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Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

FUNDACJA POMOCY MATEMATYKOM I INFORMATYKOM NIESPRAWNYM 
RUCHOWO

Kraj          POLSKA Województwo     
MAZOWIECKIE

Powiat WARSZAWSKI

Gmina WARSZAWA-
CENTRUM

Ulica TWARDA Nr domu 51/55 Nr lokalu 

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 00-818 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 22-697-87-84

Nr faksu 22-697-87-86 E-mail zarzad@idn.org.pl Strona www www.fpmiinr.org.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2004-07-23

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 00622967200000 6. Numer KRS 0000049694
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego)

Wg. stanu na dzień 31.12.2012

Zarząd:
Bartosz Mioduszewski – Przewodniczący Zarządu
Agata Pękala-Gawska – Wiceprzewodnicząca Zarządu
Magdalena Kisiel – Wiceprzewodnicząca Zarządu
Łucja Kornaszewska – Członek Zarządu
Anna Góral – Sekretarz

Od 27.03.2013 do - nadal

Zarząd:
Bartosz Mioduszewski – Prezes Zarządu
Agata Pękala-Gawska – Wiceprezes Zarządu
Łucja Kornaszewska-Antoniuk – Członek Zarządu
Iwona Raszeja-Ossowska – Członek Zarządu
Agata Spała – Członek Zarządu

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli 
lub nadzoru)

Wg. stanu na dzień 31.12.2012

Rada Fundacji:
Anna Cetnarowicz-Jutkiewicz - Przewodnicząca Rady Fundacji
Małgorzata Piątkowska - Wiceprzewodnicząca Rady Fundacji
Izabela Anuszewska - Członek Rady Fundacji
Wojciech Kreft - Członek Rady Fundacji
Jarosław Pałka - Członek Rady Fundacji
Agnieszka Żychalak - Członek Rady 
Dariusz Tomoń - Sekretarz Rady Fundacji

Od 27.03.2013 do - nadal

Rada Fundacji:
Ewa Gąsiorowska-Wirpszo – Przewodnicząca Rady 
Anna Cetnarowicz-Jutkiewicz – Wiceprze

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem działania Fundacji jest usamodzielnienie i poprawa jakości 
życia osób niepełnosprawnych poprzez zintegrowane działania 
aktywizacyjne, zmianę postaw otoczenia oraz wykorzystanie 
technologii informacyjno-komunikacyjnych.
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10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych 
organizacji na podstawie statutu organizacji)                       

1) kształcenie i doskonalenie zawodowe, szczególnie w zakresie 
informatyki,
2) organizacja procesu aktywizacji zawodowej i społecznej,
3) prowadzenie rzecznictwa i poradnictwa,
4) pośrednictwo i monitoring pracy,
5) opracowywanie narzędzi i metod służących poprawie sytuacji 
osób niepełnosprawnych,
6) prowadzenie badań i analiz,
7) tworzenie i prowadzenie portali i serwisów internetowych,
8) współpraca z instytucjami publicznymi, samorządowymi i branżą 
IT oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji celu statutowego,
9) współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji,
10) świadczenie bezpośredniej pomocy osobom 
niepełnosprawnym, w szczególności 
w zakresie informacyjnym, rehabilitacyjnym, zawodowym, 
organizacyjnym, psychologicznym i prawnym,
11) świadczenie wsparcia socjalnego (pomocy społecznej) osobom 
wpisanym do Rejestru Podopiecznych Fundacji.

11. Najważniejsze sfery działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 
działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 
ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2010 r. Nr 
234, poz. 1536), zaczynając od najważniejszej)

pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

Fundacja w 2005 roku utworzyła Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej 
Osób Niepełnosprawnych w Warszawie – w ramach PHARE 2004 oraz 
programu Unlimited Potential firmy Microsoft. CEiAZON realizuje działania z 
zakresu doradztwa, pośrednictwa i szkoleń, skierowane do osób 
niepełnosprawnych. Dzięki dofinansowaniu uzyskanemu ze środków PFRON w 
2009 roku utworzyliśmy analogiczne Centra w Białymstoku i Opolu. W roku 2012
 powstały natomiast Centra w Bydgoszczy i Łodzi. Centra działają w obszarze 
aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zamieszkujących 
na terenie województwa podlaskiego, opolskiego, łódzkiego, kujawsko-
pomorskiego oraz województw ościennych. Dzięki otwarciu oddziałów udaje 
nam się na większą skalę pomagać osobom niepełnosprawnym. CEiAZON w 
Warszawie, Białymstoku, Opolu, Bydgoszczy i Łodzi obejmują pomocą osoby 
niepełnosprawne z całej Polski. W Centrach, 
w ramach aktywizacji zawodowej, są realizowane trzy podstawowe rodzaje 
wsparcia: doradztwo, pośrednictwo pracy, szkolenia.
Doradztwo zawodowe, prawne, psychologiczne i aktywizacyjne 
Doradztwo zawodowe, prawne, psychologiczne i aktywizacyjne jest realizowane 
w formie indywidualnych konsultacji oraz zajęć warsztatowych. Działanie to 
obejmuje bezpłatne indywidualne konsultacje doradcze w formie konsultacji 
stacjonarnych, telefonicznych i internetowych. W Fundacji odbywają się 
konsultacje z różnych obszarów aktywizacji społeczno-zawodowej: 
• Zawodowe – doradca zawodowy pomaga klientom w:
o wyborze drogi zawodowej, 

działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
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o ocenie posiadanych predyspozycji, możliwości i aspiracji zawodowych, 
o doborze szkolenia zawodowego,
o stworzeniu dokumentów aplikacyjnych (zawodowe portfolio, CV, list 
motywacyjny),
o przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej (autoprezentacja), 
o wyborze metod poszukiwania zatrudnienia i innych możliwości rozwoju 
zawodowego.
• Aktywizacyjne – doradca ds. aktywizacji udziela szczegółowych informacji 
związanych m.in. z tematyką:
o dofinansowań ze środków PFRON (pokrycie kosztów nauki, kosztu zakupu 
sprzętu komputerowego, rehabilitacyjnego etc.),
o informacji dotyczących możliwości uzyskania karty parkingowej dla osoby 
niepełnosprawnej i karty N+,
o aktualnej oferty bezpłatnych szkoleń i kursów poza Fundacją,
o oferty innych instytucji pomocowych dla osób z niepełnosprawnością 
(pośrednictwo pracy, projekty itp.),
o ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych.
Doradca pomaga znaleźć miejsca, gdzie klienci mogą uzyskać wsparcie 
finansowe, rzeczowe, asystenckie czy wolontarystyczne. Doradcy tworzą także 
Indywidualny Plan Działań (IPD), w którym wpisują wszelkie usługi – tj. 
szkolenia, kursy IT, kursy e-learningowe, warsztaty psychoedukacyjne, 
seminaria prawne, doradztwa, pośrednictwo pracy – z jakich beneficjenci chcą 
skorzystać w Fundacji. Doradcy przeprowadzają również testy preferencji 
zawodowych klientów.
• Prawne – doradca-prawnik pomaga klientom w:
o rozwiązywaniu problemów prawnych dotyczących zatrudnienia,
o rozpoczęciu działalności gospodarczej,
o rozwiązaniu zaniedbanych spraw urzędowych. 
Prawnicy doradzają również z zakresu prawa pracy i praw osób 
niepełnosprawnych.
• Psychologiczne – doradca-psycholog pomaga klientom w przełamywaniu barier 
psychologicznych utrudniających poszukiwanie pracy (niska samoocena, brak 
wiary we własne możliwości, strach przed wyjściem z domu czy 
usamodzielnieniem się itp.). 
W ramach konsultacji psychologicznych można uzyskać wsparcie w sytuacjach 
związanych 
z podjęciem aktywności zawodowej oraz adaptacji do nowych warunków 
związanych 
z zatrudnieniem. Psycholog pomaga znaleźć placówki świadczące usługi 
psychoterapeutyczne lub inne formy wsparcia psychologicznego odpowiadające 
potrzebom naszych klientów. Psychologowie przeprowadzają także testy 
preferencji zawodowych.
• Finansowe i biznesowe – doradcy udzielają porad dotyczących aspektów 
prowadzenia działalności gospodarczej, konsultacji biznesplanów, pozyskiwania 
środków na własną firmę oraz zarządzania budżetami domowymi, wychodzenia 
z zadłużenia, produktów bankowych i inwestycyjnych.
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 zostało przeprowadzonych 6124 
indywidualnych konsultacji doradczych, w tym:
• doradztwo zawodowe – 3082 konsultacji indywidualnych,
• doradztwo prawne – 991 konsultacji indywidualnych,
• doradztwo psychologiczne – 423 konsultacji indywidualnych,
• doradztwo aktywizacyjne – 1605 konsultacji indywidualnych,
• doradztwo finansowe i biznesowe – 20 konsultacji.

Pośrednictwo pracy obejmuje pomoc w znalezieniu pracy osobie 
niepełnosprawnej, współpracę z pracodawcami i wsparcie ich w procesie 
zatrudniania niepełnosprawnych pracowników.
W 2012 r. dzięki działalności Agencji Pośrednictwa Pracy w pięciu oddziałach: 
Warszawie, Opolu, Białymstoku, Bydgoszczy i Łodzi, zatrudnienie podjęło 322 
beneficjentów z terenu całej Polski (na podstawie umów o pracę lub umów 
cywilnoprawnych). W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. specjaliści ds. 
pośrednictwa pracy pozyskali 519 nowych ofert pracy w różnych branżach 
(zdecydowaną większość stanowiły oferty pracy na cały etat). Pracownicy 
promowali ofertę biura pośrednictwa pracy wśród 1412 firm/organizacji/instytucji. 
Nawiązano współpracę ze 194 firmami, instytucjami bądź organizacjami 
poszukującymi pracowników. W odpowiedzi na ogłoszenia rekrutacyjne do 
pracodawców zostało wysłanych 2369 dokumentów aplikacyjnych (CV i listy 
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motywacyjne) osób niepełnosprawnych poszukujących pracy.
Szkolenia – m.in. kursy z zakresu obsługi komputera i Internetu, obsługi 
programów graficznych, przedsiębiorczości, edukacji i zatrudniania osób 
niepełnosprawnych, a także szkolenia psychoedukacyjne  i prawne. Szkolenia 
przeprowadzane są w różnych formach: stacjonarnej, zdalnej (e-learningowej) i 
mieszanej (blended learning).
Szkolenia stacjonarne
W ramach działań szkoleniowych realizowanych przez Fundację w 2012 roku 
zostały przeprowadzone:
• szkolenia umiejętności komputerowych (poziom podstawowy, poziom 
zaawansowany) 
o Obsługa komputera i Internetu: Poziom I,
o Obsługa komputera i Internetu: Poziom II,
o Pakiet programów Microsoft Office: Word, Excel, Power Point, Access, 
o Przygotowanie do zdobycia certyfikatu ECDL,
o Tworzenie stron internetowych w języku HTML i CSS,
o Grafika komputerowa (w oparciu o programy ADOBE).
• szkolenia zawodowe
o Język angielski – poziom podstawowy i zaawansowany,
o Profesjonalny pracownik administracyjno-biurowy,
o Bądź przedsiębiorczy,
o Rachunkowość, rozliczanie i sprawozdawczość w projektach finansowanych 
ze środków Funduszy Strukturalnych, 
o Pracownik działu kadr i finansów,
o Od pomysłu do projektu – pozyskiwanie środków z Funduszy Strukturalnych 
od podstaw,
o Obsługa administracyjna projektów finansowanych ze środków Funduszy 
Strukturalnych.
• warsztaty psychoedukacyjne 
o Trening autoprezentacji – rozmowa kwalifikacyjna,
o Trening zarządzania sobą w czasie i planowania,
o Trening rozwoju osobistego,
o Trening radzenia sobie ze stresem,
o Trening asertywności,
o Trening efektywnej komunikacji,
o Trening aktywnego poszukiwania pracy,
o Trening rozwoju osobistego,
o Trening autoprezentacji – rozmowa kwalifikacyjna z elementami wizażu,
o Trening rozwoju osobistego,
o Trening szybkiego uczenia się i zapamiętywania,
o Trening motywacji i skutecznej realizacji celów,
o Ja, kobieta – bądź w zgodzie ze sobą – sięgnij po marzenia.
• seminaria prawne
o Prawa osób niepełnosprawnych,
o Podstawy prawa pracy,
o Aspekty prowadzenia działalności gospodarczej,
o Prawa pacjenta,
o Prawa konsumenckie,
o Prawo pracy dla osób niepełnosprawnych,
o Kobieta a niepełnosprawność, czyli o uprawnieniach kobiet w Polsce,
o Praktyczne prawo,
o ABC niepełnosprawnego pracownika.

