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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
ZA ROK 2014

Władze Fundacji1
Zarząd Fundacji:
 Bartosz Mioduszewski – Prezes Zarządu
Członkowie Zarządu:
 Agata Agnieszka Gawska – Wiceprezes Zarządu
 Łucja Kornaszewska–Antoniuk
Rada Fundacji:
 Izabela Anuszewska – Sekretarz
 Anna Cetnarowicz–Jutkiewicz – Wiceprzewodnicząca
 Ewa Gąsiorowska–Wirpszo – Przewodnicząca
 Przemysław Ignatowicz
 Adam Obtułowicz
 Elżbieta Zawistowska

1

Rezygnacje z udziału we władzach Fundacji w 2014 r. - Zarząd Fundacji: Agata Spała, Iwona Raszeja–Ossowska;
Rada Fundacji: Agnieszka Żychalak, Wojciech Kreft
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CENTRA EDUKACJI I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH –
ODDZIAŁY FUNDACJI AKTYWIZACJA

Centrum Warszawa

ul. Narbutta 49/51
02-529 Warszawa

Tel. 22 565 48 79
Fax: 22 848 98 91
E-mail: warszawa@idn.org.pl
www.aktywizacja.org.pl/warszawa

Centrum Białystok

ul. Legionowa 29/609
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 Opole

ul. Ozimska 25
45-057 Opole

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

Centrum Bydgoszcz

ul. Gajowa 99
85-717 Bydgoszcz

Tel. 52 516 46 14
E-mail: bydgoszcz@idn.org.pl
www.aktywizacja.org.pl/bydgoszcz

Centrum Łódź

ul. Dowborczyków 30/34
90-019 Łódź

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

Centrum Poznań

ul. Poznańska 62/100
60-853 Poznań

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

Centrum Rzeszów

Aleja Rejtana 10
35-310 Rzeszów

Tel. 511 944 280
E-mail: rzeszow@idn.org.pl
www.aktywizacja.org.pl/rzeszow

Centrum Wrocław

Plac Strzelecki 25
50-224 Wrocław

Tel. 511 944 212
E-mail: wroclaw@idn.org.pl
www.aktywizacja.org.pl/wroclaw

Centrum Warszawa

ul. Chałubińskiego 9/9A
W trakcie tworzenia*
02-004 Warszawa
*W 2014 r. wybrano wykonawcę remontu i rozpoczęto prace budowlane. Wymieniono witrynę,
rozpoczęto remont wnętrz.
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1. Fundacja Aktywizacja w roku 2014
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
w danym obszarze. Dzięki standardom, własnemu modelowi oraz wysokim kwalifikacjom personelu,
pracującego w Centrach, Fundacja osiąga wysokie wskaźniki zatrudnieniowe – w 2014 r. dzięki
wsparciu Fundacji zatrudnienie znalazło 928 osób niepełnosprawnych.
W 2014 r. Fundacja zrealizowała 34.191 usług doradczych (zawodowych, aktywizacyjnych, prawnych,
psychologicznych) oraz 29.383 godzin szkoleń zawodowych oraz IT.
Data

Rodzaj wydarzenia

01. stycznia
27. maja

Działania rzecznicze mające na celu wprowadzenie do nowelizowanej ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zapisów korzystnych dla klientów
Publicznych Służb Zatrudnienia, środowiska pozarządowego, w tym Pozarządowych
Instytucji Rynku Pracy.

01. stycznia
31. grudnia

Uruchomienie i realizacja projektu usamodzielniającego dla osób
z niepełnosprawnością „Krok do samodzielności”.

01. stycznia
31. grudnia

Cykl spotkań informacyjnych, skierowanych do pracodawców, mających na celu
podejmowanie przez nich działań, służących zwiększeniu zatrudnienia osób
niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy.

01. stycznia
31. grudnia

Współpraca z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich w przygotowaniu i realizacji
badania jednostek samorządu terytorialnego pt. „Monitoring wdrażania Konwencji
ONZ o prawach osób niepełnosprawnych na poziomie lokalnym”.

01.stycznia
31. grudnia

Działania rzecznicze, mające na celu przygotowanie zapisów Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój, sankcjonujących wdrażanie Konwencji ONZ o prawach osób
niepełnosprawnych.

01. stycznia
31. grudnia

Działania rzecznicze, których wynikiem było przygotowanie przez Ministerstwo
Infrastruktury i Rozwoju Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans
i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady
równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

05.lutego

Zaproszenie Agaty Gawskiej (Wiceprezesa Zarządu Fundacji) i Bartosza
Mioduszewskiego (Prezesa Zarządu Fundacji) w skład Komisji Ekspertów ds. Osób
z Niepełnosprawnością przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.
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01. kwietnia

Powołanie dr Anny Drabarz (doradcy prawnego Fundacji w Oddziale w Białymstoku)
do Rady Departamentu Pożytku Publicznego Województwa Podlaskiego.

21. maja

26. maja

Powołanie Agaty Gawskiej (Wiceprezesa Zarządu Fundacji) do Naczelnej Rady
Zatrudnienia – ciała opiniodawczo – doradczego Ministra właściwego do spraw pracy
w sprawach polityki rynku pracy.
Przyjęcie Fundacji do Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych.

30. maja

Wejście Fundacji do grona Sygnatariuszy Karty Różnorodności w Polsce.

01. lipca
31. sierpnia

Badanie Opinii Pracowników Fundacji dot. satysfakcji z pracy realizowane przez firmę
AON Hewitt.

14-15. września

Udział Fundacji w Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych, w tym realizacja
spotkania inaugurującego budowę Sieci Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy.

30. września

Zdobycie III miejsca w mazowieckiej edycji konkursu Lodołamacze 2014 w kategorii
Instytucja.

21. października
31. grudnia

Zaproszenie Agaty Gawskiej (Wiceprezesa Zarządu Fundacji) do składu i pracy
w Zespole ds. usług społecznych przy Radzie Działalności Pożytku Publicznego.

01. listopada
31. grudnia

Udział w opracowaniu raportu alternatywnego środowiska pozarządowego
dla Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

24. listopada

Konferencja z okazji 10-lecia Agencji Zatrudnienia Fundacji Aktywizacja
pt. „Partnerstwo na rynku pracy – wyzwanie dla trzech sektorów.

27. listopada

Wybór Bartosza Mioduszewskiego (Prezesa Zarządu Fundacji) do Komitetu
Monitorującego Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020.

27. listopada
31. grudnia

Pozyskanie środków i realizacja partnerskiego projektu (z Fundacją Inicjatyw
Społeczno-Ekonomicznych i Fundacją IMAGO) na Sieciowanie Pozarządowych
Instytucji Rynku Pracy.

14. grudnia

Powołanie Justyny Szpilak (Kierownika Oddziału Fundacji w Opolu) i Marcina
Gruntowskiego (doradcy prawnego Fundacji w Oddziale) do Komitetu Monitorującego
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego.

18. grudnia

Powołanie Agaty Gawskiej (Wiceprezesa Zarządu Fundacji) do Rady Rynku Pracy –
ciała opiniodawczo-doradczego Ministra właściwego do spraw pracy.

31 grudnia

Opracowanie Strategii na lata 2015-2016.

31. grudnia

Zakończenie prac strategicznych na lata 2013-2014.

01. stycznia
31. grudnia

Prace przygotowawcze, w tym projekt architektoniczny i budowlane niezbędne do
uruchomienia nowej placówki- Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób
Niepełnosprawnych w Warszawie na ul. Chałubińskiego.

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%).
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CENTRUM EDUKACJI
I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
ODDZIAŁY FUNDACJI
AKTYWIZACJA

Stopień niesprawności (liczba osób)
znaczny

umiarkowany

lekki

Bez
orzeczenia*

Ogółem

Centrum Warszawa

156

729

53

131

1069

Centrum Białystok

146

551

77

140

914

Centrum Opole

121

418

87

153

779

Centrum Bydgoszcz

104

369

47

162

682

Centrum Łódź

160

495

86

199

940

Centrum Poznań

362

206

2

35

605

Centrum Rzeszów

102

424

99

142

767

Centrum Wrocław

92

296

80

101

569

Centrala Warszawa

0

0

0

80

80

531

1.143

6.405

Ogółem
1.243
3.488
*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 podopiecznym Fundacji, według celu
szczegółowego).

Działalność odpłatna pożytku publicznego
Fundacja Aktywizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Działalność gospodarcza
W 2014 r. działalność gospodarczą Fundacji Aktywizacja stanowiły (w kolejności według wysokości
osiągniętego przychodu):
 Szkolenia
 Promocja i reklama
 Usługi doradcze i eksperckie
 Opracowanie narzędzi internetowych
 Wynajem sali multimedialnej
 Usługi ksero i druku
 Prowadzenie strony internetowej
 Opracowanie publikacji i materiałów
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 2013 na OPP oraz darowizn od osób fizycznych zostały przekazane na:



refundację kosztów zakupu leków, środków opatrunkowych i sprzętu rehabilitacyjnego
24 071,61



wkład własny do realizowanych projektów dotyczących osób niepełnosprawnych 16 941,09

Pracownicy Fundacji
CENTRUM EDUKACJI I AKTYWIZACJI
ZAWODOWEJ OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH -

Liczba
pracowników
na etat

Liczba
umów
zleceń

Liczba
umów
o dzieło

Ogółem

Centrum Warszawa

27

138

5

170

Centrum Białystok

21

177

0

198

Centrum Opole

27

128

2

157

Centrum Bydgoszcz

23

118

2

143

Centrum Łódź

24

169

0

193

Centrum Poznań

19

93

1

113

Centrum Rzeszów

20

133

1

154

Centrum Wrocław

28

154

0

182

Centrala Warszawa

47

45

19

111

Ogółem

236

1.155

30

1.421

ODDZIAŁ FUNDACJI AKTYWIZACJA

Wolontariat, staże i praktyki
W 2014 r. Fundacja współpracowała z 145 wolontariuszami, 126 praktykantami i 13 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).
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CENTRUM EDUKACJI I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH- Liczba
ODDZIAŁY FUNDACJI AKTYWIZACJA
wolontariuszy
Centrum Warszawa

56

Centrum Białystok

11

Centrum Opole

10

Centrum Bydgoszcz

27

Centrum Łódź

12

Centrum Poznań

4

Centrum Rzeszów

17

Centrum Wrocław

7

Centrala Warszawa

1

Ogółem

145

W 2014 r., w ramach realizowanych projektów, Fundacja skierowała na staż 466 osób.

Komisja ds. Podopiecznych
W 2014 r. zorganizowano wiele wydarzeń integracyjnych dla Podopiecznych Fundacji,
co szczegółowo opisano w części sprawozdania „Działania społeczne i integracja osób
niepełnosprawnych”. W okresie sprawozdawczym przystąpiono także do przygotowania planu działań
Fundacji w obszarze integracji społecznej i działań integracyjnych. Odpowiedzią na potrzeby
podopiecznych w zakresie aktywizacji społecznej jest projekt „Krok do samodzielności”, którego
realizacja ruszyła w styczniu 2014 r.
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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.
Wzorem lat ubiegłych cel statutowy oraz strategiczny realizowany był poprzez Program Centra
Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych oraz Program e-Centra. W ramach
programów 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. opracowywanie narzędzi i metod służących poprawie sytuacji osób niepełnosprawnych
poprzez wprowadzenie nowej usługi „trener aktywności” w działaniach usamodzielniających
dla osób niepełnosprawnych.
Dodatkowo cel statutowy i cel strategiczny realizowany był poprzez następujące działania:
1. prowadzenie badań i analiz,
2. tworzenie i prowadzenie portali i serwisów internetowych,
3. współpraca z instytucjami publicznymi, samorządowymi i branżą IT oraz innymi podmiotami
w zakresie realizacji celu statutowego,
4. współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie wymienionym
w celach działania Fundacji,
5. rzecznictwo,
6. świadczenie wsparcia osobom wpisanym do rejestru Podopiecznych Fundacji.
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3. Program Centra Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób
Niepełnosprawnych
Historia Programu Centra Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych sięga 2004 r.
Obecnie w ośmiu Centrach – Oddziałach Fundacji – które obejmują zasięgiem cały kraj, prowadzone
są działania w obszarze aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Rysunek 1. Usługi realizowane w Centrach Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych

3.1. Opis działań realizowanych w 2014 r. w ramach programu Centra Edukacji
i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych
Doradztwo zawodowe, prawne, psychologiczne i aktywizacyjne
Doradztwo zawodowe, w tym aktywizacyjne, prawne i psychologiczne, realizowane jest w formie
indywidualnych konsultacji oraz zajęć warsztatowych.
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Wykres 1. Porównanie liczby konsultacji doradczych w latach 2013-2014 (konsultacje doradcy zawodowego,
prawnika, psychologa, doradcy ds. aktywizacji)

Pośrednictwo pracy
Działania pośrednictwa pracy obejmują: pomoc w znalezieniu pracy osobie niepełnosprawnej,
współpracę z pracodawcami i wsparcie ich w procesie zatrudniania niepełnosprawnych pracowników.
W 2014 r. dzięki działalności Agencji Zatrudnienia w pięciu Centrach: Warszawa, Opole, Białystok,
Bydgoszcz, Łódź, Rzeszów, Poznań i Wrocław zatrudnienie podjęło 928 beneficjentów z terenu całej
Polski (na podstawie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych).
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Wykres 2. Porównanie działań Agencji Zatrudnienia w latach 2013-2014 (beneficjenci ostateczni Fundacji,
którzy podjęli pracę dzięki Agencji Zatrudnienia)

W okresie od 1. stycznia do 31. grudnia 2014 r. specjaliści ds. pośrednictwa pracy pozyskali 1775
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 1202 firmami (z tego firmy, które zatrudniły to - 574 pracodawców),
instytucjami bądź organizacjami poszukującymi pracowników. W odpowiedzi na ogłoszenia
rekrutacyjne do pracodawców zostało wysłanych 3292 dokumentów aplikacyjnych (CV i listy
motywacyjne) osób niepełnosprawnych poszukujących pracy.

2174

liczba klientów pośrednictwa pracy

1094
1202

liczba współpracujących firmy

195
2014
2013

1775

liczba pozyskanych ofert pracy

492
3292

liczba wysłanych CV

2038
0

500

1000 1500 2000 2500 3000 3500

Wykres 3. Zestawienie liczbowe działań w zakresie pośrednictwa pracy
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W 2014 r., w ramach działań z zakresu pośrednictwa pracy, kontynuowano usługę „trener pracy”,
dzięki czemu beneficjenci otrzymali dodatkowe wsparcie w zakresie uzyskania i utrzymania
zatrudnienia.

7%

otwarty rynek pracy
chroniony rynek pracy

93%

Wykres 4. Zestawienie w podziale na rodzaj rynku pracy

W 2014 r. 83 % klientów uzyskało zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

13%
3%
umowa o pracę
własna działalność
gospodarcza
83%

pozostałe, w tym umowy
zlecenia

Wykres 5. Zatrudnienie w podziale na rodzaje umów
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W 2014 r. nadal najwięcej ofert pracy i zatrudnień miało miejsce na stanowiskach usługowych,
niemniej tendencja ta w stosunku do lat poprzednich spada.
Poza standardowymi stanowiskami pracy, takimi jak:
 pracownik sprzątający,
 sprzedawca/kasjer,
 pracownik gospodarczy,
 pracownik produkcji,
 pracownik ochrony,
 pracownik restauracji,
 pracownik biurowy,
 magazynier,

w 2014 r. klienci Fundacji zostali zatrudnieni na stanowiskach:
 księgowa/y,
 grafik komputerowy,
 pracownik działu kadr,
 psycholog,
 analityk danych,
 tyflospecjalista,
 informatyk,
 fizjoterapeuta,
 pomoc nauczyciela,
 geodeta,
 kierowca,
 laborant medyczny,
 programista,
 logistyk,
 koordynator projektu,
 nauczyciel akademicki,
 copywriter,
 prawnik,






telemarketer,
monter,
opiekun,
sortowacz.











projektant WWW,
spedytor,
specjalista ds. rozliczeń,
rejestratorka medyczna,
fundraiser,
tester oprogramowania,
etnomuzykolog,
tokarz,
ślusarz.

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 2014 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,
– 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,
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– język niemiecki – poziom I, poziom II.
Warsztaty Umiejętności Społecznych
– 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
50000

45 419

45000
40000

35000

24 249

30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
2013

2014

Wykres 6. Liczba godzin szkoleń, warsztatów i seminariów w latach 2013-2014
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W ramach realizowanych projektów zorganizowano i przeprowadzono szereg szkoleń dedykowanychszkoleń przygotowanych pod specjalne potrzeby klientów.

CENTRA
EDUKACJI
I AKTYWIZACJI
ZAWODOWEJ
OSÓB
NIEPEŁNOSPRA
WNYCH
– ODDZIAŁY
FUNDACJI
AKTYWIZACJA

DATA
SZKOLENIA

NAZWA
SZKOLENIA
/ KURSU

LICZBA
OSÓB

LICZBA
GODZIN

SPECYFIKA
GRUPY

DZIAŁANIA
DOSTOSOWAWCZE
PODJĘTE DLA
DOSTĘPU GRUPY
DO SZKOLENIA

Centrum
Bydgoszcz

17. grudnia
–15. stycznia

Język niemiecki

8

70

Kobiety

Dostosowanie
programu do potrzeb
uczestniczek,
ukierunkowane
na podjęcie pracy
jako opiekunka
w Niemczech

Centrum
Opole

11. marca

Spotkania
aktywizacyjne

2

3

Osoby z
niepełnosprawnością ze
względu na
narząd wzroku

Oprogramowanie
powiększające

Centrum
Opole

14.–24. marca

Szkolenie
informatyczne
POK II

11

52

Kobiety

Dostosowanie
programu do potrzeb
uczestniczek

Centrum
Opole

20.–26. marca

WUS
Rozwój osobisty

9

15

Kobiety w
wieku 50+

Dostosowanie do
programu wieku i
potrzeb uczestników

Centrum
Opole

24. –25. marca

WUS
Trening rozwoju
osobistego

8

15

Kobiety w
wieku 50+

Dostosowanie do
programu wieku i
potrzeb uczestników

Centrum
Opole

27.–28. marca

Środowiskowa
grupa wsparcia

7

14

Kobiety w
wieku 50+

Dostosowanie do
programu wieku i
potrzeb uczestników

Centrum
Opole

31. marca

Seminarium
prawne
Prawa dla osób
niepełnosprawnych

10

6

Kobiety (w
większości w
wieku 50+)

Dostosowanie
programu do potrzeb
uczestniczek

Centrum
Opole

15.–22. maja

WUS
Autoprezentacja

8

15

Studenci

Dostosowanie do
programu wieku i
potrzeb uczestników

Centrum
Opole

29. maja
–05. czerwca

WUS
Kreatywność z

5

15

Studenci

Dostosowanie do
programu wieku i
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elementami
autocoachingu

potrzeb uczestników

Centrum
Opole

23.–24.
czerwca

WUS
Asertywność

10

15

Kobiety w
wieku 50+

Dostosowanie do
programu wieku i
potrzeb uczestników

Centrum
Opole

24. lipca
–12. sierpnia

Szkolenie
informatyczne
POK II

11

52

Kobiety

Dostosowanie
programu do potrzeb
uczestniczek

Centrum
Opole

31. lipca
–01. sierpnia

WUS
Obudź w sobie
pasję

11

15

Kobiety (w
większości w
wieku 50+)

Dostosowanie do
programu wieku i
potrzeb uczestników

Centrum
Opole

04.–09.
września

WUS
Efektywna
komunikacja

6

15

Osoby z
niepełnosprawnością
intelektualną
i chorobami
psych.

Dostosowanie do
programu wieku i
potrzeb uczestników

Centrum
Opole

19. września

Seminarium
prawne
Prawa
konsumenta

10

6

Kobiety

Dostosowanie
programu do potrzeb
uczestniczek

Centrum
Opole

25.–26.
września

WUS
Asertywność

6

15

Osoby z
niepełnosprawnością
intelektualną
i chorobami
psych.

Dostosowanie do
programu wieku i
potrzeb uczestników

Centrum
Opole

08.
października

Środowiskowa
grupa wsparcia

3

4

Młodzież
szkoły średniej

Dostosowanie do
programu wieku i
potrzeb uczestników

Centrum
Opole

13.
października

Seminarium
prawne
Prawo pacjenta

10

6

Kobiety

Dostosowanie
programu do potrzeb
uczestniczek

Centrum
Opole

17.
października

Seminarium
prawne
Prawa kobiet
niepełnosprawnych

10

6

Kobiety

Dostosowanie
programu do potrzeb
uczestniczek

Centrum
Opole

25.–26.
października

Środowiskowa
grupa wsparcia

7

14

Kobiety w
wieku 50+

Dostosowanie do
programu wieku i
potrzeb uczestników

Centrum
Poznań

02.–13. lutego

Bądź
przedsiębiorczy

Niepełnosprawni
osadzeni w
Zakładzie
Karnym

Dostosowano do
zainteresowań,
przeszłych
doświadczeń
osadzonych oraz ich
planów po

10

80
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opuszczeniu ZK
Wronki
Centrum
Poznań

21. listopada
–14. grudnia

Od pomysłu do
projektu

12

50

Niepełnosprawni
uczniowie
szkół
policealnych
zamieszkali w
internacie dla
osób
niepełnosprawnych

Ze względu na rodzaj
niepełnosprawności
(ruchowa) większości
osób
niepełnosprawnych
szkolenie
zorganizowano na
terenie internatu

Centrum
Poznań

15.-16.
października
i 31.
października

WUS
Autoprezentacja

7

16

Ze względu na
specyfikę grupy
zajęcia poświęcono
na omówienie
zagadnień z zakresu
higieny osobistej

Centrum
Rzeszów

25. sierpnia
–11. września

ECDL START

10

71

Mieszkanki
DPS w
Nowogardzie,
grupa kobiet z
chorobą
psychiczną
Dorosłe osoby
niesłyszące
i niedosłyszące

Centrum
Rzeszów

15.–31. lipca

ECDL START

8

71

Dorosłe osoby
niesłyszące
i niedosłyszące

Szkolenie
realizowane w
Stalowej Woli z
tłumaczem języka
migowego

Centrum
Rzeszów

15. lipca
–14. sierpnia

ECDL Core

1

119

Dorosła osoba
słabowidząca

Osoba słabowidząca

Centrum
Rzeszów

17. listopada
–20. grudnia

ECDL Core

10

119

Dorosłe osoby
niesłyszące

Szkolenie
realizowane w
Mielcu z tłumaczem
języka migowego

Centrum
Rzeszów

29.
października
–13. listopada

Pracownik
utrzymania
terenów
zielonych

8

40

Niesłyszący
i słabosłyszący

Tłumacz języka
migowego

Centrum
Rzeszów

19. listopada
–03. grudnia

Rękodzieło
artystyczne

8

40

Niesłyszący
i słabosłyszący

Tłumacz języka
migowego

Centrum
Wrocław

29.
października
–15. grudnia

Grafika
komputerowa

10

100

Osoby
niedosłyszące

Tłumacz języka
migowego

Szkolenie
realizowane w
Jarosławiu z
tłumaczem języka
migowego
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Szkolenia zewnętrzne i dofinansowanie edukacji formalnej
W ramach realizacji projektów:
1. Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych –
Białystok, Bydgoszcz, Łódź, Opole, Poznań, Rzeszów, Warszawa (współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego);
2. Profesjonalni niepełnosprawni – Białystok (współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego);
3. Aktywni od zaraz. Staże i szkolenia specjalistyczne dla osób niepełnosprawnych – Opole
(współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego);
4. Profesjonalni niepełnosprawni na Dolnym Śląsku – Wrocław (współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego);
5. Zadanie zlecone konkursu 9 „Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych –
Oddziały Bydgoszcz i Łódź” – Bydgoszcz i Łódź (współfinansowanego ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych) ;
6. Zadanie zlecone konkursu 11 „Od samodzielności do aktywności zawodowej” – Białystok, Opole
(współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób
Niepełnosprawnych);
7. Zadanie zlecone konkursu 13 „Krok do samodzielności” – Wrocław (współfinansowanego
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych).
8. Zadanie zlecone konkursu 13 „Profesjonalni niepełnosprawni” – Poznań, Rzeszów, Wrocław
(współfinansowanego 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 487 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

