
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 

ZA ROK 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Fundacja Aktywizacja 



2 | S t r o n a  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 | S t r o n a  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundacja Aktywizacja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 

ZA ROK 2015 

 

 

 

 

 

 
Warszawa 2016 



4 | S t r o n a  
 
 

 

 
 

ul. Chałubińskiego 9 lok. 9A  

02-004 Warszawa1 

REGON: 006229672  

NIP: 527-13-11-973 

Tel. (+48) 225301850 

Fax: (+48) 225301858 

E-mail: fundacja@idn.org.pl  

WWW: http://aktywizacja.org.pl 

KRS: 0000049694 (25. września 1990 r.) 

OPP 23. lipca 2004 r. 

 

 

                                                             
1 Od 21.10.2015r. Fundacja Aktywizacja zmieniła adres na: ul. Chałubińskiego 9 lok. 9A 02-004 Warszawa; do  

07.09.2015 r. Fundacja Aktywizacja mieściła się na ul. Elektoralnej 26, 00-892 Warszawa; do 6. września 2015 r. 

Fundacja Aktywizacja mieściła się przy ul. Wiśniowej 40B lok. 8, 02-520 Warszawa 

 

mailto:fundacja@idn.org.pl
http://aktywizacja.org.pl/
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Władze Fundacji 
 

Zarząd Fundacji 

1. Do 3. lutego 2015 r. 

Prezes Zarządu 

 Bartosz Mioduszewski 

Członkowie Zarządu: 
 Agata Agnieszka Gawska – Wiceprezes Zarządu 

 Łucja Kornaszewska–Antoniuk  

2. Od 4. lutego 2015 r.  

Prezes Zarządu 

 Bartosz Mioduszewski 

Członkowie Zarządu: 
 Agata Agnieszka Gawska – Wiceprezes Zarządu 

 Łucja Kornaszewska–Antoniuk  

 Pavlina Suchankova 

 Przemysław Żydok 

3. Od 10. kwietnia 2015 r. 

Prezes Zarządu 

 Agata Agnieszka Gawska 

Członkowie Zarządu: 
 Łucja Kornaszewska–Antoniuk  

 Pavlina Suchankova 

 Przemysław Żydok 

4. Od 15. kwietnia 2015 r. 

Prezes Zarządu 

 Agata Agnieszka Gawska 

Członkowie Zarządu: 
 Pavlina Suchankova – Wiceprezes Zarządu 

 Łucja Kornaszewska–Antoniuk  

 Przemysław Żydok 

5. Od 21. sierpnia 2015 r. 

Prezes Zarządu 

 Agata Agnieszka Gawska 

Członkowie Zarządu: 
 Pavlina Suchankova – Wiceprezes Zarządu 
 Przemysław Żydok 
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Rada Fundacji (od 1. stycznia do 31. grudnia 2015 r.) 
 Izabela Anuszewska – Sekretarz 

 Anna Cetnarowicz–Jutkiewicz – Wiceprzewodnicząca 

 Ewa Gąsiorowska–Wirpszo – Przewodnicząca 

 Przemysław Ignatowicz 

 Adam Obtułowicz 
 Elżbieta Zawistowska 

 
 

CENTRA EDUKACJI I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH –  

ODDZIAŁY FUNDACJI AKTYWIZACJA 

 

Centrum Warszawa I 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 28/601 
15-281 Białystok 

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

www.aktywizacja.org.pl/bialystok 

Centrum Opole ul. Ozimska 25 
45-057 Opole 

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

www.aktywizacja.org.pl/opole 

Centrum Bydgoszcz ul. Gajowa 99 
85-717 Bydgoszcz 

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

www.aktywizacja.org.pl/bydgoszcz 

Centrum Łódź ul. Dowborczyków 30/34 
90-019 Łódź 

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

www.aktywizacja.org.pl/lodz 

Centrum Poznań ul. Poznańska 62/101 
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 

Centrum Warszawa II ul. Chałubińskiego 9/9A 

02-004 Warszawa 

Tel. 22 654 75 51 
 

mailto:warszawa@idn.org.pl
http://www.aktywizacja.org.pl/warszawa
mailto:bialystok@idn.org.pl
http://www.aktywizacja.org.pl/bialystok
mailto:opole@idn.org.pl
http://www.aktywizacja.org.pl/opole
mailto:bydgoszcz@idn.org.pl
http://www.aktywizacja.org.pl/bydgoszcz
mailto:lodz@idn.org.pl
http://www.aktywizacja.org.pl/lodz
mailto:poznan@idn.org.pl
http://www.aktywizacja.org.pl/poznan
mailto:rzeszow@idn.org.pl
http://www.aktywizacja.org.pl/rzeszow
mailto:wroclaw@idn.org.pl
http://www.aktywizacja.org.pl/wroclaw
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1. Fundacja Aktywizacja w roku 2015 

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 2015 r. dzięki wsparciu Fundacji zatrudnienie 

znalazły 602 osoby niepełnosprawne.  

W 2015 r. Fundacja zrealizowała 19.186 usług doradczych (zawodowych, aktywizacyjnych, prawnych, 

psychologicznych) oraz 9.641 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 

Udział przedstawicieli Fundacji w pracach Komisji Ekspertów ds. Osób  
z Niepełnosprawnością przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. 

01. stycznia –  
31. grudnia 

Współpraca z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich w przygotowaniu i realizacji 
badania sądów dot. Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. 

01. stycznia –  

30. czerwca 

Cykl konferencji dla przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych  
i pracodawców nt. współpracy międzysektorowej na rzecz zatrudnienia. 

01. lutego –   

31. grudnia 

Przygotowanie projektu „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści” w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 

23.-29. marca Fundacja jako partner ogólnoeuropejskiej kampanii „Tydzień z Internetem”.  

31. marca Powołanie Eweliny Simińskiej – pracownika Oddziału Fundacji w Poznaniu – na 
Członka Wielkopolskiej Rady Rynku Pracy. 

10. kwietnia Zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu Fundacji Aktywizacja.  
Rada Fundacji podjęła uchwałę o powołaniu Agaty Gawskiej na stanowisko Prezesa 
Zarządu Fundacji Aktywizacja na okres trzech lat, od 10. kwietnia 2015 r. do  



8 | S t r o n a  
 
 

9. kwietnia 2018 r. 

15. kwietnia Nowy skład Zarządu Fundacji Aktywizacja na okres trzech lat. 
Rada Fundacji podjęła uchwałę o powołaniu Zarządu Fundacji Aktywizacja w składzie: 
Agata Gawska – Prezes Zarządu, Pavlina Suchankova – Wiceprezes Zarządu oraz Łucja 
Kornaszewska–Antoniuk i Przemysław Żydok – członkowie Zarządu.  

22. kwietnia Powołanie Agaty Gawskiej na członka Komitetu Umowy Partnerstwa. 

08. maja Zatwierdzenie przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju Wytycznych w zakresie realizacji 
zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób  
z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach 
funduszy unijnych na lata 2014-2020, w pracach nad którymi aktywnie uczestniczyli 
przedstawiciele Fundacji oraz Grupy ON Inclusion 14-20, której prace koordynuje 
Fundacja. 

11. maja Powołanie Wojciecha Piętki- Dyrektora Oddziału Fundacji w Warszawie I na członka 
Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Mazowieckiego. 

11. maja Powołanie Katarzyny Leśko-Loda- Dyrektora oddziału Fundacji w Warszawie II na 
zastępcę członka Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Mazowieckiego. 

14. maja Powołanie Agaty Gawskiej w skład Komisji Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnością 
przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. 

16. czerwca Utworzenie Sieci Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy wraz z partnerami. Przyjęcie 
przez Fundację Aktywizacja roli organizacji przewodniczącej Sieci, a przez Agatę 
Gawską roli Przewodniczącej Sieci. 

16. czerwca –  

31. grudnia 

Koordynacja prac Sieci Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy przez Fundację 
Aktywizacja i przewodniczenie Sieci przez Agatę Gawską. 

17. czerwca 
25. czerwca 

"Szkolenie na temat potrzeb i praw osób z niepełnosprawnościami przebywających  
w Pomieszczeniu dla osób zatrzymanych (PdOZ)", przeprowadzone przez 
pracowników Centrum Edukacji i Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie 
dla 80 funkcjonariuszy policji, podległych Komendzie Wojewódzkiej Policji  
w Rzeszowie. Dzięki szkoleniu funkcjonariusze podnieśli swoje kompetencje  
w kontekście postępowanie z osobami niepełnosprawnymi i równego ich traktowania 
(m. in. dowiedzieli się w jaki sposób wspierać osoby niepełnosprawne w środowisku 
niedostosowanym do ich potrzeb). 

19. czerwca Centrum Opole- Oddział Fundacji lauretem Konkursu „Opolska Niezapominajka 2014” 
na najlepszą organizację pozarządową województwa opolskiego 2014 roku. 

22.-23. czerwca Konferencja podsumowująca projekt pt:„Postaw na pracę. Współpraca lokalna oraz 
podejmowanie skutecznych działań na rzecz aktywizacji zawodowej osób  
z niepełnosprawnością”, połączona z prezentacją programu „Postaw na pracę”. 

26. czerwca Powołanie Anny Szmyd – Dyrektorki Oddziału Fundacji w Bydgoszczy – na Członka 
Powiatowej Rady Rynku Pracy w Bydgoszczy. 

30. czerwca Zakończenie realizacji projektu systemowego „Wsparcie środowiska osób 
niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych” 

01. lipca –  

31. sierpnia 

Współpraca z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich w przygotowaniu ankiety 
badawczej dla organizacji pozarządowych dot. Konwencji ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych. 

20. lipca Powołanie Agaty Gawskiej na Członka Komitetu Sterującego ds. koordynacji 
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interwencji EFSI w sektorze zdrowia. 

01. sierpnia –  

30. listopada  

Realizacja projektu „Urząd dla każdego – poprawa dostępności serwisów 
internetowych Powiatowych Urzędów Pracy”. 

01. września 

 

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

30. listopada Centrum Edukacji i Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych we Wrocławiu zdobyło  
I miejsce w konkursie Organizer podczas Wrocławskiego Dnia Osób 
Niepełnosprawnych (Organizer.info.pl).  

09. grudnia Udział Agaty Gawskiej w roli eksperta w Forum pn. „Fundusze europejskie bez barier – 
(p)dostęp dla wszystkich”, organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju. 

16. grudnia Centrum Edukacji i Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Białymstoku laureatem 
konkursu „Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim 
– skuteczne rozwiązania”, ogłoszonego przez WUP w Białymstoku. 

 

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) 

Bez 
orzeczenia* 

Ogółem 
znaczny umiarkowany lekki 

Centrum Warszawa 179 971 37 67 1.254 

Centrum Białystok 153 517 74 130 874 

Centrum Opole 93 310 15 158 576 

Centrum Bydgoszcz 87 261 27 30 405 

Centrum Łódź 111 305 12 32 460 

Centrum Poznań 97 161 0 40 298 

Centrum Rzeszów 108 385 3 0 496 

Centrum Wrocław 87 272 2 129 490 

Centrala Warszawa 0 0 0 417 417 

Ogółem 915 3.182 170 1.003 5.270 

*projekty poradnicze dla otoczenia osób niepełnosprawnych 

Działalność nieodpłatna pożytku publicznego 
Fundacja Aktywizacja prowadzi działalność nieodpłatną pożytku publicznego poprzez realizowane 

projekty. 

 

 



10 | S t r o n a  
 
 

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 2015 r. działalność gospodarczą Fundacji Aktywizacja stanowiły (w kolejności według wysokości 

osiągniętego przychodu): 

 Szkolenia 
 Promocja i reklama 
 Usługi doradcze i eksperckie 
 Opracowanie narzędzi internetowych 
 Wynajem sali multimedialnej 
 Usługi ksero i druku 
 Prowadzenie strony internetowej 
 Opracowanie publikacji i materiałów 

 
Szczegółowe informacje, dotyczące prowadzonych w okresie sprawozdawczym działań, znajdują  

się w części „Działalność gospodarcza”. 

 

Informacja o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1 % podatku 

od osób fizycznych 
Wpłaty z 1 % podatku za rok 2014 na OPP oraz darowizn od osób fizycznych, otrzymane w roku 2015, 

zostały przekazane na: 

 refundację kosztów zakupu leków, środków opatrunkowych i sprzętu rehabilitacyjnego  

21.078,26 

 wkład własny do realizowanych projektów dotyczących osób niepełnosprawnych oraz pokrycie 

części kosztów modernizacji lokalu przy ul. Chałubińskiego 9 – Centrum Edukacji i Aktywizacji 

Zawodowej Osób Niepełnosprawnych 23.461,70 

 

 

 

 

 

 

Pracownicy Fundacji  

CENTRUM EDUKACJI I AKTYWIZACJI 
ZAWODOWEJ OSÓB 

Liczba 
pracowników 

Liczba              
umów              

Liczba            
umów                      

Ogółem 
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NIEPEŁNOSPRAWNYCH –  

ODDZIAŁ FUNDACJI AKTYWIZACJA 

na etat zleceń o dzieło 

Centrum Warszawa 15 78 0 93 

Centrum Białystok 8 35 3 46 

Centrum Opole 11 43 1 55 

Centrum Bydgoszcz 15 41 3 59 

Centrum Łódź 9 34 3 46 

Centrum Poznań 8 63 3 74 

Centrum Rzeszów 7 23 3 33 

Centrum Wrocław 10 59 3 72 

Centrala Warszawa 25 15 48 88 

Ogółem 108 391 67 566 

Wolontariat, staże i praktyki 
W 2015 r. Fundacja współpracowała z 133 wolontariuszami, 0 praktykantami i 0 stażystami, którzy 

byli zaangażowani w różnego typu działania wspierające Fundację (organizacja spotkań 

integracyjnych dla beneficjentów, wsparcie dla beneficjentów podczas uczestnictwa w działaniach 

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

pomoc w działaniach promocyjnych w projektach).  

CENTRUM EDUKACJI I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – 
ODDZIAŁY FUNDACJI AKTYWIZACJA 

Liczba 
wolontariuszy 

Centrum Warszawa 24 

Centrum Białystok 8 

Centrum Opole 14 

Centrum Bydgoszcz 24 

Centrum Łódź 16 

Centrum Poznań 10 

Centrum Rzeszów 8 

Centrum Wrocław 19 

Centrala Warszawa 7 

Ogółem 130 

W 2015 r., w ramach realizowanych projektów, Fundacja skierowała na staż 74 osoby. 
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Komisja ds. Podopiecznych 
W 2015 r. zorganizowano wiele wydarzeń integracyjnych dla Podopiecznych Fundacji,  

co szczegółowo opisano w części sprawozdania „Działania społeczne i integracja osób 

niepełnosprawnych”. Odpowiedzią na potrzeby podopiecznych w zakresie aktywizacji społecznej jest 

projekt „Krok do samodzielności”, który realizowany był przez cały rok 2015.  
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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. współpraca z instytucjami publicznymi, samorządowymi i branżą IT oraz innymi podmiotami  

w zakresie realizacji celu statutowego, 

4. współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie wymienionym  

w celach działania Fundacji, 

5. rzecznictwo, 

6. świadczenie wsparcia osobom wpisanym do rejestru Podopiecznych Fundacji. 
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3. Program Centra Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób 

Niepełnosprawnych 

Historia Programu Centra Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych sięga 2004 r. 

Obecnie w dziewięciu 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 2015 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 2014-2015 (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 2015 r. w pięciu Centrach: Warszawa, Opole, Białystok, Bydgoszcz, Łódź, Rzeszów, Poznań i 

Wrocław fundacyjne Agencje Zatrudnienia pomogły 602 beneficjentom z terenu całej Polski znaleźć 

zatrudnienie na podstawie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych. 
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Wykres 2. Porównanie działań Agencji Zatrudnienia w latach 2014-2015 (beneficjenci ostateczni Fundacji,  
którzy podjęli pracę dzięki Agencji Zatrudnienia) 

 

W okresie od 1. stycznia do 31. grudnia 2015 r. specjaliści ds. pośrednictwa pracy pozyskali 314 

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

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

Nawiązano współpracę z 386 firmami, instytucjami bądź organizacjami poszukującymi pracowników. 

W odpowiedzi na ogłoszenia rekrutacyjne do pracodawców zostało wysłanych 1327 dokumentów 

aplikacyjnych (CV i listy motywacyjne) osób niepełnosprawnych poszukujących pracy.  

 

Wykres 3. Zestawienie liczbowe działań w zakresie pośrednictwa pracy 

 

W 2015 r., w ramach działań z zakresu pośrednictwa pracy, kontynuowano usługę „trener pracy”, 

dzięki czemu beneficjenci otrzymali dodatkowe wsparcie w zakresie uzyskania i utrzymania 

zatrudnienia. 
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Wykres 4. Zestawienie w podziale na rodzaj rynku pracy 

 

W 2015 r. 90 % klientów uzyskało zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.  

 

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 2015 r. klienci Fundacji zostali zatrudnieni na stanowiskach:

 księgowa/y, 

 pracownik działu kadr, 

 analityk danych,  

 informatyk, 

 administrator systemów 

komputerowych, 

 administrator baz danych, 

 kierowca, 

 programista, 

 grafik komputerowy, 

 fizjoterapeuta, 

 geodeta, 

 logistyk, 

 projektant WWW, 

 spedytor, 

 specjalista ds. rozliczeń, 

 tester oprogramowania, 

 tokarz, 

 ślusarz. 

 

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

przedsiębiorczości, pracy administracyjno–biurowej, a także szkolenia psychoedukacyjne i prawne. 

Szkolenia przeprowadzane są w różnych formach: stacjonarnej, zdalnej (e-learningowej) i mieszanej 

(blended learning). 

 

Szkolenia stacjonarne 

W ramach działań szkoleniowych, realizowanych przez Fundację w 2015 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, 
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– trening autoprezentacji – prezentacja swojej firmy, 

– trening autoprezentacji – wizaż i stylizacja, 

– trening efektywnej komunikacji, 

– trening kreatywności, 

– trening kreatywności z elementami autocoachingu, 

– trening mediacji i negocjacji, 

– trening motywacji i skutecznej realizacji celów, 

– trening radzenia sobie ze stresem, 

– trening rozwoju osobistego. 

 seminaria prawne 

– aspekty prawne zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, 

– praktyczne prawo, 

– prawa kobiet z niepełnosprawnością, 

– prawa konsumenckie, 

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

– prawa pacjenta, 

– prawo pracy dla osób z niepełnosprawnością. 

 Warsztaty usamodzielniania się w sieci 

 Środowiskowe grupy wsparcia 

 

 

Wykres 6. Liczba godzin szkoleń, warsztatów i seminariów w latach 2014-2015 
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W ramach realizowanych projektów zorganizowano i przeprowadzono szereg szkoleń dedykowanych- 

szkoleń przygotowanych pod specjalne potrzeby klientów. 

 

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

DATA 
SZKOLENIA 

NAZWA 
SZKOLENIA  
/ KURSU 

LICZBA  
OSÓB 

LICZBA  
GODZIN 

SPECYFIKA 
GRUPY 

DZIAŁANIA 
DOSTOSOWAW
CZE PODJĘTE 
DLA DOSTĘPU 
GRUPY  
DO SZKOLENIA 

Centrum 
Bydgoszcz 

27.-28. 
października 

WUS 

Kreatywność 

11 15 Osoby 
niepełnospra
wne, w tym 
osoba 
niewidoma 

Dostosowanie 
środków 
(pomoc 
wolontariusza) 
i materiałów 
dydaktycznych 
do niepełno- 
sprawności – 
osoby 
niewidomej 

Centrum 
Bydgoszcz 

23. listopada Seminarium 
prawne 
„Biznesplan 
własnej firmy” 

9 6 Osoby 
niepełnospra
wne, chcące 
założyć 
własną firmę 

Dostosowanie 
programu do 
potrzeb grupy 

Centrum 
Wrocław 

15.–30. 
września 

Warsztaty 
komputerowe 
„Usamodzielnia
nie w sieci” 

10 54 Osoby  
z dysfunkcją 
wzroku 

Wykorzystano 
oprogramowa
nie supernova 
(m.in. 
nagłaśniające, 
dostosowujące 
obraz , 
zwiększające 
kontrasty) 
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Szkolenia zewnętrzne i dofinansowanie edukacji formalnej 

W ramach realizacji projektów: 

1. Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych – 

Rzeszów (współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego); 

2. Zadanie zlecone konkursu 9 „Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej – Oddziały Bydgoszcz  

i Łódź” – Bydgoszcz, Łódź (współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych). 

3. Zadanie zlecone konkursu 13 „Profesjonalni niepełnosprawni” – Bydgoszcz, Łódź, Poznań, Rzeszów, 

Warszawa Chałubińskiego, Wrocław (współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych). 

 

Fundacja pokryła lub dofinansowała koszty specjalistycznych szkoleń dla osób niepełnosprawnych, 

których sama nie posiada w ofercie.  

 

Szkolenia dla 87 Beneficjentów z terenu całej Polski dostosowano do ich potrzeb edukacyjnych  

i planów zawodowych tak, aby mogli podjąć pracę, przekwalifikować się lub założyć działalność 

gospodarczą. 

 

Beneficjenci uczestniczyli w następujących szkoleniach i kursach: 

Nazwa szkolenia/kursu Centrum Liczba  
osób 

Liczba  
godzin 

RAZEM 
 godzin 

Stylizacja paznokci Bydgoszcz 1 30 30 

Dietetyka Bydgoszcz 3 30 90 

Podstawy obsługi komputera Bydgoszcz 3 30 90 

Grafika komputerowa Bydgoszcz 1 30 30 

Sekretarka/Asystentka Bydgoszcz 2 30 60 

Tworzenie stron internetowych w języku HTML Bydgoszcz 4 30 120 

Tworzenie stron internetowych-poziom I Bydgoszcz 2 30 60 

Kasy fiskalne w fakturowaniem Bydgoszcz 1 40 40 

Grafika komputerowa zaawansowana w oparciu  
o program Adobe 

Bydgoszcz 1 40 40 

Sekretarka medyczna Bydgoszcz 1 30 30 

Kurs strzyżenia psów Łódź 1 60 60 

Kurs trenerski Łódź 1 30 30 

Kurs masażu leczniczego Łódź 1 45 45 

Operator wprowadzania danych w arkuszu 
kalkulacyjnym 

Łódź 1 20 20 

Integracja działań marketingowych w sieci  
z wykorzystaniem portali społecznościowych 

Łódź 7 16 112 

Tworzenie aplikacji internetowych w JavaScript Łódź 4 18 72 

Kurs uprawnienia SEP (G1) Łódź 1 4 4 

Oznaczenie CE dla maszyn i urządzeń według Łódź 1 8 8 
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dyrektywy maszynowej, niskonapięciowej  
i kompatybilności elektromagnetycznej oraz 
dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań  
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (dyrektywa 
narzędziowa) 

Kurs obsługi kas fiskalnych Łódź 1 8 8 

Kurs stylizacji paznokci Łódź  1 50 50 

Projektowanie grafiki wektorowej Łódź 4 46 184 

Masaż biurowy Łódź 1 5 5 

Dozór i eksploatacja urządzeń i instalacji 
energetycznych gr. I 

Łódź 2 15 30 

Stylizacja Poznań 1 25 25 

Grafika komputerowa Poznań 1 20 20 

Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika 
drogowego 

Poznań 1 43 43 

Kurs na instruktora tańca Poznań 1 63 63 

Wstęp do księgowości Rzeszów 1 48 48 

Przewoźnik –zarobkowy przewóz osób i rzeczy Rzeszów 1 40 40 

Handel z obsługą kasy fiskalnej Rzeszów 1 32 32 

Pracownik ochrony Rzeszów 1 60 60 

Tworzenie stron WWW w trybie zdalnym Rzeszów 2 24 48 

Bukieciarz-florysta Rzeszów 2 40 80 

Opiekunka osób starszych Rzeszów 1 40 40 

Praktyczny Kurs Fotografii 
Warszawa 

Chałubińskiego 
6 43 258 

Kosztorysowanie z NORMA PRP 
Warszawa 

Chałubińskiego 
1 24 24 

Likwidator szkód komunikacyjnych Wrocław 1 12 12 

Lean Management Wrocław 1 16 16 

CATIA V5  Wrocław 1 32 32 

Zarządzanie zespołem Wrocław 1 8 8 

Adobe Indesign Wrocław 2 40 80 

Jak przygotować projekt do aplikowania o dotacje  
z UE? 

