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ZASADY, FORMY, CELE STATUTOWE FUNDACJI, ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ, OPIS 

GŁÓWNYCH ZDARZEŃ PRAWNYCH W DZIAŁALNOŚCI O  SKUTKACH FINANSOWYCH 

 

1. Wstęp  

Niniejsze sprawozdanie dotyczy prowadzonej w 2010 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 szereg programów: 

Program Centra Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych – obejmujący 

w swym zakresie: 

 aktywizację zawodową realizowaną poprzez następujące instrumenty: doradztwo 

indywidualne i grupowe, szkolenia oraz pośrednictwo pracy, 

 aktywizację społeczną: organizację spotkao świątecznych, pobudzanie osób 

niepełnosprawnych do podejmowania aktywności kulturalnej i społecznej, 

 działania promocyjne, edukacyjne oraz informacyjne (uczestnictwo w spotkaniach, 

konferencjach, targach), a także działalnośd 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 e-integracji osób niepełnosprawnych – obejmujący działania związane z utworzeniem i 

aktualizacją bazy dostępności warszawskich obiektów użyteczności publicznej dla osób 

niepełnosprawnych oraz tworzenia ogólnopolskiej sieci e-integracji osób niepełnosprawnych; 

Program działao 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: 

 Paostwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; 

 Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie; 

 Miasta Stołecznego Warszawy; 

 Miasta Opole; 

 Miasta Białystok; 

 Europejskiego Funduszu Społecznego — Program Operacyjny Kapitał Ludzki; 

 Firmy Microsoft oraz 

 Fundacji Wspólna Droga 
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2. Opis Fundacji 

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo ufundowana została przez 

Polską Akademię Nauk, Polskie Towarzystwo Informatyczne oraz Andrzeja Blikle, Ewę Gąsiorowską-

Wirpszo, Przemysława Ignatowicza, Jolantę Madejską, Antoniego Mazurkiewicza, Adama Obtułowicza, 

Barbarę Osuchowską, Tomasza Pacyoskiego, Elżbietę Pleszczyoską, Feliksa Przytyckiego, Zdzisława 

Pawlaka, Alinę Ruszkowską, Marka Rydko, Mariana Srebrnego, Józefa Winkowskiego, Henryka 

Woźniakowskiego, Jana Zabrodzkiego, Wacława Zawadowskiego, Elżbietę Zawistowską, Alicję Zienkiewicz 

i Wiesława Żelazko aktem notarialnym sporządzonym w Paostwowym 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 szkoleo, poprzez doradztwo: 

zawodowe, prawne i psychologiczne, aż po pomoc w znalezieniu zatrudnienia. Prowadzi Centra Edukacji 

i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Warszawie, Opolu i Białymstoku. Podejmuje 

inicjatywy zapobiegające marginalizacji środowiska, wspiera osoby niepełnosprawne w ekonomicznym 

usamodzielnianiu się i dążeniu do samorealizacji. Fundacja posiada w swojej bazie 7798 osób 

niepełnosprawnych korzystających z jej usług, w tym ponad 160 Podopiecznych, którym udziela pomocy 

finansowej, rzeczowej oraz socjalnej. 

 

Geneza 

Początkowo działalnośd 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. Udzielamy konsultacji zawodowych, 

prawnych, aktywizacyjnych, psychologicznych i IT. Nasi doradcy pomagają w wyborze optymalnej ścieżki 

kariery, edukacji, bądź też związanej z rozwojem zawodowym. Doradzają, jak poruszad się w zawiłym 

świecie prawa pracy i jakie prawa oraz obowiązki mają pracownicy niepełnosprawni. Pomagają uporad się 

z trudnymi sytuacjami życiowymi i odzyskad wiarę we własne siły – zarówno w aktywności społecznej, jak i 

zawodowej. Wspierają w nauce IT oraz pomagają w wyborze odpowiedniego kursu. 
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Pośrednictwo pracy 

Prowadzimy Agencję Pośrednictwa Pracy. Wspieramy osoby niepełnosprawne w znalezieniu zatrudnienia. 

Pracodawcom pomagamy wyszukad odpowiednich pracowników, jak również wspieramy ich w uzyskaniu 

dofinansowania do wynagrodzeo bądź przystosowania stanowisk pracy dla niepełnosprawnych 

pracowników. Prowadzimy bazę pośrednictwa pracy on-line. 

 

Cele statutowe Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo:  

Celem działao Fundacji jest prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez 

aktywizację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, przede wszystkim niesprawnych ruchowo 

informatyków, matematyków i innych osób, które wykorzystują informatykę jako narzędzie pracy, a także 

zapewnienie tym osobom możliwości ekonomicznego usamodzielniania się, społecznej akceptacji 

i samorealizacji, w tym również podejmowanie działao zapobiegających marginalizacji środowiska 

niepełnosprawnych.  

Fundacja realizuje ten cel podejmując następujące formy działania adresowane do osób 

niepełnosprawnych: 

1) organizacja kształcenia i doskonalenia zawodowego w zakresie informatyki, 

2) organizacja procesu rehabilitacji społecznej, 

3) prowadzenie rzecznictwa i poradnictwa, 

4) prowadzenie działalności gospodarczej z przeznaczeniem dochodów i zysków na realizację celów 

statutowych Fundacji, 

5) pozyskiwanie pracy dla osób niepełnosprawnych i jej monitoring, 

6) opracowywanie i realizacja polskich, europejskich i innych projektów służących celom 

statutowym, 

7) prowadzenie rejestrowanej bazy danych dotyczących zawodowej oraz bytowej sytuacji osób 

niepełnosprawnych i wykorzystywanie jej do realizacji celów statutowych, 

8) opracowywanie narzędzi informatycznych służących poprawie sytuacji osób niepełnosprawnych, 

9) prowadzenie badao i analiz związanych z niepełnosprawnością, 

10)  prowadzenie interaktywnego portalu informacyjnego dla niepełnosprawnych, 

11)  współpraca z organami publicznymi, samorządowymi, współpraca i wsparcie innych organizacji 

pozarządowych oraz środowiska informatycznego w realizacji celów statutowych, 

12)  świadczenie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym w zakresie informacyjnym, 

rehabilitacyjnym, organizacyjnym, psychologicznym, użyczania sprzętu komputerowego, 

socjalnym, materialnym i prawnym. 
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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 szkoleo skierowane do osób niepełnosprawnych. 

Dzięki dofinansowaniu uzyskanemu ze środków PFRON w 2009 roku utworzyliśmy analogiczne Centra 

w Białymstoku i Opolu, które działają w obszarze aktywizacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie województwa podlaskiego i opolskiego oraz województw 

ościennych. Dzięki otwarciu oddziałów udaje nam się na większą skalę pomagad osobom 

niepełnosprawnym. CEiAZON-y w Warszawie, Białymstoku i Opolu obejmują pomocą osoby 

niepełnosprawne z całej Polski.  

W roku 2010 w ramach Programu CEiAZON realizowano następujące projekty: 

 

3.1. Projekty realizowane w 2010 r. 

 

3.1.1. Ze środków PFRON 

 

a) Podstawowe umiejętności na rynku pracy 

Okres realizacji: 01.01.2010 – 31.03.2013 

Projekt ma charakter ogólnopolski. 

W ramach projektu realizowano następujące działania merytoryczne: 

 doradztwo zawodowe – opracowanie Indywidualnego Planu Działania z każdym Beneficjentem 

projektu; 

 doradztwo zawodowe (konsultacje stacjonarne, telefoniczne oraz e-mailowe); 

 doradztwo prawne (konsultacje stacjonarne, telefoniczne oraz e-mailowe); 

 pośrednictwo pracy (baza ofert pracy dostępna jest w biurach Fundacji oraz w wersji on-line); 

 treningi psychoedukacyjne: trening autoprezentacji, trening rozwoju osobistego, trening 

asertywności, efektywnej komunikacji, aktywnego poszukiwania pracy, kreatywności; 

 seminaria prawne: prawa osób niepełnosprawnych, prawo pracy, prawa obywatelskie, prawa 

pacjenta i konsumenta, prawne aspekty zakładania działalności gospodarczej oraz prawa 

obywatelskie. 

b) Specjalistyczne umiejętności na rynku pracy 

Okres realizacji: 01.01.2010 – 31.03.2013 

Projekt ma charakter ogólnopolski. 

W ramach projektu realizowane są następujące działania: 
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 doradztwo zawodowe – opracowanie Indywidualnego Planu Działania z każdym Beneficjentem 

projektu; 

 szkolenia zawodowe: Bądź Przedsiębiorczy, Profesjonalny pracownik administracyjno-biurowy, III 

Sektor Twoją Szansą, Obsługa administracyjna projektów finansowanych ze środków Funduszy 

Strukturalnych; 

 szkolenia informatyczne (umiejętności podstawowe): Podstawy obsługi komputera i Internetu – 

poziom I, Obsługa komputera i Internetu – poziom II, Excel – poziom I, Word Zaawansowany; 

 szkolenia informatyczne (umiejętności specjalistyczne): Excel – Poziom zaawansowany, 

Zaawansowane kursy komputerowe - Excel, Access, PowerPoint, Word. 

 

c) e-Centra szansą na usamodzielnienie się niepełnosprawnych mieszkaoców z terenów wiejskich 

Projekt szczegółowo opisano w pkt 4. 

 

3.1.2. Ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

 

a)  „Aktywni mieszkaocy Gminy Pokój” 

Projekt finansowany w ramach Działania 9.5 POKL. 

Okres realizacji: 01.11.2010 r. – 31.03.2011 r. 

Projekt realizowany w woj. opolskim w partnerstwie z gminą Pokój.  

Projekt jest skierowany do 30 mieszkaoców gminy wiejskiej Pokój. W ramach projektu mieszkaocy 

gminy mogli skorzystad z 60-godzinnego kursu językowego oraz szkolenia z zakresu praktycznego 

wykorzystania Internetu. 

 

b)  „Nowe perspektywy zawodowe osób niepełnosprawnych” 

Projekt finansowany w ramach Poddziałania 6.1.1 POKL. 

Okres realizacji: 30.08.2010 r. - 30.12.2011 r.  

Projekt realizowany w woj. opolskim. 

Projekt jest w trakcie realizacji i skierowany jest do pozostających bez zatrudnienia 80 osób 

niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie woj. opolskiego. 

W ramach projektu Fundacja realizuje: 

•  szkolenia z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu i oprogramowania: 

o grafika komputerowa – tworzenie grafiki i stron www (programy: Photoshop, InDesign, 

Illustrator, Flash Professional, Dreamweaver, Fireworks), 

o zaawansowane szkolenia informatyczne – obsługa komputera na poziomie 

średniozaawansowanym, obsługa baz danych, 
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o „Bądź przedsiębiorczy” – zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej, przygotowanie 

biznesplanu, pozyskiwanie środków na prowadzenie firmy, zakładanie i prowadzenie 

spółdzielni socjalnej, 

o „”rofesjonalny pracownik administracyjno-biurowy” – obsługa programów i urządzeo 

biurowych, podstawy j. angielskiego, obsługa klienta. 

•  warsztaty miękkie prowadzone przez doświadczonych trenerów: 

o autoprezentacja, 

o asertywnośd, 

o efektywna komunikacja, 

o rozwój osobisty, 

o aktywne poszukiwanie pracy. 

•  doradztwo indywidualne: zawodowe, prawne, psychologiczne,  

• pośrednictwo pracy – baza ofert pracy dostępnych w biurze Fundacji oraz on-line, 

•  szkolenia e-learningowe – m.in. kursy ECDL, programy graficzne, zakładanie własnej działalności 

gospodarczej. 

Najbardziej aktywnym uczestnikom projektu finansowane są szkolenia podnoszące kwalifikacje 

zawodowe dostosowane do indywidualnych potrzeb. 

 

c) „Staże i szkolenia specjalistyczne dla osób niepełnosprawnych” 

Projekt finansowany w ramach Działania 7.2, Poddziałania 7.2.1 POKL.  

Okres realizacji: 01.12.2010 r. – 30.06.2012 r. 

Projekt jest w trakcie realizacji i skierowany jest do 40 osób niepełnosprawnych pozostających bez 

zatrudnienia i zamieszkujących na terenie woj. opolskiego. 

W ramach projektu Fundacja realizuje: 

• szkolenia zawodowe: 

o „Profesjonalny pracownik księgowości” – m.in. podstawy księgowości i rachunkowości, 

obsługa programów księgowych, księga przychodów i rozchodów, 

o „Profesjonalny pracownik NGO” – m.in. działalnośd organizacji pozarządowych oraz specyfika 

pracy w III sektorze, formy prawne III sektora – zakładanie fundacji i stowarzyszeo, wiedza z 

zakresu metod projektowania działao, pozyskiwania środków i źródeł finansowania, pisanie 

wniosków o dofinansowanie działao, w tym ze środków Unii Europejskiej, 

• treningi umiejętności interpersonalnych prowadzone przez doświadczonego trenera: 

o wzmacnianie umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie komunikacji 

i autoprezentacji 

• doradztwo indywidualne: zawodowe, prawne, psychologiczne,  

• pośrednictwo pracy – baza ofert pracy dostępnych w biurze Fundacji, 
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 szkolenia e-learningowe – m.in. kursy ECDL, e-firma, zarządzanie małą firmą, telemarketing. 