Profesjonalny pracownik administracyjno-biurowy

Białystok

2

28

56

Układanie glazury

Białystok

1

80

80

Monter instalacji gazowych w samochodach

Białystok

1

85

85

Opieka nad osobami starszymi

Białystok

1

94

94

Palacz kotłów CO

Białystok

1

52

52

Kucharz

Białystok

2

90

180

Opiekunka dziecięca

Białystok

2

90

180

Projektant zieleni

Białystok

1

100

100

Malarz-tynkarz

Białystok

1

125

125

Opieka nad osobami starszymi

Białystok

1

90

90
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Specjalista ds. sprzedaży

Białystok

2

120

240

Kosmetyczka-wizażystka

Białystok

5

30

150

Wizażystka

Białystok

5

30

150

Florystyka użytkowa

Białystok

2

30

60

Florystyka użytkowa

Białystok

2

30

60

Grafika komputerowa

Białystok

2

30

60

Rękodzieło

Białystok

1

30

30

Ochrona mienia

Białystok

1

120

120

Operator koparko-ładowarki

Białystok

1

170

170

Komputerowy skład tekstu DTP

Białystok

1

30

30

Operator wózka jezdniowego o napędzie silnikowym

Białystok

1

67

67

Komputerowa obróbka zdjęć i montaż filmów

Białystok

1

30

30

Kasa fiskalna

Białystok

2

8

16

Stolarz - obróbka drewna

Białystok

1

30

30

Kucharz małej gastronomii

Białystok

1

50

50

Obsługa i serwis systemów teletechnicznych

Białystok

1

30

30

Kasa fiskalna

Białystok

1

8

8

Projektant stron www

Białystok

5

90

450

Sprzedawca z fakturowaniem i obsługą kas fiskalnych

Białystok

10

100

1000

Autocad

Bydgoszcz

1

20

20

Animator kultury

Bydgoszcz

1

20

20

E-marketing

Bydgoszcz

2

20

40

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Bydgoszcz

3

20

60

Corel

Bydgoszcz

1

20

20

Kosmetyka

Bydgoszcz

2

20

40

Florystyka i bukieciarstwo

Bydgoszcz

5

30

150

Księga przychodów i rozchodów

Bydgoszcz

1

30

30

Księgowość komputerowa

Bydgoszcz

5

30

150

Stylizacja paznokci

Bydgoszcz

1

30

30

Animator kultury

Bydgoszcz

1

20

20

Kucharz małej gastronomii

Bydgoszcz

2

30

60

Pracownik ochrony i portierni

Bydgoszcz

3

30

90

Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych

Bydgoszcz

1

120

120

Podstawy programowania obrabiarek sterowanych
numerycznie CNC

Bydgoszcz

1

30

30

Pizzer

Bydgoszcz

1

30

30

Fakturowanie

Bydgoszcz

1

30

30

Pracownik dozoru

Bydgoszcz

5

30

150

Obsługa terenów zielonych

Bydgoszcz

1

30

30
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Fakturowanie, rachunkowość oraz księgowość w firmie

Bydgoszcz

2

80

160

Obsługa koparko-ładowarki

Bydgoszcz

1

220

220

Obsługa programów graficznych - Photoshop i GIMP

Bydgoszcz

1

30

30

Dietetyka i racjonalne odżywianie

Bydgoszcz

2

30

60

Opiekunka dziecięca

Bydgoszcz

1

30

30

Manicure hybrydowy i żelowy

Bydgoszcz

1

30

30

Fakturowanie i rachunkowość w firmie

Bydgoszcz

1

30

30

Fakturowanie, rachunkowość oraz elementy
księgowości

Bydgoszcz

1

30

30

Masaż leczniczy

Bydgoszcz

1

30

30

Praktyczne prowadzenie księgowości z wykorzystaniem
komputerowego systemu finansowo-księgowego
Symfonia

Bydgoszcz

1

30

30

Fryzjerstwo

Bydgoszcz

1

30

30

Kompleksowa obsługa biura

Bydgoszcz

1

30

60

Obsługa kasy fiskalnej i profesjonalne techniki
sprzedaży

Bydgoszcz

11

30

330

Magazynier z obsługą wózka widłowego

Bydgoszcz

1

97

194

Rękodzieło z elementami sprzedaży

Bydgoszcz

4

30

120

Stylizacja paznokci

Bydgoszcz

1

30

30

Kosztorysowanie

Bydgoszcz

1

30

30

Podstawy administracji biurowej

Bydgoszcz

1

30

30

Księgowość od podstaw

Bydgoszcz

1

30

30

Opiekun osób starszych

Bydgoszcz

1

30

30

Krawiectwo

Bydgoszcz

1

30

30

Obsługa wózka jezdniowego

Bydgoszcz

2

67

134

Podstawy księgowości i fakturowania

Bydgoszcz

1

30

30

Pracownik serwisu sprzątającego

Bydgoszcz

1

30

30

E-marketing

Bydgoszcz

1

30

30

Grafika komputerowa

Bydgoszcz

1

30

30

Kurs języka migowego

Bydgoszcz

1

30

30

Sprzedaż i obsługa klienta z obsługą programów
komputerowych

Bydgoszcz

1

30

30

Specjalista ds. funduszy i rozliczeń dofinansowań
z PFRON

Łódź

1

12

12

Rozliczenia z zakresu dofinansowań PFRON

Łódź

1

4

4

Spawanie metodą TIG

Łódź

1

180

180

Obsługa kas fiskalnych i terminali płatniczych

Łódź

2

20

20

Opiekun osób starszych

Łódź

2

40

80

Obsługa kas fiskalnych

Łódź

2

20

40
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Podstawy działalności organizacji pozarządowych

Łódź

2

20

40

Operator koparkoładowarki kl. III

Łódź

1

202

202

Operator wózków jezdniowych

Łódź

1

67

67

Obsługa kas fiskalnych

Łódź

3

20

60

Adobe Photoshop

Łódź

5

30

150

Operator wózków jezdniowych

Łódź

1

67

67

Podstawy florystyki

Łódź

4

56

224

Treser psów - zoopsycholog

Łódź

1

76

76

Podstawy florystyki

Łódź

2

50

100

Kurs projektowania wnętrz

Łódź

1

140

140

Wizaż

Łódź

1

160

160

Kadry i płace

Łódź

1

40

40

Palacz kotłów CO

Łódź

1

30

30

Operator koparko-ładowarki kl. III

Łódź

1

202

202

Ogólna technologia ceramiki z uwzględnieniem
garncarstwa – przygotowanie do zawodu garncarza

Łódź

8

60

480

Opiekun osób starszych

Łódź

4

40

160

Dekoracyjne szycie firan i zasłon

Łódź

2

36

72

Szkolenie okresowe kierowców

Łódź

1

35

35

Obsługa kas fiskalnych

Łódź

1

8

8

Operator wózków jezdniowych

Łódź

1

67

67

Operator programista CNC

Łódź

1

50

50

Obsługa kas fiskalnych

Łódź

1

16

16

Wizaż

Łódź

1

30

30

Kurs komputerowy z elementami: edytor tekstu, arkusz
kalkulacyjny, system obsługi relacyjnych baz danych

Opole

1

70

70

Kurs komputerowy z elementami grafiki komputerowej
i projektowania stron www

Opole

1

100

100

Profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej

Opole

1

100

100

Obsługa sekretariatu z podstawami księgowości,
obsługa programów księgowych

Opole

1

100

100

Fryzjerstwo

Opole

1

100

100

Opieka nad dziećmi i osobami starszymi

Opole

1

88

88

Język angielski

Opole

2

60

120

Język niemiecki

Opole

2

60

120

Ogrodnik terenów zielonych

Opole

2

100

200

Spawanie metodą MIG/MAG oraz metodami otulonymi

Opole

1

310

310

Język niemiecki poziom podstawowy

Opole

1

100

100

Kadry i płace, w tym program Płatnik oraz aplikacje
E-płatnik, program Symfonia

Opole

1

100

100
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Pracownik dozoru mienia - dozorca

Opole

3

90

270

Grafika komputerowa w tym Corel Draw i Photoshop

Opole

1

100

100

Konserwator podręcznego sprzętu gaśniczego

Opole

1

32

32

Zasady rysunku fachowego i malarstwa sztalugowego

Opole

1

15

15

Podstawy masażu

Opole

1

30

30

Podstawy florystyki

Opole

1

100

100

Pedicure

Opole

1

30

30

Dekoracyjne szycie firan i zasłon

Opole

1

60

60

Menager biura z rachunkowością

Opole

1

30

30

Opiekun osób starszych

Opole

1

25

25

Animator czasu wolnego

Opole

1

20

20

Podstawy florystyki

Opole

1

70

70

Animator czasu wolnego

Opole

1

24

24

Operator koparko-ładowarki kl III

Opole

2

202

404

Pracownik dozoru mienia

Opole

3

100

300

Spawanie metodą MAG

Opole

1

107

107

Spawanie metodą TIG

Opole

1

107

107

Florystyka

Opole

1

50

50

Pracownik ds. kadr i płac

Opole

2

105

210

Obsługa programu AutoCad

Opole

1

80

80

Masażysta

Opole

1

200

200

Pracownik gospodarczy

Opole

2

60

120

Prawa jazdy kat B

Opole

1

60

60

Obsługa kasy fiskalnej

Opole

1

12

12

Magazynier z obsługą programów komputerowych

Opole

1

120

120

Cukiernik

Opole

1

40

40

Pracownik administracyjno-biurowy

Opole

1

50

50

Florystyka – poziom zaawansowany

Opole

1

120

120

Manicure hybrydowy

Opole

1

30

30

Operator koparki kl III

Opole

1

202

202

Opiekun osób zależnych

Opole

1

80

80

Opiekun osób starszych

Opole

1

30

30

Magazynier

Opole

1

65

65

Taping – podstawowe aplikacje w sporcie i fizjoterapii

Opole

1

16

16

Pracownik dozoru i monitoringu
Kuferek trenera – zagadnienia teoretyczne i praktyczne
- kurs doskonalący dla treserów psów

Opole

2

24

48

Opole

1

31

31

Magazynier z obsługą wózka widłowego

Opole

1

132

132

Excel poziom zaawansowany

Opole

1

20

20

23 | S t r o n a

Pracownik dozoru mienia

Opole

1

30

30

Wizaż ze stylizacją paznokci

Opole

1

30

30

Obsługa wózka jezdniowego

Opole

1

59

59

Pracownik gospodarczy

Opole

6

30

180

Tworzenie stron www

Opole

2

35

70

PNF Podstawowy

Rzeszów

1

83

83

Pilot wycieczek

Rzeszów

1

40

40

Florystka

Rzeszów

2

40

80

Rękodzieło artystyczne

Rzeszów

4

40

160

Kadry i płace z obsługą programu Płatnik

Rzeszów

1

32

32

KURS KINESIOLOGY TAPING

Rzeszów

1

16

16

Kurs księgowości

Rzeszów

1

135

135

Techniki sprzedaży w CDP

Rzeszów

1

77

77

Księgowość Projektów Unijnych

Rzeszów

1

16

16

Kurs stylizacja paznokci

Rzeszów

1

30

30

Kurs księgowości - poziom średniozaawansowany

Rzeszów

1

40

40

Pisanie wniosków o dotacje z UE

Rzeszów

1

24

24

Tworzenie stron www

Rzeszów

1

30

30

Szkolenie z obsługi wózków widłowych

Rzeszów

1

67

67

Podstawy księgowości

Rzeszów

1

60

60

Podstawy księgowości

Rzeszów

1

60

60

Podstawy księgowości

Rzeszów

1

60

60

Podstawy księgowości

Rzeszów

1

60

60

Kinetic Control

Rzeszów

1

32

32

Kurs pracownika ochrony I stopnia

Rzeszów

1

245

245

Podstawy księgowości

Rzeszów

1

30

30

Pracownik administracyjno - biurowy

Rzeszów

1

70

70

Opiekun osób starszych

Rzeszów

1

80

80

Opiekun osób starszych

Rzeszów

1

80

80

Opiekun osób starszych

Rzeszów

1

80

80

Spawanie metodą MIG

Rzeszów

1

145

145

Dietetyk

Rzeszów

1

32

32

Dietetyk

Rzeszów

1

32

32

Dietetyk

Rzeszów

1

32

32

Dietetyk

Rzeszów

1

32

32

Pracownik administracyjno - biurowy

Rzeszów

1

30

30

Kurs kroju i szycia

Rzeszów

1

40

40

Opiekunka dziecięca

Rzeszów

1

40

40

Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej

Rzeszów

1

50

50
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Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej

Rzeszów

1

50

50

Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej

Rzeszów

1

50

50

Bukieciarz-florysta

Rzeszów

1

40

40

Podstawy grafiki komputerowej

Rzeszów

1

40

40

Operator wózka widłowego

Rzeszów

1

67

67

Podstawy księgowości
E – Internet. Obsługa komputera i urządzeń mobilnych
dla osób niewidomych

Rzeszów

1

50

50

Poznań

1

40

40

Tworzenie i obróbka obrazów z Adobe Photoshop oraz
Projektowanie witryn sieci Web z Adobe Dreamweaver

Poznań

1

40

40

Moderator stron internetowych

Poznań

1

30

30

Operator koparko-ładowarki w zakresie III klasy
uprawnień

Poznań

1

202

202

Szkolenie z zakresu profesjonalnego utrzymania
czystości i higieny

Poznań

2

50

100

Kurs opiekunek/opiekunów dzieci i osób starszych

Poznań

6

200

1200

Szkolenie cukiernicze – styl angielski

Poznań

1

12

12

Pracownik biurowy

Poznań

3

60

180

Kurs księgowości od podstaw do samodzielnego
księgowego

Poznań

1

120

120

Pracownik ochrony fizycznej

Poznań

2

50

100

Kurs na stopień Ratownika Wodnego etap III

Warszawa

1

63

63

Stylizacja paznokci

Warszawa

1

16

16

Intensywny kurs kadrowo-płacowy

Warszawa

1

120

120

Kurs masażu- stopień I,II,III

Warszawa

1

180

180

Rękodzielnik-produkcja i sprzedaż wyrobów
artystycznych

Warszawa

7

18

126

Zarządca nieruchomości

Warszawa

1

60

60

Kurs masażu I i II stopnia

Warszawa

1

140

140

Zawodowy kurs kosmetyczny

Warszawa

1

100

100

Kurs ADR podstawowy połączony z kursem ADR
Cysterny

Warszawa

1

36

36

Rękodzielnik-produkcja i sprzedaż wyrobów
artystycznych

Warszawa

6

30

180

Pracownik ochrony osób i mienia

Warszawa

4

24

96

Pracownik ochrony osób i mienia

Warszawa

2

24

48

Obsługa kasy fiskalnej

Warszawa

2

16

32

Florystyka

Warszawa

2

30

60

Pakiet MOL OPTIVUM w pracy bibliotekarza

Warszawa

1

24

24

Pracownik serwisu sprzątającego

Warszawa

2

30

60

Kurs operatora koparko-ładowarki

Warszawa

1

176

176
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Drwal - operator pilarek

Wrocław

1

150

150

Fotografia reportażowa

Wrocław

1

40

40

Projektowanie publikacji drukowych

Wrocław

1

40

40

Operator wózka jezdniowego/widłowego

Wrocław

1

45

45

Przedstawiciel handlowy

Wrocław

1

25

25

Pracownik call center

Wrocław

1

40

40

AutoCAD poziom II (ZZL)

Wrocław

1

18

18

Pracownik call center

Wrocław

9

100

900

Profesjonalny pracownik biurowo-administracyjny

Wrocław

100

6000

Szkolenie z przedsiębiorczości, działalności
gospodarczej i spółdzielczości socjalnej
Szkolenie z zakresu przedsiębiorczości
z dominującym komponentem: spółdzielczość socjalna
Szkolenie z zakresu przedsiębiorczości z dominującym
komponentem: działalność gospodarcza

Wrocław

60
7

90

630

Wrocław

5

90

450

Wrocław

2

90

180

Szkolenie przedsiębiorczości, z dominującym
komponentem: działalność gospodarcza

Wrocław

2

90

180

Pracownik administracyjno-biurowy

Wrocław

9

100

900

Fotograf-reporter

Wrocław

6

50

300

E-marketing

Wrocław

8

60

480

Wizaż i stylizacja

Wrocław

8

50

400

487

14.886

31.656

RAZEM:

Szkolenia e-learningowe
Fundacja oferuje swoim klientom dostęp do bezpłatnych szkoleń e-learningowych, w ofercie znajduje
się 44 szkoleń zawodowych i komputerowych.
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
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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

ECDL







ECDL 2003 - Poziom podstawowy
 Moduł 1 - Podstawy technik informatycznych
 Moduł 2 - Użytkowanie komputerów
 Moduł 3 - Przetwarzanie tekstów
 Moduł 4 - Arkusze kalkulacyjne
 Moduł 5 - Bazy danych
 Moduł 6 - Grafika menedżerska i prezentacyjna
 Moduł 7 - Usługi w sieciach informatycznych
ECDL 2003 - Poziom zaawansowany
 Moduł 1 - MS Word dla zaawansowanych
 Moduł 2 - MS Excel zastosowanie w księgowości i analizach finansowych
 Moduł 3 - MS Access dla zaawansowanych
 Moduł 4 - MS PowerPoint dla zaawansowanych
ECDL BASE 2010
 Moduł 1 - Podstawy pracy z komputerem
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Moduł 2 - Podstawy pracy w sieci
Moduł 3 - Przetwarzanie tekstów
Moduł 4 - Arkusze kalkulacyjne

W 2014 r. z bezpłatnych szkoleń e-learningowych skorzystało 864 osób. Szkolenia e-learningowe
stanowiły niezależną formę nauki, bądź też uzupełnienie nauki w formie stacjonarnej (blended learning).
Użytkownicy najchętniej korzystali ze szkoleń: ECDL podstawy, ECDL zaawansowany, Adobe Photoshop,
Księgowość małej firmy, Zakładanie i prowadzenie własnej firmy, Zakładanie i prowadzenie spółdzielni
socjalnej, Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, Podstawy e-handlu.
Efektem zakończenia procesu wdrażania platformy e-learningowej, dostosowanej do potrzeb Fundacji,
jest powstanie w 2014 r. nowej platformy edukacyjnej, działającej pod adresem:
http://aktywizacja.edu.pl/.

W 2014 r. opracowano 12 nowych szkoleń e-learningowych:











Promocja zatrudnienia osób niepełnosprawnych (aktualizacja)
Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych (aktualizacja)
Zakładanie i prowadzenie własnej firmy (aktualizacja)
Zarządzanie małą firmą (aktualizacja)
Zakładanie i prowadzenie spółdzielni socjalnej (aktualizacja)
Wprowadzenie do SEM/SEO
Księgowość małej firmy
Podstawy e-handlu
ECDL BASE 2010
 Moduł 1 - Podstawy pracy z komputerem
 Moduł 2 - Podstawy pracy w sieci
 Moduł 3 - Przetwarzanie tekstów
 Moduł 4 - Arkusze kalkulacyjne

Kursy zostały opracowane w ramach projektu „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych
z terenów wiejskich i małomiasteczkowych”.
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Tabela 1. Liczba godzin szkoleń, warsztatów, seminariów w Centrach Fundacji

LICZBA GODZIN SZKOLEŃ, WARSZTATÓW, SEMINARIÓW W CENTRACH EDUKACJI I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH –

Szkolenia stacjonarne

Szkolenia umiejętności
komputerowych – podstawowe
Szkolenia umiejętności
komputerowych –
zaawansowane
Szkolenia zawodowe
Warsztaty Umiejętności
Społecznych
Seminaria prawne
Warsztaty usamodzielniania się
Środowiskowe grupy wsparcia

RAZEM

ODDZIAŁACH FUNDACJI AKTYWIZACJA
Centrum
Warszawa

Centrum
Białystok

Centrum
Opole

Centrum
Bydgoszcz

Centrum
Łódź

Centrum
Poznań

Centrum
Rzeszów

Centrum
Wrocław

RAZEM
godzin

1244

1328

1402

1099

1372

1172

1967

1180

10.764

466

1192

2765

412

372

120

1523

140

6.990

1206

1513

466

3871

1380

557

718

1918

11.629

1740

1440

1230

1875

1717,5

1148

1440

1097

11.687,5

274

144

207

180

108

50

90

165

1.218

0

0

0

72

72

72

0

72

288

472

1025

192

311

86

328

289

140

2.843

5.402

6.642

6.262

7.820

5.107,5

3.447

6.027

4.712

45.419,5
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3.2. Projekty realizowane w 2014 r. w ramach programu Centra Edukacji
i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych
W 2014 r. w Fundacji, w ramach programu Centra Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób
Niepełnosprawnych, realizowanych było 14 projektów o charakterze edukacyjnym
i aktywizacyjnym. Wykaz projektów poniżej w podziale na:
1) zakończone – projekty, które rozpoczęto przed 2014 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 2014 r. i ich realizacja zakończy się po okresie
sprawozdawczym.

Studium Projektowania Graficznego i Multimediów
Grantodawca

Jednostka
realizująca projekt

Projekt
zakończony

Urząd Marszałkowski Województwa
Podlaskiego
(Europejski Fundusz Społeczny)

Budżet projektu
łącznie
Budżet w 2014 r.

874.476,00

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

Liczba uczestników
łącznie
Liczba uczestników
w 2014 r.

20

39.042,00

0

Okres realizacji
1. września 2011 – 28. lutego 2014
projektu
Nazwa Programu Operacyjnego/Konkursu
7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Numer konkursu

1/POKL/7.2.1/11

Koordynator / Kierownik projektu

Numer umowy
UDA-POKL.07.02.01-20-263/11-00
Magdalena Bobrowska

Krótki opis projektu
Cel główny: podniesienie późniejszej aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia
w zawodzie „Projektant grafiki i multimediów”.
Beneficjenci: osoby niepełnosprawne z wykształceniem minimum średnim, będące w aktywności
zawodowej, pozostające bez zatrudnienia i zamieszkałe w województwie podlaskim.
Główne działania
1. Kurs „Studium projektowania graficznego i multimediów”
2. Warsztaty (psychoedukacyjne i z zakresu telepracy)
3. Poradnictwo psychologiczne (mentoring)
4. Staże u lokalnych pracodawców
Dane o wykonawcach i uczestnikach
Liczba pracowników realizujących projekt: 3, w tym:
Liczba uczestników projektu: 20, w tym:
Centrala

2

Centrum Białystok

20
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Umowy cywilno-prawne

1

Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2014 r.
Liczba osób, które pozyskały zatrudnienie

(zakładane/zrealizowane)
4/6

Kryteria strategiczne dla projektu
Nie dotyczy

Integracja społeczna i przygotowanie do pracy osób z autyzmem zatrudnionych
w ZAZ i uczestników Klubu FORUM
Grantodawca

Jednostka
realizująca projekt

Mazowiecka Jednostka Wdrażania
Programów Unijnych

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

Projekt
zakończony

Budżet projektu
łącznie
Budżet w 2014 r.

2.344.147,36

Liczba uczestników
łącznie
Liczba uczestników
w 2014 r.

