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Fundacja Aktywizacja 

ul. Tytusa Chałubińskiego 9 lok. 9A, 02-004 Warszawa 

REGON: 006229672 NIP: 527-13-11-973 

Tel. (+48) 225301850 

E-mail: fundacja@idn.org.pl  

www: http://aktywizacja.org.pl 

 

KRS: 0000049694 (25. września 1990 r.) 

OPP 23. lipca 2004 r. 

 

Władze Fundacji 
 

Zarząd Fundacji 

Prezes Zarządu 

 Agata Agnieszka Gawska 

Członkowie Zarządu: 

 Pavlina Suchankova – Wiceprezes Zarządu 
 Przemysław Żydok – Wiceprezes Zarządu 
 Sylwia Daniłowska* 

Rada Fundacji 

 Izabela Anuszewska** 

 Anna Cetnarowicz–Jutkiewicz – Wiceprzewodnicząca 

 Ewa Gąsiorowska–Wirpszo – Przewodnicząca 

 Przemysław Ignatowicz 

 Dagmara Krzesińska  

 Adam Obtułowicz 
 Piotr Stronkowski 
 Elżbieta Zawistowska – Sekretarz 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  * Sylwia Daniłowska powołana na członka Zarządu Fundacji 2. października 2017 r. 
** Izabela Anuszewska zrezygnowała z uczestnictwa w pracach Rady Fundacji 9. listopada 2017 r. 

 
 

mailto:fundacja@idn.org.pl
http://aktywizacja.org.pl/
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CENTRA EDUKACJI I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH –  

ODDZIAŁY FUNDACJI AKTYWIZACJA 

 

Nazwa: FUNDACJA AKTYWIZACJA 

Do 16 września 2013 r. – Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo 

Siedziba: ul. Chałubińskiego 9 lok. 9A 02-004 Warszawa, tel. 22 565 48 79 

e-mail: fundacja@idn.org.pl 

Biuro Zarządu Fundacji Aktywizacja: ul. Elektoralna 26, 00-892 Warszawa  

e-mail: fundacja@idn.org.pl 

Oddziały: 

Centrum Edukacji i Aktywizacji 
Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych Oddział 
Fundacji Aktywizacja 
w Warszawie 

ul. Narbutta 49/51 

02-529 Warszawa 

Tel. 22 654 75 51 
Fax: 22 848 98 91  
E-mail: warszawa@idn.org.pl 

www.aktywizacja.org.pl/warszawa 

Centrum Edukacji i Aktywizacji 
Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych Oddział 
Fundacji Aktywizacja 
w  Białymstoku 

ul. Legionowa 28/601 
15-281 Białystok 

Tel. 85 679 26 65 
Fax: 85 679 26 45 
E-mail: bialystok@idn.org.pl 

www.aktywizacja.org.pl/bialystok 

Centrum Edukacji i Aktywizacji 
Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych Oddział 
Fundacji Aktywizacja w  Opolu1 

ul. Reymonta 14/79 

45-066 Opole 

Tel. 77 542 19 01 
Fax: 77 442 42 22  
E-mail: opole@idn.org.pl 

www.aktywizacja.org.pl/opole 

Centrum Edukacji i Aktywizacji 
Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych Oddział 
Fundacji Aktywizacja w Łodzi 

ul. Mickiewicza 15A 

90-443 Łódź 

Tel. 42 237 55 19 
E-mail: lodz@idn.org.pl 

www.aktywizacja.org.pl/lodz 

Centrum Edukacji i Aktywizacji 
Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych Oddział 
Fundacji Aktywizacja w Poznaniu 

ul. Poznańska 62/101 
60-853 Poznań 

Tel. 511 944 261 
E-mail: poznan@idn.org.pl 

www.aktywizacja.org.pl/poznan 

Centrum Edukacji i Aktywizacji 
Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych Oddział 
Fundacji Aktywizacja  
w Rzeszowie 

Aleja Rejtana 10 
35-310 Rzeszów 

Tel. 17 742 17 63 
E-mail: rzeszow@idn.org.pl 

www.aktywizacja.org.pl/rzeszow 

                                                           
1 Do 31. października 2017 r. Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Opolu 

mieściło się przy ul. Ozimskiej 25, 45-057 Opole. 

 

mailto:fundacja@idn.org.pl
mailto:warszawa@idn.org.pl
http://www.aktywizacja.org.pl/warszawa
mailto:bialystok@idn.org.pl
http://www.aktywizacja.org.pl/bialystok
mailto:opole@idn.org.pl
http://www.aktywizacja.org.pl/opole
mailto:lodz@idn.org.pl
http://www.aktywizacja.org.pl/lodz
mailto:poznan@idn.org.pl
http://www.aktywizacja.org.pl/poznan
mailto:rzeszow@idn.org.pl
http://www.aktywizacja.org.pl/rzeszow
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Centrum Edukacji i Aktywizacji 
Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych Oddział nr 2 
Fundacji Aktywizacja  
w Warszawie (Centrum 
Warszawa 2) 

ul. Tytusa Chałubińskiego 
9/9A 

02-004 Warszawa 

Tel. 22 565 48 79 

www.aktywizacja.org.pl 

e-mail: fundacja@idn.org.pl 

chalubinskiego.waw@idn.org.pl 

www.aktywizacja.org.pl/warszawa 

http://www.aktywizacja.org.pl/
mailto:fundacja@idn.org.pl
mailto:chalubinskiego.waw@idn.org.pl
http://www.aktywizacja.org.pl/warszawa
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1. Fundacja Aktywizacja w roku 2017 

Ważne wydarzenia w roku sprawozdawczym 

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

Swoje projekty realizuje 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 w ramach swoich 

Centrów.  

Aby zachować wysoki standard świadczonych usług Fundacja zatrudnia wysoko wykwalifikowaną 

kadrę specjalistów z bogatą wiedzą i doświadczeniem w pracy z osobami niepełnosprawnymi. Dzięki 

standardom, własnemu modelowi oraz wysokim kwalifikacjom personelu, pracującego w Centrach, 

Fundacja osiąga wysokie wskaźniki zatrudnieniowe – w 2017 r. dzięki wsparciu Fundacji zatrudnienie 

znalazły 302 osoby niepełnosprawne.  

W 2017 r. Fundacja zrealizowała 33.833,5 usług doradczych (zawodowych, aktywizacyjnych, 

prawnych, psychologicznych) oraz 6.966 godzin szkoleń zawodowych oraz IT. 

 

 

 

Data Rodzaj wydarzenia 

01. stycznia  
– 31. grudnia 

Koordynacja prac Grupy ON Inclusion 14-20, której celem jest włączenie do głównego 
nurtu rozwiązań systemowych, gwarantujących dostępność Funduszy UE  
w perspektywie 2014-2020 dla osób z różnymi niepełnosprawnościami oraz 
współtworzenie efektywnych polityk publicznych na rzecz tego środowiska. 

01. stycznia  
– 31. grudnia 

Udział Agaty Gawskiej w pracach Komisji Ekspertów ds. Osób  
z Niepełnosprawnością przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. 

01. stycznia  
– 31. grudnia 

Udział Agaty Gawskiej w pracach Komitetu Umowy Partnerstwa. 

01. stycznia 
– 31. grudnia 

Agata Gawska przewodniczy i koordynuje pracami Sieci Pozarządowych Instytucji 
Rynku Pracy. 

01. stycznia „Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania” – rozpoczęcie realizacji projektu przez 
Miasto Poznań/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu w partnerstwie  
z organizacjami pozarządowymi: Polskim Komitetem Pomocy Społecznej, 
Stowarzyszeniem Wzajemnej Pomocy „Flandria”, Stowarzyszeniem Medycyna Polska, 
Fundacją Aktywizacja – Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych w Poznaniu, Fundacją L’Arche. 

01. stycznia „Usługi społeczne dla mieszkańców miasta Leszna” – rozpoczęcie realizacji projektu 
przez Miasto Leszno/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie w partnerstwie  
z organizacjami pozarządowymi: Fundacją „Odzew” w Lesznie oraz Fundacją 
Aktywizacja – Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych  



 

6 
 

w Poznaniu. 

01. stycznia „Pomoc w rodzinie” – rozpoczęcie realizacji projektu przez Powiat Międzychodzki/ 
Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Międzychodzie w partnerstwie z Gminą 
Sieraków/Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sierakowie oraz z Fundacją Aktywizacja – 
Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Poznaniu. 

31. marca Spotkanie pt. „Postaw na pracę!” w siedzibie Oddziału Fundacji w Warszawie, na 
którym podsumowano projekty finansowane przez PFRON w ramach zadań zlecanych. 
W spotkaniu uczestniczyli pracowniky Fundacji, osoby z niepełnosprawnościami oraz 
przedstawiciele PFROB Biura Zarządu oraz Oddziału Mazowieckiego.  

marzec 
– kwiecień 

Realizacja projektu wolontariatu pracowniczego, organizowanego przez PYXERA 
Global. Fundacja gościła wolontariuszy amerykańskiego FedEx Corporation w ramach 
FedEx GLC (Glopbal Leadership Corps). 

kwiecień Porozumienie o współpracy na rzecz osób z niepełnosprawnościami, zawarte 
pomiędzy Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych  
w Opolu i Powiatowym Urzędem Pracy w Krapkowicach 

01. kwietnia Projekt szkoleniowy dla osób pozostających bez zatrudnienia „Kwalifikacje, 
Doświadczenie i Praca – to się opłaca!” – rozpoczęcie realizacji przez Fundację 
Aktywizacja – Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych  
w Białymstoku oraz Fundację Rozwoju Kompetencji PRO-SKILLS. 

01. kwietnia 

31. grudnia 

Rozpoczecie realizacji projektu pt. „Gotowi do zmian” dofinansowanego przez PFRON. 
Projekt wspiera aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami, m.in. poprzez 
innowacyjną usługę Jobcrafting. Projekt realizowany jest przez wszystkie Oddziały 
Fundacji. 

maj  

– czerwiec 

Badanie opinii pracowników Fundacji Aktywizacja 2017, które dotyczyło relacji 
z przełożonymi, relacji ze współpracownikami, wizerunku firmy, wynagrodzenia, 
autonomii i organizacji pracy. 

07. czerwca Powołanie Agaty Gawskiej do Krajowej Rady Konsultacyjnej w Ministerstwie Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej (organ opiniodawczo-doradczy Pełnomocnika Rządu do 
Spraw Osób Niepełnosprawnych). 

26. czerwca Powołanie Agaty Gawskiej na Członka Rady Działalności Pożytku Publicznego  
V kadencji. 

29. czerwca Premiera strony internetowej Agencji Zatrudnienia Fundacji Aktywizacja  
http://agencja.aktywizacja.org.pl 

lipiec Organizacja pierwszych szkoleń e-trenerów i e-mocarzy, jako oficjalne rozpoczęcie 

projektu POPC „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści” 

14. lipca Podpisanie przez Fundację Aktywizacja, reprezentowaną przez Agatę Gawską  
i Przemysława Żydoka, „Manifestu Przyszłości Pracy", ogłoszonego przez Konfederację 
Lewiatan. 

31. sierpnia Zakończenie realizacji międzynarodowego projektu „Creating Leaders for the Future: 
No Limits to Entrepreneurship And Disability”, realizowanego z partnerami z Hiszpanii, 
Włoch i Francji. Projekt finansowany był w ramach programu Unii Europejskiej 
Erasmus+. 

wrzesień Fundacja Aktywizacja patronem medialnym Warszawskiego Festiwalu Kultury Bez 
Barier. 

wrzesień  

– październik 

Konwenty Regionalne, poprzedzające III Kongres Osób z Niepełnosprawnościami, 
zorganizowane w sześciu Oddziałach Fundacji. 

http://agencja.aktywizacja.org.pl/
http://agencja.aktywizacja.org.pl/
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08. –09. września Uczestnictwo Fundacji Aktywizacja w VII Ogólnopolskim Forum Inicjatyw 
Pozarządowych. Agata Gawska współprowadziła panel dyskusyjny pt. „NGO, a PUP – 
Konkurenci czy partnerzy. Współpraca międzysektorowa na rzecz rynku pracy”. 

25. września Powołanie Dobrosławy Choryńskiej-Chudy – Dyrektora Oddziału Fundacji  
w Warszawie – na członka Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Mazowieckiego. 

październik Udział Agaty Gawskiej w Radzie Programowej III Kongresu Osób  
z Niepełnosprawnościami. 

październik Agata Gawska i Przemysław Żydok weszli w skład zespołu opracowującego założenia 
ustaw dla nowego systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami, wdrażającego 
Konwencję o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami. 

05. października II Festiwal Filmów Odpowiedzialnych "17 Celów". Do konkursu zakwalifikowano 27 
filmów przedsiębiorstw i organizacji, w tym film Oddziału w Poznaniu pt. „Współpraca 
z pracodawcami – postaw na pracę” 

16. października Aktywizacja społecznej i zawodowa obywateli polskich, którzy ulegli wypadkowi 
podczas zatrudnienia w Holandii i pobierają świadczenia z UWV (Jednostki 
Wykonawczej Ubezpieczeń Pracowniczych w Holandii) – rozpoczęcie realizacji usługi 
przy współpracy Embassy of the Kingdom of the Netherlands in Poland (Ambasada 
Holandii). 

25. października III Kongres Osób z Niepełnosprawnościami w Warszawie, zorganizowany przez Sieć 
Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy i Fundację Aktywizacja.  
Przedstawiciele Fundacji: Agata Gawska, Dariusz Gosk i Aneta Olkowska prowadzili 
sesję tematyczną „Rynek Pracy”. 

25. października Jarmark NGO w ramach III Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami, zorganizowany 
przez Fundację Aktywizacja w Warszawie. Podczas Jarmarku organizacje pozarządowe 
miały możliwość zaprezentowania swojej działalności.  

20. grudnia Wybór przez PFRON Fundacji Aktywizacja na realizatora pierwszego projektu 
pilotażowego w ramach „Programu Praca – Integracja”. 
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Najważniejsze sfery działalności pożytku publicznego: 

 działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 

 działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym; 

 działalność charytatywna (1 %). 

 

CENTRUM EDUKACJI  
I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

ODDZIAŁY FUNDACJI 

Stopień niesprawności (liczba osób) 

Ogółem 
znaczny umiarkowany lekki 

Centrum Warszawa 54 249 24 327 

Centrum Białystok 164 373 89 626 

Centrum Opole 55 162 47 264 

Centrum Łódź 99 341 103 543 

Centrum Poznań 126 187 65 393 

Centrum Rzeszów 91 272 54 417 

Ogółem 589 1.584 382 2.570 

Osoby bez orzeczenia 4.438 

Osoby z otoczenia* 45 

RAZEM 7.053 

*projekty poradnicze dla otoczenia osób niepełnosprawnych 

 

Działalność nieodpłatna pożytku publicznego 

Fundacja Aktywizacja prowadzi działalność nieodpłatną pożytku publicznego poprzez realizowane 

projekty. 

Środki z 1 % podatku oraz darowizn przeznacza na wkład do realizowanych projektów, dotyczących 

osób niepełnosprawnych oraz refundację kosztów zakupu leków, środków opatrunkowych i sprzętu 

rehabilitacyjnego (wpłaty dedykowane imiennie beneficjentom Fundacji, według celu 

szczegółowego).  

Działalność odpłatna pożytku publicznego 

Fundacja Aktywizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego. 

Działalność gospodarcza 

Rok 2017 to kolejny okres rozwoju działalności gospodarczej. jako istotnego elementu realizacji zadań 

Fundacji. Przychody netto z działalności gospodarczej w 2017 r. wyniosły 263.486, 49 zł. 

Szczegółowe informacje, dotyczące prowadzonych w okresie sprawozdawczym działań, znajdują się 

w części „Działalność gospodarcza”. 
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Informacja o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1 % podatku od osób 

fizycznych 

Wpłaty z 1 % podatku za rok 2016 na OPP oraz darowizn od osób fizycznych zostały przekazane na: 

 refundację kosztów zakupu leków, środków opatrunkowych i sprzętu rehabilitacyjnego  

14.228,79  

 wkład własny do realizowanych projektów dotyczących osób niepełnosprawnych 3.965,42 

Pracownicy Fundacji  

CENTRUM EDUKACJI I AKTYWIZACJI 
ZAWODOWEJ OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH –  

ODDZIAŁ FUNDACJI AKTYWIZACJA 

Liczba 
pracowników 
na etat 

Liczba              
umów              
zleceń 

Liczba            
umów                      
o dzieło 

Ogółem 

Centrum Warszawa 17 49 0 66 

Centrum Białystok 16 63 0 79 

Centrum Opole 17 72 0 89 

Centrum Łódź 18 57 0 75 

Centrum Poznań 32 30 0 62 

Centrum Rzeszów 16 92 0 108 

Centrum Warszawa 2 38 4 4 46 

Ogółem 154 367 4 525 

Wolontariat, staże i praktyki 

W 2017 r. Fundacja współpracowała z 145 wolontariuszami, 92 praktykantami i 121 stażystami, 

którzy byli zaangażowani w różnego typu działania wspierające Fundację (organizacja spotkań 

integracyjnych dla beneficjentów, wsparcie dla beneficjentów podczas uczestnictwa w działaniach 

np. asystentura, pomoc w pracach biurowych, pracach administracyjnych oraz ewaluacji działań, 

pomoc w działaniach promocyjnych w projektach).  

CENTRUM EDUKACJI I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – 
ODDZIAŁY FUNDACJI AKTYWIZACJA 

Liczba 
wolontariuszy 

Centrum Warszawa 24 

Centrum Białystok 20 

Centrum Opole 29 

Centrum Łódź 32 

Centrum Poznań 21 

Centrum Rzeszów 19 

Ogółem 145 

W 2017 r., w ramach realizowanych projektów, Fundacja skierowała na staż 108 osób. 
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2. Cel statutowy i cel strategiczny Fundacji 

Cel statutowy: 

Usamodzielnienie i poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez 

zintegrowane działania aktywizacyjne, zmianę postaw otoczenia  

oraz wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych. 

Cel strategiczny: 

Wzmocnienie potencjału Fundacji jako instytucji kreującej i realizującej 

politykę państwa wobec osób niepełnosprawnych. 

Cel statutowy oraz strategiczny realizowany był poprzez projekty: 

a) aktywizacji zawodowej i społecznej,  

b) dotyczące kompetencji IT,  

c) badawczo rozwojowe,  

d) rzecznicze. 

w ramach których prowadzono następujące działania: 

1. szkolenia – programy edukacyjne w systemach: stacjonarnym, zdalnym (e–learning) i mieszanym 

(blended learning) w zakresie: informatyki (obsługa: komputera, Internetu, programów 

graficznych i inne), nauki języków obcych, przedsiębiorczości, pracy administracyjno – biurowej, 

umiejętności społecznych i prawa, 

2. świadczenie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym (poradnictwo), w szczególności  

w zakresie informacyjnym, rehabilitacyjnym, zawodowym, organizacyjnym, psychologicznym 

i prawnym poprzez doradztwo – konsultacje (wraz z zajęciami warsztatowymi): zawodowe  

(w tym aktywizacyjne), prawne, psychologiczne, 

3. pośrednictwo pracy – Agencja Zatrudnienia (nr rejestru 947/1a z 2004 r.) pomagała osobom 

niepełnosprawnym pozyskać zatrudnienie, a pracodawcom wyszukać odpowiednich 

pracowników. 

