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Rada Fundacji
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Anna Cetnarowicz–Jutkiewicz – Wiceprzewodnicząca
Ewa Gąsiorowska–Wirpszo – Przewodnicząca
Przemysław Ignatowicz
Dagmara Krzesińska (od 22. grudnia 2016 r.)***





Adam Obtułowicz
Piotr Stronkowski (od 22. grudnia 2016 r.)***
Elżbieta Zawistowska – Sekretarz

*Do 17. października 2016 r. Członek Zarządu
**Do 17. października 2016 r. Sekretarz RF
***W dniu 22. grudnia 2016 r. Rada Fundacji podjęła uchwałę o powiększeniu składu RF o dwóch nowych członków.
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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 29/601
15-281 Białystok

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

Centrum 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. Mickiewicza 15A
90-443 Łódź

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

Centrum Poznań

ul. Poznańska 62/101
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. 17 742 17 63
E-mail: rzeszow@idn.org.pl
www.aktywizacja.org.pl/rzeszow

Centrum Wrocław*

Plac Strzelecki 25
50-224 Wrocław

Tel. 508 501 246
E-mail: wroclaw@idn.org.pl
www.aktywizacja.org.pl/wroclaw

Centrala

ul. Tytusa Chałubińskiego
9/9A
02-004 Warszawa

Tel. 22 654 75 51
www.aktywizacja.org.pl

*Uchwałą Zarządu nr 1 z dnia 24. maja 2016 r. wstrzymana została działalność Centrów-Oddziałów
w Bydgoszczy i Wrocławiu.
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1. Fundacja Aktywizacja w roku 2016
Ważne wydarzenia w roku sprawozdawczym
Fundacja od wielu lat z powodzeniem pozyskuje środki finansowe na realizację działań projektowych.
Swoje projekty realizuje w oparciu o:
standardy usług świadczonych przez Centra Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób
Niepełnosprawnych, obejmujące opisy jednostkowych usług, szczególnie istotnych
w procesie aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, wraz ze wskazaniami
dotyczącymi realizacji danej usługi oraz wykazem dokumentacji i zasobów potrzebnych
do wykonania usługi;
wypracowany i wdrożony model zintegrowanego wsparcia, świadczonego w ramach swoich
Centrów.
Aby zachować wysoki standard świadczonych usług Fundacja zatrudnia wysoko wykwalifikowaną
kadrę specjalistów z bogatą wiedzą i doświadczeniem w pracy z osobami niepełnosprawnymi. Dzięki
standardom, własnemu modelowi oraz wysokim kwalifikacjom personelu, pracującego w Centrach,
Fundacja osiąga wysokie wskaźniki zatrudnieniowe – w 2016 r. dzięki wsparciu Fundacji zatrudnienie
znalazły 202 osoby niepełnosprawne.
W 2016 r. Fundacja zrealizowała 13.969 usług doradczych (zawodowych, aktywizacyjnych, prawnych,
psychologicznych) oraz 2.688 godzin szkoleń zawodowych oraz IT.

Data

Rodzaj wydarzenia

01. stycznia
– 31. grudnia

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

01. stycznia
– 31. grudnia

Praca przedstawicieli Fundacji w Zespole ds. usług przy Radzie Działalności Pożytku
Publicznego.

01. stycznia
– 31. grudnia

Praca Agaty Gawskiej – Prezeski Zarządu Fundacji – w Komisji Ekspertów ds. Osób
z Niepełnosprawnością przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.

01. stycznia
– 31. grudnia

Praca Agaty Gawskiej – Prezeski Zarządu Fundacji – w Komitecie Umowy Partnerstwa.

01. stycznia
– 31. grudnia

Kontynuacja realizacji projektu międzynarodowego Erasmus pn. Creating Leaders for
the Future z partnerami z Hiszpanii, Włoch i Francji.

01. stycznia
– 31. grudnia

Koordynacja prac Sieci Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy i przewodniczenie Sieci
przez Agatę Gawską – Prezeskę Zarządu Fundacji.

26. stycznia

Powołanie Mateusza Kotnowskiego, Dyrektora Łódzkiego Oddziału, na członka
Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji.

styczeń – luty

Szkolenia z zakresu zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w
funduszach unijnych realizowane na zlecenie Ministerstwa Rozwoju dla pracowników
instytucji systemu wdrażania funduszy unijnych w Polsce.

marzec

Fundacja Aktywizacja- Centrum w Białymstoku jako jeden z partnerów szerokiego
poroumienia realizuje projekt „Podlaskie otwarte na młodych”. Liderem projektu jest
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– grudzień

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, projekt realizownay jest w ramach II Osi
priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,
Działania 2.4 Modernizacja publicznych i prywatnych służb zatrudnienia oraz lepsze
dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój na lata 2014-2020

02. marca

Konferencja „Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych – wdrażanie na
poziomie lokalnym”. Organizatorami spotkania był Rzecznik Praw Obywatelskich oraz
Fundacja Aktywizacja.

02. marca

Jubileusz z okazji 25-lecia działalności Fundacji Aktywizacja, który odbył się w nowej
siedzibie przy ul. Chałubińskiego w Warszawie.

15. marca
– 31. grudnia

Fundacja Aktywizacja- Centrum w Opolu jako jeden z partnerów szerokiego
poroumienia realizuje projekt „Trafne Gwarancje dla Młodzieży” – Liderem projektu
jest Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, projekt realizownay jest w ramach II Osi
priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,
Działania 2.4 Modernizacja publicznych i prywatnych służb zatrudnienia oraz lepsze
dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój na lata 2014-2020

14. – 20. marca

Fundacja jest partnerem ogólnoeuropejskiej kampanii pt: Tydzień z Internetem”.

24. maja

Fundacja rozpoczęła realizację projektu: „Job Mobility” – IV Oś priorytetowa
Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2 Programy
Mobilności Ponadnarodowej Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt
prowadzony jest w partnerstwie z Fundacją RA i DO Międzynarodowe Centrum
Wsparcia Młodzieży i Dorosłych, Fundacją CEMEA del Mezzogiorno oraz z Fundacją
Solidarity Tracks.

czerwiec
– grudzień

Fundacja Aktywizacja realizuje partnerski projekt pt. „Efektywnie dla młodzieży –
nowe standardy na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim” Liderem
projektu jest Fundacja Stabilo, projekt realizownay jest w ramach II Osi priorytetowej
Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.4
Modernizacja publicznych i prywatnych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie
ich do potrzeb rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata
2014-2020.

czerwiec
– grudzień

Fundacja Aktywizacja- Centrum w Rzeszowie realizuje partnerski projekt pt.
"Podkarpacie młodych – edukacja, praca, satysfakcja!". Liderem projektu jest
Fundacja- Centrum w Rzeszowie. Projekt realizowany jest w ramach II Osi
priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,
Działania 2.4 Modernizacja publicznych i prywatnych służb zatrudnienia oraz lepsze
dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój na lata 2014-2020.

czerwiec
– grudzień

Fundacja Aktywizacja- Centrum w Biłymstoku realizuje partnerski projekt pt.
„Partnerstwo na rzecz poprawy sytuacji osób młodych na warmińsko-mazurskim
rynku pracy” . Liderem projektu jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci WarmińskoMazurski Oddział Regionalny. Projekt realizowany jest w ramach II Osi priorytetowej
Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.4
Modernizacja publicznych i prywatnych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie
ich do potrzeb rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata
2014-2020.
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26. czerwca

Agata Gawska – Prezeska Fundacji Aktywizacja – została powołana na Członka Rady
Działalności Pożytku Publicznego V kadencji.

12. lipca

Fundacja Aktywizacja zainaugurowała partnerstwo Instytucji Rynku Pracy na rzecz
wypracowania rozwiązań dla młodych mieszkańców Podkarpacia w ramach projektu
„Podkarpacie młodych-edukacja, praca, satysfakcja!”.

24. sierpnia

Seminarium w Olsztynie , podczas którego powołane zostało Partnerstwo na rzecz
wypracowania rekomendacji w projekcie „Partnerstwo na rzecz poprawy sytuacji osób
młodych na warmińsko-mazurskim rynku pracy”.
Projekt realizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko-Mazurski Oddział
Regionalny w partnerstwie z Fundacją Aktywizacja.

wrzesień
– październik

Jesienią odbyła się Kampania fundraisingowa „DAJĄ RADĘ – dzięki Twojemu
wsparciu”. 27. września w siedzibie głównej Fundacji Aktywizacja odbyła się
konferencja prasowa, otwierająca kampanię „DAJĄ RADĘ – dzięki Twojemu wsparciu”.
Licznie zgromadzonym dziennikarzom przedstawiciele Fundacji opowiedzieli
o założeniach kampanii i o efektywnym modelu wsparcia, dzięki któremu w ostatnich
2 latach pracownicy Fundacji znaleźliśmy pracę dla 1500 osób z różnymi
niepełnosprawnościami
Fundacja Aktywizacja otrzymała tytuł „25-lecia” w kategorii „Pracodawca”. Nagroda
została przyznana przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z okazji 25 lat
funkcjonowania współczesnego systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami
w Polsce.

26. września

06. listopada

Projekt "e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści", przygotowany w składzie
Fundacja Aktywizacja, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Polski
Związek Głuchych (oddział łódzki) i Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego został
wybrany do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

15. grudnia

Seminarium kończące projekt Podkarpacie młodych – edukacja, praca, satysfakcja!
Prezentacja ostatecznych wersji rekomendacji dla osób młodych, znajdujących się
w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie podkarpackim.

19. grudnia

Seminarium kończące projekt „Partnerstwo na rzecz poprawy sytuacji osób młodych
na warmińsko-mazurskim rynku pracy” . Prezentacja ostatecznych wersji
rekomendacji dla osób młodych, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku
pracy w województwie warmińsko-mazurskim.

19. grudnia

Seminarium upowszechniające rekomendacje służące aktywizacji osób młodych,
znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy oraz rezultaty projektu
„Efektywnie dla młodzieży – nowe standardy na rynku pracy w województwie
kujawsko-pomorskim” w Bydgoszczy.

20. grudnia

Seminarium upowszechniające rekomendacje służące aktywizacji osób młodych,
znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy oraz rezultaty projektu
„Efektywnie dla młodzieży – nowe standardy na rynku pracy w województwie
kujawsko-pomorskim” w Toruniu.

22. grudnia

Centrum Edukacji i Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie zostało
wyróżnione w konkursie Marszałka Województwa Podkarpackiego „NGO Wysokich
Lotów”.

30. grudnia

Zarząd Fundacji Aktywizacja podpisał umowę na realizację projektu „e-Mocni: cyfrowe
umiejętności, realne korzyści” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa.
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Najważniejsze sfery działalności pożytku publicznego:
działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym;
działalność charytatywna (1 %).
CENTRUM EDUKACJI
I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
ODDZIAŁY FUNDACJI

Stopień niesprawności (liczba osób)
Ogółem

znaczny

umiarkowany

lekki

Centrum Warszawa

21

160

0

181

Centrum Białystok

87

265

33

385

Centrum Opole

80

284

9

373

Centrum Łódź

110

365

0

475

Centrum Poznań

63

92

0

155

Centrum Rzeszów

76

280

6

381

Ogółem

437

1.446

48

1.931

Osoby bez orzeczenia

933

Osoby z otoczenia*

19

RAZEM

2.883

*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 2016 r. działalność gospodarczą Fundacji Aktywizacja stanowiły (w kolejności według wysokości
osiągniętego przychodu):
Szkolenia
Usługi doradcze i eksperckie
Wynajem sali multimedialnej
Prowadzenie strony internetowej
Szczegółowe informacje, dotyczące prowadzonych w okresie sprawozdawczym działań, znajdują się
w części „Działalność gospodarcza”.
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Informacja o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1 % podatku od osób
fizycznych
Wpłaty z 1 % podatku za rok 2016 na OPP oraz darowizn od osób fizycznych, otrzymane w roku 2016,
zostały przekazane na:
refundację kosztów zakupu leków, środków opatrunkowych i sprzętu rehabilitacyjnego
22.083,76
wkład własny do realizowanych projektów dotyczących osób niepełnosprawnych 26.292,60

Pracownicy Fundacji
CENTRUM EDUKACJI I AKTYWIZACJI
ZAWODOWEJ OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH –

Liczba
pracowników
na etat

Liczba
umów
zleceń

Liczba
umów
o dzieło

Ogółem

Centrum Warszawa

14

29

0

43

Centrum Białystok

9

36

2

47

Centrum Opole

13

9

3

25

Centrum Bydgoszcz

13

4

0

17

Centrum Łódź

14

14

0

28

Centrum Poznań

7

19

0

26

Centrum Rzeszów

11

11

4

26

Centrum Wrocław

7

6

0

13

Centrala

19

39

17

75

Ogółem

107

167

26

300

ODDZIAŁ FUNDACJI AKTYWIZACJA

Wolontariat, staże i praktyki
W 2016 r. Fundacja współpracowała z 85 wolontariuszami i 1 praktykantem, którzy byli zaangażowani
w różnego typu działania wspierające Fundację (organizacja spotkań integracyjnych dla
beneficjentów, wsparcie dla beneficjentów podczas uczestnictwa w działaniach np. asystentura,
pomoc w pracach biurowych, pracach administracyjnych oraz ewaluacji działań, pomoc w działaniach
promocyjnych w projektach).

CENTRUM EDUKACJI I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH –
ODDZIAŁY FUNDACJI AKTYWIZACJA

Liczba
wolontariuszy

Centrum Warszawa

12

Centrum Białystok

9

Centrum Opole

35

Centrum Łódź

11

Centrum Poznań

5
9

Centrum Rzeszów

13

Ogółem

85

W 2016 r., w ramach realizowanych projektów, Fundacja skierowała na staż 21 osób.
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2. Cel statutowy i cel strategiczny Fundacji
Cel statutowy:
Usamodzielnienie i poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez
zintegrowane działania aktywizacyjne, zmianę postaw otoczenia
oraz wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Cel strategiczny:
Wzmocnienie potencjału Fundacji jako instytucji kreującej i realizującej
politykę państwa wobec osób niepełnosprawnych.
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.
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. współpracę z instytucjami publicznymi, samorządowymi i branżą IT oraz innymi podmiotami
w zakresie realizacji celu statutowego,
4. współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie wymienionym
w celach działania Fundacji,
5. rzecznictwo.
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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 siedmiu 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 2016 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 2015-2016 (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 2016 r. dzięki działalności Agencji Pośrednictwa Pracy w pięciu Oddziałach Fundacji Aktywizacja
(Białystok, Łódź, Opole, Poznań, Rzeszów, Warszawa), zatrudnienie podjęło 202 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 2015-2016 (beneficjenci ostateczni Fundacji,
którzy podjęli pracę dzięki Agencji Zatrudnienia)

W okresie od 1. stycznia do 31. grudnia 2016 r. specjaliści ds. pośrednictwa pracy pozyskali 143 nowe
oferty 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 117 firmami, instytucjami bądź organizacjami poszukującymi pracowników.
W odpowiedzi na ogłoszenia rekrutacyjne do pracodawców zostało wysłanych 527 dokumentów
aplikacyjnych (CV i listy motywacyjne) osób niepełnosprawnych poszukujących pracy.

527

liczba wysłanych CV

1327

143

liczba pozyskanych ofert pracy

2016
314
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liczba współpracujących firmy
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Wykres 3. Zestawienie liczbowe działań w zakresie pośrednictwa pracy

14

W 2016 r. spośród 202 osób zatrudnionych – 183 zostały zatrudnione na otwartym, a 19 osób na
chronionym rynku pracy.

9%

otwarty rynek pracy
chroniony rynek pracy

91%

Wykres 4. Zestawienie w podziale na rodzaj rynku pracy

W 2016 spośród 202 osób – 173 zostało zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, 27 na
podstawie umów cywilno-prawnych, 2 osoby założyły własną działalność gospodarczą.
13%
1%

86%

umowa o pracę

własna działalność gospodarcza

pozostałe, w tym umowy zlecenia

Wykres 5. Zatrudnienie w podziale na rodzaje umów
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Poza standardowymi stanowiskami pracy, takimi jak:
pracownik sprzątający,
pracownik gospodarczy,
pracownik ochrony,
pracownik biurowy,

sprzedawca/kasjer,
pracownik produkcji,
pracownik restauracji,
magazynier,

telemarketer,
monter,
opiekun,
sortowacz

W 2016 r. klienci Fundacji zostali zatrudnieni na stanowiskach:
specjalista ds. reklamy
i marketingu,
programista aplikacji,
lektor języków obcych,
dziennikarz,

projektant grafiki
i multimediów,
muzealnik,
informatyk,
administrator baz danych,

programista,
analityk systemów,
specjalista ds. zarządzania
zasobami ludzkimi.

Szkolenia
Fundacja realizuje szkolenia z zakresu obsługi komputera i Internetu, obsługi programów graficznych,
przedsiębiorczości, pracy administracyjno–biurowej, a także szkolenia psychoedukacyjne i prawne.
Szkolenia przeprowadzane są w różnych formach: stacjonarnej, zdalnej (e-learningowej) i mieszanej
(blended learning).