Najbardziej aktywni uczestnicy zyskają możliwośd wzięcia udziału w dostosowanych do 

indywidualnych potrzeb szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz płatnych stażach 

u pracodawców z woj. opolskiego. 

W roku 2010 zrealizowano działania przygotowawcze, m.in.: 

 przygotowanie dokumentacji projektowej takiej jak: regulamin, ankieta zgłoszeniowa, karty pracy 

doradców, wzory list obecności, umowy szkoleniowe, 

 opracowanie narzędzi ewaluacyjnych. 

 

d)  „Certyfikowane szkolenia informatyczne – nowa szansa dla osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym” 

Projekt finansowany w ramach Działania 7, Poddziałania 7.2.1 POKL.  

Projekt realizowany w partnerstwie z Instytutem Maszyn Matematycznych.  

Okres realizacji: 01.04.2010 r. – 30.09.2011 r. 

W ramach projektu odbywają się: 

1. Szkolenia komputerowe ECDL Advanced: 1, 2 lub 3 moduły do wyboru dla każdego 

Uczestnika (44 godziny zajęd metodą tradycyjną na każdy moduł oraz średnio 5 godzin na 

Uczestnika metodą warsztatową na każdy moduł) w następujących modułach: 

 Przetwarzanie tekstu, 

 Arkusze kalkulacyjne, 

 Bazy danych oraz 

 Grafika menadżerska i prezentacyjna; 

2. Warsztaty psychoedukacyjne (do wyboru: autoprezentacja, asertywnośd, radzenie sobie 

ze stresem) – 50 godzin dla jednego Uczestnika); 

3. Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, prawnikiem i psychologiem (średnio 5 

godzin dla jednego Uczestnika). 

Projekt skierowany jest do: 

 osób niepełnosprawnych będących jednocześnie osobami bezrobotnymi/długotrwale 

bezrobotnymi/nieaktywnymi zawodowo, 

 osób bezrobotnych/długotrwale bezrobotnych oraz 

 osób nieaktywnych zawodowo poniżej 25 roku życia. 

 

e) Ekspert w regionie 

Projekt szczegółowo opisano w pkt 4.  
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3.1.3. Ze środków Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie w ramach projektu systemowego 

POKL: 

 

Projekt "Aktywna integracja szansą na usamodzielnienie się niepełnosprawnych mieszkaoców 

Warszawy" 

Uczestnicy projektu: 

Projekt skierowany był do niepełnosprawnych mieszkaoców Warszawy, posiadających aktualne 

orzeczenie o niepełnosprawności, bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo bądź zatrudnionych poniżej 

kwalifikacji, będących w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata). 

 

Działania zrealizowane w projekcie: 

Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie uzyskały możliwośd skorzystania z różnorodnych 

form aktywizacji (do wyboru): 

 szkolenie „Profesjonalny pracownik biurowo-administracyjny" – 110 godzin, 

 szkolenie „Pracownik działu kadr i finansów" – 98 godzin, 

 warsztaty i treningi psychologiczne, 

 szkolenia zewnętrzne przygotowujące do wykonywania zawodu, 

 możliwośd uzupełnienia wykształcenia formalnego, 

 konsultacje doradcze (prowadzone przez doradcę zawodowego), 

 wsparcie psychologa, 

 pomoc prawną, 

 rehabilitacja ruchowa oraz 

 sfinansowanie kosztu dojazdu na zajęcia i szkolenia. 

Planowane miejsce szkoleo: Warszawa. 

Czas trwania projektu: 13 sierpnia 2010 r.- 15 listopada 2010 r. 

W projekcie wzięły udział 53 osoby niepełnosprawne mieszkające na terenie Miasta Stołecznego 

Warszawa.  
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3.1.4. Ze środków miasta Białystok 

 

a) Kampania informacyjna na rzecz integracji i niedyskryminacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy: 

„Zwiększenie wiedzy i świadomości na temat korzyści wynikających z zatrudniania osób 

niepełnosprawnych” 

 

Głównym celem zadania była promocja wiedzy dotyczącej zatrudniania osób niepełnosprawnych poprzez 

organizację warsztatów skierowanych do pracodawców oraz opracowanie i upowszechnienie broszury 

informacyjnej „Niezbędnik pracodawcy - Osoba niepełnosprawna w Twojej firmie”. 

W ramach realizacji projektu pracodawcy z Białegostoku otrzymali pełną i aktualną informację 

dotyczącą kwestii zatrudniania pracowników niepełnosprawnych. 

Okres realizacji: 1.10.2010 r.-31.12.2010 r. 

 

b)  Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Białymstoku 

 

Projekt był realizowany w okresie od 01.02.2010 r. do 30.06.2010 r. 

Głównymi celami projektu były: aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkaoców Białegostoku 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, znalezienie zatrudnienia oraz ich integracja tych osób z resztą 

społeczeostwa.  

W projekcie uczestniczyły osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym, umiarkowanym i lekkim. 

Były to osoby niepracujące (98%) lub osoby zainteresowane zmianą pracy na lepszą (2%). Osoby te należą 

do grupy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zarówno ze względu na niepełnosprawnośd i status 

na rynku pracy, jak i niski poziom wykształcenia. Możliwośd skorzystania z konsultacji indywidualnych z 

doradcą zawodowym była okazją do zastanowienia się nad osiągniętymi kompetencjami i wyborem celów 

zawodowych. Natomiast praca w grupie realizowana podczas warsztatów i szkoleo dała szansę na 

poprawę relacji interpersonalnych, nawiązanie nowych znajomości i wymianę doświadczeo. Beneficjenci 

skorzystali także z indywidualnych konsultacji prawnych, pośrednictwa pracy i możliwości uzyskania 

zatrudnienia. 

Zostały zrealizowane następujące działania (w projekcie uczestniczyło 134 beneficjentów): 

 doradztwo indywidualne – 257 konsultacji zawodowych oraz 97 konsultacji prawnych; 

 doradztwo grupowe (warsztaty psychoedukacjne): 

o warsztaty aktywnego poszukiwania pracy – w trakcie warsztatów osoby niepełnosprawne 

nabyły umiejętności efektywnego poruszania się na rynku pracy, uzyskały informacje na 

temat metod aktywnego poszukiwania pracy, tworzenia dokumentów aplikacyjnych, a także 

alternatywnych form zatrudnienia (staże, telepraca, przygotowanie zawodowe, wolontariat). 

Czas trwania warsztatu: 15 godzin w dniach 11-12.03.2010 r. (12 uczestników); 
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o warsztaty z zakresu komunikowania i autoprezentacji zawierające treści z zakresu efektywnej 

komunikacji niezbędnej w poszukiwaniu pracy. Odbyły się dwa warsztaty, czas trwania 

jednego warsztatu – 15 godzin. Warsztaty zostały zrealizowane w dniach 14-15.06.2010 r. 

(10 uczestników) oraz 29-30.06.2010 r. (5 uczestników); 

 szkolenia komputerowe: 

o Podstawy obsługi komputera i Internetu – poziom I. Czas trwania szkolenia: 52 godziny, 

udział wzięło 8 niepełnosprawnych uczestników. Szkolenie przeprowadzono w dniach 17-

24.03.2010 r.; 

o Podstawy obsługi komputera i Internetu – poziom II. Czas trwania szkolenia:  52 godziny, 

udział wzięło 11 niepełnosprawnych uczestników. Szkolenie przeprowadzono w dniach 24-

31.03.2010 r.; 

 pośrednictwo pracy – w ramach pośrednictwa pracy wysłano 179 aplikacji do 

potencjalnych pracodawców i skierowano materiały promocyjne do pracodawców (203 

szt.), pozyskano 26 ofert pracy, zatrudnienie znalazło 9 osób. 

W ramach działao promocyjnych nawiązana została współpraca z innymi organizacjami 

pozarządowymi oraz Powiatowym Urzędem Pracy. W celu upowszechnienia projektu wśród osób 

niepełnosprawnych uczestniczyliśmy w targach pracy oraz rozpowszechnialiśmy materiały informujące o 

działaniu CEiAZON wśród osób niepełnosprawnych. Kontynuowaliśmy również prowadzenie działao 

mających na celu pozyskiwanie ofert pracy dla osób niepełnosprawnych oraz zachęcanie pracodawców do 

ich zatrudniania. 

Szkolenia komputerowe i konsultacje doradcze były ewaluowane przy pomocy ankiet 

ewaluacyjnych wypełnianych przez klientów po każdej konsultacji oraz szkoleniu. Pod koniec realizacji 

projektu został stworzony raport koocowy z efektów zrealizowanych działao. Prowadzona ewaluacja miała 

wpływ na jakośd i sposób prowadzonych działao. 

 

c)  Kolejką ku zielonej przygodzie 

Projekt był realizowany w okresie od 01.07.2010 r. do 31.12.2010 r.  

W ramach zadania zostały zrealizowane następujące cele: 

1. Zaktywizowanie grupy 50 uczestników wyprawy „Kolejką ku zielonej przygodzie” do czynnego 

wypoczynku i rekreacji, 

2. Poznanie pracy i zawodów ludzi zamieszkujących te tereny w ujęciu historycznym i aktualnym, 

3. Poznanie roli turystyki i rekreacji jako czynnika rozwoju terenów w trakcie spotkania z 

przedstawicielami Lokalnej Grupy Działania, 

4. Zapoznanie z walorami krajobrazowymi i przyrodniczymi obszaru Puszczy Białowieskiej. 

Zrealizowany został pełen program imprezy turystycznej, sportowej, kulturalnej i rekreacyjnej: 

 wyjazd autokarem z Białegostoku – dojazd do Hajnówki, 
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 zwiedzanie wystawy w Ośrodku Wzornictwa dla Dzieci Niepełnosprawnych (spotkanie z 

prezesami stowarzyszenia, paostwem Małgorzatą i Piotrem Jezierskimi), 

 przejazd kolejką wąskotorową do Topiła, 

 rekreacja, sport, integracja oraz gry i zabawy integracyjne na polanie prowadzone przez Teatr 

Arkadia z Białegostoku. Swoje wyroby prezentowali: plecionkarz, wikliniarz i rzeźbiarz, a na 

akordeonie przygrywał muzyk z Hajnówki, 

 spotkanie na polanie z Dyrektorem Stowarzyszenia Euroregion Puszcza Białowieska, panem 

Janem Chomczukiem, 

 zwiedzanie wzorowego gospodarstwa agroturystycznego pana Pierko. 

 

d) Fundacja Wspólna Droga 

Celem ogólnym projektu była aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. Wśród celów 

szczegółowych znalazły się nabycie przez uczestników wiedzy oraz umiejętności praktycznych dotyczących 

zakładania działalności gospodarczej.  

 

Własna Firma 

Spośród osób, które uczestniczyły w module „Własna Firma” 10 osób stanowiło stałą grupę – wszystkie 

ukooczyły kurs e-learningowy, uczestniczyły w warsztatach stacjonarnych oraz konsultacjach 

indywidualnych (stacjonarnych i zdalnych). Wszystkie osoby otrzymały certyfikat ukooczenia szkolenia. 

Takie szkolenie pozwoliło beneficjentom zapoznad się ze specyfiką zakładania i prowadzenia działalności 

gospodarczej, a w przyszłości ułatwi podjęcie dalszych decyzji i działao w tym zakresie kolejnym osobom.  

W ramach szkolenia „Własna Firma” w 2009 roku zorganizowano: 

 96 godzin zajęd stacjonarnych z trenerem w ramach następujących modułów: „Ku 

przedsiębiorczości (12 godz.), „Wstęp do przedsiębiorczości” (18 godz.), „Marketing dla 

MMŚP” (20 godz.), „Księgowośd” (18 godz.), „Biznes Plan” (18 godz.) oraz 

 40 godz. konsultacji on-line i stacjonarnych. 

W roku 2010 w miesiącu styczniu nastąpiło zamkniecie i rozliczenie projektu. 

 

 

3.1.5. Ze środków miasta Opola 

 

a) Projekt „Opole przyjazne dla niepełnosprawnych” 

Projekt był współfinansowany ze środków Miasta Opola i realizowano go w okresie od 04.05.2010 r. 

do 31.08.2010 r. w opolskim Oddziale Fundacji. 

Zrealizowany cel ogólny projektu to zwiększenie uczestnictwa niepełnosprawnych mieszkaoców 

Opola w życiu społecznym i kulturalnym. 



 
15 

 

W ramach projektu zrealizowano następujące działania: 

 Warsztaty integracyjne dla osób niepełnosprawnych (2 grupy x 5 godzin – razem 10 godzin) – w 

warsztacie uczestniczyło 19 osób; 

 Warsztaty artystyczne dla osób niepełnosprawnych (2 grupy x 10 godzin – razem 20 godzin) – w 

warsztacie uczestniczyło 17 osób. W ramach działania został zorganizowany konkurs plastyczny 

pt. „Opole okiem Niepełnosprawnych”, promujący piękno Opola, będący podsumowaniem 

warsztatów artystycznych. Uczestnicy wykonywali prace według własnych pomysłów, posiłkując 

się zdjęciami miasta czy pocztówkami, a ich zadaniem było ukazanie Opola widzianego własnymi 

oczyma; 

 Zajęcia kulturalne dla osób niepełnosprawnych – w ramach zajęd osoby niepełnosprawne 

uczestniczyły w wydarzeniach kulturalnych organizowanych w mieście Opolu: w seansach filmowych 

(60 uczestników), w wyjściu do ogrodu zoologicznego (4 osoby) oraz w wyjściu do muzeum Śląska 

Opolskiego (5 osób) – zajęcia kulturalne w formie grupowych wyjśd do w/w instytucji kultury 

zostały zorganizowane dla 69 osób; 

 Ewaluacja i monitoring projektu – uczestnicy najwyżej ocenili zaangażowanie prowadzących 

zajęcia, a także samo przygotowanie warsztatów. Zajęcia w największym stopniu przyczyniły się 

do zrelaksowania się uczestników, a także pomogły we wzajemnej integracji. W opinii 

beneficjentów atmosfera panująca podczas zajęd była bardzo dobra. Średnia ocena przyznana 

warsztatom integracyjnym wynosi 5,33, a warsztatom artystycznym – 5, 46 (w skali ocen 1 – 6). 