4. prowadzenie badań i analiz, 

5. tworzenie i prowadzenie portali i serwisów internetowych, 

6. współpracę z instytucjami publicznymi, samorządowymi i branżą IT oraz innymi podmiotami  

w zakresie realizacji celu statutowego, 

7. współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie wymienionym  

w celach działania Fundacji, 

8. rzecznictwo. 
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3. Projekty aktywizacji zawodowej i społecznej 
W roku 2017 w siedmiu Centrach – Oddziałach Fundacji – które obejmują zasięgiem cały kraj, 

prowadzone były działania w obszarze aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. 

Rysunek 1. Usługi realizowane w Centrach Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych 
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3.1. Opis działań aktywizacji zawodowej i społecznej realizowanej w 2017 r. 

Doradztwo zawodowe, prawne, psychologiczne i aktywizacyjne 

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

indywidualnych konsultacji oraz zajęć warsztatowych.  

 

Wykres 1. Porównanie liczby konsultacji doradczych w latach 2016-2017 (konsultacje doradcy zawodowego, 
prawnika, psychologa, doradcy ds. aktywizacji) 
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Pośrednictwo pracy 

Działania pośrednictwa pracy obejmują: pomoc w znalezieniu pracy osobie niepełnosprawnej, 

współpracę z pracodawcami i wsparcie ich w procesie zatrudniania niepełnosprawnych pracowników. 

W 2017 r. dzięki działalności Agencji Pośrednictwa Pracy w pięciu Oddziałach Fundacji Aktywizacja 

(Białystok, Łódź, Opole, Poznań, Rzeszów, Warszawa), zatrudnienie podjęło 302 beneficjentów  

z terenu całej Polski (na podstawie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych).  

 

Wykres 2. Porównanie działań Agencji Zatrudnienia w latach 2016-2017 (beneficjenci ostateczni Fundacji,  
którzy podjęli pracę dzięki Agencji Zatrudnienia) 
 

W okresie od 1. stycznia do 31. grudnia 2017 r. specjaliści ds. pośrednictwa pracy pozyskali 226 

nowych ofert pracy w różnych branżach (zdecydowaną większość stanowiły oferty pracy na cały 

etat). Pracownicy promowali ofertę biura pośrednictwa pracy wśród firm/organizacji/instytucji. 

Nawiązano współpracę z 162 firmami, instytucjami bądź organizacjami poszukującymi pracowników.  

W odpowiedzi na ogłoszenia rekrutacyjne do pracodawców zostało wysłanych 632 dokumentów 

aplikacyjnych (CV i listy motywacyjne) osób niepełnosprawnych poszukujących pracy. 
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Wykres 3. Zestawienie liczbowe działań w zakresie pośrednictwa pracy 

W 2017 r. spośród 302 osób zatrudnionych – 276 zostały zatrudnione na otwartym, a 26 osób na 

chronionym rynku pracy. 

 

Wykres 4. Zestawienie w podziale na rodzaj rynku pracy 
 

W 2017 spośród 302 osób – 269 zostało zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, 29 na 

podstawie umów cywilno-prawnych, 4 osoby założyły własną działalność gospodarczą. 
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Wykres 5. Zatrudnienie w podziale na rodzaje umów 

 

Poza standardowymi stanowiskami pracy, takimi jak:  

 pracownik sprzątający,  

 pracownik gospodarczy,  

 pracownik ochrony,  

 pracownik biurowy,  

 sprzedawca/kasjer,  

 pracownik produkcji,  

 pracownik restauracji,  

 magazynier,  

 telemarketer,  

 monter,  

 opiekun osób starszych,  

 sortowacz 

W 2017 r. klienci Fundacji zostali zatrudnieni na stanowiskach:

 informatyk, 

 administrator baz danych, 

 programista,  

 księgowy, 

 adiunkt, 

 analityk systemów, 

 specjalista ds. zarządzania 

zasobami ludzkimi. 

Szkolenia 

Fundacja realizuje szkolenia z zakresu obsługi komputera i Internetu, obsługi programów graficznych, 

przedsiębiorczości, pracy administracyjno–biurowej, 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 2017 r., zostały przeprowadzone 

m.in.: 

 szkolenia umiejętności komputerowych (poziomy: podstawowy i zaawansowany) 

– obsługa komputera i Internetu – poziom I, 

– obsługa komputera i Internetu – poziom II, 

– pakiet programów Microsoft Office: Word, Excel, Power Point, Access,  

– przygotowanie do zdobycia certyfikatu ECDL, 

89%

1%

10%

umowa o pracę własna działalność gospodarcza pozostałe, w tym umowy zlecenia
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– tworzenie stron internetowych w języku HTML i CSS. 

 szkolenia zawodowe 

– profesjonalny pracownik administracyjno-biurowy, 

– bądź przedsiębiorczy, 

– rachunkowość, rozliczanie i sprawozdawczość w projektach finansowanych ze środków Funduszy 

    Strukturalnych,  

– III Sektor Twoją Szansą, 

– od pomysłu do projektu – pozyskiwanie środków z funduszy strukturalnych od podstaw, 

– język angielski – poziom I, poziom II, 

– język niemiecki – poziom I, poziom II. 

 Warsztaty Umiejętności Społecznych/Zawodowych 

– trening aktywnej metody poszukiwania pracy, 

– trening asertywności, 

– trening autoprezentacji – prezentacja swojej firmy, 

– trening autoprezentacji – wizaż i stylizacja, 

– trening efektywnej komunikacji, 

– trening kreatywności, 

– trening kreatywności z elementami autocoachingu, 

– trening mediacji i negocjacji, 

– trening motywacji i skutecznej realizacji celów, 

– trening radzenia sobie ze stresem, 

– trening rozwoju osobistego. 

 seminaria prawne 

– aspekty prawne zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, 

– praktyczne prawo, 

– prawa kobiet z niepełnosprawnością, 

– prawa konsumenckie, 

– prawa osób z niepełnosprawnością (edukacja, praca, rehabilitacja, itp.), 

– prawa pacjenta, 

– prawo pracy dla osób z niepełnosprawnością. 

 

 Warsztaty usamodzielniania się w sieci 

 Środowiskowe grupy wsparcia 
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Wykres 6. Liczba godzin szkoleń, warsztatów i seminariów w latach 2016-2017 

W ramach realizowanych projektów zorganizowano i przeprowadzono szereg szkoleń dedykowanych – 

szkoleń przygotowanych pod specjalne potrzeby klientów. 

CENTRA 
EDUKACJI  
I AKTYWIZACJI 
ZAWODOWEJ 
OSÓB NIEPEŁN0-
SPRAWNYCH  
– ODDZIAŁY 
FUNDACJI 
AKTYWIZACJA 

DATA 
SZKOLENIA 

NAZWA 
SZKOLENIA  
/ KURSU 

LICZBA  
OSÓB 

LICZBA  
GODZIN 

SPECYFIKA 
GRUPY 

DZIAŁANIA 
DOSTOSOWAW-
CZE, PODJĘTE 
DLA DOSTĘPU 
GRUPY DO 
SZKOLENIA 

Centrum Opole 12. – 25. 
stycznia 

Podstawy obsługi 
komputera  
i Internetu, 
poziom I 

8 50 Uczestnicy 
projektu 
„Profesjo-
nalni 
niepełno-
sprawni”, 
OzN 

Program szkole-
nia ukierunko-
wany na zdo-
bycie wiedzy  
i umiejętności 
pozwalających 
na zwiększenie 
własnej samo-
dzielności za 
pośrednictwem 
Internetu  

Centrum Opole 02. paździer-
nika – 16. 
listopada  

Podstawy obsługi 
komputera 
i Internetu, 
poziom II 

8 52 Uczestnicy 
projektu 
„Gotowi 
do zmian” 

Program szkole-
nia ukierunko-
wany na 
zwiększenie 
atrakcyjności 
osób na otwar-
tym rynku pracy 
poprzez nabycie 
umiejętności 

8 516,5

15 667
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cyfrowych 

Centrum Opole 07. paździer-
nika – 16. 
listopada 

Podstawy obsługi 
komputera  
i Internetu, 
poziom I 

10 52 Uczestnicy 
projektu 
„Gotowi  
do zmian” 

Program szkole-
nia ukierunko-
wany na zdo-
bycie wiedzy  
i umiejętności 
pozwalających 
na zwiększenie 
własnej samo-
dzielności za 
pośrednictwem 
Internetu 

Centrum 
Warszawa 

20. listopada 
– 31. grudnia 

 

Język angielski  
w recepcji 

11 50 Osoby, któ-
re mają 
trudności  
w uzyskaniu 
zatrudnie- 
nia ze wzglę 
du na brak 
podstawo-
wych kom-
petencji  
w zakresie 
języka an-
gielskiego  

Wzmocnienie 
poczucia włas-
nej wartości  
w kontekście 
poszukiwania 
pracy poprzez 
nabycie podsta-
wowych kom-
petencji języko-
wych w zakresie 
języka angiels-
kiego  

Centrum 
Warszawa 

18. – 31. 
grudnia 

Archiwizacja  
i bezpieczeństwo 
dokumentacji 

8 20 Osoby, któ-
re mają za-
miar podjąć 
pracę  
w obszarze 
archiwiza-
cji doku-
mentacji 
zasobów 

Szkolenie 
zorganizowane 
ze względu na 
wzrastające 
zapotrzebowa-
nie na pracow-
ników o tego 
typu kompe-
tencjach, 
zwłaszcza  
w administracji 
publicznej 

Centrum 
Warszawa 

21. – 31. 
grudnia 

Specjalista ds. 
kadr i płac 

8 5 Zdecydowa-
ną więk-
szość grupy 
stanowiły 
osoby ze 
schorzenia-
mi psychicz-
nymi.  
W kwes-
tiach zawo-
dowych – 
osoby zain-
teresowane 
podjęciem 

Dodatkowe 
dostosowanie 
sali szkolenio-
wej nie było 
konieczne. 
Program szko-
lenia uwzględ-
niał poziom 
zaawansowania 
uczestników  
w zakresie 
kompetencji 
informatycz-
nych. 
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pracy biu-
rowej lub 
telepracy. 

 

Szkolenia zewnętrzne i dofinansowanie edukacji formalnej 

W ramach realizacji projektów: 

1. Młodzi aktywni na rynku pracy – Opole (projekt współfinansowany ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego); 

2. Włączamy się Sprawnie – Rzeszów (projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego); 

3. Zadanie zlecone konkursu 1/2016 „Gotowi do zmian” – Łódź, Opole, Rzeszów (projekt 

współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób 

Niepełnosprawnych). 

 

Fundacja pokryła lub dofinansowała koszty specjalistycznych szkoleń dla osób niepełnosprawnych, 

których sama nie posiada w ofercie. Szkolenia dla 89 Beneficjentów z terenu całej Polski dostosowano 

do ich potrzeb edukacyjnych i planów zawodowych tak, aby mogli podjąć pracę, przekwalifikować się lub 

założyć działalność gospodarczą. 

Beneficjenci uczestniczyli w następujących szkoleniach i kursach: 

Nazwa szkolenia/kursu Centrum Liczba  
osób 

Liczba  
godzin 

RAZEM 
godzin 

Kurs palacza CO Łódź 1 4 4 

Przewóz rzeczy – szkolenie okresowe Łódź 1 35 35 

Sekretarka medyczna Łódź 1 30  30 

SQL w bazie danych MySQL - operacje podstawowe Łódź 2 14 14 

Kierowca i operator wózków jezdniowych Opole 4 67 268 

ECDL Base Opole 8 70 560 

Operator wózków jezdniowych Opole 6 67 268 

Operator koparko ładowarek kl. III Opole 1 134 134 

Operator wózków jezdniowych Opole 3 67 201 

ECDL Profile DIGCOMP 14T Opole 13 70 910 

ECDL PROFILE DIGCOMP 13 Opole 9 70 630 

Praktyczno-teoretyczny kurs funkcjonalnego Tapingu  
w fizjoterapii 

Rzeszów 1 20 20 

Prowadzenie spraw rachunkowo-finansowych Rzeszów 5 80 80 

Florysta Rzeszów 11 100 100 

ECDL Base I grupa Rzeszów 10 100 100 

ECDL Base II grupa Rzeszów 13 100 100 

 RAZEM: 89 1028 3454 
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Szkolenia e-learningowe 

Fundacja oferuje swoim klientom dostęp do bezpłatnych szkoleń e-learningowych, w ofercie znajdują  

się 44 szkolenia zawodowe i komputerowe umieszczone na platformie edukacyjnej działającej pod 

adresem http://aktywizacja.edu.pl/. 

Kategorie kursów: 

 Niepełnosprawność 
 Biznes 
 Studium Projektowania Graficznego i Multimediów 
 Grafika Komputerowa 
 ECDL 

Niepełnosprawność 

 Promocja zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
 Jak skutecznie szukać pracy? 
 Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych 
 Współpraca z osobami niepełnosprawnymi 
 Przystosowanie stanowiska i środowiska pracy osoby niepełnosprawnej 

Biznes 

 Zakładanie i prowadzenie spółdzielni socjalnej 
 Wprowadzenie do SEM/SEO 
 Księgowość małej firmy 
 Podstawy e-handlu 
 Zakładanie i prowadzenie własnej firmy 
 Zarządzanie małą firmą 
 Podstawy Technologii Internetowych 
 Podstawy marketingu w Internecie 

Studium Projektowania Graficznego i Multimediów 

 Adobe Illustrator CS 5.5 
 Adobe Photoshop CS 5.5 
 Adobe InDesign CS 5.5 
 Adobe Flash CS 5.5 
 Adobe Acrobat 
 Podstawy przekazu wizualnego 
 Typografia 
 Liternictwo 
 Kompozycja 
 Fotografia część 1 
 Fotografia część 2 

Grafika komputerowa 

 Adobe Flash CS3 
 Adobe Dreamweaver CS3 
 Adobe Photoshop CS2 
 Adobe Illustrator CS2 
 Adobe InDesign CS2 

 

  

http://aktywizacja.edu.pl/
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ECDL 

 ECDL 2003 – Poziom podstawowy 

o Moduł 1 – Podstawy technik informatycznych 

o Moduł 2 – Użytkowanie komputerów  

o Moduł 3 – Przetwarzanie tekstów  

o Moduł 4 – Arkusze kalkulacyjne 

o Moduł 5 – Bazy danych 

o Moduł 6 – Grafika menedżerska i prezentacyjna  

o Moduł 7 – Usługi w sieciach informatycznych 

 ECDL 2003 – Poziom zaawansowany 

o Moduł 1 – MS Word dla zaawansowanych  

o Moduł 2 – MS Excel zastosowanie w księgowości i analizach finansowych  

o Moduł 3 – MS Access dla zaawansowanych  

o Moduł 4 – MS PowerPoint dla zaawansowanych 

 ECDL BASE 2010 

o Moduł 1 – Podstawy pracy z komputerem 

o Moduł 2 – Podstawy pracy w sieci 

o Moduł 3 – Przetwarzanie tekstów 

o Moduł 4 – Arkusze kalkulacyjne 

W 2017 r. z bezpłatnych szkoleń e-learningowych skorzystało 1082 osób. Szkolenia e-learningowe 

stanowiły niezależną formę nauki, bądź też uzupełnienie nauki w formie stacjonarnej (blended learning). 

Użytkownicy najchętniej korzystali ze szkoleń: Promocja zatrudnienia osób niepełnosprawnych, 

Podstawy e-handlu, Wprowadzenie do SEM/SEO, Księgowość małej firmy, Zarządzanie małą firmą, 

Adobe Photoshop, Adobe Ilustrator, InDesign, ECDL BASE. 

 

Wykres 7. Podział użytkowników platformy 

 

Tabela 1. Podział uczestników kursów e-learningowych na Oddziały według liczby wejść na platformę. 

CENTRUM EDUKACJI I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – 
ODDZIAŁY FUNDACJI AKTYWIZACJA 

Liczba wejść 

Centrum Warszawa 9.087 

Centrum Poznań 1.943 

Centrum Łódź 1.299 

31%

69%

1. Nowi użytkownicy

2. Powracający
użytkownicy
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Centrum Rzeszów 637 

Centrum Białystok 356 

Centrum Opole 101 

Ogółem 13.423 
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Tabela 2. Liczba godzin szkoleń, warsztatów, seminariów w Centrach Fundacji 
 

Szkolenia stacjonarne 

LICZBA GODZIN SZKOLEŃ, WARSZTATÓW, SEMINARIÓW W CENTRACH EDUKACJI  

I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – 

ODDZIAŁACH FUNDACJI AKTYWIZACJA 

Centrum 

Warszawa 

Centrum 

Białystok 

Centrum 

Opole 

Centrum 

Łódź 

Centrum 

Poznań 

Centrum 

Rzeszów 

RAZEM 

godzin 

Szkolenia umiejętności 
komputerowych – podstawowe 

160 880 102 340 438 75 1.995 

Szkolenia umiejętności 
komputerowych – zaawansowane 

20 261 52 250 0 0 583 

Szkolenia zawodowe 195 240 2971 190 82 710 4.388 

Warsztaty Umiejętności Społecznych 165 618 202 180 600 480 2.245 

Seminaria prawne 4 6 0 0 49 106 165 

Warsztaty usamodzielniania się 40 120 0 40 40 0 240 

Środowiskowe grupy wsparcia 106 291 149 248 75 112,5 981,5 

Warsztaty Umiejętności Zawodowych 772,5 834 761 1530 462 710 5.069,5 

RAZEM 1.462,5 3.250 4.237 2.778 1.746 2.193,5 15.667 
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3.2. Projekty aktywizacji zawodowej i społecznej realizowane w 2017 r.  

w Odziałach Fundacji 

W 2017 r. w Oddziałach Fundacji realizowanych było 15 projektów. Wykaz projektów poniżej w podziale 

na: 

1) zakończone – projekty, które rozpoczęto przed 2017 r. i zakończono w okresie sprawozdawczym, 

2) rozpoczęte i zakończone – projekty rozpoczęte i zakończone w okresie sprawozdawczym, 

3) rozpoczęte – projekty, których realizacja zakończy się po okresie sprawozdawczym, 

4) kontynuowane – projekty, które rozpoczęto przed 2017 r., a ich realizacja zakończy się po okresie 

sprawozdawczym. 
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Krok do samodzielności 
Projekt 
zakończony 

Grantodawca Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 

Budżet projektu 
łącznie 

4.764.349,61 

Budżet w 2017 r. 365.035,10 

Jednostka 
realizująca projekt 

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej 
Osób Niepełnosprawnych – Oddziały 
Fundacji Aktywizacja w Białymstoku, 
Łodzi, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie 
i Warszawie 

Planowana liczba 
uczestników 

225 

Liczba uczestników 
pod koniec projektu 
w 2017 r. 