Szkolenia stacjonarne
W ramach działań szkoleniowych, realizowanych przez Fundację w 2016 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,
– 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,
16

– 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
25000
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20000

15000
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10000

5000

0
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2016

Wykres 6. Liczba godzin szkoleń, warsztatów i seminariów w latach 2015-2016

W ramach realizowanych projektów zorganizowano i przeprowadzono szereg szkoleń dedykowanychszkoleń przygotowanych pod specjalne potrzeby klientów.
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CENTRA
EDUKACJI
I AKTYWIZACJI
ZAWODOWEJ
OSÓB NIEPEŁN0SPRAWNYCH
– ODDZIAŁY
FUNDACJI
AKTYWIZACJA

DATA
SZKOLENIA

NAZWA
SZKOLENIA
/ KURSU

LICZBA
OSÓB

LICZBA
GODZIN

SPECYFIKA
GRUPY

DZIAŁANIA
DOSTOSOWAWCZE, PODJĘTE
DLA DOSTĘPU
GRUPY
DO SZKOLENIA

Centrum Opole

20. października–
17. listopada

Usamodzielnienie
się w sieci

11

40

OzN chorujące na
stwardnienie rozsiane
Wrocław

Program szkolenia ukierunkowany na zdobycie wiedzy
i umiejętności
pozwalających
na zwiększenie
własnej samodzielności za
pośrednictwem
Internetu

Centrum Opole

12. – 21.
stycznia

Obsługa
komputera
i Internetu
– poziom I

7

52

OzN korzystające z usług Ośrodka
Pomocy
Społecznej
w Krapkowicach

Program szkolenia ukierunkowany na zdobycie wiedzy
i umiejętności
pozwalających
na zwiększenie
własnej samodzielności za
pośrednictwem
Internetu

Centrum Opole

01.lutego –
30. marca

Profesjonalny
pracownik
administracyjno
– biurowy
z językiem
angielskim

9

210

OzN zainteresowane
zdobyciem
zatrudnienia na stanowisku
administracyjno-biurowym z obsługą klientów anglojęzycznych

Program szkolenia ukierunkowany na obsługę klienta anglojęzycznego

Centrum Opole

02.–11.
lutego

Obsługa
komputera
i Internetu
– poziom I

7

52

OzN długotrwale bezrobotne,
zarejestrowane
w PUP
Zabrze

Program szkolenia ukierunkowany na zwiększenie atrakcyjności osób na
otwartym rynku
pracy poprzez
18

nabycie umiejętności cyfrowych
Centrum Opole

12. – 26.
lutego

Obsługa
komputera
i Internetu
– poziom I

9

52

OzN długotrwale bezrobotne,
zarejestrowane
w PUP
Zabrze

Program szkolenia ukierunkowany na zwiększenie atrakcyjności osób na
otwartym rynku
pracy poprzez
nabycie umiejętności cyfrowych

Centrum Opole

07. – 18.
marca

Obsługa
komputera
i Internetu
– poziom I

8

52

OzN długotrwale bezrobotne,
zarejestrowane
w PUP
Zabrze

Program szkolenia ukierunkowany na zwiększenie atrakcyjności osób na
otwartym rynku
pracy poprzez
nabycie umiejętności cyfrowych

Centrum Opole

20. października –
17. listopada

Usamodzielnienie
się w sieci

11

40

OzN chorujące na
stwardnienie rozsiane
Wrocław

Program szkolenia ukierunkowany na zdobycie wiedzy
i umiejętności
pozwalających
na zwiększenie
własnej samodzielności za
pośrednictwem
Internetu

Centrum Opole

07. listopada
– 14. grudnia

Język niemiecki
poziom średniozaawansowany

6

80

OzN bezrobotne, poszukujące
pracy na
stanowisku
związanym
z obsługą
klientów
niemieckojęzycznych

Program szkolenia ukierunkowany na obsługę klienta niemieckojęzycznego

Centrum
Poznań

24. października – 20.
listopada

Podstawowa
obsługa
komputera
i Internetu,
poziom II

6

40

OzN długotrwale bezrobotne

Program szkolenia ukierunkowany na zdobycie wiedzy
i umiejętności
pozwalających
19

na zwiększenie
własnej samodzielności za
pośrednictwem
Internetu
Centrum
Poznań

21. listopada
– 8. grudnia

Podstawowa
obsługa
komputera
i Internetu,
poziom I

7

50

OzN długotrwale bezrobotne

Program szkolenia ukierunkowany na zdobycie wiedzy
i umiejętności
pozwalających
na zwiększenie
własnej samodzielności za
pośrednictwem
Internetu

Centrum
Poznań

12.grudnia
– 13. stycznia

Profesjonalny
pracownik
administracyjno
– biurowy

50

12

OzN zainteresowane
zdobyciem
zatrudnienia na stanowisku
administracyjno-biurowym

Program szkolenia ukierunkowany na obsługę klienta

Centrum
Warszawa
Narbutta

14.–24.
czerwca

Aktywny Trening
Społeczny

11

15

Osoby,
które mają
trudności
w nawiązywaniu
i utrzymywaniu rozmowy, izolujące się

Wyjście do
instytucji
kultury, jako
możliwość
uczenia się
umiejętności
społecznych

Centrum
Warszawa
Narbutta

08. listopada
– 09. grudnia

Specjalista ds.
raportowania

11

60

Zdecydowaną większość grupy
stanowiły
osoby ze
schorzeniami psychiczcznymi.
W kwestiach zawodowych –
osoby zainteresowane
podjęciem
pracy biurowej lub
telepracy.

Dodatkowe
dostosowanie
sali szkoleniowej nie było
konieczne.
Program szkolenia uwzględniał
poziom zaawansowania
uczestników.
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Centrum
Warszawa
Narbutta

10. listopada
– 17. grudnia

Specjalista ds. ehandlu

10

60

Zdecydowaną większość grupy
stanowiły
osoby ze
schorzeniami psychicznymi.
W kwestiach zawodowych –
osoby zainteresowane
podjęciem
telepracy.

Dodatkowe
dostosowanie
sali szkoleniowej nie było
konieczne.

Centrum
Warszawa
Narbutta

21. – 22.
listopada

Wzmacnianie
poczucia własnej
wartości

9

15

Osoby,
które mają
trudności
z dostrzeganiem swoich mocnych stron
i zasobów

Specjalne zadania, służące bardziej pozytywnemu postrzeganiu siebie

Szkolenia zewnętrzne i dofinansowanie edukacji formalnej
W ramach realizacji projektów:
1. Zadanie zlecone konkursu 13 „Profesjonalni niepełnosprawni” – Rzeszów (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 6 Beneficjentów z terenu całej Polski dostosowano do ich potrzeb edukacyjnych
i planów zawodowych tak, aby mogli podjąć pracę, przekwalifikować się lub założyć działalność
gospodarczą.
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Beneficjenci uczestniczyli w następujących szkoleniach i kursach:
Nazwa szkolenia/kursu

Centrum

Liczba
osób

Liczba
godzin

RAZEM
godzin

Pracownik administracyjno-biurowy

Rzeszów

1

56

56

Obsługa programów kadrowych Symfonia i Płatnik

Rzeszów

1

48

48

Kurs kosztorysowania robót budowlanych
– poziom podstawowy

Rzeszów

1

56

56

Obsługa programu aptecznego Kamsoft

Rzeszów

1

16

16

Kurs kosztorysowania od podstaw – obsługa programu
Norma PRO

Rzeszów

1

32

32

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

Rzeszów

1

90

90

6

298

298

RAZEM:

Szkolenia e-learningowe
Fundacja oferuje swoim klientom dostęp do bezpłatnych szkoleń e-learningowych, w ofercie znajdują
się 44 szkolenia zawodowe i komputerowe umieszczone na platformie edukacyjnej działającej pod
adresem http://aktywizacja.edu.pl/.

Kategorie kursów:
Niepełnosprawność
Biznes
Studium Projektowania Graficznego i Multimediów
Grafika Komputerowa
ECDL
Niepełnosprawność
Promocja zatrudnienia osób niepełnosprawnych
Jak skutecznie szukać pracy?
Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych
Współpraca z osobami niepełnosprawnymi
Przystosowanie stanowiska i środowiska pracy osoby niepełnosprawnej
Biznes
Zakładanie i prowadzenie spółdzielni socjalnej
Wprowadzenie do SEM/SEO
Księgowość małej firmy
Podstawy e-handlu
Zakładanie i prowadzenie własnej firmy
Zarządzanie małą firmą
Podstawy Technologii Internetowych
Podstawy marketingu w Internecie
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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
o Moduł 1 – Podstawy technik informatycznych
o Moduł 2 – Użytkowanie komputerów
o Moduł 3 – Przetwarzanie tekstów
o Moduł 4 – Arkusze kalkulacyjne
o Moduł 5 – Bazy danych
o Moduł 6 – Grafika menedżerska i prezentacyjna
o Moduł 7 – Usługi w sieciach informatycznych
ECDL 2003 – Poziom zaawansowany
o Moduł 1 – MS Word dla zaawansowanych
o Moduł 2 – MS Excel zastosowanie w księgowości i analizach finansowych
o Moduł 3 – MS Access dla zaawansowanych
o Moduł 4 – MS PowerPoint dla zaawansowanych
ECDL BASE 2010
o Moduł 1 – Podstawy pracy z komputerem
o Moduł 2 – Podstawy pracy w sieci
o Moduł 3 – Przetwarzanie tekstów
o Moduł 4 – Arkusze kalkulacyjne
W 2016 r. z bezpłatnych szkoleń e-learningowych skorzystało 1502 osób. Szkolenia e-learningowe
stanowiły niezależną formę nauki, bądź też uzupełnienie nauki w formie stacjonarnej (blended learning).
Użytkownicy najchętniej korzystali ze szkoleń: Promocja zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
Podstawy e-handlu, Wprowadzenie do SEM/SEO, Księgowość małej firmy, Zarządzanie małą firmą,
Adobe Photoshop, Adobe Ilustrator, InDesign, ECDL BASE.
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Wykres 7. Podział użytkowników platformy

31%

69%

1. Nowi użytkownicy
2. Powracający
użytkownicy

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

CENTRUM EDUKACJI I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH –
ODDZIAŁY FUNDACJI AKTYWIZACJA

Liczba wejść

Centrum Warszawa

8.913

Centrum Poznań

2.048

Centrum Łódź

1.257

Centrum Rzeszów

978

Centrum Białystok

598

Centrum Opole

177

Ogółem

13.971
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Tabela 2. Liczba godzin szkoleń, warsztatów, seminariów w Centrach Fundacji

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

Szkolenia stacjonarne
Centrum
Warszawa

Centrum
Białystok

Centrum
Opole

Centrum
Łódź

Centrum
Poznań

Centrum
Rzeszów

RAZEM
godzin

Szkolenia umiejętności
komputerowych – podstawowe

41

597

208

120

70

179

1.215

Szkolenia umiejętności
komputerowych – zaawansowane

42

0

0

0

110

0

152

Szkolenia zawodowe

186

120

290

310

290

125

1.321

Warsztaty Umiejętności Społecznych

154

810

455,5

1035

1062

1167

4.683,5

Seminaria prawne

7

54

48

24

18

11

162

Warsztaty usamodzielniania się

40

265

40

40

80

0

465

Środowiskowe grupy wsparcia

36

108

108

152

52

62

518

RAZEM

506

1.954

1.149,5

1.681

1.682

1.544

8.516,5
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3.2. Projekty realizowane w 2016 r. w ramach programu Centra Edukacji
i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych
W 2016 r. w Fundacji, w ramach programu Centra Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób
Niepełnosprawnych, realizowanych było 16 projektów o charakterze edukacyjnym
i aktywizacyjnym. Wykaz projektów poniżej w podziale na:
1) zakończone – projekty, które rozpoczęto przed 2016 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 2016 r., a ich realizacja zakończy się po okresie
sprawozdawczym.
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Projekt
zakończony

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 2016 r.

2.497.720,04

Liczba uczestników
łącznie
Liczba uczestników
w 2016 r.

249

176.100,21

249

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
Przemysław Żydok
Krótki opis projektu
Cel główny: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych.
Beneficjenci: osoby niepełnosprawne, z zachowaną normą intelektualną, w wieku od 13 do 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,
2. Warsztaty Umiejętności Społecznych,
3. Seminaria prawne,
4. Środowiskowe grupy wsparcia,
5. Spotkania aktywizacyjne,
6. Szkolenia.
Dane o wykonawcach i uczestnikach
Liczba pracowników realizujących projekt: 4, w tym:
Liczba uczestników projektu: 249, w tym:
Centrala

0

Centrum Warszawa

70

Centrum Warszawa

4

Centrum Białystok

62

Centrum Białystok

0

Centrum Opole

117

Centrum Opole

0

Umowy cywilno-prawne 0
Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2016 r.
Liczba osób, które się usamodzielniły

(zakładane/zrealizowane)
168/168

Kryteria strategiczne dla projektu
Nie dotyczy

27

Projekt
rozpoczęty
i zakończony

Aktywni niepełnosprawni Edycja II
Grantodawca

Jednostka
realizująca projekt

Miasto Białystok

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

Budżet projektu
łącznie
Budżet w 2016

29.560,00

Liczba uczestników
łącznie
Liczba uczestników
w 2016

70

29.560,00

70

Okres realizacji
1. stycznia 2016 – 31. grudnia 2016
projektu
Nazwa Programu Operacyjnego/Konkursu nie dotyczy
Numer konkursu

nie dotyczy

Koordynator / Kierownik projektu

Data zawarcia umowy
W/UD/DSP/893/2016
Magdalena Bobrowska

Krótki opis projektu
Cel główny: zwiększenie poziomu aktywności i integracji społecznej
Beneficjenci: środowisko osób niepełnosprawnych z terenu Miasta Białystok
Główne działania:
1. Doradztwo indywidualne
2. Szkolenia
Dane o wykonawcach i uczestnikach
Liczba pracowników realizujących projekt: 4, w tym:
Liczba uczestników projektu: 70, w tym:
Centrala

1

Centrum Białystok

2

Centrum Białystok

70

Umowy cywilno-prawne 1
Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2016 r.
Liczba osób, które wzięły udział w szkoleniu

(zakładane/zrealizowane)
70/70

Kryteria strategiczne dla projektu
Nie dotyczy

28

Projekt
rozpoczęty
i zakończony

Postaw na samodzielność
Grantodawca

Jednostka
realizująca projekt

Urząd Miasta st. Warszawy, Biuro Pomocy
i Projektów Społecznych

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

Budżet projektu
łącznie
Budżet w 2016

8.350,00

Liczba uczestników
łącznie
Liczba uczestników
w 2016

70

8.350,00

70

Okres realizacji
10. marca 2016 – 31. grudnia 2016
projektu
Nazwa Programu Operacyjnego/Konkursu nie dotyczy
Numer konkursu

nie dotyczy

Data zawarcia umowy
PS/B/VI/3/3/112/2016
Wojciech Piętka
/Dobrosława Choryńska-Chudy

Koordynator / Kierownik projektu
Krótki opis projektu
Cel główny: aktywizacja społeczna i zawodowa

Beneficjenci: niepełnosprawni mieszkańcy Warszawy, posiadający aktualne orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności, będący w wieku aktywności zawodowej, chcący podnieść swoje kompetencje
zawodowe, osobiste i społeczne w celu zwiększenia swoich szans na rynku pracy oraz zwiększenia integracji
ze społeczeństwem
Główne działania:
1. Szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe.
2. Szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe.
3. Warsztaty Umiejętności Społecznych.
4. Wsparcie psychologiczne, pośrednika pracy i psychologa.
Dane o wykonawcach i uczestnikach
Liczba pracowników realizujących projekt: 8, w tym:
Liczba uczestników projektu: 70, w tym:
Centrala

1

Centrum Warszawa

6

Centrum Warszawa

70

Umowy cywilno-prawne 1
Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2016 r.
Liczba osób, które podjęły zatrudnienie

(zakładane/zrealizowane)
70/28

Kryteria strategiczne dla projektu
Nie dotyczy

29

Projekt
rozpoczęty
i zakończony

Gotowi do zmian
Grantodawca

Jednostka
realizująca projekt

Miasto Białystok

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

Budżet projektu
łącznie
Budżet w 2016

18.140,00

Liczba uczestników
łącznie
Liczba uczestników
w 2016

50

18.140,00

54

Okres realizacji
16. maja 2016 – 31. grudnia 2016
projektu
Nazwa Programu Operacyjnego/Konkursu zadanie publiczne zlecone przez Miasto Białystok
Numer konkursu
nie dotyczy
Koordynator / Kierownik projektu

Numer umowy 2/2016 z dn. 13.05.2016
Justyna Fiedorowicz

Krótki opis projektu
Cel główny: zwiększenie poziomu aktywności zawodowej i społecznej
Beneficjenci: niepełnosprawne osoby, zamieszkujące Białystok, które nie są beneficjentami pomocy
finansowanej ze środków budżetu Miasta Białystok lub środków PFRON
Główne działania:
1. Doradztwo indywidualne
2. Pośrednictwo pracy
3. Spotkania aktywizacyjne, mające na celu zapoznanie uczestników zadania z metodami poszukiwania
pracy przy użyciu narzędzi ICT
4. Spotkanie z pracodawcą/rekruterem
Dane o wykonawcach i uczestnikach
Liczba pracowników realizujących projekt: 5, w tym:
Liczba uczestników projektu: 54, w tym:
Centrala

1

Centrum Białystok

2

Centrum Białystok

54

Umowy cywilno-prawne 2
Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2016 r.
Liczba osób, które pozyskały zatrudnienie

(zakładane/zrealizowane)
10/11

Kryteria strategiczne dla projektu
Nie dotyczy

30

Projekt
rozpoczęty
i zakończony

„Włącz się”
Grantodawca

Jednostka
realizująca projekt

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

Budżet projektu
łącznie
Budżet w 2016

20 000 EUR

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

Liczba uczestników
łącznie
Liczba uczestników
w 2016

403

20 000 EUR

403

Okres realizacji
1. stycznia 2016 – 31. grudnia 2016
projektu
Nazwa Programu Operacyjnego/Konkursu nie dotyczy
Numer konkursu
nie dotyczy
Data zawarcia umowy 01.04.2016
Koordynator / Kierownik projektu
Dariusz Gosk
Krótki opis projektu
Cel główny: wprowadzenie osób niepełnosprawnych na rynek pracy.
Beneficjenci: osoby niepełnosprawne z miast, które swoim wsparciem obejmuje Fundacja, korzystające
z usług pośrednictwa pracy w konkretnych Oddziałach, mające trudności w samodzielnym poszukiwaniu
pracy lub chcące poszerzyć możliwości jej znalezienia.
Główne działania:
1. Pozyskiwanie ofert pracy dostosowanych do osób niepełnosprawnych.
2. Nawiązywanie kontaktów z pracodawcami i pomoc w określeniu ich potrzeb rekrutacyjnych.
3. Promowanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych wśród pracodawców.
4. Udzielanie wsparcia i kontrola nad procesem rekrutacji zarówno dla beneficjentów jak i firm
współpracujących.
5. Nawiązywanie sieci współpracy pomiędzy pozostałymi organizacjami, biorącym udział w projekcie
(wymiana doświadczeń, dobrych praktyk, wspólne planowane działań, wymiana ofert pracy).
6. Prowadzenie szkoleń i spotkań informacyjnych dla pracodawców.
Dane o wykonawcach i uczestnikach
Liczba pracowników realizujących projekt: 14, w tym:
Liczba uczestników projektu: 403, w tym:
Centrala
3
Centrum Białystok
1
63
Centrum Łódź
1
44
Centrum Opole
1
36
Centrum Poznań
1
0
Centrum Rzeszów
1
29
Centrum Warszawa
2
231
Umowy cywilno-prawne 0
Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2016 r.
(zakładane/zrealizowane)
Liczba osób, które pozyskały zatrudnienie
150/155
Kryteria strategiczne dla projektu
Nie dotyczy

31

Projekt
rozpoczęty
i zakończony

Podkarpacie młodych – edukacja, praca, satysfakcja!
Grantodawca

Jednostka
realizująca projekt

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

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

Budżet projektu
łącznie
Budżet w 2016

385.812,50

Liczba uczestników
łącznie
Liczba uczestników
w 2016

n/d

385.812,50

n/d

Okres realizacji
1. marca 2016 – 31. grudnia 2016
projektu
Nazwa Programu Operacyjnego/Konkursu Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój/ 2.4 Modernizacja
publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy
Numer konkursu
nie dotyczy
Koordynator / Kierownik projektu