121

672.877,84

12

Okres realizacji
1. lipca 2012 – 30. czerwca 2014
projektu
Nazwa Programu Operacyjnego/Konkursu
7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Numer konkursu
1/POKL/7.2.1/2011
Numer umowy KL/14256/11/7.2.1
Koordynator / Kierownik projektu
Barbara Stachura
Krótki opis projektu
Cel główny: wzrost integracji społecznej oraz utrzymanie i/lub wzrost kompetencji zawodowych
i społecznych poprzez wsparcie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej.
Beneficjenci: osoby dorosłe z zespołem Aspergera, który wynika z ograniczonych możliwości przygotowania
zawodowego oraz wąskiego rynku pracy dla osób z autyzmem.
Główne działania
1. Organizacja staży/praktyk
2. Działania pośrednictwa pracy
Dane o wykonawcach i uczestnikach
Liczba pracowników realizujących projekt: 3, w tym:
Liczba uczestników projektu: 12, w tym:
Centrala

1

Centrum Warszawa

2

Centrum Warszawa

12

Umowy cywilno-prawne 0
Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2014 r.
Liczba osób, które pozyskały zatrudnienie

(zakładane/zrealizowane)
6/6

Kryteria strategiczne dla projektu
Nie dotyczy
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Projekt
zakończony

Kompetencje ICT szansą dla grup defaworyzowanych na podlaskim rynku pracy
Grantodawca

Jednostka
realizująca projekt

Urząd Marszałkowski Województwa
Podlaskiego
(Europejski Fundusz Społeczny)

Budżet projektu
łącznie
Budżet w 2014 r.

947.997,00

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

Liczba uczestników
łącznie
Liczba uczestników
w 2014 r.

200

394.470,00

62

Okres realizacji
1. października 2012 – 31. sierpnia 2014
projektu
Nazwa Programu Operacyjnego/Konkursu
9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomość języków obcych
Numer konkursu

1/POKL/9.6.2/12

Koordynator / Kierownik projektu

Numer umowy
UDA-POKL 09.06.02-20-030/12-00
Anna Budkiewicz

Krótki opis projektu
Cel główny: podniesienie kompetencji ICT wśród 200 dorosłych mieszkańców Podlasia, należących do grup
defaworyzowanych na podlaskim rynku pracy.
Beneficjenci: dorosłe osoby niepełnosprawne – mieszkańcy Podlasia – należące do grup defaworyzowanych
na podlaskim rynku pracy.
Główne działania
Organizacja i przeprowadzenie kursu ECDL.
Dane o wykonawcach i uczestnikach
Liczba pracowników realizujących projekt: 3, w tym:
Liczba uczestników projektu: 62, w tym:
Centrala

1

Centrum Białystok

2

Centrum Białystok

62

Umowy cywilno-prawne 0
Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2014 r.
Liczba osób, które pozyskały certyfikat ECDL
Kryteria strategiczne dla projektu
Grupę docelową w projekcie stanowiły wyłącznie osoby należące do jednej
i/lub więcej z poniższych grup:
– osoby, które ukończyły 50. rok życia,
– osoby niepełnosprawne,
– osoby pozostające bez zatrudnienia przez 6 miesięcy.

(zakładane/zrealizowane)
96/112
(zakładane/spełnione)

Kryteria spełniono
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Projekt
zakończony

E-pracownik: specjalista ds. promocji i sprzedaży w Internecie
Grantodawca

Jednostka
realizująca projekt

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
(Europejski Fundusz Społeczny)

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

Budżet projektu
łącznie
Budżet w 2014 r.

882.995,20

Liczba uczestników
łącznie
Liczba uczestników
w 2014 r.

30

601.697,22

10

Okres realizacji
1. stycznia 2013 – 31. grudnia 2014
projektu
Nazwa Programu Operacyjnego/Konkursu
1/POKL/7.4/2012
Numer konkursu

nie dotyczy

Koordynator / Kierownik projektu

Numer umowy
POKL.07.04.00-16-007/12-00
Izabela Terka

Krótki opis projektu
Cel główny: wprowadzenie osób niepełnosprawnych na rynek pracy. Zwiększenie aktywności zawodowej
i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia w zawodzie „Specjalista ds. promocji i sprzedaży w Internecie”.
Beneficjenci: osoby niepełnosprawne z Opolszczyzny, niezatrudnione (bezrobotne lub nieaktywne
zawodowo), w wieku 15–64 lata i posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, z minimum
średnim wykształceniem.
Główne działania
1. Doradztwo i poradnictwo
2. Warsztaty grupowe
3. Szkolenie „e-pracownik – specjalista ds. promocji i sprzedaży w Internecie”
4. Staże/praktyki zawodowe u lokalnych pracodawców
Dane o wykonawcach i uczestnikach
Liczba pracowników realizujących projekt: 20, w tym:
Liczba uczestników projektu: 10, w tym:
Centrala

1

Centrum Opole

6

Centrum Opole

10

Umowy cywilno-prawne 13
Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2014 r.
Liczba osób, które pozyskały zatrudnienie

(zakładane/zrealizowane)
2/8

Kryteria strategiczne dla projektu
Nie dotyczy
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Projekt
rozpoczęty

Krok do samodzielności
Grantodawca

Jednostka
realizująca projekt

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej
Osób Niepełnosprawnych – Oddziały
Fundacji Aktywizacja w Białymstoku,
Bydgoszczy, Łodzi, Opolu, Poznaniu,
Rzeszowie, Warszawie i we Wrocławiu
1. stycznia 2014 – 31. marca 2017

Budżet projektu
łącznie
Budżet w 2014 r.

9.510.030,83

Liczba uczestników
łącznie
Liczba uczestników
w 2014 r.

900

1.781.127,06

674

Okres realizacji
projektu
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
Magdalena Kisiel
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(godziny prawnik/psycholog)
4. Warsztaty Umiejętności Społecznych
5. Środowiskowe grupy wsparcia
6. Warsztaty „Usamodzielnianie w sieci”
Dane o wykonawcach i uczestnikach
Liczba pracowników realizujących projekt: 64, w tym:
Liczba uczestników projektu: 674, w tym:
Centrala

2

Centrum Białystok

91

Centrum Białystok

4

Centrum Bydgoszcz

77

Centrum Bydgoszcz

6

Centrum Łódź

106

Centrum Łódź

5

Centrum Opole

100

Centrum Opole

5

Centrum Poznań

100

Centrum Poznań

5

Centrum Rzeszów

75

Centrum Rzeszów

5

Centrum Warszawa

70

Centrum Warszawa

5

Centrum Wrocław

55

Centrum Wrocław

4
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Umowy cywilno-prawne 23
Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2014 r.
Liczba osób, które się usamodzielniły

(zakładane/zrealizowane)
900/674

Realizacja obecnego okresu rozliczeniowego kończy się 31. marca 2015 r. Do
tego czasu wskaźniki zostaną zrealizowane.
Kryteria strategiczne dla projektu
Nie dotyczy

Projekt
rozpoczęty

Profesjonalni niepełnosprawni
Grantodawca

Jednostka
realizująca projekt

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej
Osób Niepełnosprawnych – Oddziały
Fundacji Aktywizacja w Poznaniu,
Rzeszowie i we Wrocławiu

Budżet projektu
łącznie
Budżet w 2014 r.

1.541.887,50

Liczba uczestników
łącznie
Liczba uczestników
w 2014 r.

850

1.233.510,00

486

Okres realizacji
1. kwietnia 2014 – 31. marca 2017
projektu
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
Magdalena Kisiel
Krótki opis projektu
Cel główny: podniesienie zdolności do zatrudnienia/wejścia na rynek pracy.
Beneficjenci: osoby niepełnosprawne, pozostające bez zatrudnienia, w wieku 18-67 lat i zamieszkałe na
terenach województw: mazowieckiego, lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego, dolnośląskiego,
lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.
Główne działania:
1. Konsultacje indywidualne
2. Warsztaty Umiejętności Społecznych
3. Środowiskowe grupy wsparcia
4. Spotkania aktywizacyjne
5. Seminaria prawne
6. Szkolenia informatyczne podstawowe i zaawansowane
7. Szkolenia zawodowe
8. Szkolenia zewnętrzne
Dane o wykonawcach i uczestnikach
Liczba pracowników realizujących projekt: 34, w tym:
Liczba uczestników projektu: 486, w tym:
Centrala

4

Centrum Poznań

180
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Centrum Poznań

5

Centrum Rzeszów

200

Centrum Rzeszów

5

Centrum Wrocław

106

Centrum Wrocław

5

Umowy cywilno-prawne 15
Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2014 r.
Liczba osób, które pozyskały zatrudnienie

(zakładane/zrealizowane)
60/81

Kryteria strategiczne dla projektu
Nie dotyczy

Postaw na samodzielność – program aktywizacji zawodowej i społecznej
niepełnosprawnych mieszkańców miasta Warszawy
Grantodawca

Jednostka
realizująca projekt

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

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

Projekt
rozpoczęty

Budżet projektu
łącznie
Budżet w 2014 r.

105.100,00

Liczba uczestników
łącznie
Liczba uczestników
w 2014 r.

560

45.100,00

204

Okres realizacji
1. stycznia 2014 – 30. listopada 2015
projektu
Nazwa Programu Operacyjnego/Konkursu
Działania socjalno-pomocowe, polegające na prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych
poprzez aktywizację zawodową i społeczną
Numer konkursu
Otwarty konkurs ofert na realizację
Numer umowy
zadań publicznych z zakresu pomocy
PS/B/VI/3/3/164/2014-2015
społecznej w latach 2014-2015.
Koordynator / Kierownik projektu
Barbara Stachura
Krótki opis projektu
Cel główny: zwiększenie poziomu aktywności zawodowej i społecznej niepełnosprawnych mieszkańców
m. st. Warszawy.
Beneficjenci: osoby niepełnosprawne, zamieszkałe na terenie Warszawy, chcące zwiększyć swoje szanse
na rynku pracy oraz swoją aktywność społeczną.
Główne działania:
1. Konsultacje doradcze (zawodowe, psychologiczne, prawne, aktywizujące)
2. Warsztaty Umiejętności Społecznych
3. Seminaria prawne
4. Szkolenia z podstaw komputera i Internetu
5. Pośrednictwo pracy
Dane o wykonawcach i uczestnikach
Liczba pracowników realizujących projekt: 1, w tym:
Liczba uczestników projektu: 204, w tym:
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Centrala

0

Centrum Warszawa

1

Centrum Warszawa

204

Umowy cywilno-prawne 0
Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2014 r.
Liczba osób, które się usamodzielniły

(zakładane/zrealizowane)
6/6

Kryteria strategiczne dla projektu
Nie dotyczy

Projekt
rozpoczęty

Profesjonalni niepełnosprawni na Dolnym Śląsku
Grantodawca

Jednostka
realizująca projekt

Wojewódzki Urząd Pracy we Wrocławiu

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej
Osób Niepełnosprawnych – Oddział
Fundacji Aktywizacja we Wrocławiu

Budżet projektu
łącznie
Budżet w 2014 r.

1.073.354,45

Liczba uczestników
łącznie
Liczba uczestników
w 2014 r.

80

951.524,25

71

Okres realizacji
1. stycznia 2014 – 30. czerwca 2015
projektu
Nazwa Programu Operacyjnego/Konkursu
7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy
Numer konkursu

Nie dotyczy

Koordynator / Kierownik projektu

Numer umowy
UDA-POKL 07.04.00-02-018/13-00
Dominika Zaskórska

Krótki opis projektu
Cel główny: podniesienie aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia w zawodach
deficytowych.
Beneficjenci: osoby niepełnosprawne w wieku 18-64 lat, niezatrudnione i zamieszkujące
w woj. dolnośląskim.
Główne działania:
1. Indywidualne konsultacje z doradcami (doradca zawodowy, pośrednik pracy, psycholog społeczny,
prawnik)
2. Warsztaty Umiejętności Społecznych
3. Szkolenia zawodowe: „Profesjonalny pracownik administracyjno–biurowy” lub „Pracownik
call–center”
4. Trzymiesięczne staże zawodowe
Dane o wykonawcach i uczestnikach
Liczba pracowników realizujących projekt: 25, w tym:
Liczba uczestników projektu: 71, w tym:
Centrala

0

Centrum Wrocław

71
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Centrum Wrocław

3

Umowy cywilno-prawne 22
Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2014 r.
Liczba osób, które pozyskały zatrudnienie

(zakładane/zrealizowane)
16/8

Kryteria strategiczne dla projektu
Nie dotyczy

Projekt
rozpoczęty

Certyfikuj swoje kompetencje
Grantodawca

Jednostka
realizująca projekt

Unia Europejska Europejski Fundusz
Społeczny

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

Budżet projektu
łącznie
Budżet w 2014 r.

1.254.503,39

Liczba uczestników
łącznie
Liczba uczestników
w 2014 r.

310

14.380,00

0

Okres realizacji
1. grudnia 2014 – 30. listopada 2015
projektu
Nazwa Programu Operacyjnego/Konkursu
9.6.2. Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomość języków obcych
Numer konkursu

nie dotyczy

Koordynator / Kierownik projektu

Numer umowy
UDA-POKL.09.06.02-14-129/14
Magdalena Kowalska

Krótki opis projektu
Cel główny: podniesienie umiejętności językowych i kompetencji w obszarze ICT.
Beneficjenci: osoby z niepełnosprawnościami, zamieszkujące w Warszawie, w wieku 25-64 lata.
Główne działania:
1. Kurs języka angielskiego
2. Kurs ECDL
Dane o wykonawcach i uczestnikach
Liczba pracowników realizujących projekt: 3, w tym:
Liczba uczestników projektu: 0, w tym:
Centrala

3

Centrum Warszawa

0

Centrum Warszawa

0

Umowy cywilno-prawne 0
Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2014 r.
Liczba osób, które pozyskały certyfikat ECDL

(zakładane/zrealizowane)
310/0

Projekt rozpoczął się w 2014 r.; wskaźniki zgodnie z założeniami osiągnięte
będą w 2015 r.
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Kryteria strategiczne dla projektu
Nie dotyczy

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych
– Oddziały Bydgoszcz i Łódź
Grantodawca

Jednostka
realizująca projekt

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej
Osób Niepełnosprawnych – Oddziały
Fundacji Aktywizacja w Bydgoszczy i Łodzi

Kontynuacja
projektu

Budżet projektu
łącznie
Budżet w 2014 r.

3.539.720,00

Liczba uczestników
łącznie
Liczba uczestników
w 2014 r.

940

871.444,76

404

Okres realizacji
1. kwietnia 2012 – 31. marca 2015
projektu
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
9
Numer umowy ZZO/000238/07/D
Koordynator / Kierownik projektu
Iwona Raszeja- Ossowska
Krótki opis projektu
Cel główny: wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy.
Beneficjenci: osoby niepełnosprawne, nieaktywne zawodowo, pozostające w wieku produkcyjnym
i zamieszkałe na terenie województw łódzkiego i kujawsko–pomorskiego oraz województw ościennych.
Główne działania
1. Indywidualne doradztwo zawodowe (m.in. tworzenie i aktualizowanie Indywidualnych Planów
Działania)
2. Pośrednictwo pracy
3. Poradnictwo (prawne, psychologiczne, aktywizacyjne)
4. Warsztaty psychoedukacyjne
5. Warsztaty prawne
6. Szkolenia zawodowe i informatyczne (podstawowe i zaawansowane)
7. Szkolenia e-learningowe (jako uzupełnienie pozostałych form wsparcia)
8. Staże
Dane o wykonawcach i uczestnikach
Liczba pracowników realizujących projekt: 41, w tym:
Liczba uczestników projektu: 404, w tym:
Centrala

4

Centrum Łódź

287

Centrum Łódź

9

Centrum Bydgoszcz

117

Centrum Bydgoszcz

8

Umowy cywilno-prawne 21
Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2014 r.
Liczba osób, które pozyskały zatrudnienie
Kryteria strategiczne dla projektu

(zakładane/zrealizowane)
31/64
(zakładane/spełnione)
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Liczba osób, które pozyskają zatrudnienie
Liczba osób, które utrzymają zatrudnienie 6 miesięcy po projekcie

31/64
8/34

Kontynuacja
projektu

Od samodzielności do aktywności zawodowej
Grantodawca

Jednostka
realizująca projekt

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych

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

Budżet projektu
łącznie
Budżet w 2014 r.

6.793.319,00

Liczba uczestników
łącznie
Liczba uczestników
w 2014 r.

850

726.576,28

1087

Okres realizacji
1. kwietnia 2013 – 31. marca 2016
projektu
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
11
Numer umowy
ZZO/000286/07/D
Koordynator / Kierownik projektu
Iwona Raszeja–Ossowska
Krótki opis projektu
Cel główny: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych.
Beneficjenci: osoby niepełnosprawne, z zachowaną normą intelektualną, w wieku 13–67 lat, posiadające
orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, nie uczestniczące w warsztatach
terapii zajęciowej i nie będące pracownikami zakładów aktywizacji zawodowej.
Główne działania
1. Doradztwo (prawne, psychologiczne, zawodowe –
5. Szkolenia zewnętrzne
w tym tworzenie i aktualizacja Indywidualnych
6. Pośrednictwo pracy (w tym Trener pracy)
Planów Działania)
7. Spotkania aktywizacyjne
2. Warsztaty Umiejętności Społecznych
8. Środowiskowe grupy wsparcia
3. Seminaria prawne
9. Targi pracy
4. Szkolenia
Dane o wykonawcach i uczestnikach
Liczba pracowników realizujących projekt: 75, w tym:
Liczba uczestników projektu: 1087, w tym:
Centrala

1

Centrum Warszawa

462

Centrum Warszawa

10

Centrum Białystok

374

Centrum Białystok

3

Centrum Opole

251

Centrum Opole

5

Centrum Łódź

56

Umowy cywilno-prawne 1
Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2014 r.

(zakładane/zrealizowane)
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Liczba osób, które się usamodzielniły

850/1087

Kryteria strategiczne dla projektu
Nie dotyczy

Kontynuacja
projektu

Kompetencje ICT dla osób niepełnosprawnych w województwie opolskim
Grantodawca

Jednostka
realizująca projekt

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

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

Budżet projektu
łącznie
Budżet w 2014 r.

659.998,80

Liczba uczestników
łącznie
Liczba uczestników
w 2014 r.

160

332.735,04

63

Okres realizacji
1. maja 2013 – 30. kwietnia 2015
projektu
Nazwa Programu Operacyjnego/Konkursu
9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych
Numer konkursu

1/POKL/9.6.2/2012

Numer umowy
POKL 09.06.02-16-079/12-00
Anna Kwiatkowska

Koordynator / Kierownik projektu
Krótki opis projektu
Cel główny: podniesienie kompetencji ICT.

Beneficjenci: osoby niepełnosprawne w wieku 18–64 lata, zamieszkałe na terenie województwa opolskiego,
które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności
i kompetencji w obszarze ICT.
Główne działania
Organizacja i przeprowadzenie kursów ECDL Core i ECDL Start dla 160 osób niepełnosprawnych.
Dane o wykonawcach i uczestnikach
Liczba pracowników realizujących projekt: 3, w tym:
Liczba uczestników projektu: 63, w tym:
Centrala

0

Centrum Opole

3

Centrum Opole

63

Umowy cywilno-prawne 0
Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2014 r.
Liczba osób, które pozyskały certyfikat ECDL
Kryteria strategiczne dla projektu
Grupę docelową w projekcie stanowiły wyłącznie osoby należące do jednej
i/lub więcej z poniższych grup:
– osoby, które ukończyły 50. rok życia,
– osoby niepełnosprawne.

(zakładane/zrealizowane)
62/62
(zakładane/spełnione)
Kryteria spełniono
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Kontynuacja
projektu

Akademia kompetencji ICT na Podkarpaciu
Grantodawca

Jednostka
realizująca projekt

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

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

Budżet projektu
łącznie
Budżet w 2014 r.

995.900,40

Liczba uczestników
łącznie
Liczba uczestników
w 2014 r.

244

697.906,80

184

Okres realizacji
1. sierpnia 2013 – 30. czerwca 2015
projektu
Nazwa Programu Operacyjnego/Konkursu
9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych
Numer konkursu

39/POKL/9.6.2/2012

Numer umowy
UDA-POKL.09.06.02-18-162/12-00
Agnieszka Tylutka-Gelio

Koordynator / Kierownik projektu
Krótki opis projektu
Cel główny: podniesienie kompetencji ICT.

Beneficjenci: osoby niepełnosprawne, zamieszkałe na terenie województwa podkarpackiego, w wieku
18-64 lata, przede wszystkim z niepełnosprawnością ruchową, z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym
stopniem niepełnosprawności, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem
lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji w obszarze ICT.
Główne działania
Organizacja i przeprowadzenie kursów ECDL Core i ECDL Start.
Dane o wykonawcach i uczestnikach
Liczba pracowników realizujących projekt: 8, w tym:
Liczba uczestników projektu: 184, w tym:
Centrala

0

Centrum Rzeszów

2

Centrum Rzeszów

184

Umowy cywilno-prawne 6
Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2014 r.
Liczba osób, które pozyskały certyfikat ECDL
Kryteria strategiczne dla projektu
Grupę docelową w projekcie stanowiły wyłącznie osoby niepełnosprawne.

(zakładane/zrealizowane)
184/184
(zakładane/spełnione)
Kryteria spełniono

42 | S t r o n a

Kontynuacja
projektu

Przedsiębiorczy niepełnosprawni
Grantodawca

Jednostka
realizująca projekt

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi

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

Budżet projektu
łącznie
Budżet w 2014 r.

1.711.719,33

Liczba uczestników
łącznie
Liczba uczestników
w 2014 r.

30

1.399.108,97

30

Okres realizacji
1. października 2013 – 30. czerwca 2015
projektu
Nazwa Programu Operacyjnego/Konkursu
Nie dotyczy
Numer konkursu

1/POKL/6.2/2013

Numer umowy
UDA-POKL.06.02.00-10-108/13-00
Koordynator / Kierownik projektu
Anna Pilawska
Krótki opis projektu
Cel główny: podniesienie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych, zamieszkujących województwo
łódzkie, poprzez udzielenie wsparcia niezbędnego do samozatrudnienia i utrzymania jednoosobowej
działalności gospodarczej przez okres 12 miesięcy.
Beneficjenci: osoby niepełnosprawne, chcące założyć działalność gospodarczą – mieszkańcy województwa
łódzkiego.
Główne działania
1. Blok szkoleniowo-doradczy (Warsztaty Umiejętności Społecznych, doradztwo indywidualne,
w tym: zawodowe, biznesowe),
2. Wsparcie finansowe na założenie działalności gospodarczej i wsparcie pomostowe.
Dane o wykonawcach i uczestnikach
Liczba pracowników realizujących projekt: 5, w tym:
Liczba uczestników projektu: 30, w tym:
Centrala

2

Centrum Łódź

3

Umowy cywilno-prawne

0

Centrum Łódź

Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2014 r.
Liczba osób, które uruchomiły własną działalność gospodarczą

30

(zakładane/zrealizowane)
30/30

Kryteria strategiczne dla projektu
Nie dotyczy
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4. Program e-Centra oraz działania związane z integracją osób
niepełnosprawnych na terenach wiejskich
Program e-Centra został zainicjowany przez Fundację dzięki wsparciu merytorycznemu i finansowemu
firmy Microsoft oraz The Alliance on Skills for Employability. Głównym celem Programu jest wsparcie
w działaniu i rozwoju istniejących w Polsce Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (tzw. PIAP-ów),
w szczególności Centrów Kształcenia na Odległość na Wsiach. Program zakłada stworzenie systemowego
rozwiązania, które połączy e-Centra w sieć i stworzy infrastrukturę wsparcia dla tej sieci, zarówno
na poziomie regionalnym, jak i ogólnopolskim. e-Centra stanowią doskonałe narzędzie do działań
edukacyjnych i aktywizacyjnych, mogą wspierać przedsiębiorczość, przeciwdziałać wykluczeniu
społecznemu i cyfrowemu oraz na wielu płaszczyznach wspierać rynek pracy w Polsce. Dzięki
odpowiedniemu wyko-rzystaniu potencjału tych placówek możliwe będzie wsparcie rozwoju kapitału
ludzkiego w regionach oraz wdrożenie rozwiązań przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu
dyskryminowanych grup spo-łecznych, np. osób niepełnosprawnych, starszych, mieszkańców wsi.
Rozwiązanie to umożliwi wykorzys-tanie efektu skali, m.in.: zmniejszenie kosztów jednostkowych
tworzenia zasobów edukacyjnych i akty-wizacyjnych e-Centrów, zmniejszenie kosztów szkoleń
i wyrównanie kompetencji kadry e-Centrów, koordynację pozyskiwania środków finansowych ze źródeł
zewnętrznych, zwiększenie dostępności zasobów edukacyjnych i aktywizacyjnych dla społeczeństwa.
Dzięki Programowi e-Centra Fundacja niesie pomoc osobom niepełnosprawnym tam, gdzie są one grupą
najbardziej zaniedbaną i pozbawioną dostępu do dostosowanej do ich potrzeb pomocy – na wsiach
i w małych miasteczkach.
W 2014 r. w Fundacji w ramach Programu e–Centra realizowane były 3 projekty o charakterze
edukacyjnym i aktywizacyjnym. Wykaz projektów poniżej w podziale na:
1) zakończone – projekty, które rozpoczęto przed 2014 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 2014 r. i ich realizacja zakończy się po okresie
sprawozdawczym.
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Projekt
zakończony

Profesjonalni niepełnosprawni
Grantodawca

Jednostka
realizująca projekt

Urząd Marszałkowski Województwa
Podlaskiego (Europejski Fundusz
Społeczny)

Budżet projektu
łącznie
Budżet w 2014 r.

