – plakaty i ulotki w siedzibie BPO, 
- 22.03. udział w Bemowskich Targach Pracy, 
- 28.03 mailing informacyjny projektu (Urzędy Pracy, Gminne Centra Informacji, Akademickie Biura Karier, 
Ośrodki Pomocy Społecznej, Urzędy Gmin, Organizacje Pozarządowe), 

kwiecień 2007: 
- 24.04 Spotkania z rynkiem pracy Uniwersytet Warszawski- przeprowadzenie przez pracownika Biura Karier 
ON warsztatu „Autoprezentacja w rozmowie kwalifikacyjnej”, 

maj 2007: 

- dystrybucja osobista ulotek i plakatów na terenie Warszawy i najbliższej okolicy 
- 16.05. - Targi Pracy i Przedsiębiorczości Białołęka 
- 10.05. - seminarium Akademickich Biur Karier- Krakowskie Przedmieście UW  
- 21.05 godz. 11.30.- transmisja radiowa- rozmowa w Radiu Dla Ciebie   

czerwiec 2007: 

- 16.06 - Mokotowski Festyn Wakacyjny (stanowisko z plakatami i ulotkami oraz udzielanie informacji o  
projekcie). 
- 21.06. - Targi pracy dla osób niepełnosprawnych w dzielnicy Bemowo.( Stanowisko; dostarczenie ulotek 
ON i instytucjom zajmującymi się osobami niepełnosprawnymi)  
- pocztowa wysyłka plakatów i ulotek na terenie Polski (cd wysyłki), 
- dystrybucja osobista plakatów i ulotek do instytucji i organizacji w Warszawie (ciąg dalszy), 
- 27.06. - nawiązanie współpracy z OPS Śródmieście (indywidualne spotkanie, rozwieszenie plakatów i 
ulotek)  

lipiec 2007: 

- wysyłka plakatów i ulotek do 45 OPS-ów w Warszawie woj. Mazowieckim 
- dystrybucja osobista plakatów i ulotek do 7 organizacji pozarządowych w Warszawie 
- zamieszczenie ogłoszenia w portalu www.niepelnosprawni.info  
- zamieszczenie ogłoszenia na stronie www.ngo.pl  
- aktualizacja informacji o projekcie w Informatorze Mokotowskim 

sierpień 2007: 

- zamieszczenie ogłoszenia w portalu www.ngo.pl 
- wysyłka plakatów i ulotek 
- osobista dystrybucja ulotek w klubach pracy w Warszawie 

wrzesień 2007: 
- wysyłka plakatów i ulotek 

październik 2007: 

- 13.10. - Mokotowskie Targi Pracy (prezentacja projektu, ulotki i plakaty)  
- 25.10.-Konferencja projektu "Wracam do pracy" (Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. 
Warszawy) , ulotki i plakaty 
- dystrybucja plakatów i ulotek – ciąg dalszy 

listopad 2007: 

- 14.11. - Targi e-Learning Arena (BlueCity Expo, Warszawa) – materiały promocyjne rozdane uczestnikom 
seminarium: „Nowoczesne metody edukacyjne w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych” oraz 
Konferencji Polskich Centrów Kształcenia Na Odległość Na Wsiach – ulotki i plakaty  
- 21.11 - V Praskie Targi Pracy – wystąpienie na temat działań podejmowanych w ramach projektu oraz 
stoisko wystawcy (dystrybucja ulotek)  

grudzień 2007: 

- ogólnopolska wysyłka ulotek do Powiatowych Urzędów Pracy 
 

 



1.3. Przygotowanie osób niepełnosprawnych do zdobycia Europejskiego Certyfikatu Umiejętności 
Komputerowych ECDL (edukacja zdalna i szkolenia stacjonarne) 

1.3.1. finansowany: ze środków PFRON, Fundacji im. Kronenberga, Zarządu Województwa 
Mazowieckiego 

1.3.2. wartość projektu: 183.570 zł 
1.3.3. Czas trwania projektu: od dnia 01 stycznia 2007 do dnia 31 grudnia 2007 
1.3.4. koordynator: Małgorzata Piątkowska 
1.3.5. Opis projektu i rezultaty 

 

Projekt obejmował zdalne i stacjonarne szkolenia przygotowujące osoby niepełnosprawne do zdobycia 
Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych o znaczeniu międzynarodowym.   

W ramach projektu planowaliśmy objąć pomocą 120 osób niepełnosprawnych, jednak ze względu na ogromne 
zapotrzebowanie liczba osób szkolonych zwiększyła się do 177 osób łącznie.  

Działania w ramach projektu: 

� Zadanie polegało na prowadzeniu szkoleń zdalnych przez Internet i stacjonarnych przygotowujących do 
uzyskania międzynarodowego certyfikatu umiejętności komputerowych czyli Europejskiego Certyfikatu 
Umiejętności Komputerowych -ECDL. Szkolenie metodą zdalną prowadzone jest przez Fundację od 1999 roku, 
a zatem odbywało się na wypracowanych wzorcach. Systematycznie działał Ośrodek Konsultacyjno-
Szkoleniowy i Centrum Egzaminacyjne ECDL przy Twardej 51/55 dwa razy w tygodniu (wtorki i czwartki w 
godz. 17-21) i dodatkowo w inne dni tygodnia oraz dodatkowo punkt konsultacyjny od VIII 2007 przy Narbutta 
49/51 zawsze w niedzielę, w godzinach 11-15. 

�  Szkolenia prowadzono na bazie materiałów szkoleniowych posiadanych przez Fundację, które zostały 
opracowane i były systematycznie modernizowane przez instruktorów. Szkolenia obejmowały 7 modułów 
ECDL. Częstotliwość przekazywania materiałów do ćwiczeń przez instruktora i zakres szkolenia dla danej osoby 
uzależniony był od możliwości i potrzeb ucznia (m.in. od posiadanych umiejętności, od szybkości przyswajania 
materiału).  

� Szkolenia zdalne polegają na kształceniu z wykorzystaniem Internetu, dlatego realizatorzy projektu brali pod 
uwagę nie tylko posiadane umiejętności komputerowe, ale także techniczne możliwości uczestniczenia 
w szkoleniu przez osoby niepełnosprawne. Sprawdzano techniczne możliwości uczestniczenia w szkoleniu 
zdalnym (dostęp do komputera, możliwość i rodzaj połączenia internetowego itp.)  oraz w miarę możliwości 
wypożyczano sprzęt komputerowy osobom niepełnosprawnym do domu, co pozwoliło na odrabianie lekcji, 
ćwiczenia i systematyczne przygotowania do egzaminów na ECDL. Wypożyczany sprzęt Fundacja uzyskuje od 
różnych instytucji i osób prywatnych, a po gruntownym przeglądzie i modyfikacji udostępnia osobom 
niepełnosprawnym.  

� Organizowano egzaminy, które przeprowadzane były przez egzaminatora z ramienia Polskiego Towarzystwa 
Informatycznego. Odbyło się 27 stacjonarnych  sesji egzaminacyjnych. Koordynator programu pomagała także 
zorganizować egzamin w domu osoby ciężko poszkodowanej ruchowo bez względu na miejsce zamieszkania 
(na terenie całego kraju). Dzięki uzyskanym dotacjom z innych źródeł osoby niepełnosprawne otrzymały 
dofinansowanie do opłat związanych z egzaminami ECDL. 