301 

Okres realizacji  
projektu 

1. stycznia 2014 – 31. marca 2017 

Nazwa Programu Operacyjnego/Konkursu 
Zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27. sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  

Numer konkursu 13 Numer umowy  
ZZO/000308/07/D  

Koordynator / Kierownik projektu Pavlina Suchankova 

Krótki opis projektu 

Cel główny: podniesienie poziomu samodzielności oraz aktywności społecznej 
Beneficjenci: osoby niepełnosprawne, pozostające bez zatrudnienia, w wieku 18-67 lat i zamieszkałe 

na terenie całej Polski 

Główne działania: 

1. Wsparcie trenera aktywności. 
2. Wsparcie instruktora. 
3. Konsultacje indywidualne (prawnik/psycholog). 

4. Warsztaty Umiejętności Społecznych. 
5. Środowiskowe grupy wsparcia. 
6. Warsztaty „Usamodzielniania się w sieci”. 

Dane o wykonawcach i uczestnikach 

Liczba pracowników realizujących projekt: 69, w tym: Liczba uczestników projektu: 301, w tym: 

Centrum Warszawa 2 4 Centrum Białystok 71 

Centrum Białystok 5 Centrum Łódź 71 

Centrum Łódź 9 Centrum Opole 32 

Centrum Opole 8 Centrum Poznań 32 

Centrum Poznań 1 Centrum Rzeszów 40 

Centrum Rzeszów 6 Centrum Warszawa 55 

Centrum Warszawa 7 Umowy cyw.-prawne 29 

Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2017 r.  (zakładane/zrealizowane) 

Liczba osób, które się usamodzielniły 118/194 

Kryteria strategiczne dla projektu   

Nie dotyczy  

 

 



 

26 
 

Profesjonalni niepełnosprawni 
Projekt 
zakończony 

Grantodawca Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 

Budżet projektu 
łącznie 

3.847.910,03 

Budżet w 2017 r. 259.735,40 

Jednostka 
realizująca projekt 

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej 
Osób Niepełnosprawnych – Oddziały 
Fundacji Aktywizacja w Łodzi, Opolu, 
Poznaniu, Rzeszowie i Warszawie 

Planowana liczba 
uczestników 

215 

Liczba uczestników 
pod koniec projektu 
w 2017 r. 

233 

Okres realizacji  
projektu 

1. kwietnia 2014 – 31. marca 2017 

Nazwa Programu Operacyjnego/Konkursu      
Zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27. sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  

Numer konkursu 13     Numer umowy  
ZZO/000319/07/D  

Koordynator / Kierownik projektu       Pavlina Suchankova 

Krótki opis projektu 

Cel główny: podniesienie zdolności do zatrudnienia/wejścia na rynek pracy 

Beneficjenci: osoby niepełnosprawne, pozostające bez zatrudnienia, w wieku od 18 do 67 lat i zamieszkałe 
na terenach województw: mazowieckiego, lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego, dolnośląskiego, 
lubuskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, 
opolskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i śląskiego 
 

Główne działania: 

1. Doradztwo zawodowe, prawne, psychologiczne. 
2. Warsztaty Umiejętności Społecznych. 
3. Szkolenia informatyczne podstawowe i zaawanzowane. 
4. Spotkania aktywizacyjne. 
5. Seminaria prawne. 
6. Pośrednictwo pracy. 
7. Szkolenia zawodowe. 
8. Warsztaty praktycznej nauki zawodu. 

Dane o wykonawcach i uczestnikach 

Liczba pracowników realizujących projekt: 43, w tym: Liczba uczestników projektu: 233, w tym: 

Centrum Warszawa 2 3 Centrum Białystok 78 

Centrum Białystok 4 Centrum Łódź 22 

Centrum Łódź 5 Centrum Opole 3 

Centrum Opole 3 Centrum Poznań 35 

Centrum Poznań 1 Centrum Rzeszów 22 

Centrum Rzeszów 5 Centrum Warszawa 73 

Centrum Warszawa 4   
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Umowy cywilno-prawne       18   

Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2017 r.  (zakładane/zrealizowane) 

Liczba osób, które pozyskały zatrudnienie 30/50 

Kryteria strategiczne dla projektu   

Nie dotyczy  

 

 

 

Job Mobility  Projekt 
zakończony  

Grantodawca Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  Budżet projektu 
łącznie 

1.487.010,89 

Budżet w 2017 r. 559.538,80 

Jednostka 
realizująca projekt 

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej 
Osób Niepełnosprawnych – Oddziały 
Fundacji Aktywizacja w: Białymstoku 
i Warszawie 

Planowana liczba 
uczestników 

54 

Liczba uczestników 
pod koniec projektu 
w 2017 r. 

17 

Okres realizacji  
Projektu 

1. maja 2015 – 31. października 2017 

Nazwa Programu Operacyjnego/Konkursu      
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej 

Numer konkursu Nie dotyczy Numer umowy 
POWR.04.02.00-00-0058/15 

Koordynator / Kierownik projektu       Sylwia Daniłowska 

Krótki opis projektu 

Cel główny: wzmocnienie kompetencji zawodowych i kluczowych 

Beneficjenci: osoby niepełnosprawne w wieku 18-35 lat, należące do kategorii NEET (NEET to akronim od 
sformułowania  „not in employment, education or training”, czyli nie uczy się, nie pracuje, nie 
przygotowuje do zawodu), pochodzące z terenu województw: mazowieckiego, lubelskiego, podlaskiego, 
warmińsko-mazurskiego, opolskiego i śląskiego poprzez udział w programie mobilności ponadnarodowej 
Główne działania: 
1. Warsztaty z zakresu aspektów międzykulturowych. 
2. Szkolenia podnoszących kompetencje zawodowe. 
3. Kursy języka angielskiego. 
4. Warsztaty Umiejętności Społecznych. 

Dane o wykonawcach i uczestnikach 

Liczba pracowników realizujących projekt: 9, w tym: Liczba uczestników projektu: 17, w tym: 

Centrum Warszawa 2 3 Centrum Białystok 9 

Centrum Białystok 3 Centrum Warszawa 8 

Centrum Warszawa 1   

Umowy cywilno-prawne       2   

Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2017 r.  (zakładane/zrealizowane) 
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Liczba osób, objętych wsparciem w ramach programów mobilności 
ponadnarodowej 

17/17 

Kryteria strategiczne dla projektu  (zakładane/spełnione) 

Nie dotyczy  

 

 

 

„Włącz się” 
Projekt 
rozpoczęty  
i zakończony 

Grantodawca Fundacja la Caixa  
(Fundación caja de ahorros y pensiones de 
Barcelona) 

Budżet projektu 
łącznie 

20 000 EUR 

Budżet w 2017 20 000 EUR 

Jednostka 
realizująca projekt 

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej 
Osób Niepełnosprawnych – Oddziały 
Fundacji Aktywizacja w Białymstoku, 
Warszawie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie 

Planowana liczba 
uczestników 

400 
 

Liczba uczestników 
pod koniec projektu 
w 2017 r. 

405 

Okres realizacji  
projektu 

1. stycznia 2017 – 31. grudnia 2017 

Nazwa Programu Operacyjnego/Konkursu nie dotyczy 

Numer konkursu nie dotyczy Data zawarcia umowy 01.03.2017 

Koordynator / Kierownik projektu       Dariusz Gosk 

Krótki opis projektu 

Cel główny: wprowadzenie osób niepełnosprawnych na rynek pracy 

Beneficjenci: osoby niepełnosprawne z miast, które swoim wsparciem obejmuje Fundacja, korzystające 
z usług pośrednictwa pracy w konkretnych Oddziałach, mające trudności w samodzielnym poszukiwaniu 
pracy lub chcące poszerzyć możliwości jej znalezienia 
 
Główne działania: 
1. Pozyskiwanie ofert pracy dostosowanych do osób niepełnosprawnych. 
2. Nawiązywanie kontaktów z pracodawcami i pomoc w określeniu ich potrzeb rekrutacyjnych. 
3. Promowanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych wśród pracodawców. 
4. Udzielanie wsparcia i kontrola nad procesem rekrutacji zarówno dla beneficjentów jak i firm 

współpracujących. 
5. Nawiązywanie sieci współpracy pomiędzy pozostałymi organizacjami, biorącym udział w projekcie 

(wymiana doświadczeń, dobrych praktyk, wspólne planowane działań, wymiana ofert pracy). 
6. Prowadzenie szkoleń i spotkań informacyjnych dla pracodawców. 

Dane o wykonawcach i uczestnikach 

Liczba pracowników realizujących projekt: 13, w tym: Liczba uczestników projektu: 405, w tym: 

Centrum Warszawa 2 5   

Centrum Białystok 2 Centrum Białystok 82 

Centrum Łódź 2 Centrum Łódź 42 

Centrum Opole 2 Centrum Opole 37 

Centrum Poznań 0 Centrum Poznań 27 

Centrum Rzeszów 0 Centrum Warszawa 217 

Centrum Warszawa 2   
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Umowy cywilno-prawne 0   

Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2017 r.  (zakładane/zrealizowane) 

Liczba osób, które pozyskały zatrudnienie 150/151 

Kryteria strategiczne dla projektu   

Nie dotyczy  

 
 

 

IV Targi Pracy dla osób z niepełnosprawnością 
Projekt 
rozpoczęty  
i zakończony 

Grantodawca Miasto Białystok Budżet projektu 
łącznie 

9.000,00 

Budżet w 2016 9.000,00 

Jednostka 
realizująca projekt 

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej 
Osób Niepełnosprawnych – Oddział 
Fundacji Aktywizacja w Białymtoku 

Planowana liczba 
uczestników 

100 
 

Liczba uczestników 
pod koniec projektu 
w 2017 r. 

118 

Okres realizacji  
projektu 

15. listopada 2017 – 13. grudnia 2017 

Nazwa Programu Operacyjnego/Konkursu nie dotyczy 

 

Numer konkursu nie dotyczy Numer umowy 1/2017 

Koordynator / Kierownik projektu       Justyna Fiedorowicz 

Krótki opis projektu 

Cel główny: zwiększenie aktywności zawodowej beneficjentów poprzez zapewnienie im dostępu do ofert 
pracy, uwzględniających ich kwalifikacje, możliwości i ograniczenia zdrowotne 

Beneficjenci: osoby niepełnosprawne 

 
Główne działania: 
1. Organizacja IV Targów Pracy dla Osób z Niepełnosprawnością dedykowanych osobom  

z niepełnosprawnością. 

Dane o wykonawcach i uczestnikach 

Liczba pracowników realizujących projekt: 2, w tym: Liczba uczestników projektu: 118, w tym: 

Centrum Warszawa 2 1 Centrum Białystok 118 

Centrum Białystok 1   

Umowy cywilno-prawne 0   

Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2017 r.  (zakładane/zrealizowane) 

Liczba osób, które wzięły udział na targach 100/118 

Kryteria strategiczne dla projektu   

Nie dotyczy  
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Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania 
Projekt 
rozpoczety  

Grantodawca Wielkopolski Regionalny Program 
Operacyjny na lata 2014-2020 

Budżet projektu 
łącznie 

13.390.170,49 

Budżet w 2017 7.603.761,43 

Jednostka 
realizująca projekt 

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej 
Osób Niepełnosprawnych – Oddział 
Fundacji Aktywizacja w Poznaniu 

Planowana liczba 
uczestników 

120 
 

Liczba uczestników 
pod koniec projektu 
w 2017 r. 

78 

Okres realizacji  
projektu 

1. stycznia 2017 – 31. grudnia 2018 

Nazwa Programu Operacyjnego/Konkursu Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne 

Numer konkursu nie dotyczy Nr umowy 
RPWP.07.02.01-30-0019/15-00 

Koordynator / Kierownik projektu       Natalia Walczak 

Krótki opis projektu 

Cel główny: ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług społecznych, 
świadczonych w interesie ogólnym i w lokalnej społeczności 

Beneficjenci: niesamodzielni i z niepełnosprawnością mieszkańcy Poznania 
 
Główne działania: 
1. Wsparcie szkoleniowe oraz uzupełniające przez wsparcie specjalistyczne (psycholog, prawnik). 
2. Trener aktywności dla osób niesamodzielnych i opiekunów  

Dane o wykonawcach i uczestnikach 

Liczba pracowników realizujących projekt: 10, w tym: Liczba uczestników projektu: 78, w tym: 

Centrum Warszawa 2 2 Centrum Poznań 78 

Centrum Poznań 8   

Umowy cywilno-prawne 0   

Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2017 r.  (zakładane/zrealizowane) 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, objętych 
usługami ( wg modelu Trenera Aktywności) 

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych, 
istniejących po zakończeniu projektu 

Liczba uczestników szkoleń, u których nastąpił wzrost wiedzy  
i umiejętności w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi 

25/11 

6/6 

 

40/0 

 

Kryteria strategiczne dla projektu   

Nie dotyczy  
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Pomoc w rodzinie 
Projekt 
rozpoczety  

Grantodawca Wielkopolski Regionalny Program 
Operacyjny na lata 2014-2020 

Budżet projektu 
łącznie 

1.265.000,09 

Budżet w 2017 788.855.,53 

Jednostka 
realizująca projekt 

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej 
Osób Niepełnosprawnych – Oddział 
Fundacji Aktywizacja w Poznaniu 

Planowana liczba 
uczestników 

50 
 

Liczba uczestników 
pod koniec projektu 
w 2017 r. 

30 

Okres realizacji  
projektu 

1. stycznia 2017 – 31. grudnia 2018 

Nazwa Programu Operacyjnego/Konkursu Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne 

Numer konkursu nie dotyczy Nr umowy 
RPWP.07.02.01-30-0026/15 

Koordynator / Kierownik projektu       Natalia Walczak 

Krótki opis projektu 

Cel główny: zwiększenie usług społecznych o różnorodne formy poprawiające dostęp do usług wsparcia 
rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług asystenta rodzin będących w kryzysie, usług 
opiekuńczych i wspomagających oraz wsparcie ich opiekunów faktycznych w opiece nad 
osobami niesamodzielnymi 

Beneficjenci: mieszkańcy powiatu międzychodzkiego, osoby niesamodzielne, opiekunowie faktyczni 
 
Główne działania: 
1. Wsparcie szkoleniowe oraz uzupełniające przez wsparcie specjalistyczne (psycholog, prawnik). 
2. Trener aktywności dla osób niesamodzielnych i opiekunów  

Dane o wykonawcach i uczestnikach 

Liczba pracowników realizujących projekt: 4, w tym: Liczba uczestników projektu: 30, w tym: 

Centrum Warszawa 2 2 Centrum Poznań 30 

Centrum Poznań 2   

Umowy cywilno-prawne 0   

Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2017 r.  (zakładane/zrealizowane) 

Liczba osób, objętych aktywizacją społeczną 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  

Objętych usługami „Trenera Aktywności 

Liczba uczestników szkoleń, u których nastapił wzrost wiedzy  
i umiejętności w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi  

50/30 

15/30 

 

20/0 

 

Kryteria strategiczne dla projektu   

Nie dotyczy  
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Kwalifikacje, doświadczenie, praca – to się opłaca! 
Projekt 
rozpoczęty 

Grantodawca Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Podlaskiego na lata  
2014-2020 
 

Budżet projektu 
łącznie 

530.571,70  

Budżet w 2017 300.000,00 

Jednostka 
realizująca projekt 

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej 
Osób Niepełnosprawnych – Oddział 
Fundacji Aktywizacja w Białymstoku 
w partnerstwie z Fundacją Rozwoju 
Kompetencji PRO-SKILLS  

Planowana liczba 
uczestników 

40 
 

Liczba uczestników 
pod koniec projektu 
w 2017 r. 

40 

Okres realizacji  
projektu 

1. kwietnia 2017 – 31. lipca 2018 

Nazwa Programu Operacyjnego/Konkursu  
Oś priorytetowa VII Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.1. Rozwój działań aktywnej integracji 

Numer konkursu nie dotyczy Numer umowy  
UDA.RPPD.02.01.00-20-0160/16-00 

Koordynator / Kierownik projektu       Beata Grygorczuk 

Krótki opis projektu 

Cel główny: zwiększenie poziomu aktywności i zdolności do zatrudnienia 

Beneficjenci: osoby bezrobotne, bierne zawodowo po 30 roku życia (w tym zarejestrowane w urzędzie 
pracy, posiadające I i II profil), zamieszkujące subregion białostocki, niepełnosprawne, o niskich 
kwalifikacjach, w wieku 50 lat 

 
Główne działania: 
1. Poradnictwo zawodowe. 
2. Wsparcie psychologoczno-doradcze. 
3. Szkolenia zawodowe. 
4. Pośrednictwo pracy. 
5. Staże zawodowe. 

Dane o wykonawcach i uczestnikach 

Liczba pracowników realizujących projekt: 10, w tym: Liczba uczestników projektu: 40, w tym: 

Centrum Warszawa 2 2   

Centrum Białystok 1 Centrum Białystok 40 

Umowy cywilno-prawne 7   

Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2017 r.  (zakładane/zrealizowane) 

Liczba osób, które pozyskały zatrudnienie 
Liczba osób w bardzo trudnej sytuacji na rynku pracy, które podniosły 
kompetencje psychospołeczne  

nie dotyczy 
40/40 

 
 

Kryteria strategiczne dla projektu   

Nie dotyczy  
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Gotowi do zmian 
Projekt 
rozpoczety 

Grantodawca Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 

Budżet projektu 
łącznie 

5.430.145,87 

Budżet w 2017 r. 2.351.867,90 

Jednostka 
realizująca projekt 

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej 
Osób Niepełnosprawnych – Oddziały 
Fundacji Aktywizacja w Białymstoku, 
Łodzi, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie 
i Warszawie  

Planowana liczba 
uczestników 

750 

Liczba uczestników 
pod koniec projektu 
w 2017 r. 

839 

Okres realizacji  
projektu 

1. kwietnia 2017 – 31. marca 2019 

Nazwa Programu Operacyjnego/Konkursu 
Zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27. sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  

Numer konkursu 1/2016 Numer umowy  
ZZO/000539/07/D  

Koordynator / Kierownik projektu Tomasz Gawski 

Krótki opis projektu 

Cel główny: podniesienie zdolności do zatrudnienia 
 
Beneficjenci: osoby niepełnosprawne, pozostające bez zatrudnienia, w wieku aktywności zawodowej (tzn. 

te, które nie osiągnęły wieku emerytalnego), zamieszkałe na terenie całej Polski 

Główne działania: 
1.  Konsultacje indywidualne z psychologiem, doradcą zawodowym i prawnikiem. 
2. Warsztaty Umiejętności Zawodowych. 
3. Grupy wsparcia. 
4. Szkolenia wewnętrzne informatyczne i zawodowe. 
5. Wsparcie intruktora w miejscu przygotowania zawodowego podczas praktyk, staży i próbek pracy. 
6. Bezpośrednie i pośrednie wsparcie pośrednika pracy. 
7. Job crafting. 
8. Wsparcie trenera pracy 

Dane o wykonawcach i uczestnikach 

Liczba pracowników realizujących projekt: 128, w tym: Liczba uczestników projektu: 839, w tym: 

Centrum Warszawa 2 10 Centrum Białystok 139 

Centrum Białystok 6 Centrum Łódź 263 

Centrum Łódź 9 Centrum Opole 102 

Centrum Opole 8 Centrum Poznań 64 

Centrum Poznań 5 Centrum Rzeszów 105 

Centrum Rzeszów 6 Centrum Warszawa 166 

Centrum Warszawa 7   

Umowy cywilno-prawne       77   

Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2017 r.  (zakładane/zrealizowane) 
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Liczba osób, które uzyskały zatrudnienie 187/225 

Kryteria strategiczne dla projektu   

Nie dotyczy  

 

 

 

NOWY START – program aktywnej integracji społeczno-zawodowej osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym 

Projekt 
rozpoczęty 

Grantodawca Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Podlaskiego na lata  
2014-2020  
 

Budżet projektu 
łącznie 

1.252.261,95 

Budżet w 2017 nie dotyczy 

Jednostka 
realizująca projekt 

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej 
Osób Niepełnosprawnych – Oddział 
Fundacji Aktywizacja w Białymstoku 
w partnerstwie z firmą CONSTANS GROUP 
Sp. z o.o.  
 