610.807,60

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

Liczba uczestników
łącznie
Liczba uczestników
w 2014 r.

20

320.054,00

20

Okres realizacji
1. stycznia 2013 – 31. grudnia 2014
Projektu
Nazwa Programu Operacyjnego/Konkursu
Nie dotyczy
Numer konkursu

1/POKL/7.4/12

Koordynator / Kierownik projektu

Numer umowy
UDA-POKL 07.04.00-20-001/12-00
Joanna Słowikowska

Krótki opis projektu
Cel główny: zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia.
Beneficjenci: osoby niepełnosprawne, niezatrudnione i zamieszkałe na Podlasiu, na terenie gmin wiejskich
Rutki i Hajnówka.
Główne działania
1. Doradztwo i poradnictwo
2. Warsztaty grupowe (trening umiejętności społecznych, warsztaty prawne, warsztaty integracyjne
u pracodawców z Podlasia)
3. Szkolenia zawodowe grupowe i indywidualne zewnętrzne (szkolenie z podstaw obsługi komputera
i Internetu oraz szkolenia zawodowe indywidualne zewnętrzne)
4. Staże zawodowe u lokalnych pracodawców
Dane o wykonawcach i uczestnikach
Liczba pracowników realizujących projekt: 8, w tym:
Liczba uczestników projektu: 20, w tym:
Centrala

4

Centrum Białystok

2

Centrum Białystok

20

Umowy cywilno-prawne 2
Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2014 r.
Liczba osób, które pozyskały zatrudnienie
Kryteria strategiczne dla projektu
– projekt skierowany wyłącznie do mieszkańców gminy, gdzie liczba osób,
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, jest wyższa niż średnia
wojewódzka,
– projekt skierowany wyłącznie do osób zamieszkałych poza granicami
administracyjnymi miast.

(zakładane/zrealizowane)
2/0
(zakładane/spełnione)

Kryteria spełniono
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Projekt
zakończony

Aktywni od zaraz. Staże i szkolenia specjalistyczne dla osób niepełnosprawnych
Grantodawca

Jednostka
realizująca projekt

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

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

Okres realizacji
1. stycznia 2013 – 31. grudnia 2014
Projektu
Nazwa Programu Operacyjnego/Konkursu
Nie dotyczy
Numer konkursu
1/POKL/7.4/2012
Koordynator / Kierownik projektu

Budżet projektu
łącznie
Budżet w 2014 r.

860.780,40

Liczba uczestników
łącznie
Liczba uczestników
w 2014 r.

30

687.751,49

0

Numer umowy
POKL.07.04.00-16-007/12-00
Andrzej Ryfiński

Krótki opis projektu
Cel główny: zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej.
Beneficjenci: osoby niepełnosprawne, pozostające bez zatrudnienia, zamieszkałe na terenach gmin
Paczków, Tułowice, Gogolin.
Główne działania
1. Poradnictwo (w tym Indywidualny Plan Działania oraz aktualizacji IPD )
2. Szkolenia grupowe
3. Indywidualne szkolenia zawodowe
4. Staże i szkolenia zawodowe
Dane o wykonawcach i uczestnikach
Liczba pracowników realizujących projekt: 7, w tym:
Liczba uczestników projektu: 0, w tym:
Centrala

1

Centrum Opole

6

Centrum Opole

0

Umowy cywilno-prawne 0
Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2014 r.
Liczba osób, które pozyskały zatrudnienie
Kryteria strategiczne dla projektu
– realizacja projektu w partnerstwie,
– projekt w całości skierowany do mieszkańców z gmin o wysokim wskaźniku
ubóstwa,
– projekt komplementarny, z działaniami z obszaru integracji społecznej,
finansowanymi ze źródeł wspólnotowych.

(zakładane/zrealizowane)
6/7
(zakładane/spełnione)
Kryteria spełniono
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Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich
i małomiasteczkowych
Grantodawca

Jednostka
realizująca projekt

Kontynuacja
projektu

Projekt współfinansowany ze środków
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007-2013

Budżet projektu
łącznie
Budżet w 2014 r.

27.454.399,14

Centrala Warszawa
Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej
Osób Niepełnosprawnych – Oddziały
Fundacji Aktywizacja w: Białymstoku,
Bydgoszczy, Łodzi, Opolu, Poznaniu,
Rzeszowie, Warszawie i Wrocławiu
1. kwietnia 2013 – -30. marca 2016

Liczba uczestników
łącznie
Liczba uczestników
w 2014 r.

800

16.759.966,03

2.192

Okres realizacji
Projektu
Nazwa Programu Operacyjnego/Konkursu
1.3.6. Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych
Numer konkursu
Nie dotyczy
Koordynator / Kierownik projektu

Numer umowy nr 2013/04/168
Agata Gawska

Krótki opis projektu
Cel główny: pomoc 2000 osób niepełnosprawnych z obszarów wiejskich i małych miast na terenie całego
kraju w wyjściu z sytuacji zagrożenia wykluczeniem społecznym, poprzez podniesienie ich kompetencji
i kwalifikacji, wyposażenie w umiejętności poruszania się po rynku pracy i zmobilizowanie do aktywnego
poszukiwania zatrudnienia.
Beneficjenci: osoby z niepełnosprawnością sprzężoną, z terenów wiejskich i małych miast (2000) oraz osoby
z ich otoczenia (1000).
Główne działania
1. Podnoszenie kompetencji społecznych osób niepełnosprawnych
2. Podnoszenie kompetencji zawodowych osób niepełnosprawnych – szkolenia
3. Wejście na rynek pracy
Dane o wykonawcach i uczestnikach
Liczba pracowników realizujących projekt: 1136, w tym:
Liczba uczestników projektu: 2192, w tym:
Centrala

32

Centrum Warszawa

190

Centrum Warszawa

14

Centrum Białystok

363

Centrum Białystok

14

Centrum Opole

202

Centrum Opole

15

Centrum Bydgoszcz

326

Centrum Bydgoszcz

12

Centrum Łódź

318

Centrum Łódź

16

Centrum Rzeszów

166

Centrum Rzeszów

13

Centrum Wrocław

337

Centrum Poznań

11

Centrum Poznań

290

Centrum Wrocław

17

Umowy cywilno-prawne 992
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Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2014 r.
Liczba osób, które pozyskały zatrudnienie

(zakładane/zrealizowane)
240/356

Z powodu opóźnienia w uruchomieniu projektu, a co za tym idzie rekrutacji, nie zrealizowano zakładanych
na rok 2014 wskaźników, niemniej nie wpłynie to na końcowy wynik projektu.
Kryteria strategiczne dla projektu
(zakładane/spełnione)
– posiadanie wpisu do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia
Kryteria spełniono
– realizacja projektu o wartości powyżej 5 mln zł
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5. Beneficjenci ostateczni Fundacji w 2014 r.
W 2014 r. ze wsparcia świadczonego przez Fundację Aktywizacja skorzystały aż 5262 osoby
niepełnosprawne. Zbiorowość beneficjentów działań Fundacji opisują poniższe wykresy.
Wśród beneficjentów ostatecznych dominują osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności –
osoby te stanowią 66 % opisywanej zbiorowości.

lekki 10,09%
znaczny 23,62%

umiarkowany
66,29%
znaczny

umiarkowany

lekki

Wykres 7. Beneficjenci ostateczni w 2014 r. z uwzględnieniem podziału na stopień niepełnosprawności
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Najczęściej występujący rodzaj niepełnosprawności to: schorzenia narządów ruchu (22,33 %), choroby
psychiczne (15,56 %) oraz niepełnosprawność sprzężona (42,40 %) – najliczniejsza grupa, z uwagi
na realizację dużego projektu, w którym grupa ta jest beneficjentem – odbiorcą.

autyzm 0,25%
inne 18,54%

choroby psychiczne
15,56%

ogólny stan
zdrowia 2,78%

narząd ruchu
22,33%

upośledzenie
umysłowe 0,61%

narząd słuchu
4,34%

narząd wzroku
3,50%

niepełn. sprzężona
42,40%

Wykres 8. Beneficjenci ostateczni w 2014 r. z uwzględnieniem podziału na rodzaj niepełnosprawności
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Analizując wiek beneficjentów Fundacji, warto zwrócić uwagę na duży odsetek osób powyżej
pięćdziesięciu 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.

młodzież do 25
roku życia
8,12%

mieszkańcy
terenów
wiejskich
i miast
do 25 tys.
36,72%
osoby 50+
19,50%

kobiety
35,65%

Wykres 9. Beneficjenci ostateczni w 2014 r. z uwzględnieniem wybranych cech demograficznych
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W 2014 r. ponad połowa (54,01 %) beneficjentów posiadała wykształcenie ponadgimnazjalne; duży
odsetek (23,99 %) stanowili beneficjenci z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym i niższym.
wyższe
12,64%
podstawowe,
gimnazjalne
i niższe
23,99%

pomaturalne
9,36%

ponad gimnazjalne
54,01%
podstawowe, gimnazjalne i niższe

ponadgimnazjalne

pomaturalne

wyższe

Wykres 10. Beneficjenci ostateczni w 2014 r. według wykształcenia (dane z projektów realizowanych ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego (PO KL)
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6. Rzecznictwo i federalizacja
Fundacja, pretendując do miana instytucji kreującej i realizującej 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 sieci i zrzeszeń:
 Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych,
 Koalicja na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością,
 Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA,
 Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok,
 Opolskie Forum Organizacji Socjalnych – OFOS,
 Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni,
 European Alliance on Skills for Employability,
 Telecentre Europe,
 Creative Communication Cluster.
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 2014 r. w Fundacji realizowane były 2 projekty o charakterze rzeczniczym, których realizacja zakończy
się po okresie sprawozdawczym. Wykaz projektów poniżej.
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Projekt
rozpoczęty

Monitoring Obywatelski Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami
Grantodawca

Jednostka
realizująca projekt

Fundacja Batorego

Centrala Warszawa
w partnerstwie z: Fundacją Pies
Przewodnik, Polskim Stowarzyszeniem na
Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym,
Polskim Bankiem Spółdzielczym, Polskim
Forum Osób Niepełnosprawnych,
Politechniką Gdańską, Polskim Związkiem
Głuchych i Towarzystwem Pomocy
Głuchoniewidomym
30. kwietnia 2014 – 30. września 2015

Budżet projektu
łącznie
Budżet w 2014 r.

333.400,00

Liczba uczestników
łącznie
Liczba uczestników
w 2014 r.

n/d

n/d

24

Okres realizacji
projektu
Nazwa Programu Operacyjnego/Konkursu
Program Obywatele dla demokracji; obszar tematyczny: kontrola obywatelska
Numer konkursu

nie dotyczy

Koordynator / Kierownik projektu

Numer umowy
E1/1575 podpisana w dn. 02.04.2014r
Karolina Włodarczyk

Krótki opis projektu
Cel główny: monitoring obywatelski Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami.
Beneficjenci: osoby niepełnosprawne, które mogą zgłaszać naruszenia swoich praw w obszarach takich, jak:
praca, zabezpieczenie społeczne, dostępność informacji, wybory, ubezwłasnowolnienie i psy przewodnicy.
Główne działania:
1. Opracowanie systemu informatycznego do obsługi monitoringu obywatelskiego, w tym
opracowanie wzorów pism interwencyjnych dostępnych na stronie
monitoringobywatelski.firr.org.pl (Fundacja Aktywizacja odpowiedzialna była za opracowanie
wzorów pism interwencyjnych z zakresu rynku pracy)
2. Doradztwo i interwencje dotyczące zgłoszeń o naruszeniach praw osób niepełnosprawnych (ekspert
Fundacji Aktywizacja udzielał porad oraz interweniował w przypadku naruszeń praw osób
niepełnosprawnych w obszarze rynku pracy)
Dane o wykonawcach i uczestnikach
Liczba pracowników realizujących projekt: 1, w tym:
Liczba uczestników projektu: 24 , w tym:
Oddział Opole

1

Centrala

24

Umowy cywilno-prawne 0
Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2014 r.
Nie dotyczy

(zakładane/zrealizowane)
nd/nd

Kryteria strategiczne dla projektu
Nie dotyczy
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Projekt
rozpoczęty

Sieć pozarządowych instytucji rynku pracy
Grantodawca

Jednostka
realizująca projekt

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Centrala Warszawa
w partnerstwie z Fundacją Inicjatyw
Społeczno-Ekonomicznych i Fundacją
Imago

Budżet projektu
łącznie
Budżet w 2014 r.

564.285,96

Liczba uczestników
łącznie
Liczba uczestników
w 2014 r.

41

264.486,60

5

Okres realizacji
1. sierpnia 2014 – 30. czerwca 2015
projektu
Nazwa Programu Operacyjnego/Konkursu
5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego
Numer konkursu

nie dotyczy

Numer umowy UDA-POKL.05.04.02-00H94/14-00 z 27.11.2014
Agata Gawska

Koordynator / Kierownik projektu

Krótki opis projektu
Cel główny: powstanie sieci Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy (PIRP) w województwie mazowieckim i
śląskim jako partnera dla wojewódzkich ośrodków w realizacji polityki zatrudnienia.
Beneficjenci: przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu województw mazowieckiego i śląskiego.
Główne działania:
1. Przeprowadzenie wprowadzającego spotkania sieciującego podczas Ogólnopolskiego Forum
Inicjatyw Pozarządowych
2. Opracowanie metodologii i planu mapowania Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy
3. Rozpoczęcie mapowania Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy z terenu Mazowsza i Śląska
(Fundacja Aktywizacja odpowiada za mapowanie PIRP w województwie mazowieckim)
4. Powołanie Grupy Roboczej ds. wypracowania standardów PIRP i założeń sieci (działanie realizowane
bezpośrednio przez Fundację Aktywizacja)
5. Przeprowadzenie dwóch spotkań Grupy Roboczej ds. wypracowywania standardów PIRP i założeń
sieci. Podczas spotkań omawiano szczegółowe zagadnienia, związane z najważniejszymi aspektami
tworzenia oraz funkcjonowania sieci Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy
Dane o wykonawcach i uczestnikach
Liczba pracowników realizujących projekt: 12, w tym:
Liczba uczestników projektu: 5 , w tym:
Centrala

2

Centrala

5

Umowy cywilno-prawne 10
Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2014 r.
Liczba NGO w powołanej Sieci PIRP

(zakładane/zrealizowane)
41/0

Wskaźnik, zgodnie z projektem, zostanie osiągnięty w 2015 r.
Kryteria strategiczne dla projektu
Nie dotyczy
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W 2014 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
Grupa On Inclusion 14-20
Główny cel działania ciała doradczego
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 niepełnosprawnościami.

Osoby reprezentujące Fundację:
Agata Gawska
Główne rezultaty prac:
1) Współpraca z Ministerstwem
Infrastruktury i Rozwoju w opracowaniu
Wytycznych w zakresie realizacji zasady
równości szans i niedyskryminacji, w tym
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans
kobiet i mężczyzn w ramach funduszy
unijnych na lata 2014-2020

Ciało doradcze

Osoby reprezentujące Fundację:

Wspólnota Robocza Związków Organizacji
Socjalnych (WRZOS)
Główny cel działania ciała doradczego

Bartosz Mioduszewski
Agata Gawska (w zakresie usług)
Główne rezultaty prac:

Celem działania WRZOS jest techniczne,
szkoleniowe i informacyjne wspomaganie
organizacji pozarządowych w różnych obszarach,
m.in.: pomocy społecznej, działaniach na rzecz
osób niepełnosprawnych, promocji zatrudnienia i
aktywizacji zawodowej osób pozostających bez
pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, itp.
W 2014 r. działania Fundacji Aktywizacja ramach
Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji
Socjalnych ukierunkowane były na:
 konsultacje Strategii „Europa 2020”,
 realizację projektu „Modelowy system na
rzecz integracji społecznej”,
 współpracę z Ministerstwem Pracy i Polityki
Społecznej w zakresie kształtowania polityki
społecznej,
 współpracę z Radą Działalności Pożytku
Publicznego.

Nie dotyczy
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Ciało doradcze

Osoby reprezentujące Fundację:

Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA
Główny cel działania ciała doradczego

Bartosz Mioduszewski
Główne rezultaty prac:

Celem działania MAZOWII jest wspieranie
organizacji pozarządowych województwa
mazowieckiego oraz promowanie nowatorskich
rozwiązań w sferze pomocy społecznej,
tworzenie zasad i modeli działania oraz
standardów ich realizacji.
Działania Fundacji Aktywizacja w ramach
Federacji ukierunkowane były w 2014 r. na:
 kształtowanie polityki regionalnej Mazowsza,
 udział (w charakterze obserwatora)
w Podkomitecie Monitorującym Program
Operacyjny Kapitał Ludzki,
 współpracę z organizacjami pożytku
publicznego, działającymi na terenie
województwa mazowieckiego.

Nie dotyczy

Ciało doradcze

Osoby reprezentujące Fundację:

Rada Rynku Pracy
(wcześniej Naczelna Rada Zatrudnienia )
Główny cel działania ciała doradczego

Agata Gawska















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
promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków

Główne rezultaty prac:
Nie dotyczy
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bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.
Ciało doradcze

Osoby reprezentujące Fundację:

Komisja Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnością przy Rzeczniku Praw
Obywatelskich
Główny cel działania ciała doradczego

Agata Gawska
Bartosz Mioduszewski





Monitoring ochrony wolności i praw
człowieka i obywatela w procesie stosowania
prawa,
Przygotowywanie analiz, monitoringu
i zakazu dyskryminacji ze względu
na niepełnosprawność.

Główne rezultaty prac:
Nie dotyczy

Ciało doradcze

Osoby reprezentujące Fundację:

Zespół ds. usług społecznych przy Radzie
Działalności Pożytku Publicznego
Główny cel działania ciała doradczego

Agata Gawska



Dialog strony pozarządowej z rządem
w zakresie realizacji przez NGO usług
społecznych.

Główne rezultaty prac:
Uwagi dla celu tematycznego 8. dla nowej
perspektywy środków EFS UE 2014-2020.

Ciało doradcze

Osoby reprezentujące Fundację:

Komitet Monitorujący Program Operacyjny
Polska Cyfrowa 2014-2020
Główny cel działania ciała doradczego

Bartosz Mioduszewski




Wykorzystanie potencjału cyfrowego do
poprawy jakości życia,
Wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla
rozwoju Polski: szerokopasmowego
Internetu, efektywnych i przyjaznych e-usług
publicznych oraz kompetencji cyfrowych
mieszkańców.

Główne rezultaty prac:
Nie dotyczy

Ciało doradcze

Osoby reprezentujące Fundację:

NGO skupione wokół raportu alternatywnego
z Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnością
Główny cel działania ciała doradczego

Agata Gawska



Opracowanie wstępnej wersji raportu
alternatywnego z Konwencji ONZ o prawach
osób z niepełnosprawnością.

Główne rezultaty prac:
Opracowanie art. 8 do raportu alternatywnego
oraz konsultacje pozostałych części raportu.
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Ciało doradcze

Osoby reprezentujące Fundację:

NGO skupione wokół nowelizacji ustawy o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Główny cel działania ciała doradczego

Agata Gawska



Opracowanie propozycji zapisów
do nowelizowanej ustawy korzystnych
dla klientów Publicznych Służb Zatrudnienia,
środowiska pozarządowego, w tym
Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy.

Główne rezultaty prac:
Umieszczenie zapisów proponowanych
przez NGO w znowelizowanej ustawie.