� Zadanie realizowali niepełnosprawni instruktorzy o dużym doświadczeniu i wysokich kwalifikacjach, 
a odbiorcami były również osoby niepełnosprawne, zatem środki zostały w 100% przeznaczone dla osób 
niepełnosprawnych. Realizatorzy zadania systematycznie podnosili własne kwalifikacje, a także pomogli innym 
niepełnosprawnym w podnoszeniu umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Wszystkie te działania zwiększyły 
ich szanse na rynku pracy, a także pozytywnie wpłynęły na rozwój intelektualny i społeczny. Osoby 
niepełnosprawne były ukierunkowane na kształcenie ustawiczne, zgodnie z trendami na rynku pracy. Dzięki 
zadaniu zwiększyła się aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych. Osoby z certyfikatami stale utrzymują 
z nami kontakt i stąd mamy też okazję dowiedzieć się o ich dalszych działaniach w zakresie podnoszenia 
kwalifikacji zainspirowane przez nas oraz, co najistotniejsze, o pozyskanym zatrudnieniu.  

� Informacja o szkoleniach i możliwości zdobycia certyfikatu ECDL znajduje się na specjalnie utworzonej witrynie 
internetowej ecdl.idn.org.pl, która powstała w 1999 roku podczas realizacji tego zadania ze środków Funduszu 



Europejskiego w ramach programu PHARE. ON zgłaszają się do nas również dzięki informacjom z mediów, od 
znajomych, z folderu Fundacji, a niekiedy dzięki informacjom przekazywanym przez instytucje samorządowe.  

� W trakcie  realizacji projektu uczestniczyliśmy w wielu spotkaniach i na wielu konferencjach, gdzie 
propagowaliśmy idee projektu, mocno akcentując jak bardzo cenimy sobie pomoc różnych osób i instytucji 
wspierających nasze działania. Przykłady konferencji, w których uczestniczyliśmy propagując szkolenia ECDL 
i działania w ramach projektu: 

• Konferencja pt. „Oblicza wolontariatu – wolontariat  
w słuŜbie niepełnosprawnym”  na przykładzie projektu ECDL- 18.04.2007 r. Ośrodek Pomocy 
Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy 

• X lecie ECDL w Polsce - 15 maja 2007,  Wielka gala Polskiego Towarzystwa Informatycznego 
w Warszawie,– wystąpienie pn. ECDL szansą dla osób niepełnosprawnych.  

• Wykorzystanie nowoczesnych metod w edukacji osób niepełnosprawnych -  Zielona Góra,  
28 września 2007 r. 

Wyniki jakie osiągnęliśmy: 

Liczba osób niepełnosprawnych biorących udział w projekcie 177 w tym: 
w szkoleniach zdalnych – 48  
w szkoleniach stacjonarnych – 129. 
Liczba zdanych modułów w ramach ECDL – łącznie w 2007 roku zaliczono 478 egzaminów. 
Liczba zdobytych certyfikatów ECDL – łącznie 50 certyfikatów. 
 

� W perspektywie najbliższych lat przewidujemy dalszą realizację projektu, bowiem nie wszyscy ukończyli 
szkolenie, a także czekają następni. Determinacja osób niepełnosprawnych w zakresie podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych stale wzrasta. Wielu z nich poszukuje różnych rozwiązań, które utorują im drogę do 
zatrudnienia. 

� Poprzez uczestnictwo w zadaniu osoby niepełnosprawne nabyły nawyki samokształcenia, co pozwoli im na 
dalszy systematyczny rozwój. Zostali przygotowani do pracy, w tym również do telepracy. Rezultaty są bardzo 
łatwe do określenia, bowiem efekty są mierzone liczbą zdanych egzaminów i liczbą zdobytych certyfikatów.  

� Program ma charakter otwarty i jest szeroko propagowany przez Fundację przy dużym poparciu Polskiego 
Towarzystwa Informatycznego, bowiem daje szansę zdobycia certyfikatu ECDL wszystkim chętnym osobom 
niepełnosprawnym. Zawarta umowa z PTI o propagowaniu  ECDL pozwala nam na szeroką kampanię 
informacyjną i działania wspierające środowisko osób niepełnosprawnych. 

 
2. Projekty realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: 

2.1. nazwa: EdukON on-line 
w ramach programu Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006, Numer 
i nazwa Priorytetu: 1. Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społeczne, Numer i nazwa 
Działania  1.4 Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, schemat a) Wsparcie osób 
o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności na otwartym rynku pracy. 

Typ realizowanego projektu: Rozwój i promocja usług doradczych oraz innych usług dla osób 
niepełnosprawnych, służących ich integracji na otwartym rynku pracy oraz wspieraniu ich aktywności 
zawodowej, w tym usług w zakresie poszukiwania miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. 

 
2.1.1. Instytucja wdraŜająca: PFRON 
2.1.2. wartość projektu w 2007 r.:  550.170 zł 
2.1.3. Czas trwania projektu: od dnia 02 stycznia 2006 do 31 marca 2008 
2.1.4. koordynator: Bartosz Mioduszewski 
2.1.5. Opis projektu i rezultaty 

 
Cele projektu EdukON on-line: 
• aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych, 
• propagowanie zdalnej edukacji, 



• podwyŜszanie umiejętności w zakresie obsługi komputera, 
• kształcenie w zakresie grafiki komputerowej, 
• edukacja w zakresie przedsiębiorczości, 
• promocja zatrudniania osób niepełnosprawnych, 
Szkolenia przygotowywane w projekcie EdukON on-line: 
Przygotowywany pakiet materiałów dydaktycznych do przeprowadzenia szkoleń obejmuje m.in. 
tematykę obsługi programów komputerowych w tym przygotowanie do egzaminu ECDL. Wykaz 
realizowanych szkoleń e-learningowych: 
• Wprowadzenie do e-learningu,  
• Dwuletnie Studium Projektowania Graficznego i Multimediów, 
• Przygotowanie do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych 

(ECDL), 
• Obsługa pakietu MS Office dla zaawansowanych, 
• Obsługa pakietu Adobe Creative Siute Premium, 
• Obsługa Macromedia Studio 8, 
• E-firma – wykorzystanie narzędzi informatycznych i Internetu w małej firmie, 
• Promocja zatrudnienia osób niepełnosprawnych, 
• Wspomaganie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.  
Nowe metody kształcenia stosowane w edukacji osób niepełnosprawnych: 
• Kształcenie z zastosowaniem multimediów, 
• Kształcenie z zastosowaniem sieci komputerowych: 

� E-learning, 
� Blended learning. 

Zadania Fundacji w projekcie: 
• koordynacja produkcji szkoleń, 
• pakiet szkoleniowy Edukon - Wprowadzenie do e-learningu, 
• pakiet szkoleniowy Przygotowanie do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności 

Komputerowych ECDL, 
• pakiet szkoleniowy Obsługa pakietu Microsoft Office dla zaawansowanych  
• pakiet szkoleniowy E-firma - wykorzystanie narzędzi informatycznych i Internetu w małej 

firmie, 
• pakiet szkoleniowy Promocja zatrudnienia osób niepełnosprawnych, 
• pakiet szkoleniowy Wspomaganie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, 
• współpraca w zakresie działań promocyjnych, 
• testowanie wszystkich szkoleń, 
• współpraca w zakresie ewaluacji. 