Planowana liczba 
uczestników 

80 
 

Liczba uczestników 
pod koniec projektu 
w 2017 r. 

nie dotyczy 

Okres realizacji  
projektu 

1. grudnia 2017 – 30. września 2019 

Nazwa Programu Operacyjnego/Konkursu  
Oś priorytetowa VII Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.1. Rozwój działań aktywnej integracji 

Numer konkursu nie dotyczy Numer umowy  
DA-RPPD.07.01.00-20-0133/16-00 

Koordynator / Kierownik projektu       Magdalena Bobrowska 

Krótki opis projektu 

Cel główny: zwiększenie aktywności zawodowej i reintegracja społeczna 

Beneficjenci: osoby z terenu miasta Białystok, powiatu białostockiego, hajnowskiego i sokólskiego 
doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego z powodu sprawowania opieki nad osobą 
zależną i bezrobocia  

 
Główne działania: 
1. Indywidualne ścieżki reintegracji. 
2. Wsparcie komptetencji osobistych i społecznych. 
3. Wsparcie kompetencji zawodowych. 
4. Wsparcie umiejętności poszukiwania pracy. 
5. Wsparcie zatrudnienia. 

Dane o wykonawcach i uczestnikach 

Liczba pracowników realizujących projekt: 1, w tym: Liczba uczestników projektu: nie dotyczy 

Centrum Warszawa 2    

Centrum Białystok 1 Centrum Białystok  

Umowy cywilno-prawne    

Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2017 r.  (zakładane/zrealizowane) 

Liczba osób, które pozyskały zatrudnienie nie dotyczy 

Kryteria strategiczne dla projektu   

Nie dotyczy  
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Usługi społeczne dla mieszkańców Leszna 
Kontynuacja 
projektu  

Grantodawca Wielkopolski Regionalny Program 
Operacyjny na lata 2014-2020 

Budżet projektu 
łącznie 

2.389.099,93 

Budżet w 2017 1.156.761,26 

Jednostka 
realizująca projekt 

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej 
Osób Niepełnosprawnych – Oddział 
Fundacji Aktywizacja w Poznaniu 

Planowana liczba 
uczestników 

160 
 

Liczba uczestników 
pod koniec projektu 
w 2017 r. 

143 

Okres realizacji  
projektu 

1. listopada 2016 – 31. października 2018 

Nazwa Programu Operacyjnego/Konkursu Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne 

Numer konkursu nie dotyczy Numer umowy 
RPWP.07.02.01-30-0025/15-00 

Koordynator / Kierownik projektu       Natalia Walczak 

Krótki opis projektu 

Cel główny: poszerzenie lokalnych usług społecznych o różnorodne formy usług opiekuńczych  
i wspomagających 

Beneficjenci: osoby niepełnosprawne, osoby niesamodzielne będące na terenie m. Leszna 
 
Główne działania: 
1. Wsparcie szkoleniowe oraz uzupełniające przez wsparcie specjalistyczne (psycholog, prawnik). 
2. Trener aktywności dla osób niesamodzielnych i opiekunów  

Dane o wykonawcach i uczestnikach 

Liczba pracowników realizujących projekt: 8, w tym: Liczba uczestników projektu: 143, w tym: 

Centrum Warszawa 2 2 Centrum Poznań 143 

Centrum Poznań 6   

Umowy cywilno-prawne 0   

Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2017 r.  (zakładane/zrealizowane) 

Liczba uczestników szkoleń, u których nastąpił wzrost wiedzy i umiejętności 
w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych 
usługami aktywizacji społecznej (wg. modelu „Trenera Aktywności”), które 
zwiększyły poziom usamodzielnienia oraz poczucie bezpieczeństwa 

49/0 

 

80/0 

 

Kryteria strategiczne dla projektu   

Nie dotyczy  
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Młodzi aktywni na rynku pracy 
Kontynuacja 
projektu  

Grantodawca Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu Budżet projektu 
łącznie 

963.296,20 

Budżet w 2017 635.960,19 

Jednostka 
realizująca projekt 

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej 
Osób Niepełnosprawnych – Oddział 
Fundacji Aktywizacja w Opolu 

Planowana liczba 
uczestników 

168 
 

Liczba uczestników 
pod koniec projektu 
w 2017 r. 

168 

Okres realizacji  
projektu 

1. kwietnia 2016 – 28. lutego 2018 

Nazwa Programu Operacyjnego/Konkursu 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na 
regionalnym rynku, 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego 

Numer konkursu nie dotyczy Numer umowy 
POWR.01.02.01-16-1KO2/15-00 

Koordynator / Kierownik projektu       Izabela Terka 

Krótki opis projektu 

Cel główny: zwiększenie możliwości zatrudnienia 

Beneficjenci: osoby młode do 29 roku życia, bez pracy, w tym w szczególności osoby, które nie 
uczestniczą w kształceniu i szkoleniu 

Główne działania: 
1.  Indywidualny Plan Działania. 
2. Indywidualne wsparcie doradcy zawodowego i psychologiczne. 
3. Pośrednictwo pracy. 
4. Warsztaty umiejętności zawodowych . 

Dane o wykonawcach i uczestnikach 

Liczba pracowników realizujących projekt: 27, w tym: Liczba uczestników projektu: 168, w tym: 

Centrum Warszawa 2 2 Centrum Opole 168 

Centrum Opole 6   

Umowy cywilno-prawne 19   

Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2017 r.  (zakładane/zrealizowane) 

Osoby objęte indywidualnym pośrednictwem pracy 
Osoby niepełnosprawne, które zakończyły udział w projekcie 
Osoby poniżej 30 roku życia, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 

Programu 
Osoby z województwa opolskiego poniżej 30 roku życia (kategoria NEET), 

które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu przed końcem 2017 r. 
Osoby z województwa opolskiego poniżej 30 roku życia (kategoria NEET), 

które zakończyły udział w projekcie przed końcem 2017 r. 
Osoby z województwa opolskiego w wieku 15-29 lat (kategoria NEET), które 

uczestniczyły w certyfikowanych szkoleniach zawodowych i przed końcem 
2017 r. zdały egzamin i uzyskały kwalifikacje potwierdzone certyfikatem  

85/112 
84/23 
67/17 

 
 

67/5 
 

168/51 
 
 

67/28 

Kryteria strategiczne dla projektu  

Nie dotyczy  
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Włączamy się Sprawnie 
Kontynuacja 
projektu 

Grantodawca Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Budżet projektu 
łącznie 

961.605,00 

Budżet w 2017 574.672,50 

Jednostka 
realizująca projekt 

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej 
Osób Niepełnosprawnych – Oddział 
Fundacji Aktywizacja w Rzeszowie 

Planowana liczba 
uczestników 

120 
 

Liczba uczestników 
pod koniec projektu 
w 2017 r. 

87 

Okres realizacji  
projektu 

1. września 2016 – 31. lipca 2018 

Nazwa Programu Operacyjnego/Konkursu Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014-2020, 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

 

Numer konkursu nie dotyczy Numer umowy 
RPPK.08.01.00-IP.01-18-004/15 

Koordynator / Kierownik projektu       Katarzyna Kędzior–Łątka 
 

Krótki opis projektu 

Cel główny: zwiększenie gotowości beneficjentów do podjęcia zatrudnienia oraz pomoc w wyjściu z sytuacji 
wykluczenia/zagrożenia wykluczeniem społecznym poprzez usługi aktywnej integracji ukierunkowane na 
podniesienie ich kompetencji i kwalifikacji, doświadczenia zawodowego i zmobilizowanie do aktywnego 
poszukiwania zatrudnienia 

 

Beneficjenci: osoby z niepełnosprawnościami, zamieszkujące województwo podkarpackie  
 
Główne działania: 
1. Indywidualny Plan Działań. 
2. Doradztwo indywidualne i grupowe, prawne, psychologiczne, zawodowe, Warsztaty Umiejętności 

Społecznych i Warsztaty Aktywności Zawodowej oraz seminaria prawne.  
3. Pośrednictwo pracy, zatrudnienie wspomagane – wsparcie trenera pracy. 
4. Staże i praktyki zawodowe. 
5. Szkolenia zawodowe wraz z egzaminem. 

Dane o wykonawcach i uczestnikach 

Liczba pracowników realizujących projekt: 54, w tym: Liczba uczestników projektu: 87, w tym: 

Centrum Warszawa 2 2 Centrum Rzeszów 87 

Centrum Rzeszów 5   

Umowy cywilno-prawne 47   

Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2017 r.  (zakładane/zrealizowane) 

Liczba osób, które pozyskały zatrudnienie 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które 
uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu 

nie dotyczy 

13/33 

 

Kryteria strategiczne dla projektu   

Nie dotyczy  
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Trampolina – aktywna integracja społeczno-zawodowa kobiet opiekujących się 
osobą zależną 

Kontynuacja 
projektu 

Grantodawca Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Podlaskiego na lata  
2014-2020 

Budżet projektu 
łącznie 

955.944,82 

Budżet w 2017 550.000,00 

Jednostka 
realizująca projekt 

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej 
Osób Niepełnosprawnych – Oddział 
Fundacji Aktywizacja w Białymstoku 

Planowana liczba 
uczestników 

60 
 

Liczba uczestników 
pod koniec projektu 
w 2017 r. 

62 

Okres realizacji  
projektu 

1. października 2016 – 31. lipca 2018 

Nazwa Programu Operacyjnego/Konkursu Oś priorytetowa VII Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.1. 
Rozwój działań aktywnej integracji 

Numer konkursu nie dotyczy Numer umowy 
RPPD.07.01-00-20-0035/16 

Koordynator / Kierownik projektu       Magdalena Bobrowska 

Krótki opis projektu 

Cel główny: zwiększenie aktywności zawodowej i reintegracja społeczna  

 

Beneficjenci: 60 kobiet, w tym co najmniej 30 % w wieku 50+, z subregionu Białostockiego, doświadczające 
wielokrotnego wykluczenia społecznego z powodu sprawowania opieki nad osobą zależną lub bezrobocia 

 
Główne działania: 
1. Indywidualne ścieżki reintegracji. 
2. Wsparcie kompetencji osobistych i społecznych. 
3. Wsparcie kompetencji zawodowych. 
4. Wsparcie umiejętności poszukiwania pracy. 
5. Wsparcie zatrudnienia. 

Dane o wykonawcach i uczestnikach 

Liczba pracowników realizujących projekt: 15, w tym: Liczba uczestników projektu: 62, w tym: 

Centrum Warszawa 2 2 Centrum Białystok 62 

Centrum Białystok 2   

Umowy cywilno-prawne 11   

Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2017 r.  (zakładane/zrealizowane) 

Liczba osób opiekujących się osobą zależną objętych, stażami zawodowymi 30/12 

Kryteria strategiczne dla projektu   

Nie dotyczy  
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Realizacja działań w zakresie integracji społecznej osób bezrobotnych 
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej uczestniczących w Programie 
Aktywizacja i Integracja w 2017 roku. 

Projekt 
rozpoczęty 
i zakończony  

Grantodawca Powiatowy Urząd Pracy w Łomży Budżet projektu 
łącznie 

5.600,00 
 

Budżet w 2017 r. 5.600,00 
 

Jednostka 
realizująca projekt 

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej 
Osób Niepełnosprawnych – Oddział 
Fundacji Aktywizacja w Białymstoku 

Planowana liczba 
uczestników 

10 

Liczba uczestników 
pod koniec projektu 
w 2017 r. 

10 

Okres realizacji  
projektu 

1. stycznia 2017 – 31. marca 2017 

Nazwa Programu Operacyjnego/Konkursu 
Program Aktywizacja i Integracja 

Numer konkursu nie dotyczy Numer umowy  
11/2017 z dn. 31.01.2017 

Koordynator / Kierownik projektu Piotr Sędziak 

Krótki opis projektu 

Cel główny: kształtowanie aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym przez rozwinięcie 
umiejętności psychospołecznych, nauczenie budowania prawidłowych interakcji z otoczeniem oraz 
przygotowanie do lepszego radzenia sobie na rynku pracy 
 
Beneficjenci: bezrobotni mieszkańcy miasta Łomża 

 
Główne działania: 
Grupowe poradnictwo specjalistyczne w formie warsztatów trenerskich. 

Dane o wykonawcach i uczestnikach 

Liczba pracowników realizujących projekt: 3, w tym: Liczba uczestników projektu: 10, w tym: 

Centrum Warszawa 2 1 Centrum Białystok 10 

Centrum Białystok 1   

Umowy cywilno-prawne 1   

Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2017 r.  (zakładane/zrealizowane) 

Ukończenie udziału w projekcie 10/10 

Kryteria strategiczne dla projektu   

Nie dotyczy  
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Realizacja działań w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych 
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej uczestniczących w Programie 
Aktywizacja i Integracja w 2017 r 

Projekt 
rozpoczęty  
i zakończony          

Grantodawca Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie Budżet projektu 
łącznie 

29.000,00 

Budżet w 2017 r. 29.000,00 

Jednostka 
realizująca projekt 

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej 
Osób Niepełnosprawnych – Oddział 
Fundacji Aktywizacja w Białymstoku 

Planowana liczba 
uczestników 

50 

Liczba uczestników 
pod koniec projektu 
w 2017 r. 

50 

Okres realizacji  
projektu 

1. czerwca 2017 – 31. października 2017 

Nazwa Programu Operacyjnego/Konkursu 
Program Aktywizacja i Integracja 

Numer konkursu nie dotyczy Numer umowy z datą 
1/2017 z dn. 25.05.2017 

Koordynator / Kierownik projektu Piotr Sędziak / Rafał Gawkowski 

Krótki opis projektu 

Cel główny: kształtowanie aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym poprzez rozwinięcie 
umiejętności psychospołecznych, nauczenie budowania prawidłowych interakcji z otoczeniem oraz 
przygotowanie do lepszego radzenia sobie na rynku pracy 

 
Beneficjenci: bezrobotni mieszkańcy miasta Kolno  
 
Główne działania: 
Warsztaty trenerskie.  

Dane o wykonawcach i uczestnikach 

Liczba pracowników realizujących projekt: 4, w tym: Liczba uczestników projektu: 60, w tym: 

Centrum Warszawa 2  1 Centrum Białystok 60 

Centrum Białystok 1   

Umowy cywilno-prawne 2   

Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2017 r.  (zakładane/zrealizowane) 

Ukończenie udziału w projekcie 50/50 

Kryteria strategiczne dla projektu   

Nie dotyczy  
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Realizacja zadania publicznego dla OPS Jeżowe – Zorganizowanie certyfikowanych 
szkoleń zawodowych, staży zawodowych oraz usług pośrednictwa pracy 

Projekt 
rozpoczęty  

Grantodawca Gmina Jeżowe – Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Jeżowym 

Budżet projektu 
łącznie 

100.130,00 

Budżet w 2017 r. 14.318,00 

Jednostka 
realizująca projekt 

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej 
Osób Niepełnosprawnych – Oddział 
Fundacji Aktywizacja w Rzeszowie 

Planowana liczba 
uczestników 

15 

Liczba uczestników 
pod koniec projektu 
w 2017 r. 

6 

Okres realizacji  
projektu 

6. listopada 2017 – 31. maja 2018 

Nazwa Programu Operacyjnego/Konkursu 
Zadanie publiczne 

Numer konkursu nie dotyczy Numer umowy 
1/8.2/2017 

Koordynator / Kierownik projektu Katarzyna Kędzior–Łątka 

Krótki opis projektu 

Cel główny: zorganizowanie certyfikowanych szkoleń zawodowych, staży zawodowych oraz usług 
pośrednictwa pracy. 
 
Beneficjenci: osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystające ze świadczeń pomocy 

społecznej, w wieku 18-64 lat, bierne zawodowo, niezarejestrowane w PUP, o niskich kwalifikacjach 
zawodowych, zamieszkujące teren gminy Jeżowe. 

 
Główne działania: 
1. Szkolenia zawodowe. 
2. Staże zawodowe. 

Dane o wykonawcach i uczestnikach 

Liczba pracowników realizujących projekt: 4, w tym: Liczba uczestników projektu: 6, w tym: 

Centrum Warszawa 2  2 Centrum Rzeszów 6 

Centrum Rzeszów 1   

Umowy cywilno-prawne 1   

Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2017 r.  (zakładane/zrealizowane) 

Ukończenie udziału w projekcie 15/6 

Kryteria strategiczne dla projektu   

Nie dotyczy  
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4. Projekty dotyczące kompetencji IT 
W 2017 r. w Fundacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa realizowany był 1 projekt dot. 

Kompetencji IT. 

e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści Kontynuacja 
projektu  

Grantodawca Centrum Projektów Polska Cyfrowa  Budżet projektu 
łącznie 

15.993.550,30 

Budżet w 2017 r. 6.242.474,80 

Jednostka 
realizująca projekt 

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej 
Osób Niepełnosprawnych – Oddziały 
Fundacji Aktywizacja w: Białymstoku, 
Łodzi, Opolu, Poznianiu, Rzeszowie 
i Warszawie 

Planowana liczba 
uczestników 

6791,  
w tym OzN 518 

Liczba uczestników 
pod koniec projektu 
w 2017 r. 

4912, 
w tym OzN 666 

Okres realizacji  
Projektu 

1. grudnia 2016 – 31. lipca 2019 

Nazwa Programu Operacyjnego/Konkursu 
Program operacyjny Polska Cyfrowa  

Numer konkursu Nie dotyczy Data zawarcia umowy 30.12.2016 

Koordynator / Kierownik projektu Agata Gawska 

Krótki opis projektu 

Cel główny: podniesienie kompetencji cyfrowych (m.in. umiejętności korzystania z Internetu, włączając w to 
e-usługi publiczne), 18 265 osób dorosłych, w tym 1445 osób z niepełnosprawnościami 
 
Beneficjenci: osoby zamieszkujące na obszarze 101 gmin z terenu całej Polski 
 
Główne działania: 
1. Przeszkolenie osób w sposób stacjonarny, w tym osób z niepełnosprawnościami. 
2. Uruchomienie prac nad wszystkimi siedmioma modułami platformy i udzielenie wsparcia z obsługi przez 

wykonawcę platformy pracownikom 6 Oddziałów Fundacji Aktywizacja zaangażowanych w projekt, jak 
również organizacjom partnerskim, e-mocarzom i trenerom lokalnym. 