Szkolenia zewnętrzne i dofinansowanie edukacji formalnej
W ramach działań szkoleniowych realizowanych przez Fundację dla 8 
Beneficjentów zostały wykupione specjalistyczne szkolenia zewnętrzne (w 
innych instytucjach lub firmach szkoleniowych), umożliwiające 
podniesienie/pozyskanie kwalifikacji w obszarach, w których Fundacja nie 
prowadzi szkoleń otwartych dla osób niepełnosprawnych. 
Szkolenia e-learningowe
Fundacja oferuje swoim klientom dostęp do bezpłatnych szkoleń e-
learningowych, które są udostępniane na Platformie WBTServer. 
W 2012 roku przygotowano 3 nowe szkolenia e-learningowe, które dostępne są 
już w ofercie.
W 2012 roku z bezpłatnych szkoleń e-learningowych skorzystało 74 
uczestników. Użytkownicy najchętniej korzystali ze szkoleń: ECDL podstawy, 
ECDL zaawansowany, Własna firma, Adobe Photoshop, Adobe Ilustrator, Adobe 
Indesign, E-firma, Wspomaganie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.
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Wypożyczanie sprzętu komputerowego
Uczestnicy szkoleń stacjonarnych (w szczególności kursów z zakresu podstaw 
obsługi komputera) mieli możliwość wypożyczenia w Fundacji (w Centrum w 
Warszawie) komputera pozwalającego na ćwiczenie umiejętności nabytych 
podczas zajęć. Z możliwości wypożyczenia sprzętu komputerowego w 2012 
roku skorzystało 14 osób.

Opis działań realizowanych w 2012 r. w ramach programu Centra Edukacji i 
Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych
Fundacja od wielu lat z powodzeniem pozyskuje środki finansowe na realizację 
działań projektowych. Nasze projekty realizujemy w oparciu o:
• Standardy usług świadczonych przez Centra Edukacji i Aktywizacji Zawodowej 
Osób Niepełnosprawnych, obejmujące opisy jednostkowych usług szczególnie 
istotnych w procesie aktywizacji społecznej i zawodowej osób 
niepełnosprawnych, wraz ze wskazaniami dotyczącymi realizacji danej usługi 
oraz wykazem dokumentacji i zasobów potrzebnych do wykonania usługi;
• wypracowany i wdrożony Model zintegrowanego wsparcia świadczonego 
ramach naszych Centrów. 
Wszystkie te standardy służą zapewnieniu wysokiej jakości usług świadczonych 
przez Fundację. Aby zachować poziom świadczonych usług, zatrudniamy tylko 
doskonale wykwalifikowaną kadrę specjalistów z bogatą wiedzą i 
doświadczeniem w pracy z osobami niepełnosprawnymi w danym obszarze. 
Dzięki kwalifikacjom personelu pracującego w Centrach osiągamy wysokie 
wskaźniki zatrudnieniowe – w roku 2012 dzięki naszemu wsparciu zatrudnienie 
na otwartym rynku pracy znalazły 322 osoby niepełnosprawne. W 2012 
zrealizowaliśmy 6124 usługi doradcze (zawodowe, aktywizacyjne, prawne, 
psychologiczne) oraz 10508 godzin szkoleń zawodowych oraz IT.