Działania rzecznicze prowadzone były także przez poszczególne Oddziały Fundacji. Do najważniejszych
z nich należy zaliczyć:
Centrum Edukacji i Aktywizacji
Zawodowej Osób Niepełnosprawnych – Oddział Fundacji
Aktywizacja
Centrum Białystok

Centrum Bydgoszcz

Rodzaj działań rzeczniczych

1) Udział w spotkaniach / seminariach / konferencjach w roli eksperta:
wystąpienie podczas seminarium ponadnarodowym, realizowanym
w ramach projektu pt. PWP „Przełamać bariery” PO KL, zorganizowanym
przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, 19. marca 2014 r.; udział
w spotkaniu z organizacjami działającym na rzecz osób niepełnosprawnych
w WUP w Białymstoku, 31. marca 2014 r.; prelekcja nt. Systemu Obsługi
Dofinansowań w ramach spotkania dla pracodawców w WUP w Suwałkach.
2) Opracowanie komentarza dot. realizacji zadań Krajowego Programu
Działań na rzecz Równego Traktowania związanych z edukacją dzieci
z niepełnosprawnością, na potrzeby Koalicji na rzecz Edukacji
Antydyskryminacyjnej.
3) Współorganizacja wydarzeń: przygotowanie TechKlubu #4 nt. IT
i dostępności; udział w Radzie Programowej III Podlaskiego Kongresu
Kobiet – patronat merytoryczny.
4) Konsultowanie projektów inwestycji w mieście Białystok pod kątem
dostępności dla osób z niepełnosprawnością oraz działania na rzecz
znoszenia barier architektonicznych w Białymstoku, w tym inicjatywa
dot. wdrożenia systemowych rozwiązań w mieście oraz „spaceru
badawczego” z radnymi i urzędnikami – w ramach Komisji przy Prezydencie
Miasta Białegostoku ds. dostosowania przestrzeni miejskiej do osób
z niepełnosprawnością.
5) Kontakt bezpośredni z PUP i WUP w Białymstoku w sprawie działań
partnerskich.
6) Zgłoszenie uwag do projektu Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego.
1) W dniu 31. marca 2014 r. odbyło się w Bydgoszczy spotkanie prowadzone
przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych,
dotyczące projektu zmian w przepisach związanych z zatrudnieniem osób
niepełnosprawnych. W spotkaniu tym uczestniczyła Agnieszka Jaśkiewicz,
specjalista z Oddziału Fundacji Aktywizacja w Bydgoszczy. Było to jedno z
ogólnopolskich spotkań, mających na celu opracowanie projektu zmian w
ustawie o rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. W spotkaniu
udział wzięli m.in.: przedstawiciele organizacji pozarządowych,
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Centrum Łódź

Centrum Opole

przedstawiciele pracodawców, posłowie, kandydaci do Europarlamentu,
lokalni działacze. Bydgoskie rekomendacje sa częścią założeń do reformy
ustawy o rehabilitacji, które zaprezentowane zostały w maju w Sejmie.
2) Konferencja PFRON, dotycząca aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością z terenów wiejskich i małomiasteczkowych w Gdańsku –
27. czerwca 2014 r. Jednym z prelegentów była Agnieszka Jaśkiewicz, która
omówiła doświadczenia Fundacji w realizacji projektu systemowego.
Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem, głównie ze strony
przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz jednostek administracji
publicznej.
3) Spotkanie w Wyższej Szkole Gospodarki, dotyczące zatrudniania osób z
niepełnosprawnością w Bydgoszczy, którego odbiorcami byli pracodawcy –
20. listopada 2014 r.
1) Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. wdrażania Konwencji o Prawach Osób
Niepełnosprawnych i rozwiązywania problemów osób z niepełnosprawnościami. Komisja zajmuje się kształtowaniem i opiniowaniem polityki
miasta Łódź wobec osób z niepełnosprawnościami, propagowaniem
podejścia zgodnego z Konwencją ONZ. W pracach Komisji uczestniczą
z ramienia Fundacji Aktywizacja: Paweł Gwóźdź (Sekretarz KDO), Mateusz
Kotnowski, Zbigniew Głąb. W 2014 r. Komisja m.in. współpracowała
z Urzędem Miasta Łodzi przy tworzeniu Powiatowego Programu Działań na
rzecz osób z niepełnosprawnościami na lata 2014-2020 – Komisja
konsultowała dokument i rekomendowała zmiany w jego treści (dotyczące
m.in.: mieszkalnictwa chronionego, wsparcia na rynku pracy, zawierania
kryteriów dostępności w konkursach realizacji zadań publicznych, zlecanych
NGO, asystenta osoby z niepełnosprawnością). Przedstawiciel Fundacji
Aktywizacja opiniował dokument na posiedzeniu Łódzkiej Powiatowej Rady
Pożytku Publicznego. Dokument został ostatecznie przyjęty przez Radę
Miasta Łodzi. W wyniku prac Komisji nastąpiła poprawa dostępności
wyborów do europarlamentu oraz wyborów samorządowych w Łodzi dla
osób z niepełnosprawnościami. Komisja zajmowała się też tematyką
mieszkalnictwa chronionego, usług asystenckich oraz dostępnością
komunikacyjną miasta dla osób z niepełnosprawnościami.
2) Grupa Robocza ds. Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 20142020. Przedstawiciel Fundacji, Paweł Gwóźdź, brał udział w spotkaniach
grupy na temat projektu RPO na lata 2014-2020. Fundacja przesłała uwagi
do projektu RPO w trakcie ogłoszonych przez Urząd Marszałkowski
konsultacji społecznych, dotyczących dostępności RPO dla osób
niepełnosprawnych. Niektóre z uwag zostały uwzględnione.
1) Współtworzenie standardów współpracy administracji z organizacjami
pozarządowymi województwa opolskiego, mających na celu m.in.
zwiększenie zakresu i poprawę jakości mechanizmów współpracy JST
i NGO. Organizatorem był Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
(UMWO) wraz z partnerami: Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej FRDL,
Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Opolskim Centrum
Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. W ramach współpracy dwóch
pracowników opolskiego Oddziału Fundacji wzięło udział w spotkaniach
zespołów roboczych, dotyczacych tworzenia standardów w ramach dwóch
obszarów:
a) formy finansowe współpracy JST i NGO poprzez wypracowanie modeli
realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych
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(opracowanie modeli działania, wykorzystywanych przy umowach
wieloletnich, regrantingu, funduszu pożyczkowym, funduszu wkładu
własnego),
b) standard wspierania inicjatyw obywatelskich i NGO poprzez opracowanie standardu Regionalnego Centrum Organizacji Pozarządowych.
2) Udział w spotkaniu „Ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów,
pomieszczeń oraz przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych ze środków Unii Europejskiej w ramach PO KL”, zorganizowanym przez PFRON w Urzędzie Miasta Opole.
3) Udział w „Forum Inicjatyw Pozarządowych”, zorganizowanym przez Urząd
Marszałkowski Województwa Opolskiego, którego celem był pozytywny
wpływ na tworzenie „dobrego prawa” oraz modelowych procedur, nie
tylko na poziomie województwa, ale też niższych szczebli JST z uwzględnieniem opinii NGO i ogółu mieszkańców danego terenu.
4) Przygotowanie czterech opinii dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Opolskiego (w tym odniesienie się do uwag Skarbnika UMWO), dotyczących wprowadzenia poniższych modeli realizacji zadań publicznych,
z wykorzystaniem form finansowych, w celu przeniesienie modeli i wypracowania rozwiązań, które po dostosowaniu do lokalnej specyfiki, pozwolą
na sprawną realizację działań, opartą na zasadach partycypacji i partnerstwa.
a) Model realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem formy finansowej
w postaci regrantingu pomiędzy organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami, określonymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
24. kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn.zm.), a Samorządem Województwa
Opolskiego,
b) Model realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem formy finansowej
w postaci umów wieloletnich pomiędzy organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami, określonymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
24. kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn.zm.), a Samorządem Województwa
Opolskiego,
c) Model realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem formy finansowej
w postaci funduszu wkładu własnego pomiędzy organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami, określonymi w art. 3 ust. 2 i 3
ustawy z dnia 24. kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn.zm.), a Samorządem
Województwa Opolskiego,
d) Model realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem formy finansowej
w postaci funduszu pożyczkowego pomiędzy organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami, określonymi w art. 3 ust. 2 i 3
ustawy z dnia 24. kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn.zm.), a Samorządem
Województwa Opolskiego.
Uchwałą Województwa Opolskiego w dniu 25. listopada 2014 r.
powyższe modele zostały przyjęte.
5) Spotkanie przedstawicieli NGO, działających na rzecz osób
niepełnosprwnych w mieście Opolu w ramach członkostwa w Powiatowej
Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta
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Centrum Poznań

Centrum Rzeszów

Centrum Warszawa

Opola, w tym:
a) Ocena dotychczasowej działalności władz miasta na rzecz osób
niepełnosprawnych i obszarów, które wymagają poprawy,
b) Działania podjęte przez władze miasta w sprawach mieszkaniowych,
dotyczacych osób niepełnosprawnych znajdujących się w trudnej
sytuacji mieszkaniowej,
c) Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podjęte działania
na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu miasta Opola,
d) Główne założenia polityki PFRON na 2015 r., dotyczące rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
1) Udział w comiesięcznych posiedzeniach Komisji Dialogu Obywatelskiego
przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta ds. Osób Niepełnosprawnych
(Marcin Piotrowski - Kierownik Oddziału Fundacji Aktywizacja w Poznaniu,
Irmina Bobek- pracownik Oddziału).
2) Udział w wyborach na Członka Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku
Publicznego – w efekcie Marcin Piotrowski został członkiem WRDPP – w
okresie od 01. października -do 30. listopada 2014 r.
3) Przygotowanie strategii, mającej na celu uzyskania mandatu członka
Komitetu Monitorującego WRPO 2014-2020 (m.in. zawarcie porozumień
z innymi organizacjami pozarządowymi) – w efekcie Marcin Piotrowski
otrzymał mandat członka KM WRPO 2014-2020 – na lata 01.11.201409.02.2015
4) Rozmowy dotyczące przystąpienia oddziału Fundacji do Federacji
Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych
w Poznaniu
1) Reprezentowanie województwa podkarpackiego w Ogólnopolskim panelu
ds. monitorowania funduszy europejskich 2014-2020 przy Ogólnopolskiej
Federacji Organizacji Pozarządowych.
2) Udział w spotkaniu „Ramowe wytyczne w zakresie projektowania
obiektów, pomieszczeń oraz przystosowanie stanowisk pracy dla osób
niepełnosprawnych ze środków Unii Europejskiej w ramach PO KL”,
zorganizowanym przez PFRON w Rzeszowie.
3) Udział w spotkaniu organizowanym w ramach Krajowej Sieci Tematycznej
ds. Partnerstwa w Rzeszowie
4) Udział w konsultacjach społecznych oraz w panelach i konferencjach,
dotyczących zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020.
1) Komisja Dialogu Społecznego ds. Osób Niepełnosprawnych – Urząd m.st.
Warszawy – jej charakter, polegający na współdziałaniu środowiska
pozarządowego i urzędniczego, powoduje że NGO są podstawowym
partnerem w wypracowywaniu rozwiązań w poszczególnych dziedzinach
zadań publicznych, należących do m.st. Warszawy w obszarze
niepełnosprawności.
Główne rezultaty prac:
1) Konsultowanie dokumentów:
 Propozycje korekt tras linii tramwajowych i autobusowych, związanych
z otwarciem centralnego odcinka drugiej linii metra
 Projekt Virtualna Warszawa
 Organizacja miejskiego Sylwestra na błoniach Stadionu Narodowego
2) Konsultowanie ogłoszeń konkursów na realizację zadań publicznych
(3 ogłoszenia)
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Centrum Wrocław

1) Federalizacja organizacji Pozarządowych z Dolnego Śląska.
a) Przystąpienie Oddziału Fundacji Aktywizacja we Wrocławiu do
Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, w tym:
– przygotowanie i przekazanie 22. kwietnia 2014 r. Deklaracji przystąpienia
do DFOP,
– udział w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków DFOP (27.-28.
czerwca 2014 r., Międzynarodowe Centrum Konferencyjnym „Krzyżowa”),
– uchwała Zarządu DFOP (09. września 2014 r.) o przyjęciu Oddziału
Fundacji we Wrocławiu w poczet członków zwyczajnych największej na
Dolnym Śląsku federacji NGO.
b) Współpraca i udział w petycji, przekazanej przez organizacje
członkowskie DFOP do Marszałka Województwa oraz Członków Zarządu.
Celem było wyrażenie wspólnego stanowiska członków DFOP dotyczącego
konieczności uszczegółowienia procedury powoływania członków DRDPP
w oparciu procedury oparte na „dobrych praktykach” innych województw.
Petycja była przekazana w formie listu intencyjnego. W imieniu Oddziału
Fundacji we Wrocławiu list podpisała Dorota Kowalska - Kierownik
Oddziału.
c) Wypracowanie wspólnej strategii promocji kandydatów w ramach
wyborów do KM RPO Dolny Śląsk. Kontakt i zgłoszenie Jakuba Turańskiego
jako kandydata Oddziału Fundacji we Wrocławiu w ramach kampanii
federacyjnej.
2) Konsultacje społeczne Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczące sprawozdania z realizacji przez Polskę zobowiązań wynikających z Konwencji o prawach
osób niepełnosprawnych:
a) udział Julii Jezioro – radcy prawnego Oddziału Fundacji we Wrocławiu
w 2 panelach focusowych we Wrocławiu w zakresie „Równość i niedyskryminacja, równość wobec prawa mobilność” oraz „Niezależne życie i włączenie w społeczeństwo, praca i zatrudnienie, odpowiednie warunki życia
i ochrona socjalna”. Następnie przygotowanie i przekazanie do Warszawy
monitoringu łamania prawa na Dolnym Śląsku. w zakresie powyższych
obszarów;.
3) Kandydowanie Doroty Kowalskiej - Kierownika Oddziału w celu wejścia w
aktywne działania na rzecz sektora pozarządowego na Dolnym Śląsku.
4) Współtworzenie standardów współpracy w zakresie aktywizacji zawodowej
osób niepełnosprawnych między administracją, a NGO rynku pracy, a
pracodawcami, w kontekście budowania oddziaływania nowego
wrocławskiego Oddziału Fundacji Aktywizacja na Dolnym Śląsku i
województwie lubuskim:
a) udział w spotkaniu ze Starostą Powiatu Kłodzkiego, Kierownikiem PUP
Kłodzko i Dyrektorem PCPR w Kłodzku, w Starostwie Powiatowym w
Kłodzku dotyczacym modelowej współpracy na rzecz zatrudnienia osób
niepełno-sprawnych z terenu powiatu kłodzkiego oraz współpracy między
NGO rynku pracy, administracją samorządową, a lokalnymi pracodawcami.
Aktywny monitoring kontraktowania usług aktywizacyjnych na Dolnym
Śląsku, w związku z ogłoszonym 30. października 2014 r. przetargiem,
b) projekt „Postaw na pracę” został objęty Patronatem Honorowym Rafała
Jurkowlańca, Marszałka Województwa Dolnośląskiego,
c) promocja Fundacji i jej projektów na I Powiatowym Pikniku dla Osób
Niepełnosprawnych w Siechnicach oraz nawiązanie kontaktów
z Miejskimi Ośrodkami Pomocy Społecznej z powiatu wrocławskiego,
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d) udział w konferencji organizowanej przez PFRON w Gorzowie
Wielkopolskim i prezentacja pt. „W kierunku rozwiązań systemowych Program Postaw na pracę”, prelegent Dorota Kowalska - Kierownik
Oddziału,
e) udział jako wystawcy w największych na Dolnym Śląsku Targach
Organizacji Pozarządowych,
f) udział w obchodach Światowego Dnia Praw Osób Niepełnosprawnych na
zaproszenie Gminy Wrocław i Dolnośląskiego Forum Integracyjnego,
g) porozumienie o współpracy pomiędzy Oddziałem Fundacji a Politechniką
Wrocławską, w wyniku którego na Politechnice Wrocławskiej powstało eCentrum.
5) Współpraca w ramach największego na Dolnym Śląsku przedsięwzięcia
kulturalnego Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016:
- Udział ok. 20 klientów Oddziału Fundacji we Wrocławiu w obsłudze
kolejnej odsłony spektaklu "Pokolenie P: Prokofiew", który odbył się w
ramach Projektu Wrocław ESK 2016
6) Zawarte porozumienia o wzajemnej współpracy Oddziału Fundacji we
Wrocławiu z:
– Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego Oddział Wrocław
– Fundacją Promyk Słońca – Promyk Nadziei
– Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Miękini
– Towarzystwo Edukacji Otwartej we Wrocławiu
– Fundacją Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella
Celem porozumień było m. in. zintegrowanie działań organizacji
pozarządowych, działających na terenie Dolnego Śląska, na rzecz budowy
i rozwoju aktywnej oraz otwartej na problemy osób niepełnosprawnych
społeczności lokalnych.
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7. Pozyskiwanie środków
Dział Pozyskiwania Środków kontynuował prowadzenie działań związanych z planowym zdobywaniem
środków ze źródeł grantowych (m.in. środki PFRON, UE) oraz pozagrantowych (działalność
fundraisingowa).
W 2014 r. udało się pozyskać środki na realizację/kontynuację następujących projektów:
 POKL „Młodzi - Wykwalifikowani – Zatrudnieni”, projekt realizowany przez Oddział w Bydgoszczy
 POKL „Certyfikuj swoje kompetencje”, projekt realizowany w partnerstwie z Urzędem m.st.
Warszawa
 POKL „Sieć Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy”, projekt realizowany w partnerstwie z
Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych
 Urząd m.st. Warszawy, „Postaw na samodzielność – program aktywizacji zawodowej i
społecznej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy”
 PFRON, projekt „Od samodzielności do aktywności zawodowej”
 PFRON, projekt „Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych - Oddziały
Bydgoszcz, Łódź”
 PFRON, projekt „ Profesjonalni Niepełnosprawni”
 PFRON, projekt „ Krok do samodzielności”
 Dolnośląski Urząd Pracy, projekt „Profesjonalni niepełnosprawni”
 „Program Aktywizacja i Integracja”, realizowany w ramach konkursu organizowanego przez
Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach
Ponadto pozyskano następujące produkty/usługi:
 nieodpłatną usługę wykonania badania rynku, dotyczącego zapotrzebowania na usługi IT wśród
organizacji pozarządowych ( w ramach programu NESsT)
 rabat 50 % przy zakupie toalet z firmy Sanitec Koło Sp. z o.o.
 za symboliczną opłatę 1 zł netto pozyskano 9 myszek, 10 klawiatur, 10 monitorów Dell i 14
telefonów Panasonic od firmy Goodman Poland Sp. z o.o.
 za symboliczną opłatę 9 zł netto pozyskano trzy regały (biblioteczki) od firmy PAFPIO Sp. z o.o.
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8. Działalność gospodarcza
W 2014 r. działalność gospodarczą Fundacji Aktywizacja stanowiły (w kolejności według wysokości
osiągniętego przychodu): szkolenia, promocja i reklama, usługi doradcze i eksperckie, opracowanie
narzędzi internetowych, wynajem sali multimedialnej, usługi ksero i druku, prowadzenie strony
internetowej, opracowanie publikacji i materiałów. W ramach realizowanych działań m.in:







opracowano grę komputerową pt. „Nie wykluczam” oraz szkolenie e-learningowe,
przeprowadzono szkolenia z zakresu ryku pracy, np. trener pracy (trener zatrudnienia
wspomaganego z elementami job-coachingu) dla pracowników publicznych służb zatrudnienia
i sektora pomocy społecznej,
przeprowadzono szkolenia dla firm prywatnych z zakresu zarządzania niepełnosprawnością w
miejscu pracy,
w ramach programu „NEsST”, w którym – z pomocą specjalistów – opracowano profesjonalny
biznesplan agencji zatrudnienia oraz wykonano badanie rynku, dotyczącego zapotrzebowania na
usługi IT wśród organizacji pozarządowych,

Struktura przychodów z działalności
gospodarczej
3,65%

1,64% 1,68% 1,40%

Wynajem sali
multimedialnej

7,01%
0,34%
33,63%

Prowadzenie strony
internetowej
Promocja i reklama
Szkolenia
Opracowanie publikacji i
materiałów
Usługi doradcze i eksperckie

50,65%

Opracowanie narzędzi
internetowych
Usługi ksero i druku

Wykres 11. Struktura przychodów z działalności gospodarczej
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Podjęto także współpracę:




z Uniwersytetem im. Marii Skłodowskiej Curie w Lublinie, w ramach której przeprowadzono
konsultacje prawne z niepełnosprawnymi studentami,
z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich przygotowano narzędzie internetowe, wspomagające
użytkowników badania poziomu wdrożenia Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych.

Usługi aktywizacji zawodowej świadczone były w ramach trzech projektów:
a) „Partnerstwo dla pracy”
W projekcie „Partnerstwo dla pracy” (rozpoczętym w 2013 r.) usługi aktywizacyjne, adresowane do
bezrobotnych osób niepełnosprawnych, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy,
realizowane były w województwie mazowieckim (Warszawa, Płock) i dolnośląskim (powiat jeleniogórski,
kłodzki i lubański). Do głównych działań należały zajęcia z zakresu planowania kariery zawodowej oraz
treningi aktywnego poszukiwania pracy. Kolejnym etapem były spotkania, obejmujące świadczenie usług
pośrednictwa pracy i treningu pracy, w tym m.in. pomoc przy tworzeniu dokumentów aplikacyjnych,
przedstawianie ofert pracy na podstawie analizy lokalnego rynku pracy, a także przeprowadzanie
symulacji rozmów kwalifikacyjnych. Powyższe działania były wspomagane organizacją zajęć grupowych,
takich jak: Warsztaty Umiejętności Społecznych lub warsztaty motywacyjne.
W tym etapie zgodnie ze specyfiką i złożonością problemów osób bezrobotnych oferowano wsparcie
mające na celu:

zmotywowanie uczestników do aktywnego uczestnictwa w projekcie i do poszukiwania pracy,

podniesienie umiejętności zawodowych,

ograniczenie problemów emocjonalnych, mogących utrudniać podjęcie pracy,

wzrost umiejętności w zakresie poruszania się po rynku pracy,

eliminację / ograniczenie negatywnego wpływu barier środowiskowych w podejmowaniu pracy,

poszukiwanie i dopasowanie ofert pracy, zgodnych z profilami kompetencyjnymi osób bezrobotnych

ułatwienie adaptacji danej osoby w nowym miejscu pracy.
Liczba osób objętych działaniami
Projekt „Partnerstwo dla pracy”

Jobcoaching

Warsztaty
grupowe

Osiągnięty
wskaźnik
zatrudnienia

Dolny Śląsk – powiat jeleniogórski, kłodzki
i lubański
koordynator projektu: Sylwia Zarzycka

56

64

17,20 %

Powiat warszawski
koordynator projektu: Sylwia Zarzycka

21

21

10 %

Powiat płocki
koordynator projektu: Sylwia Zarzycka

9

9
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b) „Modele kontraktowania usług na rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych”
W projekcie „Model kontraktowania usług na rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych”
(rozpoczętym w 2013 r.) usługi aktywizacyjne adresowane do bezrobotnych osób niepełnosprawnych,
znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, realizowane były w województwie
śląskim (powiaty: górowski i Ząbkowice Śląskie).
W ramach realizowanego przedsięwzięcia 31 uczestnikom projektu zaoferowano pomoc w pozyskaniu
zatrudnienia poprzez objęcie następującymi formami wsparcia:

doradztwo zawodowe – w tym utworzenie Indywidualnych Planów Działania,

doradztwo psychologiczne,

pośrednictwo pracy,

jobcoaching,

Warsztaty Umiejętności Społecznych,

szkolenia zewnętrzne.
Liczba osób objętych działaniami
Projekt „Model kontraktowania usług na
rynku pracy na rzecz osób
niepełnosprawnych”

Liczba
uczestników

Liczba osób
zatrudnionych

Osiągnięty
wskaźnik
zatrudnienia

Powiat górowski
koordynator projektu: Sylwia Zarzycka

17

4

24 %

Powiat Ząbkowice Śląskie
koordynator projektu: Sylwia Zarzycka

14

1

0,7 %

c) „Program Aktywizacja i Integracja”
W ramach Programu Aktywizacja i Integracja przeprowadzono w sumie 180 godzin warsztatów
grupowych dla dwóch 10-osobowych grup beneficjentów z gminy Kotuń i gminy Wiśniew (po 40 godzin
warsztatów z doradcą zawodowym oraz 50 godzin warsztatów z psychologiem na grupę). Beneficjentami
były osoby bezrobotne, zakwalifikowane do III profilu pomocy, tzn. osoby zagrożone wykluczeniem
społecznym. Wśród 20 beneficjentów były 4 osoby z niepełnosprawnościami.
Celem Programu Aktywizacja i Integracja było udzielenie kompleksowej pomocy osobom bezrobotnym,
integracja społeczna i przeciwdziałanie pogłębianiu się problemów, związanych z wykluczeniem
społecznym. PAI ma na celu rozwijanie umiejętności psychospołecznych, budowanie prawidłowych
interakcji z otoczeniem, powrót do aktywności społecznej i zawodowej jego uczestników.
Grupowe warsztaty z psychologiem miały za zadanie podniesienie kompetencji społecznych
beneficjentów i obejmowały następujące moduły tematyczne:

Kompetencje społeczne

Praca nad motywacją
Grupowe warsztaty z doradcą zawodowym, mające za zadanie podniesienie umiejętności poruszania się
po rynku pracy, obejmowały następujące moduły tematyczne:

Ja i mój potencjał,

Poruszanie się po rynku pracy
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Program Aktywizacja i Integracja, to jedna z najważniejszych zmian, jakie przyniosła nowelizacja ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która weszła w życie 27. maja 2014 r. Jest to
połączenie działań urzędu pracy, urzędów gmin i ich ośrodków pomocy społecznej oraz podmiotów
statutowo działających na rzecz integracji i reintegracji społecznej oraz zawodowej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym.