 
 

2.2. nazwa: Centrum Usług Doradczych 
2.2.1. Instytucja wdraŜająca: PFRON 
2.2.2. wartość projektu w 2007 r.:  456.051 zł 
2.2.3. czas trwania projektu: od dnia 01 grudnia 2005 do 31 marca 2008 
2.2.4. koordynator: Magdalena Kisiel  
2.2.5. Opis projektu i rezultaty 

Działania w 2007 roku były realizowane zgodnie z harmonogramem projektu.  

Nabór beneficjentów 

Prowadzono ciągły nabór beneficjentów do projektu oraz ich rejestrację na podstawie ankiety zgłoszeniowej. 
Osoby, deklarujące chęć wzięcia udziału w projekcie miały możliwość wypełnienia ankiety rejestracyjnej on-line 
(korzystając z Internetu), bądź bezpośrednio w biurach Fundacji przy ul. Narbutta (biuro projektu CUD) i ul. Twardej 
(Głowna siedziba Fundacji). Do osób spoza Warszawy, nie posiadających dostępu do Internetu, ankiety 



zgłoszeniowe były wysyłane pocztą (wpisywaniem ankiet do ISPON – Internetowego Serwisu Pracy dla Osób 
Niepełnosprawnych zajmowali się pracownicy CUD oraz wolontariusz). 

 

Po zarejestrowaniu ankiet w bazie ISPON, pracownicy biura CUD, kontaktowali się z beneficjentami, umawiając ich 
na konsultacje doradcze stacjonarne - bezpośrednio w biurze CUD, oraz zdalne (telefoniczne i mailowe) 
ze specjalistami (doradcami zawodowymi, prawnikiem oraz psychologiem) wybranymi wcześniej przez 
beneficjentów w ankietach.  

Działania promocyjne 

W roku 2007  prowadzony był nabór beneficjentów do projektu, wspomagany poprzez działania promocyjne m.in.: 
- Druk plakatów i ulotek (I kwartał 2007 r.) oraz  
ich dystrybucja (I, II, III i IV kwartał 2007 r.) 
- Mailing z informacją o projekcie i naborze beneficjentów (I, IV kwartał 2007 r.) 
- Publikacje ogłoszeń informacyjnych w prasie (II i IV kwartał 2007 r.) 
- Publikacje na witrynie internetowej projektu (I, II, III i IV kwartał 2007 r.) 
Konsultacje doradcze 

W okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. odbyło się  2520 konsultacji doradczych, w tym: 

• 1617 konsultacje z doradcami zawodowymi  

• 505 konsultacji z prawnikiem 

• 398 konsultacji z psychologiem  

Od 1 lipca 2007 r. wprowadzone zostały konsultacje diagnozujące potrzeby klienta, które stały się integralną częścią 
konsultacji zawodowych a tym samym uzupełnieniem systemu wsparcia beneficjentów. 

Osoby z Warszawy i najbliższej okolicy, mające kłopoty z poruszaniem się, skorzystały z dofinansowania dojazdu na 
konsultacje. Beneficjenci korzystali także z komputerów, Internetu, prasy, literatury fachowej oraz faksu. Raz 
w miesiącu wydawany był bezpłatny Newsletter CUD, który dostarczano beneficjentom drogą e-mailową 
a wydrukowane egzemplarze udostępniono w biurze CUD. Publikacja ta pojawiała się także co miesiąc na stronie 
internetowej projektu CUD (Newsletter nr 1/2007, 2/2007, 3/2007, 4/2007, 5/2007, 6/2007, 07/2007, 08/2007, 
09/2007, 10/2007, 11/2007, 12/2007). W Newsletterach pojawiały się artykuły dotyczące aktywizacji zawodowej 
osób niepełnosprawnych napisane przez  doradców zatrudnionych w projekcie. 

W celu zaktualizowania i poszerzenia wiedzy doradców oraz pomocy osobom niepełnosprawnym poszukującym 
pracy w dostępie do prasy, projekt CUD prenumerował codzienną prasę: „Gazeta Wyborcza”, „Gazetę prawną”. 
W 2007 roku zakupiono fachową literaturę z zakresu aktywizacji zawodowej, psychologii, doradztwa zawodowego 
oraz prawa pracy, która wzbogaciła biblioteczkę, z której korzystają nasi beneficjenci oraz doradcy. Zakupiono także 
narzędzia dla doradców – testy psychologiczne i zawodowe. 
Ewaluacja 

W celu przeprowadzenia prawidłowego monitoringu i ewaluacji projektu, korzystano z opracowanych procedur 
oraz narzędzi monitoringu wewnętrznego. Działania merytoryczne prowadzone w ramach projektu były 
analizowane przez ewaluatora merytorycznego, który po weryfikacji ankiet ewaluacyjnych (przeprowadzanych po 
każdej usłudze-konsultacji doradczej) przygotowywał comiesięczne raporty, mające na celu monitorowanie 
wyników działań pod kątem ich skuteczności i efektywności. Raporty z ewaluacji merytorycznej za grudzień 2006 r. 
oraz za okres styczeń-październik 2007 r. zostały przyjęte przez kierownika projektu, następnie omówione na 
spotkaniach Komitetu Monitorującego. Raporty ewaluacji merytorycznej zostały także omówione na 
comiesięcznych spotkaniach zespołu CUD. Wyniki comiesięcznej ewaluacji merytorycznej, stworzone na podstawie 
ankiet ewaluacyjnych wypełnianych po każdej konsultacji doradczej przez beneficjentów, wskazują na wysoki 
poziom zadowolenia beneficjentów, który w skali od 1 do 5, waha się od 4,2 do 5,0. 

Z osobami uczestniczącymi w projekcie CUD przeprowadzone zostały także ankiety monitorujące sytuację 
beneficjentów po 3 miesiącach od zakończenia ostatniej konsultacji CUD. Ankieta ta ukazuje, jaki wpływ na 
aktywizację zawodową miały konsultacje w CUD i jaka jest sytuacja naszych beneficjentów po 3 miesiącach od 
odbycia konsultacji. Ponad połowa rozmówców w pierwszym (56 %) i nieco więcej w drugim (63 %) półroczu 2007 r. 
uważa, że konsultacje, z których skorzystali w Fundacji, pomogły podjąć próby znalezienia pracy, bądź je 
zintensyfikować. Większość klientów uważała także, że konsultacje zwiększyły ich szanse na znalezienie pracy. 37 % 



osób, z którymi telemarketerka przeprowadziła ankietę (w okresie od stycznia do kwietnia 2007 r.) a 46 % osób 
(w okresie od lipca do października 2007 r.) znalazło pracę  - większość z nich podjęło pracę na pełen etat.  

Ewaluator techniczny na bieżąco współpracował z koordynatorem finansowym (zgodnie z wewnętrzną procedurą, 
koordynator finansowy przedstawia ewaluatorowi comiesięczne sprawozdanie dot. planów na kolejny miesiąc oraz 
realizacji wydatków z poprzedniego miesiąca dot. projektu) monitorując wydatki realizowane w ramach projektu - 
m.in. badał zgodność realizowanych działań z harmonogramem i budżetem zadania oraz osiągnięte w projekcie 
rezultaty twarde. Działania merytoryczne, (podobnie jak te z zakresu finansów), były przedstawiane ewaluatorowi 
technicznemu przez koordynatorkę merytoryczną w comiesięcznych sprawozdaniach z realizacji planowanych 
działań (comiesięczne raporty merytoryczne).  