Projekty zrealizowane w ramach programu Centra Edukacji i Aktywizacji 
Zawodowej Osób Niepełnosprawnych.
• Projekt: Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych – 
przygotowanie osób niepełnosprawnych do podjęcia zatrudnienia; realizowany w 
okresie 15.11.2009-30.11.2012; finansowany ze środków Urzędu Miasta 
Stołecznego Warszawy.
Celem projektu było zwiększenie niezależności niepełnosprawnych 
mieszkańców Warszawy zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ich 
integracja z resztą społeczeństwa.
W 2012 r. w wsparciem objęto 281 osób.
• Projekt: Staże i szkolenia specjalistyczne dla osób niepełnosprawnych; 
realizowany w okresie 1.12.2010-30.06.2012; finansowany ze środków EFS.
Celem projektu było podniesienie poziomu integracji społeczno-zawodowej oraz 
zdolności do zatrudnienia osób niepełnosprawnych, będących w wieku 
aktywności zawodowej, pozostających bez zatrudnienia i zamieszkujących na 
terenie województwa opolskiego. 
W 2012 r. wsparciem objęto 37 osób.
• Projekt: Podstawowe umiejętności na rynku pracy – organizowanie i 
prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz 
zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych aktywizujących 
zawodowo i społecznie te osoby; realizowany w okresie 01.04.2010-31.03.2013; 
finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych.  
Celem ogólnym projektu było wejście beneficjentów projektu na rynek pracy. 
Cele szczegółowe to: rozwój umiejętności i kompetencji społecznych 
niezbędnych na rynku pracy oraz wzrost aktywności w obszarze poszukiwania 
pracy u beneficjentów projektu.
W 2012 r. wsparciem objęto 1408 osób 
• Projekt: Specjalistyczne umiejętności na rynku pracy – organizowanie i 
prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz 
zespołów aktywności społecznej dla osób niesprawnych, aktywizujących 
zawodowo i społecznie te osoby; realizowany w okresie 01.01.2012-31.12.2012; 
finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych.
Celem ogólnym projektu było wejście beneficjentów projektu na rynek pracy. Do 
celów szczegółowych projektu zaliczamy: wzrost wśród beneficjentów projektu 
kompetencji i umiejętności w obszarze przedsiębiorczości, Trzeciego sektora, 
Funduszy Strukturalnych, w obszarze językowym, w zakresie IT, wzrost 
aktywności w obszarze poszukiwania pracy, rozwój umiejętności i kompetencji 
społecznych niezbędnych na rynku pracy. W 2012 r. w projekcie udział wzięło 
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891 osób.
• Projekt: Studium Projektowania Graficznego i Multimediów; realizowany w 
okresie 01.09.2011-28.02.2014; finansowany ze środków EFS.  
Celem projektu jest podniesienie w latach 2011-2014 aktywności zawodowej i 
społecznej oraz zdolności do zatrudnienia w zawodzie projektant grafiki i 
multimediów w grupie 20 osób niepełnosprawnych z wykształceniem minimum 
średnim będących w wieku aktywności zawodowej , pozostających bez 
zatrudnienia i zamieszkujących w województwie podlaskim. W 2012 r. 
wsparciem objęto 20 osób.
• Projekt: Wiem więcej, żyję lepiej – poradnictwo psychologiczne i społeczno-
prawne skierowane do osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem nowych 
technologii; realizowany w okresie 01.07-31.12.2012; finansowany ze środków 
Urzędu Miasta Białystok.
Celem głównym projektu było zapobieganie wykluczeniu społecznemu oraz 
bierności zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie psychologiczne 
oraz zwiększenie wiedzy prawnej, w szczególności na temat przysługujących 
uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej 
wśród członków tej grupy. W 2012 r. wsparciem objęto 69 osób. 
• Projekt: Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej – Oddziały Bydgoszcz i 
Łódź; realizowany w okresie 1.04.2012-31.03.2015; finansowany ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Celem głównym projektu jest podniesienie w latach 2012-2015 aktywności 
zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia/wejścia na rynek pracy w 
grupie 940 osób niepełnosprawnych, nieaktywny zawodowo, pozostających w 
wieku produkcyjnym i zamieszkałych na terenie województw Łódzkiego i 
Kujawsko-Pomorskiego oraz województw ościennych. 
W 2012 r. wsparciem objęto 298 osób.
• Projekt: Wiem więcej, mogę więcej; realizowany w okresie 01.08.2012-
31.12.2012; finansowany przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej ze 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Celem głównym projektu było pogłębienie praktycznej wiedzy, w szczególności  
z zakresu orzecznictwa, uprawnień na rynku pracy, przysługujących ulg, 
możliwości korzystania z dofinansowań ze środków PFRON, którą osoby 
niepełnosprawne będą mogły wykorzystać w życiu codziennym, co będzie miało 
znaczący wpływ na jakość ich życia oraz zwiększenie ich aktywności społecznej 
i zawodowej.  
W ramach projektu wyprodukowano i udostępniono w Internecie 6 filmów 
informacyjnych.
• Projekt: Kompetencje ICT szansą dla grup defaworyzowanych na podlaskim 
rynku pracy; realizowany w okresie 01.10.2012-31.08.2014; finansowany ze 
środków EFS.  
Głównym celem projektu jest podniesienie w okresie od 10.2012 do 08.2014 
kompetencji ICT wśród 200 dorosłych mieszkańców Podlasia, należących do 
grup defaworyzowanych na podlaskim rynku pracy. 
Realizacja działań skierowanych do beneficjentów rozpocznie się w 2013 roku.
• Projekt: Podnoszę swoje kwalifikacje – aktywizuję innych; realizowany w 
okresie 01.09.2011-31.03.2012; finansowany ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.   
Celem głównym projektu był wzrost wiedzy i umiejętności 142 osób – 
mieszkańców województwa mazowieckiego, podlaskiego i opolskiego (i 
województw ościennych), zaangażowanych w proces aktywizacji zawodowej i 
społecznej osób niepełnosprawnych. W 2012 r. wsparciem objęto 142 osoby.

Program e-Centra  
Program e-Centra został powołany przez Fundację dzięki wsparciu 
merytorycznemu i finansowemu firmy Microsoft oraz The Alliance on Skills for 
Employability. Głównym celem Programu jest wsparcie w działaniu i rozwoju 
istniejących w Polsce Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (tzw. PIAP-
ów), w szczególności Centrów Kształcenia na Odległość na Wsiach. Program 
zakłada stworzenie systemowego rozwiązania, które połączy e-Centra w sieć i 
stworzy infrastrukturę wsparcia dla niej zarówno na poziomie regionalnym, jak i 
ogólnopolskim. e-Centra stanowią doskonałe narzędzie do działań edukacyjnych 
i aktywizacyjnych, mogą wspierać przedsiębiorczość, przeciwdziałać 
wykluczeniu społecznemu i cyfrowemu oraz na wielu płaszczyznach wspierać 
rynek pracy w Polsce. Dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu potencjału tych 
placówek możliwe będzie wsparcie rozwoju kapitału ludzkiego w regionach oraz 
wdrożenie rozwiązań przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu 
dyskryminowanych grup społecznych, np. osób niepełnosprawnych, starszych, 
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mieszkańców wsi. 
Geneza Programu sięga czasów realizacji projektu „Centra Kształcenia na 
Odległość na Wsiach”. W ramach projektu w okresie od czerwca 2007 do 
grudnia 2008 roku Fundacja współtworzyła 404 centra kształcenia na odległość. 
Centra wyposażone zostały w sprzęt komputerowy, biurowy 
i specjalistyczny, pozwalający osobom niepełnosprawnym na pracę z 
komputerem, oraz pakiet 51 szkoleń e-learningowych z różnych dziedzin. 
Obecnie centra kontynuują działania, do których realizacji zostały powołane – 
pomagają rozwinąć umiejętności społeczne i zawodowe, prowadzą bezpłatne 
szkolenia e-learningowe oraz pobudzają aktywność kulturalną lokalnej 
społeczności. Fundacja zadbała o to, aby zatrudnieni w centrach opiekunowie 
zostali przeszkoleni w aktywizowaniu osób niepełnosprawnych i niesieniu im 
określonych form pomocy. 
Program e-Centra wykracza ilościowo poza 404 centra kształcenia na odległość. 
W ramach różnych programów i projektów powstały w całej Polsce inne placówki 
o podobnym profilu działalności, które obecnie posiadają podobne problemy. 
Według różnych szacunków centrów w Polsce jest około 8000. Celem programu 
jest zwrócenie uwagi władz państwowych, samorządowych, organizacji 
pozarządowych i innych instytucji na konieczność podjęcia spójnych i trwałych 
działań zmierzających do wsparcia centrów. Konieczne jest wyznaczenie 
miejsca centrów w polityce państwa, ponieważ nakład inwestycyjny poniesiony 
przez społeczeństwo powinien zostać w pełni wykorzystany. Fundacja w ramach 
swoich możliwości podejmuje działania informacyjno-promocyjne, a także 
udziela merytorycznego wsparcia poprzez wdrażanie w poszczególnych 
centrach projektów, nowych szkoleń i oprogramowania informatycznego. 
Fundacja przywiązuje szczególną uwagę do działań mających na celu 
aktywizację osób niepełnosprawnych poprzez specjalnie dostosowaną i 
dostępną ofertę centrów. 
Opis działań realizowanych w 2012 r. w ramach programu e-Centra Fundacja 
prowadzi kompleksowe działania mające na celu wsparcie e-Centrów. Działania 
te obejmują: 
• zbieranie i opracowywanie informacji na temat liczby e-Centrów – położenia, 
wyposażenia, sposobów wykorzystywania (dobrych praktyk) i potencjału, jakim 
centra mogą służyć lokalnym społecznościom,
• promocję potencjału e-Centrów: informowanie wszystkich potencjalnie 
zainteresowanych podmiotów (strona rządowa, samorządowa wszystkich 
szczebli, organizacje pozarządowe, partnerzy biznesowi) o możliwościach 
ogromnej bazy infrastrukturalnej, użytecznej m.in. do celów edukacyjnych, 
społecznych, aktywizacyjnych, kulturalnych,
• działalność lobbingową u przedstawicieli władz w sprawie potrzeby 
wykorzystania potencjału e-Centrów i potrzebnych w tym celu rozwiązań i 
inwestycji,
• działania mające na celu wsparcie centrów poprzez oferowanie im: darmowego 
oprogramowania, szkoleń, narzędzi promocyjnych, publikacji itp. 
Firma Microsoft wsparła program e-Centra grantem w wysokości 60 000 USD.

