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Fundacja Aktywizacja 
(do 16 września 2013 r. – Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo) 

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

REGON: 006229672; NIP: 527-13-11-973; KRS: 0000049694 (Fundacja założona 25 września 1990 r.) 

Tel. (+48) 225301850; E-mail: fundacja@idn.org.pl; WWW: http://aktywizacja.org.pl 

OPP 23 lipca 2004 r.; Instytucja Szkoleniowa (certyfikat 2.14/00263/2005); Agencja Pośrednictwa 
Pracy (certyfikat 947/1a); Agencja Doradztwa Personalnego (certyfikat 974/2) 

Biuro Zarządu Fundacji Aktywizacja: ul. Narbutta 49/51, 02-529 Warszawa, tel. 22 654 75 51 

Biuro Zarządu – Pion Finansów i Administracji: ul. Elektoralna 26, 00-892 Warszawa, tel. 22 530 18 

50 

Konto bankowe: 46 1240 5918 1111 0000 4907 3434; Wpłaty 1% podatku: 50 1240 5918 1111 0000 4910 6536 

 

Władze Fundacji 

Zarząd Fundacji do 9 kwietnia 

Prezes Zarządu 
 Agata Agnieszka Gawska 

Członkowie Zarządu: 
 Pavlina Suchankova – Wiceprezes Zarządu 
 Przemysław Żydok – Wiceprezes Zarządu 
 Sylwia Daniłowska 

 

Zarząd Fundacji od 10 kwietnia 

Prezes Zarządu 

 Przemysław Żydok 

Członkowie Zarządu: 

 Sylwia Daniłowska – Wiceprezes Zarządu 
 Pavlina Suchankova – Wiceprezes Zarządu 
 Dariusz Gosk 
 Agata Wiśniewska–Górczewska* 

 

Rada Fundacji 
 Anna Cetnarowicz–Jutkiewicz – Wiceprzewodnicząca 
 Ewa Gąsiorowska–Wirpszo – Przewodnicząca 
 Przemysław Ignatowicz 
 Dagmara Krzesińska** 
 Adam Obtułowicz 
 Piotr Stronkowski 
 Elżbieta Zawistowska – Sekretarz 

 
 

                                                             
* do 31 lipca 2018 r. – Agata Wiśniewska–Górczewska zrezygnowała 27 czerwca z członkostwa w Zarządzie Fundacji. Rezygnacja została 

przyjęta przez Radę Fundacji. 
**

 do 18 czerwca 2018 r. – Dagmara Krzesińska zrezygnowała z uczestnictwa w pracach Rady Fundacji. 

mailto:fundacja@idn.org.pl
http://aktywizacja.org.pl/
javascript:accountClicked(document.forms['aggregationForm'],%20'-10001506002',%200,%20'46124059181111000049073434',%20'accounts',%20'PLN'%20);
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Oddziały Fundacji Aktywizacja 

Oddział w Białymstoku ul. Legionowa 28/601 
15-281 Białystok 

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

www.aktywizacja.org.pl/bialystok 

Oddział w Bydgoszczy* ul. Garbary 2 

85-229 Bydgoszcz 

Tel. 506 941 955 
E-mail: bydgoszcz@idn.org.pl 

www.aktywizacja.org.pl/bydgoszcz 

Oddział w Łodzi ul. Mickiewicza 15A 

90-443 Łódź 

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

www.aktywizacja.org.pl/lodz 

Oddział w  Opolu ul. Reymonta 14/79 

45-066 Opole 

Tel. 77 542 19 01 
E-mail: opole@idn.org.pl 

www.aktywizacja.org.pl/opole 

Oddział w Poznaniu ul. Poznańska 62/101 
60-853 Poznań 

Tel. 61 679 29 94 

E-mail: poznan@idn.org.pl 

www.aktywizacja.org.pl/poznan 

Oddział w Rzeszowie Aleja Rejtana 10 
35-310 Rzeszów 

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

www.aktywizacja.org.pl/rzeszow 

Oddział w Warszawie  ul. Tytusa Chałubińskiego 
9/9A 

02-004 Warszawa 

Tel. 509 251 322 

www.aktywizacja.org.pl 

e-mail: warszawa@idn.org.pl 

chalubinskiego.waw@idn.org.pl 

www.aktywizacja.org.pl/warszawa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
* W marcu 2018 r. po 2-letniej przerwie reaktywowano Oddział w Bydgoszczy. 

mailto:bialystok@idn.org.pl
http://www.aktywizacja.org.pl/bialystok
mailto:bydgoszcz@idn.org.pl
http://www.aktywizacja.org.pl/bydgoszcz
mailto:lodz@idn.org.pl
http://www.aktywizacja.org.pl/lodz
mailto:opole@idn.org.pl
http://www.aktywizacja.org.pl/opole
mailto:poznan@idn.org.pl
http://www.aktywizacja.org.pl/poznan
mailto:rzeszow@idn.org.pl
http://www.aktywizacja.org.pl/rzeszow
http://www.aktywizacja.org.pl/
mailto:warszawa@idn.org.pl
mailto:chalubinskiego.waw@idn.org.pl
http://www.aktywizacja.org.pl/warszawa
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1. Fundacja Aktywizacja w roku 2018 

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 Oddziałów, obejmujące opisy jednostkowych usług, 

szczególnie istotnych w procesie aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełno-

sprawnościami, 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 

Oddziałów.  

Aby zachować wysoki standard świadczonych usług Fundacja zatrudnia wysoko wykwalifikowaną 

kadrę specjalistów z bogatą wiedzą i doświadczeniem w pracy z osobami z niepełnosprawnościami. 

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

Oddziałach, Fundacja osiąga wysokie wskaźniki zatrudnieniowe – w 2018 r. dzięki wsparciu Fundacji 

zatrudnienie znalazło 682 osoby z niepełnosprawnościami.  

W 2018 r. Fundacja zrealizowała 57.613 usług doradczych (zawodowych, aktywizacyjnych, prawnych, 

psychologicznych) oraz 16.321 godzin szkoleń zawodowych oraz IT. 

Data Rodzaj wydarzenia 

1 stycznia –  
31 grudnia 

Koordynacja prac Grupy ON Inclusion 14-20. 

1 stycznia –  
31 grudnia 

Udział Agaty Gawskiej – Senior ekspertki ds. rynku pracy – w pracach Rady Rynku 
Pracy.  

1 stycznia –  
31 grudnia 

Udział Agaty Gawskiej w pracach Komisji Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnoś-
ciami przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.  

1 stycznia–  
31 grudnia 

Udział Agaty Gawskiej w pracach Rady Działalności Pożytku Publicznego. 

1 stycznia–  
31 grudnia 

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

1 stycznia –  
31 grudnia 

Udział Przemysława Żydoka oraz Agaty Gawskiej w pracach Komitetu Monitorującego 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

1 stycznia–  
31 grudnia 

Udział Agaty Gawskiej w pracach Komitetu ds. Umowy Partnerstwa. 

1 stycznia –  
31 grudnia 

Udział Przemysława Żydoka w pracach Ogólnopolskiej Federacji Organizacji 
Pozarządowych. 

1 stycznia–  
31 grudnia 

Kontynuacja współpracy Fundacji Aktywizacja z PFRON i Pocztą Polską w ramach 
pilotażowego programu „Praca-Integracja” w zakresie zatrudniania osób  
z niepełnosprawnościami.  

1 stycznia–  
31 grudnia 

Kontynuacja uczestnictwa przedstawicieli Oddziału w Łodzi w pracach Komisji Dialogu 
Obywatelskiego – w 2018 r. monitorowanie wdrażania Standardów dostępności dla 
osób z niepełnosprawnościami w Łodzi. 

styczeń Fundacja Aktywizacja patronem medialnym Konkursu filmowego 
„(Nie)pełnosprawność”. 
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8 stycznia Agata Gawska poinformowała Radę Fundacji, że pozostaje Prezesem Zarządu Fundacji 
tylko do końca obecnej kadencji; zarekomedowała Przemysława Żydoka na 
stanowisko Prezesa Zarządu kolejnej kadencji.  

8 lutego Oddział w Opolu zawarł porozumienie z Zakładem Usług Społecznych o współpracy na 
rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami na terenie województwa opolskiego. 

marzec Fundacja Aktywizacja patronem medialnym wydarzenia „Tydzień z Internetem 2018”. 

marzec Reaktywacja, po ponad dwuletniej przerwie, Oddziału Fundacji Aktywizacja  
w Bydgoszczy.  

21 marca Renata Stachowiak – Dyrektorka Oddziału w Poznaniu – nominowana na członka 
Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Poznaniu. 

4 kwietnia Powołanie Magdaleny Pietrowskiej – Dyrektorki Oddziału w Warszawie – na członka 
Branżowej Komisji Dialogu Społecznego przy Urzędzie Miasta st. Warszawy. 

9 kwietnia Rada Fundacji powołała Prezesa Zarządu Fundacji oraz członków Zarządu Fundacji na 
kolejną trzyletnią kadencję (od 9 kwietnia 2018 r. do 8 kwietnia 2021 r.)  

31 lipca Oddział w Opolu zawarł porozumienie z Urzędem Powiatowym w Opolu o wspieraniu 
osób bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy, w tym osób  
z niepełnosprawnościami oraz osób wymagających wsparcia psychologicznego. 

1 sierpnia Oddział w Rzeszowie rozpoczął realizację projektu „Aktywni od dziś – reintegracja 
społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnością” w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. 

wrzesień - 
październik  

Organizacja czterech Konwentów Regionalnych przez Oddziały Fundacji, 
poprzedzających IV Kongres Osób z Niepełnosprawnościami.  

wrzesień Fundacja Aktywizacja patronem medialnym Warszawskiego Festiwalu Kultury Bez 
Barier. 

wrzesień Badanie opinii etatowych pracowników Fundacji Aktywizacja.  

6 września Powołanie Magdaleny Pietrowskiej – Dyrektorki Oddziału w Warszawie – na Członka 
Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Mazowieckiego. 

10 września Udział Dyrektorki Oddziału w Bydgoszczy i uczestnika projektu „Gotowi do zmian II” 
w programie TVP Bydgoszcz „Z pierwszej ręki”.  

19 września Przedstawiciele Oddziału w Bydgoszczy zaprezentowali działalność Fundacji 
Aktywizacja w audycji Radia PIK (Radio Pomorza i Kujaw), poświęconej organizacjom 
pożytku publicznego. 

październik Udział Agaty Gawskiej w Radzie Programowej IV Kongresu Osób z Niepełnospraw-
nościami. 

15 – 19 
października 

W ramach partnerstwa lokalnego województwa opolskiego Oddział w Opolu 
współorganizował Ogólnopolski Tydzień Kariery. Inauguracyjnym wydarzeniem były 
Targi Pracy. 

25 października  Eksperci Fundacji Aktywizacja, w ramach IV Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami, 
prowadzili sesję tematyczną "Praca i Zatrudnienie". 

28 listopada Oddział w Białymstoku zorganizował Targi Pracy dla osób z niepełnosprawnościami. 

31 grudnia Oddział w Poznaniu podpisał umowę na realizację zadania publicznego „Zapewnienie 
świadczenia usługi Centrum Usamodzielnienia – miejsce krótkookresowego dziennego 
pobytu jako formy mieszkania wspomaganego/treningowego – dla osób z niepełno-
sprawnościami w ramach zachowania trwałości projektu "Usługi społeczne dla 
mieszkańców Poznania", który był realizowany w latach 2017 – 2018 i współfinanso-
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wany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

 

Najważniejsze sfery działalności pożytku publicznego: 

 działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami; 

 działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym; 

 działalność charytatywna (1%). 

 

ODDZIAŁY FUNDACJI AKTYWIZACJA  Stopień niepełnosprawności  
(liczba osób) Ogółem 

znaczny umiarkowany lekki 

Oddział w Warszawie 42 351 48 441 

Oddział w Białymstoku 63 251 77 391 

Oddział w Bydgoszczy 43 208 56 307 

Oddział w Opolu 66 233 72 371 

Oddział w Łodzi 43 311 167 521 

Oddział w Poznaniu 144 288 123 555 

Oddział w Rzeszowie 55 257 84 396 

Ogółem 456 1.899 627 2.982 

Osoby bez orzeczenia 7.011 

Osoby z otoczenia* 7 

RAZEM 10.000 

Działalność nieodpłatna pożytku publicznego 

Fundacja Aktywizacja prowadzi działalność nieodpłatną pożytku publicznego poprzez realizowane 

projekty. 

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

osób z niepełnosprawnościami oraz refundację kosztów zakupu leków, środków opatrunkowych  

i sprzętu rehabilitacyjnego (wpłaty dedykowane imiennie beneficjentom Fundacji, według celu 

szczegółowego).  

Działalność odpłatna pożytku publicznego 

Fundacja Aktywizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego. 

Działalność gospodarcza 

Rok 2018 to kolejny okres rozwoju działalności gospodarczej. jako istotnego elementu realizacji zadań 

Fundacji. Przychody netto z działalności gospodarczej w 2018 r. wyniosły 246.305,63 zł.  

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

w części „Działalność gospodarcza”. 

                                                             

* projekty poradnicze dla otoczenia osób z niepełnosprawnościami 
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Informacja o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku od osób 

fizycznych 

Wpłaty z 1% podatku za rok 2017 na OPP oraz darowizn od osób fizycznych zostały przekazane na: 

 refundację kosztów zakupu leków, środków opatrunkowych i sprzętu rehabilitacyjnego  

16.023,32 zł 

 wkład własny do realizowanych projektów dotyczących osób z niepełnosprawnościami  

3.485,80 zł  

Pracownicy Fundacji  

ODDZIAŁY FUNDACJI AKTYWIZACJA  
 

Liczba 
pracowników 
na etat 

Liczba              
umów              
zleceń 

Liczba            
umów                      
o dzieło 

Ogółem 

Oddział w Warszawie 18 26 0 44 

Oddział w Białymstoku 13 53 0 66 

Oddział w Bydgoszczy 10 14 0 24 

Oddział w Opolu 17 43 0 60 

Oddział w Łodzi 20 22 0 42 

Oddział w Poznaniu 30 76 0 106 

Oddział w Rzeszowie 15 46 0 61 

Biuro Zarządu 36 4 0 40 

Ogółem 159 284 0 443 

Wolontariat, staże i praktyki 

W 2018 r. Fundacja współpracowała z 130 wolontariuszami, 71 praktykantami i 121 stażystami, 

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

integracyjnych dla beneficjentów, wsparcie dla beneficjentów podczas uczestnictwa w działaniach 

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

pomoc w działaniach promocyjnych w projektach).  

ODDZIAŁY FUNDACJI AKTYWIZACJA  Liczba 
wolontariuszy 

Oddział w Warszawie 31 

Oddział w Białymstoku 20 

Oddział w Bydgoszczy 19 

Oddział w Łodzi 15 

Oddział w Opolu 22 

Oddział w Poznaniu 13 

Oddział w Rzeszowie 10 

Ogółem 130 

W 2018 r., w ramach realizowanych projektów, Fundacja skierowała na staż 72 osoby. 
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2. Cel statutowy i cel strategiczny Fundacji 

Cel statutowy: 

Usamodzielnienie i poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami 

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 z niepełnosprawnościami. 

Cel statutowy oraz strategiczny realizowany był poprzez projekty: 

a) aktywizacji zawodowej i społecznej,  

b) dotyczące kompetencji IT,  

c) badawczo rozwojowe,  

d) rzecznicze. 

W ramach projektów 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 z niepełnosprawnościami (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  

z niepełnosprawnościami pozyskać zatrudnienie, a pracodawcom wyszukać odpowiednich 

pracowników, 

4. prowadzenie badań i analiz, 

5. tworzenie i prowadzenie portali i serwisów internetowych, 

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

w zakresie realizacji celu statutowego, 

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

w celach działania Fundacji, 

8. rzecznictwo. 
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3. Projekty aktywizacji zawodowej i społecznej 
W roku 2018 w siedmiu Oddziałach Fundacji, które obejmują zasięgiem cały kraj, prowadzone były 

działania w obszarze aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami. 

Rysunek 1. Usługi realizowane w Oddziałach Fundacji 
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3.1. Opis działań aktywizacji zawodowej i społecznej realizowanej w 2018 r. 

Doradztwo zawodowe, prawne, psychologiczne i aktywizacyjne 

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

indywidualnych konsultacji oraz zajęć warsztatowych.  

 

Wykres 1. Porównanie liczby konsultacji doradczych w latach 2017-2018 (konsultacje doradcy zawodowego, 
prawnika, psychologa, doradcy ds. aktywizacji) 
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Pośrednictwo pracy 

Działania pośrednictwa pracy obejmują: pomoc w znalezieniu pracy osobie z niepełnosprawnością, 

współpracę z pracodawcami i wsparcie ich w procesie zatrudniania pracowników z niepełnospraw-

nościami. 