Liczba osób objętych działaniami
„Program Aktywizacja
i Integracja”
Gmina Wiśniew
koordynator projektu: Sylwia Zarzycka
Gmina Kotuń
koordynator projektu: Sylwia Zarzycka

Liczba
uczestników

Liczba osób,
które ukończyły
zajęcia

10

8

10

8
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9. Działania promocyjne i informacyjne
2014 r. to czas intensywnych działań komunikacyjnych oraz realizowanych wydarzeń w Fundacji
Aktywizacja. Jednym z działań promocyjno-informacyjnych prowadzonych przez Fundację były spotkania
informacyjne dla pracodawców, organizowane na terenie całej Polski.
W 2014 r. działania promocyjno-informacyjne obejmowały:
 opracowanie, produkcję i dystrybucję materiałów drukowanych (m.in. plakaty, ulotki, broszury,
foldery, infografika) w biurach Fundacji, podczas spotkań z pracodawcami oraz wydarzeń
zewnętrznych, wśród beneficjentów, w instytucjach: integracji społecznej, pomocowych, rynku
pracy, służby zdrowia oraz organizacjach pozarządowych,
 opracowanie, produkcję i dystrybucję gadżetów promocyjnych (teczki, długopisy, notesy, smycze)
wśród beneficjentów, objętych projektami, uczestników spotkań dla pracodawców itp.,
 opracowanie oraz wyprodukowanie materiałów filmowych, takich jak filmy informacyjne
oraz infoanimacja, skierowanych do różnych grup odbiorców,
 tworzenie i publikowanie informacji na stronie internetowej Fundacji, jak również na innych
stronach i forach dla osób niepełnosprawnych oraz na profilach Fundacji na portalu
społecznościowym Facebook,
 opracowanie i upowszechnianie drogą elektroniczną informacji o działaniach, realizowanych przez
Centra Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych (kursy, szkolenia, konsultacje
indywidualne, oferty pracy) – wśród klientów Fundacji, organizacji, instytucji i firm,
 publikacja artykułów sponsorowanych, reklam prasowych, spotów radiowych w ramach
realizowanych projektów,
 udział pracowników Fundacji w wydarzeniach zewnętrznych, w tym stanowiska promocyjne,
wystąpienia ekspercie, uczestnictwo w konferencjach, panelach, pracach stowarzyszeń, komisji itp.,
 organizację 38 spotkań informacyjnych dla pracodawców na terenie całej Polski, realizowanych
w ramach projektu „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich
i małomiasteczkowych”,
 organizację Targów Pracy dla osób z niepełnosprawnością oraz pracodawców.
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9.1. Konferencje i spotkania informacyjne dla pracodawców
CENTRA EDUKACJI
I AKTYWIZACJI
ZAWODOWEJ OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
– ODDZIAŁY FUNDACJI
AKTYWIZACJA

DATA

LP.

NAZWA SPOTKANIA

MIEJSCE
SPOTKANIA

LICZBA
OSÓB

16. stycznia

1.

„Postaw na pracę – wspólne szanse
i korzyści osób niepełnosprawnych i ich
pracodawców”

Łomża

54

28. maja

2.

„Postaw na pracę – wszystko o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych”

Augustów

62

15. października

3.

„Postaw na pracę – wszystko o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych”

Hajnówka

72

19. listopada

4.

„Postaw na pracę – współpraca
międzysektorowa na rzecz zatrudniania
osób z niepełnosprawnością”

Białystok

121

06. lutego

1.

„Postaw na pracę – korzyści płynące
z zatrudniania osób niepełnosprawnych
w jednostkach administracji publicznej”

Bydgoszcz

58

09. kwietnia

2.

„Postaw na pracę – zarządzanie
zespołem różnorodnym”

Gdańsk

55

28. kwietnia

3.

„Postaw na pracę – korzyści z zatrudniania osób niepełnosprawnych”

Kartuzy

22

29. kwietnia

4.

„Postaw na pracę – korzyści z zatrudniania osób niepełnosprawnych”

Kartuzy

20

17. czerwca

5.

„Postaw na pracę – korzyści z zatrudniania osób niepełnosprawnych”

Prabuty

40

24. września

6.

„Postaw na pracę – różne formy
aktywizacji zawodowej osób
niepełnosprawnych”

Toruń

63

12. listopada

7.

„Zatrudnienie osób wykluczonych
społecznie w perspektywie
wykorzystania środków UE 2014-2020
przez partnerstwa terytorialne”

Wejherowo

42

18. lutego

1.

„Postaw na pracę – korzyści z zatrudniania osoby niepełnosprawnej”

Połaniec

50

16. kwietnia

2.

„Postaw na pracę – sprawni
niepełnosprawni w Twojej firmie”

Wiewiórczyn
k./Łasku

49

13. czerwca

3.

„Postaw na pracę – nie tylko finansowe
korzyści z zatrudniania osób niepełnosprawnych”

Łódź

41

16. października

4.

„Postaw na pracę – osoby niepełnosprawne na otwartym rynku pracy"

Kielce

28

26. lutego

1.

„Postaw na pracę – osoby niepełnosprawne na otwartym rynku pracy”

Katowice

130

Centrum Białystok

Centrum Bydgoszcz

Centrum Łódź

Centrum Opole
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24. kwietnia

2.

„Postaw na pracę – pracownik
niepełnosprawny w Twojej firmie”

17. czerwca

3.

13. listopada

Częstochowa

45

„Postaw na pracę – otwórz się na
pracowników z niepełnosprawnością”

Prudnik

20

4.

„Postaw na pracę 2.0”

Strzelce
Opolskie

166

1.

„Postaw na pracę – nowe perspektywy,
nowe rozwiązania w zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych”

Poznań

103

06. marca

2.

„Postaw na pracę – zatrudnianie osób
niepełnosprawnych, jako szansa na
rozwój Twojej firmy”

Ostrzeszów

66

15. maja

3.

„Postaw na pracę – nowe perspektywy,
nowe rozwiązania w zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych”

Konin

110

10. czerwca

4.

„Postaw na pracę – partnerstwo
lokalne w zakresie zatrudniania osób
z niepełnosprawnością”

Kępno

101

24. czerwca

5.

„Postaw na pracę – (nie)pełnosprawny
pracownik w Twojej firmie”

Nowy Tomyśl

69

13. lutego

1.

„Postaw na pracę – korzyści
z zatrudniania niepełnosprawnych
pracowników”

Łańcut

66

15. maja

2.

„Postaw na pracę – pracodawca
odpowiedzialny społecznie”

Rzeszów

92

3.

„Postaw na pracę – informacje
dotyczące zatrudniania niepełnosprawnych pracowników”

Jawornik
Polski

105

4.

„Postaw na pracę – korzyści
z zatrudniania niepełnosprawnych
pracowników”

Lubaczów

23

06. lutego

1.

„Postaw na pracę – zatrudnienie osób
niepełnosprawnych szansą na rozwój
Twojej firmy”

Przasnysz

61

27. marca

2.

„Postaw na pracę – pracownik
niepełnosprawny w Twojej firmie”

Błonie

54

06. lutego

1.

„Postaw na pracę – upowszechnianie
idei społecznej odpowiedzialności
biznesu”

Wałbrzych

62

2.

„Postaw na pracę –- zatrudnianie osób
niepełnosprawnych na otwartym rynku
pracy”

Jelenia Góra

55

10. czerwca

3.

„Postaw na pracę – niedoceniony
potencjał pracowników
z niepełnosprawnością”

Wrocław

28

25. czerwca

4.

„Postaw na pracę – korzyści dla

Bolesławiec

26

16. stycznia

Centrum Poznań

Centrum Rzeszów
30. sierpnia

11. września

Centrum Warszawa

15. kwietnia
Centrum Wrocław
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pracodawców wynikające z zatrudniania osób niepełnosprawnych”

Centrala Warszawa

03. grudnia

5.

„Postaw na pracę – korzyści dla
pracodawców wynikające z zatrudniania osób niepełnosprawnych”

04. grudnia

6.

10. czerwca

Zielona Góra

51

„Postaw na pracę – zatrudnianie osób
niepełnosprawnych wyzwaniem dla
pracodawców”

Wrocław

83

1.

„Postaw na pracę – pracownicy
niepełnosprawni wzmocnieniem
różnorodnego zespołu”

Warszawa

120

14. września

2.

„Spotkanie inaugurujące budowę sieci
Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy
(PIRP) w ramach Ogólnopolskiego
Forum Inicjatyw Pozarządowych

Warszawa

80

24. listopada

3.

„Partnerstwo na rynku pracy –
wyzwanie dla trzech sektorów”

Warszawa

110

SUMA
WYDARZEŃ:

39

RAZEM:

2.603

9.2. Fundacja Aktywizacja w mediach
W 2014 r. 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
niepełnosprawnych, zatrudniania pracowników z niepełnosprawnością, a także społecznej
odpowiedzialności pracodawców. Wypowiedzi oraz artykuły ekspertów Fundacji pojawiły się m.in.:
w TVN (Dzień dobry TVN, Program Zielone Drzwi), TVP 1 oraz regionalnych stacjach Telewizji Polskiej,
Polskim Radiu (Program 3 Polskiego Radia, Program 1 Polskiego Radia), dziennikach (Gazeta Wyborcza),
magazynach i portalach branżowych (m.in.: Personel Plus, HRtrendy.pl, Biuletyn Służby Cywilnej,
Kwartalnik Dializa i Ty, Doradca Zawodowy, portal rynekpracy.org).

9.3. Publikacje i broszury wydane przez Fundację w 2014 r.
1. Gruntowski M., Mirek M.: Kobiety z niepełnosprawnością na rynku pracy. Sytuacja społeczna
i zawodowa, Fundacja Aktywizacja, 2014
2. Gawska A., Drabarz A., Muciuś A.: Osoba niepełnosprawne 50+. Sytuacja zawodowa
i społeczna, Fundacja Aktywizacja, 2014
3. Niezbędnik pracodawcy. Osoba niepełnosprawna w Twojej firmie – aktualizacja
i wznowienie, Fundacja Aktywizacja, 2014
4. Centra Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych – aktualizacja
i wznowienie, Fundacja Aktywizacja, 2014
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5. Gawska A., Gosk D., Kliber A., pracownicy Centrów Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób
Niepełnosprawnych: Pozarządowe Instytucje Rynku Pracy w procesie aktywizacji zawodowej
osób z niepełnosprawnościami – doświadczenia i wyzwania, Fundacja Aktywizacja, 2014
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10. Działania społeczne i integracja osób niepełnosprawnych
W 2014 r. w Fundacji, w ramach działań społecznych i integracyjnych, realizowany był 1 projekt „Krok
do samodzielności” oraz inne działania.

Projekt
rozpoczęty

Krok do samodzielności
Grantodawca

Jednostka
realizująca projekt

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej
Osób Niepełnosprawnych – Oddziały
Fundacji Aktywizacja w: Białymstoku,
Bydgoszczy, Łodzi, Opolu, Poznaniu,
Rzeszowie, Warszawie i Wrocławiu
1. stycznia 2014 – 31. marca 2017

Budżet projektu
łącznie
Budżet w 2014 r.

9.510.030,83

Liczba uczestników
łącznie
Liczba uczestników
w 2014 r.

900

1.781.127,06

674

Okres realizacji
projektu
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
Magdalena Kisiel
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(godziny prawnik/psycholog)
4. Warsztaty Umiejętności Społecznych
5. Środowiskowe grupy wsparcia
6. Warsztaty „Usamodzielnianie w sieci”
Dane o wykonawcach i uczestnikach
Liczba pracowników realizujących projekt: 81, w tym:
Liczba uczestników projektu: 674, w tym:
Centrala

7

Centrum Białystok

91

Centrum Białystok

6

Centrum Bydgoszcz

77

Centrum Bydgoszcz

9

Centrum Łódź

106

Centrum Łódź

8

Centrum Opole

100

Centrum Opole

9

Centrum Poznań

100

Centrum Poznań

8

Centrum Rzeszów
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75 | S t r o n a

Centrum Rzeszów

9

Centrum Warszawa

70

Centrum Warszawa

7

Centrum Wrocław

55

Centrum Wrocław

8

Umowy cywilno-prawne 10
Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2014 r.
Liczba osób, które się usamodzielniły

(zakładane/zrealizowane)
900/674

Realizacja obecnego okresu rozliczeniowego kończy się 31. marca 2015 r. Do
tego czasu wskaźniki zostaną zrealizowane.
Kryteria strategiczne dla projektu
Nie dotyczy

Organizacja spotkań integracyjnych, świątecznych i targów pracy dla osób niepełnosprawnych.
Oddział

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób
Niepełnosprawnych w Białymstoku
Rodzaj wydarzenia
Targi Pracy dla osób z niepełnosprawnością

Data 24. stycznia

Odbiorcy

osoby niepełnosprawne

Opis

Zadanie realizowane w ramach projektu „Od samodzielności do aktywności
zawodowej”. W Targach wzięło udział około 150 osób i 16 wystawców.

Oddział

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób
Niepełnosprawnych w Łodzi

Data 25. lutego
25. września

Rodzaj wydarzenia

Targi Pracy – dwie edycje

Odbiorcy

1) osoby z niepełnosprawnością – łącznie w obu edycjach 234 osoby
2) pracodawcy – łącznie 29 (w charakterze wystawców)
W 2014 r. zrealizowana została druga i trzecia edycja Targów Pracy w Łodzi.
Miejscem realizacji tych wydarzeń była siedziba łódzkiego Centrum Edukacji
i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych. Łódzkie targi cieszą się coraz
większą popularnością, umożliwiają bowiem bezpośredni kontakt pracodawców,
posiadających oferty pracy oraz osób, które poszukują pracy. Duża liczba osób
odwiedzających targi przełożyła się na wymierny efekt
w postaci nawiązanych kontaktów, które zakończyły się zatrudnieniem –
w 2014 r., w wyniku zorganizowanych w Oddziale Targów Pracy, zawarto ponad 20
umów o pracę.
Otrzymanie przez pracodawcę stoiska na targach poprzedzone było weryfikacją,
przeprowadzoną przez pośrednika pracy zatrudnionego w Fundacji. Osoby
niepełnosprawne, które odwiedziły targi, miały możliwość przygotowania się, pod
kierunkiem doradców zawodowych, do prezentacji przed pracodawcą.

Opis
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Oddział

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób
Niepełnosprawnych w Warszawie
Rodzaj wydarzenia
Targi pracy

Data 28. lutego

Odbiorcy

beneficjenci projektu „ Od samodzielności do aktywności ”

Opis

Beneficjenci projektu mieli okazję spotkać się z pracodawcami na terenie Oddziału w
Warszawie. Na wydarzenie zaproszono osoby, których wykształce-nie i kompetencje
pasowały do przedstawionych ofert pracy. Przedstawiciele pracodawców mieli
stworzoną możliwość odbycia wstępnych rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi
kandydatami .

Oddział

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób
Niepełnosprawnych w Bydgoszczy
Rodzaj wydarzenia
Targi Pracy

Data 21. marca

Odbiorcy

1)
2)
3)
4)
5)

beneficjenci projektu,
studenci uczelni wyższych,
uczniowie i absolwenci szkół o profilu specjalnym,
niepełnosprawni mieszkańcy Bydgoszczy i okolic,
osoby z otoczenia ON

Opis

Mottem przewodnim I Targów Pracy Bez Barier były „4 kroki do kariery”. Spotkanie
odbyło się na terenie Kampusu Wyższej Szkoły Gospodarki, przy
ul. Garbary 2, w Bydgoszczy. WSG współuczestniczyło w organizacji Targów Pracy.
Uczestnicy mogli przeanalizować swoje możliwości pod względem edukacji,
doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy oraz odpowiedzieć
na oferty pracy zgromadzonych na Targach pracodawców. Udział
w wydarzeniu potwierdziło 31 instytucji, a pośród nich: pracodawcy otwartego i
chronionego rynku pracy, przedstawiciele agencji pracy tymczasowej, biur karier i
instru-mentów rynku pracy. Obecne były również organizacje pozarządowe,
aktywnie działające na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz
inne instytucje, realizujące działania, służące polepszaniu sytuacji osób z
niepełnosprawnością w sferze edukacji
i aktywizacji zawodowej. W szeregach wystawców znalazły się również stanowiska
konsultacyjne PIP oraz PFRON. Relację z przebiegu Targów przygotowało Radio Pik.
Pozostając w kontakcie z obecnymi na targach pracodawcami potwierdzone zostało
5 zatrudnień. Z pozyskiwanych list obecności wynika, że Targi odwiedziło 150 osób.
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Oddział

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób
Niepełnosprawnych w Opolu
Rodzaj wydarzenia
II Opolskie Targi Pracy dla Osób Niepełnosprawnych
Odbiorcy

Opis

Data 26. marca

1) osoby niepełnosprawne,
2) środowisko lokalne,
3) pracodawcy, instytucje publiczne, organizacje
Wydarzenie miało na celu promowanie zatrudnienia osób z orzeczeniem
o niepełnosprawności na otwartym rynku pracy. Miało miejsce w Opolu
i dotyczyło opolskiego rynku pracy.

Oddział

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób
Niepełnosprawnych w Białymstoku
Rodzaj wydarzenia
Targi Pracy dla osób z niepełnosprawnością w Łomży

Data 27. marca

Odbiorcy

niepełnosprawne osoby

Opis

Zadanie realizowane w ramach projektu „Od samodzielności do aktywności
zawodowej”. W Targach wzięło udział ok. 100 osób i 11 wystawców.

Oddział

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób
Data 24. kwietnia
Niepełnosprawnych w Opolu
Rodzaj wydarzenia
Spotkanie informacyjne pt. „Pracownik niepełnosprawny w Twojej firmie”
Odbiorcy

Opis

Oddział

1) osoby niepełnosprawne,
2) środowisko lokalne,
3) pracodawcy, instytucje publiczne, organizacje
Wydarzenie miało na celu promowanie zatrudnienia osób z orzeczeniem
o niepełnosprawności na otwartym rynku pracy. Miało miejsce
w Częstochowie i dotyczyło rynku pracy powiatu częstochowskiego.

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób
Niepełnosprawnych w Opolu
Rodzaj wydarzenia
Dzień Otwarty Funduszy Europejskich
Odbiorcy

Opis

Data 07. maja

1) osoby niepełnosprawne,
2) środowisko lokalne,
3) pracodawcy, instytucje publiczne, organizacje
Podsumowania ostatnich 10 lat rozwoju naszego kraju i prezentacji zmian, jakie
nastąpiły w Polsce, dzięki wykorzystaniu unijnych dotacji.
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Oddział

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób
Niepełnosprawnych w Rzeszowie
Rodzaj wydarzenia
Dzień otwarty
Odbiorcy

Data 22. maja

1) osoby z niepełnosprawnością,
2) organizacje i instytucje ze środowiska lokalnego
Podczas wydarzenia odbyło się spotkanie z ekspertem Fundacji, Dariuszem Goskiem
oraz Moniką Struck-Peregończyk z Wyższej Szkoły Informatyki i
Zarządzania,dotyczące niepełnosprawnej młodzieży na rynku pracy.
Seminarium „Na prawo patrz”, zrealizowane przez prawniczkę z Oddziału Renatą
Kucaj oraz warsztaty „Nieziemskie metamorfozy”, prowadzone przez Pawła Żelazowłaściciela Studio Kreator Stylu i jego zespół.
Uczestnicy spotkania mogli skorzystać z porad doradców.
Polskie Radio Rzeszów zamieniło jeden z pokoi doradczych w mini studio radiowe, z
którego nadawano 3-godzinną audycję, dotyczącą sytuacji osób niepełnosprawnych
oraz samego wydarzenia.

Opis

Oddział

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób
Niepełnosprawnych w Białymstoku
Rodzaj wydarzenia
Targi Pracy dla osób z niepełnosprawnością

Data 29. sierpnia

Odbiorcy

niepełnosprawne osoby

Opis

Zadanie realizowane w ramach projektu „Od samodzielności do aktywności
zawodowej”. W Targach wzięło udział około 60 osób i 5 wystawców.

Oddział

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób
Niepełnosprawnych w Opolu

Data wrzesień–
październik

Rodzaj wydarzenia

Wyjścia edukacyjne do teatru, filharmonii, muzeum, biblioteki

Odbiorcy

beneficjenci Fundacji

Opis

Wyjścia edukacyjne miały na celu pokazanie różnych możliwości spędzania wolnego
czasu, aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz wzbudzenie w nich
zainteresowań.

Oddział

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób
Niepełnosprawnych w Bydgoszczy
Rodzaj wydarzenia
Giełda Pracy

Data 22. września

Odbiorcy

beneficjenci projektu, zainteresowani ofertami pracy tymczasowej

Opis

Giełda pracy zorganizowana została w odpowiedzi na zapotrzebowanie
beneficjentów Oddziału Fundacji w Bydgoszy w porozumieniu i z inicjatywy jednej z
prężnie działających bydgoskich Agencji Pracy Tymczasowej Flame Employment.
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Spotkanie przedstawicielki APT, pełniącej jednocześnie stanowisko rekrutera, odbyło
się w siedzibie Fundacji. W ramach spotkania osoby zainteresowane miały
sposobność przejścia zarówno rozmowy kwalifikacyjnej, jak i ścieżki rejestracyjnej.
Przedstawicielka APT przedstawiła zainteresowanym aktualne oferty skierowane do
osób niepełnosprawnych.

Oddział

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób
Niepełnosprawnych w Opolu
Rodzaj wydarzenia
Wycieczka do Parku Nauki i Rozrywki w Krasiejowie

Data październik

Odbiorcy

beneficjenci Fundacji

Opis

Wycieczka miała na celu zapoznanie beneficjentów z atrakcją regionu, jakim jest
Park Nauki i Rozrywki w Krasiejowie. Uczestnicy mieli okazję zobaczyć Park ewolucji,
pawilon paleontologiczny, ścieżkę edukacyjną wzdłuż wykopalisk archeologicznych.

Oddział

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób
Niepełnosprawnych w Opolu
Rodzaj wydarzenia
VI Opolskie Targi Organizacji Pozarządowych
Odbiorcy
Opis

Data 03.-04. października

1) osoby niepełnosprawne,
2) środowisko lokalne
Udział w VI Opolskich Targach Organizacji Pozarządowych – prezentacja oferty
Fundacji Aktywizacja.

Oddział

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób
Niepełnosprawnych we Wrocławiu
Rodzaj wydarzenia
Spotkanie integracyjne w e-Centrum w Gromadce

Data 14. października

Odbiorcy

1) beneficjenci projektu systemowego „Wsparcie środowiska osób
niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych”,
2) przedstawiciele lokalnych władz

Opis

Z inicjatywy Trenerki samodzielności w e-Centrum w Gromadce zorganizowane
zostało spotkanie integracyjne dla uczestników projektu systemowego
w ramach, którego odbyło się ognisko na terenie parku w Gromadce. Na spotkanie,
oprócz uczestników projektu, zaproszeni zostali przedstawiciele lokalnych władz, w
tym: Dariusz Pawliszczy – Wójt Gminy Gromadka i Leokadia Krawiecka - Dyrektor
GOPS w Gromadce oraz osoby współpracujące z e-Centrum.

Oddział

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób
Niepełnosprawnych w Poznaniu

Data 17.
października
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Rodzaj wydarzenia

Giełda Pracy

Odbiorcy

1) osoby z niepełnosprawnością,
2) pracodawcy,
3) organizacje pozarządowe
W Giełdzie Pracy, zorganizowanej na terenie Urzędu Miasta Poznania przez Fundację
i jednego z radnych wzięło udział 12 pracodawców oraz instytucje i organizacje
działające na rzecz ON (6 stanowisk). Celem wydarzenia było spotkanie
pracodawców oraz osób bezrobotnych z województwa wielkopolskiego.