Wrocław 4 16 64 

Pozycjonowanie stron www Wrocław 4 20 80 

Pomoc psychologiczna dla osób po stracie dziecka, 
poronieniu – interwencja kryzysowa i terapia 

Wrocław 1 7 7 

ISTOB Certyfikowany Tester poziom podstawowy Wrocław 3 20 60 

AutoCAD stopień 2 Wrocław 1 18 18 

Obsługa kas fiskalnych Wrocław 3 20 60 

 RAZEM: 87 1.356 2.436 
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Szkolenia e-learningowe 

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

się 44 szkolenia zawodowe i komputerowe. 

Kategorie kursów: 

 Niepełnosprawność 
 Biznes 
 Studium Projektowania Graficznego i Multimediów 
 Grafika Komputerowa 
 ECDL 

Niepełnosprawność 

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

Biznes 

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

Studium Projektowania Graficznego i Multimediów 

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

Grafika komputerowa 

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

 ECDL 2003 – Poziom podstawowy 

 Moduł 1 – Podstawy technik informatycznych 

 Moduł 2 – Użytkowanie komputerów  

 Moduł 3 – Przetwarzanie tekstów  

 Moduł 4 – Arkusze kalkulacyjne 

 Moduł 5 – Bazy danych 

 Moduł 6 – Grafika menedżerska i prezentacyjna  

 Moduł 7 – Usługi w sieciach informatycznych 

 ECDL 2003 – Poziom zaawansowany 

 Moduł 1 – MS Word dla zaawansowanych  

 Moduł 2 – MS Excel zastosowanie w księgowości i analizach finansowych  

 Moduł 3 – MS Access dla zaawansowanych  

 Moduł 4 – MS PowerPoint dla zaawansowanych 

 ECDL BASE 2010 

 Moduł 1 – Podstawy pracy z komputerem 

 Moduł 2 – Podstawy pracy w sieci 

 Moduł 3 – Przetwarzanie tekstów 

 Moduł 4 – Arkusze kalkulacyjne 

W 2015 r. z bezpłatnych szkoleń e-learningowych skorzystało 1243 osób. Szkolenia e-learningowe 

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

Użytkownicy najchętniej korzystali ze szkoleń: ECDL podstawy, Wprowadzenie do SEM/SEO, Księgowość 

małej firmy, Adobe Photoshop, Zarządzanie małą firmą, Promocja zatrudnienia osób niepełnosprawnych, 

Adobe Ilustrator, Podstawy e-handlu. 

W 2014 r. zakończył się proces wdrażania platformy e-learningowej dostosowanej do potrzeb Fundacji   

a konsekwencją tego jest powstanie nowej platformy edukacyjnej działającej pod adresem 

http://aktywizacja.edu.pl/. 

W 2015 r. opracowano 12 nowych szkoleń e-learningowych: 

 Promocja zatrudnienia osób niepełnosprawnych (aktualizacja) 
 Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych (aktualizacja) 
 Zakładanie i prowadzenie własnej firmy (aktualizacja) 
 Zarządzanie małą firmą (aktualizacja) 
 Zakładanie i prowadzenie spółdzielni socjalnej (aktualizacja) 
 Wprowadzenie do SEM/SEO 
 Księgowość małej firmy 
 Podstawy e-handlu 
 ECDL BASE 2010 

 Moduł 1 – Podstawy pracy z komputerem 
 Moduł 2 – Podstawy pracy w sieci 
 Moduł 3 – Przetwarzanie tekstów 
 Moduł 4 – Arkusze kalkulacyjne 

  
Kursy zostały opracowane w ramach projektu „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych  
z terenów wiejskich i małomiasteczkowych”. 

 

http://aktywizacja.edu.pl/
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Graficzne przedstawienie danych statystycznych platformy e-learningowej.  

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 8.752 

Centrum Wrocław 1.785 

Centrum Poznań 1.632 

Centrum Łódź 1.037 

Centrum Rzeszów 696 

Centrum Bydgoszcz 599 

Centrum Białystok 501 

Centrum Opole 210 

Ogółem 15.212 
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Tabela 2. Liczba godzin szkoleń, warsztatów, seminariów w Centrach Fundacji (zestawnie nie uwzględnia szkoleń z projektu systemowego „wsparcie osób 
niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych”) 

Szkolenia stacjonarne 

 

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

NIEPEŁNOSPRAWNYCH –  

ODDZIAŁACH FUNDACJI AKTYWIZACJA 

Centrum 

Warszawa 

Centrum 

Białystok 

Centrum 

Opole 

Centrum 

Bydgoszcz 

Centrum 

Łódź 

Centrum 

Poznań 

Centrum 

Rzeszów 

Centrum 

Wrocław 

RAZEM 

godzin 

Szkolenia umiejętności 
komputerowych – podstawowe 

2010 325 479 132 336 104 348 512 4.246 

Szkolenia umiejętności 
komputerowych – zaawansowane 

388 375 329 72 252 60 240 0 1.716 

Szkolenia zawodowe 844 180 200 334 1047 100 472 502 3.679 

Warsztaty Umiejętności 
Społecznych 

1005 1165 930 600 840 345 480 885 6.250 

Seminaria prawne 144 90 60 48 84 12 60 66 564 

Warsztaty usamodzielniania się 268 216 256 184 40 40 260 224 1.488 

Środowiskowe grupy wsparcia 313 200 156 184 140 54 94 144 1.285 

RAZEM 4.972 2.551 2.410 1.554 2.739 715 1.954 2.333 19.228 
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3.2. Projekty realizowane w 2015 r. w ramach programu Centra 

Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych 
 

W 2015 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 2015 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 2015 r., a ich realizacja zakończy się po okresie 

sprawozdawczym. 

 

 

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

Projekt 
zakończony 

Grantodawca Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Budżet projektu 
łącznie 

105.100,00 

Budżet w 2015 r. 60.000,00 

Jednostka 
realizująca projekt 

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

Liczba uczestników 
łącznie 

560 

Liczba uczestników  
w 2015 r. 

205 

Okres realizacji  
projektu 

1. stycznia 2014 – 30. listopada 2015 

Nazwa Programu Operacyjnego/Konkursu      
Działania socjalno-pomocowe, polegające na prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych 
poprzez aktywizację zawodową i społeczną 

Numer konkursu Otwarty konkurs ofert na realizację 
zadań publicznych z zakresu pomocy 
społecznej w latach 2014-2015.  

Numer umowy  
PS/B/VI/3/3/164/2014-2015 

Koordynator / Kierownik projektu       Barbara Stachura 

Krótki opis projektu 

Cel główny: zwiększenie poziomu aktywności zawodowej i społecznej niepełnosprawnych mieszkańców  
m. st. Warszawy. 
 
Beneficjenci: osoby niepełnosprawne, zamieszkałe na terenie Warszawy, chcące zwiększyć swoje szanse  
na rynku pracy oraz swoją aktywność społeczną. 
 

Główne działania: 
1. Konsultacje doradcze (zawodowe, psychologiczne, prawne, aktywizujące) 
2. Warsztaty Umiejętności Społecznych 
3. Seminaria prawne 
4. Szkolenia z podstaw komputera i Internetu 
5. Pośrednictwo pracy 
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Dane o wykonawcach i uczestnikach 

Liczba pracowników realizujących projekt: 6, w tym: Liczba uczestników projektu: 205, w tym: 

Centrala 2 Centrum Warszawa 205 

Centrum Warszawa 4   

Umowy cywilno-prawne       0   

Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2015 r.  (zakładane/zrealizowane) 

Liczba osób, które się usamodzielniły 133/150 

Kryteria strategiczne dla projektu   

Nie dotyczy  

 

 

Profesjonalni niepełnosprawni na Dolnym Śląsku 
Projekt 
zakończony 

Grantodawca Wojewódzki Urząd Pracy we Wrocławiu Budżet projektu 
łącznie 

1.073.354,45 

Budżet w 2015 r. 124.687,10 

Jednostka 
realizująca projekt 

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

Liczba uczestników 
łącznie 

80 

Liczba uczestników  
w 2015 r. 

11 

Okres realizacji  
projektu 

1. stycznia 2014 – 30. czerwca 2015 

Nazwa Programu Operacyjnego/Konkursu      
7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy 

Numer konkursu Nie dotyczy Numer umowy  
UDA-POKL 07.04.00-02-018/13-00 

Koordynator / Kierownik projektu       Anna Solecka 

Krótki opis projektu 

Cel główny: podniesienie aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia w zawodach 
deficytowych. 

 
Beneficjenci: osoby niepełnosprawne w wieku od 18 do-64 lat, niezatrudnione i zamieszkujące w woj. 
dolnośląskim.  
 

Główne działania: 
1. Indywidualne konsultacje z doradcami (doradca zawodowy, pośrednik pracy, psycholog społeczny, 

prawnik) 
2. Warsztaty Umiejętności Społecznych 
3. Szkolenia zawodowe: „Profesjonalny pracownik administracyjno–biurowy” lub „Pracownik  

call–center” 
4. Trzymiesięczne staże zawodowe 

Dane o wykonawcach i uczestnikach 
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Liczba pracowników realizujących projekt: 29, w tym: Liczba uczestników projektu: 11, w tym: 

Centrala 1 Centrum Wrocław 11 

Centrum Wrocław 6   

Umowy cywilno-prawne       22   

Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2015 r.  (zakładane/zrealizowane) 

Liczba osób, które pozyskały zatrudnienie 18/24 

Kryteria strategiczne dla projektu   

Nie dotyczy  

 

 

Certyfikuj swoje kompetencje 
Projekt 
zakończony         

Grantodawca Unia Europejska Europejski Fundusz 
Społeczny 

Budżet projektu 
łącznie 

1.254.503,39 

Budżet w 2015 r. 1.240.123,39 

Jednostka 
realizująca projekt 

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

Liczba uczestników 
łącznie 

166 

Liczba uczestników  
w 2015 r. 

166 

Okres realizacji  
projektu 

1. grudnia 2014 – 30. listopada 2015 

Nazwa Programu Operacyjnego/Konkursu      
9.6.2. Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomość języków obcych 

Numer konkursu nie dotyczy Numer umowy  
UDA-POKL.09.06.02-14-129/14 

Koordynator / Kierownik projektu       Magdalena Kowalska 

Krótki opis projektu 

Cel główny: podniesienie umiejętności językowych i kompetencji w obszarze ICT. 
 
Beneficjenci: osoby z niepełnosprawnościami, zamieszkujące w Warszawie, w wieku 25-64 lata. 
 
Główne działania: 

1. Kurs języka angielskiego 
2. Kurs ECDL 

Dane o wykonawcach i uczestnikach 

Liczba pracowników realizujących projekt: 24, w tym: Liczba uczestników projektu: 166, w tym: 

Centrala 2 Centrum Warszawa 166 

Centrum Warszawa 1   

Umowy cywilno-prawne 21   

Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2015 r.  (zakładane/zrealizowane) 
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Liczba osób, które pozyskały certyfikat ECDL 160/160 

Kryteria strategiczne dla projektu   

Nie dotyczy  

 

 

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

Projekt 
zakończony 

Grantodawca Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 

Budżet projektu 
łącznie 

1.161.926,34 

Budżet w 2015 r. 290.481,59 
 

Jednostka 
realizująca projekt 

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

Liczba uczestników 
łącznie 

1162 
 

Liczba uczestników  
w 2015 r. 

136 

Okres realizacji  
projektu 

1. kwietnia 2012 – 31. marca 2015 

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

Numer konkursu 9 Numer umowy ZZO/000238/07/D 

Koordynator / Kierownik projektu       Sylwia Zarzycka 

Krótki opis projektu 

Cel główny: wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy. 
 

Beneficjenci: osoby niepełnosprawne, nieaktywne zawodowo, pozostające w wieku produkcyjnym  
i zamieszkałe na terenie województw łódzkiego i kujawsko–pomorskiego oraz województw ościennych. 

Główne działania 
1. Indywidualne doradztwo zawodowe (m.in. tworzenie i aktualizowanie Indywidualnych Planów 
    Działania) 
2. Pośrednictwo pracy 
3. Poradnictwo (prawne, psychologiczne, aktywizacyjne) 
4. Warsztaty psychoedukacyjne 
5. Warsztaty prawne 
6. Szkolenia zawodowe i informatyczne (podstawowe i zaawansowane) 
7. Szkolenia e-learningowe (jako uzupełnienie pozostałych form wsparcia) 
8. Staże 

Dane o wykonawcach i uczestnikach 

Liczba pracowników realizujących projekt: 31, w tym: Liczba uczestników projektu: 136, w tym: 

Centrala 3 Centrum Łódź 84 

Centrum Łódź 9 Centrum Bydgoszcz 52 

Centrum Bydgoszcz 8   

Umowy cywilno-prawne        11   

Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2015 r.  (zakładane/zrealizowane) 
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Liczba osób, które pozyskały zatrudnienie 10/17 

Kryteria strategiczne dla projektu  (zakładane/spełnione) 

Liczba osób, które pozyskają zatrudnienie  
Liczba osób, które utrzymają zatrudnienie 6 miesięcy po projekcie 

10/24 
3/10 

 

 

Kompetencje ICT dla osób niepełnosprawnych w województwie opolskim 
Projekt 
zakończony 

Grantodawca Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu Budżet projektu 
łącznie 

659.998,80 

Budżet w 2015 r. 195.723,11 
 

Jednostka 
realizująca projekt 

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

Liczba uczestników 
łącznie 

160 
 

Liczba uczestników  
w 2015 r. 

49 

Okres realizacji  
projektu 

1. maja 2013 – 30. kwietnia 2015 

Nazwa Programu Operacyjnego/Konkursu      
9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych 

Numer konkursu 1/POKL/9.6.2/2012 Numer umowy  
POKL 09.06.02-16-079/12-00 

Koordynator / Kierownik projektu       Anna Kwiatkowska 

Krótki opis projektu 

Cel główny: podniesienie kompetencji ICT. 
 

Beneficjenci: osoby niepełnosprawne w wieku od 18 do 64 lat, zamieszkałe na terenie województwa 
opolskiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem 
umiejętności 
i kompetencji w obszarze ICT. 

Główne działania 
1. Organizacja i przeprowadzenie kursów ECDL Core i ECDL Start dla 160 osób niepełnosprawnych. 

Dane o wykonawcach i uczestnikach 

Liczba pracowników realizujących projekt: 4, w tym: Liczba uczestników projektu: 49, w tym: 

Centrala                                     2 Centrum Opole           49 

Centrum Opole                     2   

Umowy cywilno-prawne        0   

Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2015 r.  (zakładane/zrealizowane) 

Liczba osób, które pozyskały certyfikat ECDL 48/49 

Kryteria strategiczne dla projektu  (zakładane/spełnione) 

Grupę docelową w projekcie stanowiły wyłącznie osoby należące do jednej 
i/lub więcej z poniższych grup: 

Kryteria spełniono 
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– osoby, które ukończyły 50. rok życia, 
– osoby niepełnosprawne. 

  

 

Akademia kompetencji ICT na Podkarpaciu 
Projekt 
zakończony 

Grantodawca Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Budżet projektu 
łącznie 

995.900,40 

Budżet w 2015 r. 188.007,48 

Jednostka 
realizująca projekt 

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

Liczba uczestników 
łącznie 

244 

Liczba uczestników  
w 2015 r. 

40 

Okres realizacji  
projektu 

1. sierpnia 2013 – 30. czerwca 2015 

Nazwa Programu Operacyjnego/Konkursu      
9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych 

Numer konkursu 39/POKL/9.6.2/2012 Numer umowy  
UDA-POKL.09.06.02-18-162/12-00 

Koordynator / Kierownik projektu       Agnieszka Tylutka-Gelio 

Krótki opis projektu 

Cel główny: podniesienie kompetencji ICT. 

Beneficjenci: osoby niepełnosprawne, zamieszkałe na terenie województwa podkarpackiego, w wieku od 18 
do 64 lat, przede wszystkim z niepełnosprawnością ruchową, z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem  
lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji w obszarze ICT. 

Główne działania 
1. Organizacja i przeprowadzenie kursów ECDL Core i ECDL Start. 

Dane o wykonawcach i uczestnikach 

Liczba pracowników realizujących projekt: 9, w tym: Liczba uczestników projektu: 40, w tym: 

Centrala 1 Centrum Rzeszów 40 

Centrum Rzeszów  2   

Umowy cywilno-prawne      6   

Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2015 r.  (zakładane/zrealizowane) 

Liczba osób, które pozyskały certyfikat ECDL 40/40 

Kryteria strategiczne dla projektu  (zakładane/spełnione) 

Grupę docelową w projekcie stanowiły wyłącznie osoby niepełnosprawne. Kryteria spełniono 
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Przedsiębiorczy niepełnosprawni 
Projekt 
zakończony 

Grantodawca Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Budżet projektu 
łącznie 

1.711.719,33 

Budżet w 2015 r. 1.333.263,80 

Jednostka 
realizująca projekt 

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

Liczba uczestników 
łącznie 

30 

Liczba uczestników  
w 2015 r. 

30 

Okres realizacji  
projektu 

1. października 2013 – 30. czerwca 2015 

Nazwa Programu Operacyjnego/Konkursu      
Nie dotyczy 

Numer konkursu 1/POKL/6.2/2013 Numer umowy  
UDA-POKL.06.02.00-10-108/13-00 

Koordynator / Kierownik projektu       Anna Pilawska 

Krótki opis projektu 

Cel główny: podniesienie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych, zamieszkujących województwo 
łódzkie, poprzez udzielenie wsparcia niezbędnego do samozatrudnienia i utrzymania jednoosobowej 
działalności gospodarczej przez okres 12 miesięcy. 
 

Beneficjenci: osoby niepełnosprawne, chcące założyć działalność gospodarczą – mieszkańcy województwa 
łódzkiego. 
 
Główne działania 

1. Blok szkoleniowo-doradczy (Warsztaty Umiejętności Społecznych, doradztwo indywidualne, 
w tym: zawodowe, biznesowe), 

2. Wsparcie finansowe na założenie działalności gospodarczej i wsparcie pomostowe. 

Dane o wykonawcach i uczestnikach 

Liczba pracowników realizujących projekt: 3, w tym: Liczba uczestników projektu: 30, w tym: 

Centrala                                    1 Centrum Łódź  30 

Centrum Łódź                    1   

Umowy cywilno-prawne        1   

Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2015 r.  (zakładane/zrealizowane) 

Liczba osób, które uruchomiły własną działalność gospodarczą                     30/30 

Kryteria strategiczne dla projektu   

Nie dotyczy  
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MłodziWykwalifikowaniZatrudnieni 
Projekt 
rozpoczęty  
i zakończony 

Grantodawca Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  
w Toruniu (Program Operacyjny Kapitał 
Ludzki) 
 
 

Budżet projektu 
łącznie 

791.845,20 

Budżet w 2015 r. 663.677,01 

Jednostka 
realizująca projekt 

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

Liczba uczestników 
łącznie 

46 
 

Liczba uczestników  
w 2015 r. 

46 

Okres realizacji  
projektu 

1. stycznia 2015 – 31. grudnia 2015 

Nazwa Programu Operacyjnego/Konkursu      
7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

Numer konkursu 1/POKL/7.2.1/2013 Numer umowy  
POKL.07.02.01-04-086/13 

Koordynator / Kierownik projektu       Anna Szmyd 

Krótki opis projektu 

Cel główny: podniesienie aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia w zawodach 
deficytowych na lokalnym rynku pracy   
 

  Beneficjenci: osoby niepełnosprawne niezatrudnione, z terenu województwa kujawsko-pomorskiego,  
w wieku od 18 do 30 lat. 

Główne działania 
1. Stworzenie indywidualnego planu działania, 
2. Konsultacje z doradcą zawodowym, psychologiem, prawnikiem oraz pośrednikiem pracy, 
3. Warsztaty umiejętności społecznych (autoprezentacja, asertywność, techniki radzenia sobie ze 

stresem), 
4. Szkolenia zawodowe w zakresie: „Profesjonalny sprzedawca” lub „Koordynator projektów 

unijnych”, 
5. Płatne 3-5/miesięczne staże zawodowe, 
6. Wsparcie w zakresie poszukiwania zatrudnienia, 

Dane o wykonawcach i uczestnikach 

Liczba pracowników realizujących projekt: 15, w tym: Liczba uczestników projektu: 60, w tym: 

Centrala                                     1 Centrum Bydgoszcz           60 

Centrum Bydgoszcz                   6   

Umowy cywilno-prawne        8   

Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2015 r.  (zakładane/zrealizowane) 

Liczba osób, które pozyskały zatrudnienie 60/15 

Kryteria strategiczne dla projektu   

Nie dotyczy  

  

 



35 | S t r o n a  
 
 

 

Aktywni niepełnosprawni 
Projekt 
rozpoczęty  
i zakończony 

Grantodawca Urząd Miejski w Białymstoku 
 
 

Budżet projektu 
łącznie 

11.110,00 
 

Budżet w 2015 r. 11.110,00 

Jednostka 
realizująca projekt 

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

Liczba uczestników 
łącznie 

60 
 

Liczba uczestników  
w 2015 r. 

60 

Okres realizacji  
projektu 

1. maja 2015 – 31. grudnia 2015 

Nazwa Programu Operacyjnego/Konkursu      
nie dotyczy 

Numer konkursu nie dotyczy Numer umowy  
W/UD/DSP/842/2015 

Koordynator / Kierownik projektu       Magdalena Bobrowska 

Krótki opis projektu 

Cel główny: zwiększenie poziomu integracji społecznej środowiska osób niepełnosprawnych  
 

Beneficjenci: osoby niepełnosprawne z terenu Miasta Białystok 

Główne działania 
1. Doradztwo indywidualne dla uczestników projektu (psychologiczne i prawne). 
2. Warsztaty tematyczne: motywacja, wolontariat, budżet partycypacyjny, dieta i trening, fotografia 

oraz bezpieczny Internet. 
3. Spotkania z ekspertami (Motywacja, Wolontariat, Aktywność obywatelska, Aktywność fizyczna  

i Rozwijanie zainteresowań). 

Dane o wykonawcach i uczestnikach 

Liczba pracowników realizujących projekt: 3, w tym: Liczba uczestników projektu: 60, w tym: 

Centrala                                     0 Centrum Białystok           60 

Centrum Białystok                 2   

Umowy cywilno-prawne        1   

Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2015 r.  (zakładane/zrealizowane) 

Liczba osób, które się usamodzielniły 60/60 

Kryteria strategiczne dla projektu  (zakładane/spełnione) 

Nie dotyczy  

  

 

 

 



36 | S t r o n a  
 
 

I.M.P.U.L.S. – Inicjatywa motywacji potencjału uśpionej lokalnej społeczności 
Projekt 
rozpoczęty  
i zakończony 

Grantodawca Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, będących w 2015 
roku w dyspozycji Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego  
 

Budżet projektu 
łącznie 

64.200,00 
 

Budżet w 2015 r. 64.200,00 

Jednostka 
realizująca projekt 

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

Liczba uczestników 
łącznie 

30 
 

Liczba uczestników  
w 2015 r. 

30 

Okres realizacji  
projektu 

17. października 2015 – 30. listopada 2015 

Nazwa Programu Operacyjnego/Konkursu      
nie dotyczy 

Numer konkursu nie dotyczy Numer umowy  
U44/PFRON/2-15 

Koordynator / Kierownik projektu       Marcin Piotrowski 

Krótki opis projektu 

Cel główny: Wieloaspektowe wspomaganie rozwoju psychicznego, emocjonalnego i zawodowego, w celu 
wzmocnienia potencjału uczestników projektu, poprzez przeprowadzenie różnorodnych form wsparcia 
 

Beneficjenci: osoby z orzeczoną niepełnosprawnością 

Główne działania 
1. Warsztat ze stylistą i fryzjerem  
2. Indywidualny Plan Działania 
3. Praktyczne warsztaty z autoprezentacji  
4. Warsztaty na temat przygotowywania dokumentów aplikacyjnych 
5. Spotkania z lokalnymi pracodawcami 

Dane o wykonawcach i uczestnikach 

Liczba pracowników realizujących projekt: 8, w tym: Liczba uczestników projektu: 30, w tym: 

Centrala                                     1 Centrum Poznań           30 

Centrum Poznań                 4   

Umowy cywilno-prawne        3   

Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2015 r.  (zakładane/zrealizowane) 

Liczba osób, które się usamodzielniły 30/30 

Kryteria strategiczne dla projektu  (zakładane/spełnione) 

Nie dotyczy  

  

 

Warszawskie Targi Pracy i Przedsiębiorczości szansą na aktywizację zawodową 
niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy 

Projekt 
rozpoczęty  
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i zakończony 

Grantodawca Urząd Miasta Stołecznego w Warszawie 
 
 

Budżet projektu 
łącznie 

3.020,00 

Budżet w 2015 r. 3.020,00 

Jednostka 
realizująca projekt 

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

Liczba uczestników 
łącznie 

4.000 

Liczba uczestników  
w 2015 r. 