Projekty realizowane w 2012 r. w ramach programu e-Centra
• Projekt: e-Centra szansą na usamodzielnienie się niepełnosprawnych 
mieszkańców 
z terenów wiejskich, realizowany w okresie 01.04.2010-31.03.2013; finansowany 
ze środków Państwowego  Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Celem ogólnym projektu jest zwiększenie samodzielności osób 
niepełnosprawnych (beneficjentów projektu), w tym wykorzystanie potencjału 9 
wybranych powiatowych Centrów Kształcenia na Odległość poprzez wdrożenie 
w ich strukturze powiązanych ze sobą specjalistycznych działań mających 
zwiększyć zaradność życiową i niezależność osób niepełnosprawnych 
zamieszkujących tereny wiejskie. W 2012 r. wsparciem objęto 123 osoby.
• Projekt: Lokalni Liderzy Animacji Czasu Wolnego w Gminie Tarnów Opolski, 
realizowany w okresie 01.07.2012-30.11.2012, finansowany ze środków EFS. 
Celem projektu było przygotowanie w okresie 01.07-30.11.2012 r. 10 
mieszkańców Gminy Tarnów Opolski do pełnienia roli lokalnych liderów animacji 
czasu wolnego dzieci i młodzieży. W 2012 r. wsparciem objęto 10 osób.
Działania realizowane w ramach Programu e-Centra zostały sfinansowane ze 
środków: 
1. Europejskiego Funduszu Społecznego- Program Operacyjny Kapitał Ludzki, 
2. Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
3. Funduszy Firmy Microsoft.
Beneficjencie ostateczni Fundacji w 2012 r. 
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W 2012 roku ze wsparcia świadczonego przez Fundację Pomocy Matematykom 
i Informatykom Niesprawnym Ruchowo skorzystało aż 2651 osób 
niepełnosprawnych. Wśród beneficjentów ostatecznych dominują osoby o 
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 
– osoby te stanowią 63% opisywanej zbiorowości. Najczęściej występujący 
rodzaj niepełnosprawności stanowią schorzenia narządów ruchu, choroby 
psychiczne oraz niepełnosprawność sprzężona.
Analizując wiek beneficjentów Fundacji, warto zwrócić uwagę na duży odsetek 
osób w wieku do 25 oraz powyżej 50 lat. Osoby w tych grupach wiekowych mają 
największe problemy ze znaleziem zatrudnienia. Bogata i różnorodna oferta 
Fundacji zaspokaja potrzeby beneficjentów, umożliwiając zdobywanie i rozwój 
kwalifikacji osobom znajdującym się na różnych etapach kariery zawodowej. 
Pod względem płci przewagę wśród beneficjentów Fundacji stanowią kobiety.
Z racji dużego zaangażowania Fundacji w organizację wsparcia na terenach 
małomiasteczkowych i wiejskich co roku przybywa beneficjentów z obszarów wsi 
i miast liczących do 25 tys. mieszkańców. Obszary te nie otrzymują 
wystarczającej oferty wparcia dla osób niepełnosprawnych, dlatego stwarzane 
przez Fundację możliwości rozwoju i aktywizacji są tam szczególnie ważne.

Strategia Fundacji – opis prac przeprowadzonych w 2012 r.
W 2011 roku w ramach etapu roboczego budowy strategii przygotowany został 
dokument: Strategia Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom 
Niesprawnym Ruchowo na lata 2011-2014. 
Celem strategicznym przyjętym w Strategii jest wzmocnienie potencjału Fundacji 
jako instytucji kreującej i realizującej politykę państwa wobec osób 
niepełnosprawnych. Zawartość dokumentu ma posłużyć skuteczniejszemu 
zarządzaniu organizacją, lepszemu dostosowaniu podejmowanych działań do 
interesów klientów oraz partnerów Fundacji, a także uzyskaniu przewagi 
konkurencyjnej organizacji. Przeprowadzony etap tworzenia Strategii pozwolił 
określić aktualną kondycję Fundacji, wytyczyć cele na lata 2013-2014 oraz 
przejść do końcowej fazy formułowania, ogłoszenia i przyjęcia realizacji Strategii. 