Dane o wykonawcach i uczestnikach 

Liczba pracowników realizujących projekt: 420, w tym: Liczba uczestników projektu: 4912,  
w tym OzN: 666 

Centrum Warszawa 2 20 Centrum Białystok 1026, w tym OzN: 168 

Centrum Białystok 3 Centrum Łódź 1083, w tym OzN: 187 

Centrum Łódź 5 Centrum Opole 759, w tym OzN: 85 

Centrum Opole 4 Centrum Poznań 290, w tym OzN: 31 

Centrum Poznań 4 Centrum Rzeszów 1366, w tym OzN: 162 

Centrum Rzeszów 6 Centrum Warszawa 388, w tym OzN: 33 

Centrum Warszawa 4   
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Umowy cywilno-prawne       374   

Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2017 r.  (zakładane/zrealizowane) 

nie dotyczy nie dotyczy 

Kryteria strategiczne dla projektu  (zakładane/spełnione) 
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5. Projekty badawczo- rozwojowe 

W 2017 r. w Fundacji realizowany był 1 projekt. 

 

Creating Leaders for the Future: no limits to entrepreneurship and disability  Projekt 
zakończony  

Grantodawca Komisja Europejska 

 

Budżet projektu 
łącznie 

16.500 EUR 

Budżet w 2017 r. 16.500 EUR 

Jednostka 
realizująca projekt 

Centrum Warszawa 2 Planowana liczba 
uczestników 

nie dotyczy 

Liczba uczestników 
pod koniec projektu 
w 2017 r. 

nie dotyczy 

Okres realizacji  
Projektu 

1. września 2015 – 31. sierpnia 2017 

Nazwa Programu Operacyjnego/Konkursu 
Program Erasmus+, Akcja 2: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk  

Numer konkursu Nie dotyczy Data zawarcia umowy 15.12.2015 

Koordynator / Kierownik projektu Dariusz Gosk 

Krótki opis projektu 

Cel główny: promowanie dostępu do rynku pracy dla osób z niepełnosprawnościami 

Beneficjenci: organizacje posiadające bogate doświadczenie w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych 
 
Główne działania: 
1. Koordynacja i zarządzanie. 
2. Przegląd dobrych praktyk. 
3. Opracowanie metodologii i materiałów szkoleniowych . 
4. Pilotaż. 
5. Certyfikacja Europass. 
6. Ewaluacja. 
7. Komunikacja i upowszechnianie. 

Dane o wykonawcach i uczestnikach 

Liczba pracowników realizujących projekt: 5, w tym: Liczba uczestników projektu: nie dotyczy 

Centrum Warszawa 2 5  nie dotyczy 

Umowy cywilno-prawne       0   

Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2017 r.  (zakładane/zrealizowane) 

  

Kryteria strategiczne dla projektu  (zakładane/spełnione) 

Nie dotyczy  
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6. Projekty rzecznicze 

W 2017 r. w Fundacji realizowany był 1 projekt. 

Sieć Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy 
Projekt 
zakończony       

Grantodawca Ministerstwo Rozwoju Budżet projektu 
łącznie 

152.770,00 
 

Budżet w 2017 r. 16.074,00 

Jednostka 
realizująca projekt 

Centrum Warszawa 2 z Fundacją Inicjatyw 
Społeczno-Ekonomicznych i Fundacją 
Innowacja i Wiedza (Partnerzy Projektu). 

Planowana liczba 
uczestników 

80 

Liczba uczestników 
pod koniec projektu 
w 2017 r. 

80 

Okres realizacji  
projektu 

1. czerwca 2016 – 31. maja 2017 

Nazwa Programu Operacyjnego/Konkursu 
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 

Numer konkursu nie dotyczy Numer umowy DZF/BDG-III-POWER-15/16 
z dnia 30.06.2016 r. 

Koordynator / Kierownik projektu Agata Gawska 

Krótki opis projektu 

Cel główny: wzrost wiedzy i zaangażowania przedstawicieli NGO w prace komitetów monitorujących na 
poziomie regionalnym i krajowym 
 
Beneficjenci: przedstawiciele organizacji pozarządowych  
 
Główne działania: 
1. Przeprowadzenie spotkania sieciującego dla NGO. 
2. Przeprowadzenie spotkania z przedstawicielami NGO zasiadającymi w Komitetach Monitorujących. 
3. Przeprowadzenie monitoringu Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój pod kątem dostępności projektów dla organizacji pozarządowych w celach 
tematycznych CT 8 i CT 9. 

4. Przygotowanie i opublikowanie opracowania Raport z monitoringu Regionalnych Programów 
Operacyjnych oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pod kątem dostępności projektów 
dla organizacji pozarządowych w celach tematycznych CT 8 i CT 9. 

Dane o wykonawcach i uczestnikach 

Liczba pracowników realizujących projekt: 5, w tym: Liczba uczestników projektu: 80 w tym: 

Centrum Warszawa 2  1 Centrum  
Warszawa 2 

80 

Umowy cywilno-prawne 4   

Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2017 r.  (zakładane/zrealizowane) 

Liczba uczestników szkoleń/spotkań 80/80 

Kryteria strategiczne dla projektu   

Nie dotyczy  
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7. Beneficjenci ostateczni Fundacji w 2017 r. 
W 2017 r. ze wsparcia świadczonego przez Fundację Aktywizacja skorzystało 7053 osób, z czego 2570 

osób z niepełnosprawnościami. Zbiorowość beneficjentów działań Fundacji opisują poniższe wykresy.  

Wśród beneficjentów ostatecznych dominują osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – 

osoby te stanowią 61,74 % opisywanej zbiorowości. 

 

 

Wykres 8. Beneficjenci ostateczni w 2017 r. z uwzględnieniem podziału na stopień niepełnosprawności 

  

23,36%

61,74%

14,90%

znaczny umiarkowany lekki
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Najczęściej występujący rodzaj niepełnosprawności to: choroby psychiczne (24,33 %), 

niepełnosprawność sprzężona (19,78 %) oraz schorzenia narządów ruchu (18,01 %). 

 

 

Wykres 9. Beneficjenci ostateczni w 2017 r. z uwzględnieniem podziału na rodzaj niepełnosprawności 
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19,78%

niepełn. 
intelektualna 5,26%

ogólny stan 
zdrowia 6,59%

inne 16,56%



 

49 
 

Analizując wiek beneficjentów Fundacji, warto zwrócić uwagę na duży odsetek osób powyżej 

pięćdziesiątego roku życia. Osoby niepełnosprawne w tej grupie wiekowej mają największe problemy  

ze znalezieniem 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 mężczyźni. 

Z racji dużego zaangażowania Fundacji w organizację wsparcia na terenach małomiasteczkowych  

i wiejskich, co roku przybywa beneficjentów z obszarów wsi oraz miast liczących do 25 tys. mieszkańców. 

Obszary te charakteryzują się brakiem oferty wsparcia dla osób z niepełnosprawnością, stąd 

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

 

 

Wykres 10. Beneficjenci ostateczni w 2017 r. z uwzględnieniem wybranych cech demograficznych 
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8. Rzecznictwo i federalizacja 
Fundacja, jako instytucja kreująca i realizująca politykę państwa wobec osób niepełnosprawnych, za 

szczególnie ważną uważa możliwość prezentowania i promowania korzystnych rozwiązań w obszarze 

aktywizacji zawodowej tej grupy społecznej.  

Sprzyja temu przynależność Fundacji do ciał odpowiadających za konsultacje społeczne, w tym również 

do następujących sieci i zrzeszeń: 

 Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, 

 Sieć Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy, 

 Grupa ON Inclusion 14-20, 

 Koalicja na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością, 

 Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok,  

 Opolskie Forum Organizacji Socjalnych – OFOS, 

 Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni. 

 

Reprezentowanie Fundacji oraz zaangażowanie pracowników w komisjach, grupach roboczych, 

spotkaniach czy konsultacjach, mających istotny wpływ na politykę państwa wobec osób 

niepełnosprawnych, stanowi ważny obszar działań Fundacji. 

 

W 2017 r. Fundacja Aktywizacja prowadziła intensywne działania rzecznicze – zarówno na poziomie 

centralnym, jak i lokalnym – ukierunkowane przede wszystkim na kształtowanie perspektywy finansowej 

2014-2020. Głównym celem tych działań było wypracowanie narzędzi zapewniających możliwość 

finansowania ze środków publicznych (głównie ze środków pochodzących z Unii Europejskiej) działań  

na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami. 

 

Ciało doradcze Osoby reprezentujące Fundację: 

Grupa On Inclusion 14-20   
 

Agata Gawska, Przemysław Żydok 

Główny cel działania ciała doradczego Główne rezultaty prac: 

Celem działania Grupy ON Inclusion 14-20,  
w skład której wchodzą: Fundacja Aktywizacja 
(współprzewodniczenie), Towarzystwo Pomocy 
Głuchoniewidomym, Polski Związek Głuchych, 
Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, 
Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Polskie 
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym, Fundacja Vis Maior oraz niezależni 
eksperci (m.in. ze Szkoły Głównej Handlowej oraz 
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego), 
jest wzmocnienie roli organizacji pozarządowych 
w kreowaniu polityk na rzecz osób z niepełno-
sprawnościami.  
 

Współpraca z Ministerstwem Infrastruktury  
i Rozwoju w opracowaniu Wytycznych w zakresie 
realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, 
w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnoś-
ciami oraz zasady równości szans kobiet i męż-
czyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-
2020 
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Ciało doradcze Osoby reprezentujące Fundację: 

Sieć Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy Agata Gawska 

Główny cel działania ciała doradczego Główne rezultaty prac: 

 Wypracowanie zasad współpracy 
Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy, 

 Monitoring wdrażania zapisów 
znowelizowanej ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 

 Wypracowanie standardów działania 
Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy. 

1) Realizacja projektu „Sieć Pozarządowych 
Instytucji Rynku Pracy (Sieć PIRP)”, 

2) Opracowanie i opublikowanie Raportu  
z monitoringu Regionalnych Programów 
Operacyjnych oraz Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój pod kątem 
dostępności projektów dla organizacji 
pozarządowych w celach tematycznych CT 8 
i CT 9; 

3) Zakończona sukcesem interwencja  
w Ministerstwie Rozwoju oraz Ministerstwie 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie 
dotyczącej wyłączenia organizacji pozarządo-
wych z możliwości organizacji u siebie płat-
nych staży dla uczestników projektów współ-
finansowanych z EFS. 

 

 

Ciało doradcze Osoby reprezentujące Fundację: 

Rada Rynku Pracy 
(wcześniej Naczelna Rada Zatrudnienia) 

Agata Gawska 

Główny cel działania ciała doradczego Główne rezultaty prac: 

Celami działania Rady Rynku Pracy jest:  

 inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do 
pełnego i produktywnego zatrudnienia  
i rozwoju zasobów ludzkich,  

 opiniowanie projektu Krajowego Planu 
Działań oraz okresowych sprawozdań z jego 
realizacji,  

 opiniowanie przedłożonych przez ministra 
właściwego do spraw pracy priorytetów, 
wzoru podziału środków Krajowego Funduszu 
Szkoleniowego i planu ich wydatkowania,  

 ustalanie w układzie branżowym  
i regionalnym dodatkowych priorytetów 
wydatkowania środków z rezerwy KFS oraz 
decydowanie o przeznaczeniu tych środków 
zgodnie z przyjętymi priorytetami,  

 opiniowanie rocznych sprawozdań  
z działalności Funduszu Pracy, a także ocena 
racjonalności gospodarki środkami tego 
funduszu,  

 realizacja zadań określonych w przepisach  
o ochronie roszczeń pracowniczych w razie 
niewypłacalności pracodawcy,  

 opiniowanie projektów ustaw dotyczących 

Nie dotyczy 
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promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków 
bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. 

 

 

Ciało doradcze Osoby reprezentujące Fundację: 

Komisja Ekspertów ds. Osób z Niepeł-
nosprawnością przy Rzeczniku Praw 
Obywatelskich  

Agata Gawska 
 

Główny cel działania ciała doradczego Główne rezultaty prac: 

 Monitoring ochrony wolności i praw 
człowieka i obywatela w procesie stosowania 
prawa 

 Przygotowywanie analiz, monitoringu  
i zakazu dyskryminacji ze względu na 
niepełnosprawność. 

Nie dotyczy 

 

 

Ciało doradcze Osoby reprezentujące Fundację: 

Rada Działalności Pożytku Publicznego  Agata Gawska 
 

Główny cel działania ciała doradczego Główne rezultaty prac: 

Do zadań Rady należy w szczególności:  

 wyrażanie opinii o rządowych projektach 
aktów prawnych, dotyczących działalności 
pożytku publicznego i wolontariatu, 

 udzielanie pomocy i wyrażanie opinii  
w przypadku sporów między organami 
administracji publicznej, a organizacjami 
pozarządowymi, 

 wyrażanie opinii w sprawach zadań 
publicznych, zlecania tych zadań do realizacji 
przez organizacje pozarządowe oraz 
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 oraz 
rekomendowanych standardów realizacji 
zadań publicznych, 

 tworzenie, we współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust.3, mechanizmów 
informowania o standardach prowadzenia 
działalności pożytku publicznego oraz  
o stwierdzonych przypadkach naruszenia 
tych standardów 

Nie dotyczy 
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Ciało doradcze Osoby reprezentujące Fundację: 

Komitet Monitorujący Program Operacyjny 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  

Agata Gawska, Przemysław Żydok 
 

Główny cel działania ciała doradczego Główne rezultaty prac: 

 Systematyczny przegląd wdrażania programu 
w kontekście realizacji celów pośrednich  
i końcowych, 

 Analizowanie wszelkich kwestii mających 
wpływ na wykonanie programu,  

 Konsultowanie i analizowanie zmian 
programu proponowanych przez Instytucję 
Zarządzającą, 

 Prezentowanie uwag dotyczących wdrażania  
i ewaluacji PO WER,  

 Konsultowanie i analizowanie zmian 
programu proponowanych przez Instytucję 
Zarządzającą, jak również monitorowanie 
działań podjętych  
w ich następstwie, 

 Promowanie zasady partnerstwa. 

Nie dotyczy 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ciało doradcze Osoby reprezentujące Fundację: 

Komitet ds. Umowy Partnerstwa Agata Gawska 
 

Główny cel działania ciała doradczego Główne rezultaty prac: 

 Przegląd wdrażania Umowy Partnerstwa oraz 
programów służących jej realizacji, 

 Formułowanie propozycji zmian Umowy 
Partnerstwa, 

 Analizowanie zagadnień o charakterze 
horyzontalnym, mających wpływ na realizację 
Umowy Partnerstwa, 

 W przypadku stwierdzenia opóźnień lub 
problemów systemowych, związanych  
z realizacją Umowy Partnerstwa, wydawanie 
rekomendacji instytucjom zarządzającym, 

 Ocena realizacji 11 celów tematycznych, 
dotyczących Funduszy Europejskich, 

 Ocena realizacji celów Strategii Europa 2020 
oraz Zaleceń Rady w ramach interwencji 
polityki spójności, 

 Monitorowanie komplementarności wsparcia 
wdrażanych w Polsce programów, 
dofinansowanych ze środków Unii 
Europejskiej, 

 Ocena spójności realizowanych działań, 

Nie dotyczy 
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zarówno w kontekście wdrażania funduszy 
europejskich w Polsce, jak również 
pozostałych inicjatyw stworzonych na 
poziomie Unii Europejskiej (np. ERASMUS, 
Strategia dla Regionu Morza Bałtyckiego). 

 

 

Ciało doradcze Osoby reprezentujące Fundację: 

Ogólnopolska Federacja Organizacji 
Pozarządowych 

Przemysław Żydok 
 

Główny cel działania ciała doradczego Główne rezultaty prac: 

 Rozwijanie współpracy i standardów działania 
oraz budowanie poczucia tożsamości 
trzeciego sektora, 

 Rzecznictwo interesów organizacji 
pozarządowych w sprawach wspólnych dla 
wszystkich organizacji, 

 Kształtowanie sprzyjających postaw 
społecznych wobec trzeciego sektora  
i budowanie jego rzetelnego wizerunku. 

Nie dotyczy 
 

 

 

Działania rzecznicze prowadzone były także przez poszczególne Oddziały Fundacji. Do najważniejszych  

z nich należy zaliczyć: 

Centrum Edukacji i Aktywizacji 
Zawodowej Osób Niepełno-
sprawnych – Oddział Fundacji 
Aktywizacja 

Rodzaj działań rzeczniczych 

Centrum Białystok 1) Udział w pracach Partnerstwa Lokalnego na rzecz promocji zatrudnienia  
i rozwoju zasobów ludzkich w województwie podlaskim; 

2) Organizacja II Regionalnego Konwentu Osób z Niepełnosprawnościami; 
3) Udział Rafała Gawkowskiego – p.o. Dyrektora Oddziału – w pracach 

Miejskiej Komisji ds. Osób Niepełnosprawnych. 

Centrum Łódź 1) Udział Mateusza Kotnowskiego – Dyrektora Oddziału – w Komisji Dialogu 
Obywatelskiego. 

2) Spotkanie pracowników Oddziału z władzami gminy Połaniec 
dotyczące nazwiązania współpracy Oddziału i gminy w celu aktywizacji 
zawodowej osób z niepełnosprawnościami, zamieszkającymi Połaniec. 

3) Udział Mateusza Kotnowskiego w posiedzeniach Łódzkiej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego,  

4) Udział Mateusza Kotnowskiego w spotkaniach dotyczacych rewitalizacji 
miasta Łodzi w aspekcie dostępności zasobów miasta dla osób  
z niepełnosprawnościami. 