Poniżej zamieszczamy szczegółowy opis działao i wskaźników w projektach zrealizowanych przez 

Centra Edukacji Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych. 

 

 

3.2. Aktywizacja zawodowa dorosłych osób niepełnosprawnych – Doradztwo 

 

Od 2004 roku Fundacja prowadzi Dział Doradztwa w ramach którego udzielane są indywidualne 

konsultacje w obszarze aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w formie konsultacji 

stacjonarnych, telefonicznych i internetowych.  

W Fundacji odbywają się konsultacje z różnych obszarów aktywizacji społeczno-zawodowej:  

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

z tematyką: 

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

komputerowego, rehabilitacyjnego etc.),  

o informacji dotyczących możliwości uzyskania karty parkingowej dla osoby 

niepełnosprawnej i karty N+, 

o aktualnej oferty bezpłatnych szkoleo i kursów poza Fundacją, 
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o oferty innych instytucji pomocowych dla osób z niepełnosprawnością 

(pośrednictwo pracy, projekty itp.), 

o Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych, 

o Doradca pomaga znaleźd miejsca gdzie klienci mogą uzyskad wsparcie finansowe, 

rzeczowe, asystenckie czy wolontarystyczne. 

 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 przekaże informacje nt. metod poszukiwania zatrudnienia i innych możliwości 

rozwoju zawodowego. 

   Doradcy tworzą Indywidualny Plan Działao (IPD), w którym wpisują wszelkie usługi tj. 

szkolenia, kursy IT, kursy e-learningowe, warsztaty psychoedukacyjne, seminaria prawne, 

doradztwa, pośrednictwo pracy, z jakich beneficjenci chcą skorzystad w Fundacji. Doradcy 

również przeprowadzają klientom testy preferencji zawodowych. 

 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 uzyskad wsparcie w sytuacjach związanych z 

podjęciem aktywności zawodowej oraz adaptacji do nowych warunków związanych z 

zatrudnieniem. Psycholog pomaga znaleźd placówki świadczące usługi psychoterapeutyczne lub 

inne formy wsparcia psychologicznego odpowiadające potrzebom naszych klientów. Psycholodzy 

przeprowadzają także testy preferencji zawodowych. 

 Komputerowe – doradca IT pomaga klientom w doborze szkoleo komputerowych oraz w 

doskonaleniu umiejętności obsługi komputera. 

 Socjalne – doradca-pracownik socjalny pomaga klientom w rozwiązaniu zgłaszanego 

problemu ze sfery socjalnej oraz doradza możliwości uzyskania wsparcia. 
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W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 zostało przeprowadzonych 5870 

indywidualnych konsultacji doradczych, w tym: 

 doradztwo zawodowe – 3022 konsultacje indywidualne, 

 doradztwo prawne-– 894 konsultacje indywidualne, 

 doradztwo psychologiczne – 272 konsultacje indywidualne, 

 doradztwo aktywizacyjne – 1392 konsultacje indywidualne, 

 doradztwo IT – 135 konsultacji indywidualnych, 

 doradztwo socjalne –- 155 konsultacji indywidualnych. 

 

Rodzaj doradztwa 2007 2008 2009 2010 

Zawodowe 1617 1620 1445 3022 

Prawne 505 320 510 894 

Psychologiczne 398 192 263 272 

Aktywizacyjne 0 0 1203 1392 

IT - - - 135 

Socjalne - - - 155 

Suma 2520 2132 3421 58701 
 

Tab. 1 Porównanie liczby konsultacji doradczych w latach: 2007-2010 

 

 

Ryc. 1 Porównanie liczby konsultacji doradczych w latach 2007-2010 

                                                                 

1
 5580 konsultacji doradczych w obszarach analogicznych do tych w latach 2007-2009 oraz 290 konsultacji 

doradczych w nowych obszarach – łącznie 5870. 

 



 
18 

 

Poniżej przedstawiamy wyniki ewaluacji spotkao doradczych na podstawie ankiet ewaluacyjnych 

przeprowadzonych po konsultacjach stacjonarnych zrealizowanych w 2010 roku (ocena była dokonywana 

na 5 stopniowej skali, gdzie cyfry oznaczają: 1 – niedostateczny, 2 – mierny,3 – dostateczny, 4 – dobry, 5 – 

bardzo dobry). 

 

Kompetencja 4,78 

Znajomośd rynku pracy 4,67 

Podejście do drugiej osoby 4,87 

Skoncentrowanie na problemie 4,79 

 

Tab. 2 Ocena konsultacji doradczych w 2010 r. (na podstawie 628 ankiet) 

 

 

3.3. Aktywizacja zawodowa dorosłych osób niepełnosprawnych - Pośrednictwo pracy 

 

3.3.2. Pośrednictwo pracy 

 

Fundacja od 2004 roku prowadzi agencję pośrednictwa pracy (zarejestrowaną pod numerem 947/1a) i 

agencję doradztwa personalnego (947/2). W 2010 r. dzięki działalności agencji pośrednictwa pracy w 

Warszawie oraz oddziałach w Opolu i Białymstoku zatrudnienie podjęło 131 beneficjentów z terenu całej 

Polski (na podstawie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych). Ponadto w efekcie innych działao 

aktywizacyjnych realizowanych przez Fundację pracę rozpoczęło kolejne 68 osób niepełnosprawnych. 

Łącznie zatrudnienie w 2010 roku podjęło 199 naszych Klientów.  

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 specjaliści ds. pośrednictwa pracy pozyskali 358 

nowych ofert pracy w różnych branżach (zdecydowaną większośd stanowiły oferty pracy na cały etat). 

Pracownicy promowali ofertę biura pośrednictwa pracy wśród 1399 firm/organizacji/instytucji. Nawiązano 

współpracę ze 172 firmami, instytucjami bądź organizacjami poszukującymi pracowników. W odpowiedzi 

na ogłoszenia rekrutacyjne do pracodawców wysłano 2373 dokumenty aplikacyjne (CV i listy 

motywacyjne) osób niepełnosprawnych poszukujących pracy.  
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Osoby, które 
podjęły 

zatrudnienie 
(praca, staż) 

Liczba firm, 
wśród których 

była 
promowana 

oferta 
pośrednictwa 

Liczba firm, z 
którymi 

nawiązano 
współpracę 

Liczba 
pozyskanych 
miejsc pracy 

Liczba CV 
przekazanych 
pracodawcom 

Styczeo 8 111 12 24 236 

Luty 10 115 14 32 159 

Marzec 10 108 23 45 304 

Kwiecieo 12 137 15 30 177 

Maj 11 152 17 32 227 

Czerwiec 15 150 17 31 223 

Lipiec 15 106 13 30 103 

Sierpieo 7 104 13 32 163 

Wrzesieo 14 87 15 37 195 

Październik 9 120 12 13 239 

Listopad 13 97 15 22 210 

Grudzieo 7 112 6 12 137 

SUMA 131 1399 172 358 2373 

 

Tab. 3 Działania agencji pośrednictwa pracy 

 

Badanie potrzeb pracodawców 

W ramach działao pośrednictwa pracy przeprowadziliśmy również ankietę badającą potrzeby 

pracodawców zatrudniających bądź też planujących zatrudnianie niepełnosprawnych pracowników. 

Badanie zostało przeprowadzone na przełomie czerwca i lipca 2010 r. i wzięło w nim udział 65 

pracodawców. Badanie miało charakter ankietowy – osoby ankietowane (właściciele firm z sektora MSP 

oraz osoby odpowiedzialne za rekrutację nowych pracowników w firmie) udzielały odpowiedzi poprzez 

elektroniczne uzupełnianie ankiety lub na podstawie rozmowy telefonicznej. Uzyskane wyniki pokazały 

przyczyny nie zatrudniania osób niepełnosprawnych w firmie oraz ukazały potrzeby szkoleniowe i 

związane z doradztwem w zakresie zatrudniania nowych pracowników. Przeprowadzona ankieta 

stanowiła podstawę do opracowania programów szkoleo skierowanych do pracodawców. 

 

Szkolenia dla pracodawców 

a) W Warszawie przeprowadziliśmy szkolenie dla pracowników firmy Simply dotyczące współpracy z 

osobami niepełnosprawnymi (z perspektywy obsługi niepełnosprawnych klientów oraz 

współpracy z członkami zespołu z niepełnosprawnością). Szkolenie cieszyło się dużym 
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zainteresowaniem pracowników firmy – w okresie od września do października 2010 wzięło w 

nim udział 70 osób. 

b) Dnia 27.05.2010 r. w Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w 

Oddziale w Białymstoku przy ul. Legionowej 28 lok. 607 odbyło się szkolenie informacyjne dla 

pracodawców na temat korzyści wynikających z zatrudniania osób niepełnosprawnych, w którym 

udział wzięło 9 osób. Podczas szkolenia zostały przedstawione następujące kwestie: 

 Status osoby niepełnosprawnej i orzecznictwo, 

 Uprawnienia i obowiązki niepełnosprawnych pracowników, 

 Wsparcie dla pracodawcy z otwartego rynku pracy zatrudniającego osoby 

niepełnosprawne: 

o Dofinansowanie do wynagrodzeo osób niepełnosprawnych, 

o Dofinansowanie do stworzenia stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych. 

W szkoleniu wzięli udział przedsiębiorcy z Białegostoku oraz okolic, którzy wykazali duże 

zainteresowanie proponowaną tematyką. 

c) „Warsztaty dla pracodawców w ramach kampanii informacyjnej na rzecz integracji osób 

niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji – Zwiększenie wiedzy i świadomości na 

temat korzyści wynikających z zatrudniania osób niepełnosprawnych”. Dnia 2.12.2010 r. w 

CEiAZON Oddział Białystok zostały przeprowadzone w ramach kampanii warsztaty dla 

pracodawców. Podczas warsztatów została przedstawiona sytuacja osób niepełnosprawnych na 

podlaskim rynku pracy: bariery i zagrożenia; podstawowe aspekty prawne zatrudniania osób 

niepełnosprawnych- szczególne obowiązki pracodawców; formy wsparcia pracodawców 

zatrudniających osoby niepełnosprawne na otwartym rynku pracy; jak zatrudnid wartościowego 

pracownika, budując społeczną odpowiedzialnośd firmy. W warsztatach uczestniczyło 15 osób – 

przedstawicieli firm. Uczestnicy byli bardzo zainteresowani tematyką warsztatów. Aktywnie 

rozwiązywali przedstawiane im kazusy, zadawali pytania. 

Zajęcia odbyły się dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z Paostwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Miasta Białystok. 

 

 

3.4.  Aktywizacja zawodowa dorosłych osób niepełnosprawnych – szkolenia 

 

3.4.1 Szkolenia stacjonarne 

 

W ramach działao szkoleniowych realizowanych przez Fundację w 2010 roku zostały przeprowadzone 

szkolenia zawodowe i szkolenia umiejętności kluczowych (IT i językowe) oraz warsztaty psychoedukacyjne 
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i prawne. Z oferty szkoleo stacjonarnych (szkolenia, warsztaty psychoedukacyjne i seminaria prawne) 

skorzystało 1740 osób niepełnosprawnych. 