4.000 

Okres realizacji  
projektu 

9. października 2015 – 31. października 2015 

Nazwa Programu Operacyjnego/Konkursu      
Mały grant 

Numer konkursu nie dotyczy Numer umowy  
PS/B/VI/3/3/442/2015 

Koordynator / Kierownik projektu       Katarzyna Leśko-Loda  

Krótki opis projektu 

Cel główny: aktywizacja zawodowa 
 

Beneficjenci: ok. 4000 mieszkańców Miasta Stołecznego Warszawy (w tym ok. 300 osób  
z niepełnosprawnościami) 
 

Główne działania 
1. Konsultacje indywidualne udzielane przez doradców zawodowych. 
2. Wystąpienia/prezentacje ekspertów z zakresu przedsiębiorczości i planowania kariery zawodowej. 
3. Wykłady/prezentacje na temat poszukiwania pracy 

Dane o wykonawcach i uczestnikach 

Liczba pracowników realizujących projekt: 2, w tym: Liczba uczestników projektu: 4.000, w tym: 

Centrala                                     1 Centrum Warszawa          4000 

Centrum Warszawa               1   

Umowy cywilno-prawne        0   

Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2015 r.  (zakładane/zrealizowane) 

Liczba osób, które wzięły udział w Targach Pracy 4000/4000 

Kryteria strategiczne dla projektu   

Nie dotyczy  
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Miejskie Targi Pracy dla Osób z Niepełnosprawnością 
Projekt 
rozpoczęty  
i zakończony 

Grantodawca Urząd Miejski w Białymstoku 
 
 

Budżet projektu 
łącznie 

9.520,00 

Budżet w 2015 r. 9.520,00 

Jednostka 
realizująca projekt 

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

Liczba uczestników 
łącznie 

200 
 

Liczba uczestników  
w 2015 r. 

231 

Okres realizacji  
projektu 

23. listopada 2015 – 4. grudnia 2015 

Nazwa Programu Operacyjnego/Konkursu      
nie dotyczy 

Numer konkursu nie dotyczy Numer umowy  
W/UD/DSP/858/2015 

Koordynator / Kierownik projektu       Magdalena Bobrowska 

Krótki opis projektu 

Cel główny: zwiększenie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie dostępu do 
ofert pracy, uwzględniających ich kwalifikacje i możliwości, ale również ograniczenia zdrowotne. 
 

Beneficjenci: osoby niepełnosprawne  

Główne działania: przygotowanie i przeprowadzenie wydarzenia, w tym: zaproszenie 20 pracodawców, 
uczestników (231), 28 emisji spotów telewizyjnych 

Dane o wykonawcach i uczestnikach 

Liczba pracowników realizujących projekt: 0, w tym: Liczba uczestników projektu: 231, w tym: 

Centrala                                     0 Centrum Białystok           231 

Centrum Białystok                 0   

Umowy cywilno-prawne        0   

Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2015 r.  (zakładane/zrealizowane) 

Liczba osób, które wzięły udział na tarach pracy 200/231 

Kryteria strategiczne dla projektu  (zakładane/spełnione) 

Nie dotyczy  
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Profesjonalni niepełnosprawni 
Kontynuacja 
projektu 

Grantodawca Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 

Budżet projektu 
łącznie 

3.235.837,32 

Budżet w 2015 r. 1.655.934,24 

Jednostka 
realizująca projekt 

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

Liczba uczestników 
łącznie 

978 

Liczba uczestników  
w 2015 r. 

1116 

Okres realizacji  
projektu 

1. kwietnia 2014 – 31. marca 2017 

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

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

Koordynator / Kierownik projektu       Pavlina Suchankova 

Krótki opis projektu 

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

Beneficjenci: osoby niepełnosprawne, pozostające bez zatrudnienia, w wieku od 18 do 67 lat i zamieszkałe 
na terenach województw: mazowieckiego, lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego, dolnośląskiego, 
lubuskiego, wielkopolskiego 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: 101, w tym: Liczba uczestników projektu: 1116, w tym: 

Centrala 7 Centrum Bydgoszcz 178 

Centrum Bydgoszcz 5 Centrum Łódź 146 

Centrum Łódź 5 Centrum Poznań 93 

Centrum Poznań 10 Centrum Rzeszów 304 

Centrum Rzeszów 10 Centrum Warszawa 161 

Centrum Warszawa 10 Centrum Wrocław 234 

Centrum Wrocław 5   

Umowy cywilno-prawne       49   
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Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2015 r.  (zakładane/zrealizowane) 

Liczba osób, które pozyskały zatrudnienie 105/175 

Kryteria strategiczne dla projektu   

Nie dotyczy  

 

 

 

 

 

Od samodzielności do aktywności zawodowej 
Kontynuacja 
projektu 

Grantodawca Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 

Budżet projektu 
łącznie 

1.673.169,22 
 

Budżet w 2015 r. 770.492,73 
 

Jednostka 
realizująca projekt 

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

Liczba uczestników 
łącznie 

744 
 

Liczba uczestników  
w 2015 r. 

1017 

Okres realizacji  
projektu 

1. kwietnia 2013 – 31. marca 2016 

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 (prawne, psychologiczne, zawodowe – 
     w tym tworzenie i aktualizacja Indywidualnych 
     Planów Działania) 
2. Warsztaty Umiejętności Społecznych 
3. Seminaria prawne 
4. Szkolenia  

 
5. Szkolenia zewnętrzne 
6. Pośrednictwo pracy (w tym Trener pracy) 
7. Spotkania aktywizacyjne 
8. Środowiskowe grupy wsparcia 
9. Targi pracy 

Dane o wykonawcach i uczestnikach 

Liczba pracowników realizujących projekt: 45, w tym: Liczba uczestników projektu: 1017, w tym: 

Centrala 3 Centrum Warszawa 452 

Centrum Warszawa 7 Centrum Białystok 314 

Centrum Białystok 6 Centrum Opole 251 
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Centrum Opole 6   

Umowy cywilno-prawne       23   

Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2015 r.  (zakładane/zrealizowane) 

Liczba osób, które się usamodzielniły 707/18 – rezultat 
całościowy 
838 – rezultat częściowy 

Kryteria strategiczne dla projektu   

Nie dotyczy  

 
 

 

„Włącz się” 
Projekt 
rozpoczęty  
i zakończony 

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

Budżet projektu 
łącznie 

20 000 EUR 

Budżet                  
 w roku 2015 

20 000 EUR 

Jednostka 
realizująca projekt 

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

Liczba uczestników 
łącznie 

400 
 

Liczba uczestników  
w roku 2015 

417 

Okres realizacji  
projektu 

1 stycznia 2015 – 31 grudnia 2015 

Nazwa Programu Operacyjnego/Konkursu nie dotyczy 

Numer konkursu nie dotyczy Data zawarcia umowy 01.04.2015 

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. Kontakty z beneficjentami w celu przekazania im ofert pracy  
5. Udzielanie wsparcia i kontrola nad procesem rekrutacji, zarówno dla beneficjentów jak i firm 
    współpracujących 
6. Nawiązywanie sieci współpracy pomiędzy pozostałymi organizacjami, biorącym udział w projekcie 
    (wymiana doświadczeń, dobrych praktyk, wspólne planowane działań, wymiana ofert pracy) 
7. Prowadzenie szkoleń i spotkań informacyjnych dla pracodawców 

Dane o wykonawcach i uczestnikach 

Liczba pracowników realizujących projekt: 7, w tym: Liczba uczestników projektu: 417, w tym: 
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Centrala 3   

Centrum Białystok 2   

Centrum Warszawa 1   

Umowy cywilno-prawne 1   

Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2015 r.  (zakładane/zrealizowane) 

Liczba osób, które pozyskały zatrudnienie 100/113 

Kryteria strategiczne dla projektu   

Nie dotyczy  

 

 

 

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

Grantodawca EU 

 

Budżet projektu 
łącznie 

16.500 EUR 

Budżet w 2015 r. 2.750  EUR 

Jednostka 
realizująca projekt 

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

Liczba uczestników 
łącznie 

n/d 

Liczba uczestników  
w 2015 r. 

n/d 

Okres realizacji  
Projektu 

1. września 2015 – 1. września 2017 

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

Numer konkursu Nie dotyczy Data zawarcia umowy 15.12.2015 

Koordynator / Kierownik projektu       Dariusz Gosk 

Krótki opis projektu 

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

Beneficjenci: organizacje posiadające bogate doświadczenie w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych 
 
Główne działania 

1. Koordynacja i zarządzanie 
2. Przegląd dobrych praktyk 
3. Opracowanie metodologii i materiałów szkoleniowych  
4. Pilotaż 
5. Certyfikacja Europass 
6. Ewaluacja 
7. Komunikacja i upowszechnianie 

Dane o wykonawcach i uczestnikach 

Liczba pracowników realizujących projekt: 2, w tym: Liczba uczestników projektu: 0, w tym: 

Centrala 2  n/d 
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Umowy cywilno-prawne       0   

Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2015 r.  (zakładane/zrealizowane) 

Liczba osób, które wzięły udział w szkoleniu n/d 

Kryteria strategiczne dla projektu  (zakładane/spełnione) 

Nie dotyczy  
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4. Program e-Centra oraz działania związane z integracją osób 

niepełnosprawnych na terenach wiejskich 

Program e-Centra został zainicjowany przez Fundację dzięki wsparciu merytorycznemu i finansowemu 

firmy Microsoft oraz The Alliance on Skills for Employability. Głównym celem Programu jest wsparcie  

w działaniu i rozwoju istniejących w Polsce Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (tzw. PIAP-ów),  

w szczególności Centrów Kształcenia na Odległość na Wsiach. Program zakładał stworzenie 

systemowego rozwiązania, które połączy e-Centra w sieć i stworzy infrastrukturę wsparcia dla tej sieci, 

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

działań edukacyjnych i aktywizacyjnych, mogą wspierać przedsiębiorczość, przeciwdziałać wykluczeniu 

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

odpowiedniemu wykorzystaniu potencjału tych placówek możliwe jest wsparcie rozwoju kapitału 

ludzkiego w regionach oraz wdrożenie rozwiązań przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu 

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

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

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

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

zewnętrznych, zwiększenie dostępności zasobów edukacyjnych i aktywizacyjnych dla społeczeństwa. 

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

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

i w małych miasteczkach.  

W 2015 r. w Fundacji w ramach Programu e–Centra realizowane były 2 projekty o charakterze 

edukacyjnym i aktywizacyjnym. Wykaz projektów poniżej w podziale na: 

1. zakończone – projekty, które rozpoczęto przed 2015 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 2015 r., a ich realizacja zakończy się po okresie 

sprawozdawczym. 
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Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich 
i małomiasteczkowych 

Projekt 
zakończony 

Grantodawca Projekt współfinansowany ze środków 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
2007-2013 

Budżet projektu 
łącznie 

27.454.399,14 

Budżet w 2015 r. 7.236.139,03 

Jednostka 
realizująca projekt 

Centrala Warszawa 
Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej 
Osób Niepełnosprawnych – Oddziały 
Fundacji Aktywizacja w: Białymstoku, 
Bydgoszczy, Łodzi, Opolu, Poznaniu, 
Rzeszowie, Warszawie i Wrocławiu 

Liczba uczestników 
łącznie 

800 

Liczba uczestników  
w 2015 r. 

1.672 

Okres realizacji  
Projektu 

1. kwietnia 2013 – 30. czerwca 2016 

Nazwa Programu Operacyjnego/Konkursu      
1.3.6. Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych 

Numer konkursu Nie dotyczy Numer umowy nr 2013/04/168 

Koordynator / Kierownik projektu       Agata Gawska 

Krótki opis projektu 

Cel główny: pomoc osobom niepełnosprawnym z obszarów wiejskich i małych miast na terenie całego kraju 
w wyjściu z sytuacji zagrożenia wykluczeniem społecznym, poprzez podniesienie ich kompetencji 
i kwalifikacji, wyposażenie w umiejętności poruszania się po rynku pracy i zmobilizowanie do aktywnego 
poszukiwania zatrudnienia. 

Beneficjenci: osoby z niepełnosprawnością sprzężoną, z terenów wiejskich i małych miast oraz osoby z ich 
otoczenia 
 
Główne działania 

1. Podnoszenie kompetencji społecznych osób niepełnosprawnych 
2. Podnoszenie kompetencji zawodowych osób niepełnosprawnych – szkolenia 
3. Wejście na rynek pracy 

Dane o wykonawcach i uczestnikach 

Liczba pracowników realizujących projekt: 310, w tym: Liczba uczestników projektu: 1672, w tym: 

Centrala 31 Centrum Warszawa 190 

Centrum Warszawa 14 Centrum Białystok  180 

Centrum Białystok 14 Centrum Opole 150 

Centrum Opole 15 Centrum Bydgoszcz 227 

Centrum Bydgoszcz 12 Centrum Łódź 250 

Centrum Łódź 16 Centrum Rzeszów 184 

Centrum Rzeszów 13 Centrum Wrocław 200 

Centrum Poznań 11 Centrum Poznań 272 

Centrum Wrocław 17   

Umowy cywilno-prawne       167   
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Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2015 r.  (zakładane/zrealizowane) 

Liczba osób, które pozyskały zatrudnienie 44/144 

Kryteria strategiczne dla projektu  (zakładane/spełnione) 

– posiadanie wpisu do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia 
– realizacja projektu o wartości powyżej 5 mln zł 

Kryteria spełniono 

 

 

 

Urząd dla każdego – poprawa dostępności serwisów internetowych  
Powiatowych Urzędów Pracy 

Projekt 
rozpoczęty  
i zakończony 

Grantodawca Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Budżet projektu 
łącznie 

102.055,00 

Budżet w 2015 r. 102.055,00 

Jednostka 
realizująca projekt 

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

Liczba uczestników 
łącznie 

60 

Liczba uczestników  
w 2015 r. 

60 

Okres realizacji  
Projektu 

1. sierpnia 2015 – 30. listopada 2015 

Nazwa Programu Operacyjnego/Konkursu      
Działania na rzecz poprawy dostępności zasobów i serwisów internetowych dla osób niepełnosprawnych 
i seniorów 

Numer konkursu Nie dotyczy Numer umowy nr 3/DSI/ZP2/2015 

Koordynator / Kierownik projektu       Dariusz Gosk 

Krótki opis projektu 

Cel główny: poprawa dostępności serwisów internetowych Powiatowych Urzędów Pracy poprzez 
podniesienie świadomości i wiedzy pracowników w zakresie tworzenia dostępnych zasobów. 
 

Beneficjenci: pracownicy Powiatowych Urzędów Pracy z terenu całej Polski 
 
Główne działania 

1. Przeprowadzenie diagnozy sytuacji wyjściowej serwisów internetowych PUP 

2. Przeprowadzenie 5 szkoleń z zakresu wdrażania WCAG 2.0 

3. Indywidualne doradztwo dla osób biorących udział w szkoleniach 

4. Przeprowadzenie audytów końcowych serwisów internetowych PUP 

5. Przygotowanie podręcznika z zakresu wdrażania WCAG 2.0 

Dane o wykonawcach i uczestnikach 

Liczba pracowników realizujących projekt: 17, w tym: Liczba uczestników projektu: 60, w tym: 

Centrala 3 Centrum Warszawa 15 

Centrum Warszawa 2 Centrum Białystok 12 

Centrum Białystok 2 Centrum Opole 18 
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Centrum Opole 3 Centrum Rzeszów 9 

Centrum Rzeszów 1 Centrum Wrocław 6 

Centrum Wrocław 2   

Umowy cywilno-prawne       4   

Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2015 r.  (zakładane/zrealizowane) 

Liczba osób, które wzięły udział w szkoleniu 60/60 

Kryteria strategiczne dla projektu  (zakładane/spełnione) 

 Kryteria spełniono 
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5. Beneficjenci ostateczni Fundacji w 2015 r. 

W 2015 r. ze wsparcia świadczonego przez Fundację Aktywizacja skorzystało aż 6814 osób, z czego 637 

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

Wśród beneficjentów ostatecznych dominują osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – 

osoby te stanowią 75 % opisywanej zbiorowości. 

 

 

Wykres 7. Beneficjenci ostateczni w 2015 r. z uwzględnieniem podziału na stopień niepełnosprawności 

  

21,44%

74,57%

3,99%

znaczny umiarkowany lekki
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Najczęściej występujący rodzaj niepełnosprawności to: schorzenia narządów ruchu (12,94 %), choroby 

psychiczne (17,92 %) oraz niepełnosprawność sprzężona (44,18 %) – najliczniejsza grupa, z uwagi  

na realizację dużego projektu, w którym grupa ta jest beneficjentem – odbiorcą. 

 

 

Wykres 8. Beneficjenci ostateczni w 2015 r. z uwzględnieniem podziału na rodzaj niepełnosprawności 
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Analizując wiek beneficjentów Fundacji, warto zwrócić uwagę na duży odsetek osób powyżej 

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

ze znalezieniem zatrudnienia. Bogata i różnorodna oferta Fundacji zaspokaja potrzeby beneficjentów, 

umożliwiając zdobywanie i rozwój kwalifikacji osobom znajdującym się na różnych etapach kariery 

zawodowej.  

Pod względem płci, przewagę wśród beneficjentów Fundacji stanowią mężczyźni. 

Z racji dużego zaangażowania Fundacji w organizację wsparcia na terenach małomiasteczkowych  

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

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

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

 

 

Wykres 9. Beneficjenci ostateczni w 2015 r. z uwzględnieniem wybranych cech demograficznych 
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W 2015 r. ponad połowa (55,31 %) beneficjentów posiadała wykształcenie ponadgimnazjalne; duży 

odsetek (26,58 %) stanowili beneficjenci z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym i niższym. 

 

Wykres 10. Beneficjenci ostateczni w 2015 r. według wykształcenia (dane z projektów realizowanych ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego (PO KL) 
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6. Rzecznictwo i federalizacja 

Fundacja, pretendując do miana instytucji kreującej i realizującej politykę państwa wobec osób 

niepełnosprawnych, za szczególnie ważną uważa możliwość prezentowania i promowania korzystnych 

rozwiązań w obszarze aktywizacji zawodowej tej grupy społecznej.  

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

do 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 Służebnych MAZOWIA, 

 Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok,  

 Opolskie Forum Organizacji Socjalnych – OFOS, 

 Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni, 

 European Alliance on Skills for Employability, 

 Telecentre Europe, 

 Creative Communication Cluster. 

Reprezentowanie Fundacji oraz zaangażowanie pracowników w komisjach, grupach roboczych, 

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

niepełnosprawnych, stanowi ważny obszar działań Fundacji. 

 

W 2015 r. w Fundacji realizowane były 3  projekty o charakterze rzeczniczym, których realizacja 

zakończyła się w okresie sprawozdawczym. Wykaz projektów poniżej. 
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Monitoring Obywatelski Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami 
Projekt 
zakończony          

Grantodawca Fundacja Batorego Budżet projektu 
łącznie 

333.400,00 

Budżet w 2015 r. n/d 

Jednostka 
realizująca projekt 

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

Liczba uczestników 
łącznie 

n/d 

Liczba uczestników  
w 2015 r. 

28 

Okres realizacji  
projektu 

30. kwietnia 2014 – 30. września 2015 

Nazwa Programu Operacyjnego/Konkursu      
Program Obywatele dla demokracji; obszar tematyczny: kontrola obywatelska 

Numer konkursu nie dotyczy Numer umowy  
E1/1575 podpisana w dn. 02.04.2014r 

Koordynator / Kierownik projektu       Karolina Włodarczyk 

Krótki opis projektu 

Cel główny: monitoring obywatelski Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami. 
 
Beneficjenci: osoby niepełnosprawne, które mogą zgłaszać naruszenia swoich praw w obszarach takich, jak: 
praca, zabezpieczenie społeczne, dostępność informacji, wybory, ubezwłasnowolnienie i psy przewodnicy.  
 
Główne działania: 

1. Opracowanie systemu informatycznego do obsługi monitoringu obywatelskiego, w tym 
opracowanie wzorów pism interwencyjnych, dostępnych na stronie 
monitoringobywatelski.firr.org.pl (Fundacja Aktywizacja odpowiedzialna była za opracowanie 
wzorów pism interwencyjnych z zakresu rynku pracy) 

2. Doradztwo i interwencje dotyczące zgłoszeń o naruszeniach praw osób niepełnosprawnych (ekspert 
Fundacji Aktywizacja udzielał porad oraz interweniował w przypadku naruszeń praw osób 
niepełnosprawnych w obszarze rynku pracy) 

Dane o wykonawcach i uczestnikach 

Liczba pracowników realizujących projekt: 1, w tym: Liczba uczestników projektu: 28 , w tym: 

Centrala  1 Centrala 28 

Umowy cywilno-prawne 0   

Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2015 r.  (zakładane/zrealizowane) 

 Nie dotyczy nd/nd 

Kryteria strategiczne dla projektu   

Nie dotyczy  

 



54 | S t r o n a  
 
 

 

Sieć Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy 
Projekt 
zakończony          

Grantodawca Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Budżet projektu 
łącznie 

564.285,96 

Budżet w 2015 r. 299.799,36 

Jednostka 
realizująca projekt 

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

Liczba uczestników 
łącznie 

41 

Liczba uczestników  
w 2015 r. 

41 

Okres realizacji  
projektu 

1. sierpnia 2014 – 30. czerwca 2015 

Nazwa Programu Operacyjnego/Konkursu      
5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego 

Numer konkursu nie dotyczy Numer umowy UDA-POKL.05.04.02-00-
H94/14-00 z 27.11.2014 

Koordynator / Kierownik projektu       Agata Gawska 

Krótki opis projektu 

Cel główny: powstanie sieci Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy (PIRP) w województwie mazowieckim  
i śląskim jako partnera dla wojewódzkich ośrodków w realizacji polityki zatrudnienia. 
Beneficjenci: przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu województw mazowieckiego i śląskiego. 
 
Główne działania: 

1. Przeprowadzenie wprowadzającego spotkania sieciującego podczas Ogólnopolskiego Forum 
Inicjatyw Pozarządowych     

2. Opracowanie metodologii i planu mapowania Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy 
3. Rozpoczęcie mapowania Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy z terenu Mazowsza i Śląska 

(Fundacja Aktywizacja odpowiada za mapowanie PIRP w województwie mazowieckim) 
4. Powołanie Grupy Roboczej ds. wypracowania standardów PIRP i założeń sieci (działanie realizowane 

bezpośrednio przez Fundację Aktywizacja) 
5. Przeprowadzenie dwóch spotkań Grupy Roboczej ds. wypracowywania standardów PIRP i założeń 

sieci. Podczas spotkań omawiano szczegółowe zagadnienia, związane z najważniejszymi aspektami 
tworzenia oraz funkcjonowania sieci Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy 

Dane o wykonawcach i uczestnikach 

Liczba pracowników realizujących projekt: 14, w tym: Liczba uczestników projektu: 41, w tym: 

Centrala  4 Centrala 41 

Umowy cywilno-prawne 10   

Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2015 r.  (zakładane/zrealizowane) 

Liczba NGO w powołanej Sieci PIRP 41/79 

Kryteria strategiczne dla projektu   

Nie dotyczy  
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On Inclusion - zintegrowani - świadomi – aktywni 
Projekt 
rozpoczęty  
i zakończony          

Grantodawca Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Budżet projektu 
łącznie 

198.161,00 

 

Budżet w 2015 r. 198.161,00 

Jednostka 
realizująca projekt 

Centrala Warszawa 
w partnerstwie z Towarzystwem Pomocy 
Głuchoniewidomym 

Liczba uczestników 
łącznie 

n/d 

Liczba uczestników  
w 2015 r. 

n/d 

Okres realizacji  
projektu 

1. maja 2015 – 30. listopada 2015 

Nazwa Programu Operacyjnego/Konkursu      
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

Numer konkursu nie dotyczy Numer umowy 136_II/2015 

Koordynator / Kierownik projektu       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. Monitoring. Od początku trwania projektu prowadzony jest na bieżąco monitoring realizacji 

wszelkich działań podejmowanych w projekcie przez Fundację Aktywizacja i Towarzystwo Pomocy 

Głuchoniewidomym, zarówno gdy chodzi o terminowość, kwestie organizacyjne oraz merytorykę 

podejmowanych działań.  

2. Spotkania eksperckie. Od początku trwania projektu odbyły się 3 spotkania eksperckie.  

3. Ekspertyza. Efektem prac ekspertów i jest opracowana ekspertyza – wskazania do wdrażania 

„Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla 

osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy 

unijnych na lata 2014-2020”.  