Centrum Opole 1) Udział Mateusza Gruntowskiego – doradcy prawnego w Oddziale  
i członka Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w pracach tego Komitetu; 

2) Stały udział Izabeli Terki – Dyrektorki Oddziału – w posiedzeniach 
Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy 

3) Udział Izabeli Terki w spotkaniu i szkoleniu przedstawicieli organizacji 
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pozarządowych Opolszczyzny w Pokrzywnej (7–9. kwietnia); 
4) Mateusz Gruntowski zaprezentował referat na spotkaniu Stowarzyszenia 

Prawa Finansowego Aureus na Wydziale Prawa Uniwersytetu Opolskiego 
(20. kwietnia) 

5) Udział przedstawicieli Oddziału w Międzynarodowych Targach Pracy 
PERSPEKTYWY 2017 w Regionalnym Centrum Transferu Wiedzy 
i Technologii Innowacyjnych w Nysie (31. marca) 

6) Udział Izabeli Terki oraz pracowniczek Oddziału: Adriana Dybel i Joanny 
Różyckiej w spotkaniu integracyjno-szkoleniowym organizacji 
pozarządowych i pełnomocników województwa opolskiego 
(9-10. czerwca) 

7) Udział przedstawicieli Oddziału w Ogólnopolskim Forum Organizacji 
Inicjatyw Pozarządowych w Warszawie (8-9. września); 

8) Zorganizowanie w Opolu Konwentu Regionalnego III Kongresu Osób  
z Niepełnosprawnościami (21. września); 

9) Udział Joanny Różyckiej – pracowniczki Oddziału – w Dniach Otwartych 
PUP w Kędzierzynie-Koźlu (28. września); 

10) Udział przedstawicieli Oddziału w III Kongresie Osób z Niepełnospraw-
nościami „Za niezależnym życiem” w Warszawie 25 października; 

11) Adriana Dybel i Barbara Beuth – pracowniczki Oddziału – zaprezentowały 
referat na III Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych, Doktorantów  
i Studentów pt. „Współczesne problemy społeczne wyzwaniem dla 
pedagogiki i pracy socjalnej”, organizowanej przez Koło Naukowe 
Pracowników Socjalnych Uniwersytetu Opolskiego; 

12) Udział Izabeli Terki i Adriany Dybel w spotkaniu integracyjno-
szkoleniowym organizacji pozarządowych z terenu województwa 
opolskiego i pełnomocników w Pokrzywnej. 

Centrum Poznań 1) Uczestnictwo pracowników Oddziału w 7. Poznańskim Dniu Organizacji 
Pozarządowych; 

2) Współorganizacja i uczestnictwo pracowników Oddziału w II 
Regionalnym Konwencie Osób z Niepełnosprawnościami w Poznaniu; 

3) Uczestnictwo pracowników Oddziału w III Kongresie Osób z Niepełno-
sprawnościami; 

4) Uczestnictwo w Festiwalu Filmów Odpowiedzialnych. 17 celów. 

Centrum Rzeszów 1) Udział w audycjach Radia Rzeszów, dotyczących problematyki osób  
z niepełnosprawnościami – promowanie działalności Oddziału  
w Rzeszowie oraz promocja realizowanych projektów; 

2) Uczestnictwo w konsultacjach Nowego Programu Kompleksowego 
Wsparcia dla Rodzin „ Za życiem” – konferencja w Rzeszowie (25. lipca); 

3) Udział w VIII Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych  
w Warszawie, wymiana doświadczeń z innymi organizacjami 
pozarządowymi, promowanie działalności Fundacji Aktywizacja  
i Oddziału w Rzeszowie; 

4) Przedstawicielki Oddziału uczestniczyły w konferencji „(NIE)PEŁNO-
SPRAWNY W PRACY I BIZNESIE", organizowanej w ramach Tygodnia 
Przedsiębiorcy przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Uniwersytet Rzeszowski 
oraz Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, 
promując działalność Oddziału w Rzeszowie wśród lokalnych organizacji 
działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami (15. września). 

Centrum Warszawa  1) Udział w spotkaniach KDS ds. Osób Niepełnosprawnych przy Urzędzie 
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Miasta st. Warszawy; 
2) Udział w posiedzeniach Komitetu Monitorującego Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Mazowieckiego. 
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9. Pozyskiwanie środków 
W 2017 roku prowadzono działania związane ze zdobywaniem środków ze źródeł grantowych (m.in. 

środki PFRON, UE). 

W 2017 r. udało się pozyskać środki na realizację/kontynuację następujących projektów: 

1. PAI – program „Aktywizacja i integracja” / Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 
na lata 2014-2020 / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży 

2. „Kwalifikacje, doświadczenie i praca – to się opłaca!” / Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Podlaskiego na lata 2014-2020 / Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku 

3. „Integracja i reintegracja osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej 
uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja w 2017” / zadanie publiczne / Powiatowy Urząd 
Pracy w Kolnie 

4. "NOWY START – program aktywnej integracji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym" / Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 / 
Województwo Podlaskie 

5. "MAMA już nie jest SAMA!" / Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 
2014-2020 / Województwo Podlaskie 

6. „Zorganizowanie certyfikowanych szkoleń zawodowych, staży zawodowych oraz usług pośrednictwa 
pracy” / zadanie publiczne / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowem  
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10. Działalność gospodarcza 
Rok 2017 to kolejny okres rozwoju działalności gospodarczej, jako istotnego elementu realizacji zadań 

Fundacji. Przychody netto z działalności gospodarczej w 2017 r. wyniosły 263.486, 49 zł; były one niższe 

w porównaniu z rokiem 2016 (465.352,70 zł).  

Fundacja przewidywała spadek w 2017 r. sprzedaży usług szkoleniowych i doradczych w obszarze 

dostępności funduszy europejskich dla osób z niepełnosprawnościami. Największe zainteresowanie 

instytucji centralnych tego typu usługami było na początku 2016 r. Z upływem czasu popyt się 

zmniejszał, natomiast zwiększała się liczba podmiotów specjalizujących się w dziedzinie dostępności.  

Dla porównania, przychody z usług szkoleniowych w 2016 r. opiewały na kwotę 378.564,42 zł,  

a w 2017 r. na kwotę 151.411,02 zł.  

Dlatego w 2017 r. Fundacja postanowiła zwiększyć aktywność komercyjną w kluczowym dla siebie 

obszarze działań, czyli w usługach rynku pracy osób z niepełnosprawnościami, takich jak: rekrutacja 

pracowników, szkolenia dla działów HR, doradztwo w zakresie zatrudnienia pracowników.  

Dla porównania, przychody z tego typu usług w 2016 r. opiewały na kwotę 69.477,15 zł a w roku 

sprawozdawczym już na kwotę 86.709,54 zł. 

W ramach sprzedaży usług rynku pracy Fundacja pozyskała w 2017 r. kontrakty długoterminowe, które 

wygenerują dochód w 2018 r. Ich szacowana wartość to 197.500,00 zł przychodu netto.  

Reasumując, przychody z działalności gospodarczej oraz przychody z kontraktów pozyskanych w 2017 r. 

mają wartość porównywalną z przychodami odnotowanymi w roku ubiegłym. Obrazuje to poniższy 

wykres: 

 

Wykres 11. Porównanie dochodów z działalności gospodarczej w 2016 i 2017 r. 
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Kluczowa pozytywna zmiana, którą należy odnotować w ramach działalności gospodarczej w 2017 r., to 

przeorientowanie sprzedaży na usługi rynku pracy. Widać to dobrze na poniższych wykresach, które 

obrazują znaczny wzrost dochodów w tym obszarze w stosunku do całości zysków z działalności 

komercyjnej (niecałe 15% w 2016 r., 33,91% w dochodach osiągniętych w 2017 r.  

i aż 61,65% w przewidywanych całościowych dochodach z kontraktów pozyskanych w 2017 r.): 

 

Wykres 12. Struktura przychodów z działalności gospodarczej – przychody netto z 2016 r. 

 

 

Wykres 13. Struktura przychodów z działalności gospodarczej – przychody netto z 2017 r. 
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Wykres 14. Struktura przychodów z działalności gospodarczej – przychody netto z kontraktów pozyskanych  
w 2017r., w tym przewidywane przychody z kontraktów długoterminowych 

 

Sukcesem była też większa regionalizacja komercyjnej działalności Fundacji. Poniższa tabela pokazuje 

zaangażowanie poszczególnych Oddziałów w sprzedaż usług rynku pracy (najważniejszych z perspektywy 

Planu strategicznego Fundacji Aktywizacja na lata 2017-2018): 

 

 
Warszawa Opole Białystok Łódź Rzeszów Poznań 

Warszawa 
2 

RAZEM 

Ilość kontraktów na 
komercyjne usługi 
rynku pracy 

1 1 0 7 1 0 6 16 

Tabela 3. Liczba zaangażowanych poszczególnych Oddziałów w sprzedaż usług rynku pracy. 
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11. Działania promocyjne i informacyjne 

11.1. Fundacja Aktywizacja w mediach 
W 2017 roku przedstawiciele Zarządu oraz eksperci i pracownicy Fundacji wielokrotnie występowali  

w mediach oraz komentowali na antenie radia, telewizji ogólnopolskiej i regionalnej, jak również  

na łamach prasy i portali internetowych zagadnienia dotyczące aktywizacji zawodowej osób  

z niepełnosprawnościami, zatrudniania niepełnosprawnych pracowników, a także społecznej 

odpowiedzialności pracodawców. Wypowiedzi oraz artykuły merytoryczne pojawiły się, m.in.: 

 

 w telewizji (TV Trwam, TV Toya, TVP Opole, TV Zabrze, TV S) 

 w prasie (Super Express, Nowa Trybuna Opolska, Głos Zabrza, Gazeta ABC) 

 w stacjach radiowych (RDC, Polskie Radio Łódź, Polskie Radio Opole, Radio Doxa, Polskie Radio 

Poznań, Radio Elka, Polskie Radio Rzeszów) 

 na portalach internetowych (Ngo.pl, Niepełnosprawni.pl, Superbiz.pl, Rampa.net.pl) 

 

Wybrane aranżacje w mediach: 

 Telewizja Trwam „Fundusze Europejskie – dlaczego warto?” 

http://tv-trwam.pl/film/fundusze-europejskie-dlaczego-warto-odc1  

 SuperBiz.pl „Technologia nie jest straszna”  

http://superbiz.se.pl/wiadomosci-biz/technologia-nie-jest-straszna_1024658.html 

 Niepełnosprawni.pl „Nic o nas bez nas? – ciąg dalszy” – komentarz Agaty Gawskiej, Prezeski Zarządu 

Fundacji Aktywizacja na temat reprezentowania interesów osób z niepełnosprawnościami 

http://niepelnosprawni.pl/ledge/x/607580  

 Ngo.pl „Osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy – do czego zmierzamy?” 

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/2127044.html. 

 

11.2. Działania komunikacyjne 
W 2017 roku działania promocyjno-informacyjne realizowane były dla Fundacji Aktywizacja oraz Agencji 

Zatrudnienia Fundacji Aktywizacja.  

a) Fundacja Aktywizacja 

 dystrybucja materiałów promocyjnych dla realizowanych projektów (plakaty, ulotki) w biurach 

Fundacji oraz wśród beneficjentów, 

 tworzenie i publikowanie informacji na stronie internetowej Fundacji, jak również na innych 

stronach i forach dla osób z niepełnosprawnościami,  

 tworzenie i publikowanie postów na profilu Fundacji oraz profilach Centrów Edukacji i Aktywizacji 

Zawodowej Osób Niepełnosprawnych na Facebooku,  

 upowszechnianie informacji o działaniach realizowanych przez Centra Edukacji i Aktywizacji 

Zawodowej Osób Niepełnosprawnych (kursy, szkolenia, konsultacje indywidualne, oferty pracy) 

wśród beneficjentów Fundacji, organizacji, instytucji i firm, 

 organizacja oraz współorganizacja dedykowanych spotkań, seminariów eksperckich związanych  

z tematyką niepełnosprawności, 

http://www.rampa.net.pl/
http://tv-trwam.pl/film/fundusze-europejskie-dlaczego-warto-odc1
http://superbiz.se.pl/wiadomosci-biz/technologia-nie-jest-straszna_1024658.html
http://niepelnosprawni.pl/ledge/x/607580
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/2127044.html
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 udział pracowników Fundacji w wydarzeniach zewnętrznych, m.in. stanowiska promocyjne, 

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

 obejmowanie Patronatem wydarzeń poruszających tematykę niepełnosprawności, 

 konsultowanie działań promocyjnych realizowanych w ramach projektu „e-Mocni: cyfrowe 

umiejętności, realne korzyści”, 

 udział pracowników Fundacji w projekcie wolontariackim FedEx GLC – Glopbal Leadership Corps, 

 udział Fundacji w kampanii promującej wykorzystanie Funduszy Europejskich. 

b) Agencja Zatrudnienia 

 uruchomienie nowej strony internetowej Agencji Zatrudnienia, skierowanej do pracodawców 

zatrudniających lub zamierzających zatrudnić osoby z niepełnosprawnościami, osób  

z niepełnosprawnościami poszukujących pracy, a także do osób zainteresowanych zmianą pracy, 

 tworzenie i publikowanie informacji na stronie internetowej Agencji, 

 uruchomienie, prowadzenie oraz regularne publikowanie postów na profilu Agencji Zatrudnienia na 

Facebooku, 

 produkcja oraz dystrybucja materiałów promocyjno-informacyjnych (plakaty, ulotki, roll-up, 

wizytówki) do Centrów Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych oraz wśród 

beneficjentów i pracodawców, 

 dystrybucja gadżetów promocyjnych (długopisy, ołówki) do Centrów Edukacji i Aktywizacji 

Zawodowej Osób Niepełnosprawnych oraz wśród beneficjentów i pracodawców, 

 uruchomienie wewnętrznego projektu „Eksperci Agencji Zatrudnienia radzą” – opracowywanie 

artykułów merytorycznych na temat rynku pracy osób z niepełnosprawnościami. 

 

11.3. Publikacje wydane przez Fundację 
1. Raport z monitoringu końcowego Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pod kątem dostępności projektów dla organizacji 

pozarządowych w celach tematycznych CT 8 i CT 9, Fundacja Aktywizacja, 2017. 
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12. Pozostałe działania społeczne i integracja osób 

niepełnosprawnych 

W 2017 r. w Fundacji, w ramach działań społecznych i integracyjnych realizowano szereg przedsięwzięć. 

Oddział Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych w Łodzi 

 23. lutego 

Rodzaj wydarzenia Wyjście do Teatru Powszechnego na spektakl teatralny 

Odbiorcy Beneficjenci projektu „Krok do samodzielności”  

Opis Wyjście na spektakl teatralny „Dziewczyna taka jak ja”, dedykowany dla osób 
niewidomych i słabowidzących. Na spektakl udali się zarówno słabowidzący 
Beneficjenci projektu jak i pozostałe osoby niepełnosprawne 

  

 

Oddział Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych w Opolu 

 07. marca 

Rodzaj wydarzenia Warsztaty z wizażu 

Odbiorcy Klienci Oddziału 
 

Opis Dzięki produktom znanej firmy uczestnicy i uczestniczki mogli uczyć się 
podstaw wizażu. 

  

 

Oddział Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych w Białymstoku 

 31. marca 

Rodzaj wydarzenia Spotkanie podsumowujące realizację projektów oraz wspólne wyjście do kina 

Odbiorcy 1) Beneficjenci projektu „Krok do samodzielności”, „Profesjonalni 
niepełnosprawni” 

2) Pracownicy Oddziału 

Opis Spotkanie podsumowujące realizację projektów „Krok do samodzielności” oraz 
„Profesjonalni niepełnosprawni” oraz wspólne integracyjne wyjścia do kina na 
film „Porady na zdrady”.  
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Oddział Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych w Opolu 

 31. marca 

Rodzaj 
wydarzenia 

Międzynarodowe Targi Pracy PERSPEKTYWY 2017 w Nysie 

Odbiorcy 1) Klienci Fundacji  
2) Potencjalni klienci Fundacji 

Opis 31. marca w Regionalnym Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych 
odbyły się Targi Pracy, zorganizowane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Nysie, 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, RCTWITI PWSZ w Nysie – Centrum 
Transferu Wiedzy. Oferta przedstawiona przez Centrum Opole spotkała się z dużym 
zainteresowaniem zarówno klientów, jak i organizatorów.  

  

 

Oddział Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych w Rzeszowie  

 31. marca 

Rodzaj wydarzenia Uroczyste zakończenie projektów  

Odbiorcy Osoby z niepełnosprawnościami  

Opis 31. marca Centrum Rzeszów zorganizowało uroczyste zakończenie trzyletnich 
projektów, realizowanych ze środków PFRON: „Profesjonalni Niepełnospraw-
ni” oraz „Krok do samodzielności”. Uczestnicy przypomnieli, co było dla nich 
najcenniejsze i czego nauczyli się dzięki uczestnictwu w projektach. Osoby, 
które dzięki pośrednictwu Oddziału znalazły pracy, opowiadały jak ważna jest 
dla nich możliwość bycia aktywnym w życiu zawodowym. Pracownicy Centrum 
zorganizowali dla wszystkich mały poczęstunek (kawa i ciastka).  

  

 

Oddział Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych w Łodzi 

 05. lipca 

Rodzaj wydarzenia Targi Pracy dla osób niepełnosprawnych 

Odbiorcy Beneficjenci projektu „Gotowi do zmian” 

Opis Spotkania pracodawców z osobami z niepełnosprawnością poszukującymi 
pracy  

  

 

Oddział 
Warszawa 

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych w Warszawie 

 09. września 

Rodzaj wydarzenia Piknik Inicjatyw Pozarządowych 

Odbiorcy Mieszkańcy Warszawy 

Opis Przy stoisku Fundacji pojawiło się ok. 50 osób. Pracownicy Centrum prowadzili 
kampanię informacyjną, promocyjną oraz udzielali porad specjalistycznych  
z zakresu poszukiwania zatrudnienia oraz przekwalifikowania. Część 
odwiedzających stoisko zadeklarowała kontakt z Fundacją w kwestiach 

https://web.facebook.com/pup.nysa/?fref=mentions
https://web.facebook.com/PWSZwNysie/?fref=mentions
https://web.facebook.com/rctwiti/?fref=mentions
https://web.facebook.com/rctwiti/?fref=mentions
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związanych z własną niepełnosprawnością lub innych osób. Jak zawsze dużym 
powodzeniem cieszyły się gadżety oraz konkursy, w których można było coś 
wygrać. 

  

 

Oddział Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych w Poznaniu 

 18. września 

Rodzaj wydarzenia Dni Otwarte Fundacji Aktywizacja 

Odbiorcy 1) Osoby z niepełnosprawnościami 
2) Opiekunowie/partnerzy osób z niepełnosprawnościami 

Opis W trakcie Dni Otwartych przedstawiane były projekty realizowane przez 
Fundację. Uczestnicy spotkania mieli możliwość rozmowy z psychologiem, 
doradcą zawodowym, pośrednikiem pracy, trenerem aktywności. 

  

 

Oddział Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych w Białymstoku 

 20. września 

Rodzaj wydarzenia II Regionalny Konwent Osób z Niepełnosprawnościami 

Odbiorcy 1) Beneficjenci Fundacji, osoby z niepełnosprawnością 
2) Przedstawiciele organizacji pozarządowych, zajmujących się tematyką 

niepełnosprawności 
3) Przedstawiciele władz miasta, województwa, urzędów  

Opis 20. września w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Podlaskiego odbył się Podlaski Konwent Regionalny, którego celem było 
zebranie wniosków z dyskusji na temat nowych systemów wsparcia dla osób  
z niepełnosprawnościami. Konwent w Białymstoku został zorganizowany  
w piątą rocznicę ratyfikowania przez Polskę Konwencji ONZ o prawach osób  
z niepełnosprawnościami. 

  

 

Oddział Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych w Opolu 

 21. września 

Rodzaj wydarzenia Konwent Regionalny III Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami  

Odbiorcy 1) NGO  
2) OzN 

Opis Organizacje zajmujące się osobami niepełnosprawnymi spotkały się  
w Opolu, aby dyskutować o zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościa  
i problemach związanych z podejmowaniem pracy przez te osoby.  
W trakcie Konwentu analizowano również stopień realizacji konwencji ONZ 
dotyczącej niepełnosprawnych w regionie opolskim. 
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Oddział Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych w Poznaniu 

 5. października 

Rodzaj wydarzenia ,,Festiwal Filmów Odpowiedzialnych. 17 Celów”.  