W trakcie realizacji projektu, Komitet Monitorujący (składający się z kierownika projektu oraz ewaluatora 
merytorycznego i technicznego) prowadził bieżący nadzór nad realizacją działań w ramach projektu. Wyniki 
ewaluacji technicznej oraz merytorycznej były omawiane podczas comiesięcznych spotkań Komitetu 
Monitorującego. Uwagi, dotyczące prowadzenia projektu były każdorazowo przedstawione koordynatorowi 
merytorycznemu i finansowemu, oraz omawiane na spotkaniach z zespołem.  

Zgodnie z harmonogramem projektu w 2007 r. (drugie półrocze), opracowany został poradnik - procedura wsparcia 
bezrobotnej osoby niepełnosprawnej (opisanie przypadków, statystyki). W styczniu 2008 r. poradnik zostanie 
przygotowany do zapisu elektronicznego. 

 
 

2.3. nazwa: Centra Kształcenia na Odległość na Wsiach  
2.3.1. Instytucja wdraŜająca: Ministerstwo Edukacji Narodowej 
2.3.2. wartość projektu w 2007 r.:  400.010 zł  
2.3.3. czas trwania projektu: od dnia 01 czerwca 2007 do 30 czerwca 2008 
2.3.4. koordynator: Bartosz Mioduszewski  
2.3.5. Opis projektu i rezultaty 

Projekt Centra Kształcenia na Odległość na Wsiach powstał w odpowiedzi na potrzebę zapewnienia możliwości 
rozwijania i uzupełniania kwalifikacji zawodowych. Dzięki Projektowi na terenach wiejskich utworzona została sieć 
379 współpracujących ze sobą ośrodków oświatowo – edukacyjnych z dostępem do bogatej oferty szkoleniowej. 
Centra będą prowadziły swoją działalność szkoleniową w okresie od 1.II.2008 r. do 30.VI.2008 r. przez minimum 20 
godzin tygodniowo.  

Głównym celem Projektu jest zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy wsią a miastem, który zostanie 
osiągnięty poprzez możliwość bezpłatnego szkolenia w Centrach.  

Każde Centrum wyposażone jest w: 

• 10 komputerów z dostępem do Internetu (w tym 9 stanowisk stacjonarnych + 1 notebook z możliwością 
wypożyczenia osobom niepełnosprawnym); 

• niezbędne oprogramowanie w tym oprogramowanie specjalistyczne, 

• komplet urządzeń peryferyjnych dla osób niepełnosprawnych, 

• 10 kompletów mebli biurowych 

• telefax, 

• drukarkę 

• podłączenie Internetu  

• zdalny dostęp do platformy e-learningowej (LMS WBTServer), 

• zdalny dostęp do innowacyjnych materiałów dydaktycznych - 50 szkoleń e-learningowych (szkoleń 
zdalnych, biblioteki multimedialnej, programów edukacyjnych oraz słowników).  

 
W ramach Projektu Centra Kształcenia na Odległość na Wsiach uczestnicy mogą skorzystać z bezpłatnej oferty 
szkoleniowej. Szkolenia są dostępne poprzez platformę e-learnigową. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma 
zaświadczenie ukończenia kursu. 



Do udziału w szkoleniach zapraszamy szeroką grupę osób pragnących podnieść swoje kwalifikacje, zdobyć nowe 
umiejętności, uzupełnić posiadane wykształcenie. W szczególności projekt adresowany jest do z utrudnionym 
dostępem do edukacji – osób ze środowisk wiejskich i małomiasteczkowych, będących w niekorzystnej sytuacji 
finansowej. Znamienna dla Projektu jest również niska aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych. 

Ważnym celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych poprzez fachowe 
wsparcie merytoryczne i udostępnienie narzędzi do nauki. Centra będą wyposażone w specjalistyczny sprzęt 
i oprogramowanie pomagające w obsłudze komputerów. Ponadto każde Centrum będzie posiadało laptop, 
z możliwością wypożyczenia do nauki w domu. W każdym Centrum będzie zatrudniony trener, który zostanie 
specjalnie przeszkolony w zakresie współpracy z niepełnosprawnymi użytkownikami Centrów. Dzięki temu 
szkoleniu trenerzy będą mogli służyć niepełnosprawnym klientom wszechstronną pomocą, obejmującą m.in. pomoc 
w optymalnym wykorzystaniu specjalistycznego wyposażenia pracowni komputerowych i doradztwo zawodowe 
uwzględniające specyfikę sytuacji osób niepełnosprawnych. Kładziemy nacisk, aby Centra, były dostosowane do 
potrzeb osób niepełnosprawnych. 

W roku 2007 zostały zrealizowane przez Fundację następujące działania: 

• Promowanie projektu wśród osób niepełnosprawnych i organizacji działających w tej dziedzinie poprzez 
materiały promocyjne oraz prezentacje na konferencjach dot. roli niepełnosprawnych w projekcie (odbyło 
się 8 konferencji z 16, dystrybuowane są materiały promocyjne) 

• Zostało opracowane szkolenie: „Promocja i wsparcie osób niepełnosprawnych”. Został wydrukowany 
poradnik „Promocja i wsparcie edukacji osób niepełnosprawnych”. Powstała treść „Informatora dla Osób 
Niepełnosprawnych w Centrach Edukacji i Kształcenia na odległość na wsiach” oraz szkolenie  
e-learningowego.  

• Przygotowano lub wzięto udział w przygotowaniu specyfikacji do przetargów na: specjalistyczny sprzęt dla 
osób niepełnosprawnych w Centrach, sprzęt komputerowy i oprogramowanie w Centrach, artykuły 
promocyjne do projektu, materiały biurowe i meble do biura projektu FPMIINR 

• Udział w przygotowaniu planu promocji projektu (wraz z Ecorys Polska) 

• Rekrutacja gmin do projektu - udzielanie informacji gminom oraz innym instytucjom zainteresowanym 
przyłączeniem się do projektu 

• Tworzenie treści materiałów promocyjnych, prace nad wyglądem materiałów promocyjnych wraz z firmą 
wybraną w przetargu 

• Udział w tworzeniu strony internetowej projektu, powstała strona www.edukacjaonline.pl, treści na stronie 
są na bieżąco aktualizowane 

 
3. Pozostałe projekty: 

3.1. nazwa: Mobidat. Niepełnosprawnik po Warszawie 
3.1.1. Finansowany w ramach współpracy z niemieckim stowarzyszeniem Albatros przez Akcję Człowiek 
3.1.2. wartość projektu:  26000 Euro  
3.1.3. czas trwania projektu: od dnia 1 września 2007 do 31 października 2008 
3.1.4. koordynator: Małgorzata Peretiakowicz-CzyŜ  
3.1.5. Opis projektu i rezultaty 
 

Celem projektu jest stworzenie internetowej bazy danych dzielnicy Śródmieście zawierającej dane o najróżniejszych 
placówkach użyteczności publicznej i ich dostosowaniu do potrzeb różnych grup osób niepełnosprawnych 
(niepełnosprawnych ruchowo, niedowidzących i niewidzących, niedosłyszących i niesłyszanych, upośledzonych 
intelektualnie). 