4. Spotkania fokusowe  Ekspertyza była podstawą do przeprowadzenia spotkań fokusowych z osobami 

z niepełnosprawnościami oraz członkami Komitetów Monitorujących odpowiedzialnych za 

promowanie włączenia społecznego, równości szans płci, równości szans i niedyskryminacji.  

5. Spotkanie z członkami Komitetów Monitorujących odpowiedzialnych za promowanie włączenia 

społecznego, równości szans płci , równości szans i niedyskryminacji. Zostało ono przeprowadzone 

przez ekspertów Grupy On Inclusion. Przedstawiciele Komitetów podczas spotkania zapoznali się 

 z przygotowaną wcześniej ekspertyzą. Zorganizowano również sesję plenarną i dwie sesje 

warsztatowe. 

Dane o wykonawcach i uczestnikach 

Liczba pracowników realizujących projekt: 26, w tym: Liczba uczestników projektu: n/d 
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Centrala  4   

Centrum Białystok 1   

Centrum Bydgoszcz 1   

Centrum Łódź 2   

Centrum Opole 2   

Centrum Poznań 1   

Centrum Rzeszów 1   

Centrum Warszawa 1   

Centrum Wrocław 1   

Umowy cywilno-prawne 12   

Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2015 r.  (zakładane/zrealizowane) 

Nie dotyczy n/d 

Kryteria strategiczne dla projektu   

Nie dotyczy  

 

 

 

 

Od Konwencji ONZ do Społecznej Inwencji 
Projekt 
rozpoczęty          

Grantodawca Mechanizm Finansowy Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego (fundusze EOG) 

Budżet projektu 
łącznie 

250.000,00 
 

Budżet w 2015 r. 201.000,00 
 

Jednostka 
realizująca projekt 

Centrala Warszawa Liczba uczestników 
łącznie 

388 

Liczba uczestników  
w 2015 r. 

417 

Okres realizacji  
projektu 

2. lutego 2015 – 31. marca 2016 

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       Karolina Włodarczyk 

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: 
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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. Wybór 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 

Centrum Wrocław 1 Centrum Wrocław 36 

Umowy cywilno-prawne 12   

Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2015 r.  (zakładane/zrealizowane) 

Liczba przedstawicieli NGO w Polsce, którzy podnieśli swoje umiejetności w 
zakresie identyfikowania barier/oczekiwań/ wyzwań  
w kształtowaniu/wpływaniu/monitorowaniu publicznych polityk na rzecz ON 

128/109 

Kryteria strategiczne dla projektu   

Nie dotyczy  

 

 

 

W 2015 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. 
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Ciało doradcze Osoby reprezentujące Fundację: 

Grupa On Inclusion 14-20   
 

Agata Gawska, Przemysław Żydok 

Główny cel działania ciała doradczego Główne rezultaty prac: 

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

1) Współpraca z Ministerstwem 
Infrastruktury i Rozwoju w opracowaniu 
Wytycznych w zakresie realizacji zasady 
równości szans i niedyskryminacji, w tym 
dostępności dla osób z niepełnospraw-
nościami oraz zasady równości szans 
kobiet i mężczyzn w ramach funduszy 
unijnych na lata 2014-2020 
 

 

Ciało doradcze Osoby reprezentujące Fundację: 

Wspólnota Robocza Związków Organizacji 
Socjalnych (WRZOS)  

Bartosz Mioduszewski  
Agata Gawska (w zakresie usług) 

Główny cel działania ciała doradczego Główne rezultaty prac: 

Celem działania WRZOS jest techniczne, 
szkoleniowe i informacyjne wspomaganie 
organizacji pozarządowych w różnych obszarach, 
m.in.: pomocy społecznej, działaniach na rzecz 
osób niepełnosprawnych, promocji zatrudnienia  
i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez 
pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, itp.  
W 2015 r. działania Fundacji Aktywizacja ramach 
Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji 
Socjalnych ukierunkowane były na:  

 opracowanie i wdrażanie modeli realizacji 
usług społecznych,  

 wypracowanie i wdrożenie Partycypacyjnego 
Modelu Współdziałania,  

 promowanie włączenia społecznego, 
walkę z ubóstwem i dyskryminacją. 

Nie dotyczy 
 

 

 

Ciało doradcze Osoby reprezentujące Fundację: 

Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA  Katarzyna Leśko-Loda 

Główny cel działania ciała doradczego Główne rezultaty prac: 

Celem działania MAZOWII jest wspieranie 
organizacji pozarządowych województwa 

Nie dotyczy 
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mazowieckiego oraz promowanie nowatorskich 
rozwiązań w sferze pomocy społecznej, 
tworzenie zasad i modeli działania oraz 
standardów ich realizacji.  
Działania Fundacji Aktywizacja w ramach 
Federacji ukierunkowane były w 2015 r. na:  

 kształtowanie polityki regionalnej Mazowsza,  

 prowadzenie monitoringu Funduszy 
Europejskich w Perspektywie 2014-2020, 

 współpracę z organizacjami pożytku 
publicznego, działającymi na terenie 
województwa mazowieckiego. 

 

 

Ciało doradcze Osoby reprezentujące Fundację: 

Rada Rynku Pracy  
(wcześniej Naczelna Rada Zatrudnienia ) 

Agata Gawska   

Główny cel działania ciała doradczego Główne rezultaty prac: 

Celami działania Rady Rynku Pracy jest:  

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

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

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

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

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

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

 opiniowanie projektów ustaw dotyczących 
promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków 
bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. 

Nie dotyczy 

 

Ciało doradcze Osoby reprezentujące Fundację: 

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

Agata Gawska 
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Główny cel działania ciała doradczego Główne rezultaty prac: 

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

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

Nie dotyczy 

 

Ciało doradcze Osoby reprezentujące Fundację: 

Zespół ds. usług społecznych przy Radzie 
Działalności Pożytku Publicznego  

Agata Gawska 
 

Główny cel działania ciała doradczego Główne rezultaty prac: 

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

Nie dotyczy 

 

Ciało doradcze Osoby reprezentujące Fundację: 

Komitet Monitorujący Program Operacyjny 
Polska Cyfrowa 2014-2020  

Bartosz Mioduszewski 
 

Główny cel działania ciała doradczego Główne rezultaty prac: 

 Wykorzystanie potencjału cyfrowego do 
poprawy jakości życia, 

 Wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla 
rozwoju Polski: szerokopasmowego 
Internetu, efektywnych i przyjaznych e-usług 
publicznych oraz kompetencji cyfrowych 
mieszkańców. 

Nie dotyczy 

 

Ciało doradcze Osoby reprezentujące Fundację: 

Komitet Monitorujący Program Operacyjny 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  

Agata Gawska, Przemysław Żydok 
 

Główny cel działania ciała doradczego Główne rezultaty prac: 

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

 Analizowanie wszelkich kwestii mających 
wpływ na wykonanie programu,  

 Konsultowanie i analizowanie zmian 
programu proponowanych przez 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. 

Nie dotyczy 
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Ciało doradcze Osoby reprezentujące Fundację: 

Komitet ds. Umowy Partnerstwa Agata Gawska 
 

Główny cel działania ciała doradczego Główne rezultaty prac: 

 Przegląd wdrażania Umowy Partnerstwa oraz 
programów służących jej realizacji, 

 Formułowanie propozycji zmian Umowy 
Partnerstwa, 

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

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

 Ocena realizacji 11 celów tematycznych, 
dotyczących Funduszy Europejskich, 

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

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

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

Nie dotyczy 
 

 

 

Ciało doradcze Osoby reprezentujące Fundację: 

Komitet Sterujący ds. koordynacji interwencji 
EFSI w sektorze zdrowia 

Agata Gawska, Karolina Włodarczyk 
 

Główny cel działania ciała doradczego Główne rezultaty prac: 

 Zapewnienie właściwego ukierunkowania 
interwencji, zapobieganie ich nakładaniu się, 
zapewnienie efektywności kosztowej oraz 
precyzyjne dostosowanie interwencji do 
zidentyfikowanych, na poziomie kraju  
i poszczególnych regionów,  

Nie dotyczy 
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Ciało doradcze Osoby reprezentujące Fundację: 

Ogólnopolska Federacja Organizacji 
Pozarządowych 

Agata Gawska 
 

Główny cel działania ciała doradczego Główne rezultaty prac: 

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

 Rzecznictwo interesów organizacji 
pozarządowych w sprawach wspólnych dla 
wszystkich organizacji, 

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

Nie dotyczy 
 

 

Ciało doradcze Osoby reprezentujące Fundację: 

Sieć Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy Agata Gawska 
 

Główny cel działania ciała doradczego Główne rezultaty prac: 

 Wypracowanie zasad współpracy 
Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy, 

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

 Wypracowanie standardów działania 
Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy. 

Utworzenie Sieci Pozarządowych Instytucji Rynku 
Pracy  

 

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

z nich należy zaliczyć: 

 

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

Rodzaj działań rzeczniczych 

 

 

 

Centrum Białystok 

1) Udział w pracach Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Anny 
Drabarz- prawnika Oddziału w charakterze Przewodniczącej Rady. 

2) Przystąpienie do Partnerstwa Lokalnego na rzecz promocji zatrudnienia  
i rozwoju zasobów ludzkich w województwie podlaskim. 

3) Organizacja wydarzeń:  
– Współpraca międzysektorowa na rzecz wdrażania nowych usług rynku 
pracy (Białystok),  
– Konferencja „Postaw na pracę – korzyści z zatrudniania osób 
niepełnosprawnych” (Hajnówka). 

4) Centrum zostało laureatem konkursu „Aktywizacja młodych osób 
niepełnosprawnych w województwie podlaskim – skuteczne rozwiązania”, 
ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku:  

5) Udział przedstawicieli Centrum w spotkaniach/seminariach/konferencjach:  
– spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich,  
– konferencja dot. aktywizacji społecznej i zawodowej osób 
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   niepełnosprawnych i prezentacja modelu wsparcia Fundacji, 
– warsztaty organizowane przez Sąd Rejonowy – prezentacja dotycząca 
   praw osób niepełnosprawnych,  
– seminarium tematyczne z udziałem Partnera Ponadnarodowego Projektu 
    PWP „Przełamać Bariery”,  
– spotkania grupy roboczej występującej przeciwko mowie nienawiści – 
    przedstawienie zakresu działalności Fundacji. 

6) Konsultacje programu „Podlasie Otwarte”. 

Centrum Bydgoszcz 

 

 

 

 

 

 

 

1) 19. października – spotkanie fokusowe w ramach projektu „On inclusion-
Zintegrowani-Świadomi-Aktywni” pod tytułem: Wytyczne w zakresie 
realizacji zasad równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy 
unijnych na lata 2014-2020;  
10 uczestników (ON). Poruszane zagadnienia: finansowanie własnej 
działalności gospodarczej, problem ze wsparciem pozaprojektowym 

2) 19. października – spotkanie wojewódzkie w Bydgoszczy w ramach 
projektu „Od Konwencji ONZ do Społecznej Inwencji” (program Obywatele 
dla Demokracji/Fundacja Batory );  
12 uczestników (przedstawiciele NGO, Zrzeszenia Studentów 
Niepełnosprawnych, NZOZ, ON). Poruszane zagadnienia: stopień realizacji 
Konwencji ONZ w życiu codziennym ON 

3) 29. października – spotkanie powiatowe w Tucholi (miasto w wojewódz-
twie z najwyższym odsetkiem osób niepełnosprawnych, pozostających bez 
zatrudnienia) w ramach projektu „Od Konwencji ONZ do Społecznej 
Inwencji” (program Obywatele dla Demokracji/Fundacja Batory );  
10 uczestników (przedstawiciele NGO, JST, ON) . Poruszane zagadnienia: 
obszar edukacji w świetle Konwencji ONZ ds. osób niepełnosprawnych 
(nauczyciele wspomagający) 

4) 16. listopada – warsztat dla organizacji pozarządowych w Bydgoszczy  
w ramach projektu „Od Konwencji ONZ do Społecznej Inwencji” (program 
Obywatele dla Demokracji/Fundacja Batory ); 
16 uczestników. Problematyka: kształtowanie skutecznych polityk 
publicznych i strategii na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych oraz 
identyfikacja problemów wdrożeniowych Konwencji ONZ o Prawach Osób 
Niepełnosprawnych 

5) 9. czerwca – konferencja pt. "Współpraca międzysektorowa na rzecz 
wdrażania nowych usług rynku pracy", gromadząca w Hotelu Campanile  
w Bydgoszczy przedstawicieli instytucji rynku pracy, jednostek pomocy 
społecznej oraz organizacji pozarządowych z regionu kujawsko– 
pomorskiego, promująca współpracę ww. podmiotów na rzecz wdrażania 
nowych usług rynku pracy, kierowanych m.in. do osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym i zawodowym.  

6) 10. kwietnia – Regionalna Platforma Społeczna z udziałem przedstawicieli 
instytucji publicznych i organizacji pozarządowych z województwa 
kujawsko-pomorskiego. Spotkanie miało na celu nawiązanie współpracy, 
wymianę doświadczeń i wypracowanie wspólnego stanowiska dotyczącego 
aktywizacji osób niepełnosprawnych. Było również okazją do 
przeprowadzenia badania fokusowego nt. potencjału wdrożeniowego 
programu „Postaw na Pracę”.Dzięki zaangażowaniu zaproszonych gości 
udało się rozpocząć dyskusję o kształtowaniu polityki społecznej  
w regionie.  
Spotkanie realizowane była w ramach współpracy ze Wspólnotą Roboczą 
Związku Organizacji Socjalnych „WRZOS”. 
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Centrum Łódź 1) Udział w pracach Komisji Dialogu Społecznego przy Urzędzie Miasta Łodzi 
Mateusza Kotnowskiego- Dyrektora Oddziału, w tym: 
a) Opiniowanie treści zapisów uchwał i regulaminów gminnych  
b) udział w posiedzeniach KDO 
c) zgłaszanie uwag do wdrażania działań  

2) Udział w pracach przedstawiciel Łódzkiej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego Mateusza Kotnowskiego- Dyrektora Oddziału Mateusz  
Główne prace: 
a) opiniowanie projektu strategii rozwoju Miasta Łodzi, 
b) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego 
c) wskazywanie priorytetowych obszarów działań we współpracy 

samorządu z organizacjami pozarządowymi 
3) Przystąpienie do Partnerstwa Lokalnego na rzecz promocji zatrudnienia 

i rozwoju zasobów ludzkich w województwie łódzkim  
4) Udział w konferencjach /spotkaniach/seminariach.  
5) Wystąpienia radiowe na antenie Radia Łódź. 

Centrum Opole 1) Udział w pracach Komitetu Monitorującego Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Opolskiego Justyny Szpilak- Dyrektora 
Oddziału i Mateusza Gruntowwskiegop- Prawnika Oddziału, w tym: 
opiniowanie treści kryteriów  wyboru projektów 

  
1) Udział w pracach Opolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

Justyny Szpilak- Dyrektora Oddziału  

Centrum Poznań 1) Udział w pracach Komitetu Monitorującego Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Wielkopolskiego Marcina 
Piotrowskiego- Dyrektora Oddziału, w tym:  

 udział w posiedzeniach komitetu, 

 opiniowanie treści kryteriów  wyboru projektów 

 zainicjowanie powstania grupy roboczej KM WRPO ds. społeczeństwa 
obywatelskiego i udział w jej pracach. 

2) Udział w pracach Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego Marcina Piotrowskiego- Dyrektora Oddziału, w tym: 

 udział w posiedzeniach Rady,  

 przewodniczenie pracom grupy roboczej ds. współpracy Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi – 
m.in. prace nad umowami wieloletnimi zlecania zadań publicznych. 

3) Udział w pracach Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Pełnomocniku 
Prezydenta Miasta ds. Osób Niepełnosprawnych Marcina 
Piotrowskiego- Dyrektora Oddziału, w tym: 

 udział w posiedzeniach Komisji, 

 prezentacja działań Fundacji w zakresie aktywizacji społecznej i 
zawodowej osób z niepełnosprawnościami. 

4) Udział w pracach Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Poznaniu  
Eweliny Simińskiej- pośrednika pracy z Oddziału (kadencja 2015-
2019). 

Centrum Rzeszów 1) Udział w pracach Ogólnopolskiego panelu ds. monitorowania funduszy 
europejskich 2014-2020 przy OFOP Marcina Dziółko – Dyrektora Oddziału. 
Przygotowanie raportu z monitoringu Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. 

Centrum  

Warszawa Narbutta 

2) Udział w pracach Komitetu Monitorującego Regionalny Program 
Operacyjny Województwa mazowieckiego Wojciecha Piętki- 
Dyrektora Oddziału, w tym:  



65 | S t r o n a  
 
 

 udział w posiedzeniach komitetu, 

 opiniowanie treści kryteriów  wyboru projektów, 

 zgłaszanie uwag do wdrażania działań 
1) Udział w pracach Komisji Dialogu Społecznego ds.. Niepełnosprawności 

działającej przy Biurze Pomocy i Projektów Społecznych M-sta warszawy w 
Główne prace: 
a) opiniowanie ogłoszeń konkursowych,  
b) praca nad wspieraniem ewaluacji Warszawskiego Programu Działań na 

Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2010-2020, 
c) działania na rzecz dostępności infrastruktury i imprez miejskich, 
d) wystąpienia z wnioskami do Miasta, 
e) wymiana informacji między organizacjami. 

Centrum  

Warszawa 
Chałubińskiego 

1) Udział w pracach Komitetu Monitorującego Regionalny Program 
Operacyjny Województwa mazowieckiego Katarzyny Leśko-Loda- 
Dyrektora Oddziału, w tym:  

 udział w posiedzeniach komitetu, 

 opiniowanie treści kryteriów  wyboru projektów, 

 zgłaszanie uwag do wdrażania działań 
2) Udział w pracach Komisji Dialogu Społecznego ds. Niepełnosprawności 

działającej przy Biurze Pomocy i Projektów Społecznych M-sta 
warszawy Katarzyny Leśko-Loda- Dyrektora Oddziału 

 

Centrum Wrocław 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Luty – w wyniku kampanii promocyjnej, prowadzonej bezpośrednio 
oraz poprzez Facebook, Jakub Turański – przedstawiciel Centrum 
Wrocław – został wybrany do Komitetu Monitorującego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na Dolnym Śląsku. 

2) 14. maja –podpisanie porozumienia o współpracy z Biurem 
festiwalowym IMPART 2016 w ramach ESK 2016.  

3) Sierpień – grudzień – Jakub Turański reprezentował interesy osób 
niepełnosprawnych podczas posiedzeń Komitetu Monitorującego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na Dolnym Śląsku. 

4)  
Grudzień – udział w badaniu: „Jakość życia osób niepełnosprawnych” 
(inicjatywa Uniwersytetu Wrocławskiego i Fundacji Nie widzę 
problemu). [Wyniki będą omówione na międzynarodowej konferencji „Jakość życia 

osób niepełnosprawnych na początku XXI wieku”, Wrocław, 9-10. czerwca 2016 r.]  
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7. Pozyskiwanie środków 

Dział Pozyskiwania Środków kontynuował prowadzenie działań związanych z planowym zdobywaniem 

środków ze źródeł grantowych (m.in. środki PFRON, UE) oraz pozagrantowych (działalność 

fundraisingowa). 

W 2015 r. udało się pozyskać środki na realizację/kontynuację następujących projektów: 

 „Od aktywności do samodzielności zawodowej” w 11. konkursie PFRON (zadania zlecane), 

 „Krok ku samodzielności” w 13. konkursie PFRON (zadania zlecane), 

 „Profesjonalni niepełnosprawni” w 13. konkursie PFRON (zadania zlecane), 

  „Urząd dla każdego – poprawa dostępności serwisów internetowych Powiatowych Urzędów Pracy”, 

w ramach otwartego konkursu ofert Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji 

 „On Inclusion – zintegrowani – świadomi – aktywni”, w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 

2015, 

 „Od Konwencji ONZ do Społecznej Inwencji, w ramach Programu Obywatele dla Demokracji, 

finansowanego ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 

 „Młodzi -> wykwalifikowani -> zatrudnieni”, w ramach 7.2.1 POKL, 

 „Certyfikuj swoje kompetencje”, w ramach 9.6.2 POKL. 
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8. Działalność gospodarcza 

W 2015 r. działalność gospodarczą Fundacji Aktywizacja stanowiły (w kolejności według wysokości 

osiągniętego przychodu): 

 usługi eksperckie, 

 opracowanie narzędzi internetowych, 

 szkolenia, 

 usługi doradcze, 

 wynajem sali multimedialnej, 

 usługi rynku pracy, 

 usługi informatyczne. 

 

 

 

Wykres 11. Struktura przychodów z działalności gospodarczej 

Usługi eksperckie polegały na wykorzystaniu doświadczenia i potencjału intelektualnego załogi Fundacji 

przy opracowaniu prezentacji i wystąpień na konferencjach oraz tworzeniu publikacji i materiałów. 

Fundacja szczególnie dumna jest z wykonania na zlecenie Ministerstwa Rozwoju i Infrastruktury 

poradnika pod tytułem „Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 

z niepełnosprawnościami”, również w formie dostępnej dla osób z niepełnosprawnościami.  

 

 

 

7,36%

15,70%

31,87%

4,60%

12,93%

23,43%

4,12%

Struktura przychodów z działałności 
gospodarczej 2015 r. 

Wynajem sali multimdialnej

Szkolenia

Usługi eksperckie

Usługi rynku pracy

Usługi doradcze

Opracowanie narzędzi
informatycznych

Usługi informatyczne
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W ramach usług rynku pracy Fundacja realizowała Targi Pracy, usługi pośrednictwa pracy na zlecenie 

instytucji pomocy społecznej i usługi aktywizacji zawodowej bezrobotnych, działając na podstawie 

nowych instrumentów, jakie daje Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 61b).  
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9. Działania promocyjne i informacyjne 

2015 r. to czas intensywnych działań komunikacyjnych oraz realizowanych wydarzeń w Fundacji 

Aktywizacja. Jednym z działań promocyjno-informacyjnych, prowadzonych przez Fundację były 

spotkania informacyjne dla pracodawców, organizowane na terenie całej Polski.  

W 2015 r. działania promocyjno-informacyjne obejmowały:  

 opracowanie, produkcję i dystrybucję materiałów drukowanych (m.in. plakaty, ulotki, broszury, 

foldery, infografika) w biurach Fundacji, podczas spotkań z pracodawcami oraz wydarzeń 

zewnętrznych, wśród beneficjentów, w instytucjach: integracji społecznej, pomocowych, rynku 

pracy, służby zdrowia oraz organizacjach pozarządowych, 

 opracowanie, produkcję i dystrybucję gadżetów promocyjnych (teczki, długopisy, notesy, smycze) 

wśród beneficjentów, objętych projektami, uczestników spotkań dla pracodawców itp., 

 opracowanie oraz wyprodukowanie materiałów filmowych, takich jak: filmy informacyjne  

i infoanimacja, skierowanych do różnych grup odbiorców, 

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

stronach i forach dla osób niepełnosprawnych oraz na profilach Fundacji na portalu 

społecznościowym Facebook,  

 opracowanie i upowszechnianie drogą elektroniczną informacji o działaniach, realizowanych przez 

Centra Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych (kursy, szkolenia, konsultacje 

indywidualne, oferty pracy) – wśród klientów Fundacji, organizacji, instytucji i firm,  

 publikacja artykułów sponsorowanych, reklam prasowych, spotów radiowych w ramach 

realizowanych projektów, 

 udział pracowników Fundacji w wydarzeniach zewnętrznych, w tym stanowiska promocyjne, 

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

 organizację 10 spotkań informacyjnych dla pracodawców na terenie całej Polski, realizowanych  

w ramach projektu „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich  

i małomiasteczkowych”, 

 organizację Targów Pracy dla osób z niepełnosprawnością oraz pracodawców.  
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9.1. Konferencje i spotkania informacyjne dla pracodawców 
 

CENTRA EDUKACJI  
I AKTYWIZACJI 
ZAWODOWEJ OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH  
– ODDZIAŁY FUNDACJI 
AKTYWIZACJA 

DATA LP. NAZWA SPOTKANIA 
MIEJSCE 

SPOTKANIA 
LICZBA 
OSÓB 

Centrum Białystok 

24. lutego 1. 
„Postaw na pracę – Korzyści z zatrud-
niania osób niepełnosprawnych” 

Siemiatycze 55 

24. kwietnia 2. 
"Postaw na pracę – Współpraca 
międzysektorowa na rzecz wdrażania 
nowych usług rynku pracy" 

Białystok 45 

Centrum Łódź 

11. lutego 1. 
„Postaw na pracę – Finansowe korzyści 
z posiadania w zespole pracownika 
niepełnosprawnego” 

Koluszki 39 

12. marca 2. 
„Postaw na pracę – Korzyści z posia-
dania w zespole pracownika 
niepełnosprawnego” 

Piotrków 
Trybunalski 

31 

Centrum Opole 25. lutego 1. 
„(Nie)pełnosprawni na śląskim rynku 
pracy” 

Katowice 143 

Centrum Poznań 05. lutego 1. 
„Partnerstwo trzech sektorów na rynku 
pracy w zakresie zatrudniania osób  
z niepełnosprawnością” 

Poznań 120 

Centrum Rzeszów 29. stycznia 1. 
„Podkarpacki rynek pracy – Wyzwanie 
dla 3 sektorów” 

Rzeszów 84 

Centrum Warszawa 

05. lutego 1. 
„Postaw na pracę – Podstawy Systemu 
Obsługi Dofinansowań PFRON  
w praktyce” 

Dęblin 10 

25. lutego 2. 
„Postaw na pracę – Korzyści z zatrud-
nienia osób niepełnosprawnych” 

Warszawa 27 

Centrum Wrocław 18. czerwca 1. 