Odbiorcy 1) Uczestnicy projektu ,,Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania‘’ 
2) Mieszkańcy Poznania 

Opis W ramach Festiwalu pokazane zostały filmy promocyjne i reklamowe różnych 
organizacji (w tym naszej Fundacji), podmiotów gospodarczych oraz jednostek 
samorządu, mówiące o społecznej odpowiedzialności w ich strukturach. 
Festiwal spotkał się z dużym zainteresowaniem beneficjentów projektu ,,Usługi 
społeczne dla mieszkańców Poznania”. 

  

 

Oddział Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej 
Osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie  

 9. października 

Rodzaj wydarzenia Regionalny Konwent dla Osób z Niepełnosprawnościami 

Odbiorcy 1) Osoby z niepełnosprawnościami 
2) Przedstawiciele lokalnych władz 
3) Przedstawiciele organizacji pozarządowych 

Opis:                                10. października w Sali konferencyjnej Urządu Marszałkowskiego w Rzeszowie 
odbył się Regionalny Konwent dla Osób z Niepełnosprawnościami. W gronie ok. 
100 osób rozmawiano o Konwencji i postulatach na III Kongres Osób  
z Niepełnosprawnościami. Podczas panelu dyskusyjnego omawiano kwestie 
dotyczące plusów i minusów płynących z zatrudnienia na otwartym i chronio-
nym rynku pracy. Dyskusję o postulatach na Kongres poprowadziła Agata 
Gawska, prezeska Zarządu Fundacji Aktywizacja, a dyskusję podczas panelu 
„Osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy – otwartym, czy chronionym?" 
moderował Adam Hadław, ekspert rynku pracy. Konkluzją tej części Konwentu 
była myśl, że nie jest istotne, czy będzie to otwarty czy chroniony rynek pracy, 
najważniejsze jest, aby osoby z niepełnosprawnością mogły pracować. 

  

 

Oddział Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych w Rzeszowie  

 10. października 

Rodzaj wydarzenia Targi Pracy 

Odbiorcy 1) Osoby z niepełnosprawnościami 
2) Pracodawcy 

Opis 10. października, po zakończeniu Konwentu, odbyły się Targi Pracy dla osób  
z niepełnosprawnościami. Na Targi przybyło ok. 100 osób poszukujących pracy. 
Pracodawcy reprezentowani byli przez 12 firm, które oferowały łącznie 50 
wolnych stanowisk pracy. 
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Oddział Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych w Warszawie 

 13. października 

Rodzaj wydarzenia Mazowiecki Regionalny Konwent Regionalny 

Odbiorcy 1) Uczestnicy projektu „Gotowi do zmian” 
2) Osoby z niepełnosprawnościami 
3) Osoby z otoczenia OzN 

Opis Na Konwencie dyskutowano o zmianach prawnych, dotyczących osób  
z niesprawnościami i dzielono się doświadczeniami z życia codziennego OzN  
i ich otoczenia. 
Do uczestnictwa w Konwencie specjaliści z Centrum zapraszali poprzez funpage 
na FB.  

  

 

Oddział Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych w Rzeszowie 

 25. października 

Rodzaj wydarzenia Wyjazd do Warszawy na III Kongres Osób z Niepełnosprawnościami 

Odbiorcy 1) Osoby z niepełnosprawnościami 
2) Pracownicy Oddziału w Rzeszowie 

Opis Sześć osób z niepełnosprawnościami oraz dwóch pracowników Centrum 
Rzeszów wzięło udział w III Kongresie Osób z Niepełnosprawnościami, który 
odbył się 26. października w Warszawie.  
Ze względu na rozpoczęcie obrad o godz. 10.00 przedstawiciele Rzeszowa 
wyruszyli już o czwartej rano, aby zdążyć na czas.  
W drodze powrotnej dyskutowano nad problemami, poruszonymi na 
Kongresie oraz wymieniano się uwagami i spostrzeżeniami, związanymi  
z tym wydarzeniem. 

  

 

Oddział Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych w Poznaniu 

 24. listopada 

Rodzaj wydarzenia Wyjście na wystawę „Salvador Dali”  

Odbiorcy Uczestnicy projektu ,,Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania” 

Opis Wyjście uczestników z Trenerem na wystawę „Salvador Dali”, którą można 
było zobaczyć przy poznańskim Rynku  

 

Oddział Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych w Białymstoku 

 29. listopada 

Rodzaj wydarzenia Targi Pracy dla osób z niepełnosprawnością  

Odbiorcy Osoby z niepełnosprawnością 

Opis IV Targi Pracy dla Osób z Niepełnosprawnościami odbyły się 29. listopada. 
Wzięło w nich udział 16 pracodawców oraz organizacji i instytucji, które 
działają na rzecz aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami oraz 
ponad 100 osób z niepełnosprawnością, które poszukują zatrudnienia. Targi 
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były okazją do nawiązania nowych kontaktów pomiędzy pracodawcami  
i potencjalnymi pracownikami, jak również płaszczyzną wymiany doświadczeń 
dotyczących zatrudniania osób z niepełnosprawnością. 

  

 

Oddział Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych w Łodzi 

 29. listopada 

Rodzaj wydarzenia Targi Pracy dla osób niepełnosprawnych 

Odbiorcy Beneficjenci projektu „Gotowi do zmian” 

Opis Spotkania pracodawców z osobami z niepełnosprawnością poszukującymi 
pracy  

  

 

Oddział Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych w Poznaniu 

 5.-7. grudnia 

Rodzaj wydarzenia Spotkanie uczestników Centrum Usamodzielniania – ,,Piernikowe Mikołajki”, 
grudzień 2017 

Odbiorcy Uczestnicy projektu ,,Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania” 

Opis Wydarzenie inaugurujące grudniowe spotkania i otwarcie Centrum 
Usamodzielniania.  
Uczestnicy projektu zostali przedstawieni innym beneficjentom Centrum 
Usamodzielniania, a potem wszyscy wspólnie piekli i ozdabiali świąteczne 
pierniki.  

  

 

Oddział Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych w Poznaniu 

 08. grudnia 

Rodzaj wydarzenia Warsztaty kulinarne „Pizza”. 

Odbiorcy Uczestnicy projektu ,,Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania” 

Opis Z inicjatywy jednego z uczestników projektu i przy udziale trenerów aktywności 
zostały zorganizowane warsztaty robienia domowej pizzy. Jeden z beneficjen-
tów dzielił się swoimi umiejętnościami z innymi uczestnikami. Warsztaty 
obejmowały wspólne wyjście na zakupy, wybór dodatków, które odpowiadały 
wszystkim uczestnikom, nakrywanie do stołu, wspólne przygotowywanie  
i jedzenie pizzy. 

 

Oddział Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych w Poznaniu 

 12-14. grudnia 

Rodzaj wydarzenia Spotkanie uczestników Centrum Usamodzielniania – ,,Kartki świąteczne”, 
grudzień 2017. 
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Odbiorcy Uczestnicy projektu ,,Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania” 

Opis Wspólne przygotowywanie kartek świątecznych przez beneficjentów Centrum 
Usamodzielniania. Zajęcia integracyjne dla uczestników. Udekorowanie 
Centrum kartkami oraz papierowymi choinkami i gwiazdkami, które powstały 
podczas warsztatów. Wspólne ozdabianie choinki. 

  

 

Oddział Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych w Poznaniu 

 18. grudnia 

Rodzaj wydarzenia Warsztaty pieczenia w Centrum Usamodzielnia – ,,Przygotowania do Wigilii” 

Odbiorcy Uczestnicy projektu ,,Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania” 

Opis Spotkanie kilku uczestników, którzy zgłosili się do pomocy w przygotowaniu 
wypieków na fundacyjną Wigilię. Z pomocą trenerów i pielęgniarki, uczestnicy 
upiekli babkę, sernik i ciasto czekoladowe.  

  

 

Oddział Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych w Poznaniu 

 19-20. grudnia 

Rodzaj wydarzenia Spotkanie uczestników Centrum Usamodzielnia – ,,Wigilia w Fundacji” 

Odbiorcy Uczestnicy projektu ,,Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania” 

Opis Spotkanie wigilijne beneficjentów oraz pracowników Centrum Poznań. 
Integracja uczestników projektu. Składanie sobie życzeń świątecznych, 
wspólne śpiewanie kolęd.  

  

 

Oddział Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych w Białymstoku 

 20. grudnia 

Rodzaj wydarzenia Wigilia Oddziału  

Odbiorcy 1) Beneficjenci Fundacji 
2) Pracownicy Oddziału  

Opis Coroczne spotkanie wigilijne. 

  

 

Oddział Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych w Opolu 

 21. grudnia 

Rodzaj wydarzenia Spotkanie świąteczne 

Odbiorcy 1) Osoby z niepełnosprawnością 
2) Pracownicy Centrum 

Opis Coroczne spotkanie przedświąteczne, organizowane przez pracowników 
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Centrum. Śpiewano wspólnie kolędy, składano sobie życzenia świąteczno-
noworoczne, budując w ten sposób poczucie więzi i wsparcia. 

  

 

Oddział Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych w Poznaniu 

 21. grudnia 

Rodzaj wydarzenia Spotkanie Wigilijne 

Odbiorcy Beneficjenci projektu „Gotowi do zmian” 

Opis Świąteczna atmosfera była okazją do spotkania pracowników Centrum  
z uczestnikami projektu, złożenia sobie wzajemnie życzeń i noworocznych 
postanowień zawodowych. 

  

 

Oddział Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych w Rzeszowie 

 21. grudnia 

Rodzaj wydarzenia Spotkanie wigilijne  

Odbiorcy 1) Osoby z niepełnosprawnością  
2) Pracownicy oddziału w Rzeszowie  

Opis Uczestnicy spotkania podzielili się opłatkiem oraz składali sobie życzenia 
świąteczne. Śpiewano kolędy oraz spożywano dania wigilijne, przygotowane 
uprzednio przez uczestników. 
Podczas spotkania omówiono działania, które zostały zrealizowane w 2017 r. 
Każdy z uczestników wyraził swoje zdanie na temat wsparcia, jakie otrzymał. 
Było to cenne spotkanie, zarówno pod kątem integracji osób z niepełno-
sprawnościami, jak i pod kątem uzyskania informacji zwrotnych, dotyczących 
działalności Oddziału.  
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13. Wykaz uchwał przyjętych w 2017 r. 
Lp. Data Treść uchwały 

1 Uchwała nr 1  
z dnia 2. stycznia 

Zarząd Fundacji Aktywizacja, zgodnie z § 27 pkt. 3 Statutu Fundacji, 
wyznacza Pavlinę Suchankovą – Wiceprezeskę Zarządu Fundacji Aktywizacja 
do reprezentacji Fundacji Aktywizacja w ramach Komitetu Monitorującego 
w ramach projektu „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści” oraz 
jednocześnie powołuje Komitet Monitorujący w ramach ww. projektu  
w składzie: 
1. Pavlina Suchankova – Przewodnicząca Komitetu Monitorującego 
2. Jacek Królikowski – Członek Komitetu Monitorującego 
3. Aleksander Waszkielewicz - Członek Komitetu Monitorującego 
4. Piotr Kowalski – Członek Komitetu Monitorującego. 

2 Uchwała nr 1  
z dnia 5. stycznia 

Zarząd Fundacji Aktywizacja, zgodnie z § 27 pkt. 3 Statutu Fundacji, 
postanawia o odstąpieniu od planowanego partnerstwa z PCPR  
w Wągrowcu przy realizacji projektu pod nazwą „Powiat nowotomyski 
stawia na rodzinę” z powodu braku konsensusu w zakresie utrzymania 
trwałości projektu.  
Fundacja Aktywizacja, jak wcześniej było to już przekazywane Partnerstwu, 
jako organizacja pozarządowa, nie ma możliwości zabezpieczenia środków 
finansowych, zapewniających utrzymanie rezultatów projektu w okresie 
dwóch lat od jego zakończenia w oparciu o własne środki. Tym samym nie 
może poświadczyć instytucjonalnej gotowości partnera do świadczenia 
usługi trenera aktywności w zakresie zbliżonym do usług świadczonych  
w ramach projektu. Fundacja nie jest w stanie po zakończeniu realizacji 
projektu, w przypadku wystąpienia popytu na usługi asystenckie  
i opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania w oparciu  
o zaproponowany model wsparcia opisany we wniosku projektowym, 
zabezpieczyć własnych środków finansowych na ten cel. Tym samym 
Fundacja nie ma możliwości przejęcia odpowiedzialności za nieodpłatne 
utrzymanie ww. rezultatu w ramach projektu. W celu zapewnienia 
możliwości realizacji projektu Fundacja Aktywizacja złożyło PCPR  
w Wągrowcu propozycję polegającą na zapewnieniu trwałości projektu 
przez instytucję lub skorzystania z dobrej praktyki, stosowanej w innych 
partnerstwach w ramach działania 7.2.1 Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w województwie Wielkopolskim, 
zgodnie z którą zakłada się w zakresie utrzymania trwałości projektu 
wprowadzenie po zakończeniu projektu pobierania odpłatności za usługi 
asystenckie lub opiekuńcze, związane ze wsparciem trenera aktywności, 
w oparciu o wypracowany w projekcie model. W związku z brakiem 
akceptacji przez PCPR w Wągrowcu ww. rozwiązań, Fundacja Aktywizacja 
jest zmuszona zrezygnować z dalszej współpracy w ramach ww. 
planowanego Partnerstwa. 

3 Uchwała nr 1  
z dnia  
30. stycznia 

Zarząd Fundacji Aktywizacja, zgodnie z § 27 pkt. 3 Statutu Fundacji, 
postanawia przyjąć dotację na realizację projektu pod nazwą „PAI – program 
Aktywizacja i integracja”, finansowaną ze środków Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Łomży, w kwocie całkowitej projektu 5.600,00 zł 
(słownie złotych: pięć tysięcy sześćset 00/100). 
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4 Uchwała nr 1  
z dnia 20. marca 

Zarząd Fundacji Aktywizacja, zgodnie z § 27 pkt. 3 Statutu Fundacji, 
postanawia przyjąć dotację na realizację projektu pod nazwą „Kwalifikacje, 
doświadczenie i praca – to się opłaca!”, finansowaną ze środków 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, w kwocie całkowitej projektu 
530.571,70 zł (słownie złotych: pięćset tysięcy trzydzieści pięćset 
siedemdziesiąt jeden 70/100). 

5 Uchwała nr 1  
z dnia 30. marca 

Zarząd Fundacji na podstawie §5 REGULAMINu WYNAGRADZANIA 
PRACOWNIKÓW postanawia zasilić ze środków projektów „ Krok do 
samodzielności” (umowa nr ZZO/000308/07/D) oraz „Profesjonalni 
niepełnosprawni” (umowa nr ZZO/000319/07/D) Fundusz premiowy kwotą 
33.089,50 zł (kwota premii brutto plus obowiązkowe składki i z tytułu 
ubezpieczeń społecznych pracodawcy) i po zasięgnięciu opinii przełożonych 
udzielić wskazanym pracownikom we wskazanej wysokości premii 
określonych w załączniku nr. 1 do niniejszej Uchwały.  
Premie udziela się w związku ze zrealizowaniem wskaźników projektów 
„Krok do samodzielności” (umowa nr ZZO/000308/07/D) oraz „Profesjonalni 
niepełnosprawni” (umowa nr ZZO/000319/07/D), współfinansowanych ze 
środków PFRON. 
Realizację Uchwały powierza się Pavlinie Suchankovej, Wiceprezes Zarządu. 

6 Uchwała nr 1  
z dnia.  
18. kwietnia 

Zarząd Fundacji Aktywizacja postanawia przyjąć rezygnację wniosku  
o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 
Tytuł: „Aktywni zintegrowani” RPWP.07.01.02-30-0155/16.  
W związku z ustalonym w Partnerstwie projektu pt. „Aktywni zintegrowani” 
RPWP.07.01.02-30-0155/16 planowanego do realizacji w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 brakiem możliwości 
zrekrutowania 144 osób założonych w pierwotnym wniosku o dofinan-
sowanie oraz jednoczesnym brakiem zgody Wojewódzkiego Urzędu Pracy na 
zmniejszenie grupy docelowej do 80 osób, Zarząd Fundacji podejmuje 
decyzje o zakończeniu procesu negocjacji oraz o odstąpieniu od realizacji 
ww. projektu.  

7 Uchwała nr 1  
z dnia 24. maja 

Zarząd Fundacji Aktywizacja, zgodnie z § 27 pkt. 3 Statutu Fundacji, 
postanawia przyjąć dotację na realizację projektu pod nazwą „Integracja  
i reintegracja osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy 
społecznej, uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja w 2017”, 
finansowaną ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie, w kwocie 
całkowitej projektu 28.000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia osiem tysięcy 
00/100). 
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8 Uchwała nr 1  
z dnia  
27. czerwca 

Mając na uwadze zmiany wynikające z ustawy o Krajowym Rejestrze 
Sądowym oraz stanowisko Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 2 czerwca  
2017 r. wskazujące konieczność dokonania zmian opisu przedmiotu 
działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności, Zarząd Fundacji 
Aktywizacja Postanawia co następuje: 
§ 1. 
1. Jako przedmiot przeważającej działalności wprowadzony zostaje 
przedmiot występujący pod kodem PKD o numerze: 94.99.Z – Działalność 
pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana 
2. Przedmiotami pozostałej działalności Fundacji zostają następujące 
przedmioty występujące pod następującymi kodami PKD: 
56.21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców 
    zewnętrznych (catering) 
56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów 
62.02.Z – Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 
62.09.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii 
     informatycznych i komputerowych 
68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi  
    i dzierżawionymi 
78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy  
    i pozyskiwaniem pracowników 
82.11.Z – Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura 
82.99.Z – Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności 
     gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana 
85.59.Z, Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej 
    niesklasyfikowane 
§ 2. 
Cała treść informacji o przedmiocie pozostałej działalności istniejąca przed 
podjęciem niniejszej uchwały zostaje wykreślona, a na jej miejsce zostanie 
wpisana działalność zgodnie z zapisami zawartymi w § 1. 
§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

9 Uchwała nr 1 
z dnia  
30. sierpnia 

Zarząd Fundacji na podstawie $5 REGULAMINU WYNAGRADZANIA 
PRACOWNIKÓW postanawia zasilić ze środkow projektu "E-mocni (umowa 
nr POPC.03.01.00-00-0013/16-00) oraz kosztów pośrednich środków 
europejskich Fundusz premiowy kwotą 10.239,29 zł (kwota opremii brutto 
plus obowiązkowe składki i z tytułu ubezpieczeń społecznych pracodawcy)  
i po zasięgnięciu opinii przełożonych udzielić wskazanym pracowników we 
wskazanej wysokości premii określonych w załączniku nr 1 do niniejszej 
Uchwały. Premie udziela się w związku ze zrealizowaniem wskaźników 
projektu "E-mocni" (umowa nr POPC.03.01.00-00-0013/16-00) oraz kosztów 
pośrednich środków europejskich współfinansowanych ze środków PFRON. 
Realizację Uchwały powierza się Pavlinie Suchankovej, Wiceprezes Zarządu. 