Numer umowy POWR.02.04.00-0008/15
Katarzyna Kędzior-Łątka

Krótki opis projektu
Cel główny: zwiększenie zakresu i trafności oferty aktywizacyjnej
Beneficjenci: osoby młode z województwa podkarpackiego znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na
rynku pracy
Główne działania:
1. Powołanie Partnerstwa na rzecz wypracowania rekomendacji, organizacja Seminarium inaugurującego
powstanie Partnerstwa,
2. Prace zespołów merytorycznych i tematycznych,
3. Przeprowadzenie 7 wstępnych zogniskowanych wywiadów grupowych z młodzieżą, pracodawcami,
instytucjami rynku pracy oraz podmiotami z sektora edukacji i integracji społecznej,
4. Opracowanie raportu podsumowującego diagnozę i analizę potrzeb i potencjałów osób młodych (raport
z analizy danych zastanych), znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy oraz przesłanie
go do konsultacji Interesariuszom ( w tym instytucjom rynku pracy),
5. Przeprowadzenie 6 końcowych zogniskowanych wywiadów grupowych z młodzieżą, pracodawcami,
instytucjami rynku pracy oraz podmiotami z sektora edukacji i integracji społecznej.
Dane o wykonawcach i uczestnikach
Liczba pracowników realizujących projekt: 9, w tym:
Liczba uczestników projektu: n/d, w tym:
Centrala

4

Centrum Rzeszów

2

Umowy cywilno-prawne 3
Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2016 r.
Liczba osób, które pozyskały zatrudnienie

(zakładane/zrealizowane)
n/d

Kryteria strategiczne dla projektu
Nie dotyczy

32

Projekt
rozpoczęty
i zakończony

Seniorzy w działaniu
Grantodawca

Jednostka
realizująca projekt

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej

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

Budżet projektu
łącznie
Budżet w 2016

100.814,00

Liczba uczestników
łącznie
Liczba uczestników
w 2016

50

100.814,00

69

Okres realizacji
1. czerwca 2016 – 31. grudnia 2016
projektu
Nazwa Programu Operacyjnego/Konkursu Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób
Starszych na lata 2014-2020
Numer konkursu
nie dotyczy
Koordynator / Kierownik projektu

Numer umowy 11243/ASOS/2016
Piotr Sędziak

Krótki opis projektu
Cel główny: zwiększenie dostępności, podniesienie jakości usług społecznych oraz wspieranie działań na
rzecz samopomocy i samoorganizacji
Beneficjenci: osoby w wieku 60+, zamieszkujące Białystok i gminy ościenne, poprzez ich aktywność
społeczną wyrażoną w uczeniu się nowych rzeczy
Główne działania:
1. Szkolenie – Moduł Edukacja (podstawy obsługi komputera i Internetu, e-usługi i gospodarowanie
finansami, język angielski oraz fotografia i obróbka zdjęć)
2. Szkolenie – Moduł Zdrowie (spotkanie z dietetykiem, warsztaty usprawniające, spotkanie
z rehabilitantem, pierwsza pomoc przedmedyczna, pielęgnacja ciała z elementami wizażu),
3. Szkolenie – Moduł Aktywność (wsparcie psychologiczne w formie doradztwa indywidualnego, zajęcia
z rękodzieła, tańca, nordic walking oraz fitness).
Dane o wykonawcach i uczestnikach
Liczba pracowników realizujących projekt: 14, w tym:
Liczba uczestników projektu: 69, w tym:
Centrala

1

Centrum Białystok

2

Centrum Białystok

69

Umowy cywilno-prawne 11
Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2016 r.
Liczba osób, które wzięły udział w szkoleniach

(zakładane/zrealizowane)
20/22

Kryteria strategiczne dla projektu
Nie dotyczy

33

Partnerstwo na rzecz poprawy sytuacji osób młodych na warmińsko-mazurskim
rynku pracy
Grantodawca

Jednostka
realizująca projekt

Program Operacyjny Wiedza Edukacja
Rozwój

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

Projekt
rozpoczęty
i zakończony

Budżet projektu
łącznie
Budżet w 2016

344.137,50

Liczba uczestników
łącznie
Liczba uczestników
w 2016

n/d

344.137,50

n/d

Okres realizacji
1. czerwca 2016 – 31. grudnia 2016
projektu
Nazwa Programu Operacyjnego/Konkursu 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb
zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy
Numer konkursu
nie dotyczy
Numer umowy
POWR.02.04.00-00-0035/16
Koordynator / Kierownik projektu
Magdalena Bobrowska
Krótki opis projektu
Cel główny: rozszerzenie zakresu i trafności narzędzi i instrumentów aktywizacyjnych
Beneficjenci: osoby młode z województwa warmińsko-mazurskiego, znajdujące się w najtrudniejszej
sytuacji na rynku pracy
Główne działania:
1. Powołanie partnerstwa na rzecz wypracowania rekomendacji.
2. Opracowanie wstępnej wersji rekomendacji
3. Diagnoza i analiza potrzeb i potencjału osób młodych w województwie warmińsko-mazurskim, potrzeb
i możliwości lokalnych pracodawców oraz IRP
4. Opracowanie końcowej wersji rekomendacji
5. Przekazanie rekomendacji IRP i innym podmiotom
Dane o wykonawcach i uczestnikach
Liczba pracowników realizujących projekt: 11, w tym:
Liczba uczestników projektu: n/d, w tym:
Centrala

2

Umowy cywilno-prawne 9
Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2016 r.
Liczba osób, które wzięły udział w szkoleniach

(zakładane/zrealizowane)
n/d

Kryteria strategiczne dla projektu
Nie dotyczy

34

Projekt
rozpoczęty
i zakończony

Efektywnie dla młodzieży – nowe standardy na rynku pracy
w województwie kujawsko – pomorskim
Grantodawca

Jednostka
realizująca projekt

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

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

Budżet projektu
łącznie
Budżetw 2016

380.312,50

Liczba uczestników
łącznie
Liczba uczestników
w 2016

n/d

380.312,50

n/d

Okres realizacji
1. czerwca 2016 – 31. grudnia 2016
projektu
Nazwa Programu Operacyjnego/Konkursu Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój/ 2.4 Modernizacja
publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy
Numer konkursu
nie dotyczy
Data zawarcia umowy
POWR.02.04.OO-IP.03.-00-003/16
Koordynator / Kierownik projektu
Sylwia Daniłowska
Krótki opis projektu
Cel główny: zwiększenie zakresu i trafności oferty aktywizacyjnej
Beneficjenci: osoby młode, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy
Główne działania:
1. Powołanie międzysektorowego partnerstwa na rzecz wypracowania rekomendacji,
2. Diagnoza i analiza potrzeb i potencjału osób młodych w województwie podkarpackim oraz potrzeb
i możliwości lokalnych pracodawców,
3. Opracowanie wstępnej wersji rekomendacji,
4. Opracowanie końcowej wersji rekomendacji,
5. Przekazanie rekomendacji do IRP oraz innych podmiotów zaangażowanych w proces aktywizacji
zawodowej osób młodych w województwie kujawsko – pomorskim.
Dane o wykonawcach i uczestnikach
Liczba pracowników realizujących projekt: 11, w tym:
Liczba uczestników projektu: n/d, w tym:
Centrala

4

Centrum Łódź

2

Umowy cywilno-prawne 5
Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2016 r.
Liczba osób, objętych indywidualnym pośrednictwem pracy

(zakładane/zrealizowane)
n/d

Kryteria strategiczne dla projektu
Nie dotyczy

35

Projekt
rozpoczęty
i zakończony

Od hobby do profesji
Grantodawca

Jednostka
realizująca projekt

Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Białymstoku

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

Budżet projektu
łącznie
Budżet w 2016

9.420,00

Liczba uczestników
łącznie
Liczba uczestników
w 2016

20

9.420,00

22

Okres realizacji
28. sierpnia 2016 – 31. grudnia 2016
projektu
Nazwa Programu Operacyjnego/Konkursu nie dotyczy
Numer konkursu
nie dotyczy
Koordynator / Kierownik projektu

Numer umowy PS.34.2016
Magdalena Bobrowska

Krótki opis projektu
Cel główny: zwiększenie poziomu aktywności i integracji społecznej oraz zawodowej
Beneficjenci: środowisko osób niepełnosprawnych z terenu powiatu białostockiego
Główne działania:
Szkolenia dwumodułowe (I – Moduł Fotografia, II – Moduł Skład)
Dane o wykonawcach i uczestnikach
Liczba pracowników realizujących projekt: 3, w tym:
Liczba uczestników projektu: 22, w tym:
Centrala

1

Centrum Białystok

1

Centrum Białystok

22

Umowy cywilno-prawne 1
Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2016 r.
Liczba osób, które wzięły udział w szkoleniach

(zakładane/zrealizowane)
20/22

Kryteria strategiczne dla projektu
Nie dotyczy

36

Projekt
rozpoczęty
i zakończony

III Targi Pracy dla osób z niepełnosprawnością
Grantodawca

Jednostka
realizująca projekt

Miasto Białystok

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

Budżet projektu
łącznie
Budżet w 2016

6.300,00

Liczba uczestników
łącznie
Liczba uczestników
w 2016

200

6.300,00

200

Okres realizacji
21. listopada 2016 – 2. grudnia 2016
projektu
Nazwa Programu Operacyjnego/Konkursu nie dotyczy
Numer konkursu
nie dotyczy
Koordynator / Kierownik projektu

Numer umowy W/UD/DSP/981/2016
Justyna Fiedorowicz

Krótki opis projektu
Cel główny: zwiększenie aktywności zawodowej beneficjentów poprzez zapewnienie im dostępu do ofert
pracy, uwzględniających ich kwalifikacje, możliwości i ograniczenia zdrowotne
Beneficjenci: osoby niepełnosprawne
Główne działania:
1. Organizacja III Targów Pracy dla Osób z Niepełnosprawnością dedykowanych osobom
z niepełnosprawnością
Dane o wykonawcach i uczestnikach
Liczba pracowników realizujących projekt: 2, w tym:
Liczba uczestników projektu: 200, w tym:
Centrala

1

Centrum Białystok

1

Centrum Białystok

200

Umowy cywilno-prawne 0
Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2016 r.
Liczba osób, które wzięły udział na targach

(zakładane/zrealizowane)
200/200

Kryteria strategiczne dla projektu
Nie dotyczy
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Projekt
rozpoczęty

Młodzi aktywni na rynku pracy
Grantodawca

Jednostka
realizująca projekt

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

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

Budżet projektu
łącznie
Budżet w 2016

963.296,26

Liczba uczestników
łącznie
Liczba uczestników
w 2016

83

393.758,38

56

Okres realizacji
1. kwietnia 2016 – 30. września 2017
projektu
Nazwa Programu Operacyjnego/Konkursu 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na
regionalnym rynku, 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer konkursu
nie dotyczy
Data zawarcia umowy
POWR.01.02.01-16-1KO2/15-00
Koordynator / Kierownik projektu
Justyna Szpilak
Krótki opis projektu
Cel główny: zwiększenie możliwości zatrudnienia
Beneficjenci: osoby młode do 29 roku życia, bez pracy, w tym w szczególności osoby, które nie
uczestniczą w kształceniu i szkoleniu
Główne działania:
1. Indywidualny Plan Działania
2. indywidualne wsparcie doradcy zawodowego
3. Wsparcie psychologiczne
4. Pośrednictwo pracy
5. Warsztaty umiejętności zawodowych
Dane o wykonawcach i uczestnikach
Liczba pracowników realizujących projekt: 5, w tym:
Liczba uczestników projektu: 56, w tym:
Centrala

2

Centrum Opole

3

Centrum Opole

56

Umowy cywilno-prawne 0
Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2016 r.
Liczba osób, objętych indywidualnym pośrednictwem pracy

(zakładane/zrealizowane)
83/48

Kryteria strategiczne dla projektu
Nie dotyczy
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Projekt
rozpoczęty

Włączamy się Sprawnie
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 2016

961.605,00

Liczba uczestników
łącznie
Liczba uczestników
w 2016

120

190.727,50

33

Okres realizacji
1. września 2016 – 31. lipca 2017
projektu
Nazwa Programu Operacyjnego/Konkursu Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020, 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
Numer konkursu

nie dotyczy

Koordynator / Kierownik projektu

Data zawarcia umowy
RPPK.08.01.00-IP.01-18-004/15
Katarzyna Kędzior- Łątka

Krótki opis projektu
Cel główny: zwiększenie gotowości beneficjentów do podjęcia zatrudnienia oraz pomoc w wyjściu z sytuacji
wykluczenia/zagrożenia wykluczeniem społecznym poprzez usługi aktywnej integracji ukierunkowane na
podniesienie ich kompetencji i kwalifikacji, doświadczenia zawodowego i zmobilizowanie do aktywnego
poszukiwania zatrudnienia
Beneficjenci: osoby z niepełnosprawnościami, zamieszkujące województwo podkarpackie
Główne działania:
1. Indywidualny PlanDziałań.
2. Doradztwo indywidualne i grupowe, prawne, psychologiczne, zawodowe, Warsztaty Umiejętności
Społecznych i Warsztaty Aktywności Zawodowej
oraz seminaria prawne.
3. Pośrednictwo pracy, zatrudnienie wspomagane – wsparcie trenera pracy.
4. Staże i praktyki zawodowe.
5. Szkolenia zawodowe wraz z egzaminem.
Dane o wykonawcach i uczestnikach
Liczba pracowników realizujących projekt: 9, w tym:
Liczba uczestników projektu: 33, w tym:
Centrala

2

Centrum Rzeszów

5

Centrum Rzeszów

33

Umowy cywilno-prawne 2
Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2016 r.
Liczba osób, które pozyskały zatrudnienie

(zakładane/zrealizowane)
n/d

Kryteria strategiczne dla projektu
Nie dotyczy
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Trampolina – aktywna integracja społeczno-zawodowa kobiet opiekujących się
osobą zależną
Grantodawca

Jednostka
realizująca projekt

Projekt
rozpoczęty

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podlaskiego na lata 20142020

Budżet projektu
łącznie
Budżet w 2016

955.944,82

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

Liczba uczestników
łącznie
Liczba uczestników
w 2016

60

0,00

15

Okres realizacji
1. października 2016 – 31. lipca 2018
projektu
Nazwa Programu Operacyjnego/Konkursu Oś priorytetowa VII Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.1.
Rozwój działań aktywnej integracji
Numer konkursu
nie dotyczy
Data zawarcia umowy
RPPD.07.01-00-20-0035/16
Koordynator / Kierownik projektu
Magdalena Bobrowska
Krótki opis projektu
Cel główny: zwiększenie aktywności zawodowej i reintegracja społeczna
Beneficjenci: 60 kobiet, w tym co najmniej 30 % w wieku 50+, z Subregionu Białostockiego, doświadczające
wielokrotnego wykluczenia społecznego z powodu sprawowania opieki nad osobą zależną lub bezrobocia
Główne działania:
1. Indywidualne ścieżki reintegracji.
2. Wsparcie kompetencji osobistych i społecznych.
3. Wsparcie kompetencji zawodowych.
4. Wsparcie umiejętności poszukiwania pracy.
5. Wsparcie zatrudnienia.
Dane o wykonawcach i uczestnikach
Liczba pracowników realizujących projekt: 3, w tym:
Liczba uczestników projektu: 15, w tym:
Centrala

1

Centrum Białystok

2

Centrum Białystok

15

Umowy cywilno-prawne 0
Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2016 r.
Liczba osób, które pozyskały zatrudnienie

(zakładane/zrealizowane)
n/d

W 2016 r. do projektu była jedynie prowadzona rekrutacja.
Działania merytoryczne zaplanowane są na rok 2017 i 2018.
Kryteria strategiczne dla projektu
Nie dotyczy
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Kontynuacja
projektu

Profesjonalni niepełnosprawni
Grantodawca

Jednostka
realizująca projekt

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych

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

Budżet projektu
łącznie
Budżet w 2016 r.

4.349.381,40

Liczba uczestników
łącznie
Liczba uczestników
w 2016 r.

730

1.258.645,52

1223

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/000319/07/D
Koordynator / Kierownik projektu
Pavlina Suchankova
Krótki opis projektu
Cel główny: podniesienie zdolności do zatrudnienia/wejścia na rynek pracy.
Beneficjenci: osoby niepełnosprawne, pozostające bez zatrudnienia, w wieku od 18 do 67 lat i zamieszkałe
na terenach województw: mazowieckiego, lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego, dolnośląskiego,
lubuskiego, wielkopolskiego 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: 68, w tym:
Liczba uczestników projektu: 730, w tym:
Centrala

2

Centrum Białystok

85

Centrum Białystok

4

Centrum Łódź

223

Centrum Bydgoszcz

5

Centrum Poznań

95

Centrum Łódź

6

Centrum Rzeszów

213

Centrum Opole

4

Centrum Warszawa

114

Centrum Poznań

4

Centrum Rzeszów

6

41

Centrum Warszawa

6

Centrum Wrocław

4

Umowy cywilno-prawne 27
Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2016 r.
Liczba osób, które pozyskały zatrudnienie

(zakładane/zrealizowane)
120/208

Kryteria strategiczne dla projektu
Nie dotyczy

Kontynuacja
projektu

Job Mobility
Grantodawca

Jednostka
realizująca projekt

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

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

Budżet projektu
łącznie
Budżet w 2016 r.

1.487.010,89

Liczba uczestników
łącznie
Liczba uczestników
w 2016 r.

54

559.538,80

17

Okres realizacji
1. maja 2015 – 31. października 2017
Projektu
Nazwa Programu Operacyjnego/Konkursu
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej
Numer konkursu

Nie dotyczy

Koordynator / Kierownik projektu

Data zawarcia umowy
POWR.04.02.00-00-0058/15
Sylwia Daniłowska

Krótki opis projektu
Cel główny: wzmocnienie kompetencji zawodowych i kluczowych
Beneficjenci: osoby niepełnosprawne w wieku 18-35 lat, należące do kategorii NEET, pochodzące z terenu
województw: mazowieckiego, lubelskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, opolskiego i śląskiego
poprzez udział w programie mobilności ponadnarodowej
Główne działania:
1. Warsztaty z zakresu aspektów międzykulturowych.
2. Szkolenia podnoszących kompetencje zawodowe.
3. Kursy języka angielskiego.
4. Warsztaty Umiejętności Społecznych.
Dane o wykonawcach i uczestnikach
Liczba pracowników realizujących projekt: 10, w tym:
Liczba uczestników projektu: 17, w tym:
Centrala

2

Centrum Białystok

9

Centrum Białystok

0

Centrum Warszawa

8
42

Centrum Warszawa

0

Umowy cywilno-prawne 8
Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2016 r.
Liczba osób, objętych wsparciem w ramach programów mobilności
ponadnarodowej
Kryteria strategiczne dla projektu
Nie dotyczy

(zakładane/zrealizowane)
54/17
(zakładane/spełnione)

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

Jednostka
realizująca projekt

EU

Centrala

Kontynuacja
projektu

Budżet projektu
łącznie
Budżet w 2016 r.