„Debata międzysektorowa – 
Innowacyjne sposoby aktywizacji 
zawodowej osób niepełnosprawnych  
i wykluczonych społecznie” 

Wrocław 51 

 SUMA 
WYDARZEŃ: 

10  RAZEM: 605 
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9.2. Fundacja Aktywizacja w mediach 
 

W 2015 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 (pamięć USB, teczki, długopisy, notesy) wśród beneficjentów 

objętych projektami, uczestników konferencji itp.; 

 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;  

 publikacja artykułów sponsorowanych, reklam prasowych; 

 udział pracowników Fundacji w wydarzeniach zewnętrznych, w tym stanowiska promocyjne, 

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

 produkcja animacji na temat programu „Postaw na Pracę” oraz przykładów dobrych praktyk  

dotyczących współpracy lokalnej na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnością 

opartych na projekcie „Postaw na pracę” i promocja ich na kanale YouTube. 

 

9.3. Publikacje i broszury wydane przez Fundację w 2015 r. 

1. Dostępność Funduszy Europejskich 2014-2020 dla osób z niepełnosprawnościami w praktyce, 

Fundacja Aktywizacja, 2015 

2. Program „Postaw na pracę”, Fundacja Aktywizacja, 2015 

3. Program „Postaw na pracę” (broszura), Fundacja Aktywizacja, 2015 

4. Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób  

z niepełnosprawnościami – na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, Fundacja Aktywizacja, 2015 

5. Tworzenie dostępnych zasobów i serwisów internetowych – poradnik dla Powiatowych Urzędów 

Pracy WWW, Fundacja Aktywizacja, 2015 
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10. Działania społeczne i integracja osób niepełnosprawnych 

W 2015 r. w Fundacji, w ramach działań społecznych i integracyjnych, realizowanych było 15 projektów 

oraz inne działania. 

 

Krok do samodzielności 
Kontynuacja 
projektu 

Grantodawca Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 

Budżet projektu 
łącznie 

3.364.082,01 

Budżet w 2015 r. 1.545.018,06 

Jednostka 
realizująca projekt 

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

Liczba uczestników 
łącznie 

816 

Liczba uczestników  
w 2015 r. 

1173 

Okres realizacji  
projektu 

1. stycznia 2014 – 31. marca 2017 

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

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

Koordynator / Kierownik projektu       Agata Gawska 

Krótki opis projektu 

Cel główny: podniesienie poziomu samodzielności oraz aktywności społecznej.  
 
Beneficjenci: osoby niepełnosprawne, pozostające bez zatrudnienia, w wieku od 18 do 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: 80, w tym: Liczba uczestników projektu: 1173, w tym: 

Centrala 3 Centrum Białystok 139 

Centrum Białystok 5 Centrum Bydgoszcz 92 

Centrum Bydgoszcz 5 Centrum Łódź 168 

Centrum Łódź 5 Centrum Opole 138 

Centrum Opole 5 Centrum Poznań 165 

Centrum Poznań 5 Centrum Rzeszów 152 
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Centrum Rzeszów 5 Centrum Warszawa 203 

Centrum Warszawa 5 Centrum Wrocław 116 

Centrum Wrocław 5   

Umowy cywilno-prawne       37   

Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2015 r.  (zakładane/zrealizowane) 

Liczba osób, które się usamodzielniły 229/31- rezultat całościowy 
1094- rezultat częściowy 

Kryteria strategiczne dla projektu   

Nie dotyczy  

 

 

 

Realizacja działań w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych 
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej uczestniczących w Programie 
Aktywizacja i Integracja w 2015 r 

Projekt 
rozpoczęty  
i zakończony          

Grantodawca Miasto Stołeczne Warszawa  
– Urząd Pracy m. st. Warszawy 

Budżet projektu 
łącznie 

140.560,00 
 

Budżet w 2015 r. 140.560,00 

Jednostka 
realizująca projekt 

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

Liczba uczestników 
łącznie 

67 

Liczba uczestników  
w 2015 r. 

67 

Okres realizacji  
projektu 

9. kwietnia 2015 – 31. lipca 2015 

Nazwa Programu Operacyjnego/Konkursu      
Program Aktywizacja i Integracja 

Numer konkursu nie dotyczy Numer umowy PAI 5/2015 

Koordynator / Kierownik projektu       Wojciech Piętka 

Krótki opis projektu 

Cel główny: rozwinięcie umiejętności psychospołecznych, nauczenie budowanie prawidłowych interakcji  
z otoczeniem, powrót do aktywności społecznej i zawodowej oraz przygotowanie do lepszego 
radzenia sobie na rynku pracy 

 
Beneficjenci: bezrobotni mieszkańcy Warszawy 
 
Główne działania: 
1) Poradnictwo indywidualne i grupowe 
2) Zajęcia warsztatowe 

Dane o wykonawcach i uczestnikach 

Liczba pracowników realizujących projekt: 14, w tym: Liczba uczestników projektu: 67, w tym: 

Centrala  5 Centrum Warszawa 67 

Centrum Warszawa 2   
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Umowy cywilno-prawne 7   

Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2015 r.  (zakładane/zrealizowane) 

Ukończenie udziału w projekcie 67/46 

Kryteria strategiczne dla projektu   

Nie dotyczy  

 

 

Realizacja działań w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych 
ze świadczeń pomocy społecznej uczestniczących w programie Aktywizacji i 
Integracji w 2015 r.  

Projekt 
rozpoczęty  
i zakończony  

Grantodawca Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze Budżet projektu 
łącznie 

33.600,00 
 

Budżet w 2015 r. 33.600,00 
 

Jednostka 
realizująca projekt 

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

Liczba uczestników 
łącznie 

60 

Liczba uczestników  
w 2015 r. 

60 

Okres realizacji  
projektu 

15. kwietnia 2015 –  31. sierpnia 2015 

Nazwa Programu Operacyjnego/Konkursu      
Program Aktywizacja i Integracja 

Numer konkursu nie dotyczy Numer umowy  
CRI.4231.1.2015 z dn. 14.05.2015r. 

Koordynator / Kierownik projektu       Anna Pełdiak/Dorota Kowalska 

Krótki opis projektu 

Cel główny: wzrost integracji społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez kształtowanie 
aktywnej postawy w sferze społecznej i zawodowej oraz poprawa sytuacji na rynku pracy 

 
Beneficjenci: osoby bezrobotne z miast i gmin: m. Jelenia Góra, Kowary, Piechowice  
 
Główne działania: zajęcia grupowe i indywidualne 

Dane o wykonawcach i uczestnikach 

Liczba pracowników realizujących projekt: 7, w tym: Liczba uczestników projektu: 60, w tym: 

Centrala 2 Centrum Wrocław 60 

Centrum Wrocław 3   

Umowy cywilno-prawne 2   

Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2015 r.  (zakładane/zrealizowane) 

Ukończenie udziału w projekcie 60/60 

Kryteria strategiczne dla projektu   

Nie dotyczy  
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Realizacja w roku 2014 zadania publicznego w formie powierzenia działań w 
zakresie integracji społecznej dla 29 osób bezrobotnych z terenu powiatu 
strzelińskiego,  w ramach Programu Aktywizacja i Integracja  

Projekt 
rozpoczęty  
i zakończony  

Grantodawca Powiatowy Urząd Pracy w Strzelinie Budżet projektu 
łącznie 

32.480,00 
 

Budżet w 2015 r. 32.480,00 
 

Jednostka 
realizująca projekt 

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

Liczba uczestników 
łącznie 

29 

Liczba uczestników  
w 2015 r. 

29 

Okres realizacji  
projektu 

4. maja 2015 –  19. września 2015 

Nazwa Programu Operacyjnego/Konkursu      
Program Aktywizacja i Integracja 

Numer konkursu nie dotyczy Numer umowy 1/2015 z dn. 24.04.2015r. 

Koordynator / Kierownik projektu       Anna Pełdiak/Dorota Kowalska 

Krótki opis projektu 

Cel główny: wzrost integracji społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez kształtowanie 
aktywnej postawy w sferze społecznej i zawodowej oraz poprawa sytuacji na rynku pracy 

 
Beneficjenci: osoby bezrobotne z miast i gmin: Strzelin, Wiązów, Przeworno   
 
Główne działania: 
1. Grupowe warsztaty i grupowe poradnictwo 

2. Indywidualne poradnictwo specjalistyczne z psychologiem lub coachem 

Dane o wykonawcach i uczestnikach 

Liczba pracowników realizujących projekt: 12, w tym: Liczba uczestników projektu: 29, w tym: 

Centrala 2 Centrum Wrocław 29 

Centrum Wrocław 6   

Umowy cywilno-prawne 4   

Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2015 r.  (zakładane/zrealizowane) 

Ukończenie udziału w projekcie 29/29 

Kryteria strategiczne dla projektu   

Nie dotyczy  
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Realizacja działań w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób 

bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej uczestniczących 

w Programie Aktywizacja i Integracja w 2015 r 

Projekt 
rozpoczęty  
i zakończony  

Grantodawca Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy Budżet projektu 
łącznie 

44.800,00 
 

Budżet w 2015 r. 44.800,00 
 

Jednostka 
realizująca projekt 

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

Liczba uczestników 
łącznie 

40 

Liczba uczestników  
w 2015 r. 

40 

Okres realizacji  
projektu 

25. maja 2015 –  30. listopada 2015 

Nazwa Programu Operacyjnego/Konkursu      
Program Aktywizacja i Integracja 

Numer konkursu nie dotyczy Numer umowy 1/2015 z dn. 14.04.2015r. 

Koordynator / Kierownik projektu       Anna Pełdiak/Dorota Kowalska 

Krótki opis projektu 

Cel główny: wzrost integracji społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez kształtowanie 
aktywnej postawy w sferze społecznej i zawodowej oraz poprawa sytuacji na rynku pracy 

 
Beneficjenci: osoby bezrobotne z miast i gmin: Oleśnica, Twardogóra, Międzybórz i Syców  
 
Główne działania: zajęcia grupowe i indywidualne 

Dane o wykonawcach i uczestnikach 

Liczba pracowników realizujących projekt: 8, w tym: Liczba uczestników projektu: 40, w tym: 

Centrala 0 Centrum Wrocław 40 

Centrum Wrocław 0   

Umowy cywilno-prawne 8   

Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2015 r.  (zakładane/zrealizowane) 

Ukończenie udziału w projekcie 40/32 

Kryteria strategiczne dla projektu   

Nie dotyczy  
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Realizacja działań w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób 

bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej uczestniczących 

w Programie Aktywizacja i Integracja w 2015 r 

Projekt 
rozpoczęty  
i zakończony  

Grantodawca Powiatowy Urząd Pracy w Turku Budżet projektu 
łącznie 

11.200,00 
 

Budżet w 2015 r. 11.200,00 
 

Jednostka 
realizująca projekt 

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

Liczba uczestników 
łącznie 

20 

Liczba uczestników  
w 2015 r. 

20 

Okres realizacji  
projektu 

1. lipca 2015 –  31. sierpnia 2015 

Nazwa Programu Operacyjnego/Konkursu      
Program Aktywizacja i Integracja 

Numer konkursu nie dotyczy Numer umowy  
Um PAI/15/01 z dn. 20.06.2015r. 

Koordynator / Kierownik projektu       Marcin Piotrowski 

Krótki opis projektu 

Cel główny: udzielenie kompleksowego wsparcia bezrobotnym oddalonym od rynku pracy, służącego 
wzmocnieniu kompetencji i postaw niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w życiu społecznym  
i zawodowym oraz poprawa sytuacji na rynku pracy osób biorących udział w zaplanowanym programie 
 
Beneficjenci: osoby bezrobotne z terenu gminy miejskiej Turek i Brudzew 
 
Główne działania: zajęcia grupowe i indywidualne 

Dane o wykonawcach i uczestnikach 

Liczba pracowników realizujących projekt: 5, w tym: Liczba uczestników projektu: 20, w tym: 

Centrala 3 Centrum Poznań 20 

Centrum Poznań 1   

Umowy cywilno-prawne 1   

Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2015 r.  (zakładane/zrealizowane) 

Ukończenie udziału w projekcie 20/18 

Kryteria strategiczne dla projektu   

Nie dotyczy  
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Realizacja działań w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób 

bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej uczestniczących 

w Programie Aktywizacja i Integracja w 2015 r 

Projekt 
rozpoczęty  
i zakończony  

Grantodawca Powiatowy Urząd Pracy w Końskich Budżet projektu 
łącznie 

6.000,00 
 

Budżet w 2015 r. 6.000,00 

Jednostka 
realizująca projekt 

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

Liczba uczestników 
łącznie 

10 

Liczba uczestników  
w 2015 r. 

10 

Okres realizacji  
projektu 

1. lipca 2015 – 31. sierpnia 2015 

Nazwa Programu Operacyjnego/Konkursu      
Program Aktywizacja i Integracja 

Numer konkursu nie dotyczy Numer umowy  
1/PAI/2015 z dn. 29.06.2015r. 

Koordynator / Kierownik projektu       Paweł Gwóźdź 

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: 5, w tym: Liczba uczestników projektu: 10, w tym: 

Centrala 2 Centrum Łódź 10 

Centrum Łódź 2   

Umowy cywilno-prawne 1   

Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2015 r.  (zakładane/zrealizowane) 

Ukończenie udziału w projekcie 10/09 

Kryteria strategiczne dla projektu   

Nie dotyczy  
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„Kilka kroków naprzód” 
Realizacja działań w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych 
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej uczestniczących w Programie 
Aktywizacja i Integracja w 2015 r 

Projekt 
rozpoczęty  
i zakończony  

Grantodawca Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie Budżet projektu 
łącznie 

18.900,00 
 

Budżet w 2015 r. 18.900,00 
 

Jednostka 
realizująca projekt 

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

Liczba uczestników 
łącznie 

30 

Liczba uczestników  
w 2015 r. 

30 

Okres realizacji  
projektu 

13. lipca 2015 –  2. października 2015 

Nazwa Programu Operacyjnego/Konkursu      
Program Aktywizacja i Integracja 

Numer konkursu nie dotyczy Numer umowy  
1/PAI/2015 z dn. 02.07.2015r. 

Koordynator / Kierownik projektu       Ewelina Kruźlak 

Krótki opis projektu 

Cel główny: zwiększenie aktywnej postawy społecznej i zawodowej  
 
Beneficjenci: uczestnicy/osoby bezrobotne z terenu powiatu mogileńskiego, zakwalifikowane do PAI. 
 
Główne działania: grupowe warsztaty umiejętności społecznych, z doradcą zawodowym oraz psychologiem 

Dane o wykonawcach i uczestnikach 

Liczba pracowników realizujących projekt: 5, w tym: Liczba uczestników projektu: 30, w tym: 

Centrala 2 Centrum Bydgoszcz 30 

Centrum Bydgoszcz 1   

Umowy cywilno-prawne 2   

Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2015 r.  (zakładane/zrealizowane) 

Ukończenie udziału w projekcie 30/30 

Kryteria strategiczne dla projektu   

Nie dotyczy  

 

 

 

 

 

 

 



80 | S t r o n a  
 
 

Rozwiń swoje kompetencje 
Realizacja działań w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych 
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej uczestniczących w Programie 
Aktywizacja i Integracja w 2015 r 

Projekt 
rozpoczęty  
i zakończony  

Grantodawca Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach Budżet projektu 
łącznie 

11.240,00 
 

Budżet w 2015 r. 11.240,00 

Jednostka 
realizująca projekt 

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

Liczba uczestników 
łącznie 

10 

Liczba uczestników  
w 2015 r. 

10 

Okres realizacji  
projektu 

3. sierpnia 2015 – 23. października 2015 

Nazwa Programu Operacyjnego/Konkursu      
Program Aktywizacja i Integracja 

Numer konkursu nie dotyczy Numer umowy  
1/PAI/2015 z dn. 30.07.2015r. 

Koordynator / Kierownik projektu       Magdalena Bobrowska 

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 powiatu siemiatyckiego 
 
Główne działania: 
1. Konsultacje indywidualne 

2. Grupowe poradnictwo specjalistyczne w formie warsztatów trenerskich 

Dane o wykonawcach i uczestnikach 

Liczba pracowników realizujących projekt: 6, w tym: Liczba uczestników projektu: 10, w tym: 

Centrala 1 Centrum Białystok 10 

Centrum Białystok 4   

Umowy cywilno-prawne 1   

Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2015 r.  (zakładane/zrealizowane) 

Ukończenie udziału w projekcie 10/8 

Kryteria strategiczne dla projektu   

Nie dotyczy  
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Realizacja działań w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych 
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej uczestniczących w Programie 
Aktywizacja i Integracja w 2015 r  

Projekt 
rozpoczęty  
i zakończony  

Grantodawca Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu Budżet projektu 
łącznie 

7.100,00 
 

Budżet w 2015 r. 7.100,00 
 

Jednostka 
realizująca projekt 

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

Liczba uczestników 
łącznie 

12 

Liczba uczestników  
w 2015 r. 

12 

Okres realizacji  
projektu 

31. sierpnia 2015 – 30. października 2015 

Nazwa Programu Operacyjnego/Konkursu      
Program Aktywizacja i Integracja 

Numer konkursu nie dotyczy Numer umowy  
1/2015 PAI z dn. 20.07.2015 

Koordynator / Kierownik projektu       Paweł Gwóźdź 

Krótki opis projektu 

Cel główny: rozwinięcia umiejętności psychospołecznych, budowania interakcji z otoczeniem, 
przygotowania do poruszania się po rynku pracy 
 
Beneficjenci: osoby bezrobotne  
 
Główne działania: 
1. Zajęcia grupowe warsztatowe 

2. Grupowe poradnictwo specjalistyczne 

3. Indywidualne poradnictwo specjalistyczne z psychologiem  

Dane o wykonawcach i uczestnikach 

Liczba pracowników realizujących projekt: 3, w tym: Liczba uczestników projektu: 12, w tym: 

Centrala 0 Centrum Łódź 12 

Centrum Łódź 3   

Umowy cywilno-prawne 0   

Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2015 r.  (zakładane/zrealizowane) 

Ukończenie udziału w projekcie 12/11 

Kryteria strategiczne dla projektu   

Nie dotyczy  
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Rozwiń swoje kompetencje 
Realizacja działań w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych 
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej uczestniczących w Programie 
Aktywizacja i Integracja w 2015 r 

Projekt 
rozpoczęty  
i zakończony  

Grantodawca Powiatowy Urząd Pracy w Zambrowie Budżet projektu 
łącznie 

11.650,00 
 

Budżet w 2015 r. 11.650,00 

Jednostka 
realizująca projekt 

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

Liczba uczestników 
łącznie 

20 

Liczba uczestników  
w 2015 r. 

20 

Okres realizacji  
projektu 

1. września 2015 – 30. października 2015 

Nazwa Programu Operacyjnego/Konkursu      
Program Aktywizacja i Integracja 

Numer konkursu nie dotyczy Numer umowy 1/2015 z dn. 31.08.2015r. 

Koordynator / Kierownik projektu       Magdalena Bobrowska 

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 Zambrowa 
 
Główne działania: grupowe poradnictwo specjalistyczne w formie warsztatów trenerskich 

Dane o wykonawcach i uczestnikach 

Liczba pracowników realizujących projekt: 3, w tym: Liczba uczestników projektu: 20, w tym: 

Centrala 1 Centrum Białystok 20 

Centrum Białystok 2   

Umowy cywilno-prawne 0   

Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2015 r.  (zakładane/zrealizowane) 

Ukończenie udziału w projekcie 20/20 

Kryteria strategiczne dla projektu   

Nie dotyczy  
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Realizacja działań w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych 
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej uczestniczących w Programie 
Aktywizacja i Integracja w 2015 r 

Projekt 
rozpoczęty  
i zakończony  

Grantodawca Powiatowy Urząd Pracy W Strzelcach 
Opolskich 

Budżet projektu 
łącznie 

11.200,00 
 

Budżet w 2015 r. 11.200,00 

Jednostka 
realizująca projekt 

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

Liczba uczestników 
łącznie 

20 

Liczba uczestników  
w 2015 r. 

18 

Okres realizacji  
projektu 

14. września 2015 – 13. listopada 2015 

Nazwa Programu Operacyjnego/Konkursu      
Program Aktywizacja i Integracja 

Numer konkursu nie dotyczy Numer umowy 1/2015 z dn. 11.09.2015r. 

Koordynator / Kierownik projektu       Justyna Szpilak 

Krótki opis projektu 

Cel główny: rozwinięcie umiejętności/kompetencji społecznych oraz powrót do aktywności społecznej  
i zawodowej 

 
Beneficjenci: bezrobotni mieszkańcy z gminy Zawadzkie 
 
Główne działania: grupowe poradnictwo specjalistyczne w formie warsztatów trenerskich 

Dane o wykonawcach i uczestnikach 

Liczba pracowników realizujących projekt: 5, w tym: Liczba uczestników projektu: 20, w tym: 

Centrala 3 Centrum Opole 20 

Centrum Opole 1   

Umowy cywilno-prawne 1   

Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2015 r.  (zakładane/zrealizowane) 

Ukończenie udziału w projekcie 20/18 

Kryteria strategiczne dla projektu   

Nie dotyczy  
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Realizacja działań w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych 
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej uczestniczących w Programie 
Aktywizacja i Integracja w 2015 r  

Projekt 
rozpoczęty  
i zakończony  

Grantodawca Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie Budżet projektu 
łącznie 

11.200,00 
 

Budżet w 2015 r. 11.200,00 
 

Jednostka 
realizująca projekt 

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

Liczba uczestników 
łącznie 

20 

Liczba uczestników  
w 2015 r. 

20 

Okres realizacji  
projektu 

1. października 2015 –  15. grudnia 2015 

Nazwa Programu Operacyjnego/Konkursu      
Program Aktywizacja i Integracja 

Numer konkursu nie dotyczy Numer umowy  
PUP.V.6131-5/DN/15 z dn. 30.09.2015r. 

Koordynator / Kierownik projektu       Marcin Piotrowski 

Krótki opis projektu 

Cel główny: udzielenie kompleksowego wsparcia bezrobotnym oddalonym od rynku pracy, służącego 
wzmocnieniu kompetencji i postaw niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w życiu społecznym  
i zawodowym oraz poprawa sytuacji na rynku pracy osób biorących udział w zaplanowanym programie 
 
Beneficjenci: osoby bezrobotne z terenu gminy i miasta Kościan i Śmigiel 
 
Główne działania: zajęcia grupowe i indywidualne 

Dane o wykonawcach i uczestnikach 

Liczba pracowników realizujących projekt: 3, w tym: Liczba uczestników projektu: 20, w tym: 

Centrala 1 Centrum Poznań 20 

Centrum Poznań 1   

Umowy cywilno-prawne 1   

Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2015 r.  (zakładane/zrealizowane) 

Ukonczenie udziału w projekcie 20/20 

Kryteria strategiczne dla projektu   

Nie dotyczy  

 

 

 

 

 

 



85 | S t r o n a  
 
 

Rozwiń swoje kompetencje 
Realizacja działań w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych 
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej uczestniczących w Programie 
Aktywizacja i Integracja w 2015 r 

Projekt 
rozpoczęty  
i zakończony  

Grantodawca Powiatowy Urząd Pracy w Łomży Budżet projektu 
łącznie 

11.800,00 
 

Budżet w 2015 r. 11.800,00 

Jednostka 
realizująca projekt 

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

Liczba uczestników 
łącznie 

20 

Liczba uczestników  
w 2015 r. 

20 

Okres realizacji  
projektu 

19. października 2015 – 11. grudnia 2015 

Nazwa Programu Operacyjnego/Konkursu      
Program Aktywizacja i Integracja 

Numer konkursu nie dotyczy Numer umowy 1/2015 z dn. 30.09.2015r. 