10 Uchwała nr 2 
z dnia  
30. sierpnia 

Zarząd Fundacji Aktywizacja postanawia przyjąć dotację na realizację 
projektu pod nazwą "NOWY START – program aktywnej integracji 
społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym", 
finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w kwocie całkowitej projektu 
1.252.261,95 zł (słownie złotych: jeden milion dwieście pięćdziesiąt dwa 
tysiące dwieście sześćdziesiąt jeden 95/100) 
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11 Uchwała nr 3 
z dnia  
30. sierpnia 

Zarząd Fundacji Aktywizacja postanawia przyjąć dotację na realizację 
projektu pod nazwą "MAMA już nie jest SAMA!", finansowany ze środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 
2014-2020, w kwocie całkowitej projektu 782.018,00 zł (słownie złotych: 
siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące 00/100)  

12 Uchwała nr 1 
z dnia  
25. września 

Zarząd Fundacji Aktywizacja postanawia zasilić Fundusz Premiowy w kwocie 
5.727,77 zł ze środków projektu "Gotowi do zmian" (umowa nr 
ZZO/000539/07/D), współfinansowanego ze środków PFRON, oraz w kwocie 
3.816,25 zł ze środków projektu "E-mocni: cyfrowe umiejętności, realne 
korzyści" (umowa nr POPC.03.01.00-00-0013/16-00), współfinansowanego 
ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Kwoty 
obejmują wysokość premii brutto plus obowiązkowe składki z tytułu 
ubezpieczeń społecznych pracodawcy. Po zasięgnięciu opinii przełożonych 
udzielono wskazanym pracownikom premii uznaniowej w wysokości ujętej 
w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały. Premie udzielono w związku ze 
zrealizowaniem wskaźników projektów "Gotowi do zmian" oraz "E-mocni: 
cyfrowe umiejętności, realne korzyści". Realizację Uchwały powierza się 
Pavlinie Suchankovej, Wiceprezes Zarządu. 

13 Uchwała nr 2 
z dnia  
25. września 

Zarząd Fundacji postanawia przyznać zapomogę losową z tytułu 
długotrwałej choroby dla pracownicy oddziału Białystok – Joanny 
Kupraszewicz w wysokości 967 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiat siedem 
złotych). Zapomoga zostanie wypłacona na rachunek bankowy 
zainteresowanej ze środków Fundacji Aktywizacja z otrzymanych darowin na 
działalność statutową. Realizację Uchwały powierza się Pavlinie 
Suchankovej, Wiceprezes Zarządu. 

14 Uchwała nr 1 
z dnia  
3. października 

Zarząd Fundacji Aktywizacja w związku ze zmianami Wytycznych w zakresie 
kwalifikalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020 w szczególności w zakresie zakupów powyżej 
kwoty 20.000,00 zł netto do kwoty 50.000,00 zł netto podejmuje decyzję  
o aktualizacji Regulaminu wydatkowania środkow finansowych Fundacji 
Aktywizacja. Ujednolicona treść Regulaminu stanowi Załącznik nr 1 do 
niniejszej Uchwały. 

15 Uchwała nr 2 
z dnia  
3. października 

Zarząd Fundacji przyjmuje z dniem 3. października 2017 r. do wdrożenia 
Regulamin Wydatkowania Środków Pochodzących z Wpłaty z Tytułu 
Jednego Procenta Podatku Dochodowego od Osób Fizycznych. Nadzór nad 
przestrzeganiem postanowień niniejszego Regulaminu wykonuje Zarząd 
Fundacji. Za realizację postanowień niniejszego Regulaminu i wykonanie 
decyzji Zarządu w tym zakresie odpowiada Dyrektorka Pionu Finansów  
i Administracji. Regulamin stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. 

16 Uchwała nr 1 
z dnia  
31. października 

Zarząd Fundacji postanawia przyjąć dotację na realizację projektu pod 
nazwą „Zorganizowanie certyfikowanych szkoleń zawodowych, staży 
zawodowych oraz usług pośrednictwa pracy”, współfinansowanego ze 
środków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeżowem w kwocie 
101.130,00 zł (słownie: sto jeden tysięcy sto trzydzieści złotych 00/100). 
Realizację Uchwały powierza się Pavlinie Suchankovej, Wiceprezes Zarządu. 
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17 Uchwała nr 1 
z dnia  
27. listopada 

Zarząd Fundacji na podstawie §5 Regulaminu Wynagradzania Pracowników 
postanawia zasilić Fundusz Premiowy w kwocie: 18.868,71 zł ze środków 
projektu „E-mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści” (umowa nr 
POPC.03.01.00-00-0013/16-00), współfinansowanego ze środków EFRR w 
ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa; 16.976,17 zł ze środków 
projektu „Gotowi do zmian” (umowa nr ZZO/000539/07/D), 
współfinansowanego ze środków PFRON; 1.273,68 zł ze środków projektu 
„Młodzi aktywni na rynku pracy” (umowa nr POWR.01.02.01-16-1K02/15-
00), współfinansowanego ze środków EFS ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2021; 258,42 zł ze środków projektu 
„Trampolina – aktywna integracja społeczno-zawodowa kobiet opiekujących 
się osobą zależną” (umowa nr UDA-RPPD.07.01.00-20-0035/16-00), 
współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020; 903,29 zł ze 
środków projektu „Pomoc w rodzinie” (umowa nr RPWP.07.02.01-30-
0026/15) współfinansowanego ze środków EFS w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; 2.375,50 zł ze 
środków projektu „Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania” (umowa nr 
RPWP.07.02.01-30-0019/15-00) współfinansowanego ze środków EFS  
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 
2014-2020; 1.289,74 zł ze środków projektu „Usługi społeczne dla 
mieszkańców Leszna” (umowa o partnerstwie z dn.18.11.2016 r.) 
współfinansowanego ze środków EFS w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz 1.660,43 zł ze 
środków projektu „Włączamy się sprawnie” (umowa nr RPPK.08.01.00-18-
0050/16-00), współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 
Kwoty obejmują wysokość premii brutto plus obowiązkowe składki z tytułu 
ubezpieczeń społecznych pracodawcy.  
Po zasięgnięciu opinii przełożonych udzielono wskazanym pracownikom 
premii roczno-świątecznych w wysokości ujętej w załączniku nr 1 do 
niniejszej Uchwały.  
Premie udzielono w związku ze zrealizowaniem wskaźników projektów:  
„E-mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści”, „Gotowi do zmian”, 
„Młodzi aktywni na rynku pracy” , „Trampolina – aktywna integracja 
społeczno-zawodowa kobiet opiekujących się osobą zależną”, „Pomoc w 
rodzinie”, „Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania”, „Usługi społeczne 
dla mieszkańców Leszna” oraz „Włączamy się sprawnie”. Realizację Uchwały 
powierza się Pavlinie Suchankovej, Wiceprezes Zarządu. 

 

Załączniki do uchwał gromadzone są w Biurze Zarządu Fundacji.  
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14. Wykaz kontroli przeprowadzonych w 2017 r. 
Lp. Data podjęcia  

i zakończenia 
kontroli 

Organ kontroli Upoważnienie Zakres przedmiotowy 
kontroli 

Zalecenia pokontrolne 

1 24.–25. maja Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego 

Przedłożono 
liderowi projektu 
(MOPR Poznań)  
w dniu kontroli 

Kontrola planowa 
realizacji projektu pt. 
"Usługi społeczne dla 
mieszkańców Poznania” 
(RPWP.07.02.01-30-
0019/15-00 

Bez uwag (projekt realizowany jest 
prawidłowo). 
 

2 28.–29. 
września 

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego 

 

Przedłożono 
liderowi projektu 
(PCPR Międzychód) 
w dniu kontroli 

Kontrola planowa 
realizacji projektu pt. 
”Pomoc w rodzinie" 

Na dzień sporządzenia sprawozdania 
nie otrzymano protokołu 
pokontrolnego. 

3 18.–31. 
października 

Państwowa 
Inspekcja Pracy 

Wa-01300-Kk 
07862-01/17 

Prawna ochrona pracy  
w tym BHP, przepisy 
dotyczące legalności 
zatrudnienia 

Zalecenia pokontrolne zostały 
wdrożone. 

4 30. listopada Wojewódzki Urząd 
Pracy w Białymstoku 

Przedłożono  
w dniu kontroli 

Kontrola planowa 
realizacji projektu pt. 
Kwalifikacje, 
doświadczenie, praca – 
TO SIĘ OPŁACA!" 

Na dzień sporządzenia sprawozdania 
nie otrzymano protokołu 
pokontrolnego. 
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15. Przychody 
Przychody 10.567.482,96 

Spadek 0 

Zapis 0 

darowizny, w tym: 45.734,21 

– 1 % podatku  18.194,21 

– od osób fizycznych 18.590,00 

– od osób prawnych 8.950,00 

– rzeczowe 0,00 

nieodpłatne świadczenie usług (Google grants) 301.912,57 

dotacje, w tym: 9.614.727,74 

– z budżetu państwa i środków samorządowych 704.354,15 

– ze środków europejskich 6.478.579,13 

– ze środków PFRON 2.334.410,46 

– ze środków krajowych organizacji pozarządowych 16.074,00 

– ze środków zagranicznych 81.310,00  

dofinansowanie z art. 26 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (PFRON – SOD) 

 

329.474,27 

pozostałe przychody operacyjne 12.147,67 

działalność gospodarcza 263.486,49 

– w tym zrealizowane usługi dla podmiotów państwowych i samorządowych 153.577,67 

przychody finansowe 0,01 

Wynik na działalności gospodarczej 

W 2017 r. stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do 
przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł wynosił 1,63 %. 

172.039,45 

Wysokość kosztów wydatkowanych na: 10.348.859,20 

koszty działalności działań statutowych 9.788.162,47 

koszty działalności administracyjnej fundacji 27.858,85 

działalność gospodarcza 91.447,04 

pozostałe koszty 361.210,03 

koszty finansowe 80.180,81 
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Dane o:  

liczbie osób zatrudnionych w Fundacji:  

umowa o pracę – liczba osób (średniorocznie) 89,2 

średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty, w tym:  

– kierownicy/dyrektorzy działów  9 etatów 

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

72,43 etatu 

– pracownicy działu finansowo–księgowego 7,77  etatu 

– osoby zatrudnione wyłącznie w działalności gospodarczej  Odpowiednik 
0,1 etatu 
(umowa 

zlecenie)  

– umowa o dzieło i umowa zlecenie  371 

– umowa o realizacji stażu w ramach realizowanych projektów 125 

łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację (brutto) 4.677.140,69 

w tym wynagrodzenia za prace zlecone i umowy o dzieło – cele statutowe 543.191,22 

w tym wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę o pracę (brutto rocznie) 3.699.196,15 

w tym wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej 19.154,62 

w tym wynagrodzenia osób odbywających staż w ramach realizowanych projektów  355.298,70 

w tym wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w organie Fundacji 60.300 

wysokość rocznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom Zarządu  
i innych organów Fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością 
gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia 

354.273,07 

z tytułu pełnienia funkcji w organie Fundacji 60.300 

z tytułu wykonywania innych zadań, w tym:  

– wynagrodzenia brutto  287.943,07 

– premie 6.030 

– wynagrodzenia w naturze 0,00 

z tytułu kierowania działalnością gospodarczą 0,00 

wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło  

przeciętne wynagrodzenie brutto osób zatrudnionych w Fundacji  

pracownika  3.599,47 

członka Zarządu 1.546,15 

członka organu nadzoru 0,00 
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maksymalne wynagrodzenie brutto osób zatrudnionych w Fundacji 

pracownika  9.200 

członka Zarządu 2.500 

członka organu nadzoru 0,00 

kwoty ulokowane na rachunkach bankowych:  3.620.232,15 

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

0,00 

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

0,00 

nabytych pozostałych środkach trwałych 198.441,09 

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

 

aktywa  4.544.358,72 

zobowiązania krótkoterminowe 367.283,69 

Dane o działalności zleconej  

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

 

przychody  1.766.613,55 

koszty  1.704.482,92 

Wyniki 62.130,63 

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

 Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
 Centrum Projektów Polska Cyfrowa Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 
 Ministerstwa Rozwoju 
 Miasta Białystok 
 Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu 
 Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lesznie 
 Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Międzychodzie 
 Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu 
 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 
 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego 
 Powiatowego Urząd Pracy w Kolnie – Program Aktywizacja i Integracja 
 Powiatowego Urząd Pracy w Łomży – Program Aktywizacja i Integracja 

 

1) Informacje o rozliczeniach Fundacji z budżetem z tytułu ciążących 
zobowiązań podatkowych, a także informacje w sprawie składanych 
deklaracji podatkowych 

 

a) zobowiązania z tytułu podatków 2.016,00 

b) zobowiązania z tytułu ubezpieczeń 3.765,21 
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Powyższe zobowiązania zostały zapłacone w I kwartale 2018 roku. 

Fundacja składa zeznanie CIT-8 o osiągniętych dochodach, jest płatnikiem składek 
ZUS i podatku od wynagrodzeń i za rok 2017 złożyła deklaracje PIT-4, jest 
podatnikiem podatku VAT – składa deklarację VAT-7 w terminach comiesięcznych. 
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16. Kredyty i pożyczki 
W okresie sprawozdawczym Fundacja spłacała pożyczki, zaciągnięte w ubiegłych latach, w celu 

zapewnienia płynności finansowej na realizację zadań i projektów. W roku 2017 nie zaciągnięto nowych 

kredytów. Częściowo spłacono, a częściowo zrestrukturyzowano posiadane zobowiązania. Fundacja jest 

w trakcie spłaty dwóch pożyczek zaciągniętych na rozwój działalności gospodarczej  

i uruchomienie nowej placówki – Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych 

przy ul. Chałubińskiego 9 w Warszawie.  

1. Pożyczka nr 1/PES/01/2013 z Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. Umowa 

pożyczki z dnia 28. marca 2013 r. Kwota 100.000 zł (słownie złotych: sto tysięcy 00/100). Pożyczka 

jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

budżet państwa w ramach projektu „Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii 

społecznej”, realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Pożyczka stanowi pomoc de 

minimis.  

Cel pożyczki: „Sfinansowanie kosztów związanych z rozwojem działalności gospodarczej”. Pożyczka 

spłacona w marcu 2018 r.  

2. Pożyczka nr 176/PES/01/2014 z Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. Umowa 

pożyczki z dnia 23. grudnia 2014 r. Kwota 100 000 zł (słownie złotych: sto tysięcy 00/100). Pożyczka 

jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

budżet państwa w ramach projektu „Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii 

społecznej”, realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Pożyczka stanowi pomoc de 

minimis.  

Cel pożyczki: „Sfinansowanie kosztów związanych z rozwojem działalności gospodarczej”. Pożyczka  

w trakcie spłaty – ostatnia rata marzec 2019 r. 

3. Pożyczka nr 2859-1012/F/07/2015 z Polsko-Amerykańskiego Funduszu Pożyczkowego Inicjatyw 

Obywatelskich Sp. z o.o. Umowa pożyczki z dnia 29. lipca 2015 r. Kwota 100.000 zł (słownie złotych: 

sto tysięcy 00/100). Cel pożyczki: „Wydatki związane z prowadzeniem statutowej działalności 

Pożyczkobiorcy”. Pożyczka spłacona w marcu 2017 r. 

4. Pożyczka nr 2860-1013/F/08/2015 z Polsko-Amerykańskiego Funduszu Pożyczkowego Inicjatyw 

Obywatelskich Sp. z o.o. Umowa pożyczki z dnia 29. lipca 2015 r. Kwota 70.000 zł (słownie złotych: 

siedemdziesiąt tysięcy 00/100). Cel pożyczki: „Wydatki związane z prowadzeniem statutowej 

działalności Pożyczkobiorcy”. Pożyczka spłacona we wrześniu 2017 r. 

5. Pożyczka nr 2861-1014/F/09/2015 z Polsko-Amerykańskiego Funduszu Pożyczkowego Inicjatyw 

Obywatelskich Sp. z o.o. Umowa pożyczki z dnia 29. lipca 2015 r. Kwota 60.000 zł (słownie złotych: 

sześćdziesiąt tysięcy 00/100). Cel pożyczki: „Wydatki związane z prowadzeniem statutowej 

działalności Pożyczkobiorcy”. Pożyczka spłacona we wrześniu 2017 r. 

6. Pożyczka nr 2862-1015/F/10/2015 z Polsko-Amerykańskiego Funduszu Pożyczkowego Inicjatyw 

Obywatelskich Sp. z o.o. Umowa pożyczki z dnia 29. lipca 2015 r. Kwota 60.000 zł (słownie złotych: 

sześćdziesiąt tysięcy 00/100). Cel pożyczki: „Wydatki związane z prowadzeniem statutowej 

działalności Pożyczkobiorcy”. Pożyczka spłacona w styczniu 2018 r. 

7. Pożyczka nr 2863-1016/F/11/2015 z Polsko-Amerykańskiego Funduszu Pożyczkowego Inicjatyw 

Obywatelskich Sp. z o.o. Umowa pożyczki z dnia 29. lipca 2015 r. Kwota 60.000 zł(słownie złotych: 

sześćdziesiąt tysięcy 00/100). Cel pożyczki: „Wydatki związane z prowadzeniem statutowej 

działalności Pożyczkobiorcy”. Termin spłaty pożyczki – 30. czerwca 2018 r. 
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8. Pożyczka nr 2864-1017/F/12/2015 z Polsko-Amerykańskiego Funduszu Pożyczkowego Inicjatyw 

Obywatelskich Sp. z o.o. Umowa pożyczki z dnia 29. lipca 2015 r. Kwota 75.200 zł (słownie złotych: 

siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście 00/100). Cel pożyczki: „Wydatki związane z prowadzeniem 

statutowej działalności Pożyczkobiorcy”. Termin spłaty pożyczki – 30. grudnia 2018 r. 

9. Pożyczka nr 2865-1018/F/01/2016 z Polsko-Amerykańskiego Funduszu Pożyczkowego Inicjatyw 

Obywatelskich Sp. z o.o. Umowa pożyczki z dnia 29. lipca 2015 r. Kwota 92.000 zł (słownie złotych: 

dziewięćdziesiąt dwa tysiące 00/100). Cel pożyczki: „Wydatki związane z prowadzeniem statutowej 

działalności Pożyczkobiorcy”. Termin spłaty pożyczki – 30. czerwca 2019 r. 

10. Pożyczka nr 3074-1016/F/11/2016 z Polsko-Amerykańskiego Funduszu Pożyczkowego Inicjatyw 

Obywatelskich Sp. z o.o. Umowa pożyczki z dnia 29. lipca 2015 r. Kwota 345.000 zł (słownie złotych: 
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