W 2018 r. dzięki działalności Agencji Zatrudnienia w siedmiu Oddziałach Fundacji Aktywizacja 

(Białystok, Bydgoszcz, Łódź, Opole, Poznań, Rzeszów, Warszawa), zatrudnienie podjęło 682 

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

 

Wykres 2. Porównanie działań Agencji Zatrudnienia w latach 2017-2018 (beneficjenci z niepełnosprawnoś-
ciami, którzy podjęli pracę dzięki Agencji Zatrudnienia prowadzonej przez Fundację) 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. specjaliści ds. pośrednictwa pracy pozyskali 1260 

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 366 firmami, instytucjami bądź organizacjami poszukującymi pracowników.  

W odpowiedzi na ogłoszenia rekrutacyjne do pracodawców zostało wysłanych 3226 dokumentów 

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

W 2018 r. spośród 682 osób zatrudnionych – 635 zostały zatrudnione na otwartym, a 47 osób na 

chronionym rynku pracy. 

 

Wykres 4. Zestawienie w podziale na rodzaj rynku pracy 
 

W 2018 spośród 682 osób – 626 zostało zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, 56 na 

podstawie umów cywilno-prawnych. 
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Wykres 5. Zatrudnienie w podziale na rodzaje umów 

 

Poza standardowymi stanowiskami pracy, takimi jak:  

 pracownik sprzątający,  

 pracownik gospodarczy,  

 pracownik ochrony,  

 pracownik biurowy,  

 sprzedawca/kasjer,  

 pracownik produkcji,  

 pracownik restauracji,  

 magazynier,  

 telemarketer,  

 monter,  

 opiekun osób starszych,  

 sortowacz, 

 listonosz, 

 

w 2018 r. klienci Fundacji zostali zatrudnieni na stanowiskach:

 brand manager, 

 informatyk, 

 statystyk,  

 administrator baz danych, 

 programista, 

 copywriter, 

 księgowa, 

 kontroler skarbowy, 

 analityk systemów, 

 specjalista ds. zarządzania 

zasobami ludzkmi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92%

8%

umowa o pracę pozostałe, w tym umowy zlecenia
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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 2018 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/Zawodowych 

– trening aktywnej metody poszukiwania pracy, 

– trening asertywności, 

– trening autoprezentacji – prezentacja swojej firmy, 

– trening autoprezentacji – wizaż i stylizacja, 

– trening efektywnej komunikacji, 

– trening kreatywności, 

– trening kreatywności z elementami autocoachingu, 

– trening mediacji i negocjacji, 

– trening motywacji i skutecznej realizacji celów, 

– trening radzenia sobie ze stresem, 

– trening rozwoju osobistego. 

 seminaria prawne 

– aspekty prawne zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, 

– praktyczne prawo, 

– prawa kobiet z niepełnosprawnością, 

– prawa konsumenckie, 

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

– prawa pacjenta, 

– prawo pracy dla osób z niepełnosprawnościami. 
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 Warsztaty usamodzielniania się w sieci 

 Środowiskowe grupy wsparcia 

 

 

Wykres 6. Liczba godzin szkoleń, warsztatów i seminariów w latach 2017-2018 

W ramach realizowanych projektów w Oddziale w Warszawie zorganizowano i przeprowadzono szereg 

szkoleń dedykowanych – szkoleń przygotowanych do specjalnych potrzeb klientów.  

Prawidłowe zorganizowanie specyficznych szkoleń wymagało dostosowania programów do poziomu 

grupy oraz odpowiednio wyposażonej sali.  

W przypadku indywidualnych uczestników dostosowano programy do oczekiwań każdej z osób. 

DATA 
SZKOLENIA 

NAZWA SZKOLENIA  
/ KURSU 

LICZBA  
OSÓB 

LICZBA  
GODZIN 

SPECYFIKA GRUPY 

21 grudnia 
2017 –  
20 lutego  

Pracownik działu kadr  
i finansów 

9 50 Uczestnicy projektu „Gotowi do zmian” 
(umowa z 2017 r.) 

31 stycznia – 
14 lutego 

Excel praktyczny – 
poziom podstawowy 

12 50  Uczestnicy projektu „Gotowi do zmian” 
(umowa z 2017 r.)  

15 lutego –  
8 marca  

Podstawy obsługi kom- 
putera i Internetu 

7 50 Uczestnicy projektu „Gotowi do zmian” 
(umowa z 2017 r.) 

19 lutego – 
15 marca 

Pracownik administra- 
cyjno-biurowy (archi- 
wizacja i bezpieczeń 
stwo dokumentacji) 

5 50 Uczestnicy projektu „Gotowi do zmian” 
(umowa z 2017 r.) 

21 lutego – 
19 marca 

Język angielski  
w recepcji 

12 50 Uczestnicy projektu „Gotowi do zmian” 
(umowa z 2017 r.). 
Kurs dla osób nieznających języka 
angielskiego 

26 – 27 
marca  

Specjalista ds. Obsługi 
Systemu Dofinansowań  
i Refundacji PFRON 

3 12 Osoby z chorobami neurologicznymi  
i psychicznymi, zainteresowane podję- 
ciem pracy biurowej. 

11 – 31 lipca Podstawy komputera  8 50 Osoby z niepełnosprawnością ruchową 
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i Internetu oraz chorobami m.in. neurologicznymi  
i psychicznymi. 

1 – 31 
sierpnia 

Specjalista ds. 
opracowywania danych 

8 50 Osoby z niepełnosprawnością ruchową 
oraz chorobami m.in. neurologicznymi  
i psychicznymi, zainteresowane podję-
ciem pracy biurowej. 

10 – 28 
września 

Excel – poziom 
zaawansowany 

9 50 Osoby z niepełnosprawnością ruchową 
oraz chorobami m.in. neurologicznymi  
i psychicznymi. 

15 – 31 
października 

Archiwizacja danych 8 40 Osoby z niepełnosprawnością ruchową 
oraz chorobami m.in. neurologicznymi  
i psychicznymi, zainteresowane podję-
ciem pracy biurowej. 

5 – 30 
listopada 

Pracownik biurowy 4 60 Osoby z niepełnosprawnością ruchową 
oraz chorobami m.in. neurologicznymi  
i psychicznymi, zainteresowane podję-
ciem pracy biurowej. 

12 paździer-
nika –  
3 grudnia 

Opracowanie  
i wizualizacja danych 
Excel – kurs średnioza- 
awansowany 

7 60 Osoby z niepełnosprawnością ruchową 
oraz chorobami: neurologicznymi, 
układu moczowo-płciowego, głosu  
i psychicznymi. 

6 – 7 grudnia  Szkolenia o zasadach 
ochrony danych oso-
bowych w świetle 
rozporządzenia  
o ochronie danych 
osobowych tzw. RODO 

1  16  Osoba z niepełnosprawnością wzroku, 
uczestnik projektu „Gotowi do zmian”. 
(szkolenie potrzebne do pracy). 

6 – 7 grudnia  Tworzenie stron  
w systemie Joomla 

1   16 Osoba z niepełnosprawnością ruchową 
oraz chorobą układu pokarmowego, 
uczestnik projektu „Gotowi do zmian”. 

8 – 9 grudnia 
15 – 16 
grudnia  

WordPress 5 28 Osoby z niepełnosprawnością ruchową 
oraz chorobami głosu, neurologicznymi, 
psychicznymi i układu pokarmowego, 
uczestnicy projektu „Gotowi do zmian”. 

 

Szkolenia zewnętrzne i dofinansowanie edukacji formalnej 

W ramach realizacji projektów: 

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

Funduszu Społecznego); 

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

Społecznego); 

3. Realizacja zadania publicznego dla OPS gminy Jeżowe – zorganizowanie certyfikowanych szkoleń 

zawodowych, staży zawodowych oraz usług pośrednictwa pracy – Rzeszów (projekt współfinan-

sowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego); 

4. Aktywni od dziś – reintegracja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnością – Rzeszów (projekt 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego); 
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5. Zadanie zlecone konkursu 1/2016 „Gotowi do zmian” – Białystok, Łódź, Opole, Poznań, Warszawa 

(projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób 

Niepełnosprawnych); 

6. Zadanie zlecone konkursu 1/2016 „Gotowi do zmian II” – Bydgoszcz, Łódź, Poznań, Rzeszów (projekt 

współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych); 

7. Zadanie publiczne konkursu 1/2017 „Praca – Integracja” – Łódź, Rzeszów (projekt współfinansowany 

ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych). 

 

Fundacja pokryła lub dofinansowała koszty specjalistycznych szkoleń dla osób z niepełnosprawnościami, 

których sama nie posiada w ofercie. Szkolenia dla 96 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 Oddziały  
Fundacji Aktywizacja 

Liczba  
osób 

Liczba  
godzin 

RAZEM 
godzin 

Opiekun osób starszych Oddział w Białymstoku 4 67 67 

Copywriting Oddział w Bydgoszczy 1 32 32 

Obsługa kas fiskalnych Oddział w Łodzi 1 25 25 

Obsługa klienta Oddział w Łodzi 1 12 12 

Zarządzanie pracownikami i współpracownikami  
w praktyce 

Oddział w Łodzi 1 12 12 

Arteterapia Oddział w Łodzi 1 24 24 

Coreldraw – grafika wektorowa – operacje 
podstawowe 

Oddział w Łodzi 1 14 14 

Kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia Oddział w Łodzi 1 24 24 

Pośrednik w obrocie nieruchomościami Oddział w Łodzi 1 48 48 

Wózki jezdniowe kat. IWJO operator podnoszony 
wraz z załadunkiem 

Oddział w Łodzi 1 42 42 

Kurs na wózki widłowe II WJO Oddział w Łodzi 1 59 59 

Kurs na wózki widłowe II WJO Oddział w Łodzi 1 59 59 

JavaScript-szkolenie podstawowe Oddział w Łodzi 1 14 14 

Przyszpieszony kurs fotograficzny Oddział w Łodzi 1 27 27 

Szkolenie f-gazowe Oddział w Łodzi 1 16 16 

Sekretarka medyczna Oddział w Łodzi 2 30 60 

Profesjonalna obsługa klienta i radzenie sobie  
z trudnym klientem 

Oddział w Łodzi 5 12 12 

Kurs spawania black i rur metodą TIG (141) Oddział w Opolu 1  103  103  

ECDL DIG COMP 7 Oddział w Opolu 9  63  63  

ECDL DIG COMP 13 Oddział w Opolu 9  70  70  

ECDL DIG COMP 13 Oddział w Opolu 13  70  70  

ECDL PROFILE Oddział w Opolu 6  70  70  

Kierowca Wózków Jezdniowych Oddział w Opolu 1  67  67  
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Specjalista ds. kadr i płac Oddział w Poznaniu 2 50 100 

Podstawy projektowania stron WWW Oddział w Poznaniu 2 12 24 

Prowadzenie spraw rachunkowo-finansowych Oddział w Rzeszowie 1 90 90 

Kurs operatorów wózków jezdniowych podnośni-
kowych z wyłączeniem specjalizowanych IIWJO 

Oddział w Rzeszowie 3 67 201 

Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi  
metodą MAG  

Oddział w Rzeszowie 1 145 145 

Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych Oddział w Rzeszowie 3 100 100 

Operator maszyn sterowanych numerycznie CNC Oddział w Rzeszowie 1 80 80 

Technik sprzedaży Oddział w Rzeszowie 1 47 47 

Prawo jazdy kategorii B Oddział w Rzeszowie 1 60 60 

Profesjonalna obsługa klienta i radzenie sobie  
z trudnym klientem w Urzędzie 

Oddział w Rzeszowie 
6 40 240 

Podstawowy kurs samoobrony Oddział w Rzeszowie 2 18 36 

Obsługa komputera w tym programów MS Office,  
fakturujących, wprowadzenie danych 

Oddział w Rzeszowie 1 40 40 

Praktyczno-teoretyczny kurs funkcjonalnego Tapingu 
w fizjoterapii  

Oddział w Rzeszowie 
1 20 20 

Kurs fotografii z obróbką zdjęć w programie Adobe 
Photoshop 

Oddział w Rzeszowie 1 25 25 

Prowadzenie spraw rachunkowo-finansowych Oddział w Rzeszowie 5 54 270 

Kurs ECDL Base grupa I Oddział w Rzeszowie 10 100 1000 

Kurs ECDL Base grupa II Oddział w Rzeszowie 13 100 1300 

Florysta Oddział w Rzeszowie 11 100 1100 

Prowadzenie spraw rachunkowo-finansowych Oddział w Rzeszowie 5 80 400 

Specjalista ds. Obsługi Systemu Dofinansowań  
i Refundacji PFRON 

Oddział w Warszawie  3 12  12  

Tworzenie stron w systemie Joomla Oddział w Warszawie 1  16  16  

Szkolenia o zasadach ochrony danych osobowych  
w świetle rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych, tzw. RODO 

Oddział w Warszawie 1 16  16  

 RAZEM: 96 1.745 5.825 
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Szkolenia e-learningowe 

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

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

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

Kategorie kursów: 

 Niepełnosprawność 
 Promocja zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami 
 Jak skutecznie szukać pracy? 
 Dofinansowanie do wynagrodzeń osób z niepełnosprawnościami 
 Współpraca z osobami z niepełnosprawnościami 
 Przystosowanie stanowiska i środowiska pracy osoby z niepełnosprawnością 

 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 

 
 ECDL 

 ECDL 2003 – Poziom podstawowy 

o Moduł 1 – Podstawy technik informatycznych 

o Moduł 2 – Użytkowanie komputerów  

o Moduł 3 – Przetwarzanie tekstów  

o Moduł 4 – Arkusze kalkulacyjne 

o Moduł 5 – Bazy danych 

o Moduł 6 – Grafika menedżerska i prezentacyjna  

http://aktywizacja.edu.pl/
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o Moduł 7 – Usługi w sieciach informatycznych 

 ECDL 2003 – Poziom zaawansowany 

o Moduł 1 – MS Word dla zaawansowanych  

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

o Moduł 3 – MS Access dla zaawansowanych  

o Moduł 4 – MS PowerPoint dla zaawansowanych 

 ECDL BASE 2010 

o Moduł 1 – Podstawy pracy z komputerem 

o Moduł 2 – Podstawy pracy w sieci 

o Moduł 3 – Przetwarzanie tekstów 

o Moduł 4 – Arkusze kalkulacyjne 

W 2018 r. z bezpłatnych szkoleń e-learningowych skorzystało 116 osób. Szkolenia e-learningowe 

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

Użytkownicy najchętniej korzystali ze szkoleń: Promocja zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, 

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

Adobe Photoshop, Adobe Ilustrator, InDesign, ECDL BASE. 

 

Wykres 7. Podział użytkowników platformy 

 

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

ODDZIAŁY FUNDACJI AKTYWIZACJA Liczba wejść 

Oddział w Warszawie 1.191 

Oddział w Poznaniu 208 

Oddział w Łodzi 115 

Oddział w Rzeszowie 135 

Oddział w Białymstoku 65 

Oddział w Opolu 8 

Oddział w Bydgoszczy 88 

Ogółem 1.810 

17%

83%

Nowi użytkownicy

Powracający użytkownicy
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Tabela 2. Liczba godzin szkoleń, warsztatów, seminariów w Oddziałach Fundacji Aktywizacja 

Szkolenia stacjonarne 

LICZBA GODZIN SZKOLEŃ, WARSZTATÓW, SEMINARIÓW W ODDZIAŁACH FUNDACJI AKTYWIZACJA 

Oddział 

Warszawa 

Oddział 

Białymstok 

Oddział 

Bydgoszcz 

Oddział 

Opole 

Oddział 

Łódź 

Oddział 

Poznań 

Oddział 

Rzeszów 

RAZEM 

godzin 

Szkolenia umiejętności 
komputerowych – podstawowe 

874 377 15 629 645 828 734 4.102 

Szkolenia umiejętności 
komputerowych – zaawansowane 

1031 1216 100 1469 4048 1218 2488 11.570 

Szkolenia zawodowe 126 10 32 113 7 136 225 649 

Warsztaty Umiejętności 
Społecznych 

0 0 0 0 0 0 2 2 

Seminaria prawne 0 0 0 0 0 0 1 1 

Warsztaty usamodzielniania się 0 0 0 0 0 0 0 0 

Środowiskowe grupy wsparcia 0 0 0 0 0 0 0 0 

Warsztaty Umiejętności 

Zawodowych 
73 60 23 106 27 57 30 376 

RAZEM 2.104 1.663 170 2.317 4.727 2.239 3.480 16.700 
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3.2. Projekty aktywizacji zawodowej i społecznej realizowane w 2018 r.  

w Oddziałach Fundacji 

W 2018 r. w Oddziałach Fundacji realizowanych było 18 projektów. Wykaz projektów poniżej w podziale 

na: 

1) zakończone – projekty, które rozpoczęto przed 2018 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 2018 r., a ich realizacja zakończy się po okresie 

sprawozdawczym. 