Koordynator / Kierownik projektu       Magdalena Bobrowska 

Krótki opis projektu 

Cel główny: poprawa sytuacji na rynku pracy osób bezrobotnych z Łomży, korzystających ze świadczeń 
pomocy społecznej 

 
Beneficjenci: bezrobotni mieszkańcy z Łomży 
 
Główne działania: grupowe poradnictwo specjalistyczne w formie warsztatów trenerskich 

Dane o wykonawcach i uczestnikach 

Liczba pracowników realizujących projekt: 5, w tym: Liczba uczestników projektu: 20, w tym: 

Centrala 2 Centrum Białystok 20 

Centrum Białystok 2   

Umowy cywilno-prawne 1   

Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2015 r.  (zakładane/zrealizowane) 

Ukończenie udziału w projekcie 20/20 

Kryteria strategiczne dla projektu   

Nie dotyczy  
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Rozwiń swoje kompetencje 
Realizacja działań w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych 
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej uczestniczących w Programie 
Aktywizacja i Integracja w 2015 r 

Projekt 
rozpoczęty   

Grantodawca Powiatowy Urząd Pracy w Piszu Budżet projektu 
łącznie 

46.000,00 
 

Budżet w 2015 r. 46.000,00 

Jednostka 
realizująca projekt 

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

Liczba uczestników 
łącznie 

80 

Liczba uczestników  
w 2015 r. 

80 

Okres realizacji  
projektu 

1. lipca 2015 – 31. stycznia 2016 

Nazwa Programu Operacyjnego/Konkursu      
Program Aktywizacja i Integracja 

Numer konkursu nie dotyczy Numer umowy  
1/PAI/2015 z dn. 26.06.2015r. 

Koordynator / Kierownik projektu       Magdalena Bobrowska 

Krótki opis projektu 

Cel główny: poprawa sytuacji na rynku pracy osób bezrobotnych z powiatu piskiego, korzystających ze 
świadczeń pomocy społecznej 

 
Beneficjenci: bezrobotni mieszkańcy powiatu piskiego 
 
Główne działania: grupowe poradnictwo specjalistyczne w formie warsztatów trenerskich 

Dane o wykonawcach i uczestnikach 

Liczba pracowników realizujących projekt: 11, w tym: Liczba uczestników projektu: 80, w tym: 

Centrala 0 Centrum Białystok 80 

Centrum Białystok 6   

Umowy cywilno-prawne 5   

Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2015 r.  (zakładane/zrealizowane) 

Ukończenie udziału w projekcie 71/57 

Kryteria strategiczne dla projektu   

Nie dotyczy  
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Organizacja spotkań integracyjnych, świątecznych i Targów Pracy dla osób niepełnosprawnych. 

Oddział Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych w Poznaniu 

Data 10. lutego 

Rodzaj wydarzenia Targi Pracy dla osób z niepełnosprawnością 

Odbiorcy 1) osoby z niepełnosprawnością poszukujące pracy 

2) pracodawcy 

Opis W Targach wzięło udział ok. 21 uczestników projektu „Profesjonalni 

Niepełnosprawni” w Kępnie oraz 14 pracodawców. 

  

 

Oddział Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych we Wrocławiu 

Data 13. lutego 

Rodzaj wydarzenia Z cyklu: Spotkanie z pracodawcą. Wizyta w firmie Hewlett-Packard 

Odbiorcy 1) osoby niepełnosprawne, poszukujące pracy 

2) pracownicy Centrum 

Opis Spotkanie u pracodawcy – Hewlett-Packard, Oddział Globis – organizowane przez 

pracowników Centrum. 20 osób niepełnosprawnych miało możliwość zapoznania się 

z profilem i funkcjonowaniem firmy oraz procesem rekrutacyjnym. 

  

 

Oddział Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych w Opolu 

Data 25. lutego 

Rodzaj wydarzenia Targi Pracy w Katowicach 

Odbiorcy 1) osoby niepełnosprawne, poszukujące pracy 

2) pracodawcy 

Opis W targach uczestniczyło 34 pracodawców i 200 osób z niepełnosprawnością 

  

 

Oddział Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych w Łodzi 

Data 26. lutego 

Rodzaj wydarzenia Targi Pracy 

Odbiorcy 1) beneficjenci projektu „Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób 

Niepełnosprawnych – Oddziały Bydgoszcz i Łódź” 

2) osoby z niepełnosprawnością, zainteresowane podjęciem zatrudnienia 

Opis 17 pracodawców zaprezentowało aktualne oferty pracy na specjalnie 

przygotowanych stoiskach w Centrum Łódź. Targi odwiedziło ponad 200 osób. 
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Oddział Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych w Opolu 

Data 06. marca 

Rodzaj wydarzenia  
Fryzjerka z salonu Ale włosy z wizytą w Centrum Opole 

Odbiorcy osoby z niepełnosprawnością  

Opis Z okazji Dnia Kobiet fryzjerka bezpłatnie obcinała włosy niepełnosprawnym paniom 
i panom. 

  

 

Oddział Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych w Białymstoku 

Data 12. marca 

Rodzaj wydarzenia Spotkanie rekrutacyjne z pracodawcami 

Odbiorcy 1) osoby niepełnosprawne 
2) pracodawcy 

Opis W spotkaniu wzięło udział 45 osób z niepełnosprawnościami. 

  

 

Oddział Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych w Bydgoszczy 

Data 24. marca 

Rodzaj wydarzenia Targi Pracy dla Osób Niepełnosprawnych 

Odbiorcy 1) poszukujący pracy 

2) osoby niepełnosprawne 

Opis Targi Pracy, pod patronatem Prezydenta Bydgoszczy oraz Marszałka Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego, zostały zorganizowane przez Centrum Bydgoszcz i Wyższą 

Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy. W Targach, odbywających się w Centrum 

Konferencyjnym Stadionu Zawisza, uczestniczyło ok. 200 osób, z czego połowę 

stanowili beneficjenci Fundacji. Swoje oferty przedstawiło 27 wystawców.  

 

  

 

Oddział Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych w Poznaniu 

Data 11. kwietnia 

Rodzaj wydarzenia Celebrity Splash! w Poznaniu 

Odbiorcy beneficjenci projektów „Krok do samodzielności” i „Profesjonalni Niepełnosprawni”  

Opis Grupa 20 beneficjentów Centrum Poznań kibicowała paraolimpijczykowi, Andrzejowi 

Szczęsnemu, biorącemu udział w konkursie skoków do wody w programie Celebrity 

Splash! na basenachTerm Maltańskich w Poznaniu. 
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Oddział Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych w Opolu 

Data 16. kwietnia 

Rodzaj wydarzenia Zwiedzanie Muzeum Jeńców Wojennych 

Odbiorcy osoby z niepełnosprawnością  

Opis Wyjście w ramach grupy wsparcia 
 

  

 

Oddział Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych we Wrocławiu 

Data 18. kwietnia 

Rodzaj wydarzenia Mecz piłki nożnej na Stadionie Miejskim we Wrocławiu 

Odbiorcy 1) osoby niepełnosprawne, beneficjenci projektu Profesjonalni Niepełnosprawni  

i Krok do samodzielności 

2) pracownicy Centrum 

Opis Wyjście integracyjne uczestników projektu wraz z pracownikami Centrum na mecz 

przyjaźni między Śląskiem Wrocław, a Lechią Gdańsk na Stadionie Miejskim we 

Wrocławiu. Po raz pierwszy na wrocławskim stadionie mecz piłki nożnej 

obserwowała tak liczna grupa osób niepełnosprawnych. Byli tam beneficjenci: 

Fundacji Aktywizacja, Fundacji Ostoja, Stowarzyszenia Klub Kibiców 

Niepełnosprawnych KKN oraz Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR”. 

  

 
 

 

Oddział Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych w Opolu 

Data 07. maja 

Rodzaj wydarzenia Zwiedzanie Muzeum Śląska Opolskiego 

Odbiorcy osoby z niepełnosprawnością  

Opis Wyjście integracyjne w ramach grup wsparcia  

  

 

Oddział Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych w Bydgoszczy 

Data 07. maja 

Rodzaj wydarzenia Dni Otwarte Funduszy Europejskich – Dzień Otwarty w Centrum Bydgoszcz 

Odbiorcy osoby niepełnosprawne, w tym podopieczni Fundacji  

 

Opis Centrum Bydgoszcz dołączyło do ogólnopolskiej akcji promocyjnej, prowadzonej 

przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.  

W ramach Dnia Otwartego w Centrum Bydgoszcz wszyscy chętni mogli skorzystać z 

bezpłatnych konsultacji z doradcą zawodowym, psychologiem  
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i prawnikiem.  

 

  

 

Oddział Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych we Wrocławiu 

Data 12. maja 

Rodzaj wydarzenia Spotkanie z przedstawicielami Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. 
Podpisanie partnerstwa o współpracy z ESK 2016. 

Odbiorcy 1) osoby niepełnosprawne, związane z Centrum 

2) pracownicy Centrum 

Opis Podczas spotkania zaprezentowano możliwości zaangażowania się w wolontariat 
przy inicjatywach społecznych i kulturalnych, organizowanych przez ESK Wrocław 
2016.  
W spotkaniu wzięło udział 10 osób. 

  

 

 

 

Oddział Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych we Wrocławiu 

Data 13. maja 

Rodzaj wydarzenia Szkolenie na temat zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej 

Odbiorcy pracownicy Centrum  

Opis Przeszkolenie całego zespołu pracowników Centrum z zasad udzielania pierwszej 
pomocy medycznej (interaktywny warsztat z wykorzystaniem fantomów). 
 

  

 

Oddział Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych we Wrocławiu 

Data 23. maja 

Rodzaj wydarzenia Wrocławskie Targi pracy dla NGO 

Odbiorcy 1) osoby niepełnosprawne 

2) pracownicy Centrum 

Opis  
Na Targach Pracy w Hali Stulecia we Wrocławiu pracownicy Centrum prezentowali 
pakiety usług oferowanych przez Fundację oraz prowadzili rekrutację do projektów 
finansowanych przez PFRON.  
Stoisko Centrum Wrocław odwiedziło  wiele osób. 
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Oddział Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych w Opolu 

Data 11. czerwca 

Rodzaj wydarzenia Warsztaty lepienia z gliny 

Odbiorcy osoby z niepełnosprawnością  

Opis Uczestnicy warsztatów poznawali tajniki tworzenia wyrobów z gliny. 
 

  

 

Oddział Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych w Poznaniu 

Data 12. czerwca 

Rodzaj wydarzenia „Noc Marzeń” – Nowe Zoo w Poznaniu 
„Noc marzeń” organizowana przez Nowe Zoo w Poznaniu 

Odbiorcy beneficjenci projektów „Krok do samodzielności” i „Profesjonalni Niepełnosprawni”  

Opis W „Nocy Marzeń – corocznym wydarzeniu, organizowanym przez pracowników 

Nowego Zoo w Poznaniu dla niepełnosprawnych – beneficjenci dwóch projektów 

bezpłatnie zwiedzili zoo, mogli przejechać się kolejką i obejrzeć pokaz strażacki 

i policyjny. Na koniec wieczoru organizatorzy przygotowali ognisko i poczęstunek. 

 

  

 

Oddział Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych we Wrocławiu 

Data 18. czerwca 

Rodzaj wydarzenia Debata międzysektorowa – „Innowacyjne sposoby aktywizacji zawodowej osób 
niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie”. 

Odbiorcy 1) przedstawiciele organizacji pozarządowych, 
2) przedstawiciele Powiatowych Urzędów Pracy, 

3) przedstawiciele pracodawców, 
4) osoby niepełnosprawne poszukujące pracy, uczestnicy projektów Fundacji 

5) pracownicy Centrum. 

 

Opis Celem debaty było zachęcenie przedstawicieli różnych instytucji i środowisk do 
wspólnego działania na rzecz aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością i 
wykluczonych społecznie.  
Dyskusja dotyczyła możliwości zatrudniania osób z tej grupy. W trakcie debaty 
przeprowadzono interaktywne warsztaty 
W debacie wzięło udział  60 osób.  
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Oddział Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych we Wrocławiu 

Data 30. czerwca 

Rodzaj wydarzenia Dzień Otwarty w Centrum Wrocław 

Odbiorcy 1) osoby niepełnosprawne 

2) otoczenie i rodzina osób niepełnosprawnych 

Opis W ramach Dnia Otwartego w Centrum Wrocław każdy zainteresowany mógł: 
– zapoznać się z projektami i inicjatywami, realizowanymi przez Centrum, 
– przystąpić do udziału w projektach, 
– skorzystać z usług doradczych, prowadzonych przez specjalistów rynku pracy. 
W Dniu Otwartym wzięło udział wiele osób. 
 

  

 

 

Oddział Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych we Wrocławiu 

Data 28. lipca 

Rodzaj wydarzenia Z cyklu „Spotkanie z pracodawcą” – spotkanie z przedstawicielami firmy Hewlett-
Packard 

Odbiorcy 1) osoby niepełnosprawne,  

2) beneficjenci projektu „Profesjonalni Niepełnosprawni” 

Opis Centrum Wrocław zaprosiło do swojej siedziby dwóch przedstawicieli firmy Hewlett-
Packard:  
1) osobę niewidomą, zatrudnioną w firmie,  
2) specjalistę ds. rekrutacji z działu HR. 
Osoba niepełnosprawna podzieliła się swoimi doświadczeniami w poszukiwaniu 
pracy i opisała wyzwania, jakim musiała sprostać, aby znaleźć zatrudnienie  
w międzynarodowej firmie. Specjalista ds. rekrutacji poinformował, jakich 
pracowników poszukuje firma, jak przebiega proces rekrutacji oraz jaka obowiązuje 
kultura organizacyjna i dress code w firmie. 
W spotkaniu wzięło udział około 30 osób. 
 

  

 

Oddział Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych w Łodzi 

Data 03. sierpnia 

Rodzaj wydarzenia Spotkanie w kręgielni Centrum Handlowego Manufaktura w Łodzi 

Odbiorcy 1uczestnicy projektu „Krok do samodzielności”  

Opis Pracownicy Centrum zarezerwowali dwa tory do gry w kręgle w łódzkiej 

Manufakturze. Beneficjenci projektu uczyli się gry zespołowej, wzmacniali swoją 

aktywność fizyczną i wszyscy dobrze się wspólnie bawili. 

W spotkaniu integracyjnym wzięło udział 11 uczestników projektu oraz trener 

aktywności. 
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Oddział Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych we Wrocławiu 

Data 17. sierpnia 

Rodzaj wydarzenia Spotkanie w kręgielni 

Odbiorcy beneficjenci projektu „Profesjonalni Niepełnosprawni”  

Opis Spotkanie integracyjne w kręgielni, zorganizowane przez trenera aktywnowości  
i doradcę zawodowego, miało na celu wzrost motywacji i samodzielności 
uczestników. 

  

 

 

Oddział Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych w Poznaniu 

Data 26. sierpnia 

Rodzaj wydarzenia Zwiedzanie Centrum Kultury Zamek 

Odbiorcy beneficjenci projektu „Krok do samodzielności”  

Opis Dzięki uprzejmości Dyrekcji Centrum Kultury Zamek w Poznaniu 10 uczestników 

projektu mogło skorzystać z bezpłatnego zwiedzania Wyjazd został zorganizowany w 

ramach Warsztatów Umiejętności Społecznych. 

  

 

Oddział Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych w Opolu 

Data 01.  września 

Rodzaj wydarzenia XV Opolskie Dni Osób Niepełnosprawnych 

Odbiorcy osoby z niepełnosprawnością  

Opis Osoby z niepełnosprawnościami wraz z trenerką aktywności wzięło udział w XV 
Opolskich Dniach ON, zorganizowanych przez Opolskie Towarzystwo Walki  
z Kalectwem. 

  

 

Oddział Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych w Łodzi 

Data 02. września 

Rodzaj wydarzenia Obiad w restauracji w OFF Piotrowska 

Odbiorcy uczestnicy projektu Krok do samodzielności  

Opis Spotkanie integracyjne w restauracji w OFF Piotrowska – najmodniejszym obecnie 

miejscu w Łodzi.  

  

 



94 | S t r o n a  
 
 

Oddział Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych w Poznaniu 

Data 02. września 

Rodzaj wydarzenia Zwiedzanie Fabryki Volkswagen Poznań 

Odbiorcy beneficjenci projektu „Kroku do samodzielności”  

Opis W zwiedzaniu Fabryki Volkswagen wzięło udział 50 beneficjentów projektu „Krok do 

samodzielności”. Przewodnik przybliżył uczestnikom dział budowy karoserii, dział 

montażu oraz warunki zatrudnienia w fabryce. 

  

 

 

 

Oddział Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych we Wrocławiu 

Data 04. września 

Rodzaj wydarzenia Ogólnopolski konkurs „Lady D. im. Krystyny Bochenek” – poziom regionalny: Dolny 
Śląsk 

Odbiorcy beneficjenci projektu „Profesjonalni Niepełnosprawni”  

Opis Beneficjentka projektu „Profesjonalni Niepełnosprawni”, zdobyła I miejsce na 
Dolnym Śląsku w Ogólnopolskim konkursie „Lady D. im. Krystyny Bochenek”. Swoją 
postawą Marta wykazała, że niepełnosprawna kobieta może być aktywną i spełnioną 
osobą. Jury konkursu doceniło te cechy. 

  

 

Oddział Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych w Łodzi 

Data 22. września 

Rodzaj wydarzenia Wykład w planetarium w Łodzi oraz w Eksperymentarium 

 

Odbiorcy uczestnicy projektu „Krok do samodzielności” 

Opis Uczestnicy projektu oglądali gwiazdozbiór z godzinną prelekcję i pokazem pod 

kopułą gwiezdną. Wykład dotyczący gwiazdozbiorów. 

Obserwowali zjawiska atmosferyczne przez lunetę na zewnątrz Planetarium.  

W eksperymentarium brali czynny udział w zajęciach( w  przedstawianych 

eksperymentach fizycznych). 

Uczestnicy projektu byli w pełni usatysfakcjonowani wyjściem .Ocenili wyjście i 

zajęcia jako interesujące i ciekawe. 

  

 

 

 

Oddział Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Data 24. września 
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Niepełnosprawnych we Wrocławiu 

Rodzaj wydarzenia Z cyklu „Spotkanie z Pracodawcą” – spotkanie w firmie IBM. 

Odbiorcy 1) osoby z niepełnosprawnością 

2) uczestnicy projektu „Profesjonalni Niepełnosprawni” 

3) pracownicy Centrum 

Opis 15 beneficjentów Fundacji wraz z doradcą zawodowym odwiedziło firmę IBM  
w ramach „Dnia Otwartego dla Osób Niepełnosprawnych w IBM”. Uczestnicy wzięli 
udział w interaktywnych warsztatach oraz wysłuchali informacji na temat 
funkcjonowania firmy, jej specyfiki i oczekiwań względem pracowników (ze 
szczególnym uzwględnieniem kompetencji społecznych). 

  

 

 

 

 

Oddział Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych w Poznaniu 

Data 28.-29. września 

Rodzaj wydarzenia Warsztaty tańca terapeutycznego, przeprowadzone przez trenerów Polskiego 
Instytutu Choreoterapii 

Odbiorcy 1) beneficjenci projektu „Krok do samodzielności” 

Opis Warsztaty integracyjne dla osób dorosłych. Taniec terapeutyczny jest dziedziną 

choreoterapii, wspomagającą edukację, rozwój i zdrowie człowieka. Znajduje 

zastosowanie w rekreacji oraz rehabilitacji ruchowej osób w każdym wieku  

i o różnych potrzebach psycho-fizycznych.  

W zajęciach wzięło udział 30 uczestników projektu „Krok do samodzielności”. 

  

 

Oddział Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych w Łodzi 

Data 30. września 

Rodzaj wydarzenia Targi Pracy 

Odbiorcy 1) beneficjenci projektu „Profesjonalni niepełnosprawni”  

2) osoby z niepełnosprawnością, zainteresowane podjęciem zatrudnienia 

Opis 13 pracodawców zaprezentowało aktualne oferty pracy na specjalnie 

przygotowanych stoiskach w siedzibie Centrum Łódź. Targi odwiedziło prawie 100 

osób. 

  

 

 

Oddział Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Data 01.  października 
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Niepełnosprawnych we Wrocławiu – 30. listopada 

Rodzaj wydarzenia Jesienna Szkoła Wolontariatu 

Odbiorcy 1)osoby z niepełnosprawnością 

2) pracownicy Centrum 

Opis Jesienna Szkoła Wolontariatu, to wewnętrzny mini projekt Centrum, który polegał 
na stworzeniu zespołu wolontariuszy???CZY CHODZI TU O ZORGANIZOWANIE 
ZESPOŁU, CZY O PRZYGOTOWANIE DO PRACY ZAROBKOWEJ LUB 
WOLONTARIACKIEJ? A POZA TYM „STWORZENIE”, TO AKT BOSKI – JAK NIEKTÓRZY 
MÓWIĄ. Przez okres dwóch miesięcy pracowali pod okiem zespołu pracowników 
Centrum; całością koordynował Dyrektor Oddziału.  
W inicjatywie wzięły udział 4 osoby, z tego 3 z nich są osobami niepełnosprawnymi. 
Wolontariusze z powodzeniem pracowali w obszarze rekrutacji, promocji projektów, 
organizacji warsztatów. Ich głównym zadaniem była promocja targów pracy 
„Trampolina do kariery. Targi pracy inaczej”, w ramach której nawiązywali kontakty  
z mediami, zdobywali patronaty. Podczas projektu uczyli się współpracy zespołowej 
oraz specyfiki pracy w organizacji pozarządowej. Podsumowanie inicjatywy nastąpiło 
podczas wspomnianych targów, gdzie obecni pracodawcy zostali zachęceni do ich 
zatrudnienia. CZYM ZACHĘCANO PRACODAWCÓW I CZY  KTOŚ ICH ZATRUDNIŁ 
WOLONTARIUSZY? Wolontariusze dostali dyplomy i referencje. 
Celem mini-projektu Centrum „Jesienna Szkoła Wolontariatu” było praktyczne 
przygotowanie grupy osób do pracy w organizacji pozarządowej. Projekt trwał dwa 
miesiące. Wzięły w nim udział 4 osoby (w tym 3 osoby niepełnosprawne). 
Wolontariusze poznawali specyfikę działania Fundacji i uczyli się pracy zespołowej  
w obszarach: rekrutacji, promocji projektów i organizacji warsztatów. Realizując 
swoje główne zadanie, jakim była promocja Targów pracy„Trampolina do kariery. 
Targi pracy inaczej”, nawiązywali kontakty z mediami i zdobywali patronaty. 
Koordynator projektu pozytywnie ocenił zdobyte przez wolontariuszy umiejętności i 
ich zaangażowanie w pracę. 
 

  

 

 

Oddział Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych w Łodzi 

Data 15. października 

Rodzaj wydarzenia Seans filmowy „Król życia” 

Odbiorcy uczestnicy projektu „Krok do samodzielności”  

Opis Uczestnicy  projektu , w ramach spotkań integracyjnych, wybrali się do kina 

na polską komedię „Król życia”. Film o lekkiej fabule, niosący motywujący 

przekaz. Wyjście miało na celu udział w życiu kulturalnymi oraz miało 

zachęcać do podejmowania większej aktywności . 

Trener aktywności wybrał małe kameralne kino „Szpulka” w Łódzkim Domu Kultury 

w którym to również odbywają się różnego rodzaju inicjatywy z których mogliby w 

przyszłości skorzystać uczestnicy.  
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Oddział Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych we Wrocławiu 

Data 01. listopada 

Rodzaj wydarzenia Targi pracy „Trampolina do Kariery. Targi pracy inaczej” 

Odbiorcy 1) osoby z niepełnosprawnością zainteresowane wsparciem ze strony Fundacji, 
2) uczestnicy projektów „Krok do samodzielności”, „Profesjonalni Niepełnosprawni”, 
3) pracowni Centrum, 
4) zaproszeni Pracodawcy 

Opis Na Targach, w ramach panelu, 8 firm zaprezentowało aktualne oferty pracy, 
omówiło oczekiwania względem potencjalnych pracowników i przedstawiło zasady 
rekrutacji.  
Uczestnikom Targów Centrum Wrocław zaoferowało również:  
– udział w symulacyjnych rozmowach kwalifikacyjnych, 
– konsultacje ze specjalistami rynku pracy (doradcami zawodowymi i pośrednikami 

pracy). 
– możliwość bezpłatnego zrobienia profesjonalnego zdjęcia do CV.  
W trakcie trwania Targów Pracy uroczyście zakończono mini-projekt „Jesienna 
Szkoła Wolontariatu”. Umiejętności zawodowe, zdobyte przez wolontariuszy  
w okresie dwóch miesięcy, zostały przedstawione obecnym na wydarzeniu 
pracodawcom. Uczestnicy mini-projektu otrzymali od Fundacji dyplomy wraz  
z referencjami. 
W targach pracy wzięło udział około 60 osób. 