Opis

Oddział

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób
Niepełnosprawnych w Bydgoszczy
Rodzaj wydarzenia
Targi Pracy

Data 06. listopada

Odbiorcy

1)
2)
3)
4)
5)

beneficjenci projektu
studenci uczelni wyższych,
uczniowie i absolwenci szkół o profilu specjalnym,
niepełnosprawni mieszkańcy Bydgoszczy i okolic,
osoby z otoczenia ON

Opis

Mottem przewodnim II Targów Pracy Bez Barier było hasło „Niepełnosprawni –
Pełnosprawni w Pracy”. Organizatorem Targów była Fundacja i Wyższa Szkoła
Gospodarki w Bydgoszczy. Spotkanie odbyło się na terenie Kampusu WSG. Udział w
Targach potwierdziło 15 pracodawców różnych branż: IT, ochroniarska, usługowohandlowa, telemarketingowa, finansowa, produkcyjna, techniczna. Osoby, które
uczestniczyły w Targach, oprócz konkretnych ofert zatrudnienia, miały okazję
uzyskać wskazówki na temat przysługujących dofinansowań, w tym na sprzęt
komputerowy, rehabilitacyjny oraz poznać ofertę organizacji, realizujących działania,
zmierzające do podwyższania kwalifikacji społecznych i zawodowych. Relację
z przebiegu Targów przygotowało Radio Pik. Z list obecności wynika, że Targi
odwiedziło 71 osób.

Oddział

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób
Niepełnosprawnych we Wrocławiu
Rodzaj wydarzenia
Zwiedzanie galerii nadodrzańskich

Data

13. listopada

Odbiorcy

beneficjenci

Opis

Zwiedzanie nadodrzańskich galerii – wystawa fotografii, Piecowni, kawiarnio-szwalni
Róża Rozpruwacz, Info-punkt Nadodrze

Oddział

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób
Niepełnosprawnych w Białymstoku
Rodzaj wydarzenia
Targi Pracy dla osób z niepełnosprawnością

Data 19. listopada
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Odbiorcy

osoby niepełnosprawne

Opis

Zadanie realizowane w ramach projektu „Od samodzielności do aktywności
zawodowej”. W Targach wzięło udział około 200 osób i 26 wystawców.

Oddział

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób
Data 20.– 31. grudnia
Niepełnosprawnych we Wrocławiu
Rodzaj wydarzenia
– wystawa fotograficzna, wykonana przez uczestników szkolenia zawodowego
„Fotoreporter”, dostępna w holu siedziby Oddziału Fundacji we Wrocławiu
– udział w obsłudze fotograficznej spektaklu „Pokolenie P: Prokofiew”
w reżyserii Michała Znanieckiego, 16. grudnia 2014 r.
– sesja fotograficzna w Wytwórni Filmów Fabularnych we Wrocławiu
– sesja fotoreporterska w okolicach planu zdjęciowego do najnowszego filmu
Stevena Spielberga
– udział w wydarzeniu Wrocław Fashion Meeting 2014 na Stadionie Wrocław
– udział w otwarciu Jarmarku Noworocznego na wrocławskim Rynku
Odbiorcy
1) grupa szkolenia zawodowego „Fotoreporter” (działania fotoreporterskie)
2) beneficjenci wszystkich projektów, realizowanych w Oddziale Fundacji we
Wrocławiu oraz potencjalni klienci Fundacji (wystawa fotografii).
Opis

W ramach szkoleń zawodowych z zakresu „Fotoreporter” i udziału beneficjentów
projektu „Profesjonalni Niepełnosprawni” w obsłudze spektaklu „Pokolenie P:
Prokofiew” w reżyserii Michała Znanieckiego 16.12.2014 r. w ramach współpracy z
Biurem Festiwalowym ESK 2016
i Fundacją Jutropera powstała wystawa prac fotograficznych z działań
fotoreporterskich 8-osobowej grupy szkoleń zawodowych, dostępna dla
zwiedzających w Oddziale Wrocław.

Oddział

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób
Niepełnosprawnych we Wrocławiu
Rodzaj wydarzenia
Moda na Nadodrzu

Data

16. listopada

Odbiorcy

beneficjenci

Opis

Udział w wydarzeniu Info-punktu Nadodrze, mającym na celu promocję lokalnych
projektantów mody. Zwiedzanie stoisk, udział w konkursach
i zabawach.

Oddział

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób
Data 25. listopada
Niepełnosprawnych w Opolu
Rodzaj wydarzenia
Wystąpienie na konferencji pt. „Od niepełnosprawności do aktywności”
Odbiorcy

1) osoby niepełnosprawne,
2) środowisko lokalne,
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3) pracodawcy, instytucje publiczne, organizacje, szkoły wyższe
Opis

Konferencja promowała aktywność osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach
życia. Fundację reprezentowała Anna Kałużna, która wygłosiła referat pt. „Dobre
praktyki w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych”.

Oddział

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób
Niepełnosprawnych w Poznaniu
Rodzaj wydarzenia
Giełda Pracy
Odbiorcy
Opis

Data 08. grudnia

1) osoby z niepełnosprawnością w projekcie „Profesjonalni niepełnosprawni”
2) pracodawcy
Giełda pracy, organizowana w oddziale wielkopolskim Fundacji, w ramach projektu
„Profesjonalni Niepełnosprawni”.

Oddział

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób
Niepełnosprawnych we Wrocławiu
Rodzaj wydarzenia
Wyjście do ZOO

Data

11. grudnia

Odbiorcy

beneficjenci

Opis

Wspólne wyjście z uczestnikami projektu „Krok do Samodzielności” do
wrocławskiego ZOO.

Oddział

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób
Niepełnosprawnych w Opolu
Rodzaj wydarzenia
Wigilia dla beneficjentów
Odbiorcy
Opis

Oddział

1) beneficjenci Fundacji
2) pracownicy Fundacji
Organizacja Wigilii miała na celu zintegrowanie beneficjentów, pokazanie, że nie
pozostają sami ze swoimi problemami, że Fundacja jest otwarta na ich potrzeby i
oczekiwania.

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób
Niepełnosprawnych w Białymstoku
Rodzaj wydarzenia
Spotkanie świąteczne
Odbiorcy

Opis

Data 15. grudnia

Data 19. grudnia

1) aktualni i byli beneficjenci Fundacji
2) przedstawiciele innych organizacji
3) pracownicy
Coroczne spotkanie świąteczne, organizowane przez pracowników Oddziału. Udział
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wzięło około 50 osób.
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12. Wykaz uchwał przyjętych w 2014 r.
Lp.

Data

Treść uchwały

1

Uchwała nr 1
z dnia
02.01.2014

2

Uchwała nr 1
z dnia
13.01.2014

3

Uchwała nr 1
z dnia
16.01.2014

4

Uchwała nr 1
z dnia
29.01.2014

5

Uchwała nr 1(a)
z dnia
29.01.2014

W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w projekcie „Przedsiębiorczy
niepełnosprawni”. Nr umowy UDA-POKL.06.02.00-10-108/13 z dnia 26.
września 2013 r.
Powołuje się Komisję Rekrutacyjną do prac przy II etapie rekrutacji
w projekcie „Przedsiębiorczy niepełnosprawni” w składzie:
Karolina Sielecka – członek Komisji ze strony Lidera;
Katarzyna Ziętkowska – członek Komisji ze strony Lidera;
Marta Karolewska – członek Komisji ze strony Partnera;
Tomasz Piestrak – członek Komisji ze strony Partnera.
Prace i zakres obowiązków Komisji Rekrutacyjnej określa Regulamin
Rekrutacji do Projektu „Przedsiębiorczy niepełnosprawni”.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zarząd Fundacji Aktywizacja, zwanej dalej Fundacją, z siedzibą przy
ul. Wiśniowej 40b w Warszawie, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze
Sądowym pod numerem KRS 0000049694, wprowadza w życie aktualizację
następujących dokumentów: 1) instrukcji zarządzania systemem
informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Fundacji
Aktywizacja wraz z załącznikami; 2) polityki bezpieczeństwa informacji
w zakresie danych osobowych w Fundacji Aktywizacja.
Zarząd Fundacji Aktywizacja, zwanej dalej Fundacją, z siedzibą przy
ul. Wiśniowej 40b w Warszawie, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze
Sądowym pod numerem KRS 0000049694, przyjmuje z dniem 16. stycznia
2014 r. do wdrożenia dokument "Księga znaku Fundacji Aktywizacja" – jako
opis wytycznych, dotyczących logo Fundacji, zasad jego stosowania,
dopuszczalnych wersji itp., w brzmieniu zgodnym z Załącznikiem
nr 1 do niniejszej uchwały.
Zarząd Fundacji Aktywizacja, zwanej dalej Fundacją, z siedzibą przy
ul. Wiśniowej 40b w Warszawie, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze
Sądowym pod numerem KRS 0000049694, niniejszym udziela Pani Izabeli
Terka pełnomocnictwa do reprezentowania Fundacji na spotkaniu
"Federacji Opolskich Organizacji Pozarządowych" w dniu 29. stycznia 2014 r.
Na podstawie § 5 Regulaminu wynagradzania pracowników, uchwala
się, co następuje:
1. Zarząd Fundacji Aktywizacja postanawia zasilić fundusz premiowy kwotą
81 596,60 złotych (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset
dziewięćdziesiąt sześć 60/100 złotych);
2. Zarząd Fundacji, po uzyskaniu opinii bezpośrednich przełożonych, kierując
się kryteriami oceny: wypracowane rezultaty i zaangażowanie, przyznaje
premie motywacyjne pracownikom w kwocie łącznej brutto brutto
(z kosztami pracodawcy): 81 596,60 złotych (słownie: osiemdziesiąt jeden
tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć 60/100 złotych);
3. Listę osób uprawnionych oraz wysokość przyznanej premii określa
Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały;
4. Informacja o przyznanych premiach zostanie przekazana pracownikom
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6

Uchwała nr 1
z dnia
07.04.2014

7

Uchwała nr 1
z dnia
23.04.2014

8

Uchwała nr 1
z dnia
25.04.2014

9

Uchwała nr 2
z dnia
25.04.2014

10

Uchwała nr 3
z dnia
25.04.2014

przez bezpośrednich przełożonych;
5. Premie zostaną wypłacone w terminie wypłaty najbliższego
wynagrodzenia;
6. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Pionu Finansów
i Administracji.
W sprawie powołania Komisji Oceny Wniosków w projekcie „Przedsiębiorczy
niepełnosprawni”. Nr umowy UDA-POKL.06.02.00-10-108/13 z dnia 26.
września 2013 r.
Powołuje się Komisję Oceny Wniosków w projekcie „Przedsiębiorczy
niepełnosprawni” w składzie:
Anna Pilawska –przewodnicząca Komisji ze strony Lidera;
Izabela Anuszewska – członek Komisji ze strony Lidera;
Bogdan Lewiński – członek Komisji ze strony Partnera;
Katarzyna Herman – członek Komisji ze strony Partnera;
Kinga Mrówczyńska– członek Komisji ze strony Partnera.
Prace i zakres obowiązków Komisji Oceny Wniosków określa Regulamin
Komisji Oceny Wniosków, stanowiący załącznik do Regulaminu Projektu
„Przedsiębiorczy niepełnosprawni”.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zarząd Fundacji Aktywizacja, zwanej dalej Fundacją, z siedzibą przy
ul. Wiśniowej 40b w Warszawie, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze
Sądowym pod numerem KRS 0000049694, podejmuje decyzję
o przystąpieniu do Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.
Zarząd Fundacji Aktywizacja, podejmuje decyzję o zaciągnięciu pożyczki
w Funduszu Pożyczkowym Pafpio w wysokości 345 000,00 zł (słownie:
trzysta czterdzieści pięć tysięcy złotych) na realizację celów statutowych.
Pożyczka przeznaczona będzie na cele statutowe (zabezpieczneie realizacji
projektów) Fundacji i spłacona zostanie ze środków otrzymanych w ramach
realizowanych projektów finansowanych ze środków PFRON :
1 "Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych –
Oddziały Bydgoszcz i Łódź";
2."Od samodzielności do aktywności" do dnia 15.07.2014 r. Dopełnienia
formalności, związanych z podpisaniem umowy pożyczki i weksla in blanco,
stanowiącego zabezpieczenie spłaty pożyczki powierza się Prezesowi
Zarządu Fundacji Panu Bartoszowi Mioduszewskiemu oraz Członkowi
Zarządu Fundacji Pani Iwonie Raszei - Ossowskiej. W głosowaniu nad
przyjęciem uchwały brało udział 4 członków Zarządu Fundacji: za przyjęciem
uchwały głosowało 4 osoby, przeciwko uchwale głosowało - osób, od
głosowania wstrzymało się - osób.
Zarząd Fundacji Aktywizacja, zwanej dalej Fundacją, z siedzibą przy
ul. Wiśniowej 40b w Warszawie, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze
Sądowym pod numerem KRS 0000049694, mając wszelkie prawa
do reprezentowania Fundacji niniejszym udziela Pani Iwonie Raszei –
Ossowskiej - Dyrektor Pionu Finansów i Administracji upoważnienia
w okresie od 08. maja 2014 r. do 09. maja 2014 r. do jednoosobowego
podpisywania dokumentów w imieniu Zarządu, bez zaciągania zobowiązań.
Zarząd Fundacji Aktywizacja, zwanej dalej Fundacją, z siedzibą przy
ul. Wiśniowej 40b w Warszawie, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze
Sądowym pod numerem KRS 0000049694, mając wszelkie prawa
do reprezentowania Fundacji upoważnia Prezesa Zarządu Bartosza
Mioduszewskiego i Członka Zarządu Fundacji Panią Iwonę Raszeja-Ossowską
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do:
1) podpisania aneksów do umów o numerach ZZO/000238/07/D
i ZZO/000286/07/D;
2) zawarcia umów notarialnych dotyczących aneksów do umów o numerach
ZZO/000238/07/D i ZZO/000286/07/D.
Zarząd Fundacji Aktywizacja, zwanej dalej Fundacją, z siedzibą przy
ul. Wiśniowej 40b w Warszawie, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze
Sądowym pod numerem KRS 0000049694, mając wszelkie prawa
do reprezentowania Fundacji niniejszym udziela Panu Przemysławowi Żydok
upoważnienia w okresie od 28. kwietnia 2014 r. do 05. maja 2014 r. oraz
w okresie od 8. maja do 9. maja 2014 r. do zastępowania kierownika
projektu "Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów
wiejskich i małomiasteczkowych" i podpisywania dokumentów wynikających
z tej roli bez zaciągania zobowiązań.
Zarząd Fundacji Aktywizacja, zwanej dalej Fundacją, z siedzibą przy
ul. Wiśniowej 40b w Warszawie, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze
Sądowym pod numerem KRS 0000049694, mając wszelkie prawa
do reprezentowania Fundacji niniejszym udziela Pani Anzhela Maslava
upoważnienia w okresie od 28. kwietnia 2014 r. do 06. maja 2014 r.
do zastępowania Kierownika Działu Rozliczeń i Koordynatora Finansowego
w projekcie "Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów
wiejskich i małomiasteczkowych" do podpisywania dokumentów
bez zaciągania zobowiązań.
W imieniu Zarządu Fundacji Aktywizacja upoważniamy Panią Emilię
Grybowicz legitymującą się dowodem osobistym o numerze ARZ074676
do jednoosobowego podpisywania „za zgodność z oryginałem” kopii
dokumentów przedkładanych do wniosków o płatność dotyczących
projektów konkursowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanych przez
Fundację Aktywizacja:
Profesjonalni niepełnosprawni (POKL.07.04.00-20-001/12),
Aktywni od zaraz. Staże i szkolenia specjalistyczne dla osób
niepełnosprawnych (POKL.07.04.00-16-007/12-00),
E-pracownik: specjalista ds. promocji i sprzedaży w Internecie
(POKL.07.04.00-16-006/12),
Profesjonalni niepełnosprawni na Dolnym Śląsku (POKL.07.04.00-02-018/1300),
Kompetencje ICT szansą dla grup defaworyzowanych na podlaskim rynku
pracy (POKL.09.06.02-20-030/12),
Akademia kompetencji ICT na Podkarpaciu (POKL .09.06.02-18-162/12),
Kompetencje ICT dla osób niepełnosprawnych w województwie opolskim”
(POKL.09.06.02-16-079/12),
Przedsiębiorczy niepełnosprawni (POKL.06.02.00-10-108/13).
Zgodnie z § 6 pkt 1 Regulaminu wydatkowania środków finansowych
Fundacji Aktywizacja, Zarząd Fundacji podejmuje decyzję o odstąpieniu
od stosowania procedury rozeznania rynku, określonej w § 3 Regulaminu,
w przypadku zlecania zakupu usług, dostaw lub robót budowlanych
o wartości powyżej 20 tys. zł netto i poniżej 14 tys. euro netto, w ramach
projektów:
Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnoprawnych Oddziały Bydgoszcz i Łódź - umowa ZZO/000238/07/D,
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Od samodzielności do aktywności zawodowej - umowa ZZO/000286/07/D,
Krok do samodzielności – umowa ZZO/000308/07/D,
Profesjonalni Niepełnosprawni - umowa ZZO/000319/07/D.
Zarząd podejmuje decyzję o zastosowaniu trybu rozpoznania cen, o którym
mowa w § 2 Regulaminu.
Zarząd Fundacji Aktywizacja, zwanej dalej Fundacją, z siedzibą przy
ul. Wiśniowej 40b w Warszawie, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze
Sądowym pod numerem KRS 0000049694, mając wszelkie prawa
do reprezentowania Fundacji niniejszym udziela Pani Katarzynie Leśko –
Loda Kierownikowi Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób
Niepełnosprawnych w Warszawie pełnomocnictwa do zarządzania placówką
i reprezentowania jej na zewnątrz, a w szczególności składania oświadczeń
woli w imieniu Fundacji w zakresie:
-zawierania umów z beneficjentami ostatecznymi, w tym: umów
uczestnictwa w projekcie/szkoleniu/warsztacie, umów kierujących
beneficjenta ostatecznego na szkolenia zewnętrzne /staż/praktykę
realizowane w ramach projektów, umów o wypożyczenie sprzętu
komputerowego beneficjentom,
- zawierania umów o współpracy Oddziału z jednostkami działającymi
na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
na terenie oddziaływania Oddziału (m.in. Powiatowe Urzędy Pracy, Ośrodki
Pomocy Społecznej, organizacje pozarządowe),
- zawierania umów z pracodawcą o świadczeniu usług Agencji Zatrudnienia
działającej przy Oddziale,
- zawierania umów w sprawie organizacji praktyk i staży z podmiotami
zewnętrznymi,
- zawierania umów z wolontariuszami,
- zawierania umów ze stażystami,
- zawierania umów zakupu usług/towarów do kwoty 5.000,00 zł,
- zawierania umów cywilno-prawnych w ramach projektu „Wsparcie
środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich
i małomiasteczkowych” z trenerami samodzielności oraz mentorami
oraz do podpisywania następujących dokumentów:
- pism zewnętrznych wychodzących dotyczących działań Oddziału,
- potwierdzania kopii dokumentów za zgodność z oryginałem dot. projektów
realizowanych w Oddziale i innych dokumentów związanych z bieżącym
funkcjonowaniem Oddziału,
- zaświadczeń/certyfikatów o ukończeniu/udziale w projekcie/szkoleniu/
warsztacie/kursie, oraz zaświadczeń o uczestnictwie w formie/formach
wsparcia na wniosek beneficjenta ostatecznego ,
- referencji dla podwykonawców realizujących działania w Oddziale,
- skierowania kandydata do pracy na wstępne badania lekarskie,
- zgłoszeń udziału w szkoleniach dla pracowników Oddziału.
Zarząd Fundacji Aktywizacja, zwanej dalej Fundacją, z siedzibą przy
ul. Wiśniowej 40b, lok 8 w Warszawie, zarejestrowanej w Krajowym
Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000049694, niniejszym upoważnia
Panią Iwonę Raszeję – Ossowską do podpisania i złożenia w imieniu Fundacji
wniosku o dofinansowanie projektu " Akademia Liderów Integracji Cyfrowej
- ALICE II". Wniosek zostanie złożony w odpowiedzi na ogłoszony przez
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji konkurs ofert na realizację w roku
2014 zadania publicznego pod nazwą "Nowatorskie inicjatywy na rzecz
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Uchwała nr 1
z dnia
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rozwoju umiejętności programowania oraz budowania kapitału społecznego
z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Zarząd Fundacji Aktywizacja, zwanej dalej Fundacją, z siedzibą przy
ul. Wiśniowej 40b w Warszawie, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze
Sądowym pod numerem KRS 0000049694, niniejszym udziela Pani Iwonie
Raszei-Ossowskiej – Dyrektorowi Pionu Finansów i Administracji
pełnomocnictwa do wypowiedzenia umowy o pracę Pani Barbarze
Krawczyk-Kroguleckiej.
Zarząd Fundacji Aktywizacja, zwanej dalej Fundacją, z siedzibą przy
ul. Wiśniowej 40b w Warszawie, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze
Sądowym pod numerem KRS 0000049694, mając wszelkie prawa
do reprezentowania Fundacji niniejszym udziela Panu Grzegorzowi Wilczek
upoważnienia do podpisania umów użyczenia oprogramowania Microsoft
przekazanego w ramach projektu „Młodzi -> Aktywni -> Zatrudnieni”.
Zarząd Fundacji Aktywizacja, zwanej dalej Fundacją, z siedzibą przy
ul. Wiśniowej 40b w Warszawie, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze
Sądowym pod numerem KRS 0000049694, upoważnia Prezesa Zarządu
Fundacji Pana Bartosza Mioduszewskiego do reprezentowania Fundacji
na Walnym Zebraniu Członków Mazowi, które odbędzie się 2. czerwca
2014 r.
Na podstawie § 8 ust.2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 1. grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. Nr 148,
poz.973) uchwala się Regulamin zwrotu kosztu zakupu okularów
korygujących wzrok pracownikom Fundacji Aktywizacja stanowiący
Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
Na podstawie art. 675 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy(Dz.U. z 1998 r. nr 21,poz.94 ze zm.) ustala się Regulamin telepracy,
zgodnie z treścią Załącznika nr 1. do niniejszej Uchwały. Regulamin wchodzi
w życie z dniem ogłoszenia.
Na podstawie art. 104-1043 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21,poz.94 ze zm.) ustala się Regulamin pracy,
zgodnie z treścią Załącznika nr 1. do niniejszej Uchwały. Regulamin wchodzi
w życie po upływie 2 tygodni od podania go pracownikom do wiadomości.
Uchwala się maksymalną stawkę brutto kwoty refundacji zakupu okularów
korygujących wzrok określonej w § 3 Regulaminu zwrotu kosztów zakupu
okularów korygujących wzrok pracownikom Fundacji Aktywizacja w kwocie
70 zł. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Na podstawie § 5 Regulaminu wynagradzania pracowników, uchwala się,
co następuje:
1. Zarząd Fundacji Aktywizacja postanawia zasilić fundusz premiowy kwotą
81 750,00 złotych (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset
pięćdziesiąt złotych),
2. Zarząd Fundacji po uzyskaniu opinii bezpośrednich przełożonych, kierując
się kryteriami oceny: wypracowane rezultaty i zaangażowanie, przyznaje
premie motywacyjne pracownikom w kwocie Łącznej brutto brutto
(z kosztami pracodawcy): 81 750,00 złotych (słownie: osiemdziesiąt jeden
tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych),
3. Listę osób uprawnionych oraz wysokość przyznanej premii określa
Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały,
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4. Informacja o przyznanych premiach zostanie przekazana pracownikom
przez bezpośrednich przełożonych,
5. Premie zostaną wypłacone w terminie wypłaty najbliższego
wynagrodzenia,
6. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Pionu Finansów
i Administracji.
Zarząd Fundacji Aktywizacja, zwanej dalej Fundacją, z siedzibą przy
ul. Wiśniowej 40b lok.8 w Warszawie, zarejestrowanej w Krajowym
Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000049694, upoważnia Wiceprezes
Zarządu Fundacji Panią Agatę Gawską do reprezentowania Fundacji
na Walnym Zebraniu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych ,
które odbędzie się 30. czerwca 2014 r.
Zarząd Fundacji Aktywizacja, zwanej dalej Fundacją, z siedzibą przy
ul. Wiśniowej 40b lok.8 w Warszawie, zarejestrowanej w Krajowym
Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000049694, mając wszelkie prawa
do reprezentowania Fundacji niniejszym udziela Pani Dorocie Kowalskiej
Kierownikowi Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób
Niepełnosprawnych we Wrocławiu pełnomocnictwa do reprezentowania
Fundacji na walnym zabraniu Dolnośląskiej Federacji Organizacji
Pozarządowych.
Zarząd Fundacji Aktywizacja, zwanej dalej Fundacją, z siedzibą przy
ul. Wiśniowej 40b lok 8 w Warszawie, zarejestrowanej w Krajowym
Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000049694, mając wszelkie prawa
do reprezentowania Fundacji udziela Pani Łucji Kornaszewskiej – Antoniuk
upoważnienia do jednoosobowego podpisania wniosku o płatność
za miesiąc czerwiec 2014 r. w projekcie „Wsparcie środowiska osób
niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych.”
Zarząd Fundacji Aktywizacja, zwanej dalej Fundacją, z siedzibą przy
ul. Wiśniowej 40b lok 8 w Warszawie, zarejestrowanej w Krajowym
Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000049694, mając wszelkie prawa
do reprezentowania Fundacji upoważnia Pana Andrzeja Ryfińskiego –
Koordynatora projektu „Aktywni od zaraz. Staże i szkolenia specjalistyczne
dla osób niepełnosprawnych” (legitymującego się dowodem osobistym
o numerze AGE 046772) do podpisywania dokumentacji dotyczącej
projektu „Aktywni od zaraz. Staże i szkolenia specjalistyczne dla osób
niepełnosprawnych”(nr w KSI: POKL.07.04.00-16-007/12) podczas kontroli
na miejscu, która odbędzie się w terminie 3-4. lipca 2014 r.
Zarząd Fundacji Aktywizacja, zwanej dalej Fundacją, z siedzibą przy
ul. Wiśniowej 40b lok 8 w Warszawie, zarejestrowanej w Krajowym
Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000049694, mając wszelkie prawa
do reprezentowania Fundacji upoważnia Panią Paulinę Skierkowską
legitymującą się dowodem osobistym o numerze AUU 581264 do składania
w imieniu Zarządu wyjaśnień oraz podpisywania dokumentacji projektu
„Aktywni od zaraz. Staże i szkolenia specjalistyczne dla osób
niepełnosprawnych” ” (nr w KSI: POKL.07.04.00-16-007/12) podczas kontroli
na miejscu, która odbędzie się w terminie 3-4. lipca 2014 r.
Zarząd Fundacji Aktywizacja upoważnia Huberta Rasińskiego Specjalistę
ds. rozliczeń , do podpisywania "za zgodność z oryginałem" dokumentów
w projekcie "Przedsiębiorczy niepełnosprawni”. Zakres upoważnienia
określa załącznik, stanowiący integralną część niniejszej uchwały.
Zarząd Fundacji Aktywizacja rozszerza upoważnienie dla Justyny Szpilak,
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Kierownika Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób
Niepełnosprawnych w Oddziale Fundacji Aktywizacji w Opolu, określone
w uchwale nr 1 Zarządu Fundacji Aktywizacja z dnia 13. grudnia 2013 r.
Zakres rozszerzenia upoważnienia określa załącznik, stanowiący integralną
część niniejszej uchwały.
Zarząd Fundacji podejmuje decyzję o zaciągnięciu pożyczki w TISE
w wysokości 200 000 zł (dwieście tysięcy złotych) na zapewnienie płynności
finansowej projektu prowadzonego przez fundację w ramach POKL:
"Profesjonalni niepełnosprawni"; nr umowy POKL.07.04.00-20-001/12.
Pożyczka przeznaczona będzie na realizacje projektu Profesjonalni
niepełnosprawni i zostanie spłacona po otrzymaniu transzy do dnia
25. grudnia 2014 r., jednak nie później niż 10 dni roboczych od daty
otrzymania ostatniej raty środków projektowych. Dopełnienia formalności
związanych z podpisaniem umowy pożyczki i weksla in blanco stanowiącego
zabezpieczenie spłaty pożyczki powierza się Wiceprezes Fundacji Pani
Agacie Gawskiej oraz Członkowi Zarządu Fundacji Pani Łucji Kornaszewskiej.
W głosowaniu nad przyjęciem uchwały brało udział 2 członków Zarządu
Fundacji:
- za przyjęciem uchwały głosowało 2 osoby,
- przeciwko uchwale głosowało 0 osób,
- od głosowania wstrzymało się 0 osób.
Zarząd Fundacji Aktywizacja rozszerza upoważnienie dla Pawła Gwoździa,
Kierownika Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób
Niepełnosprawnych w Oddziale Fundacji Aktywizacji w Łodzi, określone
w uchwale nr 1 Zarządu Fundacji Aktywizacja z dnia 13. grudnia 2013 r.
Zakres rozszerzenia upoważnienia określa załącznik, stanowiący integralną
część niniejszej uchwały.
Zarząd Fundacji Aktywizacja zwanej dalej Fundacją, z siedzibą przy
ul. Wiśniowej 40b w Warszawie, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze
Sądowym pod numerem KRS 0000049694 zgodnie z pkt.2 „Instrukcji
zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych
osobowych w Fundacji Aktywizacja” oraz pkt.6.2.1 „Polityki bezpieczeństwa
informacji w zakresie danych osobowych w Fundacji Aktywizacja”
postanawia powierzyć Pani Pavlinie Suchankovej Dyrektorowi Pionu
Finansów Administracji funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
Zarząd Fundacji podejmuje decyzję o zaciągnięciu pożyczki w Polsko
Amerykańskim Funduszu Pożyczkowym Inicjatyw Obywatelskich
w wysokości 400000 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) na zapewnienie
płynności finansowej projektu prowadzonego przez fundację w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: „Wsparcie środowiska osób
niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych"; nr umowy:
POKL.01.03.06-00-074/13-00.
Pożyczka przeznaczona będzie na realizację projektu „Wsparcie środowiska
osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych"
i zostanie spłacona po otrzymaniu transzy do dnia 31. października 2014 r.,
jednak nie później niż 10 dni roboczych od daty otrzymania ostatniej raty
środków projektowych.
Dopełnienia formalności związanych z podpisaniem umowy pożyczki
i weksla in blanco stanowiącego zabezpieczenie spłaty pożyczki powierza
się Wiceprezes Fundacji Pani Agacie Gawskiej oraz Członkowi Zarządu
Fundacji Pani Łucji Kornaszewskiej.
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36