  



Sprawozdanie merytoryczne za 2018 r.   str. 23 
 

Młodzi aktywni na rynku pracy 
Projekt 
zakończony  

Grantodawca Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu Budżet projektu łącznie 913.856,15 
 

Budżet w 2018 r. 128.304,54 
 

Jednostka 
realizująca projekt 

Oddział Fundacji Aktywizacja w Opolu Planowana liczba 
uczestników 

- 
 

Liczba uczestników pod 
koniec projektu 
w 2018 r. 

- 
 

Okres realizacji  
projektu 

1 kwietnia 2016 – 28 lutego 2018 

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

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

Koordynator / Kierownik projektu       - 

Krótki opis projektu 

Cel główny: zwiększenie możliwości zatrudnienia 

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

Główne działania: 
Szkolenia zewnętrzne 

Infomacja dotycząca projektu 

Realizacja projektu planowo miała zakończyć się w 2017 r. Projekt został przedłużony na pierwsze 2 miesiące 
2018 r., ale bez możliwości finansowania wynagrodzeń pracowników, ani rekrutowania nowych 
beneficjentów. Jedyne działania zrealizowane w 2018 r., to szkolenia zewnętrzne dla 38 beneficjentów. 

Dane o wykonawcach i uczestnikach 

Liczba pracowników realizujących projekt: -, w tym: Liczba uczestników projektu: -, w tym: 

Biuro Zarządu - Oddział w Opolu - 

Oddział w Opolu -   

Umowy cywilno-prawne -   

Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2018 r.  (zakładane/zrealizowane) 

Liczba osób objętych szkoleniami zewnętrznymi 38/38 

Kryteria strategiczne dla projektu  

-  
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Włączamy się Sprawnie 
Projekt 
zakończony 

Grantodawca Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Budżet projektu łącznie 961.605,00 

Budżet w 2018 r. 221.655,00 

Jednostka 
realizująca projekt 

Oddział Fundacji Aktywizacja w Rzeszowie Planowana liczba 
uczestników 

120 
 

Liczba uczestników pod 
koniec projektu 
w 2018 r. 

88 

Okres realizacji  
projektu 

1 września 2016 – 31 lipca 2018 

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

 

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

Koordynator / Kierownik projektu       Katarzyna Kędzior–Łątka 
 

Krótki opis projektu 

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

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

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

Dane o wykonawcach i uczestnikach 

Liczba pracowników realizujących projekt: 6, w tym: Liczba uczestników projektu: 88, w tym: 

Biuro Zarządu 0 Oddział w Rzeszowie 88 

Oddział w Rzeszowie 5   

Umowy cywilno-prawne 1   

Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2018 r.  (zakładane/zrealizowane) 

Liczba osób, które pozyskały zatrudnienie 

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

- 

27/43 

 

Kryteria strategiczne dla projektu   

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

Projekt 
zakończony 

Grantodawca Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Podlaskiego na lata  
2014-2020 

Budżet projektu łącznie 955.944,82 

Budżet w 2018 r. 365.903,85 
 

Jednostka 
realizująca projekt 

Oddział Fundacji Aktywizacja w 
Białymstoku 

Planowana liczba 
uczestników 

60 
 

Liczba uczestników pod 
koniec projektu 
w 2018 r. 

58 

Okres realizacji  
projektu 

1 października 2016 – 31 lipca 2018 

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

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

Koordynator / Kierownik projektu       Magdalena Bobrowska 

Krótki opis projektu 

Cel główny: zwiększenie aktywności zawodowej i reintegracja społeczna  

 

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

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

Dane o wykonawcach i uczestnikach 

Liczba pracowników realizujących projekt: 3, w tym: Liczba uczestników projektu: 58, w tym: 

Biuro Zarządu 0 Oddział w Białymstoku 58 

Oddział w Białymstoku 1   

Umowy cywilno-prawne 2   

Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2018 r.  (zakładane/zrealizowane) 

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

Kryteria strategiczne dla projektu   

-  
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Usługi społeczne dla mieszkańców Leszna 
Projekt 
zakończony  

Grantodawca Wielkopolski Regionalny Program 
Operacyjny na lata 2014-2020 

Budżet projektu 
łącznie 

2.389.099,93 

Budżet w 2018 r. 435.372,56 

Jednostka 
realizująca projekt 

Oddział Fundacji Aktywizacja w Poznaniu Planowana liczba 
uczestników 

160 
 

Liczba uczestników 
pod koniec projektu 
w 2018 r. 

157 

Okres realizacji  
projektu 

1 listopada 2016 – 31 października 2018 

Nazwa Programu Operacyjnego/Konkursu Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne 

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

Koordynator / Kierownik projektu       Natalia Walczak 

Krótki opis projektu 

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

Beneficjenci: osoby z niepełnosprawnościami, osoby niesamodzielne z terenu miasta Leszno 
 
Główne działania: 
1. Wsparcie szkoleniowe oraz uzupełniające przez wsparcie specjalistyczne (psycholog, prawnik) 
2. Trener aktywności dla osób niesamodzielnych i opiekunów  

Dane o wykonawcach i uczestnikach 

Liczba pracowników realizujących projekt: 14, w tym: Liczba uczestników projektu: 157, w tym: 

Biuro Zarządu 0 Oddział w Poznaniu 157 

Oddział w Poznaniu 6   

Umowy cywilno-prawne 8   

Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2018 r.  (zakładane/zrealizowane) 

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

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

100/100 

 

160/160 

 

Kryteria strategiczne dla projektu   

-  
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Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania 
Projekt 
zakończony 

Grantodawca Wielkopolski Regionalny Program 
Operacyjny na lata 2014-2020 

Budżet projektu 
łącznie 

13.390.170,49 

Budżet w 2018 r. 9.767.591,66 
 

Jednostka 
realizująca projekt 

Oddział Fundacji Aktywizacja w Poznaniu Planowana liczba 
uczestników 

120 
 

Liczba uczestników 
pod koniec projektu 
w 2018 r. 

141 

Okres realizacji 
projektu 

1 stycznia 2017 – 31 grudnia 2018 

Nazwa Programu Operacyjnego/Konkursu Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne 

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

Koordynator / Kierownik projektu       Natalia Walczak 

Krótki opis projektu 

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

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

Dane o wykonawcach i uczestnikach 

Liczba pracowników realizujących projekt: 25, w tym: Liczba uczestników projektu: 141, w tym: 

Biuro Zarządu 1 Oddział w Poznaniu 141 

Oddział w Poznaniu 8   

Umowy cywilno-prawne 16   

Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2018 r.  (zakładane/zrealizowane) 

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

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

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

120/141 

 
6/6 

 

40/42 

Kryteria strategiczne dla projektu   

-  
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Pomoc w rodzinie 
Projekt 
zakończony 

Grantodawca Wielkopolski Regionalny Program 
Operacyjny na lata 2014-2020 

Budżet projektu 
łącznie 

1.265.000,09 

Budżet w 2018 r. 358.202,12 

Jednostka 
realizująca projekt 

Oddział Fundacji Aktywizacja w Poznaniu Planowana liczba 
uczestników 

50 
 

Liczba uczestników 
pod koniec projektu 
w 2018 r. 

31 

Okres realizacji  
projektu 

1 stycznia 2017 – 31 grudnia 2018 

Nazwa Programu Operacyjnego/Konkursu Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne 

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

Koordynator / Kierownik projektu       Natalia Walczak 

Krótki opis projektu 

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

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

Dane o wykonawcach i uczestnikach 

Liczba pracowników realizujących projekt: 30, w tym: Liczba uczestników projektu: 31, w tym: 

Biuro Zarządu 0 Oddział w Poznaniu 31 

Oddział w Poznaniu 4   

Umowy cywilno-prawne 26   

Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2018 r.  (zakładane/zrealizowane) 

Liczba osób, objętych aktywizacją społeczną 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 
objętych usługami „Trenera Aktywności” 

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

30/31 

30/31 

 

20/20 

 

Kryteria strategiczne dla projektu   

-  
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Kwalifikacje, doświadczenie, praca – to się opłaca! 
Projekt 
zakończony  

Grantodawca Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Podlaskiego na lata  
2014-2020 
 

Budżet projektu łącznie 530.571,70  

Budżet w 2018 r. 241.615,59 
 

Jednostka 
realizująca projekt 

Oddział Fundacji Aktywizacja  
w Białymstoku w partnerstwie z Fundacją 
Rozwoju Kompetencji PRO-SKILLS  

Planowana liczba 
uczestników 

40 
 

Liczba uczestników pod 
koniec projektu 
w 2018 r. 

43 

Okres realizacji  
projektu 

1 kwietnia 2017 – 31 lipca 2018 

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

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

Koordynator / Kierownik projektu       Beata Grygorczuk 

Krótki opis projektu 

Cel główny: zwiększenie poziomu aktywności i zdolności do zatrudnienia 

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

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

Dane o wykonawcach i uczestnikach 

Liczba pracowników realizujących projekt: 2, w tym: Liczba uczestników projektu: 43, w tym: 

Biuro Zarządu 0 Oddział w Białymstoku  43 

Oddział w Białymstoku 0   

Umowy cywilno-prawne 2   

Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2018 r.  (zakładane/zrealizowane) 

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

- 
 

40/43 

Kryteria strategiczne dla projektu   

-  
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Gotowi do zmian                    
Projekt                  
zakończony 

Grantodawca Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 

Budżet projektu łącznie 4.366.825,82 

Budżet w 2018 r. 
 

I okres realizacji  
1.165.345,82 
II okres realizacji 
744.493,94 

Jednostka 
realizująca projekt 

Oddziały Fundacji 
Aktywizacja  
w Białymstoku, Łodzi, 
Opolu, Poznaniu, 
Rzeszowie i Warszawie  

Planowana liczba 
uczestników 

I okres realizacji 1000 
II okres realizacji 250 

Liczba uczestników pod 
koniec projektu w 2018 r. 

I okres realizacji 233 
II okres realizacji 258 

Okresy realizacji  
projektu 

 I okres: 1 kwietnia 2017 – 31 marca 2018 
II okres: 1 kwietnia 2018 – 31 grudnia 2018 

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

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

Koordynator / Kierownik projektu Pavlina Suchankova 

Krótki opis projektu 

Cel główny: podniesienie zdolności do zatrudnienia 
 
Beneficjenci: pozostające bez zatrudnienia osoby z niepełnosprawnościami w wieku aktywności zawodowej, 

zamieszkałe we wszystkich regionach Polski 

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

Dane o wykonawcach i uczestnikach 

Liczba pracowników realizujących 
projekt: 101, w tym: 

Liczba uczestników projektu 
w I okresie realizacji: 233, w tym: 

Liczba uczestników projektu  
w II okresie realizacji: 258,  
w tym: 

Biuro Zarządu 4 Oddział w Białymstoku 46 Oddział w 

Białymstoku 

28 

Oddział w Białymstoku 3 Oddział w Łodzi 49 Oddział w Łodzi 115 

Oddział w Łodzi 7 Oddział w Opolu 48 Oddział w Opolu 38 

Oddział w Opolu 6 Oddział w Poznaniu 18 Oddział w 

Poznaniu 

10 

Oddział w Poznaniu 5 Oddział w Rzeszowie 15 Oddział w 28 
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Rzeszowie 

Oddział w Rzeszowie 5 Oddział w Warszawie 57 Oddział w 

Warszawie 

39 

Oddział w Warszawie 5     

Umowy cywilno-prawne 66   

Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2018 r.  (zakładane/zrealizowane) 

Liczba osób, które uzyskały zatrudnienie w I okresie realizacji 
Liczba osób, które uzyskały zatrudnienie w II okresie realizacji 

250/172 
200/248 

Kryteria strategiczne dla projektu   

-  

 

 

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

Projekt 
zakończony  

Grantodawca Gmina Jeżowe – Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Jeżowym 

Budżet projektu 
łącznie 

100.130,00 

Budżet w 2018 r. 14.318,00 

Jednostka 
realizująca projekt 

Oddział Fundacji Aktywizacja w Rzeszowie Planowana liczba 
uczestników 

15 

Liczba uczestników 
pod koniec projektu 
w 2018 r. 

15 

Okres realizacji  
projektu 

6 listopada 2017 – 31 maja 2018 

Nazwa Programu Operacyjnego/Konkursu 
Zadanie publiczne 

Numer konkursu - Numer umowy 
1/8.2/2017 

Koordynator / Kierownik projektu Katarzyna Kędzior–Łątka 

Krótki opis projektu 

Cel główny: zorganizowanie certyfikowanych szkoleń zawodowych, staży zawodowych oraz usług 
pośrednictwa pracy. 

Beneficjenci: osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystające ze świadczeń pomocy 
społecznej, w wieku 18-64 lat, bierne zawodowo, niezarejestrowane w PUP, o niskich kwalifikacjach 
zawodowych, zamieszkujące teren gminy Jeżowe. 

Główne działania: 
1. Szkolenia zawodowe. 
2. Staże zawodowe. 
3. Pośrednictwo pracy. 

Dane o wykonawcach i uczestnikach 

Liczba pracowników realizujących projekt: 7, w tym: Liczba uczestników projektu: 15, w tym: 

Biuro Zarządu  0 Oddział w Rzeszowie 15 

Oddział w Rzeszowie 0   
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Umowy cywilno-prawne 7   

Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2018 r.  (zakładane/zrealizowane) 

Ukończenie udziału w projekcie 15/15 

Kryteria strategiczne dla projektu   

-  

 

„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 2018 r. 20 000 EUR 

Jednostka 
realizująca projekt 

Oddziały Fundacji Aktywizacja  
w Białymstoku, Warszawie, Łodzi, Opolu, 
Rzeszowie 

Planowana liczba 
uczestników 

400 
 

Liczba uczestników pod 
koniec projektu 
w 2018 r. 

426 

Okres realizacji  
projektu 

1 stycznia 2018 – 31 grudnia 2018 

Nazwa Programu Operacyjnego/Konkursu - 

Numer konkursu - Data zawarcia umowy 01.03.2018 

Koordynator / Kierownik projektu       Dariusz Gosk 

Krótki opis projektu 

Cel główny: wprowadzenie osób z niepełnosprawnościami na rynek pracy 

Beneficjenci: osoby z niepełnosprawnościami 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 z niepełnosprawnościami. 
2. Nawiązywanie kontaktów z pracodawcami i pomoc w określeniu ich potrzeb rekrutacyjnych. 
3. Promowanie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami wśród pracodawców. 
4. Udzielanie wsparcia i kontrola nad procesem rekrutacji zarówno dla beneficjentów jak i firm 

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

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

Dane o wykonawcach i uczestnikach 

Liczba pracowników realizujących projekt: 20, w tym: Liczba uczestników projektu: 426, w tym: 

Biuro Zarządu 1   

Oddział w Białymstoku 1 Oddział w Białymstoku 87 

Oddział w Łodzi 5 Oddział w Łodzi 126 

Oddział w Opolu 4 Oddział w Opolu 51 

Oddział w Poznaniu 3 Oddział w Poznaniu 0 

Oddział w Rzeszowie 3 Oddział w Rzeszowie 32 

Oddział w Warszawie 3 Oddział w Warszawie 130 

Umowy cywilno-prawne 0   



Sprawozdanie merytoryczne za 2018 r.   str. 33 
 

Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2018 r.  (zakładane/zrealizowane) 

Liczba osób, które pozyskały zatrudnienie 150/165 

Kryteria strategiczne dla projektu   

-  

 
 

Realizacja działań w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych 
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej uczestniczących w Programie 
Aktywizacja i Integracja w 2018 r 

Projekt 
rozpoczęty  
i zakończony 

Grantodawca Powiatowy Urząd Pracy w Łomży Budżet projektu 
łącznie 

5.600,00 

Budżet w 2018 r. 5.600,00 
 

Jednostka 
realizująca projekt 

Oddział Fundacji Aktywizacja  
w Białymstoku 

Planowana liczba 
uczestników 

10 
 

Liczba uczestników 
pod koniec projektu 
w 2018 r. 

10 

Okres realizacji  
projektu 

1 lutego 2018 – 31 marca 2018 

Nazwa Programu Operacyjnego/Konkursu  
- 

Numer konkursu - Nr umowy 
34/2018 

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 Miasta Łomża 
 
Główne działania: 
1. Warsztaty trenerskie. 

Dane o wykonawcach i uczestnikach 

Liczba pracowników realizujących projekt: 1, w tym: Liczba uczestników projektu: 10, w tym: 

Biuro Zarządu 0 Oddział w 
Białymstoku 

10 

Oddział w Białymstoku 0   

Umowy cywilno-prawne 1   

Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2018 r.  (zakładane/zrealizowane) 

Liczba osób kończących udział w projekcie 10/10 

Kryteria strategiczne dla projektu   

-  
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Design Thinking – metoda rozwiązywania problemów MŚP 
Projekt 
rozpoczęty  
i zakończony  

Grantodawca Miasto Opole Budżet projektu 
łącznie 

10.000,00 

Budżet w 2018 r. 10.000,00 

Jednostka 
realizująca projekt 

Oddział Fundacji Aktywizacja w Opolu Planowana liczba 
uczestników 

20 
 

Liczba uczestników 
pod koniec projektu 
w 2018 r. 