16.500 EUR

Liczba uczestników
łącznie
Liczba uczestników
w 2016 r.

n/d

16.500 EUR

n/d

Okres realizacji
1. września 2015 – 1. września 2017
Projektu
Nazwa Programu Operacyjnego/Konkursu
Program Erasmus+, Akcja 2: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk
Numer konkursu
Nie dotyczy
Koordynator / Kierownik projektu

Data zawarcia umowy 15.12.2015
Dariusz Gosk

Krótki opis projektu
Cel główny: promowanie dostępu do rynku pracy dla osób z niepełnosprawnościami
Beneficjenci: organizacje posiadające bogate doświadczenie w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych
Główne działania:
1. Koordynacja i zarządzanie
2. Przegląd dobrych praktyk
3. Opracowanie metodologii i materiałów szkoleniowych
4. Pilotaż
5. Certyfikacja Europass
6. Ewaluacja
7. Komunikacja i upowszechnianie
Dane o wykonawcach i uczestnikach
Liczba pracowników realizujących projekt: 2, w tym:
Liczba uczestników projektu: n/d, w tym:
Centrala

2

n/d

Umowy cywilno-prawne 0
Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2016 r.

(zakładane/zrealizowane)
43

Liczba osób, które wzięły udział w szkoleniu
Kryteria strategiczne dla projektu
Nie dotyczy

n/d
(zakładane/spełnione)

44

4. Program e-Centra oraz działania związane z integracją osób
niepełnosprawnych na terenach wiejskich
W 2016 r. Fundacja przygotowywała Projekt "e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści” w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Wniosek o dofinansowanie projektu „e-Mocni: cyfrowe
umiejętności, realne korzyści” przygotowany został w składzie Fundacja Aktywizacja, Fundacja Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego, Polski Związek Głuchych (oddział łódzki) i Fundacja Instytut Rozwoju
Regionalnego. Projekt uzyskał dofinansowanie, w grudniu 2016 r. została podpisana stosowana umowa
na realizację działań.

45

5. Beneficjenci ostateczni Fundacji w 2016 r.
W 2016 r. ze wsparcia świadczonego przez Fundację Aktywizacja skorzystało 2883 osób, z czego 1931
osób z niepełnosprawnościami. Zbiorowość beneficjentów działań Fundacji opisują poniższe wykresy.
Wśród beneficjentów ostatecznych dominują osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności –
osoby te stanowią 74,47 % opisywanej zbiorowości.

2,92%
22,61%

74,47%

znaczny

umiarkowany

lekki

Wykres 8. Beneficjenci ostateczni w 2016 r. z uwzględnieniem podziału na stopień niepełnosprawności
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Najczęściej występujący rodzaj niepełnosprawności to: choroby psychiczne (26,68 %),
niepełnosprawność sprzężona (24,14 %) oraz schorzenia narządów ruchu (14,54 %).

autyzm 1,49%
inne 14,96%
ogólny stan
zdrowia 4,08%

choroby psychiczne
26,68%

upośledzenie
umysłowe 6,21%

narząd ruchu
14,54%
[NAZWA KATEGORII]
24,14%

narząd słuchu
4,08%
narząd wzroku
3,82%

Wykres 9. Beneficjenci ostateczni w 2016 r. z uwzględnieniem podziału na rodzaj niepełnosprawności

47

Analizując wiek beneficjentów Fundacji, warto zwrócić uwagę na duży odsetek osób powyżej
pięćdziesiątego roku życia. Osoby niepełnosprawne w tej grupie wiekowej mają największe problemy
ze znalezieniem zatrudnienia. Bogata i różnorodna oferta Fundacji zaspokaja potrzeby beneficjentów,
umożliwiając zdobywanie i rozwój kwalifikacji osobom znajdującym się na różnych etapach kariery
zawodowej.
Pod względem płci, przewagę wśród beneficjentów Fundacji stanowią mężczyźni.
Z racji dużego zaangażowania Fundacji w organizację wsparcia na terenach małomiasteczkowych
i wiejskich, co roku przybywa beneficjentów z obszarów wsi oraz miast liczących do 25 tys. mieszkańców.
Obszary te charakteryzują się brakiem oferty wsparcia dla osób z niepełnosprawnością, stąd
proponowane przez Fundację możliwości rozwoju i aktywizacji są tam szczególnie ważne.

młodzież do 25
roku życia
12,46%

mieszkańcy
terenów
wiejskich
i miast
do 25 tys.
26,86%

osoby 50+
19,72%

kobiety
40,94%

Wykres 10. Beneficjenci ostateczni w 2016 r. z uwzględnieniem wybranych cech demograficznych
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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 następujących sieci i zrzeszeń:










Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych,
Sieć Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy,
Grupa ON Inclusion 14-20,
Koalicja na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością,
Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok,
Opolskie Forum Organizacji Socjalnych – OFOS,
Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni,
European Alliance on Skills for Employability,
Telecentre Europe.

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 2016 r. w Fundacji realizowane był 3 projekty o charakterze rzeczniczym, których realizacja zakończy
się w 2017 roku.
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Projekt
zakończony

Od Konwencji ONZ do Społecznej Inwencji
Grantodawca

Jednostka
realizująca projekt

Mechanizm Finansowy Europejskiego
Obszaru Gospodarczego (fundusze EOG)

Centrala Warszawa

Budżet projektu
łącznie
Budżet w 2016 r.

250.000,00

Liczba uczestników
łącznie
Liczba uczestników
w 2016 r.

388

201.000,00

417

Okres realizacji
2. lutego 2015 – 31. marca 2016
projektu
Nazwa Programu Operacyjnego/Konkursu
Program Obywatele dla Demokracji, prowadzony przez Fundację im. Stefana Batorego we współpracy
z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży
Numer konkursu
nie dotyczy
Numer umowy nr E3/1513
Koordynator / Kierownik projektu
Dariusz Gosk
Krótki opis projektu
Cel główny: wzmocnienie wdrażania Konwencji ONZ na rzecz ON w Polsce.
Beneficjenci: osoby z niepełnosprawnościami, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz
przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego
Główne działania:
1. Przeprowadzenie Ankiety badawczej – identyfikowanie problemów wdrożeniowych Konwencji ONZ
o prawach osób niepełnosprawnych w zakresie wagi oddziaływania na politykę Państwa w nawiązaniu
do pierwszego sprawozdania z realizacji przez Polskę zapisów Konwencji wśród JST. Wyniki ankiety
dostępne są w formie opracowanego Raportu.
2. Konsultacje społeczne na szczeblu wojewódzkim i powiatowym (dla JST, NGO i ON).
3. Wybrano 8 Rzeczników ON w 8 regionach.
4. Współpraca z Rzecznikiem Praw Obywatelskich.
5. Kampania informacyjna dotycząca Konwencji ONZ.
6. Specjalistyczne panele warsztatowe dla NGO.
7. Powstanie pierwszego Ogólnopolskiego Centrum Rzecznictwa.
Dane o wykonawcach i uczestnikach
Liczba pracowników realizujących projekt: 26, w tym:
Liczba uczestników projektu: 417 , w tym:
Centrala

5

Centrala

90

Centrum Białystok

1

Centrum Białystok

50

Centrum Bydgoszcz

1

Centrum Bydgoszcz

39

Centrum Łódź

1

Centrum Łódź

29

Centrum Opole

2

Centrum Opole

47

Centrum Poznań

1

Centrum Poznań

43

Centrum Rzeszów

1

Centrum Rzeszów

38

Centrum Warszawa

1

Centrum Warszawa

45
50

Centrum Wrocław

1

Centrum Wrocław

36

Umowy cywilno-prawne 12
Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2016 r.
Liczba przedstawicieli NGO w Polsce którzy podnieśli swoją wiedzę oraz
doświadczenie w zakresie identyfikowania barier/oczekiwań/wyzwań
w kształtowaniu/wpływaniu/monitorowaniu publicznych polityk na rzecz ON

(zakładane/zrealizowane)
128/109

Kryteria strategiczne dla projektu
Nie dotyczy

Projekt
rozpoczęty
i zakończony

On Inclusion – zintegrowani – świadomi – aktywni
Grantodawca

Jednostka
realizująca projekt

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Centrala Warszawa w partnerstwie
z Towarzystwem Pomocy
Głuchoniewidomym

Budżet projektu
łącznie

198.161,00

Budżet w 2016 r.

198.161,00

Liczba uczestników
łącznie
Liczba uczestników
w 2016 r.

n/d
n/d

Okres realizacji
1. stycznia 2016 – 30. listopada 2016
projektu
Nazwa Programu Operacyjnego/Konkursu
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Numer konkursu
nie dotyczy
Koordynator / Kierownik projektu

Numer umowy 136_II/2015
Przemysław Żydok

Krótki opis projektu
Cel główny: zwiększenie możliwości realizacji rozwiązań systemowych w instytucjach sytemu wdrażania
funduszy unijnych 2014-2020 oraz komitetów monitorujących, gwarantujących dostępność Funduszy UE
w perspektywie 2014-2020 dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.
Beneficjenci: komitety monitorujące, gwarantujące dostępność Funduszy UE w perspektywie 2014-2020 dla
osób z różnymi niepełnosprawnościami
Główne działania:
1. Spotkania eksperckie: 6
2. Ekspertyzy: 2
3. Spotkania z przedstawicielami Instytucji i KM: 4
4. Spotkania fokusowe dla osób z niepełnosprawnościami: 32
Dane o wykonawcach i uczestnikach
Liczba pracowników realizujących projekt: 13, w tym:
Liczba uczestników projektu: n/d
Centrala

4
51

Umowy cywilno-prawne 9
Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2016 r.
Nie dotyczy

(zakładane/zrealizowane)
n/d

Kryteria strategiczne dla projektu
Nie dotyczy

Projekt
rozpoczęty

Sieć Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy
Grantodawca

Jednostka
realizująca projekt

Ministerstwo Rozwoju

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

Budżet projektu
łącznie
Budżet w 2016 r.

152.770,00

Liczba uczestników
łącznie
Liczba uczestników
w 2016 r.

77

95.070,00

77

Okres realizacji
1. czerwca 2016 – 31. maja 2017
projektu
Nazwa Programu Operacyjnego/Konkursu
Program Operacyjny Pomoc Techniczna
Numer konkursu

nie dotyczy

Koordynator / Kierownik projektu

Numer umowy DZF/BDG-III-POWER-15/16
z dnia 30.06.2016 r.
Agata Gawska

Krótki opis projektu
Cel główny: wzrost wiedzy i zaangażowania przedstawicieli NGO w prace komitetów monitorujących na
poziomie regionalnym i krajowym
Beneficjenci: przedstawiciele organizacji pozarządowych
Główne działania:
1. Przeprowadzenie 2 szkoleń dla NGO;
2. Przeprowadzenie spotkania sieciującego dla NGO;
3. Przeprowadzenie monitoringu Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój pod kątem dostępności projektów dla organizacji pozarządowych w celach
tematycznych CT 8 i CT 9;
4. Przygotowanie i opublikowanie opracowania Raport z monitoringu Regionalnych Programów
Operacyjnych oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pod kątem dostępności projektów
dla organizacji pozarządowych w celach tematycznych CT 8 i CT 9;
Dane o wykonawcach i uczestnikach
Liczba pracowników realizujących projekt: 6, w tym:
Liczba uczestników projektu: 77w tym:
Centrala

3

Centrala

77

Umowy cywilno-prawne 3
Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2016 r.

(zakładane/zrealizowane)
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Liczba NGO w powołanej Sieci PIRP

77/77

Kryteria strategiczne dla projektu
Nie dotyczy

W 2016 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

Osoby reprezentujące Fundację:
Agata Gawska, Przemysław Żydok

Główny cel działania ciała doradczego

Główne rezultaty prac:

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

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 20142020

Ciało doradcze

Osoby reprezentujące Fundację:

Sieć Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy
Główny cel działania ciała doradczego

Agata Gawska
Główne rezultaty prac:

 Wypracowanie zasad współpracy
Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy,
 Monitoring wdrażania zapisów
znowelizowanej ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 Wypracowanie standardów działania
Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy.

1) Realizacja projektu „Sieć Pozarządowych
Instytucji Rynku Pracy (Sieć PIRP)”,
2) Opracowanie i opublikowanie Raportu
z monitoringu Regionalnych Programów
Operacyjnych oraz Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój pod kątem
dostępności projektów dla organizacji
pozarządowych w celach tematycznych CT 8
i CT 9;
3) Zakończona sukcesem interwencja
w Ministerstwie Rozwoju oraz Ministerstwie
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie
dotyczącej wyłączenia organizacji pozarządo53

wych z możliwości organizacji u siebie płatnych staży dla uczestników projektów współfinansowanych z EFS.

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
bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.

Nie dotyczy

Ciało doradcze

Osoby reprezentujące Fundację:

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

Agata Gawska

 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:

Główne rezultaty prac:
Nie dotyczy
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Ciało doradcze

Osoby reprezentujące Fundację:

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

Agata Gawska, Sylwia Daniłowska



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

Główne rezultaty prac:
Nie dotyczy

Ciało doradcze

Osoby reprezentujące Fundację:

Rada Działalności Pożytku Publicznego

Agata Gawska

Główny cel działania ciała doradczego

Główne rezultaty prac:

Instytucjonalizacja zasady dialogu
obywatelskiego, dopełnianie instytucji
realizujących zasadę dialogu społecznego

Nie dotyczy

Ciało doradcze

Osoby reprezentujące Fundację:

Komitet Monitorujący Program Operacyjny
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Główny cel działania ciała doradczego

Agata Gawska, Przemysław Żydok

 Systematyczny przegląd wdrażania programu
w kontekście realizacji celów pośrednich
i końcowych,
 Analizowanie wszelkich kwestii mających
wpływ na wykonanie programu,
 Konsultowanie i analizowanie zmian
programu proponowanych przez IZ,
 Prezentowanie uwag dotyczących wdrażania
i ewaluacji PO WER,
 Konsultowanie i analizowanie zmian
programu proponowanych przez IZ, jak
również monitorowanie działań podjętych
w ich następstwie,
 Promowanie zasady partnerstwa.

Główne rezultaty prac:
Nie dotyczy

Ciało doradcze

Osoby reprezentujące Fundację:

Komitet ds. Umowy Partnerstwa

Agata Gawska

Główny cel działania ciała doradczego

Główne rezultaty prac:

 Przegląd wdrażania Umowy Partnerstwa oraz
programów służących jej realizacji,
 Formułowanie propozycji zmian Umowy
Partnerstwa,

Nie dotyczy
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 Analizowanie zagadnień o charakterze
horyzontalnym, mających wpływ na realizację
Umowy Partnerstwa,
 W przypadku stwierdzenia opóźnień lub
problemów systemowych, związanych
z realizacją Umowy Partnerstwa, wydawanie
rekomendacji instytucjom zarządzającym,
 Ocena realizacji 11 celów tematycznych,
dotyczących Funduszy Europejskich,
 Ocena realizacji celów Strategii Europa 2020
oraz Zaleceń Rady w ramach interwencji
polityki spójności,
 Monitorowanie komplementarności wsparcia
wdrażanych w Polsce programów,
dofinansowanych ze środków Unii
Europejskiej,
 Ocena spójności realizowanych działań,
zarówno w kontekście wdrażania funduszy
europejskich w Polsce, jak również
pozostałych inicjatyw stworzonych na
poziomie Unii Europejskiej (np. ERASMUS,
Strategia dla Regionu Morza Bałtyckiego).
Ciało doradcze

Osoby reprezentujące Fundację:

Ogólnopolska Federacja Organizacji
Pozarządowych
Główny cel działania ciała doradczego

Agata Gawska, Przemysław Żydok

 Rozwijanie współpracy i standardów działania
oraz budowanie poczucia tożsamości
trzeciego sektora,
 Rzecznictwo interesów organizacji
pozarządowych w sprawach wspólnych dla
wszystkich organizacji,
 Kształtowanie sprzyjających postaw
społecznych wobec trzeciego sektora
i budowanie jego rzetelnego wizerunku.