  

Nazwa szkolenia 
Liczba 
edycji 

Suma 
godzin 

Liczba 
udostępnionych 

miejsc 
Ilośd osób 

Bądź przedsiębiorczy  4 252 48 45 

Profesjonalny pracownik administracyjno biurowy 4 440 48 54 

Trzeci sektor Twoją szansą 2 120 24 20 

Obsługa administracyjna projektów finansowanych ze 
środków Funduszy strukturalnych 

3 120 36 32 

Rachunkowośd, rozliczanie i sprawozdawczośd w 
projektach finansowanych ze środków Funduszy 
Strukturalnych 

2 80 24 22 

Od pomysłu do projektu – pozyskiwani środków z 
Funduszy Strukturalnych od podstaw 

3 150 36 38 

Podstawy Obsługi Komputera i Internetu poziom 1 8 376 96 98 

Podstawy Obsługi Komputera i Internetu poziom 2 6 312 72 81 

Excel: Poziom I 5 200 60 61 

Bazy danych: Poziom I 3 120 36 40 

PowerPoint  2 80 24 29 

Word zaawansowany 2 64 24 26 

Obsługa komputera, Internetu i programów biurowych 
(Pakiet Poziom I i Poziom II) 

1 80 12 10 

Excel: Poziom zaawansowany 2 64 24 26 

Bazy danych: Poziom zaawansowany 1 40 12 10 

Tworzenie stron internetowych w języku HTML i CSS 2 87 24 28 

Zaawansowane kursy komputerowe – Excel, Access, 
PowerPoint, Word (kursy dla oddziałów)  

4 160 48 44 

Administracja systemem Windows XP 1 72 12 12 

Język angielski - poziom podstawowy i poziom 
średniozaawansowany  

4 254 48 56 

Profesjonalny pracownik działu kadr i płac 1 98 12 10 

      

Razem 60 3169 720 742 

w tym:  

Szkolenia zawodowe 23 1514 276 277 

Szkolenia komputerowe podstawowe 27 1232 324 345 

Szkolenia komputerowe zaawansowane 10 423 120 120 
 

Tab. 4 Szkolenia przeprowadzone w 2010 r. 
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2007 2008 2009 2010 

liczba godz. 
szkoleo 

Ilośd osób 
liczba godz. 

szkoleo 
Ilośd osób 

liczba godz. 
szkoleo 

Ilośd 
osób 

liczba godz. 
szkoleo 

Ilośd osób 

1848 275 1986 475 1730 480 1655 465 

 

Tab. 5 Ilośd godzin szkoleniowych i uczestników szkoleo komputerowych z podziałem na lata 

 

Wszystkie szkolenia zawodowe i umiejętności kluczowych były ewaluowane przy pomocy ankiet 

wypełnianych przez uczestników zajęd. Poniżej przedstawiamy wyniki ewaluacji niektórych z 

przeprowadzonych zajęd (ocena była dokonywana w 6-stopniowej skali, gdzie cyfry miały znaczenie:  

1 – niedostateczny, 2 – mierny, 3 – dostateczny, 4 – dobry, 5 – bardzo dobry, 6 – celujący). 

 

 

 

Ryc. 2 Ocena przeprowadzonych w 2010 r. szkoleo pn. “Podstawy obsługi komputera i Internetu” na 
podstawie ankiet ewaluacyjnych 
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Ryc. 3 Ocena przeprowadzonych w 2010 r. szkoleo pn. “Excel – poziom podstawowy” oraz “Excel – poziom 
zaawansowany” na podstawie ankiet ewaluacyjnych 

 

 

 

Ryc. 4 Ocena przeprowadzonych w 2010 r. szkoleo z zakresu Funduszy Strukturalnych na podstawie ankiet 
ewaluacyjnych 
 

 

Dane na temat przeprowadzonych w 2010 r. warsztatów psychoedukacyjnych i seminariów 

prawnych zawierają tabele poniżej (zob. Tab.6 i 7.) 
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Nazwa seminarium prawnego 
Liczba 
edycji 

Suma 
godzin 

Liczba 
udostępnionych 

miejsc 

Ilośd osób 
uczestniczących 

Podstawy prawa pracy 11 62 88 99 

Praktyczne prawo 8 44 64 71 

Prawa osób niepełnosprawnych 17 102 136 174 

Prawa pacjenta, prawa konsumenta 7 40 56 59 

Prawne aspekty prowadzenia działalności gosp. 10 60 80 100 

Prawa obywatelskie 2 12 16 18 

Razem 55 320 440 521 

 
Tab. 6 Seminaria prawne przeprowadzone w 2010 r.  
 
 

Nazwa warsztatu psychoedukacyjnego 
Liczba 
edycji 

Suma 
godzin 

Liczba 
udostępnionych 

miejsc 

Ilośd osób 
uczestniczących 

Trening aktywnego poszukiwania pracy 6 80 48 57 

Trening asertywności 7 100 56 69 

Trening autoprezentacji 9 130 72 97 

Trening efektywnej komunikacji 6 85 48 57 

Trening radzenia sobie ze stresem 7 105 56 74 

Trening rozwoju osobistego 4 60 32 48 

Trening twórczości/ kreatywności 3 35 24 38 

Trening zarządzania czasem 4 47 32 37 

Razem 46 642 368 477 
 

Tab. 7 Treningi psychoedukacyjne przeprowadzone w 2010 r.  
 

 

Wszystkie zajęcia warsztatowe były ewaluowane za pomocą ankiet wypełnianych przez 

uczestników szkoleo. Poniżej przedstawiamy wyniki ewaluacji warsztatów psychoedukacyjnych 

zrealizowanych w 2010 roku (ocena była dokonywana w 6 stopniowej skali, gdzie cyfry miały znaczenie: 1 

– niedostateczny, 2 – mierny, 3 – dostateczny, 4 – dobry, 5 – bardzo dobry, 6 – celujący) (Ryc. 5). 
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Ryc. 5 Ocena przeprowadzonych w 2010 r. treningów psychoedukacyjnych na podstawie ankiet 
ewaluacyjnych 
 

 

Poniżej przedstawiamy wyniki ewaluacji seminariów prawnych zrealizowanych w 2010 roku 

(ocena była dokonywana w 6 stopniowej skali, gdzie cyfry miały znaczenie: 1 – niedostateczny, 2 – mierny, 

3 – dostateczny, 4 – dobry, 5 – bardzo dobry, 6 – celujący) (Ryc. 6). 

 

 

Ryc. 6 Ocena przeprowadzonych w 2010 r. seminariów prawynch na podstawie ankiet ewaluacyjnych 
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3.4.2 Szkolenia zewnętrzne i dofinansowanie edukacji formalnej  

W ramach działao szkoleniowych realizowanych przez Fundację dla 15 Beneficjentów zostały wykupione 

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

podniesienie/pozyskanie kwalifikacji w obszarach, w których Fundacja nie prowadzi szkoleo otwartych dla 

osób niepełnosprawnych.  

Beneficjenci uczestniczyli w następujących szkoleniach i kursach: 

 Kadry i płace, 

 Profesjonalna obsługa sekretariatu/recepcji medycznej,  

 Kurs groomerski – strzyżenie i pielęgnacja psów, 

 Kurs stylizacji paznokci, 

 Specjalista ds. pozyskiwania Funduszy Unijnych, 

 Obsługa kasy fiskalnej, 

 Mediacje rodzinne i cywilne z elementami prawa, 

 AutoCad średniozaawansowany, 

 Kurs masażu baoką chioską, ciepłymi kamieniami oraz masaż reflektoryczny stóp, 

 Rachunkowośd dla kandydatów na głównych księgowych, 

 System KP Symfonia i Płatnik, 

 Rachunkowości od podstaw dla samodzielnego księgowego, 

 Ochrona danych osobowych w praktyce, 

 Postępowanie administracyjne – zagadnienia praktyczne, 

 Nowelizacja ustawy o ochronie informacji niejawnych, 

 Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. 

Szkolenia zewnętrzne zostały dostosowane do potrzeb edukacyjnych i planów zawodowych 

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

W przypadku dwóch beneficjentów dofinansowano również opłacenie kosztów nauki na poziomie 

ponadgimnazjalnym (studia, zajęcia wyrównawcze na poziomie szkoły średniej). Pokrycie/dofinansowanie 

kosztów nauki było możliwe dzięki programowi Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie „Integracja dla 

samodzielności”.  

 

3.4.3 Szkolenia e-learningowe 

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

na Platformie WBTServer. W ofercie znajdują się szkolenia o następującej tematyce: 

 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, 

 Dwuletnie Studium Projektowania Graficznego i Multimediów,  

 Własna firma,  

 Zarządzanie małą firmą,  

 Telemarketing,  

 Promocja i wsparcie edukacji osób niepełnosprawnych.  

W 2010 roku z bezpłatnych szkoleo e-learningowych skorzystało 116 uczestników. Szkolenia  

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

stacjonarnej (blended learning). Użytkownicy najchętniej korzystali ze szkoleo: ECDL, Własna firma, 

Zarządzanie małą firmą, Bazy danych, Arkusze kalkulacyjne, Adobe Photoshopa i Adobe Ilustrator. 

 

 

3.4.4 Wypożyczenie sprzętu komputerowego uczestnikom szkoleo IT 

 

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

możliwośd wypożyczenia w Fundacji komputera pozwalającego na dwiczenie umiejętności nabytych 

podczas zajęd. Z możliwości wypożyczenia sprzętu komputerowego w 2010 roku skorzystało 14 osób.  

  

3.4.5 Zrealizowane działania/wskaźniki w podziale na projekty finansowane z Europejskiego 

Funduszu Społecznego 

 

1. Certyfikowane szkolenia informatyczne – nowa szansa dla osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym 

 liczba osób, które skorzystały ze szkoleo IT na poziomie zaawansowanym - 23, 

 liczba osób, które skorzystały z warsztatów psychoedukacyjnych - 16, 

 liczba godzin szkoleo IT poziom zaawansowany - 108, 

 liczba godzin warsztatów psychoedukacyjnych - 50, 

 liczba osób, które skorzystały z doradztwa zawodowego (razem z IPD) - 28, 
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 liczba osób, które skorzystały z doradztwa prawnego - 2, 

 liczba osób, które skorzystały z doradztwa psychologicznego - 8, 

 liczba konsultacji doradztwa zawodowego (razem z IPD) - 50, 

 liczba konsultacji doradztwa prawnego - 2,  

 liczba konsultacji doradztwa psychologicznego - 10. 

 

2. Staże i szkolenia specjalistyczne dla osób niepełnosprawnych 

W roku 2010 projekt realizowany był tylko przez miesiąc, w trakcie którego którego podjęto działania 

przygotowawcze i promocyjne. 

 

3. Nowe perspektywy zawodowe osób niepełnosprawnych 

 liczba osób, które skorzystały ze szkoleo zawodowych takich jak: Profesjonalny pracownik 

biurowy; Pracownik działu kadr i finansów - 8, 

 liczba osób, które skorzystały z warsztatów psychoedukacyjnych - 23, 

 liczba godzin szkoleo zawodowych takich jak profesjonalny pracownik biurowy; pracownik działu 

kadr i finansów - 12, 

 liczba godzin warsztatów psychoedukacyjnych - 30, 

 liczba osób, które skorzystały z doradztwa zawodowego (razem z IPD) - 30, 

 liczba osób, które skorzystały z doradztwa prawnego - 2, 

 liczba konsultacji doradztwa zawodowego (razem z IPD) - 30, 

 liczba konsultacji doradztwa prawnego - 3. 

 

4. Aktywni mieszkaocy Gminy Pokój 

 liczba osób, które skorzystały ze szkoleo - 10, 

 liczba osób, które skorzystały ze szkoleo zewnętrznych, dopasowanych do indywidualnych 

potrzeb - 10. 

 

 

3.5. Aktywizacja społeczna dorosłych osób niepełnosprawnych 

 

W 2010 roku w Fundacji zostały zorganizowane liczne zajęcia aktywizujące społecznie osoby 

niepełnosprawne oraz zapewniające możliwośd integracji ze środowiskiem osób sprawnych. Wśród 

najistotniejszych należy wymienid: 
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Zajęcia grupy plastycznej „Tubka”   

W grupie działa 12 niepełnosprawnych artystów-amatorów. W 2010 roku do „Tubki” 

dołączyły 3 kolejne osoby. W ciągu roku sprawozdawczego odbywały się spotkania grupy, a na 

terenie Fundacji przez cały rok były również organizowane cykliczne wystawy prac uczestników 

(fotograficzne, malarskie).  

Dzięki staraniom Komisji Podopiecznych w 2010 r. odbyła się wystawa prac plastycznych 

„Grupy Tubka” w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki na ul. Elektoralnej 12. Wernisaż odbył się 

w dniu 8.11.2010 r. i uczestniczyło w nim wielu gości (około 60 osób – niepełnosprawnych i 

sprawnych). W wystawie wzięło udział 13 autorów prac wykonanych techniką olejną, akwarelową 

i pastelami oraz prac gipsowych i fotograficznych. Cała wystawa miała piękną oprawę 

scenograficzną, przygotowaną przez artystów z grupy „Tubka”. Wystawa miała na celu promocję 

sztuki osób niepełnosprawnych i trwała do kooca listopada 2010 r. – prace zyskały uznanie 

odwiedzających, a ze strony Galerii dostaliśmy pochwały za profesjonalną organizację. 

 

Spotkanie wielkanocne i wigilijne dla osób niepełnosprawnych 

Jak co roku, także w roku 2010 Fundacja zorganizowała spotkania świąteczne, 

wielkanocne oraz wigilijne. Uczestniczyły w nich osoby z orzeczoną niepełnosprawnością – 

podopieczni Fundacji i beneficjenci. Większośd spośród uczestników spotkao to osoby ze 

znacznym stopniem niepełnosprawności. Bardzo licznie przybyły osoby poruszające się na 

wózkach (większośd osób nie mająca zatrudnienia, utrzymująca się z renty). Obecni byli także 

członkowie rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunowie, pracownicy oraz wolontariusze. 

W 2010 roku w spotkaniu wigilijnym uczestniczyło około 80 osób, a w ramach spotkania 

wielkanocnego − około 70 gości. Były to osoby w wieku od około 18 do 65 lat (mężczyźni i kobiety, 

w większości mieszkaocy Warszawy). W trakcie spotkania zostały zaprezentowane archiwalne 

zdjęcia z Wigilii odbywających się w latach ubiegłych, miał miejsce występ jednej z beneficjentek 

Fundacji oraz wspólne śpiewanie kolęd. 