20 

Okres realizacji  
projektu 

27 sierpnia 2018 – 30 listopada 2018 

Nazwa Programu Operacyjnego/Konkursu  
Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.  

Numer konkursu Oferta realizacji zadania publicznego, 
o których mowa w art. 14 ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 
239 i 395) 

Numer umowy 
CDO-ROP.526.8.2.2018  

Koordynator / Kierownik projektu       - 

Krótki opis projektu 

Cel główny: poznanie barier uniemożliwiających szybszy rozwój firm, których właścicielami są 
przedsiębiorcy z sektora MŚP i próba rozwiązania tych problemów metodą design thinking 

Beneficjenci: osoby bez orzeczenia 
 
Główne działania: 
1. Wywiady z przedsiębiorcami z sektora MŚP 
2. Warsztaty design thinking 

Dane o wykonawcach i uczestnikach 

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

Biuro Zarządu - Oddział w Opolu 20 

Oddział w Opolu -   

Umowy cywilno-prawne -   

Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2018 r.  (zakładane/zrealizowane) 

Udział uczestników w warsztatach 20/20 

Kryteria strategiczne dla projektu   

-  
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V Targi Pracy dla osób z niepełnosprawnościami 
Projekt 
rozpoczęty  
i zakończony 

Grantodawca Miasto Białystok Budżet projektu łącznie 10.000,00 

Budżet w 2018 r. 10.000,00 

Jednostka 
realizująca projekt 

Oddział Fundacji Aktywizacja  
w Białymtoku 

Planowana liczba 
uczestników 

100 
 

Liczba uczestników pod 
koniec projektu 
w 2018 r. 

108 

Okres realizacji  
projektu 

1 listopada 2018 – 7 grudnia 2018 

Nazwa Programu Operacyjnego/Konkursu działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami 
 

Numer naboru 18/2018 Numer umowy  
W/UD/DSP/1274/UM BIAŁYSTOK/2018 

Koordynator / Kierownik projektu       Magdalena Bobrowska 

Krótki opis projektu 

Cel główny: bezpośredni dostęp do pracodawców i oferowanych przez nich ofert pracy, a także do instytucji  
i organizacji 

Beneficjenci: osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby pozostające bez zatrudnienia 

 
Główne działania: 
Organizacja V Targów Pracy dla Osób z Niepełnosprawnościami 

Dane o wykonawcach i uczestnikach 

Liczba pracowników realizujących projekt: 2, w tym: Liczba uczestników projektu: 108, w tym: 

Biuro Zarządu 0 Oddział w Białymstoku 108 

Oddział w Białymstoku 2   

Umowy cywilno-prawne 0   

Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2018 r.  (zakładane/zrealizowane) 

Liczba osób, które wzięły udział na targach 100/108 

Kryteria strategiczne dla projektu   

-  
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MAMA już nie jest SAMA 
Projekt 
rozpoczęty 

Grantodawca Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Podlaskiego na lata  
2014-2020  
 

Budżet projektu łącznie 782.018,00 

Budżet w 2018 r. 157.321,21 

Jednostka 
realizująca projekt 

Oddział Fundacji Aktywizacja  
w Białymstoku w partnerstwie 
w partnerstwie z Fundacją Rozwoju 
Kompetencji PRO-SKILLS oraz firmą 
4Progress Maciej Kusiński 

Planowana liczba 
uczestników 

55 
 

Liczba uczestników pod 
koniec projektu 
w 2018 r. 

46 

Okres realizacji  
projektu 

1 stycznia 2018 – 30 czerwca 2019 

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

Numer konkursu - Numer umowy  
UDA-RPPD.07.01.00-20-0119/16-00 

Koordynator / Kierownik projektu       Edyta Łupińska 

Krótki opis projektu 

Cel główny: zwiększenie aktywności zawodowej i reintegracja społeczna 

Beneficjenci: osoby z terenu miasta Białystok, powiatu białostockiego i sokólskiego, doświadczające 
wielokrotnego wykluczenia społecznego z powodu bezrobocia, bezradności w sprawach opiekuńczo-
wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego 

 
Główne działania: 
1. Pogłębiona diagnoza społeczno-zawodowa. 
2. Aktywna integracja o charakterze społecznym – poradnictwo w zakresie kompetencji życiowych. 
3. Aktywna integracja o charakterze zawodowym – kursy zawodowe – realizatorem jest partner Fundacja 

Rozwoju Kompetencji PRO-SKILLS. 
4. Aktywna integracja o charakterze zawodowym – realizatorem jest partner 4Progress Maciej Kusiński. 
5. Wsparcie zatrudnienia. 

Dane o wykonawcach i uczestnikach 

Liczba pracowników realizujących projekt: 16, w tym: Liczba uczestników projektu 46, w tym: 

Biuro Zarządu 0 Oddział w Białymstoku 46 

Oddział w Białymstoku 0   

Umowy cywilno-prawne 16   

Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2018 r.  (zakładane/zrealizowane) 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, dla 
których wypracowano Indywidualną Ścieżkę Reintegracji w programie 

55/41 

Kryteria strategiczne dla projektu   

-  
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Praca – Integracja 
Projekt 
rozpoczęty 

Grantodawca Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 

Budżet projektu łącznie 7.020.606,24 

Budżet w 2018 r. 3.357.008,00 

Jednostka 
realizująca projekt 

Oddziały Fundacji Aktywizacja  
w Białymstoku, Bydgoszczy, Łodzi, Opolu, 
Poznaniu, Rzeszowie i Warszawie  

Planowana liczba 
uczestników 

550 

Liczba uczestników pod 
koniec projektu 
w 2018 r. 

626 

Okres realizacji  
projektu 

8 lutego 2018 – 31 grudnia 2019 

Nazwa Programu Operacyjnego/Konkursu 
Zlecenie realizacji zadania publicznego w ramach art. 2. pkt 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  

Numer konkursu 1/2017 Numer umowy  
PIN/000001/BF/D  

Koordynator / Kierownik projektu Dariusz Gosk 

Krótki opis projektu 

Cel główny: podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy  
 
Beneficjenci: osoby z niepełnosprawnościami, pozostające bez zatrudnienia, z orzeczonym stopniem 

niepełnosprawności, zgłaszające gotowość do zatrudnienia 

Główne działania: 
1. Doradztwo zawodowe, psychologiczne, prawne 
2. Warsztaty Umiejętności Zawodowych 
3. Szkolenia zawodowe wewnętrzne i zewnętrzne 

Dane o wykonawcach i uczestnikach 

Liczba pracowników realizujących projekt: 36, w tym: Liczba uczestników projektu: 626, w tym: 

Biuro Zarządu 7 Oddział w Białymstoku 40 

Oddział w Białymstoku 1 Oddział w Bydgoszcz 176 

Oddział w Bydgoszczy 4 Oddział w Łodzi 85 

Oddział w Łodzi 3 Oddział w Opolu 66 

Oddział w Opolu 4 Oddział w Poznaniu 61 

Oddział w Poznaniu 3 Oddział w Rzeszowie 54 

Oddział w Rzeszowie 2 Oddział w Warszawie 144 

Oddział w Warszawie 4   

Umowy cywilno-prawne       8   

Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2018 r.  (zakładane/zrealizowane) 

Liczba osób, które uzyskały zatrudnienie 169/134 

Kryteria strategiczne dla projektu   

-  
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Gotowi do zmian II 
Projekt 
rozpoczęty  

Grantodawca Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 

Budżet projektu łącznie 3.901.495,76 
 

Budżet w 2018 r. 2.255.431,68 
 

Jednostka 
realizująca projekt 

Oddziały Fundacji Aktywizacja  
w Białymstoku, Bydgoszczy, Łodzi, Opolu, 
Poznaniu, Rzeszowie i Warszawie  

Planowana liczba 
uczestników 

864 

Liczba uczestników pod 
koniec projektu 
w 2018 r. 

899 

Okres realizacji  
projektu 

1 kwietnia 2018 – 31 marca 2021 

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 4/2017 Numer umowy  
ZZO/000622/07/D  

Koordynator / Kierownik projektu Pavlina Suchankova 

Krótki opis projektu 

Cel główny: podniesienie zdolności do zatrudnienia 
 
Beneficjenci: pozostające bez zatrudnienia osoby z niepełnosprawnościami w wieku aktywności zawodowej, 

zamieszkałe we wszystkich regionach Polski  

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

Dane o wykonawcach i uczestnikach 

Liczba pracowników realizujących projekt: 110, w tym: Liczba uczestników projektu: 899, w tym: 

Biuro Zarządu 5 Oddział w Białymstoku 130 

Oddział w Białymstoku 7 Oddział w Bydgoszczy 131 

Oddział w Bydgoszczy 7 Oddział w Łodzi 162 

Oddział w Łodzi 10 Oddział w Opolu 138 

Oddział w Opolu 12 Oddział w Poznaniu 100 

Oddział w Poznaniu 8 Oddział w Rzeszowie 113 

Oddział w Rzeszowie 8 Oddział w Warszawie 125 

Oddział w Warszawie 7   

Umowy cywilno-prawne       47   
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Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2018 r.  (zakładane/zrealizowane) 

Liczba osób, które uzyskały zatrudnienie 200/248 

Kryteria strategiczne dla projektu   

-  

 

 

Aktywni od dziś – reintegracja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnością 
Projekt 
rozpoczęty 

Grantodawca Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Budżet projektu łącznie 390.321,90 
 

Budżet w 2018 r. 60.940,80 

Jednostka 
realizująca projekt 

Oddział Fundacji Aktywizacja  
w Rzeszowie 

Planowana liczba 
uczestników 

40 

Liczba uczestników pod 
koniec projektu 
w 2018 r. 

37 

Okres realizacji  
projektu 

8 sierpnia 2018 – 31 października 2019 

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

Numer konkursu - Numer umowy  
RPPK.08.01.00-18-0014/17-00 

Koordynator / Kierownik projektu Alicja Wasyliszyn 

Krótki opis projektu 

Cel główny: poprawa jakości życia poprzez integrację społeczną, wzrost aktywności społeczno-zawodowej,  
w tym zdobywanie nowych kwalifikacji zawodowych i kompetencji społecznych, ułatwienie dostępu do rynku 
pracy, poprawę stanu psychofizycznego  
 
Beneficjenci: osoby z niepełnosprawnościami 
 

Główne działania: 
1. Indywidualna diagnoza psychologiczna. 
2. Indywidualny Plan Działania społeczno-zawodowego. 
3. Doradztwo prawne, zawodowe, WUS i WAZ. 
4. Pośrednictwo pracy. 
5. Staże i praktyki zawodowe. 
6. Szkolenia zawodowe wraz z egzaminem. 

Dane o wykonawcach i uczestnikach 

Liczba pracowników realizujących projekt: 4, w tym: Liczba uczestników projektu: 37, w tym: 

Biuro Zarządu 0 Oddział w Rzeszowie 37 

Oddział w Rzeszowie 3   

Umowy cywilno-prawne       1   

Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2018 r.  (zakładane/zrealizowane) 

Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie 40/37 

Kryteria strategiczne dla projektu   
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-  

 
 

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

Kontynuacja 
projektu 

Grantodawca Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Podlaskiego na lata  
2014-2020  
 

Budżet projektu łącznie 1.252.261,95 

Budżet w 2018 r. 116.099,05 

Jednostka 
realizująca projekt 

Oddział Fundacji Aktywizacja  
w Białymstoku w partnerstwie z firmą 
CONSTANS GROUP Sp. z o.o.  
 

Planowana liczba 
uczestników 

80 
 

Liczba uczestników pod 
koniec projektu 
w 2018 r. 

74 

Okres realizacji  
projektu 

1 grudnia 2017 – 30 września 2019 

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

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

Koordynator / Kierownik projektu       Magdalena Bobrowska 

Krótki opis projektu 

Cel główny: zwiększenie aktywności zawodowej i reintegracja społeczna 

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

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

Dane o wykonawcach i uczestnikach 

Liczba pracowników realizujących projekt: 13, w tym: Liczba uczestników projektu 74, w tym: 

Biuro Zarządu 0 Oddział w Białymstoku 74 

Oddział w Białymstoku 0   

Umowy cywilno-prawne 13   

Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2018 r.  (zakładane/zrealizowane) 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, objętych 
wsparciem w programie 

80/73 

Kryteria strategiczne dla projektu   

-  
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4. Projekty dotyczące kompetencji IT 
W 2018 r. w Fundacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa realizowany był 1 projekt dot. 

Kompetencji IT. 

e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści Kontynuacja 
projektu  

Grantodawca Centrum Projektów Polska Cyfrowa  Budżet projektu łącznie 15.993.550,30 

Budżet w 2018 r. 6.079.341,43 

Jednostka 
realizująca projekt 

Oddziały Fundacji Aktywizacja  
w Białymstoku, Łodzi, Opolu, Poznaniu, 
Rzeszowie i Warszawie 

Planowana liczba 
uczestników 

11.623,  
w tym OzN 518 

Liczba uczestników pod 
koniec projektu 
w 2018 r. 

6725, 
w tym OzN 421 

Okres realizacji  
Projektu 

1 grudnia 2016 – 31 lipca 2019  

 

Nazwa Programu Operacyjnego/Konkursu 
Program operacyjny Polska Cyfrowa  

Numer konkursu POPC.03.01.00-IP.01.-00-001/15 Nr umowy  
POPC.03.01.00-00-0013/16-00 

Koordynator / Kierownik projektu Przemysław Żydok 

Krótki opis projektu 

Cel główny: podniesienie kompetencji cyfrowych (m.in. umiejętności korzystania z Internetu, włączając w to 
e-usługi publiczne), 18 265 osób dorosłych, w tym 1445 osób z niepełnosprawnościami 

 
Beneficjenci: osoby zamieszkujące na obszarze 101 gmin z terenu całej Polski 
 
Główne działania: 
1. Przeszkolenie osób (w tym osób z niepełnosprawnościami) w sposób stacjonarny. 
2. Uruchomienie prac nad wszystkimi siedmioma modułami platformy i udzielenie wsparcia z obsługi przez 

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

Dane o wykonawcach i uczestnikach 

Liczba pracowników realizujących projekt: 398, w tym: Liczba uczestników projektu: 6725,  
w tym OzN: 421 

Biuro Zarządu 20 Oddział w Białymstoku 1020, w tym OzN: 58 

Oddział w Białymstoku 6 Oddział w Bydgoszczy 0, w tym OzN: 0 

Oddział w Bydgoszczy 2 Oddział w Łodzi 1743, w tym OzN: 110 

Oddział w Łodzi 4 Oddział w Opolu 1497, w tym OzN: 81 

Oddział w Opolu 3 Oddział w Poznaniu 421, w tym OzN: 37 

Oddział w Poznaniu 5 Oddział w Rzeszowie 1568, w tym OzN: 59 

Oddział w Rzeszowie 6 Oddział w Warszawie 476, w tym OzN: 76 
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Oddział w Warszawie 2   

Umowy cywilno-prawne       350   

Zakładane i zrealizowane wskaźniki rezultatu w 2018 r.  (zakładane/zrealizowane) 

W 2018 r. zakładano uruchomienie wszystkich modułów platformy: rekrutacji, 
organizacji szkoleń stacjonarnych, programów szkoleniowych, raportowania, 
komunikacyjno-informacyjny, rozliczeniowy oraz repozytorium. Prowadzono 
prace nad przygotowaniem i uruchomieniem ww. modułów. Moduły 
dotyczące rekrutacji i organizacji form wsparcia wykorzystywano do działań 
merytorycznych w gminach. Dodatkowo zaczęto korzystać z modułu 
komunikacyjnego, raportowania oraz repozytorium. 

- 

Kryteria strategiczne dla projektu  (zakładane/spełnione) 
- - 
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5. Beneficjenci z niepełnosprawnościami w 2018 r. 
W 2018 r. ze wsparcia świadczonego przez Fundację Aktywizacja skorzystało 9993 osób, z czego 2982 

osób z niepełnosprawnościami. Zbiorowość beneficjentów działań Fundacji posiadających orzeczenie 

o niepełnosprawności opisują poniższe wykresy.  

Wśród beneficjentów ostatecznych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności dominują osoby 

o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – osoby te stanowią 63,68 % opisywanej zbiorowości. 

 

 

Wykres 8. Beneficjenci z niepełnosprawnościami w 2018 r. z uwzględnieniem podziału na stopień 
niepełnosprawności 

  

15,29%

63,68%

21,03 %

znaczny umiarkowany lekki
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Najczęściej występujący rodzaj niepełnosprawności to: choroby psychiczne (27,44 %), inne (20,83 %) 

oraz schorzenia narządów ruchu (19,81 %). 