Główne rezultaty prac:
Nie dotyczy

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

1) Udział Anny Drabarz – współpracownika Oddziału – w pracach
Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego jako Przewodniczącej
Rady.
2) Udział pracowników Centrum w pracach Partnerstwa Lokalnego na
rzecz promocji zatrudnie-nia i rozwoju zasobów ludzkich w woj.
Podlaskim.
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3) Organizacja I Regionalnego Konwentu Osób z Niepełnosprawnościami.
4) Udział pracowników Centrum w pracach „Partnerstwa na rzecz
poprawy sytuacji osób młodych na warmińsko-mazurskim rynku pracy”.
5) Udział w pracach partnerstwa w ramach projektu „Podlaskie otwarte
dla młodych”.
6) Przeprowadzenie spotkań focusowych z osobami z niepełnosprawnościami w ramach projektu ON INCLUSION – ZINTEGROWANI –
ŚWIADOMI – AKTYWNI.
Centrum Łódź

Centrum Opole

1)

30.–31. maja – współprowadzenie Seminarium „Finansowanie
Działalności gospodarczej” w Wojewódzkim Urzędzie Pracy.
2) 12. maja – uczestnictwo w konferencji „Wyzwania polityki społecznej
w województwie łódzkim – ekonomia społeczna i wolontariat”,
organizowanej przez Radę Organizacji Pozarządowych Województwa
Łódzkiego w Urzędzie Marszałkowskim.
3) 5. kwietnia – spotkanie z Włodzimierzem Skwarką, Dyrektorem
Łódzkiego Oddziału PFRON.
4) 19. maja – spotkanie rekrutacyjne w Urzędzie Pracy w Bełchatowie.
5) 16. czerwca – prezentacja nt. wsparcia w zakresie doradztwa i pośrednictwa świadczonego na rzecz ON w Zduńskiej Woli, spotkanie
Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych,
Powiatowych Społecznych Rad ds. Osób Niepełnosprawnych oraz
przedstawicieli powiatów regionu łódzkiego. pn. Dobre praktyki.
6) 22. czerwca – uczestnictwo w Łódzkim Konwencie Regionalnym
II Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami. Tematem Konwentu była
dostępność przestrzeni publicznej; miejsce spotkania: Politechnika
Łódzka
7) 19. lipca – Audycja „Tacy Sami” – Radio Łódź- uział pracowników
Centrum w audycji
8) Udział w spotkaniach Komisji Dialogu Obywatleskiego przy UM Łódź.
9) Udział w comiesięcznych spotkaniach Łódzkiej Rady Działalności
Pożytku Publicznego.
10) Zorganizowanie wizyty monitorującej przdstawicieli
międzynarodowego środowiska naukowego w ramach Konferencji
naukowej „Partycypacji w pracy socjalnej” we współpracy z Wydziałem
Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego.
11) W ramach współpracy z WUP, dotyczącej aspektów działalności
gospodarczej dla ON, przeprowadzono szereg spotkań informacyjnych
dla osób z niepełnosprawnościa-mi w Łodzi i w Kielcach. Celem
spotkań była edukacja i podnoszenie świadomości osób z
niepełnosprawnością na temat ich praw oraz na temat dostępności
funduszy unijnych dla OzN.
1) Udział Justyny Szpilak (jako członka) oraz Mateusza Gruntowskiego
(jako zastępcy członka) w posiedzeniach Komitetu Monitorującego
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata
2014-2020
2) Zorganizowanie w Centrum Dialogu Obywatelskiego w Opolu
Konwentu Regionalnego pt. „Praca i zatrudnienie” w ramach Kongresu
Osób z Niepełnosprawnością (Mateusz Gruntowski – prelgent).
3) Przeprowadzenie spotkań focusowych z osobami z niepełnosprawnościami w ramach projektu ON INCLUSION – ZINTEGROWANI –
57

Centrum Poznań

Centrum Rzeszów

Centrum
Warszawa Narbutta

ŚWIADOMI – AKTYWNI.
4) Udział Justyny Szpilak w posiedzeniach Opolskiej Rady Działalności
Pożytku Publicznego.
Udział Marcina Piotrowskiego – Dyrektora Oddziału – w posiedzeniach
Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020.
1) Udział w konferencji „Mogę (mimo) wszystko”, organizowanej przez
Uniwersytet Rzeszowski. Promocja działalności Centrum oraz
zachęcanie studentów z niepełnosprawnościami do korzystania z oferty
Centrum.
2) Udział w I Podkarpackim Forum Obywatelskim organizowanym przez
Samorząd Województwa Podkarpackiego oraz Podkarpacką Radę
Pożytku Publicznego, dotyczącym nowych przepisów oraz możliwości
współpracy z Samorządem przy realizacji projektów dla społeczności
lokalnej.
1) Udział w spotkaniach KDS ds. Osób Niepełnosprawnych przy UM st.
Warszawy.
2) Nawiązanie współpracy z Biurami Karier uczelni warszawskich
(Politechnika, SWPS, SGH).
3) Nawiązanie współpracy z Radą Działalności Pożytku Publicznego
w Piasecznie.
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7. Pozyskiwanie środków
W 2016 roku prowadzono działania związane ze zdobywaniem środków ze źródeł grantowych (m.in.
środki PFRON, UE).
W 2016 r. udało się pozyskać środki na realizację/kontynuację następujących projektów:
„e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści” – Program Operacyjny Polska Cyfrowa (Działanie
3.1);
„Podkarpacie młodych – edukacja, praca, satysfakcja” – Program Operacyjny Wiedza, Edukacja,
Rozwój (działanie 2.4);
„Młodzi aktywni na rynku pracy” – Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój (Poddziałanie
1.2.1);
„Seniorzy w działaniu” – Program ASOS (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej);
„Gotowi do zmian” – UM Białystok (ze środków PFRON);
„Od hobby do profesji – ROPS Białystok (ze środków PFRON);
„KWALIFIKACJE, DOŚWIADCZENIE, PRACA – to się opłaca” – Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podlaskiego (Działanie 2.1);
III Targi Pracy dla Osób z Niepełnosprawnościami – Urząd Miasta Białystok.
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8. Działalność gospodarcza
Działalność gospodarcza w 2016 r. prowadzona była w oparciu o nowy model organizacyjny.
Zrezygnowano z funkcjonowania dedykowanych temu obszarowi stanowisk pracy czy jednostek
organizacyjnych. Sprzedaż usług komercyjnych została powierzona pracownikom Pionu Badań i Rozwoju
(Dyrektorowi oraz Ekspertowi ds. rynku pracy), a także Dyrektorom Oddziałów (szczególną aktywność
w tym obszarze wykazywał Dyrektor Oddziału w Łodzi) i wiązała się z kontaktami wynikającymi w dużym
stopniu z dotychczas realizowanych zadań. Ten model przyniósł bardzo dobre efekty: ponad 3,5-krotny
wzrost dochodów netto w porównaniu do roku 2015.

Porównanie dochodów z działalności
gospodarczej w 2015 i 2016 r.

500 000,00 zł
400 000,00 zł
300 000,00 zł
200 000,00 zł
100 000,00 zł
0,00 zł

Wykres 11. Porównanie dochodów z działalności gospodarczej w 2015 i 2016 r.

Jeśli chodzi o specyfikę sprzedawanych w 2016 r. usług, to wyróżnić można 3 podstawowe obszary:
1. Szkolenia, doradztwo, ekspertyzy związane z problematyką dostępności funduszy europejskich dla
osób z niepełnosprawnościami – usługi świadczone przede wszystkim dla podmiotów administracji
publicznej (wygrane w przetargach lub innego rodzaju konkursowych procedurach wyboru
oferentów), takich jak: Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Urzędy Marszałkowskie,
2. Szkolenia (w tym zawodowe), doradztwo, outplacement związane z rynkiem pracy – usługi
świadczone zarówno przedsiębiorcą bezpośrednio zatrudniającym pracowników z niepełnosprawnościami, jak i agencjom pośrednictwa pracy,
3. Odpłatne użyczenie sal – usługa świadczona różnym podmiotom, przede wszystkim przez Biuro
Zarządu (wynajem sali w Centrali przy ul. Chałubińskiego 9), ale także przez poszczególne Oddziały
Fundacji.
Strukturę przychodów z działalności gospodarczej w podziale na wskazane segmenty prezentuje
poniższa rycina:
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Struktura przychodów z działalności
gospodarczej
2,65%

1,07%

14,93%

81,35%

Dostępność funduszy europejskich

Rynek pracy

Odpłatne użyczenie sal

Pozostałe

Wykres 12. Struktura przychodów z działalności gospodarczej

Ogromny sukces w sprzedaży usług, związanych z dostępnością funduszy europejskich dla osób
z niepełnosprawnościami, jest związany z dużym, społecznym zaangażowaniem liderów Fundacji
Aktywizacja w tę problematykę już od 2013 r. (koordynacja eksperckiej Grupy ON Inclusion 14-20 przez
Agatę Gawską i Przemysława Żydoka). Fundacja jest obecnie jednym z kilku podmiotów w Polsce,
posiadających unikatową wiedzę związaną z tą tematyką.
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9. Działania promocyjne i informacyjne
9.1. Fundacja Aktywizacja w mediach
W 2016 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. Fundacja Aktywizacja, w drugiej połowie 2016 roku, rozpoczęła akcję fundraisingową
pt. "Dają radę dzięki Twojemu wsparciu", która zachęcała firmy do zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. Wypowiedzi oraz artykuły ekspertów Fundacji pojawiły się m.in.: w TVP 1 (Teleexpress
i Teleexpres Ekstra) oraz regionalnych stacjach Telewizji Polskiej, Polskim Radiu (Program 3 Polskiego
Radia, Czwórka Polskie Radio), portalach internetowych: (m.in.: zdrowie.radiozet.pl, Polskie Radio 24,
www.biznes.onet.pl)
W 2016 r. działania promocyjno-informacyjne obejmowały:
dystrybucję materiałów drukowanych (m.in. plakaty, ulotki, broszury) w biurach Fundacji, wśród
beneficjentów, w instytucjach integracji społecznej, instytucjach pomocowych, instytucjach rynku
pracy, instytucjach służby zdrowia, organizacjach pozarządowych;
dystrybucję gadżetów promocyjnych (torby, notesy, koce-poduszki, przyborniki na długopisy) wśród
beneficjentów objętych projektami, uczestników konferencji itp.;
2 marca 2016 r. w nowej siedzibie przy ul. Chałubińskiego w Warszawie, odbyła się uroczystość
z okazji Jubileuszu 25-lecia działalności Fundacji Aktywizacja. Wydarzenie stanowiło okazję do
podsumowania 25-letniej historii organizacji, a także podziękowania założycielom i osobom
wspierającym Fundację, która od tylu lat podejmuje działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
tworzenie i publikowanie informacji na nowej stronie internetowej Fundacji, jak również na innych
stronach i forach dla osób niepełnosprawnych oraz na portalu Facebook (profil główny Fundacji
i strony Centrów);
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;
udział pracowników Fundacji w wydarzeniach zewnętrznych, w tym stanowiska promocyjne,
wystąpienia ekspercie, uczestnictwo w konferencjach, panelach, pracach stowarzyszeń, komisji itp.
produkcja spotu do kampanii fundraisingowej „Dają radę” i promocja ich na kanale YouTube oraz
w mediach, w tym głównie społecznościowych.
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9.2. Publikacje i broszury wydane przez Fundację w 2016 r.
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

Dostępność Funduszy Europejskich 2014-2020 dla osób z niepełnosprawnościami w praktyce,
Fundacja Aktywizacja, 2016
Dostępność Funduszy Europejskich 2014-2020 dla osób z niepełnosprawnościami w praktyce
Część II, Fundacja Aktywizacja, 2016
Organizacje pozarządowe w działaniach rzeczniczych. Fundusze Strukturalne i rynek pracy,
Fundacja Aktywizacja, 2016
Raport z monitoringu Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój pod kątem dostępności projektów dla organizacji pozarządowych
w celach tematycznych CT 8 i CT 9, Fundacja Aktywizacja, 2016
Rekomendacje Regionalnych Rzeczników Osób Niepełnosprawnych. Raport monitoringowy
z realizacji wybranych artykułów Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych,
Fundacja Aktywizacja, 2016
Rekomendacje służące aktywizacji osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na
rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim, Fundacja Aktywizacja, 2016
Rekomendacje służące aktywizacji osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na
rynku pracy w województwie warmińsko-mazurskim, Fundacja Aktywizacja, 2016
Rekomendacje służące aktywizacji osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na
rynku pracy w województwie podkarpackim, Fundacja Aktywizacja, 2016
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10. Działania społeczne i integracja osób niepełnosprawnych
W 2016 r. w Fundacji, w ramach działań społecznych i integracyjnych, realizowanych było 6 projektów
oraz inne działania.

Kontynuacja
projektu

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 2016 r.

5.222.324,51

Liczba uczestników
łącznie
Liczba uczestników
w 2016 r.

740

1.533.100,17

989

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
Pavlina Suchankova
Krótki opis projektu
Cel główny: podniesienie poziomu samodzielności oraz aktywności społecznej.
Beneficjenci: osoby niepełnosprawne, pozostające bez zatrudnienia, w wieku 18-67 lat i zamieszkałe
na terenie całej Polski.
Główne działania:
1. Wsparcie trenera aktywności.
2. Wsparcie instruktora.
3. Konsultacje indywidualne(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: 67, w tym:
Liczba uczestników projektu: 740, w tym:
Centrala

2

Centrum Białystok

84

Centrum Białystok

5

Centrum Łódź

252

Centrum Bydgoszcz

4

Centrum Opole

169

Centrum Łódź

5

Centrum Poznań

60

Centrum Opole

6

Centrum Rzeszów

116

Centrum Poznań

4

Centrum Warszawa

59
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Centrum Rzeszów

6

Centrum Warszawa

5

Centrum Wrocław

5

Umowy cywilno-prawne 25
Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2016 r.
Liczba osób, które się usamodzielniły

(zakładane/zrealizowane)
362/18

Kryteria strategiczne dla projektu
Nie dotyczy

Realizacja działań w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych Projekt
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej uczestniczących w Programie
rozpoczęty
Aktywizacja i Integracja w 2016 r
i zakończony
Grantodawca

Jednostka
realizująca projekt

Miasto Stołeczne Warszawa
– Urząd Pracy m. st. Warszawy

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

Budżet projektu
łącznie
Budżet w 2016 r.

212.912,00

Liczba uczestników
łącznie
Liczba uczestników
w 2016 r.

52

212.912,00

52

Okres realizacji
1. marca 2016 – 30. października 2016
projektu
Nazwa Programu Operacyjnego/Konkursu
Program Aktywizacja i Integracja
Numer konkursu

nie dotyczy

Koordynator / Kierownik projektu

Numer umowy
PAI 1/2016 z dn. 24.02.2016
Wojciech Piętka

Krótki opis projektu
Cel główny: doprowadzenie do wzrostu kompetencji społecznych, inter- i intrapersonalnych, wzrostu
umiejętności psychospołecznych, budowania prawidłowych relacji z otoczeniem społecznym i zawodowym,
pobudzenie aktywności społecznej i zawodowej oraz przygotowanie do lepszego funkcjonowania na rynku
pracy
Beneficjenci: bezrobotni mieszkańcy pięciu warszawskich gmin: Bemowo, Praga Północ, Targówek,
Ursynów, Wola
Główne działania:
1. Warsztaty Umiejętności Społecznych,
2. Warsztaty aktywizujące oraz dotyczące rynku pracy.
Dane o wykonawcach i uczestnikach
Liczba pracowników realizujących projekt: 6, w tym:
Liczba uczestników projektu: 52, w tym:
Centrala

1

Centrum Warszawa

52
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Centrum Warszawa

1

Umowy cywilno-prawne 4
Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2016 r.
Ukończenie udziału w projekcie

(zakładane/zrealizowane)
52/52

Kryteria strategiczne dla projektu
Nie dotyczy

Realizacja działań w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych Projekt
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej uczestniczących w Programie
rozpoczęty
Aktywizacja i Integracja w 2016 r
i zakończony
Grantodawca

Jednostka
realizująca projekt

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie

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

Budżet projektu
łącznie
Budżet w 2016 r.

34.725,00

Liczba uczestników
łącznie
Liczba uczestników
w 2016 r.

60

34.725,00

60

Okres realizacji
1. czerwca 2016 – 31. października 2016
projektu
Nazwa Programu Operacyjnego/Konkursu
Program Aktywizacja i Integracja
Numer konkursu

nie dotyczy

Koordynator / Kierownik projektu

Numer umowy
PAI 1/2016 z dn. 13.09.2016
Angelika Muciuś

Krótki opis projektu
Cel główny: kształtowanie aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym przez rozwinięcie
umiejętności psychospołecznych, nauczenie budowania prawidłowych interakcji z otoczeniem oraz
przygotowanie do lepszego radzenia sobie na rynku pracy
Beneficjenci: bezrobotni mieszkańcy miasta Kolno
Główne działania:
Warsztaty trenerskie.
Dane o wykonawcach i uczestnikach
Liczba pracowników realizujących projekt: 5, w tym:
Liczba uczestników projektu: 60, w tym:
Centrala

1

Centrum Białystok

1

Centrum Białystok

60

Umowy cywilno-prawne 3
Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2016 r.
Ukończenie udziału w projekcie

(zakładane/zrealizowane)
60/57

Kryteria strategiczne dla projektu
66

Nie dotyczy

Realizacja działań w zakresie integracji społecznej osób bezrobotnych
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej uczestniczących w Programie
Aktywizacja i Integracja w 2016 roku.
Grantodawca

Jednostka
realizująca projekt

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich

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

Projekt
rozpoczęty
i zakończony

Budżet projektu
łącznie
Budżet w 2016 r.

6.000,00

Liczba uczestników
łącznie
Liczba uczestników
w 2016 r.

9

6.000,00

9

Okres realizacji
1. lipca 2016 – 1. sierpnia 2016
projektu
Nazwa Programu Operacyjnego/Konkursu
Program Aktywizacja i Integracja
Numer konkursu

nie dotyczy

Koordynator / Kierownik projektu

Numer umowy
1/2016/PAI z dn. 01.07.2016r.
Mateusz Kotnowski

Krótki opis projektu
Cel główny: rozwinięcie umiejętności psychospołecznych, budowanie interakcji z otoczeniem,
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, przygotowanie do poruszania się po rynku pracy
Beneficjenci: osoby bezrobotne, zagrożone wykluczeniem społecznym, korzystające z pomocy społecznej,
zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Końskich
Główne działania:
Grupowe wsparcie w formie warsztatów w procesie integracji społecznej
Dane o wykonawcach i uczestnikach
Liczba pracowników realizujących projekt: 3, w tym:
Liczba uczestników projektu: 9, w tym:
Centrala

1

Centrum Łódź

9

Umowy cywilno-prawne 2
Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2016 r.
Ukończenie udziału w projekcie

(zakładane/zrealizowane)
9/6

Kryteria strategiczne dla projektu
Nie dotyczy
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Realizacja działań w zakresie integracji społecznej osób bezrobotnych
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej uczestniczących w Programie
Aktywizacja i Integracja w 2016 roku.
Grantodawca

Jednostka
realizująca projekt

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach
Opolskich

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

Projekt
rozpoczęty
i zakończony

Budżet projektu
łącznie
Budżet w 2016 r.

11.560,00

Liczba uczestników
łącznie
Liczba uczestników
w 2016 r.

20

11.560,00

20

Okres realizacji
5. września 2016 – 28. października 2016
projektu
Nazwa Programu Operacyjnego/Konkursu
Program Aktywizacja i Integracja
Numer konkursu
nie dotyczy
Koordynator / Kierownik projektu

Numer umowy 1/2016
Justyna Szpilak

Krótki opis projektu
Cel główny: rozwinięcie umiejętności/kompetencji społecznych oraz powrót do aktywności społecznej
i zawodowej
Beneficjenci: osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Opolskich
Główne działania:
1. Grupowe zajęcia warsztatowe
2. Grupowe poradnictwo specjalistyczne
Dane o wykonawcach i uczestnikach
Liczba pracowników realizujących projekt: 3, w tym:
Liczba uczestników projektu: 20, w tym:
Centrala

1

Centrum Opole

20

Umowy cywilno-prawne 2
Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2016 r.
Ukończenie udziału w projekcie

(zakładane/zrealizowane)
20/17

Kryteria strategiczne dla projektu
Nie dotyczy
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Realizacja działań w zakresie integracji społecznej osób bezrobotnych
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej uczestniczących w Programie
Aktywizacja i Integracja w 2016 roku.
Grantodawca

Jednostka
realizująca projekt

Powiatowy Urząd Pracy w Łomży

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

Projekt
rozpoczęty
i zakończony

Budżet projektu
łącznie
Budżet w 2016 r.

11.560,00

Liczba uczestników
łącznie
Liczba uczestników
w 2016 r.