Fundacja, pretendując do miana instytucji kreującej i realizującej politykę 
państwa wobec osób niepełnosprawnych, za szczególnie istotną uważa 
możliwość prezentowania i promowania korzystnych rozwiązań w obszarze 
aktywizacji zawodowej tej grupy społecznej. Sprzyja temu przynależność 
Fundacji do ciał odpowiadających za konsultacje społeczne, w tym również do 
sieci i zrzeszeń
• Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych,
• Koalicja na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością,
• Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA,
• Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok, 
• Opolskie Forum Organizacji Socjalnych – OFOS,
• Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni,
• European Alliance on Skills for Employability,
• Telecentre Europe,
• Creative Communication Cluster,
• Komisja Dialogu Społecznego ds. Poradnictwa Specjalistycznego przy UM 
m.st. Warszawy,
• Komisja Dialogu Społecznego ds. Osób Niepełnosprawnych przy UM m. st. 
Warszawy,
• Komisja ds. Dostępności Przestrzeni Miejskiej przy Prezydencie Miasta 
Białegostoku,
• Referat Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu 
Marszałkowskiego w Łodzi.
Reprezentowanie Fundacji oraz zaangażowanie pracowników w komisjach, 
grupach roboczych, spotkaniach czy konsultacjach mających istotny wpływ na 
politykę państwa wobec osób niepełnosprawnych stanowi ważny składnik 
działań Fundacji.

Rzecznictwo i federalizacja
Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo 
nawiązała współpracę z instytucjami rynku pracy i integracji społecznej, z 
biurami karier i pełnomocnikami osób niepełnosprawnych uczelni wyższych oraz 
innymi organizacjami pozarządowymi:
• Instytucje rynku pracy i integracji społecznej 
• Biura karier oraz pełnomocnicy osób niepełnosprawnych uczelni wyższych
• Organizacje pozarządowe
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• Komisje i koalicje 

Fundacja przedstawia merytoryczne stanowisko w sprawach dotyczących 
aktywizacji osób niepełnosprawnych – stąd jej aktywność jako organizatora oraz 
częstego uczestnika w wydarzeniach dotyczących tej problematyki.

Standardy usług 
W roku 2011, w celu ujednolicenia pracy we wszystkich Oddziałach Fundacji, 
zostały opracowane ogólne wytyczne do pracy nad standaryzacją w roku 2012. 
W marcu 2012 roku został powołany zespół aktualizujący i pozszerzający 
standardy usług realizowanych we wszystkich Oddziałach/Centrach Fundacji. 
Zespół w trakcie pracy konsultował standardy ze wszystkimi pracownikami 
merytorycznymi Fundacji. 
Uaktualnione, doprecyzowane Standardy usług Fundacji zostały zatwierdzone 
przez Zarząd Fundacji i obowiązują od grudnia 2012 roku wszystkie 
Oddziały/Centra Fundacji.

Pozyskiwanie środków
Dział Pozyskiwania Środków został wyodrębniony w strukturze organizacyjnej 
Fundacji w sierpniu 2012 r. Do głównych celów Działu należy bieżące 
pozyskiwanie środków ze źródeł grantowych (m.in. środki PFRON, UE) oraz 
pozagrantowych (działalność fundraisingowa). Jednym z celów Działu jest także 
projektowanie innowacji, rozumiane jako współtworzenie koncepcji nowych usług 
rynku pracy wdrażanych przez Fundację w całym kraju. Do 12.2012 r. zostały 
opracowane procedury, schematy, procesy i wzory dokumentów, strukturyzujące 
i usprawniające pracę Działu. Pierwszym sukcesem fundraisingowym Działu 
było pozyskanie nieodpłatnej usługi audytu zewnętrznego sprawozdania 
finansowego Fundacji za rok 2012. Jednocześnie w roku 2012 udało się 
pozyskać środki na realizację kilku projektów
Działania promocyjne i informacyjne
Promocja Centrów Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych 
wiąże się 
z regularnym docieraniem do szerokiej grupy potencjalnych klientów Fundacji – 
osób niepełnosprawnych i ich otoczenia – w sposób bezpośredni, jak i za 
pośrednictwem mediów, poprzez budowanie relacji z instytucjami, a także 
uczestnictwo w wydarzeniach, które umożliwiają zaprezentowanie oferty 
Centrów. 
W pierwszej połowie 2012 r. działania obejmowały promowanie trzech 
oddziałów: w Białymstoku, Opolu i Warszawie, oraz realizowanych tam 
projektów. W lipcu powstały dwa nowe oddziały: w Bydgoszczy i Łodzi. Głównym 
wyzwaniem komunikacyjnym było dla nich rozpowszechnienie informacji i 
nawiązanie kontaktów skutkujących współpracą i promujących te dwa Centra. 
Szczególnie ważne były konferencje inaugurujące ich działalność.
Działania promocyjno-informacyjne obejmowały: 
• Opracowanie, produkcję i dystrybucję materiałów drukowanych (plakaty, ulotki, 
broszury, gazetki) w biurach Fundacji, wśród beneficjentów, w instytucjach 
integracji społecznej, instytucjach pomocowych, instytucjach rynku pracy, 
instytucjach służby zdrowia, organizacjach pozarządowych.
• Opracowanie, produkcję i dystrybucję gadżetów promocyjnych (pendrive’y, 
torby, teczki, długopisy) wśród beneficjentów objętych projektami, uczestników 
konferencji itp.
• Opracowanie, produkcję i ekspozycję materiałów promocyjno-identyfikacyjnych 
(roll-upy, tabliczki).
• Tworzenie i publikację informacji na stronie internetowej Fundacji, na stronach i 
forach dla osób niepełnosprawnych (m.in. www.ipon.pl, www.niepelnosprawni.pl, 
www.bezbarier.pl, ngo.pl, aktywniobywatele.uml.lodz.pl, bialystokonline.pl), 
stronach lokalnych serwisów informacyjnych, organizacji pozarządowych, 
instytucji pomocowych oraz na portalu Facebook (profil główny Fundacji i strony 
Centrów), GoldenLine.pl, profeo.pl.
• Opracowanie i upowszechnianie drogą elektroniczną informacji o działaniach 
realizowanych przez Centra Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych (kursy, szkolenia, konsultacje indywidualne, oferty pracy) – 
wśród klientów Fundacji, organizacji, instytucji 
i firm.
• Opracowanie/aktualizacja baz mediów, dystrybucja informacji prasowych, 
monitoring mediów. 
• Opracowanie/aktualizacja baz instytucji pomocowych i organizacji 
pozarządowych.
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• Publikacja artykułów sponsorowanych, reklam prasowych, spotów radiowych, 
reklam 
w komunikacji miejskiej.
• Współpraca z instytucjami pomocowymi, samorządami, szkołami wyższymi, 
organizacjami studenckimi, biurami karier, przedstawicielami pracodawców – 16 
spotkań informacyjno-promocyjnych (w tym kontakty indywidualne).
• Organizacja wydarzeń promocyjno-informacyjnych (dni otwarte, konferencje, 
spotkania informacyjne) – 10 wydarzeń.
• Udział w wydarzeniach promocyjno-informacyjnych, w tym stanowiska 
promocyjne, wystąpienia ekspercie, uczestnictwo w konferencjach, panelach, 
pracach stowarzyszeń, komisji itp. – 37 wydarzeń.
• Udział w targach pracy – 6 wydarzeń.
• Udział w konkursach – 3 nagrody (dla Oddziału w Opolu, dla Fundacji i Anny 
Drabarz, doradcy zawodowego z Białegostoku).