 

 

Wykres 9. Beneficjenci z niepełnosprawnościami w 2018 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 z niepełnosprawnościami 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 niepełnosprawnościami, stąd 

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

 

 

Wykres 10. Beneficjenci z niepełnosprawnościami w 2018 r. z uwzględnieniem wybranych cech demograficznych 
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6. Rzecznictwo i federalizacja 
Fundacja, jako instytucja kreująca i realizująca politykę państwa wobec osób z niepełnosprawnościami, 

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, 

 Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok,  

 Opolskie Forum Organizacji Socjalnych – OFOS, 

 Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni, 

 Rada Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami, 

 Krajowa Rada Konsultacyjna ds. Osób Niepełnosprawnych. 

 

Reprezentowanie Fundacji oraz zaangażowanie pracowników w komisjach, grupach roboczych, 

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

z niepełnosprawnościami, stanowi ważny obszar działań Fundacji. 

W 2018 r. Fundacja Aktywizacja prowadziła intensywne działania rzecznicze – zarówno na poziomie 

centralnym, jak i lokalnym – ukierunkowane przede wszystkim na aktywizację zawodową osób 

z niepełnosprawnościami. Głównym celem tych działań było wypracowanie narzędzi zapewniających 

możliwość zmiany w prawie oraz podejścia decydentów do kwestii zatrudniania osób 

z niepełnosprawnościami. 

Ciało doradcze Osoby reprezentujące Fundację: 

Grupa On Inclusion 14-20   
 

Agata Gawska, Przemysław Żydok 

Główny cel działania ciała doradczego Główne rezultaty prac: 

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

Współpraca z Ministerstwem Infrastruktury  
i Rozwoju w zakresie Programu Dostępność Plus 
oraz w zakresie tworzenia ustawy o dostępności.  
 
Przygotowanie uwag polskich NGO do 
sprawozdania polskiego rządu przed Komitetem 
Praw Osób z Niepełnosprawnościami ONZ. 
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Ciało doradcze Osoby reprezentujące Fundację: 

Rada Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami Agata Gawska, Przemysław Żydok 

Główny cel działania ciała doradczego Główne rezultaty prac: 

Celem działania Rady jest przygotowanie 
i realizacja corocznych wydarzeń, jakimi są 
Konwenty Regionalne oraz Kongres Osób 
z  Niepełnosprawnościami. 
Rada jest ciałem, które nadzoruje merytorycznie 
powyższe wydarzenia, corocznie opracowuje ich 
cele oraz materiały, które są wynikiem pracy rady 
oraz zaangażowanych w Kongres osób 
z niepełnosprawnościami. 

Bieżąca praca w Radzie, w tym nadzór nad 
aspektem: praca i zatrudnienie osób 
z niepełnosprawnościami oraz przygotowanie 
materiałów podsumowujących Kongres w tym 
zakresie. 

 

Ciało doradcze Osoby reprezentujące Fundację: 

Krajowa Rada Konsultacyjna ds. Osób 
Niepełnosprawnych 

Agata Gawska 

Główny cel działania ciała doradczego Główne rezultaty prac: 

Do zadań Rady należy w szczególności: 
1. Przedstawianie Pełnomocnikowi Rządu 

do Spraw Osób Niepełnosprawnych: 
 propozycji przedsięwzięć zmierzających 

do integracji osób z niepełnosprawnościami, 
 propozycji rozwiązań w zakresie zaspokajania 

potrzeb osób z niepełnosprawnościami, 
wynikających z niepełnosprawności, 

 opinii do dokumentów przedkładanych Radzie 
przez Pełnomocnika, w tym do projektów: 
 aktów prawnych mających lub mogących 

mieć wpływ na sytuację osób z niepełno-
sprawnościami, planów finansowych oraz 
sprawozdań Funduszu, 

 rządowych programów działań na rzecz 
osób z niepełnosprawnościami oraz 
informacji o ich realizacji, 

 rocznych informacji o działalności Rady, 
2. Sygnalizowanie odpowiednim organom 

potrzeby wydania lub zmiany przepisów 
dotyczących sytuacji osób z niepełno-
sprawnościami. 

Bieżąca praca w Radzie. 
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Ciało doradcze Osoby reprezentujące Fundację: 

Sieć Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy Agata Gawska 
 

Główny cel działania ciała doradczego Główne rezultaty prac: 

 Wypracowanie zasad współpracy 
Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy, 

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

 Wypracowanie standardów działania 
Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy. 

Przygotowanie statutu i rozpoczęcie formalizacji 
Sieci. 

 

 

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. 

Bieżąca praca w Radzie. 
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Ciało doradcze Osoby reprezentujące Fundację: 

Komisja Ekspertów ds. Osób z Niepełno-
sprawnością przy Rzeczniku Praw Obywatelskich 

Agata Gawska 
 

Główny cel działania ciała doradczego Główne rezultaty prac: 

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

 Przygotowywanie analiz, monitoringu i zakazu 
dyskryminacji ze względu na niepełno-
sprawność. 

Bieżąca praca w Komisji. 
 
 
 
 
 

 

Ciało doradcze Osoby reprezentujące Fundację: 

Rada Działalności Pożytku Publicznego Agata Gawska 
 

Główny cel działania ciała doradczego Główne rezultaty prac: 

Do zadań Rady należy w szczególności:  

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

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

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

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

Bieżąca Praca w Radzie. 
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Ciało doradcze Osoby reprezentujące Fundację: 

Komitet Monitorujący Program Operacyjny 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  

Przemysław Żydok, Agata Gawska 
 

Główny cel działania ciała doradczego Główne rezultaty prac: 

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

 Analizowanie wszelkich kwestii mających 
wpływ na wykonanie programu,  

 Konsultowanie i analizowanie zmian programu 
proponowanych przez Instytucję Zarządzającą, 

 Prezentowanie uwag dotyczących wdrażania  
i ewaluacji PO WER,  

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

 Promowanie zasady partnerstwa. 

Bieżąca praca w Komitecie. 
 
 
 
 
 
 

 

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). 

Bieżąca praca w Komitecie. 
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Ciało doradcze Osoby reprezentujące Fundację: 

Ogólnopolska Federacja Organizacji 
Pozarządowych 

Przemysław Żydok 
 

Główny cel działania ciała doradczego Główne rezultaty prac: 

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

 Rzecznictwo interesów organizacji 
pozarządowych w sprawach wspólnych 
dla wszystkich organizacji, 

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

Bieżąca współpraca w zakresie działań OFOP. 
 

 

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

z nich należy zaliczyć: 

Oddziały Fundacji Aktywizacja Rodzaj działań rzeczniczych 

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

2) Organizacja III Regionalnego Konwentu Osób z Niepełnosprawnościami; 
3) Udział Rafała Gawkowskiego – pracownika Oddziału – w pracach 

Miejskiej Komisji ds. Osób Niepełnosprawnych; 
4) Udział przedstawicieli Oddziału w wywiadach fokusowych, dotyczących 

potrzeb osób z niepełnosprawnościami w mieście Białystok. 

Oddział w Bydgoszczy 1) Udział przedstawicieli Oddziału w XV Jubileuszowych Targach Pracy 
organizowanych przez Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy  
(17 kwietnia); 

2) Oddział w Bydgoszczy Partnerem Dnia Osób z Niepełnosprawnościami  
w Bydgoszczy (11 maja). Prelekcja Anny Rybarczyk–Bigoń – Dyrektorki 
Oddziału – na temat aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnoś-
ciami; organizacja stoisk doradczych podczas wydarzenia (stoiska: 
doradcy zawodowego, pośrednika pracy, rekrutacyjne).  

3) Udział przedstawicieli Oddziału w „Targach Pracy i Edukacji – osoba 
niepełnosprawna na rynku pracy i na uczelni”, zorganizowanych przez 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Kujawsko-Pomorski Oddział PFRON  
(2 czerwca); 

4) Udział przedstawicieli Oddziału w Pikniku Organizacji Pozarządowych na 
Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy (17 czerwca); 

5) Udział przedstawicieli Oddziału w Konferencji „Uprawnienia i obowiązki 
pracodawców wobec osób z niepełnosprawnościami, aktywnych 
zawodowo, na gruncie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami, przepisów o ubezpiecze-
niach społecznych oraz emeryturach i rentach z FUS”, zorganizowanej 
przez PFRON w Toruniu (27 lipca); 

6) Udział przedstawicieli Oddziału w Seminarium Regionalnym „Jak 
zaktywizować ukryty kapitał rynku pracy czyli model rehabilitacji 
kompleksowej” w Gdańsku, zorganizowanym przez PFRON (30 sierpnia); 

7) W programie TVP Bydgoszcz „Z pierwszej ręki” (Gala „Lodołamacze”) 
Anna Rybarczyk–Bigoń wraz z beneficjentem w trakcie stażu 
realizowanego z projektu „Gotowi do zmian II”, rozmawiali o barierach, 
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które można dostrzec zarówno po strony pracodawców, jak i samych 
osób z niepełnosprawnościami; 

8) 19 września w audycji Radia PIK (Radio Pomorza i Kujaw) na temat 
organizacji pożytku publicznego przedstawiciele Oddziału zaprezentowali 
działania Fundacji Aktywizacja; 

9) Udział przedstawicieli Oddziału w otwarciu Bydgoskiego Centrum 
Organizacji Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu oraz prowadzenie 
otwartych warsztatów w ramach Dni Otwartych (9 – 12 października);  

10) Uczestnictwo w IV Konferencji „Osoba niepełnosprawna w zatrudnieniu  
w Bydgoszczy”, zorganizowanej przez Okręgowy Inspektorat Pracy  
(5 września); 

11) Organizacja Konwentu Regionalnego IV Kongresu Osób z Niepełno-
sprawnościami oraz Targów Pracy (16 października); 

12) Udział Anny Rybarczyk–Bigoń – Dyrektorki Oddziału – w konferencji 
"Konwencja ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami w woje 
wództwie Kujawsko-Pomorskim", zorganizowanej przez Fundację Stabilo 
(30 października); 

13) Udział przedstawicieli Oddziału w Konferencji „Niepełnosprawni chcą 
być sprawni” w Bydgoszczy, zorganizowanej przez Wyższą Szkołę 
Gospodarki, Fundacja Gaudeamus i Akademickie Centrum Medyczne – 
Centrum Terapii Zmysłów (30 listopada). 

Oddział w Łodzi 1) Oddział w Łodzi przygotował stoisko promocyjne na II Targi Pracy  
i Doradztwa Zawodowego „Ścieżki do zatrudnienia”, zorganizowane 
przez Starostę Sieradzkiego, Centrum Informacji i Planowania Kariery 
Zawodowej Oddział w Sieradzu oraz Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia 
Nauczycieli w Sieradzu (28 lutego); 

2) Prelekcje Mateusza Kotnowskiego – Dyrektora Oddziału i Moniki 
Sobczak – Specjalistki ds. Rekrutacji i Organizacji Form Wsparcia –  
podczas Dnia Osób z Niepełnosprawnościami „Sięgnij po Sukces”, 
zorganizowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi  
(11 maja); 

3) Oddział w Łodzi przygotował stoisko promocyjne na Łódzkie Targi 
Ekonomii Społecznej, zorganizowane przez Stowarzyszenie Wsparcie 
Społeczne „Ja – Ty – My” oraz Towarzystwo Przyjaciół Niepełno-
sprawnych (9 września); 

4) Organizacja Targów Pracy dla osób z niepełnosprawnościami  
(12 września); 

5) Uczestnictwo w wydarzeniu „Piramida Dobrej Woli”, organizowanym 
przez Urząd Miasta Łodzi (21 września); 

6) Współorganizacja Konwentu Regionalnego przed IV Kongresem Osób 
z Niepełnosprawnościami 2018 (16 października); 

7) Zaprezentowanie historii beneficjenta Oddziału Łódzkiego w ramach 
cyklu „Postaw na pracę” (19 października); 

8) Udział w konferencji „(Nie) pełnosprawni na rynku pracy” oraz 
przygotowanie stoiska promocyjnego na „Akademickie targi pracy osób 
niepełnosprawnych” – wydarzenia były organizowane przez 
Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz Fundację Łódź Akademicka  
(21 listopada); 

9) Udział Mateusza Kotnowskiego w Komisji Dialogu Obywatelskiego; 
10) Udział Mateusza Kotnowskiego w posiedzeniach Łódzkiej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego. 

Oddział w Opolu 1) Udział Justyny Szpilak – Dyrektorki Oddziału i Mateusza Gruntowskiego – 
pracownika Oddziału – w posiedzeniach Komitetu Monitorującego 
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Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego; 
2) Udział Izabeli Terki – pracowniczki Oddziału w obradach Wojewódzkiej 

Rady Rynku Pracy;  
3) Organizacja szkolenia dla pracodawców oraz Targów Pracy dla osób 

z niepełnosprawnościami w Katowicach (23 stycznia);  
4) Oddział w Opolu Partnerem Dnia Osób z Niepełnosprawnościami, 

organizowanym w Centrum Dialogu Obywatelskiego w Opolu; 
współorganizacja targów informacyjnych dla osób z niepełnospraw-
nościami (11 maja); 

5) Uczestnictwo w Dniach Osób z Niepełnosprawnościami, zorganizowa-
nych w Urzędzie Miasta Zabrza (11 maja); 

6) Oddział w Opolu reprezentował Fundację Aktywizacja na IX Gliwickich 
Targach Pracy dla Osób z Niepełnosprawnościami, zorganizowanych  
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gliwicach (16 maja); 

7) Udział Joanny Różyckiej oraz Magdaleny Mirek – pracowniczek Oddziału 
w 2 Kongresie Wrocławskich Organizacji Pozarządowych (6 czerwca); 

8) Udział przedstawicieli Oddziału w Opolu w Konferencji Prawa  
i Uprawnienia Osób Niepełnosprawnych, zorganizowanej w Sali 
Ratuszowej Urzędu Miejskiego w Opolu (15 czerwca); 

9) Organizacja Konwentu Regionalnego IV Kongresu Osób z Niepełno-
sprawnościami (15 października); 

10) Oddział w Opolu współorganizował Ogólnopolski Tydzień Kariery  
w mieście Opolu oraz uczestniczył w uroczystej gali podsumowującej  
(19 października). 

Oddział w Poznaniu 1) Oddział w Poznaniu przygotował stoisko promocyjne na XIII Powiatowe 
Targi Edukacji i Pracy w Szamotułach (21 stycznia); 

2) Oddział w Poznaniu zaprezentował działania Fundacji Aktywizacja  
podczas Dnia Osób z Niepełnosprawnościami pt. „Sięgnij po sukces!”, 
zorganizowanego 11 maja na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego; 

3)  Udział Gabrieli Ott–Kozłowskiej – pracowniczki Oddziału w wywiadzie 
dla Telewizji Leszno, dotyczącym realizacji projektu „Usługi społeczne dla 
mieszkańców miasta Leszna” (22 maja);  

4) Beata Dąbek – pracowniczka Oddziału – w wywiadzie dla Wielkopolskiej 
Telewizji Ludzi na temat: „Jak pomagać osobom z niepełnosprawnoś-
ciami?” przedstawiła ofertę Fundacji Aktwizacja, skierowaną do osób  
z niepełnosprawnościami i ich opiekunów (28 maja); 

5) Podczas konferencji w Fundacji Szansa dla Niewidomych Oddział  
w Poznaniu zaprezentował działania Fundacji Aktywizacja oraz 
przedstawił referat „Od Aktywizacji społecznej do zawodowej”  
(21 czerwca); 

6) Na I Forum Zdrowia Psychicznego pt. „Zrozumieć i Pomóc”, 
zorganizowanym w Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu, Katarzyna 
Pospieszna – pracowniczka Oddziału – przedstawiła referat „Aktywizacja 
zawodowa osób z niepełnosprawnościami, wsparcie, możliwości, efekty 
działań”, opisujący działania Fundacji Aktywizacja (11 października); 

Oddział w Rzeszowie 1) Katarzyna Kędzior–Łątka, Ewelina Rusinek, Ewelina Wiatr, Edyta Rarata – 
Dyrektorka i pracowniczki Oddziału – wzięły udział w audycjach Radia 
Rzeszów, Radia Wawa i Radia Centrum, dotyczących problematyki osób 
z niepełnosprawnościami, promując działalność Oddziału w Rzeszowie  
i realizowanych w Oddziale projektów; 

2) Małgorzata Przytuła i Marta Filip – pracowniczki Oddziału – wzięły udział 
w Targach Pracy dla osób z niepełnosprawnościami, zorganizowanych 
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przez PUP w Rzeszowie oraz PFRON (22 marca); 
3) Katarzyna Kędzior–Łątka, Edyta Rarata i Natalia Szuba – Dyrektorka  

i pracowniczki Oddziału – podczas Dnia Osób z Niepełnosprawnościami, 
zorganizowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie, 
promowały działalność Fundacji Aktywizacja oraz wymieniły się 
doświadczeniami z innymi organizacjami pozarządowymi (11 maja); 

4) Edyta Rarata i Ewelina Wiatr – pracowniczki Oddziału – uczestniczyły  
w wydarzeniu „Oczyma niewidomych”, zorganizowanym przez 
Uniwersytet Rzeszowski; wzięły udział w dyskusji na temat pracy dla 
osób niewidomych i słabowidzących (21 maja); 

5) Magdalena Wilk, Małgorzata Przytuła, Ewelina Wiatr, Monika Bator – 
pracowniczki Oddziału, podczas konferencji i pikniku „Jesteśmy razem”, 
zorganizowanych przez Miasto Rzeszów i Fundację Szansa dla 
Niewidomych, zaprezentowały działalność Oddziału, przedstawiły 
projekty i aktualne oferty pracy (4 września); 

6) Udział Katarzyny Kędzior-Łątka, Marka Kaszy, Natalii Szuby i Małgorzaty 
Przytuły – Dyrektorki oraz pracowników Oddziału – w Podkarpackim 
Forum na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami. Oddział zaprezentował 
swoją działalność oraz wystawił stolik ekspercki, w ramach którego dyżur 
pełnili pośrednik pracy, prawnik oraz doradca zawodowy (17 września); 

Oddział w Warszawie  1) Udział Magdaleny Pietrowskiej – Dyrektorki Oddziału – w comiesięcz-
nych spotkaniach Komitetu Monitorujego RPO WM 2014-2020; 

2) Udział Magdaleny Pietrowskiej w otwarciu trzeciej siedziby Urzędu Pracy 
w Warszawie (19 lipca);  

3) Udział Magdaleny Pietrowskiej w comiesięcznych posiedzeniach 
Branżowej Komisji Dialogu Społecznego; 

4) Oddział w Warszawie współorganizował Mazowiecki Konwent 
Regionalny Osób z Niepełnosprawnościami. Stanisław Firlej – prawnik 
Oddziału – przedstawił referat na temat niedostępności regulacji 
prawnych dla osób z niepełnosprawnościami (11 października); 

5) Oddział w Warszawie współorganizował IV Kongres Osób z Niepełno-
sprawnościami (25 października). 
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7. Pozyskiwanie środków 
W 2018 roku prowadzono działania związane ze zdobywaniem środków ze źródeł grantowych 

(m.in. środki PFRON, UE). 