20

11.560,00

20

Okres realizacji
15. września 2016 – 30. listopada 2016
projektu
Nazwa Programu Operacyjnego/Konkursu
Program Aktywizacja i Integracja
Numer konkursu

nie dotyczy

Koordynator / Kierownik projektu

Numer umowy
PAI 1/2016 z dn. 01.06.2016
Angelika Muciuś

Krótki opis projektu
Cel główny: kształtowanie aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym przez rozwinięcie
umiejętności psychospołecznych, nauczenie budowania prawidłowych interakcji z otoczeniem oraz
przygotowanie do lepszego radzenia sobie na rynku pracy
Beneficjenci: bezrobotni mieszkańcy miasta Łomża
Główne działania:
Grupowe poradnictwo specjalistyczne w formie warsztatów trenerskich.
Dane o wykonawcach i uczestnikach
Liczba pracowników realizujących projekt: 4, w tym:
Liczba uczestników projektu: 20, w tym:
Centrala

1

Centrum Białystok

1

Centrum Białystok

20

Umowy cywilno-prawne 2
Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2016 r.
Ukończenie udziału w projekcie

(zakładane/zrealizowane)
20/14

Kryteria strategiczne dla projektu
Nie dotyczy

69

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

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób
Niepełnosprawnych w Poznaniu
Rodzaj wydarzenia
Wycieczka

Data 13. stycznia

Odbiorcy

Beneficjenci projektu „Krok do samodzielności”

Opis

Zwiedzanie z Przewodnikiem „Województwo Wielkopolskie – bez barier. 60
tras turystycznych dla osób niepełnosprawnych”

Oddział

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób
Niepełnosprawnych w Łodzi

Data 21-22.
stycznia

Rodzaj wydarzenia

Spotkanie integracyjne

Odbiorcy

Beneficjenci projektu „Krok do samodzielności”

Opis

Mini-turniej gier planszowych – spotkanie uczestników projektu w celu
wspólnego spędzenia czasu przy grach planszowych

Oddział

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób
Niepełnosprawnych w Łodzi
Rodzaj wydarzenia
Spotkanie integracyjne

Data 19. lutego

Odbiorcy

Beneficjenci projektu „Krok do samodzielności”

Opis

Spotkanie z dietetyczką i omówienie zasad zdrowego żywienia

Oddział

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób
Niepełnosprawnych w Opolu
Rodzaj wydarzenia
Targi Pracy w Zabrzu
Odbiorcy

Opis

Data 24. lutego

1) Klienci opolskiego oddziału Fundacji Aktywizacja
2) Pracownicy Fundacji Aktywizacja
3) Pracodawcy
4) Osoby z niepełnosprawnością, zamieszkujące teren województwa śląskiego
Targi Pracy dla osób z niepełnosprawnością, zorganizowane z Powiatowym
Urzędem Pracy w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu.
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Oddział

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób
Niepełnosprawnych w Łodzi
Rodzaj wydarzenia
Targi Pracy na Dowborczyków 30/34, Łódź

Data 25. lutego

Odbiorcy

Uczestnicy projektu „Profesjonalni niepełnosprawni”

Opis

Targi pracy zorganizowane zostały w siedzibie łódzkiego oddziału. Zaproszono
kilkunastu pracodawców z różnych branż, którzy aktualnie poszukiwali
pracowników. Uczestnicy projektu mieli okazję nie tylko zaaplikować na
interesujące ich stanowiska, ale również dowiedzieć się więcej
o pracodawcach.

Oddział

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób
Niepełnosprawnych w Opolu
Rodzaj wydarzenia
Dzień Kobiet
Odbiorcy
Opis

Oddział

1) Klientki opolskiego oddziału Fundacji – osoby z niepełnosprawnością
2) Pracownice Centrum w Opolu
Szkolenie rozwoju osobistego dla kobiet.
Program szkolenia:
 zajęcia z wizażystką Sylwią Ożoga, dotyczące dbania o cerę oraz
wykonywania makijażu,
 warsztat z prawnikiem, Mateuszem Gruntowskim, na temat praw kobiet.

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób
Niepełnosprawnych w Opolu
Rodzaj wydarzenia
VII Giełda Pracy na Uniwersytecie Opolskim
Odbiorcy

Opis

Data 08. marca

Data 19. kwietnia

1) Klienci opolskiego oddziału Fundacji Aktywizacja
2) Pracownicy Fundacji Aktywizacja
3) Pracodawcy
4) Studenci Uniwersytetu Opolskiego
Utworzenie stanowiska z ofertami pracy i doradztwem zawodowym.
Informowanie o projektach realizowanych przez Fundację Aktywizacja.
Promocja Centrum w Opolu. Nawiązywanie kontaktu z pracodawcami.
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Oddział

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób
Niepełnosprawnych w Łodzi
Rodzaj wydarzenia
Wyjście do Palmiarni w Łodzi

Data 13. maja

Odbiorcy

Uczestnicy projektu „Krok do samodzielności”

Opis

Wyjście integracyjne – zwiedzanie Palmiarni (podziwiane różnych gatunków
kwiatów) oraz kawa i ciastko w kawiarni TUBAJKA. Wyjście miało służyć
zwiększeniu kompetencji społecznych.

Oddział

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób
Niepełnosprawnych w Rzeszowie
Rodzaj wydarzenia
Spotkanie z kosmetyczką

Data 24. maja

Odbiorcy

Osoby z niepełnosprawnościami

Opis

Do Centrum Rzeszów zaproszono profesjonalną kosmetyczkę, która omówiła
sposoby pielęgnacji cery, zaprezentowała trzy rodzaje makijażu: wieczorowy,
do pracy, tuszujący niedoskonałości twarzy i odpowiadała na pytania
uczestniczek.
Po prezentacji i rozmowie kosmetyczka wykonała wszystkim uczestniczkom
makijaż do pracy lub wieczorowy. Spotkanie trwało 4 godziny.

Oddział

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób
Data 23. czerwca
Niepełnosprawnych w Opolu
Rodzaj wydarzenia
Konwent Regionalny Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami
Odbiorcy

Opis

1) Klienci opolskiego oddziału Fundacji Aktywizacja
2) Pracownicy Fundacji Aktywizacja
3) Pracodawcy
Spotanie poświęcone Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych z
udziałem osób z niepełnosprawnościami, przedstawicieli pracodawców,
środowiska pozarządowego i samorządu lokalnego.
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Oddział

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób
Niepełnosprawnych w Rzeszowie
Rodzaj wydarzenia
Warsztaty dotyczące zdrowego gotowania

Data 15. lipca

Odbiorcy

Osoby z niepełnosprawnościami

Opis:

Warsztaty dotyczące zdrowego gotowania, prowadzone były przez jedną
z podopiecznych Centrum Rzeszów – panią Zofię. Podczas warsztatów
uczestniczki miały okazję zapoznać się z zasadami zdrowego odżywiania oraz
możliwościami komponowania jadłospisu dostosowanego do wieku i
określonego schorzenia. W części praktycznej uczestniczki spotkania pod
okiem prowadzącej próbowały swoich sił w przygotowaniu zdrowego
śniadania, obiadu oraz – co najważniejsze – deseru.

Oddział

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób
Data 21. lipca
Niepełnosprawnych w Rzeszowie
Rodzaj wydarzenia
Warsztaty udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
Odbiorcy

Osoby z niepełnosprawnościami

Opis

Celem warsztatów było oswojenie osób niepełnosprawnych z ideą pomagania
oraz nabycie przez nich praktycznych umiejętności na temat tego jak należy
zachować się w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia oraz jakie czynności
należy podjąć udzielając pomocy poszkodowanym z różnymi urazami. Zajęcia
prowadził profesjonalny ratownik medyczny – strażak, pracownik Komendy
Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie. W części praktycznej warsztatów uczestnicy
wykonywali ćwiczenia z użyciem fantoma, defibrylatora AED, przeprowadzali
resuscytację krążeniowo – oddechową, zakładali kołnierze ortopedyczne;
zostali również nauczeni, jak wykorzystywać proste materiały opatrunkowe
w sytuacjach koniecznych. Podsumowaniem spotkania była krótka dyskusja
mająca na celu uświadomienie uczestnikom, jak ważna w dzisiejszych czasach
jest szybka i prawidłowa interwencja w ratowaniu życia drugiego człowieka.

Oddział

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób
Niepełnosprawnych w Łodzi
Rodzaj wydarzenia
Wyjście integracyjne
Odbiorcy

Beneficjenci projektu „Krok do samodzielności”

Opis

Wycieczka do Łódzkiego Ogrodu Zoologicznego

Data 27.lipca
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Oddział

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób
Niepełnosprawnych w Łodzi
Rodzaj wydarzenia
Wyjście do restauracji/spotkanie integracyjne

Data 10. sierpnia

Odbiorcy

Uczestnicy projektu „Krok do samodzielności”

Opis

Wyjście do OFF Piotrkowska – modnego miejsca w Łodzi. Spotkanie
w restauracji w celu zwiększenia umiejętności społecznych.

Oddział

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób
Niepełnosprawnych w Łodzi
Rodzaj wydarzenia
Wyjście integracyjne

Data 17. sierpnia

Odbiorcy

Beneficjenci projektu „Krok do samodzielności”

Opis

Wycieczka do Łódzkiego Ogrodu Botanicznego (Palmiarni) – zwiedzanie
sezonowej wystawy motyli oraz wystaw okresowych. Wspólne spędzanie czasu
na grze w bule w sąsiadującym z Palmiarnią Parku Źródliska

Oddział

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób
Niepełnosprawnych w Opolu
Rodzaj wydarzenia
Zwiedzanie Radia Opole

Data 17. sierpnia

Odbiorcy

Uczestnicy projektu „Krok do samodzielności”

Opis

Reporterka Radia Opole oprowadziła uczestników grupy wsparcia po budynku
stacji. Beneficjenci mieli okazję poznać specyfikę pracy reportera oraz zasady
działania sprzętu.

Oddział

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób
Niepełnosprawnych w Opolu
Rodzaj wydarzenia
Rejs po Młynówce gondolą "Opolanka"

Data 24. sierpnia

Odbiorcy

Uczestnicy projektu „Krok do samodzielności”

Opis

Rejs po Młynówce gondolą "Opolanka" w towarzystwie kapitana Stanisława
Domańskiego. Osoby uczestniczące w grupie wsparcia w ramach projektu
"Krok do samodzielności" miały okazje płynąć zabytkową gondolą.

74

Oddział

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób
Niepełnosprawnych w Opolu
Rodzaj wydarzenia
Warsztaty zorganizowane przez Filharmonię Opolską

Data 07. września

Odbiorcy

Uczestnicy projektu „Krok do samodzielności”

Opis

Warsztaty ekologiczne, podczas których uczestnicy zapoznali się z możliwościami wykorzystywania elementów otaczającej nas natury m. in. na potrzeby
tworzenia instrumentów muzycznych, czy dzieł sztuki.

Oddział

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób
Niepełnosprawnych w Opolu
Rodzaj wydarzenia
Opolskie Dni Osób Niepełnosprawnych

Data 09. września

Odbiorcy

Uczestnicy projektu „Krok do samodzielności”

Opis

Uczestnictwo w festynie organizowanym z okazji „Opolskich Dni Osób
Niepełnosprawnych”.

Oddział

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób
Data 16. września
Niepełnosprawnych w Rzeszowie
Rodzaj wydarzenia
Spotkanie fokusowe na temat Konwencji ONZ dotyczącej osób niepełnosprawnych
Odbiorcy

Osoby z niepełnosprawnościami

Opis

W dniu 16.09.2016 roku w Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób
Niepełnosprawnych w Rzeszowie odbyło się spotkanie fokusowe z osobami
niepełnosprawnymi, którego celem była edukacja i zwiększenie świadomości
osób niepełnosprawnych odnośnie ich praw. Spotkanie prowadzone przez
doradczynie zawodową z oddziału z Rzeszowa miało charakter wykładowo –
warsztatowy. Podczas pierwszej części spotkania jego uczestnikom przybliżone
zostały zapisy zawarte w Konwencji ONZ dotyczącej osób niepełnosprawnych.
Ponad to uczestnikom została przekazana wiedza dotycząca ich praw, w tym
praw których respektowanie powinien zapewnić realizator projektów
finansowanych ze środków Funduszy Unijnych w nowej perspektywie 2014 –
2020. Druga część spotkania miała charakter warsztatowy: wszyscy uczestnicy
podzieleni zostali na trzy grupy, których zadaniem była analiza obecnego
przestrzegania zapisów konwencji przez instytucje realizujące projekty
skierowane do ON. Po zakończeniu spotkania przeprowadzony został wywiad z
każdym z uczestników spotkania na temat zwiększenia wiedzy odnośnie praw
osób z niepełnosprawnościami.
Spotkanie prowadziła doradczyni zawodowa z Centrum Rzeszów.
W pierwszej części uczestnikom przybliżono zapisy Konwencji ONZ, dotyczącej
osób niepełnosprawnych i ich praw, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji,
które powinien zapewnić realizator projektów finansowanych ze środków
Funduszy Unijnych w nowej perspektywie 2014 – 2020.
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W drugiej części spotkania wszyscy uczestnicy zostali podzieleni na trzy grupy;
każda grupa analizowała przestrzeganie zapisów Konwencji przez instytucje
realizujące obecnie projekty dla ON.
Na zakończenie przeprowadzono wywiady z każdym z uczestników spotkania
na temat zdobytej wiedzy, dotyczącej praw osób z niepełnosprawnościami.

Oddział

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób
Data 20. września
Niepełnosprawnych w Rzeszowie
Rodzaj wydarzenia
Wyjazd do Warszawy na Kongres Osób Niepełnosprawnych
Odbiorcy

Opis

1) Osoby z niepełnosprawnościami
2) Opiekunowie osób z niepełnosprawnościami
3) Osoby pracujące z osobami z niepełnosprawnościami
Siedem osób z niepełnosprawnościami oraz trzech pracowników Centrum
Rzeszów wzięło udział w Kongresie Osób z Niepełnosprawnościami
w Warszawie.

Oddział

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób
Niepełnosprawnych w Opolu
Rodzaj wydarzenia
Dzień Pszczół w Muzeum Wsi Opolskiej.

Data 23. września

Odbiorcy

Uczestnicy projektu „Krok do samodzielności”

Opis

Wyjście do Muzeum Wsi Opolskiej. Udział w spotkaniu z pszczelarzem oraz
warsztatach kulinarnych.

Oddział

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej
Osób Niepełnosprawnych w Opolu
Rodzaj wydarzenia
Wyjście do Muzeum Polskiej Piosenki

Data 03.października

Odbiorcy

Uczestnicy projektu „Krok do samodzielności”

Opis

Zwiedzanie audiowizualnej wystawy w Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu.
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Oddział

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób
Niepełnosprawnych w Opolu
Rodzaj wydarzenia
Spotkanie edukacyjno – informacyjne
Odbiorcy

1) Osoby z niepełnosprawnością
2) Pracownicy Fundacji
W ramach projektu realizowanego przez Fundację Aktywizacja oraz
Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym beneficjenci i pracownicy Centrum
Opole wzięli udział w spotkaniu, którego celem było zwiększenie świadomości
odnośnie praw osób z niepełnosprawnościami.

Opis

Oddział Opole

Data 6. paździenika

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób
Niepełnosprawnych w Opolu

Data 6. i 13.
października

Rodzaj wydarzenia

Spotkania focusowe w ramach projektu ON INCLUSION – ZINTEGROWANI –
ŚWIADOMI – AKTYWNI

Odbiorcy

Osoby z niepełnosprawnościami

Opis

Dwa spotkania focusowe ( 6. i 13. października) miały na celu omówienie
zakresu stosowania Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnością
poprzez insytucje publiczne, pracodawców oraz inne podmioty.
Zasygnalizowane podczas spotkania problemy zostały uwzględnione w raporcie
w celu przedsięwzięcia środków zmierzających do ich zniwelowania.

Oddział

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej
Osób Niepełnosprawnych w Opolu
Rodzaj wydarzenia
Wystawy Fotografii

Data 17.października

Odbiorcy

Uczestnicy projektu „Krok do samodzielności”

Opis

Wyjście na kilka wystaw w ramach 6. Opolskiego Festiwalu Fotografii.

Oddział

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób
Niepełnosprawnych w Łodzi
Rodzaj wydarzenia
Wyjście integracyjno-kulturalne

Data 23. listopada

Odbiorcy

Beneficjenci projektu „Krok do samodzielności”

Opis

Wyjście do Teatru Powszechnego na komedię autorstwa Williama Boyda:
"Punkt widzenia"
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Oddział

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób
Data 29. listopada
Niepełnosprawnych w Łodzi
Rodzaj wydarzenia
Seminarium „Aspekty działalności gospodarczej dla ON”
Odbiorcy

Opis

1) Uczestnicy projektu” Krok do samodzielności”
2) Uczestnicy projektu „Profesjonalni Niepełnosprawni”
3) Inne osoby z niepełnosprawnością
Współprowadzenie seminarium przez dyrektora oddziału przy współpracy z
Wojewódzkim Urzędem Pracy
Seminarium zorganizowało Centrum Łódź we współpracy z Wojewódzkim
Urzędem Pracy.

Oddział

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

Data 30. listopda

Odbiorcy

Osoby z niepełnosprawnością

Opis Targi Pracy

W III Targach Pracy w Białymstoku wzięło udział 26 przedstawicieli
pracodawców, organizacji i instytucji, które działają na rzecz aktywizacji
zawodowej osób z niepełnosprawnościami oraz 200 osób z niepełnosprawściami, które poszukują zatrudnienia. Targi były okazją do nawiązania nowych
kontaktów pomiędzy pracodawcami i potencjalnymi pracownikami, jak
również płaszczyzną wymiany doświadczeń dotyczących zatrudniania osób
z niepełnosprawnością.