 

Rehabilitacja ruchowa 

W ramach dofinansowania uzyskanego z Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie 

(program „Integracja dla samodzielności”) 17 osób z niepełnosprawnością ruchową (ze znacznym 

lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności) skorzystało z bezpłatnej rehabilitacji ruchowej 

(w sumie 389,5 godzin indywidualnych zajęd rehabilitacyjnych). Zajęcia miały charakter 

usprawniający i ich celem była poprawa funkcjonowania osób z niepełnosprawnością. 

Rehabilitacja była realizowana w wyspecjalizowanych ośrodkach rehabilitacyjno-

fizjoterapeutycznych, współpracujących z Fundacją w ramach realizowanego projektu. 
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Staże i wolontariat w Fundacji 

W Fundacji w 2010 roku zostały zorganizowane praktyki dla studentów Chrześcijaoskiej 

Akademii Teologicznej (4 osoby) oraz uczniów Szkoły Policealnej nr 17 w Warszawie (2 osoby). 

Dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z Powiatowego Urzędu Pracy w Warszawie dwie osoby z 

niepełnosprawnością odbyły staż zawodowy w naszej organizacji. Ponadto Fundacja 

współpracowała z wolontariuszami, którzy angażowali się w działania skoncentrowane na 

bezpośrednim wsparciu naszych podopiecznych (rozdawanie paczek, pomoc przy organizacji 

spotkao świątecznych) oraz wspierali działalnośd usługową Fundacji (prowadzenie kawiarenki 

internetowej). 

  

 

3.6. Działania promocyjne, edukacyjne oraz informacyjne  

 

Działania promocyjno-informacyjne prowadzone w ramach Centrów Edukacji i Aktywizacji Zawodowej 

Osób Niepełnosprawnych  

 

Targi, seminaria, konferencje 

Fundacja duży nacisk kładzie na działania informacyjno-promocyjne związane z realizacją projektów. W 

2010 r. brała udział w wielu wydarzeniach związanych z profilem działalności, m.in. w Targach Pracy i 

Przedsiębiorczości (Warszawa, październik 2010); VIII Praskich Targach Pracy dla Osób Niepełnosprawnych 

(Warszawa, maj 2010); Dniach Kariery Osób Niepełnosprawnych (Białystok, czerwiec 2010); Konferencji 

„Integracja edukacyjno-zawodowa osób niepełnosprawnych w środowisku szansą na rozwój osobisty, 

społeczny i zawodowy w świetle przepisów prawa i dobrych praktyk” (Białystok, październik 2010); II 

Targach Rehabilitacyjnych (Białystok, październik 2010) oraz II Opolskich Tragach Organizacji 

Pozarządowych (Opole, wrzesieo 2010). 

Fundacja zorganizowała wraz z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu seminarium „Rynek pracy 

dla osób niepełnosprawnych” (czerwiec 2010) oraz cykl seminariów o tej samej tematyce w Powiatowych 

Urzędach Pracy w woj. opolskim.  

 

Konferencja "Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) w życiu osób niepełnosprawnych wczoraj i 

dziś. 20 lat doświadczeo" 

Konferencja zorganizowana została w okazji 20-lecia Fundacji. Podczas konferencji grono 

znakomitych specjalistów, reprezentujących instytucje i organizacje działające na rzecz 

niepełnosprawnych, rozmawiało na temat roli technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w 

aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i zmianach, jakie w tej dziedzinie zaszły przez 

ostatnie dwadzieścia lat. Konferencję honorowym patronatem objął pan Jarosław Duda, Sekretarz Stanu 
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w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej i Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. W 

konferencji uczestniczyło ponad 100 osób. 

W dyskusji, którą poprowadził Jarosław Pałka, Członek Rady FPMiINR, udział wzięli: Roman Uhlig – 

Doradca Prezesa Zarządu Paostwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Beata Tryc – 

Kierownik Działu Obsługi Osób Niepełnosprawnych Urzędu Pracy Miasta Stołecznego Warszawy, Irena 

Chmiel – Zastępca Dyrektora Biura Polityki Społecznej Urzędu Miasta Stołecznego, Grzegorz Kozłowski – 

Przewodniczący Zarządu Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym, Rafał Kanarek z Biura Zarządu 

Głównego Polskiego Związku Niewidomych, Marek Kosycarz – Dyrektor ds. Odpowiedzialności Społecznej 

Microsoft Polska oraz Krzysztof Markiewicz – Członek Rady FPMiINR. Paneliści, przedstawiając 

doświadczenia własne i instytucji, które reprezentowali, podkreślali, jak wiele zmieniło się w tej kwestii w 

stosunku do początku lat 90-tych. Druga częśd konferencji rozpoczęła się od wystąpieo Łukasza Matysiaka 

z Leśnej Podlaskiej oraz Lecha Strzelca z Warszawy, którzy podzielili się własnymi doświadczeniami 

związanymi z kształceniem, stereotypami dotyczącymi osób niepełnosprawnych oraz pracą. Następnie 

Anna Góral, przedstawicielka Zarządu Fundacji, wraz z Elżbietą Zawistowską, Fundatorką FPMiINR, 

przeprowadziły z udziałem zaproszonych gości rozmowę na temat "Krótko o długiej historii Fundacji 

Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo”. W tej części uczestniczyli: Krystyna 

Wojakowska-Lewicka, Małgorzata Rupar, Agnieszka Żarnecka, Agnieszka Żychalak, Krzysztof Markiewicz, 

Krystyna Karwicka-Rychlewicz oraz Jolanta Brzostek-Pawłowska z Instytutu Maszyn Matematycznych. 

 

Kampania informacyjna na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji 

„Zwiększenie wiedzy i świadomości na temat korzyści wynikających z zatrudniania osób 

niepełnosprawnych” 

Celem projektu była promocja wiedzy dotyczącej zatrudniania osób niepełnosprawnych wśród 

pracodawców z Białegostoku. Głównymi elementami projektu były: organizacja warsztatów skierowanych 

do pracodawców i organizacji pozarządowych oraz opracowanie i upowszechnienie materiałów 

informacyjnych. Warsztat odbył się 2 grudnia w ramach Międzynarodowego Dnia Osób 

Niepełnosprawnych. Podczas warsztatu została przedstawiona sytuacja osób niepełnosprawnych na 

podlaskim rynku pracy – bariery i zagrożenia, podstawowe aspekty prawne zatrudniania osób 

niepełnosprawnych, szczególne obowiązki pracodawców, a także formy wsparcia pracodawców 

zatrudniających osoby niepełnosprawne na otwartym rynku pracy. Doradzano też, jak zatrudnid 

wartościowego pracownika, budując społeczną odpowiedzialnośd firmy. Warsztat miał dla uczestników 

przede wszystkim wartośd praktyczną. W ramach kampanii opracowano broszurę informacyjno-

promocyjną „Niezbędnik pracodawcy. Osoba niepełnosprawna w Twojej firmie”. Dzięki publikacji 

pracodawcy dowiedzieli się, że zatrudnianie osób niepełnosprawnych może przynieśd im wymierne 

korzyści. W krótki i przystępny sposób publikacja opisuje m.in. różnorodne rodzaje wsparcia, o które może 

ubiegad się pracodawca osoby niepełnosprawnej, a także uprawnienia, jakie przysługują 
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niepełnosprawnym pracownikom. Dodatkowo informacje o kampanii zamieszczano w lokalnych mediach, 

takich jak portal Białystok On-line (w dziale ogłoszeo oraz w dziale wiadomości) i Biuro Zawodowej 

Promocji Studentów i Absolwentów Uniwersytetu w Białymstoku. Przedstawicielki Fundacji promowały 

kampanię również poprzez udział w audycji w Radiu Białystok pt. „Bez barier”, która została nadana w 

dniu 10.11.2010 r. Opowiadały one o korzyściach płynących z zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz 

o pomocy, jaką mogą uzyskad pracodawcy, korzystając z warsztatu lub indywidualnych porad 

oferowanych przez Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Białymstoku.  

Projekt był współfinansowany ze środków Miasta Białystok oraz Paostwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

 

Święto Ulicy Narbutta 

Dnia 12 czerwca 2010 r. odbyło się Święto Ulicy Narbutta, które było społeczną inicjatywą mieszkaoców 

ul. Narbutta i Dzielnicy Mokotów. W jego obchody również zaangażowała się Fundacja. Odbyła się 

wystawa prac osób niepełnosprawnych z możliwością ich zakupienia. Dodatkowo dokonaliśmy prezentacji 

działalności Fundacji, usług i szkoleo skierowanych do osób niepełnosprawnych. Odwiedzający tego dnia 

Fundację mieli możliwośd uzyskania porad IT oraz mogli korzystad z sali komputerowej z dostępem do 

Internetu.  

Dla dzieci i młodzieży przeprowadziliśmy warsztat i konkurs plastyczny „Ala ma wózek”. Podczas 

warsztatów dzieci zapoznały się z niepełnosprawnością jako normalnym zjawiskiem. Warsztaty te uczyły 

tolerancji dla niepełnosprawności i pokazywały, że osoby niepełnosprawne są takimi samymi obywatelami 

jak wszyscy. Dzieci wykonały prace plastyczne zgodne z hasłem przewodnim konkursu, tj. „Ala ma wózek”. 

 

Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi 

Fundacja współpracuje z instytucjami zajmującymi się pomocą osobom niepełnosprawnym oraz na 

bieżąco dystrybuuje materiały informacyjno-promocyjne m.in. w OPS-ach, Urzędach Pracy, PFRON-ie, 

organizacjach pozarządowych, a także biurach karier uczelni wyższych. Fundacja angażuje się w główny 

nurt dyskusji na temat problematyki osób niepełnosprawnych poprzez udział w Koalicji na Rzecz Osób z 

Niepełnosprawnością, Federacji MAZOWIA, Komisjach Dialogu Społecznego m.st. Warszawy, w tym m.in. 

ds. Poradnictwa Specjalistycznego oraz ds. Niepełnosprawności. 

 

Współpraca ze sponsorami  

W 2010 roku firma Microsoft wsparła program e-Centra grantem w wysokości $60,000.00. Udostępniła 

również bezpłatne narzędzie do tworzenia stron internetowych. Wdrażanie tego narzędzia poprzez 

organizację dwóch warsztatów dla opiekunów e-Centrów również zostało wsparte przez Microsoft 

zarówno finansowo, jak i organizacyjnie. Z firmą Microsoft współpracujemy od 1993 roku. 
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Naszą działalnośd wspierają także takie firmy jak Kaspersky Lab oraz PRESS Service. Stała 

współpraca ze sponsorami umożliwia obniżenie kosztów funkcjonowania Fundacji. Firma Kaspersky Lab w 

2010 roku nieodpłatnie przekazała Fundacji oprogramowanie antywirusowe w postaci 88 licencji 

Kaspersky BusinessSpace Security, które wykorzystane zostały w salach komputerowych oraz biurach 

Fundacji. Współpraca z firmą Kaspersky rozpoczęła się w 2005 roku. PRESS Service prowadzi dla nas 

nieodpłatny monitoring mediów. Współpraca z firmą PRESS Service rozpoczęła się w 2009 roku. 

 

Współpraca z mediami 

W 2010 roku o działalności Fundacji ukazało się ok. 120 wzmianek w różnych środkach masowego 

przekazu. Konsekwentnie współpracujemy z mediami ogólnopolskimi i lokalnymi, czego efektem są 

publikacje, wywiady i artykuły, m.in. w Gazecie Wyborczej, Pulsie Biznesu, Gazecie Prawnej, Metrze, 

Magazynie CHIP, Gazecie Współczesnej, Nowej Trybunie Opolskiej, TVP, TVN Warszawa, Radio Opole, 

Warszawa i Białystok, oraz portalach Onet.pl, niepełnosprawni.pl, mmbialystok.pl oraz ngo.pl. 

 

Targi pracy 

W roku 2010 Fundacja uczestniczyła w następujących Targach Pracy: 

  W Warszawie: 

 Giełda pracy POPON – 15.05.2010 r.; 

 VII Praskie Targi Pracy – 19.05.2010 r.; 

 III Targi Pracy „Z Ochotą do Pracy” – 8.06.2010 r.; 

 Bemowskie Targi Pracy – 17.06.2010 r.; 

 V Mokotowskie Targi Pracy – 9.10.2010 r.; 

 Targi Pracy i Przedsiębiorczości w Warszawie – 13.10.2010 r.; 

W Białymstoku: 

 Targi Pracy WUP - 16.02.2010 r.; 

 Targi Pracy zorganizowane przez Biuro Karier Uniwersytetu w Białymstoku - 1-2.03.2010 r.; 

 Dzieo Kariery Osób Niepełnosprawnych zorganizowany przez Departament Spraw 

Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku - 10.06.2010 r.; 

 Targi Edukacyjno - Zawodowe WSFiZ w Białymstoku - 21.10.2010 r.; 

 II Targi Rehabilitacyjne - 24.10.2010 r.; 

W Opolu (i województwie opolskim): 

 Targi Edukacji i Pracy 2010 (Nysa) - 12.03.2010 r.; 

 Targi Edukacji i Pracy 2010 (Kędzierzyn-Koźle) - 18.03.2010 r.; 

 Targi Edukacji i Pracy 2010 (Kluczbork) - 23.03.2010 r.; 

 Targi Edukacji i Pracy 2010 (Namysłów) – 24.03.2010 r.; 

 Targi Edukacji i Pracy 2010 (Brzeg) – 7.04.2010 r.; 
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 Studenckie Targi Pracy 2010 (Opole) - 19.05.2010 r.; 

 Ogólnopolski Tydzieo Kariery (Strzelce Opolskie) 19-20.10.2010 r.; 

 II Opolskie Targi Organizacji Pozarządowych (Opole) 24-25.09.2010 r. 