W 2018 r. udało się pozyskać środki na realizację/kontynuację następujących projektów: 

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

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

3. Program „Praca-Integracja” / Program pilotażowy / Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 

4. „Design Thinking – metoda rozwiązywania problemów MŚPP” / Działalność wspomagająca rozwój 
gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości / Prezydent Miasta Opole 

5. Realizacja działań w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze 
świadczeń pomocy społecznej uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja w 2018 r. / 
Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku 

6. „Aktywni od dziś – reintegracja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnością” / Regionalny 
Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego / Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie  
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8. Działalność gospodarcza 
Rok 2018 był kolejnym okresem rozwoju działalności gospodarczej jako istotnego elementu realizacji 

zadań Fundacji. Przychody netto z działalności gospodarczej w 2018 r. wyniosły 246 305,63 zł; były one 

na zbliżonym poziomie do roku 2017 (263 486,49 zł). 

 

Wykres 11. Porównanie dochodów z działalności gospodarczej w 2017 i 2018 r. 

W ramach sprzedaży usług rynku pracy należy odnotować pozyskanie w sprawozdawanym okresie 

kontraktów długoterminowych, które wygenerują dochód w 2019 r. Jednym z nich jest kontrakt 

związanym z realizacją usług aktywizacji zawodowej/przygotowanie do zatrudnienia określonej grupy 

osób. Wartość przychodu netto jest uzależniona od skali zapotrzebowania kupującego oferowaną 

usługę. Szacuje się, że nowe kontrakty przyniosą ok. 60.000 zł. 

Struktura przychodów w 2018 obrazuje poniższy wykres. 83% przychodu (202 443,71 zł) stanowią usługi 

rynku pracy, 16% (40 132,33 zł) dochód z tytułu wynajmu sal/pracowni mobilnych, 1% (3 729,59 zł) 

pozostałe/inne usługi. 

 

 

Porównanie przychodów z działalności 
gospodarczej w 2017 i 2018 r.
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Wykres 12. Struktura przychodów z działalności gospodarczej – przychody netto w 2018 r. 

 

Wart odnotowania jest znaczny wzrost dochodów  z obszaru rynku pracy w stosunku do całości zysków  

z działalności komercyjnej – 82,19% (dla porównania: 33,91% w dochodach osiągniętych w roku 2017 r.)  

Poniższa tabela pokazuje udział poszczególnych Oddziałów w sprzedaży usług rynku pracy 

(najważniejszych z perspektywy Planu strategicznego Fundacji Aktywizacja na lata 2017-2018):  

Tabela 3. Liczba kontraktów związanych z usługami rynku pracy pozyskanych przez Oddziały w latach 2017-2018 

 
Nazwa Oddziału 

Liczba pozyskanych kontraktów 

 2017 2018 

Oddział w Warszawie 1 1 

Oddział w Opolu 1 0 

Oddział w Białymstoku 0 1 

Oddział w Łodzi 7 3 

Oddział w Rzeszowie 1 0 

Oddział w Poznaniu 0 2 

Biuro Zarządu 6 7 

RAZEM 16 14 

 

 

83%

16%

1%

Struktura przychodów z działalności gospodarczej –
przychody netto z 2018 r.

usługi rynku pracy wynajem sal/pracowni mobilnych inne
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9. Działania promocyjne i informacyjne 

9.1. Fundacja Aktywizacja w mediach 
W 2018 roku przedstawiciele Zarządu oraz eksperci i pracownicy Fundacji wielokrotnie występowali  

w mediach oraz komentowali na antenie radia, telewizji, jak również na łamach prasy i portali 

internetowych, zagadnienia dotyczące aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami, 

zatrudniania pracowników z niepełnosprawnościami, a także społecznej odpowiedzialności 

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

 w telewizji (Telewizja WTK, Telewizja Leszno, TVP Rzeszów, TVP 3 Opole, Telewizja SETA,  

TVP Bydgoszcz, TV Trwam) 

 w prasie (Dziennik Łódzki, Nowa Trybuna Opolska, Nasze Miasto Opole, Gazeta Studencka 

Uniwersytetu Opole, Niepełnosprawni Tu i Teraz) 

 w stacjach radiowych (Radio Via, Radio Centrum, Radio Rzeszów, Radio Wawa, Radio Opole, Radio 

Doxa, Radio Sygnały, Radio Prudnik Online, Radio PiK) 

 na portalach internetowych (Onet.pl, ngo.pl, OKO.press.pl, Rampa.net.pl) 

 

Wybrane aranżacje w mediach:  

 TV Trwam – 15 kwietnia 

Przemysław Żydok oraz Aneta Olkowska, Ekspertka ds. doradztwa personalnego Fundacji Aktywizacja, 

udzielili wywiadu na temat szeroko rozumianej dostępności. 

http://tv-trwam.pl/film/fundusze-europejskie-dostepne-dla-wszystkich-1-napisy-dla-nieslyszacych 

 Portal Onet.pl – 25 kwietnia 

Wywiad z Przemysławem Żydokiem dotyczący sytuacji osób z niepełnosprawnościami w Polsce. 

https://kobieta.onet.pl/wiadomosci/my-wolimy-inne-rozwiazania-prezes-fundacji-

niepelnosprawnych-o-protestujacych-w/3gf4jl4 

 Portal Onet.pl – 10 maja 

Wywiad z Przemysławem Żydokiem dotyczący powodów, dla których Premier Mateusz Morawiecki 

powinien zainteresować się aktywizacją zawodową osób z niepełnosprawnościami. 

https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/przemyslaw-zydok-premier-morawiecki-powinien-

zainteresowac-sie-aktywizacja-zawodowa/rpf9d4t 

 Opinie.ngo.pl – 12 czerwca 

O roli rządu i organizacji pozarządowych w procesie aktywizacji zawodowej osób 

z niepełnosprawnościami napisała Agata Gawska, Senior ekspertka ds. rynku pracy Fundacji 

Aktywizacja. 

https://publicystyka.ngo.pl/czy-trzeba-byc-szalonym-zeby-jeszcze-wierzyc-w-sukces 

 Telewizja biznes.newseria.pl – 4 grudnia 

Wywiad z Przemysławem Żydokiem. 

https://biznes.newseria.pl/news/nawet-7-mln-polakow-

to,p1737914813?fbclid=IwAR3Lw4fhyNgq5Bd_SJtUgBDzI_zOT4i7EMS9LhI8ZItavyjaydurVSuD2mc 

 

 

http://tv-trwam.pl/film/fundusze-europejskie-dostepne-dla-wszystkich-1-napisy-dla-nieslyszacych
https://kobieta.onet.pl/wiadomosci/my-wolimy-inne-rozwiazania-prezes-fundacji-niepelnosprawnych-o-protestujacych-w/3gf4jl4
https://kobieta.onet.pl/wiadomosci/my-wolimy-inne-rozwiazania-prezes-fundacji-niepelnosprawnych-o-protestujacych-w/3gf4jl4
https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/przemyslaw-zydok-premier-morawiecki-powinien-zainteresowac-sie-aktywizacja-zawodowa/rpf9d4t
https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/przemyslaw-zydok-premier-morawiecki-powinien-zainteresowac-sie-aktywizacja-zawodowa/rpf9d4t
https://publicystyka.ngo.pl/czy-trzeba-byc-szalonym-zeby-jeszcze-wierzyc-w-sukces
https://biznes.newseria.pl/news/nawet-7-mln-polakow-to,p1737914813?fbclid=IwAR3Lw4fhyNgq5Bd_SJtUgBDzI_zOT4i7EMS9LhI8ZItavyjaydurVSuD2mc
https://biznes.newseria.pl/news/nawet-7-mln-polakow-to,p1737914813?fbclid=IwAR3Lw4fhyNgq5Bd_SJtUgBDzI_zOT4i7EMS9LhI8ZItavyjaydurVSuD2mc
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9.2. Działania komunikacyjne 
W 2018 roku działania promocyjno-informacyjne realizowane były dla Fundacji Aktywizacja oraz dla 

działającej w jej strukturze Agencji Zatrudnienia. Dotyczyły zarówno komunikacji wewnętrznej, jak 

i zewnętrznej. 

a) Fundacja Aktywizacja 

 produkcja i dystrybucja materiałów promocyjnych dla projektu „Gotowi do zmian II” (teczka, długopis, 

notatnik, ołówek) w Oddziałach Fundacji oraz wśród beneficjentów, 

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

i forach dla osób z niepełnosprawnościami,  

 tworzenie i publikowanie postów na profilu Fundacji oraz profilach Oddziałów Fundacji na Facebooku, 

 uruchomienie profilu oraz tworzenie i publikowanie tweetów na profilu Fundacji na Twitterze, 

 opracowanie materiałów identyfikacji wizualnej Fundacji (formatki, szablon prezentacji, grafiki, 

materiały tożsamościowe), 

 organizacja profesjonalnej sesji fotograficznej dla beneficjentów Fundacji w ramach warsztatu 

z autoprezentacji „Pierwsze wrażenie daje zatrudnienie”, 

 rozpoczęcie prac nad Strategią komunikacji Fundacji Aktywizacja na lata 2019 – 2020, 

 upowszechnianie informacji o działaniach realizowanych przez Oddziały Fundacji (kursy, szkolenia, 

konsultacje indywidualne, oferty pracy) wśród beneficjentów Fundacji, organizacji, instytucji i firm, 

 organizacja oraz współorganizacja dedykowanych spotkań, targów pracy związanych z tematyką 

niepełnosprawności, 

 udział pracowników Fundacji w wydarzeniach zewnętrznych, m.in. stanowiska promocyjne, 

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

 obejmowanie Patronatem wydarzeń poruszających tematykę niepełnosprawności jak: Konkurs 

filmowy [nie]pełnosprawność, Warszawski Festiwal Kultury Bez Barier czy kampania „Tydzień 

z Internetem”, 

 tworzenie merytorycznych artykułów przez ekspertów Fundacji na temat aktywizacji zawodowej osób 

z niepełnosprawnościami, 

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

umiejętności, realne korzyści”. 

b) Agencja Zatrudnienia 

 rozpoczęcie pracy nad budową nowej strony internetowej Agencji Zatrudnienia skierowanej do 

pracodawców zatrudniających lub zamierzających zatrudnić osoby z niepełnosprawnościami, osób 

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

 tworzenie i publikowanie informacji na dotychczasowej stronie internetowej Agencji Zatrudnienia, 

 tworzenie i publikowanie postów na profilu Agencji Zatrudnienia na Facebooku, 

 opracowanie materiałów identyfikacji wizualnej Fundacji (formatki, szablon prezentacji, grafiki), 

 produkcja i dystrybucja materiałów promocyjno-informacyjnych (teczka, długopis, notatnik, ołówek) 

w Oddziałach Fundacji oraz wśród beneficjentów i pracodawców, 

 kontynuacja wewnętrznego projektu „Eksperci Agencji Zatrudnienia radzą” – opracowanie artykułów 

merytorycznych na temat rynku pracy osób z niepełnosprawnościami. 
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10. Pozostałe działania społeczne i integracja osób  

z niepełnosprawnościami 

W 2018 r. w Fundacji, w ramach działań społecznych i integracyjnych realizowano szereg przedsięwzięć. 

 

 Oddział w Opolu  23 stycznia 

Rodzaj wydarzenia Targi Pracy Dla Osób z Niepełnosprawnościami w Katowicach 

Odbiorcy Osoby z niepełnosprawnościami  

Opis W Targach uczestniczyło około 20 osób z niepełnosprawnościami oraz około  
20 pracodawców oferujących pracę. Wydarzenie miało również charakter 
edukacyjny – Mateusz Gruntowski, pracownik Oddziału, przeprowadził 
szkolenie dla pracodawców na temat zatrudniania osób z niepełnospraw-
nościami.  

  

 

 Oddział w Łodzi  28 lutego  

Rodzaj wydarzenia II Targi Pracy i Doradztwa Zawodowego „Ścieżki do zatrudnienia” 

Odbiorcy 1) Osoby z niepełnosprawnościami 
2) Pracodawcy  

Opis W Targach uczestniczyło około 100 osób. Firmy i instytucje będące 
wystawcami przedstawiły łącznie ponad 300 ofert pracy. Przedstawiciele 
Fundacji prowadzili kampanię informacyjną i promocyjną. Udzielali także porad 
i wskazówek dotyczących efektywnego poszukiwania zatrudnienia.  

  

 

 Oddział w Rzeszowie  28 lutego  

Rodzaj wydarzenia Targi Pracy  

Odbiorcy 1) Osoby z niepełnosprawnościami 
2) Pracodawcy  

Opis Na Targi Pracy dla osób z niepełnosprawnościami przybyło około 40 osób 
poszukujących pracy. Pracodawcy reprezentowani byli przez 10 firm, które 
zaoferowały łącznie 25 wolnych stanowisk pracy. 
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 Oddział w Poznaniu  8 marca 

Rodzaj wydarzenia Dzień Kobiet 

Odbiorcy Beneficjenci Projektu ,,Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania” – Centrum 
Usamodzielniania 

Opis Spotkanie skierowane do żeńskiej części uczestników korzystających z usług 
Centrum Usamodzielniania. Spotkanie towarzyskie z grami i zabawą z okazji 
Dnia Kobiet. 

  

 

 Oddział w Poznaniu  28 – 29 marca 

Rodzaj wydarzenia Wielkanoc 

Odbiorcy Beneficjenci Projektu ,,Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania” – Centrum 
Usamodzielniania 

Opis Obchody świąt Wielkanocnych, podczas których beneficjenci przygotowywali 
tradycyjne potrawy wielkanocne, a także brali udział w przygotowywaniu 
paczek dla najbardziej potrzebujących. Przez dwa dni wspólnie zasiadali do 
świątecznego stołu i spędzali świąteczny czas. 

  

 

 Oddział w Poznaniu  17 kwietnia 

Rodzaj wydarzenia Wizyta w Palmiarni Poznańskiej 

Odbiorcy Beneficjenci projektu ,,Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania” – Centrum 
Usamodzielniania 

Opis Wizyta w Palmiarni Poznańskiej w Parku Wilsona, połączona z treningiem 
przestrzennym i korzystaniem ze środków komunikacji miejskiej. W Palmiarni 
beneficjenci projektu obejrzeli m. in. wystawę motyli. 