Działania społeczne i integracja osób niepełnosprawnych
W 2012 roku wśród działań Fundacji ukierunkowanych na integrację osób 
niepełnosprawnych oraz zapewniających możliwość integracji ze środowiskiem 
osób sprawnych znalazły się:
Administrowanie ogólnomiejską stroną poradniczą www.poradnictwo.waw.pl 
Staże i wolontariat w Fundacji
Bank Żywności dary rzeczowe – paczki żywnościowe 
Wspomaganie w gromadzeniu środków finansowych na leczenie i rehabilitację
Aktywizacja i integracja społeczna dla naszych podopiecznych 
W roku 2012 w ramach działań aktywizujących społecznie Fundacja 
zrealizowała projekty „Festiwal różnorodności”,  „Aktywni w kulturze” oraz 
„Akademia plastyczna”. 
• Projekt: Festiwal różnorodności realizowany w okresie 1.01.2012-31.12.2012, 
finansowany ze środków Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. 
Cel projektu:  Głównym celem projektu było zwiększenie samodzielności osób 
niepełnosprawnych, poprzez zaangażowanie ich w działalność artystyczną, 
kształtowanie w nich twórczej postawy wobec otaczającej rzeczywistości oraz 
stwarzanie warunków sprzyjających prawidłowemu rozwojowi społecznemu. W 
ramach projektu wsparciem objęto 212 osób.
• Projekt: Aktywni w Kulturze realizowany w okresie 01.09.2012-31.03.2013, 
finansowany ze środków Fundacji Wspólna Droga.
Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i rozwój zainteresowań 
30 osób niepełnosprawnych. 
W 2012 zrealizowano „Warsztat tworzenia biżuterii” w Opolu, wsparciem objęto 
9 osób; pozostałe zakładane w projekcie działania (kolejne warsztaty, 
opracowanie i druk folderu) zaplanowano na rok 2013.
• Projekt: Akademia plastyczna realizowany w okresie 1.09.2011 – 31.01.2012, 
finansowany ze środków Fundacji Wspólna Droga.  
Celem projektu było zwiększenie aktywności społecznej i rozwój zainteresowań 
20 osób niepełnosprawnych z terenu Mazowsza i Podlasia. W 2012 r. 
wsparciem objęto 20 osób.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację 
działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, 
„zagranica”)

cały kraj

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji 
społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w 
przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o 
systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1
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3. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie 
sprawozdawczym

Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

2651

0

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

4. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie 
sprawozdawczym

1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

W 2012 prowadzono nieodpłatną działalność statutową w 
następujących obszarach:
1) kształcenie i doskonalenie zawodowe, szczególnie w zakresie 
informatyki
2) organizacja procesu aktywizacji zawodowej i rehabilitacji 
społecznej
3) prowadzenie rzecznictwa i poradnictwa
4) pośrednictwo i monitoring pracy, pozyskiwanie pracy dla osób 
niepełnosprawnych i jej monitoring
5) opracowywanie i realizacja polskich, europejskich i innych 
projektów służącym celom statutowym
6) prowadzenie rejestrowanej bazy danych dotyczącej zawodowej 
i bytowej sytuacji osób niepełnosprawnych i wykorzystywanie jej 
do realizacji celów statutowych
7) opracowywanie narzędzi i metod informatycznych służących 
poprawie sytuacji osób niepełnosprawnych
8) prowadzenie badań i analiz związanych z niepełnosprawnością
9) tworzenie i prowadzenie portali i serwisów internetowych, 
prowadzenie interaktywnego portalu informatycznego dla 
niepełnosprawnych
10) współpraca z instytucjami, organami publicznymi, 
samorządowymi i branżą IT, środowiskiem informatycznym oraz 
innymi podmiotami w zakresie realizacji celu statutowego
11) współpraca i wsparcie organizacji pozarządowych oraz innych 
podmiotów w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji
12) świadczenie bezpośredniej pomocy osobom 
niepełnosprawnym w szczególności w zakresie informacyjnym, 
rehabilitacyjnym, zawodowym, organizacyjnym, psychologicznym 
i prawnym
13) świadczenie wsparcia socjalnego

Lp Nazwa placówki Miejscowość/ci, w której/ych 
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym

1 Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych , oddział w Białymstoku

Białystok 704

2 Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych , oddział w Bydgoszczy

Bydgoszcz 352

3 Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych , oddział w Łodzi

Łódź 352

4 Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych , oddział w Opolu

Opole 704

5 Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych , oddział w Warszawie

Warszawa 1408
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2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

cały kraj

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 88.10.Z

78.10.Z

85.59.B

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności) Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą
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5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