Oddział

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób
Niepełnosprawnych w Opolu
Rodzaj wydarzenia
Światowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami
Odbiorcy
Opis

Data 02. grudnia

1) Osoby z niepełnosprawnością
2) Wolontariusze
Warsztat rozwoju osobistego dla beneficjentów i wolontariuszy.
Cele warsztatu:
 przełamywanie stereotypów
 pokazanie dobrych praktyk
 integracja
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Oddział

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób
Niepełnosprawnych w Łodzi
Rodzaj wydarzenia
Wyjście integracyjno-kulturalne

Data 08. grudnia

Odbiorcy

Beneficjenci projektu „Krok do samodzielności”

Opis

Wyjście do Teatru Powszechnego na komedię autorstwa Francisa Vebera:
"Co ja Panu zrobiłem, Pignon"

Oddział

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób
Data 20. grudnia
Niepełnosprawnych w Białymstoku
Rodzaj wydarzenia
Podsumowanie realizacji projektu „Seniorzy w działaniu”
Odbiorcy

Uczestnicy projektu „Seniorzy w działaniu”

Opis

Cały cykl zajęć prowadzony w ramach projektu
podsumowany został w podczas spotkania, które składało się z dwóch
części. Część pierwsza była częścią warsztatową przeprowadzoną w formie
World Cafe. Uczestnicy/-czki podzieleni na 5 grup wraz z animatorami oraz
instruktorami, prowadzącymi wcześniejsze zajęcia, mieli możliwość
wygenerowania nowych pomysłów dotyczących aktywności fizycznej,
kulturalnej, społecznej, zaplanowania dalszej aktywności, poznali metody
motywowania siebie oraz otoczenia do podejmowania działań, jak również
podsumowali zmiany, jakie zaszły w ich życiu dzięki udziałowi w formach
wsparcia zorganizowanych w ramach projektu. Część druga poświęcona była
prezentacji filmu, który powstał z materiałów przygotowanych przez
uczestników/- czki i animatorów, podsumowującego zakończone działania oraz
wymianie doświadczeń wszystkich uczestników/- czek przy wspólnym obiedzie.
Uczestnicy/-czki byli również poproszeni o rekomendacje
dotyczące planowania kolejnych podobnych/innych działań.
Spotkanie podsumowujące projekt „Seniorzy w działaniu” składało się z dwóch
części:
1) warsztaty, przeprowadzone w formie World Café – podzieleni na 5 grup
uczestnicy projektu, animatorzy i instruktorzy prowadzonych wcześniej zajęć
przedstawili nowe pomysły dotyczące: aktywności fizycznej, kulturalnej,
społecznej, planowania aktywności, metod motywowania siebie oraz otoczenia
do podejmowania działań oraz podsumowali zmiany, jakie zaszły w ich życiu
dzięki udziałowi w formach wsparcia, zorganizowanych w ramach projektu;
2) prezentacja filmu (który powstał z materiałów przygotowanych przez
uczestników i animatorów) podsumowującego zakończone działania oraz
wspólny obiad, w trakcie którego uczestnicy wymienili się swoimi
doświadczeniami.
Uczestników poproszono o opinie,dotyczące planowania kolejnych (podobnych
lub innych) działań.
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Oddział

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób
Niepełnosprawnych w Białymstoku
Rodzaj wydarzenia
Wigilia Oddziału
Odbiorcy
Opis

Data 20. grudnia

1) Pracownicy Oddziału
2) Osoby korzystające ze wsparcia Fundacji
Coroczne spotkanie wigilijne

Oddział

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób
Niepełnosprawnych w Warszawie Narbutta
Rodzaj wydarzenia
Wigilia

Data 20. grudnia

Odbiorcy

Beneficjenci

Opis

Spotkanie wigilijne w ramach, którego odbył się składkowy poczęstunek.

Oddział

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób
Niepełnosprawnych w Łodzi
Rodzaj wydarzenia
Wigilia dla uczestników projektu

Data 21. grudnia

Odbiorcy

Uczestnicy projektu” Krok do samodzielności”

Opis

Przygotowany poczęstunek samodzielnie przez BO, śpiewanie i zabawy
integracyjne związane z tematyka Bożego Narodzenia.
Wspólne: poczęstunek (przygotowany został samodzielnie przez beneficjentów, śpiewanie i zabawy integracyjne, związane z tematyką Bożego Narodzenia

Oddział

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób
Niepełnosprawnych w Rzeszowie
Rodzaj wydarzenia
Spotkanie wigilijne
Odbiorcy
Opis

Data 21. grudnia

1) Osoby z niepełnosprawnością
2) Pracownicy oddziału w Rzeszowie
W dniu 21.12.2016 roku w godzinach 13.00 – 16.00 w oddziale w Rzeszowie
zorganizowane zostało spotkanie wigilijne dla aktualnych podopiecznych
fundacji.
Podczas spotkania omówione zostały działania jakie zrealizowane
były w całym roku. Każdy z uczestników wyraził swoje zdanie na temat
wsparcia jakie otrzymał. Było to cenne spotkanie zarówno pod kątem integracji
osób z niepełnosprawnościami jak i pod kątem uzyskania informacji zwrotnych
dotyczących działalności oddziału. Na początku każdy z uczestników miał
okazje podzielić się z pozostałymi opłatkiem oraz złożyć sobie życzenia
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świąteczne. W trakcie spotkania tradycyjnie śpiewane były kolędy oraz
spożywane były dania wigilijne przygotowane uprzednio przez uczestników
spotkania wigilijnego.
Uczestnicy przygotowali na spotkanie dania wigilijne. Podzielili się opłatkiem,
złożyli sobie życzenia i śpiewali kolędy.W trakcie spotkania rozmawiano
o działaniach, realizowanych w Centrum Rzeszów w ciągu całego roku –
uczestnicy przedstawili swoje opinie na temat wsparcia, które uzyskali od
Fundacji.
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11. Wykaz uchwał przyjętych w 2016 r.
Lp.

Data

Treść uchwały

1

Uchwała nr 1 z
1. stycznia

2

Uchwała nr 1
z 23. lutego

3

Uchwała nr 1
z 25. lutego

Zarząd Fundacji Aktywizacja, zgodnie z § 27 pkt. 3 Statutu Fundacji,
postanawia przyjąć dotację na realizację projektu pod nazwą „Aktywni
niepełnosprawni Edycja I”, współfinansowanego ze środków Urzędu Miasta
Białystok, w kwocie 4.580,00 zł (słownie złotych: cztery tysięcy pięćset
osiemdziesiąt 00/100).
Zarząd Fundacji Aktywizacja, zgodnie z § 27 pkt. 3 Statutu Fundacji,
postanawia przyjąć dotację na realizację projektu pod nazwą „Rozwiń Swoje
Kompetencje”, współfinansowanego ze środków Urzędu Miasta Stołecznego
Warszawy, w kwocie 212.912,00 zł (słownie złotych: dwieście dwanaście
tysięcy dziewięćset dwanaście 00/100).
Zarząd Fundacji Aktywizacja podejmuje decyzję o zaciągnięciu pożyczki
w Polsko Amerykańskim Funduszu Pożyczkowym Inicjatyw Obywatelskich
w wysokości 435.000 zł (słownie: czterysta trzydzieści pięć tysięcy złotych)
na zapewnienie płynności finansowej dwóch projektów „Krok do
samodzielności” finansowanego ze środków PFRON w ramach zadań
zlecanych – konkursu 13 oraz projektu systemowego realizowanego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2014-2020.
Pożyczki zostaną spłacone po otrzymaniu transz ww. projektów, jednak nie
później, niż do dnia 30. kwietnia 2016.

4

Uchwała nr 1
z 29. lutego

5

Uchwała nr 1
z dnia 24. marca

Dopełnienie formalności związanych z zaciągnięciem pożyczki powierza się
Wiceprezes Fundacji. Pani Pavlinie Suchankovej, zaś podpisanie umowy
pożyczki i weksla in blanco, stanowiącego zabezpieczenie spłaty pożyczki
Wiceprezes Fundacji Pani Pavlinie Suchankovej i Członkowi Zarządu
Przemysławowi Żydokowi.
Zarząd Fundacji Aktywizacja, zgodnie z § 27 pkt. 3 Statutu Fundacji,
postanawia przyjąć dotację na realizację projektu pod nazwą „Włącz Się”,
współfinansowanego ze środków Fundacion Bancaria „la Caixa, w kwocie
20 000 EUR (słownie: dwadzieścia tysięcy 00/100).
Zarząd Fundacji Aktywizacja po otrzymaniu informacji o znacznym
ograniczeniu środków przyznanych z PFRON na realizację trzeciego roku
zadań zlecanych w okresie kwiecień 2016 – marzec 2017, po analizie
całokształtu sytuacji finansowej Fundacji i prognozowanych zmian, analizie
merytorycznych wskaźników pracy każdego z oddziałów, kosztów
utrzymania ich lokali oraz pracowników, jak i dogłębnej ocenie szans na
pozyskanie finansowania na działania oddziałów z innych źródeł, postanawia
zawiesić na czas nieokreślony pracę oddziałów we Wrocławiu i Bydgoszczy.
Przeprowadzenie rozmów z pracownikami oddziału w Bydgoszczy oraz
wręczenie wypowiedzeń osobom z trwającą poza 31 marca 2016 umową
o pracę, oraz wynajmującemu lokal powierzono Pavlinie Suchankovej –
Wiceprezes Zarządu. Przeprowadzenie rozmów z pracownikami oddziału we
Wrocławiu oraz wręczenie wypowiedzeń osobom z trwającą poza 31 marca
2016 umową o pracę, oraz wynajmującemu lokal powierzono
Przemysławowi Żydokowi – Członkowi Zarządu. Za komunikację tych faktów
dyrektorom pozostałych oddziałów oraz wszystkim pracownikom Fundacji
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6
7

Uchwała nr 2
z 24. marca
Uchwała nr 3
z 24. marca

8

Uchwała nr 1
z 7. kwietnia

9

Uchwała nr 1
z 8. kwietnia

10

Uchwała nr 1
z 18. kwietnia

11

Uchwała nr 1
z 29. kwietnia

odpowiada Agata Gawska – Prezeska Zarządu. Realizacja nastąpi z dniem
31.03.2016, z dwutygodniową karencją na archiwizacje i przygotowanie
przeprowadzki dokumentów i majątku Fundacji. Spotkania z zespołami
oddziałów w Bydgoszczy i we Wrocławiu odbędą się 30 marca o godz. 12:30.
Zarząd Fundacji Aktywizacja postanawia o rezygnacji z członkowstwa
Fundacji w Federacji Mazowia.
Zarząd Fundacji Aktywizacja, zgodnie z § 27 pkt. 3 Statutu Fundacji,
postanawia przyjąć dotację na realizację projektu pod nazwą „Postaw na
samodzielność – program aktywizacji zawodowej i społecznej
niepełnosprawnych mieszkańców miasta stołecznego Warszawy”,
współfinansowanego ze środków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy,
w kwocie 100.350,00 zł (słownie złotych: sto tysięcy trzysta pięćdziesiąt
00/100).
Zarząd Fundacji Aktywizacja, zgodnie z § 27 pkt. 3 Statutu Fundacji,
postanawia przyjąć dotację na realizację projektu pod nazwą „Job Mobility”,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój,
Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa,
Działania 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej, w kwocie 1.402.102.56
zł (słownie złotych: jeden milion czterysta dwa tysiące sto dwa 56/100).
Zarząd Fundacji Aktywizacja podejmuje decyzję o powołaniu Grupy
Sterującej (GS), dla zarządzania partnerstwem w projekcie „Job Mobility”
współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój. W skład Grupy Sterującej wejdzie:
1) z ramienia Fundacji Aktywizacja – Agata Gawska – Przewodnicząca GS,
2) z ramienia Fundacji „RA i DO” Międzynarodowe Centrum Wsparcia
Młodzieży i Dorosłych – Dorota Anna Milke – Członkini GS
Zarząd Fundacji Aktywizacja podejmuje decyzję o zaciągnięciu pożyczki
w Polsko Amerykańskim Funduszu Pożyczkowym Inicjatyw Obywatelskich
w wysokości 490.000 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych)
na zapewnienie płynności finansowej dwóch projektów „Krok do
samodzielności” oraz „Profesjonalni niepełnosprawni”, finansowanych ze
środków PFRON w ramach zadań zlecanych – konkursu 13.
Pożyczki zostaną spłacone po otrzymaniu transz ww. projektów, jednak nie
później, niż do 31 dnia sierpnia 2016.
Dopełnienie formalności związanych z zaciągnięciem pożyczki powierza się
Wiceprezes Fundacji, Pani Pavlinie Suchankovej, zaś podpisanie umowy
pożyczki i weksla in blanco stanowiącego zabezpieczenie spłaty pożyczki
Wiceprezes Fundacji, Pani Pavlinie Suchankovej i Członkowi Zarządu,
Przemysławowi Żydokowi.
Zarząd Fundacji Aktywizacja przyjmuje w związku z trudna sytuacją
finansową Fundacji do realizacji wewnętrzny Plan naprawczy (w załączeniu).
W 2015 roku w wyniku zmieniającej się niekorzystnie sytuacji w sferze
dystrybucji środków europejskich i publicznych oraz ogólnej sytuacji
społeczno-gospodarczej w kraju Fundacja odnotowała stratę w wysokości
695.705,65 zł. Zachodzące zmiany te są od Fundacji Aktywizacja całkowicie
niezależne, niezawinione, jednak wpływają na jej codzienne funkcjonowanie. Mimo podjęcia już w połowie 2015 roku licznych działań (cięcia
kadrowe i kosztów stałych), które przyniosły oszczędności w wysokości
320.000zł na kosztach administracyjnych oraz ponad 90.000zł na kosztach
wynagrodzeń, oraz 15.823 zł w wyniku zawarcia z PFRON ugód i umorzenia
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12

Uchwała nr 1
z 15. maja

13

Uchwała nr 1
z 30. maja

14

Uchwała nr 1
z 1. czerwca

15

Uchwała nr 2
z 1. czerwca

16

Uchwała nr 1
z 12. czerwca

17

Uchwała nr 1
z 27. czerwca

18

Uchwała nr 1
z 28. czerwca

odsetek i rozłożenia na raty zwrotu nieuznanych do rozliczenia kwot,
pogorszyła się płynność finansowa Fundacji. W związku z tym Fundacja
wdraża program naprawczy obejmujący liczne niezwykle przykre, acz
niezbędne cięcia kadrowe i administracyjne, w tym zawieszenie działania
Centrów Edukacji i Aktywizacji Zawodowej – Oddziałów. Obecnie Fundacja
nie wykazuje zysku, jednak gwałtownie ograniczyła dalszy przyrost strat. Do
15 kwietnia nie ogranicza rozmiaru działalności statutowej, kontynuuje ją
dźwigając na sobie ciężar opóźnień w spłacaniu swoich zobowiązań.
Wdrażany Program naprawczy powinien ograniczyć ryzyko niewypłacalności, poprawić efektywność funkcjonowania jednostki, co z kolei umożliwi
osiągnięcie dodatnich wyników finansowych w średnim oraz długim okresie.
Zarząd Fundacji Aktywizacja, zgodnie z § 27 pkt. 3 Statutu Fundacji,
postanawia przyjąć dotację na realizację projektu pod nazwą „Gotowi do
zmian”, współfinansowanego ze środków Urzędu Miasta Białystok, w kwocie
15.000,00 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy 00/100).
Zarząd Fundacji Aktywizacja, zgodnie z § 27 pkt. 3 Statutu Fundacji,
postanawia przyjąć dotację na realizację projektu pod nazwą „Młodzi
aktywni na rynku pracy”, współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w Opolu, w kwocie 1.000.562,40 zł (słownie złotych: jeden
milion sto tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa 40/100).
Zarząd Fundacji Aktywizacja, zgodnie z § 27 pkt. 3 Statutu Fundacji,
postanawia przyjąć dotację na realizację projektu pod nazwą „Integracja
i reintegracja osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy
społecznej uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja w 2016 r.”,
współfinansowanego ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w ramach
Programu Aktywizacja i Integracja w Kolnie, w kwocie 33.600.00 zł (słownie
złotych: trzydzieści trzy tysięcy sześćset 00/100).
Zarząd Fundacji Aktywizacja, zgodnie z § 27 pkt. 3 Statutu Fundacji,
postanawia przyjąć dotację na realizację projektu pod nazwą „Seniorzy
w działaniu”, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej, w kwocie 100.814,00 zł (słownie złotych: sto tysięcy
osiemset czternaście 00/100).
Zarząd Fundacji Aktywizacja, zgodnie z § 27 pkt. 3 Statutu Fundacji,
postanawia przyjąć dotację na realizację projektu pod nazwą „Krok do
samodzielności”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w kwocie 1.488.302,50 zł (słownie
złotych: jeden milion czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwa
50/100).
Zarząd Fundacji Aktywizacja, zgodnie z § 27 pkt. 3 Statutu Fundacji,
postanawia przyjąć dotację na realizację projektu pod nazwą „Profesjonalni
niepełnosprawni”, współfinansowanego ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w kwocie 1.113.543,54 zł
(słownie złotych: jeden milion sto trzynaście tysięcy pięćset czterdzieści trzy
54/100).
Zarząd Fundacji Aktywizacja, zgodnie z § 27 pkt. 3 Statutu Fundacji,
postanawia przyjąć dotację na realizację projektu pod nazwą „Integracja
i reintegracja osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy
społecznej uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja w 2016 r.”,
współfinansowanego ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w ramach
Programu Aktywizacja i Integracja w Końskich, w kwocie 5.600,00 zł (słownie
złotych: pięć tysięcy sześćset 00/100).
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Uchwała nr 1
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20

Uchwała nr 1
z 20. lipca

21

Uchwała nr 1
z 25. lipca

22

Uchwała nr 1
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Uchwała nr 1
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24