  

 

 Oddział w Bydgoszczy  11 maja  

Rodzaj wydarzenia Dzień Osób z Niepełnosprawnościami pt. „Sięgnij po sukces” 

Odbiorcy 1) Osoby z niepełnosprawnościami  
2) Pracodawcy 
3) Instytucje i organizacje wspierające osoby z niepełnosprawnościami 

Opis Przy stoisku Fundacji pojawiło się ok. 50 osób. Podczas spotkania 
przedstawiciele Oddziału rozdawali ulotki i udzielali informacji. Część 
odwiedzających stoisko zadeklarowała kontakt z Fundacją w kwestiach 
związanych z przedstawioną ofertą szkoleniową i ofertami pracy. 
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 Oddział w Łodzi  11 maja  

Rodzaj wydarzenia Dzień Osób z Niepełnosprawnościami „Sięgnij po Sukces”,  

Odbiorcy Osoby z niepełnosprawnościami  

Opis W wydarzeniu uczestniczyło około 50 osób. Przedstawiciele Oddziału wygłosili 
prelekcję na temat „Jak zwiększyć swoje szanse na rynku pracy”. Pracownicy 
Oddziału prowadzili działania promocyjne oraz udzielali porad specjalistycz-
nych, dotyczących poruszania się po rynku pracy oraz uprawnień osób  
z niepełnosprawnościami. 

  

 

 Oddział w Opolu  11 maja 

Rodzaj wydarzenia Dzień Osób z Niepełnosprawnościami 

Odbiorcy Osoby z niepełnosprawnościami  

Opis Oddział w Opolu był odpowiedzialny za rekrutację osób na wydarzenie 
(rozesłanie informacji do klientów Fundacji oraz promocja w social mediach)  
i przygotowanie stoiska promocyjnego. W wydarzeniu wzięło udział około 70 
osób. Pracownicy Oddziału przedstawili aktualną ofertę szkoleń i rekrutowali 
uczestników do realizowanych przez Fundację projektów. Każdy z uczestników 
mógł poznać aktualne oferty pracy i skorzystać z konsultacji z pośrednikiem 
pracy oraz psychologiem.  
W wydarzeniu uczestniczyli również przedstawiciele ZUS, PFRON, NFZ, PUP 
oraz lokalnych instytucji publicznych i organizacji pozarządowych. 

  

 

 Oddział w Poznaniu  12 maja 

Rodzaj wydarzenia Dni Otwarte Funduszy Europejskich 

Odbiorcy Osoby z niepełnosprawnościami  

Opis Specjaliści Oddziału przez dwa dni odpowiadali na wszelkie pytania  
i wątpliwości odwiedzających. 

  

 

 Oddział w Poznaniu  17 maja   

Rodzaj wydarzenia Zwiedzanie Bramy Poznania i Rezerwatu Archeologicznego „Genius Loci” 

Odbiorcy Beneficjenci Projektu ,,Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania” – Centrum 
Usamodzielniania 

Opis Podczas pobytu w Interaktywnym Centrum Historii Ostrowa Tumskiego 
uczestnicy projektu mogli poznać historię swojego miasta. Ekspozycja Bramy 
Poznania ICHOT to multimedialna opowieść o historii i dziedzictwie Ostrowa 
Tumskiego. W salach można było zobaczyć, usłyszeć i poznać ponadtysiącletnie 
dzieje poznańskiej Wyspy. 
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 Oddział w Poznaniu  7 czerwca  

Rodzaj wydarzenia Wizyta w Nowym ZOO 

Odbiorcy Beneficjenci Projektu ,,Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania” – Centrum 
Usamodzielniania 

Opis Wycieczka z Uczestnikami do Nowego ZOO, w którym można zobaczyć 
egzotyczne zwierzęta, dowiedzieć się o ich zwyczajach, a także spędzić 
w aktywny sposób czas na świeżym powietrzu. 

  

 

 Oddział w Poznaniu  11 czerwca  

Rodzaj wydarzenia Seans filmowy „Dziadek do orzechów i cztery królestwa” 

Odbiorcy Beneficjenci Projektu ,,Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania” – Centrum 
Usamodzielniania 

Opis W ramach spotkań integracyjnych trzech beneficjentów projektu wraz  
z przedstawicielem Oddziału obejrzeli w kinie bajkę. Po projekcji dyskutowano 
na temat treści i przesłania filmu. 

  

 

 Oddział w Opolu  15 czerwca   

Rodzaj wydarzenia Spotkanie informacyjne – projekt „Gotowi do zmian II” 

Odbiorcy Osoby z niepełnosprawnościami 

Opis Spotkanie informacyjne z trenerem pracy i wolontariuszem projektu „Gotowi 
do zmian II”. Niestety, w spotkaniu uczestniczyło niewiele osób. 

  

 

 Oddział w Bydgoszczy  17 czerwca 

Rodzaj wydarzenia III Piknik Bydgoskich Organizacji Pozarządowych 

Odbiorcy Mieszkańcy Bydgoszczy 

Opis Przy stoisku promocyjnym Oddziału pojawiło się ok. 40 osób, które mogły 
zapoznać się z działaniami Fundacji. Zainteresowane osoby wypełniły ankiety 
rejestracyjne i zadekarowały chęć zarówno uczestnictwa w kursach i innych 
formach wsparcia, oferowanych przez Fundację, jak i skorzystania z ofert 
pracy. 
Udział w Pikniku i promowanie działań Fundacji było bardzo istotne dla 
reaktywowanego po 2 latach Oddziału Fundacji w Bydgoszczy. 
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 Oddział w Białymstoku  6 września 

Rodzaj wydarzenia Integracyjne ognisko dla Beneficjentów projektu 

Odbiorcy Beneficjenci Fundacji, osoby z niepełnosprawnościami 

Opis Ognisko odbyło się przy Nadleśnictwie Dojlidy. Wzięli w nim udział beneficjenci 
projektów realizowanych przez Oddział w Białymstoku. 

  

 

 Oddział w Łodzi  9 września 

Rodzaj wydarzenia Łódzkie Targi Ekonomii Społecznej 

Odbiorcy 1) Osoby z niepełnosprawnościami  
2) Podmioty ekonomii społecznej  

Opis W wydarzeniu wzięło udział ponad 50 podmiotów ekonomii społecznej, które 
zaprezentowały swoją ofertę. Celem Targów było promowanie idei ekonomii 
społecznej. Przy stoisku promocyjnym Fundacji pojawiło się około 100 osób. 
Przedstawiciele Oddziału w Łodzi informowali o formach wsparcia, 
oferowanych przez Fundację oraz udzielali porad dotyczących poszukiwania 
zatrudnienia.  

  

 

 Oddział w Łodzi  12 września 

Rodzaj wydarzenia Targi Pracy 

Odbiorcy 1) Osoby z niepełnosprawnościami 
2) Pracodawcy 

Opis W Targach Pracy, zorganizowanych przez Oddział w Łodzi, uczestniczyło około 
100 osób z niepełnosprawnościmi oraz 15 pracodawców. Na Targach obecni 
byli również przedstawicieli PFRON i WUP w Łodzi. 

  

 

 Oddział w Warszawie  18 – 19 września  

Rodzaj wydarzenia Warsztaty „Pierwsze wrażenie daje zatrudnienie”  

Odbiorcy Osoby z niepełnosprawnościami  

Opis Organizacja warsztatów „Pierwsze wrażenie daje zatrudnienie”, zakończonych 
sesją zdjęciową. Podczas warsztatów poruszane były tematy autoprezentacji, 
motywacji, dress code; prowadzone były zajęcia z wizażu oraz stylizacji 
włosów. W warsztatach uczestniczyło 17 beneficjentów. 
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 Oddział w Łodzi  21 września  

Rodzaj wydarzenia Piramida Dobrej Woli – piknik integracyjny dla osób z niepełnosprawnościami 

Odbiorcy Osoby z niepełnosprawnościami  

Opis Przy stoisku promocyjnym Fundacji pojawiło się około 30 osób. Przedstawiciele 
Oddziału w Łodzi informowali o działaniach Fundacji i udzielali porad 
specjalistycznych zainteresowanym osobom.  

  

 

 Oddział w Poznaniu  10 października 

Rodzaj wydarzenia Spektakl „Fioletowa Krowa” 

Odbiorcy Beneficjenci Projektu ,,Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania” – Centrum 
Usamodzielniania 

Opis W ramach spotkań integracyjnych beneficjencji projektu obejrzeli spektakl 
teatralny w Centrum Kultury Zamek. 

  

 

 Oddział w Bydgoszczy  12 października 

Rodzaj wydarzenia Spotkanie otwarte w ramach Dni Otwartych Bydgoskiego Centrum Organizacji 
Pozarządowych i Wolontariatu 

Odbiorcy 1) Osoby z niepełnosprawnościami 
2) Pracodawcy 

Opis Pracownicy Oddziału w Bydgoszczy prowadzili kampanię informacyjną, 
promocyjną oraz udzielali informacji z zakresu poszukiwania zatrudnienia.  
W spotkaniu uczestniczyło około 20 osób. 

  

 

 Oddział w Opolu  15 października 

Rodzaj wydarzenia Konwent Regionalny w Opolu, poprzedzający IV Kongresu Osób z Niepełno-
sprawnościami oraz Targi Pracy 

Odbiorcy 1) Osoby z niepełnosprawnościami  
2) Pracownicy Oddziału w Rzeszowie 
3) Organizacje pozarządowe województwa opolskiego 
4) Instytucje publiczne województwa opolskiego (PFRON, ZUS, PUP, WUP) 

Opis Przemysław Żydok wygłosił prelekcję inauguracą Konwent Regionalny, 
zorganizowany przez Oddział w Opolu. W Konwencie, obok Fundacji 
Aktywizacja, wzięli udział przedstawiciele: NGO, instytucji państwowych, 
środowisk osób z niepełnosprawnościami oraz media. 
W Targach Pracy uczestniczyło około 150 osób z niepełnosprawnościami oraz 
około 20 pracodawców. Oddział w Opolu przygotował na Targi dwa stanowiska 
promocyjne; przy jednym osoby z niepełnosprawnościami mogły skorzystać  
z konsultacji z doradcą zawodowym, prawnikiem i psychologiem, a przy drugim 
przeanalizować, z pomocą pośrednika pracy lub trenera pracy, przedstawione 
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oferty pracy.  
Dodatkowo, został zaprezentowany sprzęt, przeznaczony do wspomagania 
osób o różnym stopniu i rodzaju niepełnosprawności, m.in. pogram Lupa 
i urządzenie BigTrack.  

    

 

 Oddział w Bydgoszczy  16 października 

Rodzaj wydarzenia Konwent Regionalny Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami pt. „Jak być 
niezależnym” 

Odbiorcy 1) Osoby z niepełnosprawnościami 
2) Pracodawcy 
3) Mieszkańcy Bydgoszczy 

Opis Oddział w Bydgoszczy był współorganizatorem Konwentu, na który przybyło 
około 100 osób z niepełnosprawnościami oraz przedstawiciele instytucji 
spierających osoby z niepełnosprawnościami. Podczas Konwentu pracownicy 
Fundacji omówili innowacyjny model zatrudnienia Jobcrafting. Swoje prelekcje 
wygłosili również przedstawiciele: PFRON, środowiska akademickiego  
i specjalistycznego ośrodka szkolno –wychowawczego. W dyskusji panelowej 
omawiano problemy osób z niepełnoprawnościami na rynku pracy.  
W wydarzeniu wziął udział Przemysław Żydok. 

  

 

 Oddział w Bydgoszczy  16 października 

Rodzaj wydarzenia Targi Pracy dla osób z niepełnosprawnościami 

Odbiorcy 1) Osoby z niepełnosprawnościami 
2) Pracodawcy 

Opis W Targach uczestniczyło około 80 osób poszukujących pracy oraz 
przedstawiciele 12 firm. Pracodawcy zaoferowali łącznie 50 wolnych stanowisk 
pracy. 

  

 

 Oddział w Łodzi  16 października 

Rodzaj wydarzenia Łódzki Konwent Regionalny przed IV Kongresem Osób z 
Niepełnosprawnościami  

Odbiorcy Osoby z niepełnosprawnościami 

Opis Podczas Konwentu przy stoisku promocyjnym Oddziału w Łodzi pojawiło się 
około 40-50 osób. Specjaliści Fundacji służyli pomocą doradczą, udzielając 
konsultacji zainteresowanym osobom.  
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 Oddział w Poznaniu  16 października  

Rodzaj wydarzenia Retro Moto Show 

Odbiorcy Beneficjenci Projektu ,,Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania” – Centrum 
Usamodzielniania 

Opis Zwiedzanie targów motoryzacyjnych Retro Moto Show na Międzynarodowych 
Targach Poznańskich. 

  

 

 Oddział w Białymstoku  18 października 

Rodzaj wydarzenia III Regionalny Konwent Osób z Niepełnosprawnościami 

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

niepełnosprawności 
3) Przedstawiciele władz miasta, województwa, urzędów 

Opis Przedstawiciele Oddziału wzięli udział w Podlaskim Konwencie Regionalnym, 
organizowanym przez Centrum Aktywności Społecznej przy Urzędzie Miejskim 
w Białymstoku. Celem Konwentu było zebranie wniosków z dyskusji na temat 
nowych systemów wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami. W wydarzeniu 
wzięła udział Agata Gawska. 

  

 

 Oddział w Rzeszowie  22 października 

Rodzaj wydarzenia Targi Pracy 

Odbiorcy 1) Osoby z niepełnosprawnościami  
2) Pracodawcy 

Opis Po zakończeniu Konwentu odbyły się Targi Pracy dla osób z niepełnospraw-
nościami, na które przybyło około 100 osób poszukujących pracy oraz 
przedstawiciele 15 firm. Pracodawcy zaoferowali łącznie 50 wolnych stanowisk 
pracy. W wydarzeniu wzięła udział Agata Gawska. 

  

 

 Oddział w Warszawie  30 października  

Rodzaj wydarzenia Warsztaty współorganizowane z firmą Dior „Rozmowa o pracę” 

Odbiorcy Osoby z niepełnosprawnościami  

Opis W warsztatach mających na celu przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej 
wzięło udział 5 beneficjentek projektu „Gotowi do Zmian”. Uczestniczki 
otrzymały kosmetyki firmy Dior i przygotowano dla nich zajęcia dotyczące 
wizażu, autoprezentacji oraz stylizacji do pracy. 
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 Oddział w Poznaniu  31 października  

Rodzaj wydarzenia Wystawa obrazów Salvadora Dali 

Odbiorcy Beneficjenci Projektu ,,Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania” – Centrum 
Usamodzielniania 

Opis Obejrzenie prac Salvadora Dali „DALINEUM”  

  

 

 Oddział w Rzeszowie  6 listopada  

Rodzaj wydarzenia Targi Pracy 

Odbiorcy 1) Osoby z niepełnosprawnościami  
2) Pracodawcy 

Opis Po zakończeniu Konwentu, odbyły się Targi Pracy dla osób z niepełnospraw-
nościami. Na Targi przybyło około 25 osób poszukujących pracy. Pracodawcy 
zaprezentowali oferty pracy, opowiadali o stanowiskach pracy i odpowiadali na 
pytania. 

  

 

 Oddział w Poznaniu  6 listopada 

Rodzaj wydarzenia Targi Pracy 

Odbiorcy 1) Osoby z niepełnosprawnościami 
2) Pracodawcy 

Opis W wydarzeniu wzięło udział około 200 osób. Przy stoisku promocyjnym 
pracownicy Oddziału informowali o działaniach prowadzonych przez Fundację 
Aktywizacja.  

  

 

 Oddział w Opolu  9 listopada 

Rodzaj wydarzenia Spotkanie z pracodawcą i doradcą zawodowym w Gliwicach  

Odbiorcy Osoby z niepełnosprawnościami 

Opis Spotkanie z doradcą zawodowym, połączone z przedstawieniem ofert pracy 
w ramach projektów prowadzonych przez Fundację, kierowanych do osób 
z orzeczeniem o niepełnosprawności. Pojawiło się około 10 osób. 
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 Oddział w Poznaniu  19 listopada 

Rodzaj wydarzenia Seans filmowy „Miłość jest wszystkim” 

Odbiorcy Beneficjenci Projektu ,,Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania” – Centrum 
Usamodzielniania 

Opis W ramach spotkań integracyjnych 25 beneficjentów projektu i przedstawiciel 
Oddziału obejrzeli w kinie komedię romantyczną – wszystkim się podobała.  

  

 

 Oddział w Poznaniu  19 listopada  

Rodzaj wydarzenia Seans filmowy „Fantastyczne zwierzęta. Zbrodnie Grindelwalda” 

Odbiorcy Beneficjenci Projektu ,,Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania” – Centrum 
Usamodzielniania 

Opis W ramach spotkań integracyjnych 25 beneficjentów projektu i przedstawiciel 
Oddziału obejrzeli w kinie trzymający w napięciu film z wieloma efektami 
specjalnymi. 

  

 

 Oddział w Łodzi  21 listopada 

Rodzaj wydarzenia Konferencja „(Nie) pełnosprawni na rynku pracy” oraz targi pracy 
„Akademickie targi pracy osób niepełnosprawnych” 

Odbiorcy 1) Osoby z niepełnosprawnościami 
2) Pracodawcy 

Opis W wydarzeniu wzięło udział około 200 osób. Przy stoisku promocyjnym 
pracownicy Oddziału informowali o działaniach prowadzonych przez Fundację 
Aktywizacja.  