  

 

Oddział Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych w Warszawie 

Data 04. listopada 

Rodzaj wydarzenia Spotkanie zaduszkowe 

Odbiorcy beneficjenci projektu „Krok do samodzielności”  
 

Opis Wspólne uczestnictwo w ozdabianiu świeczek, dzielone refleksje z psychologiem, 
dotyczące świąt zadusznych i towarzyszących im emocji. 

  

 

Oddział Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych w Poznaniu 

Data 08. listopada 

Rodzaj wydarzenia Mecz Lech Poznań vs Górnik Łęczna 

Odbiorcy beneficjenci projektu „Krok do samodzielności”  

Opis 13 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie (beneficjentów Fundacji),  

w ramach projektu „Lech bez barier”, otrzymało darmowe bilety na mecz piłki 

nożnej pomiędzy Lechem Poznań i Górnikiem Łęczna.  

  

 

Oddział Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych w Poznaniu 

Data 16.-17. listopada 
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Rodzaj wydarzenia Warsztaty tańca terapeutycznego, przeprowadzone przez trenerów Polskiego 
Instytutu Choreoterapii 

Odbiorcy beneficjenci projektu „Krok do samodzielności”  

Opis Warsztaty integracyjne dla osób dorosłych – taniec terapeutyczny.  

Taniec terapeutyczny jest dziedziną choreoterapii wspomagającą edukację, rozwój  

i zdrowie człowieka. Znajduje zastosowanie w rekreacji oraz rehabilitacji ruchowej 

osób w każdym wieku i o różnych potrzebach psycho-fizycznych. 

W zajęciach wzięło udział 30 uczestników projektu „Krok do samodzielności”. 

  

 

Oddział Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych w Bydgoszczy 

Data 24. listopada 

Rodzaj wydarzenia Spotkanie integracyjne w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy 

Odbiorcy uczestnicy projektu „Krok do samodzielności”  

Opis Uczestnicy projektu „Krok do samodzielności” zwiedziło Galerię Sztuki Ludowej  
i Nieprofesjonalnej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury i obejrzało wystawę 
prac malarskich Władysława Wałęgi (osoby niepełnosprawnej psychicznie).  
W takcie spotkania, w ramach praktycznych zajęć artystycznych, beneficjentom 
Fundacji umożliwiono samodzielne projektowanie kartek świątecznych. Wizyta  
w KPCK zakończyła się słodkim poczęstunkiem i filiżanką kawy. 

  

 

 

 

 

Oddział Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych we Wrocławiu 

Data 30. listopada 

Rodzaj wydarzenia  
Giełda Pracy w Infopunkcie Barbara 

Odbiorcy 1) osoby z niepełnosprawnością  
2) pracownicy Centrum 

Opis Na Giełdzie Pracy dwóch pracowników Centrum ( pośrednik pracy i doradca 
zawodowy) prezentowało prowadzone przez Fundację projekty i przedstawiło oferty 
pracy. W wyniku przeprowadzonej rekrutacji 10 osób zostało zaangażowanych do 
pracy w projektach. 

  

 

Oddział Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych we Wrocławiu 

Data 30. listopada 

Rodzaj wydarzenia Finał konkursu Portalu Organizer na Wrocławskim Dniu Osób Niepełnosprawnych 
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Odbiorcy 1) osoby z niepełnosprawnością  
2) pracownicy Centrum 

Opis Konkurs polegał na zawieszeniu Kalendarza Organizer na własnej stronie 
internetowej i zamieszczaniu w nim informacji o bieżących i przyszłych 
wydarzeniach, związanych ze środowiskiem osób niepełnosprawnych. 
 
Na Wrocławskim Dniu Osób Niepełnosprawnych ogłoszono wyniki konkursu Portalu 
Organizer (WWW.organizer.pl). Jury konkursu doceniło interesujące treści informacji 
oraz ciekawy sposób ich prezentowania w Kalendarzu Organizer Fundacji 
Aktywizacja i przyznało jej I miejsce. Centrum Wrocław otrzymało nagrodę w postaci 
bonu o wartości 1.000,00 zł. 
 

  

 

Oddział Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych w Łodzi 

Data 02. grudnia 

Rodzaj wydarzenia Seans filmowy „Słaba płeć” 

Odbiorcy uczestnicy projektu „Krok do samodzielności”  

Opis W ramach spotkań integracyjnych 9 beneficjentów projektu i trener aktywności , 

wybrało się do kina na polską komedię „Słaba płeć”. Uczestnicy wyrażali się bardzo 

pozytywnie o wydarzeniu i zdecydowanie chcieliby takich inicjatyw więcej, mimo że 

koszt biletu opłacali samodzielnie. 

  

 

Oddział Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych w Warszawie 

Data 02. grudnia 

Rodzaj wydarzenia Spotkanie „Bombkowe” 

Odbiorcy beneficjenci projektu „Krok do samodzielności”  
 

Opis Beneficjenci projektu spotkali się w Centrum, aby ozdobić bombki choinkowe, które 
będą prezentami na fundacyjnym spotkaniu wigilijnym. Uczestnicy wykazywali się 
kreatywnością, budując w ten sposób wiarę we własne umiejętności. W trakcie 
spotkania dzielili się z psychologiem swoimi refleksami, dotyczącymi nadchodzącego 
okresu przygotowań do świąt. 

  

 

 

Oddział Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych w Białymstoku 

Data 03. grudnia 

Rodzaj wydarzenia Miejskie Targi Pracy dla osób z niepełnosprawnością 

Odbiorcy 1) osoby niepełnosprawne, poszukujące pracy 

2) pracodawcy 

Opis W Targach wzięło udział ok. 200 osób niepełnosprawnych i 20 pracodawców. 

http://www.organizer.pl/
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Oddział Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych w Bydgoszczy 

Data 03. grudnia 

Rodzaj wydarzenia Mikołajkowe Targi Pracy Bez Barier 

Odbiorcy 1) poszukujący pracy 

2) osoby niepełnosprawne 

Opis Mikołajkowe Targi Pracy Bez Barier objęli honorowym patronatem Prezydent 
Bydgoszczy i Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Ponad 200 osób 
poszukujących pracy miało okazję zapoznać się z ofertami 30 wystawców.  
Obok Centrum Bydgoszcz, organizatorami wydarzenia były: Polska Organizacja 
Pracodawców Osób Niepełnosprawnych w Bydgoszczy i Wyższa Szkoła Gospodarki  
w Bydgoszczy (która udostępniła Targom swoją salę gimnastyczną).  
Mikołajkowe Targi Pracy to kolejna okazja bezpośredniego kontaktu pracodawców 
i organizacji pozarządowych z osobami niepełnosprawnymi, chcącymi podjąć 
zatrudnienie. 

  

 

 

Oddział Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych w Opolu 

Data 04. grudnia 

Rodzaj wydarzenia Mikołajki 

Odbiorcy osoby z niepełnosprawnością  

Opis Malowanie kartek, tworzenie graficzne kartek, wspólne ubieranie choinki. 

  

 

 

Oddział Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych w Bydgoszczy 

Data 10. grudnia 

Rodzaj wydarzenia Zajęcia terenowe w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku i wizyta 
w Kujawsko – Pomorskim Centrum Edukacji Ekologicznej w Bydgoszczy 

Odbiorcy beneficjenci projektu „Krok do samodzielności”  

Opis W programie znalazły się: spacer po Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku, wykład 
dotyczący segregacji odpadów, a na zakończenie ognisko z kiełbaskami. 

  

 

Oddział Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych w Warszawie 

Data 15. grudnia 

Rodzaj wydarzenia Wizyta w Muzeum Karykatury 

Odbiorcy beneficjenci projektu „Krok do samodzielności”  
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Opis Wyjście interacyjne do Muzeum Karykatury na wystawę Henryka Jerzego 
Chmielewskiego, znanego polskiego grafika, twórcy m. in. serii komiksów „Tytus, 
Romek i A’ Tomek”.  

  

 

Oddział Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych w Warszawie 

Data 17. grudnia 

Rodzaj wydarzenia Spotkanie wigilijne 

Odbiorcy beneficjenci projektu „Krok do samodzielności”  

Opis Warszawska impreza wigilijna, w której wzięło udział …. osób. Beneficjenci projektu 
oraz pracownicy Centrum Warszawa przygotowali wiele rozmaitych potraw,  
a uczestnicy Spotkania „Bombkowego” rozdawali ozdobione przez siebie bombki 
choinkowe. Śpiewano wspólnie kolędy, składano sobie życzenia świąteczno-
noworoczne, budując w ten sposób poczucie więzi i wsparcia. 

  

 

Oddział Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych w Łodzi 

Data 18. grudnia 

Rodzaj wydarzenia Tworzenie ozdób świątecznych, wspólne ubieranie choinki i Wigilia 

Odbiorcy 1) uczestnicy projektu „Krok do samodzielności”  

Opis Spotkanie w siedzibie Centrum, w którym wzięło udział 9 beneficjentów projektu  
i trener aktywności. Uczestnicy tworzyli ozdoby choinkowe i kartki świąteczne oraz 
wspólnie ubierali choinkę. Wspólne śpiewanie kolęd przypomniało wszystkim  
o nadchodzących świętach. 

  

 

Oddział Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych we Białymstoku 

Data  21. grudnia 

Rodzaj wydarzenia Spotkanie świąteczne 

Odbiorcy 1) osoby niepełnosprawne, związane z Centrum 
2) pracownicy Centrum 

Opis Coroczne spotkanie przedświąteczne, organizowane przez pracowników Centrum.  
W spotkaniu wzięło udział ok. 35 osób. 

  

 

 

 



102 | S t r o n a  
 
 

12. Wykaz uchwał przyjętych w 2015 r. 

13. Wykaz uchwał przyjętych w 2015 r. 

Lp. Data Treść uchwały 

1 Uchwała nr 1  
z 15. stycznia  

Zarząd Fundacji Aktywizacja zgodnie z § 27 pkt. 3 Statutu Fundacji 
postanawia przyjąć dotację w kwocie 138.423,60 zł (słownie złotych: sto 
trzydzieści osiem tysięcy czterysta dwadzieścia trzy 60/100) na podstawie 
aneksu zwiększającego wartość umowy projektu "Akademia kompetencji 
ICT na Podkarpaciu" nr umowy UDA-POKL .09.06.02-18-162/12. 

2 Uchwała nr 1  
z 29. stycznia  

Zarząd Fundacji Aktywizacja, zgodnie z § 27 pkt. 3 Statutu Fundacji, 
postanawia przyjąć dotację na realizację projektu pod nazwą „Młodzi --
>wykwalifikowani-->zatrudnieni”, współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII, Działania 7.2, Poddziałania 7.2.1., 
w kwocie 791.845,20 zł (słownie złotych: siedemset dziewięćdziesiąt jeden 
tysięcy osiemset czterdzieści pięć 20/100). 

3 Uchwała nr 1 
z 26. lutego 

Zarząd Fundacji podejmuje decyzję o zaciągnięciu pożyczki w Polsko 
Amerykańskim Funduszu Pożyczkowym Inicjatyw Obywatelskich  
w wysokości 350.000 zł (słownie złotych: trzysta pięćdziesiąt tysięcy 
00/100) na zapewnienie płynności finansowej dwóch projektów :  
1) "Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich  
i małomiasteczkowych"  
2) "Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych – 
Oddziały Bydgoszcz i Łódź". 
Pożyczka zostanie spłacona po otrzymaniu transzy, jednak nie później niż do 
dnia 15. czerwca 2015. Czynności dotyczące dopełnienia formalności, 
związanych z podpisaniem umowy pożyczki i weksla in blanco, 
stanowiącego zabezpieczenie spłaty pożyczki, powierza się Agacie Gawskiej 
– Wiceprezes 
Zarządu Fundacji oraz Bartoszowi Mioduszewskiemu – Prezesowi 
ZarząduFundacji.  

4 Uchwała nr 1  
z 27. lutego 

Zarząd Fundacji Aktywizacja zgodnie z § 27 pkt. 3 Statutu Fundacji 
postanawia przyjąć dotację  na realizację projektu pod nazwą „Rozwiń 
swoje kompetencje ”, finansowanego ze środków Powiatowego Urzędu 
Pracy w Warszawie w ramach Programu Aktywizacja i Integracja  w kwocie  
140.560,00 zł (słownie  złotych: sto czterdzieści tysięcy pięćset sześćdziesiąt 
00/100). 

5 Uchwała nr 1  
z 17. marca 

Zarząd Fundacji Aktywizacja postanawia: 
1. Zmienić strukturę organizacyjną Fundacji. Dokument w załączeniu. 
2. Zmienić nazwę stanowiska Kierownik Oddziału na Dyrektor Oddziału. 
3. Zmienić nazwę Pionu Strategii i Rozwoju na Pion Badań i Rozwoju. 

6 Uchwała nr 2 
z 17. marca 

Zarząd Fundacji Aktywizacja  zgodnie z § 27 pkt. 3 Statutu Fundacji 
postanawia przyjąć dotację na realizację projektu pod nazwa „Od Konwencji 
ONZ do Społecznej Inwencji”,  finansowanego ze środków Mechanizmu 
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w kwocie 225 000,00 
(słownie złotych: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy). 

7 Uchwała nr 3  
z 17. marca 

Zarząd Fundacji Aktywizacja przyjmuje z dniem 17. marca 2015 roku do 
wdrożenia dokument „Strategia Rozwoju Fundacji Aktywizacja na lata 2015-
2016” 
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8 Uchwała nr 1 
z 24. marca 

Zarząd Fundacji Aktywizacja podejmuje decyzję o przystąpieniu do Sieci 
Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy. 

9 Uchwała nr 2  
z 24. marca 

Zarząd Fundacji Aktywizacja upoważnia Agatę Gawską – Wiceprezes 
Zarządu do reprezentowania Fundacji Aktywizacja w Sieci Pozarządowych 
Instytucji Rynku Pracy, w tym podpisania porozumienia tworzącego sieć.  

10 Uchwała nr 1  
z 30. marca 

Na podstawie § 5 Regulaminu wynagradzania pracowników, uchwala się, co 
następuje 
1.Zarząd Fundacji Aktywizacja postanawia zasilić fundusz premiowy kwotą 
83 965,14 złotych(słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące  dziewięćset 
sześćdziesiąt pięć 14/100 złotych). 
2. Zarząd Fundacji po uzyskaniu opinii bezpośrednich przełożonych, kierując 
się kryteriami oceny: wypracowane rezultaty i zaangażowanie, przyznaje 
premie motywacyjne pracownikom w kwocie Łącznej brutto brutto (z 
kosztami pracodawcy): 83 965,14 złotych(słownie: osiemdziesiąt trzy 
tysiące  dziewięćset sześćdziesiąt pięć 14/100 złotych). 
3. Listę osób uprawnionych oraz wysokość przyznanej premii określa 
Załącznik nr.1 do niniejszej Uchwały. 
4. Informacja o przyznanych premiach zostanie przekazana pracownikom 
przez bezpośrednich przełożonych. 
5. Premie zostaną wypłacone w terminie wypłaty najbliższego 
wynagrodzenia. 
6. Wykonanie Uchwały powierza się Pavlinie Suchankovej - Dyrektorowi 
Pionu Finansów i Administracji. 

11 Uchwała nr 1  
z 31. marca 

Zarząd Fundacji Aktywizacja, z uwagi na trudną sytuację finansową osób 
niepełnosprawnych, biorących udział w projektach: „Wsparcie środowiska 
osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych” oraz 
„Profesjonalni niepełnosprawni na Dolnym Śląsku” (w których jedną z form 
wsparcia są stypendia stażowe i rehabilitacyjne), podjął decyzję  
o odstąpieniu od żądania zwrotu i zaliczeniu w ciężar kosztów działalności 
statutowej nienależnych świadczeń wypłaconych omyłkowo w kwotach 
wyższych niż należne na łączną sumę 8 732,77 zł (słownie złotych: osiem 
tysięcy siedemset trzydzieści dwa 77/100), w roku 2014 osobom 
wymienionym w załączniku do niniejszej uchwały.  
Żądanie zwrotu świadczeń z dużym prawdopodobieństwem stanowiłoby dla 
ww. osób nadmierne obciążenie i niweczyłoby skutki udzielonej pomocy. 
Uchwałę podjęto jednomyślnie.   

12 Uchwała nr 1 
z 09. kwietnia 

Zarząd Fundacji zgodnie z § 27 pkt. 3 Statutu Fundacji postanawia przyjąć 
dotację na realizację projektu pod nazwą „Realizacja działań w zakresie 
integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze 
świadczeń pomocy społecznej uczestniczących w Programie Aktywizacja i 
Integracja w 2015 r. ” finansowanego ze środków Powiatowego Urzędu 
Pracy w Warszawie w ramach Programu Aktywizacja 
i Integracja, na kwotę 70.280,00 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt tysięcy 
dwieście osiemdziesiąt). 

13 Uchwała nr 1  
z 16. kwietnia 

Zarząd Fundacji Aktywizacja zgodnie z § 27 pkt. 3 Statutu Fundacji 
postanawia przyjąć dotację na realizację projektu pod nazwą „Realizacja 
działań w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych 
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej uczestniczących w 
Programie Aktywizacji i Integracji w 2015 r. w Jeleniej Górze” , 
finansowanego ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze,  w 
kwocie 33.600,00 zł (słownie złotych: trzydzieści trzy tysiące sześćset). 
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14 Uchwała nr 1 
z 20. kwietnia 

Zarząd Fundacji Aktywizacja  podejmuje decyzję o zaciągnięciu pożyczki 
w Funduszu Pożyczkowym PAFPIO w wysokości 500.000 zł (słownie złotych: 
pięćset tysięcy). Pożyczka przeznaczona będzie na cele statutowe Fundacji i 
spłacona zostanie ze środków otrzymanych w ramach realizowanych 
projektów finansowanych ze środków PFRON:  
1. Krok do samodzielności – okres od 01-04-2015 do 31-03-2016 
2. Od samodzielności do aktywności – okres od 01-04-2015 do 31-03-2016 
3. Profesjonalni niepełnosprawni – okres od 01-04-2015 do 31-03-2016 
Czynności dotyczące dopełnienia formalności związanych z podpisaniem 
umowy pożyczki i weksla in blanco, stanowiącego zabezpieczenie spłaty 
pożyczki, powierza się Agacie Gawskiej – Prezesowi Zarządu oraz Pavlinie 
Suchankovej – Wiceprezesowi Zarządu. 

15 Uchwała nr 1 
z 24. kwietnia 

Zarząd Fundacji Aktywizacja zgodnie z § 27 pkt. 3 Statutu Fundacji 
postanawia przyjąć dotację na realizację projektu pod nazwą „Program 
Aktywizacja i Integracja w powiecie strzelińskim w 2015 roku ”,  
finansowanego ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelinie w 
ramach Programu Aktywizacja i Integracja, w kwocie  32.480,00 zł (słownie 
złotych: trzydzieści dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt). 

16 Uchwała nr 1  
z 12. maja 

Zarząd Fundacji Aktywizacja zgodnie z § 27 pkt. 3 Statutu Fundacji 
postanawia przyjąć dotację na realizację projektu pod nazwą „: On Inclusion 
– zintegrowani –świadomi – aktywni”, współfinansowanego ze środków 
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w kwocie  148 325 zł (słownie złotych: 
sto czterdzieści osiem tysięcy trzysta dwadzieścia pięć).  

17 Uchwała nr 1  
z 14. maja 

Zarząd Fundacji Aktywizacja zgodnie z § 27 pkt. 3 Statutu Fundacji 
postanawia przyjąć dotację na realizację projektu pod nazwą „Realizacja 
działań w zakresie integracji i reintegracji społecznej 40 osób bezrobotnych 
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej uczestniczących Programie 
Aktywizacja i Integracja w 2015 r. na terenie powiatu oleśnickiego”,  
finansowanego ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy w 
ramach Programu Aktywizacja i Integracja w kwocie 44.800,00 zł (słownie 
złotych: czterdzieści cztery tysiące osiemset). 

18 Uchwała nr 1  
z 18. maja 

Zarząd Fundacji Aktywizacja przyjmuje z dniem 18. maja 2015 r. dokument 
pod nazwą „Plan Strategiczny Fundacji Aktywizacja na lata 2015-2016”, 
oparty o priorytety Strategii, zatwierdzone przez Radę Fundacji na 
posiedzeniu w dniu 4. lutego 2015 r. Podstawą przyjęcia powyższej uchwały 
są informacje zawarte w: 
1) protokole posiedzenia Rady Fundacji z dnia 4. lutego 2015 r., w którym 
widnieje zapis, że Rada Fundacji jednogłośnie zaakceptowała priorytety, 
zawarte w dokumencie „Strategia Fundacji na lata 2015-2016”, ale nie 
przyjęła samego dokumentu; 
2) uchwale Zarządu Fundacji z dnia 17. marca 2015 r. w sprawie przyjęcia 
dokumentu „Strategia Rozwoju Fundacji Aktywizacja na lata 2015-2016”; 
3) protokole posiedzenia Rady Fundacji z dnia 18. marca 2015 r., w którym 
widnieje zapis, że Rada Fundacji potwierdziła nieprzyjęcie dokumentu 
„Strategia Rozwoju Fundacji Aktywizacja na lata 2015-2016” na posiedzeniu 
w dniu 4. lutego 2015 r. 

19 Uchwała nr 1  
z 28. maja 

Zarząd Fundacji Aktywizacja upoważnia Agatę Gawską - Prezesa Zarządu 
Fundacji Aktywizacja, do reprezentowania Fundacji Aktywizacja  
w Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. 

20 Uchwała nr 2  
z 28. maja 

Zarząd Fundacji Aktywizacja postanawia zmienić adres siedziby głównej 
Fundacji na Chałubińskiego 9/9a, 02-004 Warszawa.   
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21 Uchwała nr 1  
z 08. czerwca 

Zarząd Fundacji Aktywizacja zgodnie z § 27 pkt. 3 Statutu Fundacji 
postanawia przyjąć dotację na realizację projektu pod nazwą „Aktywni 
niepełnosprawni” finansowanegoj ze środków Urzędu Miasta Białystok w 
kwocie 11.110, 00 zł (słownie złotych: jedenaście tysięcy sto dziesięć).  

22 Uchwała nr 1 
z 26. czerwca 

Zarząd Fundacji Aktywizacja zgodnie z § 27 pkt. 3 Statutu Fundacji 
postanawia przyjąć dotację na realizację projektu pod nazwą „Realizacja 
działań w zakresie integracji społecznej osób bezrobotnych z powiatu 
piskiego korzystających ze świadczeń pomocy społecznej uczestniczących 
Programie Aktywizacja i Integracja (PAI) w 2015 r. ” finansowanego ze 
środków Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu w ramach Programu 
Aktywizacja i Integracja w kwociei 44.800, 00 zł (słownie złotych: 
czterdzieści cztery tysiące osiemset). 

23 Uchwała nr 1  
z 29. czerwca 

Zarząd Fundacji Aktywizacja zgodnie z § 27 pkt. 3 Statutu Fundacji 
postanawia przyjąć dotację na realizację projektu pod nazwą „Realizacja 
działań w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych 
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej uczestniczących w PAI” 
finansowanego ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich w 
ramach Programu Aktywizacja i Integracja w kwocie 5.600, 00 zł (słownie 
złotych: pięć tysięcy sześćset 00/100). 

24 Uchwała nr 2 
z 29. czerwca 

Zarząd Fundacji Aktywizacja zgodnie z § 27 pkt. 3 Statutu Fundacji 
postanawia przyjąć dotację na realizację projektu pod nazwą „Realizacja 
działań w zakresie integracji społecznej  osób bezrobotnych korzystających 
ze świadczeń pomocy społecznej uczestniczących w Programach 
Aktywizacja  
i Integracja w 2015 roku” finansowanego ze środków Powiatowego Urzędu 
Pracy w Turku w ramach Programu Aktywizacja i Integracja w kwocie 
11.200,00 zł (słownie złotych: jedenaście tysięcy dwieście 00/100). 