Projekt realizowany jest w trójstronnym partnerstwie które tworzą Fundacja Pomocy Matematykom 
i Informatykom Niesprawnym Ruchowo, Fundacja Na Rzecz Transportowych Usług Specjalistycznych Dla 
Niepełnosprawnych (TUS) oraz niemieckim stowarzyszeniem Albatros a finansowany jest przez Akcję Człowiek. 
Projekt rozpoczął się 1 września 2007r. i będzie trwał do końca października 2008r.  



W projekcie zatrudnione są na umowę o pracę 2 osoby, na ½ etatu każda. Całościowe wsparcie finansowe projektu 
przez Akcję człowiek – 40280 EURO z czego strona polska dysponuje kwotą  26000 Euro. W drodze negocjacji 
pozabudżetowo udało się uzyskać kwotę 1400 Euro na koszty biurowe projektu. 

 
Realizacja projektu w roku 2007 (stan na dzień 31 grudnia 2007): 

1. Podpisanie porozumienia partnerskiego miedzy FPMiINR i TUS. 
Podpisana umowa partnerska określa zadania każdej z Fundacji w projekcie. W planowanie i tworzenie projektu  
Mobidat. Niepełnosprawnik po Warszawie zaangażowane zaś były obie Fundacje i obie organizacje chciały go 
wspólnie realizować. 
2. Wizyta niemieckich partnerów w Polsce – spotkanie robocze (13-14 wrzesień 2007) 
Na spotkaniu stworzono plan działania, omówiono najbliższe plany. Najważniejsze w tym spotkaniu jednak było 
poznanie się i ułożenie zasad współpracy. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele wszystkich organizacji 
partnerskich. 
3. Strona projektu 
Została wykupiona domena www.mobidat.pl. Stworzono i częściowo uzupełniono stronę projektu. W grudniu polska 
strona została przeniesiona na serwer niemiecki - niestety przy przenosinach utracono wiele danych a także 
zaistniała potrzeba nauczenia się obsługi kolejnej bazy danych co stanowi duży problem czasowy dla realizatorek 
projektu 
4. Patronat zastępcy burmistrza dzielnicy Śródmieście 
Po odmowie ze strony Pani Prezydent m. st. Warszawy objęcia projektu patronatem udało się uzyskać patronat 
władz dzielnicy Śródmieście. Śródmieście nie tylko objęło projekt patronatem ale także wyznaczyło osobę 
kontaktową co w późniejszej fazie projektu okazało się bardzo istotne. Dla wielu instytucji to Urząd Dzielnicy był 
partnerem do rozmowy dotyczącej pozwolenia na pomiary. 
5. Mapa dzielnicy Śródmieście 
Została stworzona specjalna, dokładna mapa dzielnicy Śródmieście. Dzięki niej pracownicy projektu byli i nadal są 
w stanie wyznaczać rewiry pomiarowe. 
6. Współpraca z Politechniką Warszawską 
W ramach wypracowanej współpracy studenci Wydziału Architektury mogą zaliczać w ramach projektu praktyki 
inwentaryzacyjne. Podjęto decyzję co do wymogów zaliczenia – studenci muszą spełnić równolegle 2 warunki – 
zmierzyć minimum 10 obiektów i poświęcić na działania w projekcie minimum 40 godzin. 
7. Wizyta w Berlinie (13-19 października 2007) 
W czasie wizyty przedstawiciele polskich organizacji partnerskich się z działaniami związanymi z realizowaniem 
niemieckiej Bazy Mobidat- teoria i praktyka. Mieli także okazje spotkać się z wieloma aktorami społecznym 
zajmującymi się problemami osób niepełnosprawnych i zapoznać się z rozwiązaniami na rzecz osób 
niepełnosprawnych funkcjonującym w Berlinie. Dodatkowym efektem wizyty w Berlinie było podjecie decyzji przez 
partnera niemieckiego o modernizacji bazy danych wykorzystywanej w projekcie Mobidat. Prace te nie zostały do 
chwili obecnej zakończone. 
8. Kwestionariusz pomiarowy 
Została stworzona przez partnerów niemieckich polska wersja kwestionariusza pomiarowego, która została 
skonsultowana z polskimi partnerami i poprawiona zgodnie z ich sugestiami. 
9. Lista branżowa 
Została stworzona wstępna wersja listy branżowej dla potrzeb polskich partnerów projektu. 
10. Materiały dla zespołów pomiarowych 
Została częściowo stworzona teczka pomiarowca zawierająca wszelkie dokumenty i informacje niezbędne przy 
realizacji pomiarów. 
11. Wolontariusze 
Działanie to pochłonęło wiele czasu. Było kontynuowane na przestrzeni całego okresu sprawozdawczego. Finalnie w 
grudniu udało zorganizować spotkania z osobami zainteresowanymi współpracą w projekcie. Powstała baza 25 
praktykantów i 10 wolontariuszy. 
12. Kontakty z obiektami znaczącymi. 



W grudniu rozpoczęły się negocjacje z opiekunami tak zwanych obiektów znaczących (są to obiekty których pomiary  
realizatorzy projektu z różnych względów uznali za kluczowe z punktu widzenia projektu – np. Urzędy skarbowe, 
Muzeum Narodowe czy Filharmonia Narodowa). 
13. Prace administracyjne 
Na bieżąco realizowane były wszelkie prace administracyjne, negocjacje przepływu pieniędzy i rozliczanie się, z nich. 

3.2. nazwa: Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych -wsparcie osób 
niepełnosprawnych w poszukiwaniu i utrzymaniu pracy 
 

3.2.1. Finansowany przez Miasto st. Warszawa 
3.2.2. wartość projektu: 21 339,20 zł 
3.2.3. czas trwania projektu: od dnia 1 września 2007 do 31 grudnia 2007 
3.2.4. koordynator: Anna Góral  
3.2.5. Opis projektu i rezultaty 

 
Celem projektu było zwiększenie zatrudnienia wśród osób niepełnosprawnych, poprzez aktywne pośrednictwo 
pracy i promocję niepełnosprawnych pracowników wśród pracodawców a także wsparcie i monitorowanie procesu 
ich  zatrudnienia. 
Realizowane w projekcie działania doradcze oraz pośrednictwo pracy przyczyniły się do zrealizowania celów. 
Spośród naszych beneficjentów 15 osób niepełnosprawnych znalazło zatrudnienie.  
W projekcie zostały zrealizowane następujące zadania: 
1. Indywidualne konsultacje doradcze 

• udzielanie indywidualnych konsultacji doradczych – osobistych, telefonicznych, mailowych. W ramach 
konsultacji, przygotowujących do poszukiwania, podjęcia i utrzymania zatrudnienia, beneficjenci mieli 
możliwość korzystania z usług następujących specjalistów: psychologa, doradcy zawodowego, doradcy 
edukacyjnego i prawnika. 

 
2. Pozyskiwanie ofert pracy i staŜu,  Monitoring zatrudnienia 

• działania pośrednictwa pracy były promowane wśród pracodawców  

• zostały pozyskane oferty pacy dla osób niepełnosprawnych dzięki kontaktom indywidualnym z 
pracodawcami (osobistym i mailowym)  

• na bieżąco była aktualizowana baza danych beneficjentów i pracodawców (ISPON)  

• aktualizowano stronę internetową - nowe oferty pracy dla osób niepełnosprawnych były umieszczane na 
stronie www.biurokarier.idn.org.pl 

 
3.  Dobór pracowników do potrzeb zgłoszonych przez pracodawców 

• beneficjenci korzystali z konsultacji ze specjalistą ds. rekrutacji, który informował ich o ofertach pracy oraz 
dokonywał wstępnej selekcji kandydatów zgodnie z oczekiwaniami pracodawców oraz  pomagała 
kandydatom w wyborze odpowiednich dla nich ofert. 