Podczas targów pracownicy Fundacji promowali ofertę pośrednictwa pracy oraz działania 

edukacyjne i aktywizacyjne realizowane przez Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób 

Niepełnosprawnych. 

W dniu 15 czerwca 2010 roku w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu odbyło się seminarium pn. "Rynek Pracy dla osób 

niepełnosprawnych”. Szkolenie było skierowane do pracowników PUP z woj. Opolskiego, a zostało 

zorganizowane przez pracowników Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych 

w Opolu (prowadzonego przez Fundację). 

 

Administrowanie ogólnomiejską stroną poradniczą www.poradnictwo.waw.pl 

Fundacja administrowała i sprawowała merytoryczną opiekę nad stroną www.poradnictwo.waw.pl, na 

której zamieszczane są informacje dotyczące bezpłatnego poradnictwa udzielanego mieszkaocom 

Warszawy w zakresie: 

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

pedagogicznych) i ich definicji, 

 organizacji udzielających bezpłatnych konsultacji poradniczych, 

 poradnictwa indywidualnego i grupowego, a także 

 konkursów na działania z zakresu poradnictwa organizowanych min. przez miasto st. Warszawa. 

W ciągu roku 2010 liczba wejśd na stronę www.poradnictwo.waw.pl stale wzrastała, w sumie 

odnotowano ponad 13 tysięcy wejśd, z czego w grudniu 2010 r. – ponad 4 tysiące. Strona 

www.poradnictwo.waw.pl powstała dzięki finansowemu wsparciu Miasta Stołecznego Warszawy.  

 

Działania realizowane w ramach programu Centra Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób 

Niepełnosprawnych zostały sfinansowane ze środków: 

1) Paostwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – projekty pod nazwą: 

 Podstawowe umiejętności na rynku pracy; 

 Specjalistyczne umiejętności na rynku pracy; 

 E-Centra szansą na usamodzielnienie się niepełnosprawnych mieszkaoców z terenów wiejskich; 

2) Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie - projekt pod nazwą: 

 Aktywna integracja szansą na usamodzielnienie się niepełnosprawnych mieszkaoców Warszawy;  

3) Miasta st. Warszawy - projekty pod nazwą: 

 Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych – przygotowanie osób 

niepełnosprawnych do podjęcia zatrudnienia; 

http://www.poradnictwo.waw.pl/
http://www.poradnictwo.waw.pl/
http://www.poradnictwo.waw.pl/
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4) Europejski Fundusz Społeczny PO KL - projekty pod nazwą: 

 Certyfikowane szkolenia informatyczne - nowa szansa dla osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym (7.2.1); 

 Nowe perspektywy zawodowe osób niepełnosprawnych (6.1.1); 

 Aktywni mieszkaocy Gminy Pokój (9.5); 

 Staże i szkolenia specjalistyczne dla osób niepełnosprawnych (7.2.1); 

 Ekspert w regionie (9.5); 

5) Miasta Białystok - projekty pod nazwą: 

 Kampania Informacyjna na rzecz integracji i niedyskryminacji osób niepełnosprawnych na rynku 

pracy: "Zwiększenie wiedzy i świadomości na temat korzyści wynikających z zatrudniania osób 

niepełnosprawnych"; 

 Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Białymstoku; 

 „Kolejką ku zielonej przygodzie” - działania na rzecz dorosłych osób niepełnosprawnych w 

zakresie: organizowania lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych, 

sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich 

aktywnośd w tych działaniach; 

6) Miasta Opole – projekt pod nazwą: 

 Działania na rzecz osób niepełnosprawnych - Opole przyjazne dla niepełnosprawnych; 

7) Fundacja Wspólna Droga -projekt pod nazwą: 

 Własna Firma. 

 

 

3.7. Standaryzacja usług 

 

W 2009 roku, w celu podniesienia jakości świadczonych przez Fundację usług, został zainicjowany proces 

standaryzacji. Standaryzacja objęła wszystkie usługi realizowane przez Fundację: doradztwo, szkolenia i 

pośrednictwo. 

Proces standaryzacji był kontynuowany w roku 2010 w nowych Oddziałach (Białystok i Opole). 

Standardy są aktualizowane i dostosowywane do lokalnych potrzeb. Planujemy kontynuowad proces 

wdrażania standardów w roku 2011. 
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4. Program e-Centra oraz działania związane z integracją osób niepełnosprawnych na terenach 

wiejskich  

 

O programie 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 Odległośd na Wsiach. Program zakłada stworzenie systemowego 

rozwiązania, które połączy e-Centra w sied i stworzy infrastrukturę wsparcia dla tej sieci zarówno na 

poziomie regionalnym, jak i ogólnopolskim. e-Centra stanowią doskonałe narzędzie do działao 

edukacyjnych i aktywizacyjnych, mogą wspierad przedsiębiorczośd, przeciwdziaład wykluczeniu 

społecznemu i cyfrowemu oraz na wielu płaszczyznach wspierad rynek pracy w Polsce. Dzięki 

odpowiedniemu wykorzystaniu potencjału tych placówek możliwe będzie wsparcie rozwoju kapitału 

ludzkiego w regionach oraz wdrożenie rozwiązao przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu 

dyskryminowanych grup społecznych, np. osób niepełnosprawnych, starszych, mieszkaoców wsi. 

Rozwiązanie to umożliwi wykorzystanie efektu skali, m.in.: zmniejszenie kosztów jednostkowych 

tworzenia zasobów edukacyjnych i aktywizacyjnych e-Centrów, zmniejszenie kosztów szkoleo i 

wyrównania kompetencji kadry e-Centrów, koordynację pozyskiwania środków finansowych ze źródeł 

zewnętrznych, a także zwiększenie dostępności zasobów edukacyjnych i aktywizacyjnych dla 

społeczeostwa. 

Geneza Programu sięga realizacji projektu „Centra Kształcenia na Odległośd na Wsiach”. W 

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

kształcenia na odległośd. Centra wyposażone zostały w sprzęt komputerowy, biurowy i specjalistyczny, 

pozwalający osobom niepełnosprawnym na pracę z komputerem oraz pakiet 51 szkoleo e-learningowych 

z różnych dziedzin. Obecnie centra kontynuują działania, do których realizacji zostały powołane – 

pomagają rozwinąd umiejętności społeczne i zawodowe, prowadzą bezpłatne szkolenia e-learningowe 

oraz pobudzają aktywnośd 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 zakooczeniu realizacji projektu, centra borykają się z wieloma barierami, z których 

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

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

dostępu do dodatkowych, bezpłatnych treści szkoleniowych, dezaktualizacja szkoleo funkcjonujących w 

centrach oraz starzenie się sprzętu komputerowego.  

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

różnych programów i projektów powstały w całej Polsce inne placówki o podobnym profilu działalności, 
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które obecnie posiadają podobne problemy. Według różnych szacunków centrów w Polsce jest około 

5000. Celem programu jest zwrócenie uwagi władz paostwowych, samorządowych, organizacji 

pozarządowych i innych instytucji na koniecznośd podjęcia spójnych i trwałych działao zmierzających do 

wsparcia centrów. Konieczne jest wyznaczenie miejsca centrów w polityce paostwa, ponieważ nakład 

inwestycyjny poniesiony przez społeczeostwo powinien zostad w pełni wykorzystany. Fundacja w ramach 

swoich możliwości podejmuje działania informacyjno-promocyjne, a także udziela merytorycznego 

wsparcia poprzez wdrażanie w poszczególnych centrach projektów, nowych szkoleo i oprogramowania 

informatycznego. Fundacja przywiązuje szczególną wagę do działao mających na celu aktywizację osób 

niepełnosprawnych poprzez specjalnie dostosowaną i dostępną ofertę centrów.  

Dzięki Programowi e-Centra FPMIINR niesie pomoc osobom niepełnosprawnym tam, gdzie są one 

grupą najbardziej zaniedbaną i pozbawioną dostępu do dostosowanej do ich potrzeb pomocy – na wsiach 

i w małych miasteczkach.  

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

obejmują: 

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

sposobów wykorzystywania (dobre praktyki) i potencjału, jakim centra mogą służyd 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 i kulturalnych, 

 działalnośd lobbingową u przedstawicieli władz w sprawie potrzeby wykorzystania potencjału  

e-Centrów oraz potrzebnych w tym celu rozwiązao i inwestycji, 

 działania mające na celu wsparcie centrów poprzez oferowanie im darmowego oprogramowania, 

szkoleo, narzędzi promocyjnych, publikacji, itp.  

Firma Microsoft wsparła program e-Centra grantem w wysokości $60,000.00. 

Program e-Centra został zaprezentowany oraz wyróżniony podczas E-skills week – imprezy pod 

patronatem Komisji Europejskiej, która odbyła się 5 marca 2010 r. w Brukseli. 

Doświadczenia dotyczące programu e-Centra zostały również zaprezentowane podczas warsztatów 

zorganizowanych w ramach spotkania organizacji zrzeszonych w sieci Telecentre-Europe, które odbyło się 

13-14 października 2010 r. w Budapeszcie. 
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Hosting dla e-Centrów – wdrożenie, NGO day, warsztaty praktycznego zastosowania narzędzia 

W ramach współpracy z firmą Microsoft wdrożono i bezpłatnie udostępniono program do tworzenia stron 

internetowych. Jest to aplikacja typu CMS, umożliwiająca użytkownikowi tworzenie i aktualizowanie 

strony bez udziału informatyka oraz programisty. 

Udostępnienie narzędzia miało miejsce podczas warsztatów tworzenia stron www, w ramach 

których opiekunowie Centrów mogli pod okiem trenerów w praktyczny sposób zapoznad się z narzędziem 

i jego funkcjami. Warsztaty odbyły się w dwóch terminach: 22-23 kwietnia oraz 9 czerwca 2010 r. Pierwszy 

warsztat towarzyszył konferencji NGO Day organizowanej przez Microsoft Sp. z o.o., Bank Drugiej Ręki i 

Klasę Kobiet. Celem konferencji było zaprezentowanie nowych technologii, które wykorzystywane w 

codziennej działalności pomogą rozwinąd organizacje nie nastawione na zysk. Drugi warsztat tworzenia 

stron www został wzbogacony o częśd pogłębiającą praktyczne umiejętności promocyjne uczestników.  

W warsztatach wzięło udział łącznie 86 uczestników. Dodatkowo po zakooczeniu zajęd wszyscy 

uczestnicy mogli konsultowad swoje problemy i wątpliwości z przeszkolonym przez firmę Microsoft 

pracownikiem Fundacji, który pełnił rolę „help-desku”.  

 

Rozpoczęcie prac nad portalem internetowym 

W ramach współpracy z firmą Microsoft wypracowano koncepcję portalu internetowego, który będzie 

stanowił platformę integracyjną dla pracowników i użytkowników Centrów, umożliwiając również 

zgromadzenie, udostępnienie i popularyzację użytecznych zasobów, takich jak szkolenia e-learningowe, e-

usługi, itp. 

W ramach rozpoczętych działao stworzono dokument opisujący funkcjonalnośd portalu oraz, przy 

współpracy z firmą ITmagination, wdrożono prace nad specyfikacją techniczną portalu. Przygotowano 

również koncepcję jego projektu graficznego oraz logotypów. Dalsze prace będą prowadzone w roku 

2011. 

 

Działania szkoleniowe 

1. Projekty partnerskie: „Ekspert w regionie” na obszarze województwa mazowieckiego realizowane z 

Firmą Ecorys: 

L.p. Partner w projekcie Okres realizacji projektu 

1 Gmina Jednorożec 1.02.2010-31.05.2010 

2 Gmina Radzanowo 1.02.2010-31.05.2010 

3 Gmina Płoosk 1.02.2010-31.05.2010 

4 Gmina Czernice Borowe 1.02.2010-31.05.2010 

5 Gmina Kołbiel 1.05.2010-31.08.2010 

6 Gmina Prażmów 1.05.2010-31.08.2010 

7 Gmina Lesznowola 1.05.2010-31.08.2010 

8 
Mariaoski Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych (w Puszczy 
Mariaoskiej) 

1.05.2010-31.08.2010 

Tab. 8 Programy partnerskie w ramach projektu e-Centra 
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Każdy z projektów został przygotowany i złożony w odpowiedzi na konkurs otwarty Nr 

1/POKL/9.5/2009, ogłoszony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w ramach 

komponentu regionalnego PO Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w 

regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Projekty miały na celu 

zwiększenie aktywności mieszkaoców gmin w pozyskiwaniu funduszy i realizacji wniosków 

dofinansowywanych ze środków unijnych, a także pobudzenie aktywności lokalnych społeczności i 

wykorzystanie ich potencjału. Projekty wykorzystywały infrastrukturę Centrów Kształcenia na Odległośd 

na Wsiach. 