25 Uchwała nr 1  
z 02. lipca 

Zarząd Fundacji Aktywizacja zgodnie z § 27 pkt. 3 Statutu Fundacji 
postanawia przyjąć dotację na realizację projektu pod nazwą „Kilka kroków 
naprzód” finansowanego ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w 
Mogilnie w ramach Programu Aktywizacja i Integracja w kwocie 18.900 zł 
(słownie złotych: osiemnaście tysięcy dziewięćset). 

26 Uchwała nr 1  
z 07. lipca 

Zarząd Fundacji Aktywizacja przyjmuje z dniem 07 lipca 2015 r. 
zaktualizowane dokumenty "Regulamin wynagradzania pracowników" oraz 
"Regulamin pracy Fundacji Aktywizacja" 

27 Uchwała nr 2  
z 07. lipca 

Zarząd Fundacji Aktywizacja, podejmuje decyzję o zaciągnięciu pożyczki  
w Funduszu Pożyczkowym PAFPIO w wysokości 517.200, 000 zł (słownie 
złotych: pięćset siedemnaście tysięcy dwieście). 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 Agacie Gawskiej – Prezesowi Zarządu – oraz Pavlinie 
Suchankovej – Wiceprezesowi Zarządu. 

28 Uchwała nr 3  
z 07. lipca 

Zarząd Fundacji Aktywizacja zgodnie z § 27 pkt. 3 Statutu Fundacji 
postanawia przyjąć dotację  na realizację projektów pod nazwą: 
1) „Od samodzielności do aktywności zawodowej” finansowanego ze 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 
kwotę 669 264,64 zł (słownie złotych: sześćset sześćdziesiąt dziewięć 
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tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery 64/100); 
2) „Krok do samodzielności” finansowanego ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na kwotę 1 354 994,62 zł 
(słownie złotych: jeden milion trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset 
dziewięćdziesiąt cztery 62/100); 
3) „Profesjonalni niepełnosprawni” finansowanego ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na kwotę 1 
609 136,77 zł (słownie złotych: jeden milion sześćset dziewięć tysięcy sto 
trzydzieści sześć 77/100). 

29 Uchwała nr 4  
z 07. lipca 

Zarząd Fundacji Aktywizacja zgodnie z § 27 pkt. 3 Statutu Fundacji 
postanawia przyjąć dotację  na realizację projektu pod nazwą „Urząd dla 
każdego – poprawa dostępności serwisów internetowych Powiatowych 
Urzędów Pracy” finansowanego ze środków Ministerstwa Administracji i 
Cyfryzacji w kwocie  96 871,50 zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt sześć 
tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden 50/100). 

30 Uchwała nr 1  
z 20. lipca 

Zarząd Fundacji Aktywizacja zgodnie  z § 27 pkt. 3 Statutu Fundacji 
postanawia przyjąć dotację na realizację projektu pod nazwą „Realizacja 
działań w zakresie integracji społecznej osób bezrobotnych korzystających 
ze świadczeń pomocy społecznej uczestniczących w Programie Aktywizacja 
i Integracja (PAI) w 2015r ” finansowanego ze środków Powiatowego 
Urzędu Pracy w Łowiczu w ramach Programu Aktywizacja i Integracja w 
kwocie 6.300 zł (słownie złotych: sześć tysięcy trzysta). 

31 Uchwała nr 1  
z 30. lipca 

Zarząd Fundacji Aktywizacja zgodnie  z § 27 pkt. 3 Statutu Fundacji 
postanawia przyjąć dotację na realizację projektu pod nazwą „Realizacja 
działań w zakresie integracji społecznej osób bezrobotnych korzystających 
ze świadczeń pomocy społecznej uczestniczących w Programie Aktywizacja 
i Integracja (PAI) w 2015r ” finansowanego  ze środków Powiatowego 
Urzędu Pracy w Siemiatyczach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja 
w kwocie  10 640 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy sześćset czterdzieści).  

32 Uchwała nr 1  
z 11. sierpnia 

Zarząd Fundacji Aktywizacja postanawia:  § 1 w Regulaminie zakupów 
wprowadzić § 4a  o brzmieniu:  
§ 4a Zakupy z wolnej ręki   
1. w przypadku zlecania zakupu usług projektów:  
a) realizowanych w ramach Programu Aktywizacja i Integracja,  
b) realizowanych w ramach działalności gospodarczej  
stosuje się tryb zakupów z wolnej ręki wobec wszystkich pozycji 
budżetowych i zakupów usług i dostaw.  
2. Postępowanie dotyczy wszystkich wydatków związanych z zakupem 
towarów i usług w ramach danego projektu (o ile zakup dotyczy 
konkretnego projektu) w całym okresie jego realizacji tj. również 
dotyczących zaangażowania personelu projektu na podstawie umów 
cywilnoprawnych.  
3. Zakup z wolnej ręki następuje poprzez znalezienie jednego dostawcy i 
ew. negocjacje tylko z jednym wykonawcą /dostawcą.  
4. Postępowanie zw. z zakupem z wolnej ręki polega na:  
a. znalezieniu jednego usługodawcy/dostawcy spełniającego kryteria 
określone w projekcie / pozycji budżetowej projektu określonego w § 4 ap 
kt. 1 lub 2  
b. wyborze usługodawcy dostawcy  
5. Potwierdzeniem wyboru wykonawcy/dostawcy jest w szczególności:  
a. pisemna umowa z wykonawcą /dostawcą   
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lub  
b. zlecenie wykonania usługi /zamówienie lub zakup towaru.  
6. Zakup usług dostaw lub robót budowlanych musi być udokumentowany 
fakturą/rachunkiem.  
7. Decyzję o zakupie podejmuje kierownik jednostki lub członek Zarządu lub 
osoba przez niego upoważniona.  
7. Zarząd Fundacji może odrębna regulacją rozszerzyć zakres stosowania 
trybu zakupów z wolnej ręki do innych projektów lub ich części 
(konkretnych pozycji budżetowych). 
 

33 Uchwała nr 1 
z 17. sierpnia 

Zarząd Fundacji Aktywizacja zgodnie z § 27 pkt. 3 Statutu Fundacji 
postanawia przyjąć dotację na realizację projektu pod nazwą „I.M.P.U.L.S. – 
Inicjatywa motywacji potencjału uśpionej lokalnej społeczności”, 
finansowanego ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w 
Poznaniu w kwocie 60.000,00 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt tysięcy). 

34 Uchwała nr 1 
z 31. sierpnia 

Zarząd Fundacji zgodnie z § 27 pkt. 3 Statutu Fundacji postanawia przyjąć 
dotację na realizację projektu pod nazwą „Realizacja działań w zakresie 
integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze 
świadczeń pomocy społecznej uczestniczących w Programie Aktywizacja i 
Integracja w 2015 roku ” finansowanego ze środków Powiatowego Urzędu 
Pracy w Zambrowie w ramach Programu Aktywizacja i Integracja w kwocie 
11 200, 00 zł (słownie złotych: jedenaście tysięcy dwieście). 

35 Uchwała nr 1 
z 9. września 

Zarząd Fundacji Aktywizacja  postanawia w Regulaminie zakupów § 4a pkt 7 
Zakupy z wolnej ręki, rozszerzyć zakres stosowania trybu zakupów do 
pozycji budżetowych projektu I.M.P.U.L.S. – Inicjatywa motywacji 
potencjału uśpionej lokalnej społeczności (instytucja finansująca: 
Województwo Wielkopolskie): 
  

Rodzaj kosztów 
Koszt całkowity 

(w zł) 

4. Trenerzy samodzielności (umowa cywilnoprawna, 5 osób x 
150 h = 750 h) 13 500,00 

6. Koszty wizyty u fryzjera (średnio 1 h dla każdego 
uczestnika projektu) 1 500,00 

7. Przeprowadzenie zajęć grupowych dla uczestników 
projektu przez stylistę (5 grup x 2h = 10h)  600,00 

8. Przeprowadzenie zajęć indywidualnych dla uczestników 
projektu przez stylistę (50 osób x 1 h)  2 400,00 

9. Koszty fotografa - wykonanie i wywołanie zdjęcia do CV 
(dla każdego uczestnika projektu) 1 500,00 

10.Materiały szkoleniowe i pomocnicze do prowadzenia 
zajęć, testy, art. piśmiennicze, biurowe dla uczestników 
projektu, itp.  1 750,00 

11.Poczęstunek dla uczestników projektu podczas zajęć 
(kawa, herbata, ciastka, itp.) 1 800,00 

12.Zwrot kosztów dojazdu uczestników do miejsca wsparcia 
(średnio 50 zł na uczestnika) 1 800,00 

 
 

36 Uchwała nr 1  
z 11. września 

Zarząd Fundacji Aktywizacja zgodnie z § 27 pkt. 3 Statutu Fundacji 
postanawia przyjąć dotację na realizację projektu pod nazwą „Realizacja 
działań w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych 
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej uczestniczących w 
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Programie Aktywizacja i Integracja w 2015 r.” finansowanego ze środków 
Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Opolskich w ramach Programu 
Aktywizacja i Integracja w kwocie  11.200, 00 zł (słownie złotych: jedenaście 
tysięcy dwieście).  

37 Uchwała nr 1  
z 30. września 

Zarząd Fundacji Aktywizacja zgodnie z § 27 pkt. 3 Statutu Fundacji 
postanawia przyjąć dotację na realizację projektu pod nazwą „Realizacja 
działań  w zakresie integracji społecznej osób bezrobotnych korzystających 
ze świadczeń pomocy społecznej uczestniczących Programie Aktywizacja i 
Integracja w 2015 r.” finansowanego ze środków Powiatowego Urzędu 
Pracy w Łomży w ramach Programu Aktywizacja i Integracja na kwotę 
11.200, 00 zł (słownie złotych: jedenaście tysięcy dwieście). 

38 Uchwała nr 1 z 
 28. października 

Zarząd Fundacji Aktywizacja postanawia w Regulaminie zakupów § 4a pkt 7 
Zakupy z wolnej ręki, rozszerzyć zakres stosowania trybu zakupów do 
pozycji budżetowych projektu „Aktywni niepełnosprawni”, instytucja 
finansująca Miasto Białystok: 
 

Rodzaj kosztów 
Koszt całkowity 

(w zł) 

Trener aktywności fizycznej (warsztaty i doradztwo) 640 

Trener rozwijania zainteresowań (warsztaty) 1500  

Eksperci na dniach tematycznych  450 

Materiały szkoleniowe na warsztaty 700 

Poczęstunek na formach wsparcia 500 
 

39 Uchwała nr 2 z 
 28. października 

Z uwagi na konieczność dostosowania Polityki Rachunkowości Fundacji 
Aktywizacja (dawniej: Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom 
Niesprawnym Ruchowo) do aktualnie obowiązujących przepisów prawa 
oraz w celu rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji (art. 8 ust. 2 
ustawy o rachunkowości), Zarząd wprowadza od dnia 01. stycznia 2015 r. 
zmiany do Polityki Rachunkowości.  
Zmiany zostają wprowadzone poprzez ustanowienie nowego jednolitego 
tekstu. Polityka rachunkowości stanowi załącznik do Uchwały Zarządu. 
 

40 Uchwała nr 1 z 
dnia 23.11.2015 

W  sprawie rzeprowadzenia inwentaryzacji.  
Na podstawie art. 26 i art. 27 ustawy o rachunkowości z dnia 29. września 
1994 roku (Dz. U. z 2013 r., poz.330, ze zm.) Zarząd Fundacji Aktywizacja 
zarządza przeprowadzenie inwentaryzacji według stanu na dzień 30. 
października 2015 r. (w przypadku spisu, określonego w punkcie 7 – stan na 
31. grudnia 2015 r.) 
Do wykonania czynności inwentaryzacyjnych Zarząd Fundacji Aktywizacja 
powołuje: 
1) Komisję Inwentaryzacyjną w składzie: 
Pavlina Suchankova – Przewodnicząca 
Karolina Haber-Chaber – Członkini; 
2) dziesięć Zespołów Spisowych (skład osobowy poszczególnych Zespołów 
Spisowych znajduje się w Załączniku nr 1 niniejszej uchwały). 
Obowiązujące zasady: 
1. Termin przeprowadzenia inwentaryzacji: od 23. listopada 2015 r. do 31. 
grudnia 2015 r. 
2. Osoby powołane w skład Komisji Inwentaryzacyjnej oraz Zespołów 
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Spisowych ponoszą pełną odpowiedzialność za właściwe oraz zgodne z 
przepisami przeprowadzenie inwentaryzacji.  
3. Arkusze spisu z natury są dokumentami ścisłego zarachowania, tzn. 
podlegają ścisłemu rozliczeniu z ich pobierania i korzystania. 
4. Arkusze spisowe generowane są z programu Symfonia Środki Trwałe i 
zawierają: nazwę Oddziału, którego dotyczy inwentaryzacja, skład Zespołu 
Spisowego, datę rozpoczęcia 
i zakończenia inwentaryzacji, nazwę i numer ewidencyjny środków 
trwałych.  
5. Zespoły Spisowe dokonują spisu z natury w obecności Dyrektorów 
Oddziałów.  
6. Inwentaryzację należności z tytułu dostaw i usług, według stanu na dzień 
30. października 2015 r., przeprowadzają pracownicy Działu Księgowości 
Fundacji drogą potwierdzenia sald.  
7. Inwentaryzację środków pieniężnych, znajdujących się w kasie oraz na 
rachunkach bankowych, weryfikację sald wartości niematerialnych i 
prawnych, sald należności i zobowiązań publicznoprawnych, sald 
udzielonych pożyczek, sald rozliczeń międzyokresowych kosztów i 
przychodów przeprowadzają pracownicy Działu Księgowości Fundacji, 
według stanu na dzień 31. grudnia 2015 r.  
8.1. Niezwłocznie po zakończeniu spisu Zespoły Spisowe oraz pracownicy 
Działu Księgowości Fundacji przekazują Komisji Inwentaryzacyjnej protokoły 
inwentaryzacji. 
8.2. Komisja Inwentaryzacyjna stwierdza poprawność protokołów pod 
względem formalnym. 
9. Termin zakończenia wszystkich prac inwentaryzacyjnych wyznacza się na 
dzień 31. grudnia 2015 r..  

41 Uchwała nr 2  
z 23. listopada 

Zarząd Fundacji Aktywizacja zgodnie z § 27 pkt. 3 Statutu Fundacji 
postanawia przyjąć dotację na realizację projektu pod nazwą „Miejskie targi 
pracy dla osób z niepełnosprawnością” finansowanego ze środków Urzędu 
Miasta Białystok w  kwocie  9 520, 00 zł (słownie złotych: dziewięć tysięcy 
pięćset dwadzieścia).  

42 Uchwała nr 1  
z 18. grudnia 

Zarząd Fundacji Aktywizacja postanawia przyjąć pożyczkę w wysokości 263 
000 zł ( słownie złotych: dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące)  w celu 
zrealizowania na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju cyklu 
szkoleń horyzontalnych z zakresu zasady równości szans i niedyskryminacji, 
w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 

 

Załączniki do uchwał gromadzone są w Biurze Zarządu Fundacji.  

 

 
 

 



110 | S t r o n a  
 
 

14. Przychody 

Przychody 13.844.203,88 

Spadek 0 

Zapis 0 

darowizny, w tym: 443.421,21 

– 1% podatku  22.593,58 

– od osób fizycznych 21.946,30 

– od osób prawnych 45.600,00 

– rzeczowe 4.129,31 

– nieodpłatne świadczenie usług (google grants) 349.152,02 

dotacje, w tym: 13.008.023,51 

– z budżetu państwa i środków samorządowych 1.910.509,71 

– ze środków europejskich 7.059.162,34 

– ze środków PFRON 3.805.215,02 

– ze środków krajowych organizacji pozarządowych 151.884,44 

– ze środków zagranicznych 81.252,00 

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

 

260.745,67 

pozostałe przychody operacyjne 5.453,44 

działalność gospodarcza 125.886,90 

– w tym zrealizowane usługi dla podmiotów państwowych i samorządowych 83.142,25 

przychody finansowe 673,15 

Wynik na działalności gospodarczej wynosił . W 2015 r. stosunek przychodu 
osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego  
z pozostałych źródeł wynosił 0,9 % 

1.771,80 

Wysokość kosztów wydatkowanych na:  

koszty działalności działań statutowych 13.659.448,67 

koszty działalności administracyjnej fundacji 295.254,41 

działalność gospodarcza 124.115,10 

pozostałe koszty 342.219,88 

koszty finansowe 78.607,47 
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Dane o:  

liczbie osób zatrudnionych w Fundacji:  

umowa o pracę – liczba osób (średniorocznie) 157,82 

średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty, w tym: 145,14 

– kierownicy/dyrektorzy działów  19,22 

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

115,15 

– pracownicy działu finansowo–księgowego 10,77 

– osoby zatrudnione wyłącznie w działalności gospodarczej  0,00 

umowa o dzieło i umowa zlecenie  390 

łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację (brutto) 8.558.315,60 

w tym wynagrodzenia za prace zlecone i umowy o dzieło – cele statutowe 1.789.412,18 

w tym wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę o pracę (brutto rocznie) 5.662.296,88 

w tym wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej 9.183,02 

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 

421.697,27 

z tytułu pełnienia funkcji w organie Fundacji 77.779,92 

z tytułu wykonywania innych zadań, w tym:  

– wynagrodzenia brutto  320.471,65 

– premie 17.445,70 

– wynagrodzenia w naturze 0,00 

z tytułu kierowania działalnością gospodarczą 0,00 

wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło 1.879.787,02 

przeciętne wynagrodzenie brutto osób zatrudnionych w Fundacji  

pracownika  3.410,82 

członka zarządu 1.554,09 

członka organu nadzoru 130,56 

maksymalne wynagrodzenie brutto osób zatrudnionych w Fundacji  

pracownika  9.200,00 

członka zarządu 2.500,00 

członka organu nadzoru 1.300,00 

kwoty ulokowane na rachunkach bankowych:  1.330.897,65 
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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 5.671,22 

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

 

aktywa  1.772.230,11 

zobowiązania krótkoterminowe 1.098.347,64 

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  587.501,45 

koszty  586.337,22 

Wyniki 1.164,23 

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

 Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
 Jednostek odpowiedzialnych za wdrożenie Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki 
 Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji 
 Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 
 Ministerstwa Rozwoju 
 Miasta Stołecznego Warszawy, Miasta Białystok 
 Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu 
 Powiatowego Urząd Pracy w Jeleniej Górze - Program Aktywizacja i Integracja 
 Powiatowego Urząd Pracy w Strzelinie - Program Aktywizacja i Integracja 
 Powiatowego Urząd Pracy w Piszu - Program Aktywizacja i Integracja 
 Powiatowego Urząd Pracy w Oleśnicy - Program Aktywizacja i Integracja 
 Powiatowego Urząd Pracy w Łowiczu - Program Aktywizacja i Integracja 
 Powiatowego Urząd Pracy w Turku - Program Aktywizacja i Integracja 
 Powiatowego Urząd Pracy w Koninie - Program Aktywizacja i Integracja 
 Powiatowego Urząd Pracy w Mogilne - Program Aktywizacja i Integracja 
 Powiatowego Urząd Pracy w Zambrowie - Program Aktywizacja i Integracja 
 Powiatowego Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich - Program Aktywizacja 

i Integracja 
 Powiatowego Urząd Pracy w Kościanie - Program Aktywizacja i Integracja 
 Powiatowego Urząd Pracy w Łomży - Program Aktywizacja i Integracja 
 Powiatowego Urząd Pracy w Siemiatyczach - Program Aktywizacja i Integracja 
 Biura Rzecznika Praw Obywatelskich 

 

1) Informacje o rozliczeniach Fundacji z budżetem z tytułu ciążących 
zobowiązań podatkowych, a także informacje w sprawie składanych 
deklaracji podatkowych 
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a) zobowiązania z tytułu podatków 57.729,80 

b) zobowiązania z tytułu ubezpieczeń 111.193,90 

Powyższe zobowiązania zostały zapłacone w I kwartale 2016 roku.  

Fundacja składa zeznanie CIT-8 o osiągniętych dochodach, jest płatnikiem składek 
ZUS i podatku od wynagrodzeń i za rok 2015 złożyła deklaracje PIT-4 i PIT-8R, 
podatnikiem podatku VAT– składa deklarację VAT-7 w terminach comiesięcznych. 
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15. Kredyty i pożyczki 

W okresie sprawozdawczym Fundacja zaciągała kredyty i pożyczki na realizację zadań i projektów, w celu 

zapewnienia ich płynności finansowej. Fundacja jest w trakcie spłaty dwóch zobowiązań kredytowych, 

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 2770-967/F/12/2014 z Polsko-Amerykańskiego Funduszu Pożyczkowego Inicjatyw 

Obywatelskich Sp. z o.o. Umowa pożyczki z dnia 18. grudnia 2014 r. Kwota 100.000,00 zł (słownie 

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

Pożyczkobiorcy” – projekt „Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych – 

Oddziały Bydgoszcz i Łódź”. Pożyczka spłacona 22. stycznia 2015 r. 

2. Pożyczka nr 2771-968/F/12/2014 z Polsko-Amerykańskiego Funduszu Pożyczkowego Inicjatyw 

Obywatelskich Sp. z o.o. Umowa pożyczki z dnia 18. grudnia 2014 r. Kwota 315.000, 00 zł (słownie 

złotych: trzysta piętnaście tysięcy 00/100). Cel pożyczki: „Wydatki związane z prowadzeniem 

statutowej działalności Pożyczkobiorcy” – projekt „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych  

z terenów wiejskich i małomiasteczkowych”. Pożyczka spłacona 22. stycznia 2015 r. 

3. Pożyczka nr 2797/F/02/2015 z Polsko-Amerykańskiego Funduszu Pożyczkowego Inicjatyw 

Obywatelskich Sp. z o.o. Umowa pożyczki z dnia 27. lutego 2015 r. Kwota 350.000, 00 zł (słownie 

złotych: trzysta pięćdziesiąt tysięcy 00/100). Cel pożyczki: „Wydatki związane z prowadzeniem 

statutowej działalności Pożyczkobiorcy”. Pożyczka spłacona 2. lipca 2015 r. 

4. Pożyczka nr 2818/F/04/2015 z Polsko-Amerykańskiego Funduszu Pożyczkowego Inicjatyw 

Obywatelskich Sp. z o.o. Umowa pożyczki z dnia 22.kwietnia 2015 r. Kwota 500.000, 00 zł (słownie 

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

działalności Pożyczkobiorcy”. Pożyczka spłacona 31. lipca 2015 r. 

5. 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. maja 2016 r. 

6. 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. maja 2016 r. 

7. 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. sierpnia 2016 r. 

8. 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 zł (słownie 

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

działalności Pożyczkobiorcy”. Termin spłaty pożyczki – 25. sierpnia 2016 r. 

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

Obywatelskich Sp. z o.o. Umowa pożyczki z dnia 29. lipca 2015 r. Kwota 60.000,00 zł (słownie 

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

działalności Pożyczkobiorcy”. Termin spłaty pożyczki – 25. sierpnia 2016 r. 
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10. Pożyczka nr 2864-1017/F/07/2015 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 

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

prowadzeniem statutowej działalności Pożyczkobiorcy”. Termin spłaty pożyczki – 25. grudnia 2016 r. 

11. Pożyczka nr 2013/03/14 z Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. Umowa pożyczki 

z dnia 28. marca 2013 r. Kwota 140.000,00 zł (słownie złotych: sto czterdzieści tysięcy 00/100). Cel 

pożyczki: „Rozwój działalności gospodarczej” (remont lokalu, usługi informatyczne, promocyjne  

i działania operacyjne). Pożyczka spłacona 22. grudnia 2015 r.  

12. 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 25. marca 2018 r.  

13. 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. Pożyczka jest współfinansowana przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa w ramach 

projektu „Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej”, realizowanego przez 

Bank Gospodarstwa Krajowego. Pożyczka stanowi pomoc de minimis. Cel pożyczki: „Sfinansowanie 

kosztów związanych z rozwojem działalności gospodarczej”. Pożyczka w trakcie spłaty – ostatnia rata 

22. marca 2019 r. 

14. Pożyczka nr 2015/12/3 z Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. Umowa pożyczki  

z dnia 18. grudnia 2015 r. Kwota 263.000,00 zł (słownie złotych: dwieście sześćdziesiąt trzy 00/100). 

Cel pożyczki: „Utrzymanie płynności finansowej Fundacji”. Termin spłaty pożyczki – 25. kwietnia  

2016 r.  

 

Fundacja posiada także kartę kredytową Mastercard Banku Polska Kasa Opieki SA, z datą ważności  

31. października 2018, na kwotę 2.000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące). Obciążenie karty na dzień  

31. grudnia 2015 r. wynosiło 243,54 zł (słownie złotych: dwieście czterdzieści trzy 54/100). 
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