• cv kandydatów były przekazywane pracodawcom 

• specjalista ds. pracodawców monitorował przebieg rekrutacji oraz ustaleń pracownika i pracodawcy   

• Beneficjenci projektu stanowiły osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności (rentowe lub poza 
rentowe) o stopniu niepełnosprawności lekkim, umiarkowanym i znacznym; w wieku od 18 do 65 lat (do 
wieku emerytalnego - kobiety do 60. roku życia i mężczyźni do 65. roku życia), mieszkające na terenie 
miasta  stołecznego Warszawa; pozostające bez zatrudnienia; absolwenci, osoby powracające na rynek 
pracy lub zagrożone utratą pracy, często osoby o bardzo niskim statusie materialnym. 

• W efekcie realizacji projektu osiągnięto następujące rezultaty: 

• przeprowadzono 184 konsultacje doradcze (stacjonarne, telefoniczne, zdalne) z psychologiem, prawnikiem, 
doradcą zawodowym, doradcą edukacyjnym 

 
15 osób znalazło pracę za naszym pośrednictwem 
Projekt nie był realizowany w oficjalnym partnerstwie. Jednak w celu zwiększenia skuteczności realizowanych przez  
nas działań na etapie promocji i rekrutacji beneficjentów współpracowaliśmy z: 



• Powiatowym Urzędem Pracy w Warszawie 

• Ośrodkami Pomocy Społecznej z terenu Warszawy 

• Instytutem Neurologii i Psychiatrii w Warszawie 

• innymi organizacjami pozarządowymi wspierającymi osoby niepełnosprawne. 

 

3.3. nazwa: Integracja  (Ŝycie bez barier) – Aktywizacja (działanie) Rozwój (kształcenie 
ustawiczne). - Stymulacja rozwoju społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych 
 w  celu wyrównania szans edukacyjnych, rozszerzenia dostępu do rynku pracy 
i umoŜliwienia pełnego uczestnictwa w Ŝyciu społecznym.  
3.3.1. Finansowany w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich -Ministerstwo Pracy i Polityki 

 Społecznej 
3.3.2. Wartość projektu: 114.778,30 zł, w tym dotacja 88.874 zł 
3.3.3. Czas trwania projektu: od dnia 1 czerwca 2007 do 31 grudnia 2007 
3.3.4. koordynator: Justyna Kowalska  
3.3.5. Opis projektu i rezultaty 

Celem projektu była poprawa statusu społecznego i ekonomicznego osób niepełnosprawnych poprzez 
szeroko rozumianą aktywizację. Podjęte w projekcie działania – szkolenia blended learning, miały za 
zadanie spełnienie roli integracyjnej (współpracy oraz wymiany doświadczeń osób z róŜnych 
środowisk), wyrównywania szans edukacyjnych osób niepełnosprawnych, które nie mogą uczestniczyć 
w tradycyjnych formach kształcenia, dzięki którym wzmocniona została ich pozycja na współczesnym 
rynku pracy. 

     W trakcie realizacji zadania osoby niepełnosprawne zostały przeszkolone z zakresu „Przygotowania 
do zdobycia Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL” oraz „Zakładania 
i prowadzenia własnej firmy”. Osoby niepełnosprawne nabyły nawyki samokształcenia, co pozwoli im 
na systematyczny rozwój po zakończeniu szkoleń. 

Moduł I - Przygotowanie osób niepełnosprawnych do zdobycia Europejskiego Certyfikatu 
Umiejętności Komputerowych  ECDL - European Computer Driving Licence   

28 osób niepełnosprawnych zdobyło wiedzę i umiejętności, które pozwoliły im na zdawanie 
egzaminów koniecznych do uzyskania Certyfikatu ECDL oraz w przyszłości zwiększy ich szanse na 
rynku pracy i uniezaleŜni od pomocy z zewnątrz. Istotnym rezultatem jest równieŜ pozytywny wpływ 
szkoleń na rozwój intelektualny i społeczny. Zadanie zostało zrealizowane przez niepełnosprawnych 
instruktorów o duŜym doświadczeniu i kwalifikacjach, dzięki czemu zwiększona została aktywność 
zawodowa osób niepełnosprawnych. Rezultatem jest przeszkolenie 28 osób (93% zakładanej ilości) 
oraz 96 zdanych egzaminów (80% zakładanych), przy czym jest to 96% zdanych egzaminów spośród 
100 do których przystąpiono. 

 Realizując od lat róŜne szkolenia jesteśmy świadomi występowania róŜnych problemów 
z jakimi zmagają się kursanci. Pod uwagę bierzemy wszelkiego rodzaju bariery i mogące się pojawić 
trudności, z powodu których mogą nastąpić przerwy w przygotowaniach do ECDL, a nawet 
zaniechanie w przystępowaniu do egzaminów. Osoby niepełnosprawne uczestniczące w projekcie 
zmagały się z wieloma problemami zdrowotnymi. Wielu z nich wymagało leczenia i rehabilitacji 
zdrowotnej, dlatego teŜ osoby te przerywały szkolenia i egzaminy. Stały kontakt koordynatora z nimi 
pozwolił monitorować sytuację, aby po dłuŜszej absencji mogli powrócić do kontynuowania szkoleń. 
Zdarzyły się takŜe sytuacje zniechęcenia z powodu trudności w opanowaniu materiału.  

MODUŁ II - Kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych poprzez promowanie postaw 
przedsiębiorczości, zachęcanie do aktywności gospodarczej oraz przekazanie praktycznej 
wiedzy i umiejętności z zakresu zakładania i prowadzenia firmy. 
         W ramach modułu II przeprowadzono szkolenie „Zakładanie i prowadzenie własnej firmy”, w trakcie 
którego osoby niepełnosprawne zdobyły umiejętności i wiedzę z zakresu zakładania i prowadzenia 
działalności gospodarczej. Trener promował aktywność zawodową, samokształcenie a takŜe zmianę 
postaw osób niepełnosprawnych z apatii i bezradności w kierunku przedsiębiorczości i samodzielności. 
Przeszkolonych zostało 20 spośród 30 zakładanych osób w trakcie 72 godz. warsztatów stacjonarnych, 
30 godz. konsultacji indywidualnych stacjonarnych oraz 24 godz. konsultacji indywidualnych on-line. 
 