Prowadzona przez Fundację działalność gospodarcza jest ściśle 
powiązana z działalnością statutową a wypracowane w efekcie jej 
prowadzenia zyski są przeznaczane na cele statutowe. W 2012 r. 
prowadzono następujące formy działalności gospodarczej:
- szkolenia komputerowe
- szkolenia dla pracodawców
- prowadzenie strony www.poradnictwo.waw.pl
- portal eCentra - przygotowanie treści i koncepcji konferencji
- udostępnienie sali
- usługi reklamowe
- napisanie artykułu

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

85.59.B

62.09.Z

74.40.Z

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

cały kraj

III.Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków 
i strat) 4,032,102.12 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 227,559.25 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 54,331.63 zł

4. Przychody z działalności finansowej 15.72 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 39,200.55 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 3,428,293.17 zł

456,788.63 zł

80,609.76 zł

103,757.31 zł

2,787,137.47 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 28,239.39 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) z dotacji z funduszy celowych
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0.00 zł

5,993.00 zł

16,890.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

5,356.39 zł

8. Z innych źródeł 9,519.76 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych)

g) z nawiązek sądowych

h) ze świadczeń pieniężnych

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 2,809.82 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 0.00 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych 0.00 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 39,200.55 zł

3.Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1) oraz kwoty przeznaczone na te działania

1 Refundację kosztów zakupu leków, środków opatrunkowych i sprzętu rehabilitacyjnego 21,766.08 zł

2 Wkład własny do realizowanych projektów dotyczących osób niepełnosprawnych 17,434.47 zł
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4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez 
podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała 
najwięcej środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 4,128,591.52 zł 0.00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

w tym :

a)koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

c)koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d)koszty administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja

e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

f)pozostałe koszty ogółem:

3,542,941.92 zł 39,200.55 zł

0.00 zł 0.00 zł

51,521.81 zł

189,593.07 zł 0.00 zł

21,160.90 zł 0.00 zł

323,373.82 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki 
publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności pożytku publicznego, zgodnie z 
art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 
43, poz. 226)

1 Na rzecz leczenia D. Gołasiewicz 4,879.80 zł

2 Na zakup wózka J. Roguski 21,755.73 zł

3 CEiAZON w Białymstoku i w Opolu 1,554.30 zł

4 Cele statutowe fundacji 3,103.00 zł
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3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych 
zasadach prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu 
terytorialnego, lub zawarła umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub 
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 
następujące prawo:

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy

(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat 
lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

73.0 osób

2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w 
przeliczeniu na pełne etaty

(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku 
pracy w poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części 
etatu, np. 0,5 w przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i 
podzielić przez 12. Wynik wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

46.3 etatów

118.0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

0.00 osób fizycznych
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego

0.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 0 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 0 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym
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1. Organi`zacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy

(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami 
są osoby wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby 
niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy 
cywilnoprawnej czy przedstawiciele władz organizacji)

0.00 osób

2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
krótszy niż 30 dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 0.00 osób

0.00 osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
dłuższy niż 30 dni

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 2,303,788.37 zł

w 
tym:

a) z tytułu umów o pracę

wynagrodzenie zasadnicze

1,837,519.90 zł

1,814,211.70 zł

nagrody

premie

0.00 zł

19,867.32 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 3,440.88 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 466,268.47 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną 
działalnością pożytku publicznego

0.00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 2,217,052.25 zł
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3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną 
działalnością gospodarczą organizacji

22,602.27 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
organu zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie 
i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

6,196.18 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

3,298.01 zł

VII.Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie 
sprawozdawczym

7. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

11,486.00 zł

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

11,486.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

11,486.00 zł

10. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń

(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami 
dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji 
wówczas należy wpisać te uwagi w przygotowane pole)

pkt.4 Członkowie zarządu otrzymują wynagrodzenie z tyt. 
umów o pracę, a nie pełnionych funkcji. 
pkt.6 Wartość przeciętnego mies. wyn. (brutto) 
wypłaconego pracownikom organizacji podano w 
przeliczeniu na pełne etaty. Wskaźnik w przeliczeniu na 
osoby znacząco zaniża liczba osób zatrudnionych w 
niepełnym wymiarze czasu pracy.
Wysokość przeciętnego mies. wyn. w przeliczeniu na 
średnią liczbę osób w miesiącu 2797,86 zł.
Przeciętne mies. wyn. osób świadczących usługi na podst. 
umów cywilnoprawnyc

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

Lp Nazwa zadania Kwota

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

83,957.99 zł
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX.Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień publicznych w okresie 
sprawozdawczym

X.Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co 
najmniej 20% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym

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

13,800.00 zł

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

6,000.00 zł

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli

1 Kontrola prawidłowości wykorzystania środków 
EFS w zakończonym projekcie Ekspert w 
regionie POKL.09.05.00.14-115/09

Mazowiecka Jednostka Wdrażania 
Programów Unijnych

2012-02-10

2 Kontrola prawidłowości wykorzystania środków 
EFS w zakończonym projekcie Ekspert w 
regionie POKL.09.05.00.14-205/09

Mazowiecka Jednostka Wdrażania 
Programów Unijnych

2012-02-10

3 Kontrola prawidłowości wykorzystania środków 
EFS w zakończonym projekcie Ekspert w 
regionie POKL.09.05.00.14-261/09

Mazowiecka Jednostka Wdrażania 
Programów Unijnych

2012-02-22

4 Kontrola prawidłowości wykorzystania środków 
EFS w zakończonym projekcie Ekspert w 
regionie POKL.09.05.00.14-341/09

Mazowiecka Jednostka Wdrażania 
Programów Unijnych

2012-03-02

5 Kontrola prawidłowości wykorzystania środków 
EFS w zakończonym projekcie Ekspert w 
regionie POKL.09.05.00.14-439/09

Mazowiecka Jednostka Wdrażania 
Programów Unijnych

2012-04-12

6 Kontrola zadania realizowanego na podst. 
umowy PS/B/VI/3/574/2009-2012

Miasto Stołeczne Warszawa 2012-06-28

Druk: MPiPS 20



4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z 
dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) 
lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku 
badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 
2852)

5. Dodatkowe informacje

(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z 
dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. 
U. Nr 285, poz. 2852)

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć
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