Uchwała nr 1
z dnia
15.12.2014

W głosowaniu nad przyjęciem uchwały brało udział 3 członków Zarządu
Fundacji:
- za przyjęciem uchwały głosowało 3 osoby,
- przeciwko uchwale głosowało 0 osób,
- od głosowania wstrzymało się 0 osób.
Zarząd Fundacji Aktywizacja, podejmuje decyzję o zaciągnięciu pożyczki
w Funduszu Pożyczkowym PAFPIO w wysokości 415 000,00 zł (słownie:
czterysta piętnaście tysięcy złotych) na realizację celów statutowych.
Pożyczka przeznaczona będzie na cele statutowe Fundacji i spłacona
zostanie ze środków otrzymanych w ramach realizowanych projektów
finansowanych ze środków PFRON :
„Od samodzielności do aktywności" do dnia 31.03.2015 r.
Dopełnienia formalności związanych z podpisaniem umowy pożyczki
i weksla in blanco stanowiącego zabezpieczenie spłaty pożyczki powierza
się Prezesowi Zarządu Fundacji Panu Bartoszowi Mioduszewskiemu
oraz Wiceprezes Zarządu Fundacji Pani Agacie Gawskiej. W głosowaniu
nad przyjęciem uchwały brało udział 2 członków Zarządu Fundacji:
za przyjęciem uchwały głosowało 2 osoby, przeciwko uchwale głosowało 0
osób, od głosowania wstrzymało się 0 osób.

Załączniki do uchwał gromadzone są w Biurze Zarządu Fundacji wraz z podjętymi uchwałami.
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13. Wykaz kontroli przeprowadzonych w 2014 r.

Lp.

1

Data
kontroli

18. lutego

Organ kontroli

Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych

Upoważnienie

Sylwia Daniłowska
Marta Czarnecka

Warszawa

2

10.–11.
kwietnia

Urząd Marszałkowski
Województwa
Podlaskiego
Białystok

3

23. kwietnia

Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
Warszawa

4

5

16. maja

28.–29. maja

Urząd m.st.
Warszawy

Wojewódzki Urząd
Pracy w Łodzi

z dnia 27.03.2014
EFS.V.44.4.14.2014
Dorota Gilejko
Agnieszka Żuk
Marcin Robieniek

Zakres przedmiotowy
kontroli

Zalecenia pokontrolne

Wizyta monitorująca w miejscu
realizacji projektu pt. „Wsparcie
środowiska osób niepełnosprawnych
z terenów wiejskich i małomiasteczkowych” – szkolenie zawodowe
wewnętrzne organizowane
w Centrum Szkoleniowym Falenty.
Brak oznaczenia prezentacji zgodnie
Zakres wizyty:
z Wytycznymi – zalecenie zostało
– sprawdzenie prowadzonych dziawdrożone.
łań informacyjno-promocyjnych;
– sprawdzenie kwalifikowalności
uczestników biorących udział
w monitorowanej formie wsparcia;
– sprawdzenie dokumentacji dotyczącej monitorowanej formie
wsparcia.
Kontrola projektu pt. „Kompetencje
ICT szansą grup defaworyzowanych
na podlaskim rynku pracy”
POKL.09.06.02-20-030/12

Zalecenia pokontrolne – uchybienia
o niskim stopniu istotności (błędy
pisarskie) – wdrożone 16. czerwca.

Zgodnie z upoważnieniem.

Sylwia Daniłowska
Marta Czarnecka
Jarosław Tokarski
Agata Witulska

Wizyta monitorująca projekt
pt. „Wsparcie środowiska osób
niepełnosprawnych z terenów
wiejskich i małomiasteczkowych”
w biurze projektu Fundacji
Aktywizacja, dotycząca:
– sprawdzenia dokumentacji
rozliczeniowej, obejmującej
wydatki przedstawione w okresie
realizacji projektu do rozliczenia;
– sprawdzenia prowadzonych
działań merytorycznych
oraz promocyjno-informacyjnych;
– sprawdzenia dokumentacji w zakresie prowadzonych w projekcie
działań merytorycznych;
– sprawdzenia sposobu przechowywania dokumentacji wytworzonej
w projekcie.

Ewa Lipińska

Umowa nr PS/B/VI/3/3/164/20142015

Nr 63 –
16/6.2/POKL/14

Kontrola projektu pt.
„Przedsiębiorczy niepełnosprawni”
POKL.06.02.00-10-108/13

A. Kwiatkowska
K. Baran
A. Promny

Sprawdzenie realizacji rzeczowej
zadań w okresie 01.10.13-27.05.14,
zaawansowania finansowego i prawidłowości rozliczonych wydatków.

Zalecenia, zawarte w raporcie
z przeprowadzonej wizyty
monitorującej, zostały wdrożone.

Brak zaleceń.

Nie stwierdzono uchybień.
Brak zaleceń pokontrolnych.
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NU. 0116-49/PP/14
6

7

03.–04. lipca

22. sierpnia

Wojewódzki Urząd
Pracy w Opolu

Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
Warszawa

8

9

10

23. września
–16.
października

17.
października

21.
października

Urząd Marszałkowski
Województwa
Podlaskiego
Białystok

Oddział Mazowiecki
PFRON
Warszawa
Dolnośląski
Wojewódzki Urząd
Pracy

Piotr Panas
Grzegorz Szelówka
Tomasz Smolewski

Sylwia Daniłowska
Jarosław Tokarski
Marta Czarnecka

Kontrola projektu pt. „Aktywni
od zaraz. Staże i szkolenia
specjalistyczne dla ON”
POM.07.04.00-16-007/12-00.
Zgodnie z upoważnieniem.
Wizyta monitorująca projekt
w siedzibie Oddziału w Warszawie
pt. „Wsparcie środowiska osób
niepełnosprawnych z terenów
wiejskich i małomiasteczkowych”
dotycząca:
– sprawdzenia dokumentacji
rozliczeniowej, obejmującej wydatki
przedstawione w okresie realizacji
projektu do rozliczenia;
– sprawdzenia prowadzonych działań merytorycznych oraz promocyjno-informacyjnych;
– sprawdzenia dokumentacji w zakresie prowadzonych w projekcie
działań merytorycznych;
– sprawdzenia sposobu przechowywania dokumentacji wytworzonej
w projekcie.

Nie stwierdzono uchybień.
Brak zaleceń pokontrolnych.

Zalecenia, zawarte w raporcie
z przeprowadzonej wizyty
monitorującej, zostały wdrożone.

Krzysztof Gorczak
Robert Marian
Matyjaszek

Kontrola projektu pt. „Profesjonalni
niepełnosprawni”
POKL. 07.04.00.20-001/12.
Sprawdzenie prawidłowości
wykorzystana środków z EFS i BP
oraz ocena prawidłowości realizacji
projektu.

Zalecenia pokontrolne – uchybienia
o niskim stopniu istotności (błędy
pisarskie) – wdrożone 18. Lutego.

Beata Sondej,
Arkadiusz Pietrzyk,
Grzegorz Szymaniuk

Projekt pt. „Krok
do samodzielności”,
Umowa nr ZZO 000308/07/D
z dnia 20.12.2013

Brak.

EFS.-V.44.4.57.2014

Barbara Wójtowicz,
Magdalena Wolfram

Wizyta monitorująca w zakresie
realizacji projektu zgodnie z założeniami.

Wsparcie realizowane jest
prawidłowo.

Wrocław
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11

22.–24.
października

Dolnośląski
Wojewódzki Urząd
Pracy
Wrocław

301/POKL/WK/
2014
Sylwia Dębowicz,
Mayada Moskalska,
Ewelina Szczotka

Kontrola projektu „Profesjonalni
niepełnosprawni” na Dolnym Śląsku”
POKL. 07.04.00.02-018/13
Kontrola dotyczyła:
– prawidłowości rozliczeń finansowych;
– kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu;
– sposobu rekrutacji UP wraz
ze sprawdzeniem
ich kwalifikowalności;
– sposobu przetwarzania danych
osobowych UP;
– zgodności danych, przekazywanych
we wniosku o płatność, dotyczących
postępu rzeczowego oraz postępu
finansowego z dokumentacją,
Zalecenia pokontrolne (uchybienia
dotyczącą realizacji projektu;
o niskim stopniu istotności)
– poprawności udzielania zamówień
wdrożone 09. stycznia 2015 r.
publicznych;
– poprawności stosowania zasady
konkurencyjności;
– poprawności udokumentowania
rozeznania rynku;
– poprawności udzielania pomocy
publicznej oraz pomocy de minimis;
– utrzymania trwałości operacji;
– prawidłowości realizacji działań
informacyjno-promocyjnych;
– zapewnienia właściwej ścieżki
audytu;
– sposobu prowadzenia i archiwizacji
dokumentacji projektu;
– zgodności realizacji projektu z Zasadami wdrażania instrumentów
inżynierii finansowej w ramach POKL.
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14. Przychody
Przychody

24.320.014,10

Spadek

0,00

Zapis

0,00

darowizny, w tym:

1.601.488,27

– od osób fizycznych (w tym 1% podatku 32.682,70; pozostałe 8.380,00)

41.062,70

– od osób prawnych

45.520,00

– rzeczowe
– darowizny WNiP (oprogramowanie)
– nieodpłatne świadczenie usług (Google Grants)
dotacje, w tym:
– z budżetu państwa i środków samorządowych
– ze środków europejskich
– ze środków PFRON

2.999,22
1.260.098,95
251.807,40
22.266.250,88
57.258,29
18.455.836,73
3.639.265,93

– ze środków krajowych organizacji pozarządowych

27.505,93

– ze środków zagranicznych

86.384,00

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

411.619,87

pozostałe przychody operacyjne

3.356,97

działalność gospodarcza, w tym:

27.134,94

– przychody 2015
– korekta 2014

115.303,39
(-) 88.168,45

– w tym zrealizowane usługi dla podmiotów państwowych i samorządowych

32.376,25

przychody finansowe

10.163,17

Wynik na działalności gospodarczej wynosił (-) 101 616,12.
W 2014 r. stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej
do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł wynosił 0,11 %.
Wysokość kosztów wydatkowanych na:
koszty działalności działań statutowych

23.578.374,13

koszty działalności administracyjnej Fundacji

146.179,18

działalność gospodarcza

128.751,06

pozostałe koszty

410.703,62

koszty finansowe

43.594,63
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Dane o:
liczbie osób zatrudnionych w Fundacji:
umowa o pracę – liczba osób (średniorocznie)

229,13

średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty, w tym:

188,75

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

13,83
169,50

– pracownicy działu finansowo-księgowego

5,42

– osoby zatrudnione wyłącznie w działalności gospodarczej

0,00

umowa o dzieło i umowa zlecenie

632

łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację (brutto)

10.863.279,47

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

2.864.495.35

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

7.985.431,33

w tym wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej
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

13.352,79
498.960,31

z tytułu pełnienia funkcji w organie Fundacji

78.250,00

z tytułu wykonywania innych zadań, w tym:

410.204,49

– wynagrodzenia brutto

312.506,29

– premie

19.448,20

– wynagrodzenia w naturze

0,00

z tytułu kierowania działalnością gospodarczą

0,00

wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło

2.780.152.59

przeciętne wynagrodzenie brutto osób zatrudnionych w Fundacji

2.974,91

pracownika

2.974,91

członka zarządu

6.574,80

członka organu nadzoru (średnio rocznie)

1.055,55

maksymalne wynagrodzenie brutto osób zatrudnionych w Fundacji

9.200,00

pracownika

6.500,00

członka zarządu

9.200,00

członka organu nadzoru

1.880,00

kwoty ulokowane na rachunkach bankowych

3.514.323,97
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w tym:
– Bank Pekao SA 3.512.548,63
– BANK BGŻ 1.775,34
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

194.680,32

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

5.580.515,21

zobowiązania krótkoterminowe

2.337.592,01

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

3.728.900,47

koszty

3.728.900,47

wyniki

0,00

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







Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Jednostek odpowiedzialnych za wdrożenie Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki
Miasta Stołecznego Warszawy
Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich
Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku
Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zakroczymiu
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

124.978,04

b) zobowiązania z tytułu ubezpieczeń

547.496,19

Powyższe zobowiązania zostały zapłacone w I kwartale 2015 roku.
Fundacja jest zwolniona z podatku dochodowego, ponieważ przeznacza cały zysk
z działalności gospodarczej na cele statutowe. Na koniec okresu rozliczeniowego
składany jest do Urzędu Skarbowego bilans, rachunek zysków i strat oraz zeznanie
CIT-8 o osiągniętych dochodach. Fundacja jest płatnikiem podatku od wynagrodzeń,
podatku VAT oraz składek ZUS. Wszystkie te zobowiązania są regulowane na bieżąco.
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15. Kredyty i pożyczki
W okresie sprawozdawczym Fundacja zaciągała kredyty i pożyczki na realizację projektów, w celu
zapewnienia ich płynności finansowej, gdy zawarcie umów kredytowych było niezbędne dla wykonania
zadań projektowych. Dodatkowo zaciągnięto zobowiązania na rozwój działalności gospodarczej Fundacji
i uruchomienie nowej placówki – Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych
przy ul. Chałubińskiego w Warszawie.
1. Pożyczka nr 2668/F/04/2014 z Polsko-Amerykańskiego Funduszu Pożyczkowego Inicjatyw
Obywatelskich. Umowa pożyczki z dnia 28. kwietnia 2014 r. Kwota 345 000 (słownie złotych: trzysta
czterdzieści pięć tysięcy 00/100). Cel pożyczki: „Wydatki związane z prowadzeniem statutowej
działalności Pożyczkobiorcy” – realizacja projektów: „Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób
Niepełnosprawnych – Oddziały Bydgoszcz i Łódź”. Pożyczka spłacona 18. lipca 2014 r.
2. Pożyczka nr 2730-945/F/09/2014 z Polsko-Amerykańskiego Funduszu Pożyczkowego Inicjatyw
Obywatelskich. Umowa pożyczki z dnia 22. września 2014 r. Kwota 365 000 (słownie złotych: trzysta
sześćdziesiąt pięć tysięcy 00/100). Cel pożyczki: „Wydatki związane z prowadzeniem statutowej
działalności Pożyczkobiorcy” – projekt „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów
wiejskich i małomiasteczkowych”. Pożyczka spłacona 8. października 2014 r.
3. Pożyczka nr 2770-967/F/12/2014 z Polsko-Amerykańskiego Funduszu Pożyczkowego Inicjatyw
Obywatelskich. Umowa pożyczki z dnia 18. grudnia 2014 r. Kwota 100 000 (słownie złotych: sto
tysięcy 00/100). Cel pożyczki: „Wydatki związane z prowadzeniem statutowej działalności
Pożyczkobiorcy” – projekt „Od samodzielności do aktywności zawodowej ”. Pożyczka spłacona
22. stycznia 2015 r.
4. Pożyczka nr 2771-968/F/12/2014 z Polsko-Amerykańskiego Funduszu Pożyczkowego Inicjatyw
Obywatelskich. Umowa pożyczki z dnia 18. grudnia 2014 r. Kwota 315 000 (słownie złotych: trzysta
piętnaście tysięcy 00/100). Cel pożyczki: „Wydatki związane z prowadzeniem statutowej działalności
Pożyczkobiorcy” – projekt „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich
i małomiasteczkowych”. Pożyczka spłacona 22. stycznia 2015 r.
5. Pożyczka nr 2013/03/14 z Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. Umowa pożyczki
z dnia 28. marca 2013 r. Kwota 140 000 (słownie złotych: sto czterdzieści tysięcy 00/100). Cel
pożyczki: Rozwój działalności gospodarczej (remont lokalu, usługi informatyczne, promocyjne
i działania operacyjne). Pożyczka w trakcie spłaty – ostatnia rata 24. grudnia 2015 r.
6. Pożyczka nr 1/PES/01/2013 z Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. Umowa
pożyczki z dnia 28. marca 2013 r. Kwota 100 000 (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 25. marca 2018 r.
7. Pożyczka nr 2014/07/15 z Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. Umowa pożyczki
z dnia 29. lipca 2014 r. Kwota 200 000 (słownie złotych: dwieście tysięcy 00/100). Cel pożyczki:
Zapewnienie płynności finansowej projektu prowadzonego przez fundację w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki: „Profesjonalni Niepełnosprawni” nr umowy POKL.07.04.00-20-001-/12.
Pożyczka spłacona 17. listopada 2014 r.
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8. Pożyczka nr 176/PES/01/2014 z Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. Umowa
pożyczki z dnia 23. grudnia 2014 r. Kwota 100 000 (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 22. marca 2019 r.
Fundacja posiada także dwie karty kredytowe Mastercard Banku Polska Kasa Opieki SA:
– na kwotę 6 000 zł. Obciążenie karty na dzień 31. grudnia 2014 r. wynosiło 438,60 (słownie złotych:
czterysta trzydzieści osiem 60/100),
– na kwotę 4 000 zł. Obciążenie karty na dzień 31. grudnia 2014 r. wynosiło 235,66 (słownie złotych:
dwieście trzydzieści pięć 66/100).
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