 



Liczbowe określenie skali działań 
Moduł I 
Przygotowanie osób niepełnosprawnych do zdobycia Europejskiego Certyfikatu Umiejętności 
Komputerowych  ECDL - European Computer Driving Licence   
Działanie 1) czerwiec-sierpień 2007 (w kolejnych miesiącach rekrutacja uzupełniająca) 
Działanie 2) wrzesień– grudzień 2007 
- przeprowadzenie 204 godzin konsultacji on-line (zdalnych) 
- przeprowadzenie 120 godzin szkoleń warsztatów stacjonarnych (3 grupy x 40 godzin) 
- zakup kart egzaminacyjnym EKUK – sztuk 30 
Działanie 3) listopad – grudzień 2007 
Przeprowadzanie egzaminów ECDL, łącznie zdano 96 egzaminów z 4 modułów ECDL. 3 egzaminów nie 
zaliczono z powodu zbyt małej ilości punktów. 
Działanie 4) grudzień 2007 
Do ewaluacji przekazano 28 ankiet, wypełniono 22.  
Zwrócono łącznie koszty dojazdu dla 15 kursantów obu szkoleń, zgodnie ze złoŜonymi wnioskami. 
Zwrócono koszty poniesione na łączność internetową dla 6 osób w obu prowadzonych szkoleniach zgodnie 
ze złoŜonymi wnioskami. 

MODUŁ II 

Kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych poprzez promowanie postaw 
przedsiębiorczości, zachęcanie do aktywności gospodarczej oraz przekazanie praktycznej 
wiedzy i umiejętności z zakresu zakładania i prowadzenia firmy. 
Działanie 1. Rekrutacja (1.06-31.08.2007 r.)    
W procesie rekrutacji informacje nt. szkoleń droga mailowa przekazane zostały do następujących instytucji 
i organizacji: 
- uczelniane biura karier – 120; 
- powiatowe urzędy pracy- 58; 
- NGO – 163; 
- starostwa powiatowe – 48; 
- urzędy gmin – 28; 
- beneficjenci Biura karier Osób Niepełnosprawnych oraz Centrum Usług Doradczych działających przy 
Fundacji – 1199; 
Działanie 2. Promocja (1.06-30.09.2007 r.)    
Łącznie wykonano oraz przekazano pakiet 500 ulotek oraz 50 plakatów informujących o szkoleniach.  
Ogłoszenia o szkoleniach umieszczone zostały równieŜ w portalach internetowych - 10.  
Informacje prasowa na temat szkoleń przekazano do 10 redakcji mediów lokalnych. 
Działanie 3. Udostępnienie szkoleń na platformie e-learning (17.09-21.11 2007 r.)  
Szkolenie na platformie edukacyjnej udostępniono wszystkim kursantom, tenerom oraz pracownikom 
zaangaŜowanym w projekt. 
Działanie 4. Przeprowadzenie indywidualnych konsultacji stacjonarnych (17.09-21.11 2007 r.)  
Łącznie przeprowadzono 30 godzin konsultacji stacjonarnych. 
Działanie 5. Przeprowadzenie indywidualnych konsultacji on-line (17.09-21.11 2007 r.)  
Przeprowadzono 24 godziny konsultacji on-line. 
Działanie 6. Przeprowadzenie warsztatów (17.09-21.11 2007 r.) 
Przeprowadzono 72 godziny warsztatów stacjonarnych. 
Działanie 7.  Aktualizacja, redakcja i wydruk podręcznika (01.08-31.08 2007 r.) 
Wydrukowano 36 podręczników. 
Działanie 9. Ewaluacja (17.09-30.11.2007 r.) 
Rozprowadzono 20 ankiet ewaluacyjnych, z czego 18 zostało wykonanych 
 

3.4. nazwa: Organizowanie pomocy świątecznej w grudniu 2007 r. dla najuboŜszych mieszkańców 
Warszawy poprzez organizowanie spotkań wigilijnych,  przygotowanie paczek Świątecznych 

3.5. Finansowany przez Miasto st. Warszawa 
3.6. Wartość projektu: w tym dotacja 13.125 zł w tym z dotacji Miasta 3.300 zł 
3.7. Czas trwania projektu: od dnia 09 listopada 2007 do 31 grudnia 2007 
3.8. Koordynator: Bogusława Zwolińska  
3.9. Opis projektu i rezultaty 

 



Zadanie polegało na zorganizowaniu spotkania wigilijnego dla osób niepełnosprawnych skupionych wokół 
Fundacji. Spotkanie wigilijne odbyło się 15 grudnia o godz. 14.00, w sali konferencyjnej na VI piętrze 
budynku PAN, przy ul. Twardej 51/55, gdzie znajduje się główna siedziba Fundacji 
Wszystkie planowane przedsięwzięcia, z wyjątkiem solisty, który nie dotarł na spotkanie wigilijne 
z powodu choroby zostały zrealizowane. Ze środków przekazanych przez Urząd Miasta zakupiono na 
spotkanie wigilijne tylko Ŝywność. Pozostałe wydatki i działania zostały zrealizowane w ramach środków 
własnych i działań wolontarystycznych. 
 
Na  spotkanie Wigilijne przybyło około 180 osób niepełnosprawnych w wieku od 18 do 75 lat, mimo, 
Ŝe planowano 120 osób.  Większość to renciści o bardzo niskich dochodach  i nie pracujący. Część osób na 
wózkach inwalidzkich i o kulach.  
Byli to stali podopieczni Fundacji oraz inne osoby niepełnosprawne, które uczestniczą w wielu programach 
realizowanych na ich rzecz, czyli osoby poszukujące pracy i korzystające z pomocy doradców zawodowych, 
z porad prawnych, porad i terapii psychologicznych i pedagogicznych, a takŜe uczęszczają na szkolenia 
komputerowe i kursy językowe.  
 
Celem zadania było  wspólne świętowanie uroczystości Wigilijnej i integracja osób niepełnosprawnych. 
Spotkanie otworzyła i powitała Przewodnicząca Zarządu oraz Rady Fundacji i Przewodnicząca Komisji 
Podopiecznych po czym dzielono się opłatkiem i składano sobie Ŝyczenia. Po złoŜeniu Ŝyczeń uczestnicy 
spotkania zasiedli za stołami i rozpoczęła się uroczysta kolacja. Na kolację przygotowano dania gorące 
(catering), dania zimne oraz ciasta , słodycze, owoce, orzeszki,  kawę, herbatę  i napoje zimne-soki.  
Komisja Podopiecznych zadbała o wystrój sali i stroiki na stoły oraz nakrycia. W trakcie Wigilii na salę 
wkroczyło dwóch Mikołajów, którzy rozdawali przygotowane wcześniej paczki Ŝywnościowe. W trakcie 
kolacji i po kolacji uczestnicy Spotkania nawiązywali kontakty  dzieląc się doświadczeniami, zaprzyjaźniali 
się. Na spotkaniu moŜna było obejrzeć prace plastyczne „Grupy Tubka”, która jest związana z Komisja 
Podopiecznych. 
 Spotkanie świąteczne było dla osób niepełnosprawnych imprezą sprzyjającą integracji tego 
środowiska. Pozwoliła na poznanie wielu innych osób z podobnymi problemami i zawiązywanie się 
przyjaźni i częstszych kontaktów między nimi. Miała takŜe charakter pomocowy, bowiem podopieczni 
i kursanci na takich spotkaniach dostali wsparcie nie tylko duchowe lecz i materialne w postaci paczek 
Ŝywnościowych i rzeczowych. Organizacja takich spotkań przeciwdziała wykluczeniu ze społeczności, daje 
poczucie przynaleŜności do społeczeństwa, w którym Ŝyją. 
 

Sprawozdanie z działalności Komisji Podopiecznych za 2007r. 
 