Uchwała nr 1
z 12. września

25

Uchwała nr 1
z 4. października

26

Uchwała nr 1
z 14 października

Zarząd Fundacji Aktywizacja, zgodnie z § 27 pkt. 3 Statutu Fundacji,
postanawia przyjąć dotację na realizację projektu pod nazwą „Podkarpacie
młodych – edukacja, praca, satysfakcja”, współfinansowanego ze środków
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w kwocie 385.812,50 zł
(słownie złotych: trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset dwanaście
50/100).
Zarząd Fundacji Aktywizacja, zgodnie z § 27 pkt. 3 Statutu Fundacji,
postanawia przyjąć dotację na realizację projektu pod nazwą „Efektywnie
dla młodzieży – nowe standardy na rynku pracy w województwie kujawskopomorskim”, współfinansowanego ze środków Fundacji Stabilo, w kwocie
380.312,50 zł (słownie złotych: trzysta osiemdziesiąt tysięcy trzysta
dwanaście 50/100).
Zarząd Fundacji Aktywizacja, zgodnie z § 27 pkt. 3 Statutu Fundacji,
postanawia przyjąć dotację na realizację projektu pod nazwą „Partnerstwo
na rzecz poprawy sytuacji osób młodych na warmińsko-mazurskim rynku
pracy”, współfinansowanego ze środków Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny, w kwocie 275.310,00 zł (słownie
złotych: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dziesięć 00/100).
Zarząd Fundacji Aktywizacja, zgodnie z § 27 pkt. 3 Statutu Fundacji,
postanawia przyjąć dotację na realizację projektu pod nazwą „Integracja
i reintegracja osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy
społecznej uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja w 2016 r.”,
współfinansowanego ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w ramach
Programu Aktywizacja i Integracja w Strzelcach Opolskich, w kwocie
11.200,00 zł (słownie złotych: jedenaście tysięcy dwieście 00/100).
Zarząd Fundacji Aktywizacja, zgodnie z § 27 pkt. 3 Statutu Fundacji,
postanawia przyjąć dotację na realizację projektu pod nazwą „Od hobby do
profesji”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej w Białymstoku, w kwocie 9.600,00 zł (słownie złotych: dziewięć
tysięcy sześćset 00/100).
Zarząd Fundacji Aktywizacja, zgodnie z § 27 pkt. 3 Statutu Fundacji,
postanawia przyjąć dotację na realizację projektu pod nazwą „Integracja
i reintegracja osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy
społecznej uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja w 2016 r.”,
współfinansowanego ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w ramach
Programu Aktywizacja i Integracja w Łomży, w kwocie 11.650,00 zł (słownie
złotych: jedenaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt 00/100).
Zarząd Fundacji Aktywizacja, zgodnie z § 27 pkt. 3 Statutu Fundacji,
postanawia nie przyjąć dotacji na realizację zadania pn. „Aktywny!”
przyznaną ze środków m. st. Warszawy Zarządzeniem Nr 1424/2016
Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 22-09-2016 w sprawie ogłoszenia
wyników otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego
w zakresie pomocy społecznej, działalności na rzecz osób w wieku
emerytalnym oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w Dzielnicy
Praga – Południe m. st. Warszawy w 2016 roku z powodu zmian kadrowych
w Oddziale Fundacji w Warszawie i w związku z tym brakiem zasobów
osobowych i czasowych do realizacji zadania.
Zarząd Fundacji Aktywizacja w związku ze zmianami Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020 w szczególności w zakresie zakupów powyżej
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kwoty 20.000,00 zł netto do kwoty 50.000,00 zł netto podejmuje decyzję
o aktualizacji Regulaminu wydatkowania środków finansowych Fundacji
Aktywizacja.
Ujednolicona treść Regulaminu stanowi Załącznik nr. 1 do niniejszej
Uchwały.
Zarząd Fundacji Aktywizacja, zgodnie z § 27 pkt. 3 Statutu Fundacji,
postanawia przyjąć dotację na realizację projektu pod nazwą „Włączamy się
sprawnie”, współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Rzeszowie, w kwocie 961.605,00 zł (słownie złotych: dziewięćset
sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięć 00/100).
Zarząd Fundacji Aktywizacja, zgodnie z § 27 pkt. 3 Statutu Fundacji,
podejmuje decyzję o zaciągnięciu pożyczki w Funduszu Pożyczkowym
PAFPIO w wysokości 395.000,00 zł (słownie złotych: trzysta dziewięćdziesiąt
pięć tysięcy złotych). Pożyczka przeznaczona będzie na cele statutowe
Fundacji i spłacona zostanie ze środków otrzymanych w ramach działalności
gospodarczej, darowizn i projektów z nowego okresu programowania Unii
Europejskiej na lata 2014 – 2020.
Czynności dotyczące dopełnienia formalności związanych z podpisaniem
umowy pożyczki i weksla in blanco, stanowiącego zabezpieczenie spłaty
pożyczki, powierza się Pavlinie Suchankovej – Wiceprezesowi Zarządu oraz
Przemysławowi Żydokowi – Członkowi Zarządu.
Zarząd Fundacji Aktywizacja, zgodnie z § 27 pkt. 3 Statutu Fundacji,
postanawia przyjąć dotację na realizację projektu pod nazwą „e-Mocni:
cyfrowe umiejętności, realne korzyści”, współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w kwocie 14.582.945,80 zł (słownie złotych: czternaście
milionów pięćset osiemdziesiąt dwa tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć
80/100).
Zarząd Fundacji Aktywizacja, zgodnie z § 27 pkt. 3 Statutu Fundacji,
postanawia przyjąć dotację na realizację projektu pod nazwą „III Targi Pracy
dla osób z niepełnosprawnościami”, współfinansowanego ze środków
Miasta Białystok, w kwocie 6.300,00 zł (słownie złotych: sześć tysięcy trzysta
00/100).
Zarząd Fundacji Aktywizacja, zgodnie z § 27 pkt. 3 Statutu Fundacji,
postanawia przyjąć dotację na realizację projektu pod nazwą „Trampolina –
aktywna integracja społeczno-zawodowa kobiet opiekujących się osobą
zależną”, współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Białymstoku, w kwocie 955.944,82 zł (słownie złotych: dziewięćset
pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery 82/100).
Zarząd Fundacji Aktywizacja, zgodnie z § 27 pkt. 3 Statutu Fundacji,
postanawia przyjąć dotację na realizację projektu pod nazwą „Pomoc
w rodzinie”, współfinansowanego ze środków Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Międzychodzie, w kwocie 704.999,24 zł (słownie
złotych: siedemset cztery tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć
24/100).
Zarząd Fundacji Aktywizacja, zgodnie z § 27 pkt. 3 Statutu Fundacji,
postanawia przyjąć dotację na realizację projektu pod nazwą „Usługi
społeczne dla mieszkańców Poznania”, współfinansowanego ze środków
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodziny w Poznaniu, w kwocie 2.378.282,84 zł
(słownie złotych: dwa miliony trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście
osiemdziesiąt dwa 84/100).
Zarząd Fundacji Aktywizacja, zgodnie z § 27 pkt. 3 Statutu Fundacji,
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z 6. grudnia
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Uchwała nr 1
z 21. grudnia

postanawia przyjąć dotację na realizację projektu pod nazwą „Usługi
społeczne dla mieszkańców Leszna”, współfinansowanego ze środków
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodziny w Lesznie, w kwocie 921.891,89 zł
(słownie złotych: dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset
dziewięćdziesiąt jeden 89/100).
Zarząd Fundacji Aktywizacja, zgodnie z § 27 pkt. 3 Statutu Fundacji,
postanawia o odstąpieniu od planowanego partnerstwa z PCPR w Nowym
Tomyślu przy realizacji projektu pod nazwą „Powiat nowotomyski stawia na
rodzinę” z powodu braku konsensusu w zakresie utrzymania trwałości
projektu.
Fundacja Aktywizacja, jak wcześniej było to już przekazywane Partnerstwu,
jako organizacja pozarządowa, nie ma możliwości zabezpieczenia środków
finansowych zapewniających utrzymanie rezultatów projektu w okresie
dwóch lat od jego zakończenia w oparciu o własne środki. Tym samym nie
może poświadczyć instytucjonalnej gotowości partnera do świadczenia
usługi trenera aktywności w zakresie zbliżonym do usług świadczonych
w ramach projektu. Fundacja nie jest w stanie po zakończeniu realizacji
projektu, w przypadku wystąpienia popytu na usługi asystenckie i opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania w oparciu o zaproponowany model
wsparcia opisany we wniosku projektowym zabezpieczyć własnych środków
finansowych na ten cel. Tym samym Fundacja nie ma możliwości przejęcia
odpowiedzialności za nieodpłatne utrzymanie ww. rezultatu w ramach
projektu. W celu zapewnienia możliwości realizacji projektu Fundacja
Aktywizacja złożyło PCPR w Nowym Tomyślu propozycję polegającą na
zapewnieniu trwałości projektu przez instytucję lub skorzystania z dobrej
praktyki stosowanej w innych partnerstwach w ramach działania 7.2.1
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
w województwie Wielkopolskim, zgodnie z którą zakłada się w zakresie
utrzymania trwałości projektu wprowadzenie po zakończeniu projektu
pobierania odpłatności za usługi asystenckie lub opiekuńcze związane ze
wsparciem trenera aktywności w oparciu o wypracowany w projekcie
model. W związku z brakiem akceptacji przez PCPR w Nowym Tomyślu ww.
rozwiązań, Fundacja Aktywizacja jest zmuszona zrezygnować z dalszej
współpracy w ramach ww. planowanego Partnerstwa.

Załączniki do uchwał gromadzone są w Biurze Zarządu Fundacji.
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12. Wykaz kontroli przeprowadzonych w 2016 r.
Lp. Data podjęcia
i zakończenia
kontroli

Organ kontroli

Upoważnienie

Zakres przedmiotowy
kontroli

Zalecenia pokontrolne

1

1. czerwca
–22. lipca

Państwowa
Inspekcja Pracy

Wa-01300-Kk
03392-01/16

Prowadzenie dokumen- Zalecenia pokontrolne zostały
tacji pracowniczej,
wdrożone.
wypłata należnych
świadczeń, podróży
służbowych, ewidencja
czasu pracy

2

22. sierpnia

Państwowa
Inspekcja Pracy
– Okręgowy
Inspektorat Pracy
w Poznaniu

Przedłożono
w dniu kontroli

Zgodność wyposażenia
biura Oddziału FA
w Poznaniu do norm
BHP i wymogów Prawa
praca

Zalecenia pokontrolne zostały
wdrożone w 2017 r.

3

26.–28.
października

Departament EFS
Ministerstwa
Rozwoju

Przedłożono
w dniu kontroli

Kontrola planowa
realizacji projektu
pt. Job mobility

Zalecenia pokontrolne zostały
wdrożone.

4

28. listopada

Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej
w Białymstoku

Przedłożono
w dniu kontroli

Kontrola realizacji,
Bez uwag (projekt realizowany jest
wykorzystania i dokuprawidłowo)
mentowania przekazanych środków finansowych zadania publicznego „Od hobby do
profesji”

5

29.–30.
listopada

WUP Opole

Przedłożono
w dniu kontroli

Kontrola planowa
realizacji projektu pt.
„Młodzi aktywni na
rynku pracy”

Bez uwag (projekt realizowany jest
prawidłowo)

6

12.–14.
grudnia

Ministerstwo
Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej

Przedłożono
w dniu kontroli

Kontrola planowa
realizacji projektu pt.
„Podkarpacie
młodych…”, nr
POWR.02.04.00-000008/15

Bez uwag (projekt realizowany jest
prawidłowo)

88

13. Przychody
Przychody

5.436.661,92

Spadek

0

Zapis

0

darowizny, w tym:

385.643,78

– od osób fizycznych (w tym 1% podatku 17.673,75; pozostałe 30.702,61)

48.376,36

– od osób prawnych

48.100,00

– rzeczowe

0

– darowizny WNiP (oprogramowanie)

0

– nieodpłatne świadczenie usług (google grants)
dotacje, w tym:

289.167,42
4.392.006,08

– z budżetu państwa i środków samorządowych

580.554,79

– ze środków europejskich

924.815,82

– ze środków PFRON

2.733.397,19

– ze środków krajowych organizacji pozarządowych

67.778,28

– ze środków zagranicznych

85.460,00

pozostałe przychody statutowe

15.646,91

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

173.307,50
4.704,93

działalność gospodarcza

465.352,70

– w tym zrealizowane usługi dla podmiotów państwowych i samorządowych

440.849,28

przychody finansowe

0,02

Wynik na działalności gospodarczej wynosił 172.226,19 zł. W 2016 r. stosunek
przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego
z pozostałych źródeł wynosił 8,65 %
Wysokość kosztów wydatkowanych na:

5.824.727,94

koszty działalności działań statutowych

4.787.229,44

koszty działalności administracyjnej fundacji

368.665,10

działalność gospodarcza

293.126,51

pozostałe koszty

250.486,19

koszty finansowe

125.220,70

89

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

81

średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty, w tym:
– kierownicy/dyrektorzy działów

9,5

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

64,74

– pracownicy działu finansowo–księgowego

5,66

– osoby zatrudnione wyłącznie w działalności gospodarczej

0,1

umowa o dzieło i umowa zlecenie

131

łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację (brutto)

2.931.054,18

w tym wynagrodzenia za prace zlecone i umowy o dzieło

274.616,40

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

2.639.954,16

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

262.206,91

z tytułu pełnienia funkcji w organie Fundacji

22.500,00

z tytułu wykonywania innych zadań, w tym:

239.706,91

– wynagrodzenia brutto

219.979,91

– premie

19.727,00

– wynagrodzenia w naturze

0

z tytułu kierowania działalnością gospodarczą

0

wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło
przeciętne wynagrodzenie brutto osób zatrudnionych w Fundacji
pracownika

3.687,87

członka zarządu

2.333,33

członka organu nadzoru

0

maksymalne wynagrodzenie brutto osób zatrudnionych w Fundacji:
pracownika

11.185,00

członka zarządu

10.185,00

członka organu nadzoru

0

kwoty ulokowane na rachunkach bankowych:
1.928.338,39
90

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

0

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

0

nabytych pozostałych środkach trwałych

8.962,08

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

2.332.517,97

zobowiązania krótkoterminowe

1.119.168,41

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

3.642.586,84

koszty

3.494.864,07

Wyniki

147.722,77

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 Wiedza
Edukacja Rozwój
Ministerstwa Rozwoju
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Miasta Stołecznego Warszawy
Miasta Białystok
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
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
b) zobowiązania z tytułu ubezpieczeń

33.453,80
100.426,82

Powyższe zobowiązania zostały zapłacone w 2017 r.
Fundacja realizuje zadania statutowe z zakresu działalności pożytku publicznego,
które przedmiotowo podlegają zwolnieniu od podatku. Przychody z prowadzonej
działalności gospodarczej przeznaczane są na cele statutowe. Podstawę
opodatkowania podatkiem dochodowym stanowią odsetki od należności
budżetowych oraz środki przeznaczone na spłatę pożyczek zaciągniętych w celu
rozwoju działalności gospodarczej.
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.
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14. Kredyty i pożyczki
W okresie sprawozdawczym Fundacja zaciągała pożyczki na realizację zadań i projektów, w celu
zapewnienia ich płynności finansowej. Fundacja jest w trakcie spłaty dwóch zobowiązań, zaciągniętych
na rozwój działalności gospodarczej i uruchomienie nowej placówki – Centrum Edukacji i Aktywizacji
Zawodowej Osób Niepełnosprawnych przy ul. Chałubińskiego 9 w Warszawie.
1. Pożyczka nr 1/PES/01/2013 z Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. Umowa
pożyczki z dnia 28. marca 2013 r. Kwota 100.000,00 zł (słownie złotych: sto tysięcy 00/100). Pożyczka
jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
budżet państwa w ramach projektu „Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii
społecznej”, realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Pożyczka stanowi pomoc de
minimis.
Cel pożyczki: „Sfinansowanie kosztów związanych z rozwojem działalności gospodarczej”. Pożyczka
w trakcie spłaty – ostatnia rata marzec 2018 r.
2. Pożyczka nr 176/PES/01/2014 z Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. Umowa
pożyczki z dnia 23. grudnia 2014 r. Kwota 100.000,00 zł (słownie złotych: sto tysięcy 00/100).
Pożyczka jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz budżet państwa w ramach projektu „Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz
rozwoju ekonomii społecznej”, realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Pożyczka
stanowi pomoc de minimis.
Cel pożyczki: „Sfinansowanie kosztów związanych z rozwojem działalności gospodarczej”. Pożyczka
w trakcie spłaty – ostatnia rata marzec 2019 r.
3. Pożyczka nr 2859-1012/F/07/2015 z Polsko-Amerykańskiego Funduszu Pożyczkowego Inicjatyw
Obywatelskich Sp. z o.o. Umowa pożyczki z dnia 29. lipca 2015 r. Kwota 100.000,00 zł (słownie
złotych: sto tysięcy 00/100). Cel pożyczki: „Wydatki związane z prowadzeniem statutowej działalności
Pożyczkobiorcy”. Termin spłaty pożyczki – 25 marca 2017 r.
4. Pożyczka nr 2860-1013/F/08/2015 z Polsko-Amerykańskiego Funduszu Pożyczkowego Inicjatyw
Obywatelskich Sp. z o.o. Umowa pożyczki z dnia 29. lipca 2015 r. Kwota 70.000,00 zł (słownie
złotych: siedemdziesiąt tysięcy 00/100). Cel pożyczki: „Wydatki związane z prowadzeniem statutowej
działalności Pożyczkobiorcy”. Termin spłaty pożyczki – 25. czerwca 2017 r.
5. Pożyczka nr 2861-1014/F/09/2015 z Polsko-Amerykańskiego Funduszu Pożyczkowego Inicjatyw
Obywatelskich Sp. z o.o. Umowa pożyczki z dnia 29. lipca 2015 r. Kwota 60.000,00 zł (słownie
złotych: sześćdziesiąt tysięcy 00/100). Cel pożyczki: „Wydatki związane z prowadzeniem statutowej
działalności Pożyczkobiorcy”. Termin spłaty pożyczki – 25. września 2017 r.
6. Pożyczka nr 2862-1015/F/10/2015 z Polsko-Amerykańskiego Funduszu Pożyczkowego Inicjatyw
Obywatelskich Sp. z o.o. Umowa pożyczki z dnia 29. lipca 2015 r. Kwota 60.000,00 (słownie złotych:
sześćdziesiąt tysięcy 00/100). Cel pożyczki: „Wydatki związane z prowadzeniem statutowej
działalności Pożyczkobiorcy”. Termin spłaty pożyczki – 25. grudnia 2017 r.
7. Pożyczka nr 2863-1016/F/11/2015 z Polsko-Amerykańskiego Funduszu Pożyczkowego Inicjatyw
Obywatelskich Sp. z o.o. Umowa pożyczki z dnia 29. lipca 2015 r. Kwota 60.00,00 zł (słownie złotych:
sześćdziesiąt tysięcy 00/100). Cel pożyczki: „Wydatki związane z prowadzeniem statutowej
działalności Pożyczkobiorcy”. Termin spłaty pożyczki – 25. czerwca 2018 r.
8. Pożyczka nr 2864-1017/F/12/2015 z Polsko-Amerykańskiego Funduszu Pożyczkowego Inicjatyw
Obywatelskich Sp. z o.o. Umowa pożyczki z dnia 29. lipca 2015 r. Kwota 75.200,00 zł (słownie
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złotych: siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście 00/100. Cel pożyczki: „Wydatki związane z
prowadzeniem statutowej działalności Pożyczkobiorcy”. Termin spłaty pożyczki – 25. września 2018 r.
9. Pożyczka nr 2865-1018/F/01/2016 z Polsko-Amerykańskiego Funduszu Pożyczkowego Inicjatyw
Obywatelskich Sp. z o.o. Umowa pożyczki z dnia 29. lipca 2015 r. Kwota 92.000,00 zł (słownie
złotych: dziewięćdziesiąt dwa tysiące 00/100. Cel pożyczki: „Wydatki związane z prowadzeniem
statutowej działalności Pożyczkobiorcy”. Termin spłaty pożyczki – 25. marca 2019 r.
10. Pożyczka nr 3074-1016/F/11/2016 z Polsko-Amerykańskiego Funduszu Pożyczkowego Inicjatyw
Obywatelskich Sp. z o.o. Umowa pożyczki z dnia 29. lipca 2015 r. Kwota 345.000,00 zł (słownie
złotych: trzysta czterdzieści pięć tysięcy 00/100. Cel pożyczki: „Wydatki związane z prowadzeniem
statutowej działalności Pożyczkobiorcy”. Termin spłaty pożyczki – 25. sierpnia 2018 r.
11. Pożyczka nr 3075 -1016/F/11/2016 z Polsko-Amerykańskiego Funduszu Pożyczkowego Inicjatyw
Obywatelskich Sp. z o.o. Umowa pożyczki z dnia 29. lipca 2015 r. Kwota 50.000,00 zł (słownie
złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100. Cel pożyczki: „Wydatki związane z prowadzeniem statutowej
działalności Pożyczkobiorcy”. Pożyczka spłacona 28 lutego 2017.
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