Łącznie w projektach: 

 uczestniczyło 80 beneficjentów, 

 przeprowadzono 344 h szkoleo stacjonarnych i zdalnych (w formie webinariów), 

 przeprowadzono 80 h konsultacji indywidualnych, 

 powstało 80 wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie projektów w ramach wybranych działao 

PO KL - najczęściej dotyczyły one wyrównywania szans edukacyjnych i zapewnienia wysokiej 

jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, wyrównywania szans edukacyjnych 

uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenia różnic w jakości usług 

edukacyjnych, a także inicjatyw lokalnych na rzecz integracji, oddolnych inicjatyw edukacyjnych 

na obszarach wiejskich, transferu wiedzy, a także wsparcia dla współpracy sfery nauki i 

przedsiębiorstw. Projektodawcami były głównie placówki oświatowe, stowarzyszenia, gminne 

samorządowe jednostki organizacyjne. 

 

Projekt „e-Centra szansą na usamodzielnienie się niepełnosprawnych mieszkaoców z terenów 

wiejskich” w okresie 1.04.2010-31.03.2011 r. 

 

Tytuł projektu 
„e-Centra szansą na usamodzielnienie się niepełnosprawnych mieszkaoców  

z terenów wiejskich” 

Źródło finansowania Paostwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  

Okres realizacji 01.04.2010 r. - 31.03.2011 r. (pierwszy okres) (całośd działao do 31.03.2013 r.) 

Cel realizacji 

Celem ogólnym projektu było zwiększenie samodzielności osób 
niepełnosprawnych (beneficjentów projektu), przy wykorzystaniu potencjału  
7 wybranych powiatowych Centrów Kształcenia Na Odległośd - poprzez wdrożenie 
w nich powiązanych ze sobą specjalistycznych działao mających zwiększyd 
zaradnośd życiową i niezależnośd osób niepełnosprawnych zamieszkujących tereny 
wiejskie, w tym: 

 podniesienie dostępu osób niepełnosprawnych do profesjonalnych  
i bezpłatnych usług szkoleniowych i warsztatów w zakresie nabywania  
i rozwijania kompetencji społecznych oraz edukacji pozaformalnej, 

 umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w profesjonalnie 
prowadzonych i bezpłatnych środowiskowych grupach wsparcia, 
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 umożliwienie osobom niepełnoprawnym określenie swoich możliwości 
społecznych oraz wyznaczenie optymalnego kierunku rozwoju 
psychospołecznego (IPD). 

Zasięg terytorialny Cały kraj  

Tab. 9 „e-Centra szansą na usamodzielnienie się niepełnosprawnych mieszkaoców z terenów wiejskich” - dane 
szczegółowe  

 

Obszar realizacji zadania: 

 gmina Kwilcz (powiat międzychodzki, woj. wielkopolskie); 

 gmina Rogowo (powiat żnioski, woj. kujawsko-pomorskie); 

 gmina Sulejów (powiat piotrkowski, woj. łódzkie); 

 gmina Jastrzębia (powiat radomski, woj. mazowieckie); 

 gmina Stryszawa (powiat suski, woj. małopolskie); 

 gmina Klucze (powiat olkuski, woj. małopolskie) oraz 

 gmina Biała (powiat prudnicki, woj. opolskie). 

W 2010 r. w ramach projektu: 

 objęto wsparciem 59 osób niepełnosprawnych, 

 przeprowadzono 348,5 h zajęd w ramach szkoleo z zakresu obsługi komputera i programów 

użytkowych oraz rękodzielnictwa (47,8% założonego wskaźnika), 

 przeprowadzono 240 h warsztatów psychoedukacyjnych (52,7% założonego wskaźnika), 

 przeprowadzono 38,5 h grup wsparcia (27,5 % założonego wskaźnika) oraz 

 15 beneficjentów zostało skierowanych na szkolenia i kursy zewnętrzne. 

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

1) Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki,  

2) Paostwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz 

3) Funduszy Firmy Microsoft. 
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5. Program e-integracji osób niepełnosprawnych 

 

„Niepełnosprawnik – łatwy dostęp do stolicy” 

W ramach realizacji niniejszego projektu, w ramach którego FPMiINR była partnerem Fundacji TUS, 

wdrożono wypracowane w latach 2007-2009 innowacyjne, modelowe rozwiązanie umożliwiające 

zbieranie i udostępnianie informacji w postaci interaktywnej bazy dostępności obiektów użyteczności 

publicznej w Warszawie do potrzeb osób niepełnosprawnych z różnymi rodzajami niepełnosprawności.  

W ramach realizacji projektu podjęto następujące działania: 

1) Zaprojektowanie, wykonanie i przetestowanie bazy danych, 

2) Regularne zbieranie nowych i uaktualnianie już istniejących danych o obiektach użyteczności 

publicznej, 

3) Wprowadzanie danych do bazy oraz 

4) Udostępnienie użytkownikom informacji zawartych w bazie. 

W ramach realizacji niniejszego projektu osiągnięto następujące rezultaty: 

1) Ułatwienie osobom niepełnosprawnym planowania aktywności poza miejscem zamieszkania 

poprzez udostępnianie informacji o dostosowaniu obiektów użyteczności publicznej, 

2) Zwiększenie mobilności i samodzielności osób niepełnosprawnych w wyniku pozyskania przez nie 

informacji zawartych w bazie „Niepełnosprawnik”, 

3) Nagłośnienie poprzez informacje medialne (prasa, radio, Internet), a także uświadomienie 

społecznościom lokalnym, przede wszystkim Warszawy, ale również innych miast, problemów 

dotyczących dostępności miejsc użyteczności publicznej, z jakimi borykają się osoby 

niepełnosprawne w codziennym życiu, 

4) Zmniejszenie barier w dostępie do informacji o dostępności miejsc użyteczności publicznej dla 

osób niepełnosprawnych, 

5) Przełamanie bierności i zniechęcenia osób niepełnosprawnych do normalnego funkcjonowania w 

społeczeostwie, 

6) Ułatwienie niepełnosprawnym turystom wizyt w Warszawie, szczególnie w obliczu V Europejskich 

Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych 2010 bądź też EURO 2012, 

7) Dostarczenie mieszkaocom, osobom przyjezdnym i pracującym w Warszawie, inwestorom, jak 

również władzom m. st. Warszawy rzetelnych informacji na temat dostępnej i niedostępnej 

przestrzeni publicznej w Warszawie. 

Działania realizowane w ramach programu e-integracji osób niepełnosprawnych zostały sfinansowane 

ze środków Paostwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: 
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6. Program działao skierowanych do Podopiecznych Fundacji  

6.1. Dary rzeczowe  

W ramach umowy z „Bankiem Żywności SOS” w Warszawie, fundacyjna Komisja Podopiecznych 

uczestniczyła w programie pomocy żywnościowej – „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii 

Europejskiej 2010”. W ramach programu od kwietnia do grudnia 2010 r. rozdystrybuowano 403 paczki 

żywnościowe. Z możliwości otrzymywania paczek korzystało 60 podopiecznych Fundacji.  

W akcji Świątecznej Zbiórki Żywności koordynowanej przez Federację Polskich Banków Żywności 

uczestniczyło 6 wolontariuszek i wolontariuszy Komisji Podopiecznych, pomagając przy sortowaniu 

żywności w magazynach Fundacji „Bank Żywności SOS” w Warszawie. Z artykułów spożywczych 

pochodzących ze zbiórki oraz dzięki środkom własnym Fundacji przygotowano 60 świątecznych paczek 

żywnościowych dla potrzebujących pomocy podopiecznych oraz beneficjentek i beneficjentów Fundacji.  

 

6.2.  Wspomaganie w gromadzeniu środków finansowych na leczenie i rehabilitację 

Fundacja w roku 2010 wspierała leczenie i rehabilitację 3 osób niepełnosprawnych - podopiecznych 

Fundacji (dwie z nich to dawni współpracownicy Fundacji), potrzebujących szczególnego wsparcia ze 

względu na trudną sytuację zdrowotną i materialną. 

 

7. Inne działania 

 

7.1. Działania Fundacji w Komisjach Dialogu Społecznego: 

1. Komisja Dialogu Społecznego ds. Niepełnosprawności (utworzona jest przez organizacje 

pozarządowe i przedstawiciela Urzędu Miasta st. Warszawa) - uczestnictwo w pracach 

Komisji oraz 

2. Komisja Dialogu Społecznego ds. Poradnictwa Specjalistycznego (utworzona jest przez 

organizacje pozarządowe i przedstawiciela Urzędu Miasta st. Warszawa) - uczestnictwo w 

pracach Komisji, Komisji od 2009 roku przewodniczy przedstawicielka Fundacji - Anna 

Góral, Sekretarz Zarządu. 

 

7.2. Koalicja na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością 

Koalicja na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością skupia organizacje działające w obszarze pomocy i 

aktywizacji osób z niepełnosprawnością i stawia sobie za zadanie zostanie rzecznikiem środowiska, 

mającym realny wpływ na poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych. Fundacja jest członkiem tej 

Koalicji, uczestnicząc w jej pracach od października 2009 roku. 
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7.3. Zespół roboczy Programu Warszawa Różnorodna 

Pracownicy Fundacji brali udział w pracach zespołu roboczego przygotowującego program Warszawa 

Różnorodna, który jest programem antydyskryminacyjnym. Przedstawiciele Fundacji uczestniczyli w 

pracach grupy ds. dyskryminacji ze względu na niepełnosprawnośd. W pracach uczestniczyła Pani Agata 

Pękala-Gawska - Wiceprzewodnicząca Zarządu. 

 

7.4. Forum Dialogu Społecznego 

Przedstawicielka Fundacji w 2010 roku uczestniczyła również w pracach Forum Dialogu Społecznego 

pracującym przy Pełnomocniku Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami 

pozarządowymi. 

 

8. Opis głównych zdarzeo prawnych o skutkach finansowych 

 

Głównymi zdarzeniami prawnymi o skutkach finansowych w 2010 r. były zawarte i kontynuowane umowy 

w ramach realizowanych projektów wymienionych w opisowej części. 

 

9. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego 

 

Prowadzona przez Fundację działalnośd gospodarcza (nr PKD: 91.33.Z) jest ściśle powiązana z działalnością 

statutową, a wypracowane w efekcie jej prowadzenia zyski są przeznaczane na cele statutowe. W 2010 r. 

prowadzono następujące formy działalności gospodarczej: 

 udostępnienie pracowni multimedialnej (nr PKD: 80.4); 

 usługa szkoleniowa (nr PKD: 80.4); 

 usługi reklamowe i promocyjne (nr PKD: 74.40 Z). 
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10. Uchwały zarządu: 

 

Lp. Data Zapis 

1 2010-04-19 

Zarząd Fundacji upoważnia p. Małgorzatę Leśniewską- Gajewską do potwierdzania za 
zgodnośd z oryginałem dokumentacji dotyczącej projektów pod nazwą "Ekspert w 
Regionie" przedkładanych Instytucji Wdrażającej, jaką jest Mazowiecka Jednostka 
Wdrażania Programów Unijnych.  

2 2010-04-12 

Zarząd Fundacji upoważnia p. Ewę Jarochowską. do  jednoosobowego 
reprezentowania Fundacji w zakresie czynności ujętych w umowie dot. realizacji 
programu "Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE 2010" zawartej 
pomiędzy Fundacją Bank Żywności SOS, ul. Stanisława Bodycha 97, Reguły, 05-820 
Piastów a Fundacją Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo. 

3 2010-04-29 

W związku z rezygnacją p. Tomasza Hardeckiego z funkcji wiceprzewodniczącego 
zarzad FPMIINR w dniu 29.04.2010 r. ponownie ukonstytuował się w składzie w 
sposób następujący: Przewodniczący - Bartosz Mioduszewski; Wiceprzewodnicząca - 
Agata Pękala-Gawska, Wiceprzewodnicząca - Magdalena Kisiel; Sekretarz - Anna 
Góral; Członek Zarządu - Aleksandra Michalak. (w załączniu do uchwały - rezygnacja z 
dniem 17 marca 2010 r. Pana Tomasza Hardeckiego z funkcji wiceprzewodniczącego 
zarządu FPMiINR)  

4 2010-05-13 

Zarzad upoważnia p. Ewę Kuljon - kierownika oddziału w Białymstoku oraz p. 
Berenikę Bielaczyc - kierownika oddziału w Opolu do jednoosobowego podpisywania 
dokumentacji związanej ze stażami w oddziale, wolontariatem w oddziale oraz 
praktykami w oddziale oraz jednoosobowego podpisywania umów z beneficjentami 
uczestniczącymi w szkoleniach organizowanych w oddziale. Do jednoosobowego 
podpisywania umów z beneficjentami w szkoleniach organizowanych w Centrum w 
Warszawie upoważnia p.  Agatę Pękalę- Gawską i Martę Poznaoską-Garczyoską. 

5 2010-05-13 

Zarząd podejmuje decyzję o wprowadzeniu nowego Regulamin Szkoleo oraz umów z 
beneficjentami uczestniczącymi w szkoleniach organizowanych w Centrach Edukacji i 
Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Warszawie, w Białymstoku i w 
Opolu. Nowy regulamin obowiązuje od dnia 24 maja 2010 r. Umowy obowiązują dla 
szkoleo, które rozpoczęły się po 24 maja 2010 r. Jednocześnie Zarząd podejmuje 
decyzję o ustaleniu kwoty 50 zł. jako kwoty bazowej za 1 godzinę szkolenia. 
Regulamin szkoleo i wzór umowy stanowią załącznik do uchwały.  

6 2010-05-20 

Zarząd upoważnia p. Agatę Pękalę-Gawską do jednoosobowego podpisywania 
wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją projektu pn."Certyfikowane szkolenia 
informatyczne - nowa szansa dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" 
realizowanego w ramach działania 7.2.1.PO KL.  