Aktualna liczba podopiecznych: 161 osób 
W 2007 r: zmarła 1 osoba, przyjęto 2 osoby, z bazy usunięto 26 osób – kilka osób z powodu rezygnacji, 
lub z powodu braku kontaktu (wysyłano listy z prośbą o podanie aktualnych danych, które pozostawały 
bez odpowiedzi). 
Na mocy uchwały zarządu załoŜono wyodrębniony rachunek bankowy w celu gromadzenia środków 
finansowych na rzecz podopiecznych. 
 
Działania Komisji Podopiecznych w 2007 roku: 
Członkowie Komisji Podopiecznych  spotykali się średnio raz w tygodniu, organizując szereg form pomocy 
dla osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji zdrowotnej i materialnej. Organizowano  paczki 
Ŝywnościowe, rozdawano odzieŜ, rozwoŜono paczki dla najbardziej chorych podopiecznych, odwiedzano 
podopiecznych i prowadzono systematyczny monitoring potrzeb.  
WaŜną przeszkodą w pracach Komisji Podopiecznych był brak środka transportu potrzebnego do 
przywoŜenia Ŝywności z Banku śywności. Pomocy w tym zakresie udzielali wolontariusze. 
Co miesiąc zamawiano, przywoŜono i rozdawano Ŝywność - w ilości około 50 paczek miesięcznie.  
Komisja Podopiecznych podjęła się równieŜ organizacji spotkania wigilijnego dla 180 osób 
niepełnosprawnych, podczas, którego rozdano 170 świątecznych paczek z Ŝywnością i upominkami. 

Członkowie Komisji Podopiecznych organizowali także zajęcia dla niepełnosprawnych artystów - grupa „Tubka”, 
wykonujących prace plastyczne, które są prezentowane w siedzibie Fundacji  i przy okazji różnych wystaw 
i wernisaży organizowanych na Mazowszu. W miesiącu wrześniu grupa „Tubka” wzięła udział w Korowodzie 
Wolskim prezentując swoje prace. 



W okresie od stycznia do kwietnia wypłacono zapomogi pieniężne, w ramach doraźnej pomocy dla podopiecznych 
(m.in. na zakup leków) na łączną kwotę 4.500 zł 

W okresie od czerwca do została uaktualniona baza danych.  

Wysłano wiele pism z prośbą o zapomogi i wsparcie – czego efektem  były wpłacone przez czterech darczyńców 
darowizny na łączną kwotę 1.850 zł . 

W pomieszczeniach Fundacji na Narbutta i na Twardej uruchomiono bibliotekę, uzyskano szafki i meble biurowe od 
darczyńców, w tym przez Panią Elżbietę Pleszczyńską. Książki do biblioteki zostały przekazane przez Bibliotekę 
Publiczną z Piaseczna oraz przez prywatnych darczyńców z Warszawy i   okolic. 

Nawiązano współpracę z Biblioteką Publiczną w Aninie.   

Stali darczyńcy wspierający podopiecznych Fundacji to pracownicy Instytutu Podstaw Informatyki PAN, którzy 
w roku 2007 przekazali łącznie 2.880 zł oraz pracownicy Instytutu  Matematycznego PAN, którzy w roku 2007 
przekazali łącznie 1.020 zł.                                                

 
 

 



 
3. 
Informacje o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego 
 
Działalność gospodarcza była prowadzona w małym zakresie i obejmowała 2 zadania związane 
z prowadzeniem szkoleń. W roku 2007 uzyskano z tego tytułu kwotę 28.003,13 z czego część kosztów zostanie 
pokryta w 2008 roku. 
  
4. 
Uchwały organów Fundacji: 
 
 
Uchwała Rady Fundacji z dnia 26 kwietnia 2007 o odwołaniu Zarządu i powołaniu nowego Zarządu. 
Uchwała Zarządu Fundacji z dnia 28 kwietnia 2007 roku, w sprawie ukonstytuowania się nowego składu  
Zarządu Fundacji. 
Uchwała Rady Fundacji 11 grudnia 2007 r. o odwołaniu członka Zarządu i powołaniu nowego członka Zarządu 
Fundacji; 
Uchwała Zarządu Fundacji z dnia 21 grudnia 2007 roku, w sprawie ukonstytuowania się nowego składu  
Zarządu Fundacji. 
  
 
5 
Informacje  uzupełniające: 
 

• liczba osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem 
osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: 

 
Informacja o liczbie zatrudnionych z podziałem na stanowiska znajduje się w informacji dodatkowej do 
sprawozdania finansowego. Przeciętne roczne zatrudnienie wynosiło 23 etaty. 
W ramach działalności gospodarczej zatrudniono jedną osobę na umowę zlecenie dyŜurującą podczas 
prowadzonych szkoleń. 
W ramach umów zlecenia i umów o dzieło zatrudniono 96 osób, w tym duŜą część stanowili testerzy 
szkoleń e-learningowych. 

  
• wysokości rocznego lub 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: 

 
Osoby działające w organach Fundacji, tj. Członkowie Rady Fundacji, Członkowie Zarządu Fundacji oraz 
Komisji Podopiecznych nie otrzymywali z tytułu pełnienia funkcji w tych organach Ŝadnych wynagrodzeń. 

 
• udzielonych przez Fundacje poŜyczkach pienięŜnych, z podziałem według ich wysokości, ze 

wskazaniem poŜyczkobiorców i warunków przyznania poŜyczek oraz z podaniem podstawy statutowej 
udzielania takich poŜyczek, 

 W 2007 roku Fundacja nie udzielała Ŝadnych poŜyczek. 
  

•  kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku, 
W ciągu roku załoŜono jedną lokatę krótkoterminową (10-ciodniową) na kwotę 1.000 zł, którą po kilku 
dniach wycofano nie uzyskując Ŝadnych odsetek.  Na 31.12.2007  Fundacja nie posiada Ŝadnych lokat 
bankowych. 



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

 Fundacja nie nabyła obligacji ani akcji. 

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

 Fundacja nie nabyła Ŝadnych nieruchomości. 
 

Fundacja nie ma Ŝadnych aktywów i zobowiązań ujętych w innych sprawozdaniach finansowych 
sporządzonych dla celów statystycznych. 
 

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

Podmioty państwowe nie zlecały Fundacji Ŝadnej działalności. 

  

Fundacja rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych. Roczny – PIT 4  oraz roczny –CIT 8 
wraz załącznikami. 

 

• W 2007 roku przeprowadzono następujące kontrole: 

1. Wydział Pomocy Społecznej i Zdrowia Miasta st. Warszawy przeprowadził kontrolę merytoryczną 
z działalności szkoleniowej. Nie stwierdzono Ŝadnych nieprawidłowości.  

2. Przeprowadzono dwukrotnie audyt finansowy i merytoryczny projektu finansowanego z EFS – Centrum 
Usług Doradczych. Wynik obu kontroli pozytywny. 

3. Przeprowadzona została kontrola finansowa przez Fundację Bankową im. Kronenberga, dotującą projekt 
szkoleniowy przygotowujący osoby niepełnosprawne do zdobycia ECDL, w wyniku której odnotowano 
nieznaczne przesunięcia w kategoriach kosztorysu i zwrócono się o wyjaśnienie celowości tych zmian. 
Drobne, kilkuprocentowe zmiany zostały uzasadnione i przyjęte bez zastrzeŜeń. 

 

 

. 

Sprawozdanie sporządziła: Małgorzata Piątkowska 

 

 