7 2010-10-05 

Zarząd odwołuje upoważnienie dla p. Ewę Kuljon z dnia 13-05-2010 r. a w to miejsce 
udziela upoważnienia dla p. Barbary Lewczuk pełniącej obowiązki kierownika 
oddziału w Białymstoku do jednoosobowego podpisywania wszelkiej dokumentacji 
związanej z: stażami w oddziale, wolontariatem w oddziale, praktykami w oddziale, 
oraz do jednoosobowego podpisywania umów z beneficjentami uczestniczącymi w 
szkoleniach organizowanych w oddziale.  
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8 2010-11-11 

Zarząd Fundacji upoważnia p. Magdalenę Kisiel do jednoosobowego podpisywania 
dokumentacji finansowej dot. proj. Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie 
"Integracja dla samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki - Priorytet VII - Poddziałania 7.2.1 - Rozwój i upowszechnienie 
aktywnej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie" zgodnie z zawartą umową nr 
ISD/NGO/7/2009 z dnia 03.08.09. 

9 2010-11-14 

Zarząd Fundacji upoważnia p. Łucję Kornaszewską do jednoosobowego 
podpisywania dokumentacji merytorycznej dot. proj. Warszawskiego Centrum 
Pomocy Rodzinie "Integracja dla samodzielności" współfinansowanego przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII – Poddziałanie 7.2.1 - Rozwój i 
upowszechnienie aktywnej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie" zgodnie z 
zawartą umową nr ISD/NGO/7/2009 z dnia 03.08.09. 

10 2010-11-22 
Zarząd Fundacji w dniu 22 listopada 2010 r. podjął decyzję o zaprzestaniu 
udostępniania kont dla podopiecznych w celu zbierania darowizn. Uchwała 
obowiązuje od 1 stycznia 2011 r.  

11 2010-12-02 

Zarząd Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo, 
powołuje z dniem 7 grudnia 2010 r. trzy Komisje Inwetaryzacyjne:  
1) Komisja inwentaryzacyjna odpowiedzialna za spis zasobów sprzętowych w 
lokalach w Warszawie (ul. Chmielna 126/50, ul. Twarda 51/55, ul. Narbutta 49/51 + 
sprzęt wypożyczony). 
§ Magdalena Kisiel  
§ Marta Poznaoska – Garczyoska 
§ Tomasz Hardecki 
2) Komisja inwentaryzacyjna odpowiedzialna za spis zasobów sprzętowych w lokalu 
w Białymstoku (ul. Legionowa 28 lok. 607) 
§ Barbara Lewczuk  
§ Joanna Kupraszewicz 
§ Marta Wytzler  
3) Komisja inwentaryzacyjna odpowiedzialna za spis zasobów sprzętowych w lokalu 
w Opolu (ul. Koraszewskiego 8-16) 
§ Berenika Bielaczyc 
§ Piotr Rudak 
§ Justyn Siedlak  
Komisje pracują w oparciu o Instrukcję Inwentaryzacyjną (stanowiącą załącznik do 
niniejszej uchwały).   
Prace mają zostad przeprowadzone w okresie 7- 21 grudnia 2010 r. 
 
Inwentaryzacja ma byd przeprowadzona w formie inwentaryzacji doraźnej a jej 
efekty służyd mają weryfikacji zapisów w księgach rachunkowych, korekta różnic 
pomiędzy stanem faktycznym a zapisami. 

12 2010-12-21 

Zarząd Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo, 
ustanawia przeprowadzenie – w oparciu o efekty przeprowadzonej w okresie  7-21 
grudnia 2010 r. Inwentaryzacji (w drodze spisu z natury) - weryfikacji zapisów w 
księgach rachunkowych oraz dokonanie korekty różnic pomiędzy stanem faktycznym 
a zapisami księgowymi ujmując w środkach trwałych środki majątkowe powyżej 
3500 zł. 

 

Tab. 10 Uchwały Zarządu Fundacji w 2010 r. 
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11. Przychody  

 

 
1) Przychody   

a) spadek 0 

b) zapis 0 

c) darowizny 38 284,83 

d) dotacje 2 403 987,17 

e) pozostałe przychody operacyjne 274 380,24 

f) działalnośd gospodarcza 75 433,56 

g) odsetki bankowe 49,51 

Wynik na działalności gospodarczej wynosił 55 260,88. W roku 2010 stosunek przychodu 
osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł 
wynosił 2,70%  

2)      Wysokośd kosztów wydatkowanych na:  

a) koszty działalności działao statutowych 2 273 154,32 

b) koszty działalności administracyjnej fundacji 
156854,14 

 

c) działalnośd gospodarcza 20 172,68 

d) pozostałe koszty 

275 933,10 

 

e) koszty finansowe 6 227,59 

3)      Dane o:  

a)  liczbie osób zatrudnionych w fundacji:  

 umowa o pracę 40,42 osoby (średniorocznie)  

 średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty - 34,40  

o kierownicy/dyrektorzy działów – 8   

o pracownicy projektów (w tym doradcy zawodowi, prawnicy, 
administratorzy sieci, instruktorzy, pracownicy obsługi i inni) - 22,9   

o pracownicy działu finansowo-księgowego - 3,5   

o osoby zatrudnione wyłącznie w działalności gospodarczej – 0  

 umowa o dzieło i umowa zlecenie – 160   

b) łącznej kwocie wynagr. wypłaconych przez fundację (brutto) 1 638 773,68 

 w tym wynagr. za prace zlecone i umowy o dzieło - cele stat. 328 573,00 

 w tym wynagr. os. zatrud. na umowę o pracę (brutto rocznie) 1 310 200,68 

 w tym wynagr. os. zatrud. wyłącznie w działalności gospodarczej 0 

c) wys. 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 288595,07 

 z tytułu pełnienia funkcji w organie fundacji 0 

 z tytułu wykonywania innych zadao 288 595,07 

 z tytułu kierowania działalnością gospodarczą 0 

d) wydatki na wynagrodzenia umów zlecenia 95 455,10 

e) kwoty ulokowane na rachunkach bankowych  

 Bank Pekao SA Oddział w Warszawie, ul. Towarowa 25, 00-958 Warszawa 

 Bank Milenium SA Oddział w Warszawie, Al. Niepodległości 124, Warszawa 

 
757 700,83 

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

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

h) nabytych pozostałych środkach trwałych 0 

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

 aktywa  787 372,98 

 zobowiązania krótkoterminowe 18 380,24 

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

 

 

a) przychody  2 403 987,17 

b) koszty  2  256 586,28 

c) wyniki 147 400,89 

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

1) Paostwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
2) Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie 
3) Miasta Stołecznego Warszawy 
4) Jednostek odpowiedzialnych za wdrożenie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
5) Wspólnej Drogi 
6) Miasta Białystok 
7) Miasta Opole  

Tab. 11 Przychody Fundacji w 2010 r. 
 

12.  Dane o udzielonych przez Fundację pożyczkach pieniężnych  

 

Lp. Pożyczkobiorca Wysokośd pożyczki Warunki przyznania pożyczki 
Podstawa statutowa udzielania 

pożyczek 

1 Janusz Roguski 5000,00 

Umowa pożyczki zawarta 
dnia  14 października 2009 r. 
oraz porozumienie z dnia 15 

września 2009 r. 

§. 3, pkt.2, podpunkt .12 

2 Beata Świniarska 3500,00 
Umowa pożyczki zawarta 
dnia 7 września 2009 r.  

§. 3, pkt.2, podpunkt .12 

Tab. 12 Udzielone przez Fundację pożyczki pieniężne w 2010 r. 
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13. Informacje o rozliczeniach Fundacji z budżetem z tytułu ciążących zobowiązao podatkowych, a także 

informacje w sprawie składanych deklaracji podatkowych 

 

Rozliczenia Fundacji z budżetem z tytułu ciążących zobowiązao podatkowych, a także 
informacje w sprawie składanych deklaracji podatkowych  

1) zobowiązania z tytułu podatków 834,00 

2) zobowiązania z tytułu ubezpieczeo 0,00 

Powyższe zobowiązanie było rozliczone w styczniu 2011 roku. 
Fundacja jest zwolniona z płacenia podatku dochodowego, ponieważ przeznacza cały 
zysk z działalności gospodarczej na cele statutowe. Na koniec okresu rozliczeniowego 
składany jest do Urzędu Skarbowego bilans, rachunek zysków i strat oraz deklaracja CIT-
8 o osiągniętych dochodach. Fundacja jest płatnikiem podatku od wynagrodzeo, podatku 
VAT oraz składek ZUS. Wszystkie te zobowiązania są realizowane na bieżąco.  

 

Tab. 13 Rozliczenia Fundacji w 2010 r. 

 

14. Informacja o przeprowadzonych w okresie sprawozdawczym kontrolach 

 

Lp. 
Data  
od 

Data do 
Jednostka 

kontrolująca 
Zares kontroli Wynik Uwagi 

1 02-07-
2010 

02-07-
2010 

Warszawskie 
Centrum 
Pomocy 
Rodzinie 

Zabezpieczenie danych 
osobowych uczestników projektu 
"Integracja dla samodzielności" 
współfinansowanego przez Unię 
Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki - 
Priorytet VII - Poddziałania 7.2.1 - 
Rozwój i upowszechnienie 
aktywnej przez Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie" 
zgodnie z zawartą umową nr 
ISD/NGO/7/2009 z dnia 03.08.09 
r., posiadanie upoważnieo do 
przetwarzania danych 
osobowych, deklaracji poufności 
podpisanych pracowników 
przetwarzających dane osobowe 
uczestników projektu. 

Brak zaleceo/uwag  

2 07-07-
2010 

07-07-
2010 

Urząd Miasta 
Stołecznego 
Warszawy, 
Biuro Polityki 
Społecznej 

Wizytacja zadania publicznego 
realizowanego na pdstawie 
umowy nr 
PS/B/VI/3/3/574/2009-2010 z 
dnia 15 grudnia 2009 r. 

Wniesiono o 
dopełnienie wymogu 
zawartego w par. 14 
umowy - umieszczenia 
w placówce informacji 
o dofinansowaniu 
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zadao ze środków 
m.st.Warszawy 

3 05-10-
2010 

15-11-
2010 

Najwyższa Izba 
Kontroli 

Kontrola realizacja programów 
wspierających osoby 
niepełnosprawne realizowanych 
zgodnie w oparciu o zawarte z 
Paostwowym Funduszem 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych umowy na 
przestrzeni 2007-2010 

Wniesienie o: 1) 
Udokumentowanie 
udzielonych zamówieo 
i zleceo oraz 
zakupionych usług i 
dzieł zgodnie z 
postanowieniami 
rozdziału III ust. 19 pkt. 
1) i 3) "Zasad zlecania 
przez PFRON zadao z 
zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej 
osób 
niepełnosprawnych 
fundacjom i 
organizacjom 
pozarządowym; 2) 
Opisywanie faktur i 
rachunków oraz 
operacji księgowych w 
systemie finansowo-
księgowym zgodnie z 
treścią umów o 
dofinansowanie; 3) 
Regulowanie 
zobowiązao 
wynikających z 
realizacji zada 
dofinansowanych przez 
PFRON zgodnie z 
kwotami wskazanymi w 
umowach 4) 
Wydzielenie 
rachunków bankowych 
oraz prowadzenie 
dokumentacji 
finansowej zgodnie z 
postanowieniami 
umów o 
dofinansowanie 5) 
Dokonywanie zwrotu 
niewykorzystanych 
środków w terminach 
określonych w 
umowach o 
dofinansowanie 6) 
Dokonywanie 
poprawek w ewidencji 
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księgowej zgodnie z 
art., 23 ust. 2 pkt. 3 
ustawy o 
rachunkowości 

4 16-11-
2010 

17-11-
2010 

Mazowiecka 
Jednostka 
Wdrażania 
Programów 
Unijnych w 
Warszawa 

Kontrola realizacji projektu UDA-
POKL 07.02.01-14-211/09-00 
zawartej w dniu 14.05.2010 

Brak zaleceo/uwag dla 
partnera projektu 
(FPMIINR) 

Kontrola 
została 
przepro
wadzon
a 
bezpośr
ednio u 
lidera 
projektu 
(Instytut 
Maszyn 
Matema
tycznych
), 
Fundacj
a 
Pomocy 
Matema
tyko i 
Informa
tykom 
Niespra
wnym 
Ruchow
o 
została 
poddan
a 
kontroli 
jako 
partner 
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projektu
. 

5 23-11-
2010 

23-11-
2010 

Urząd Miasta 
Stołecznego 
Warszawy, 
Biuro Polityki 
Społecznej 

Wizytacja zadania publicznego 
realizowanego na pdstawie 
umowy nr 
PS/B/VI/3/3/574/2009-2010 z 
dnia 15 grudnia 2009 r. 

Brak zaleceo/uwag  

6 06-12-
2010 

07-12-
2010 

Mazowiecka 
Jednostka 
Wdrażania 
Programów 
Unijnych w 
Warszawa 

Kontrola realizacji projektu PO KL 
09.05.00-14-210/09 "Ekspert w 
Regionie" 

Brak zaleceo/uwag  

Tab. 14 Kontrole w 2010 r. 

 

 

 

 

 