  

 

 Oddział w Białymstoku  28 listopada 

Rodzaj wydarzenia Targi Pracy dla osób z niepełnosprawnościami 

Odbiorcy Osoby z niepełnosprawnościami 

Opis W Targach wzięło udział 16 pracodawców, organizacje i instytucje, działające 
na rzecz aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami oraz ponad 100 
osób z niepełnosprawnościami, które poszukują pracy. Targi były okazją do 
nawiązania nowych kontaktów pomiędzy pracodawcami i potencjalnymi 
pracownikami, jak również płaszczyzną wymiany doświadczeń dotyczących 
zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. 
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 Oddział w Białymstoku  29 listopada 

Rodzaj wydarzenia Seans filmowy „Dywizjon 303” 

Odbiorcy Beneficjenci Fundacji, osoby z niepełnosprawnościami 

Opis W ramach spotkań integracyjnych beneficjenci projektów realizowanych przez 
Oddział w Białymstoku udali się do kina na film „Dywizjon 303”. 

  

 

 Oddział w Poznaniu  28 listopada 

Rodzaj wydarzenia Seans filmowy „Jurassic World” 

Odbiorcy Beneficjenci Projektu ,,Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania” – Centrum 
Usamodzielniania 

Opis W ramach spotkań integracyjnych 25 beneficjentów projektu i przedstawiciel 
Oddziału obejrzeli w kinie film kategorii science fiction thriller. 

  

 

 Oddział w Poznaniu  30 listopada 

Rodzaj wydarzenia Seans filmowy „Grinch” 

Odbiorcy Beneficjenci Projektu ,,Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania” – Centrum 
Usamodzielniania 

Opis W ramach spotkań integracyjnych 22 beneficjentów projektu i przedstawiciel 
Oddziału obejrzeli w kinie film animowany. 

  

 

 Oddział w Warszawie  30 listopada  

Rodzaj wydarzenia Warsztaty przedświąteczne 

Odbiorcy Osoby z niepełnosprawnościami 

Opis Organizacja warsztatów przedświątecznych, mających na celu wspólne 
gotowanie potraw wigilijnych oraz biesiadowanie z beneficjentami Fundacji 
i zespołu kierowników projektów informatycznych. Uczestniczyło 10 
beneficjentów wraz z rodzinami. 
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 Oddział w Łodzi  12 grudnia  

Rodzaj wydarzenia Debata „Humanista na łódzkim rynku pracy”   

Odbiorcy Pracodawcy  

Opis Przedstawiciele Oddziału uczestniczyli w panelu dyskusyjnym z udziałem 10 
łódzkich pracodawców, zajmujących się zawodowo rekrutacją i pozyskiwaniem 
nowych pracowników. Przedmiotem dyskusji był szeroko rozumiany HR. 

  

 

 Oddział w Poznaniu  14 grudnia  

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

Odbiorcy Beneficjenci Projektu ,,Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania” – Centrum 
Usamodzielniania 

Opis Spotkanie wigilijne beneficjentów oraz pracowników Fundacji Aktywizacja. 
Integracja uczestników projektu. Złożenie sobie życzeń świątecznych, wspólne 
śpiewanie kolęd. 

  

 

 Oddział w Rzeszowie  19 grudnia  

Rodzaj wydarzenia Wigilia 

Odbiorcy Osoby z niepełnosprawnościami 

Opis W godzinach 13.00 – 16.00 w Oddziale w Rzeszowie zorganizowane zostało 
spotkanie wigilijne dla aktualnych beneficjentów Fundacji. Podczas spotkania 
omówione zostały działania, jakie zrealizowane były w całym roku. Każdy 
z uczestników wyraził swoje zdanie na temat wsparcia, jakie otrzymał. Było 
to cenne spotkanie zarówno pod kątem integracji osób z niepełnospraw-
nościami, jak i pod kątem uzyskania informacji zwrotnych, dotyczących 
działalności Oddziału. Uczestnicy Wigilii podzielili się opłatkiem i złożyli sobie 
życzenia świąteczne. W trakcie spotkania tradycyjnie śpiewano kolędy  
i spożywano dania wigilijne. 

  

 

 Oddział w Białymstoku  20 grudnia 

Rodzaj wydarzenia Wigilia 

Odbiorcy Osoby z niepełnosprawnościami 

Opis Coroczne spotkanie przedświąteczne, organizowane przez pracowników 
Oddziału. Śpiewano wspólnie kolędy, składano sobie życzenia świąteczno-
noworoczne, budując w ten sposób poczucie więzi i wsparcia. 
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 Oddział w Bydgoszczy  20 grudnia  

Rodzaj wydarzenia Wigilia 

Odbiorcy Osoby z niepełnosprawnościami 

Opis Na Wigilię przybyło około 30 osób z niepełnosprawnościami. Uczestnicy 
podzielili się opłatkiem i złożyli sobie życzenia świąteczne. W trakcie spotkania 
tradycyjnie śpiewano kolędy oraz spożywano dania wigilijne. 
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11. Wykaz uchwał przyjętych w 2018 r. 
Lp. Data Treść uchwały 

1 Uchwała nr 1  
z dnia  
1 stycznia 

Zarząd Fundacji Aktywizacja ustanawia jako obowiązującą od 1 stycznia 
2018 r. stawkę za 1 km przebiegu pojazdu, przysługującą pracownikowi 
w przypadku korzystania z prywatnego samochodu w trakcie delegacji 
służbowej – wg pojemności skokowej silnika do 900 cm3 stawka wynosi 0,50 
zł za 1 km oraz wg pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 stawka 
wynosi 0,70 zł za 1 km. 

2 Uchwała nr 1  
z dnia  
16 stycznia 

Zarząd Fundacji Aktywizacja, zgodnie z § 27 pkt. 3 Statutu Fundacji, 
postanawia przyjąć dotację na realizację Programu Aktywizacja Integracja 
w ramach projektu pod nazwą „Aktywnie do sukcesu”, współfinansowanego 
przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 
2014-2020, w kwocie całkowitej projektu 5.600,00 zł (słownie złotych: pięć 
tysięcy sześćset 00/100). Realizację Uchwały – doprowadzenie do zawarcia 
umowy dotacji pomiędzy Fundacją Aktywizacja a Miastem Łomża powierza 
się Pavlinie Suchankovej, Wiceprezes Zarządu. 

3 Uchwała nr 1  
z dnia  
31 stycznia 

Z dniem 1 lutego 2018 r. Zarząd Fundacji Aktywizacja zmienia strukturę 
organizacyjną Fundacji w następujący sposób: 
1. Tworzy się dodatkowy pion w strukturze: Pion „Agencja Zatrudnienia”, 
2. Rozszerza się zakres odpowiedzialności Dyrektora Pionu Usług. 

Dyrektorowi Pionu Usług podlegają: Dyrektorzy Oddziałów i ich 
pracownicy oraz pracownicy PU w Centrali, 

3. Tworzy się nowe stanowiska w strukturze: analityk finansowy i doradca 
Zarządu.  
Analityk finansowy i doradca Zarządu podlegają bezpośrednio Prezesowi 
Zarządu. 

Załącznik nr 1 do Uchwały stanowi Schemat struktury organizacyjnej 
Fundacji. 

4 Uchwała nr 1  
z dnia 2 lutego 

Z dniem 2 lutego 2018 r. Zarząd Fundacji Aktywizacja wprowadza nowe 
nazwy własne jednostek terenowych – Oddziałów, dodając nazwę miasta, 
w której Oddział ma siedzibę.  
Nowe nazwy jednostek terenowych Fundacji Aktywizacja przyjmują 
brzmienie: Fundacja Aktywizacja Oddział w Białymstoku, Fundacja 
Aktywizacja Oddział w Bydgoszczy, Fundacja Aktywizacja Oddział w Łodzi, 
Fundacja Aktywizacja Oddział w Opolu, Fundacja Aktywizacja Oddział  
w Poznaniu, Fundacja Aktywizacja Oddział w Rzeszowie, Fundacja 
Aktywizacja Oddział w Warszawie. 

5 Uchwała nr 2  
z dnia 5 lutego 

Zarząd Fundacji Aktywizacja, zgodnie z § 27 pkt. 3 Statutu Fundacji, 
postanawia przyjąć dotację na realizację w okresie od dnia podpisania 
umowy do dnia 31 grudnia 2019 r. projektu pt. „Pilotażowy Program PRACA 
- INTEGRACJA”, finansowanego ze środków PFRON do łącznej rocznej 
wysokości 3.357.008,00 zł (słownie złotych: trzy miliony trzysta pięćdziesiąt 
siedem tysięcy osiem 00/100) na każdy rok realizacji projektu. Realizację 
Uchwały – zawarcie umowy dotacji pomiędzy Fundacją Aktywizacja 
a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „PFRON” 
powierza się Agacie Gawskiej, Prezes Zarządu i Przemysławowi Żydokowi, 
Wiceprezesowi Zarządu. 
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6 Uchwała nr 1  
z dnia 27 marca 

1. Zarząd Fundacji Aktywizacja postanawia przyznać premie wyróżniającym 
się osobom zatrudnionym w związku ze zrealizowaniem wskaźników 
następujących projektów: „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne 
korzyści” (umowa nr POPC.03.01.00-00-0013/16-00)  i „Gotowi do zmian” 
(umowa nr ZZO/000539/07/D). 

2. Lista wyróżnionych osób, wraz z wysokością ich premii, znajduje się 
w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

3. Realizację uchwały Zarząd Fundacji Aktywizacja powierza Pavlinie 
Suchankovej, Wiceprezesce Zarządu. 

7 Uchwała nr 1  
z dnia  
4 kwietnia 

W dniu 4. kwietnia 2018 r. Zarząd Fundacji Aktywizacja wdraża Regulamin 
wynagradzania pracowników, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

8 Uchwała nr 2  
z dnia  
4 kwietnia 

Zgodnie z § 12 pkt 4 Statutu Fundacji Aktywizacja Zarząd Fundacji 
przeznacza kwotę 18.000,00 zł (słownie złotych: osiemnaście tysięcy 
00/100) na wynagrodzenia dla członków Rady Fundacji w okresie kwiecień – 
grudzień 2018 r. 
Zarząd Fundacji realizuje wypłaty wynagrodzeń dla poszczególnych 
członków RF na podstawie uchwały Rady Fundacji. 

9 Uchwała nr 1  
z dnia  
5 kwietnia 

1. W dniu 5 kwietnia 2018 r. Zarząd Fundacji Aktywizacja wdraża Regulamin 
zwrotu kosztów zakupu okularów/szkieł kontaktowych do korekcji 
wzroku dla pracowników Fundacji Aktywizacja, stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały. 

2. Wysokość kwoty refundowanej przez Zarząd Fundacji na zakup 
okularów/szkieł kontaktowych, korygujących wzrok, wynosi 100,00 zł 
(słownie złotych: sto 00/100). 

10 Uchwała nr 1  
z dnia  
7 czerwca 

Zarząd Fundacji Aktywizacja wznawia działanie Centrum Edukacji  
i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, Oddział Fundacji 
Aktywizacja w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Garbary 2 (Budynek B),  
85-229 Bydgoszcz. 

11 Uchwała nr 2  
z dnia  
7 czerwca 

Zarząd Fundacji Aktywizacja łączy dwa Centra Edukacji i Aktywizacji 
Zawodowej Osób Niepełnosprawnych – Oddziały Fundacji w Warszawie  
w jeden o nazwie Fundacja Aktywizacja Oddział w Warszawie z siedzibą 
przy ul. Chałubińskiego 9/9A, 02-004 Warszawa.  

12 Uchwała nr 3  
z dnia  
7 czerwca 

Zarząd Fundacji Aktywizacja wydziela z Biura Zarządu mieszczącego się przy 
ul. Elektoralnej 26 w Warszawie, wpisanego do KRS Nr 0000049694 odrębną 
jednostkę o nazwie Biuro Zarządu – Pion Finansów i Administracji 
z siedzibą przy ul. Elektoralnej 26, 00-892 Warszawa. 

Biuro Zarządu zostaje przeniesione na ul. Narbutta 49/51,  
02-529 Warszawa. 

Adres siedziby Fundacji Aktywizacja pozostaje bez zmian. 
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13 Uchwała nr 1  
z dnia  
14 czerwca 

Zarząd Fundacji Aktywizacja wprowadza nowe nazwy własne jednostek 
organizacyjnych.  
1. Nazwy jednostek terenowych – Oddziałów otrzymują brzmienie:  
• Fundacja Aktywizacja Oddział w Białymstoku,  
• Fundacja Aktywizacja Oddział w Bydgoszczy,  
• Fundacja Aktywizacja Oddział w Łodzi,  
• Fundacja Aktywizacja Oddział w Opolu,  
• Fundacja Aktywizacja Oddział w Poznaniu,  
• Fundacja Aktywizacja Oddział w Rzeszowie,  
• Fundacja Aktywizacja Oddział w Warszawie.  
2. Nazwy jednostek centralnych otrzymują brzmienie:  
• Biuro Zarządu,  
• Biuro Zarządu – Pion Finansów i Administracji.  
Adres siedziby Fundacji Aktywizacja pozostaje bez zmian.  

14 Uchwała nr 2  
z dnia  
14 czerwca 

Od 2018 r. Zarząd Fundacji Aktywizacja wprowadza w planie kont 
dodatkową ewidencję pozabilansową przychodów i kosztów podatkowych 
na kontach zespołu „9”.  
Podstawa prawna: Art. 29 Ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie 
ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.  
poz. 1649 z późn. zm.).  

15 Uchwała nr 3  
z dnia  
14 czerwca 

Zarząd Fundacji Aktywizacja umarza zadłużenie, byłego pracownika Fundacji 

Aktywizacja, w związku z jego śmiercią w dniu 5 czerwca 2018 r.  

16 Uchwała nr 1  
z dnia 18 lipca 

1. W związku ze zrealizowaniem wskaźników projektów: „e-Mocni: cyfrowe 
umiejętności, realne korzyści” (umowa nr POPC.03.01.00-00-0013/16-00), 
„Praca – Integracja” (umowa nr PIN/000001/BF/D) oraz „Gotowi do zmian 
II” (umowa nr ZZO/000622/07/D) Zarząd Fundacji Aktywizacja postanawia 
udzielić premii pracownicom i pracownikom wyróżniającym się przy 
realizacji ww. projektów.  

2. Realizację uchwały Zarządu Fundacji Aktywizacja powierza Pavlinie 
Suchankovej, Wiceprezesce Fundacji. 

17 Uchwała nr 2  
z dnia 18 lipca 

1. Zarząd Fundacji Aktywizacja zasili fundusz premiowy kwotą 6.106,29 zł 
(słownie złotych: sześć tysięcy sto sześć złotych) ze środków na 
wynagrodzenia projektów „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne 
korzyści” (umowa nr POPC.03.01.00-00-0013/16-00), „Praca – Integracja” 
(umowa nr PIN/000001/BF/D) oraz „Gotowi do zmian II” (umowa nr 
ZZO/000622/07/D). Podstawa prawna: §5 Regulaminu wynagradzania 
pracowników Fundacji Aktywizacja.  
Kwota 6.16,29 zł zawiera sumę premii brutto dla pracownic  
i pracowników oraz zapłacone przez Fundację Aktywizacja obowiązkowe 
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych. 

2. Realizację uchwały Zarządu Fundacji Aktywizacja powierza Pavlinie 
Suchankovej, Wiceprezesce Fundacji. 

18 Uchwała nr 3  
z dnia 18 lipca 

Zarząd Fundacji Aktywizacja udziela premii wyróżnionym osobom. Lista 
osób, wraz z wysokością ich premii, znajduje się w Załączniku nr 1 do 
niniejszej Uchwały. 
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19 Uchwała nr 1  
z dnia  
21 sierpnia 

1. Zarząd Fundacji Aktywizacja, zgodnie z § 27 pkt. 3 Statutu Fundacji, 
postanawia przyjąć dotację z budżetu Miasta Opola w wysokości 
10.000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100) na realizację 
zadania publicznego pt. „Design Thinking – metoda rozwiązywania 
problemów MŚP”.  

2. Zarząd Fundacji Aktywizacja upoważnia Justynę Szpilak, Dyrektorkę 
Oddziału Fundacji Aktywizacja w Opolu, do podpisania umowy dotacji, 
zawieranej pomiędzy Fundacją Aktywizacja, a Miastem Opole. 

20 Uchwała nr 1  
z dnia  
5 września 

1. W związku z efektywnym wdrożeniem innowacyjnego projektu pt. „Praca 
–Integracja” (umowa nr PIN/000001/BF/D) Zarząd Fundacji Aktywizacja 
postanawia udzielić premii pracownicom i pracownikom wyróżniającym 
się przy realizacji ww. projektu.  

2. Realizację uchwały Zarząd Fundacji Aktywizacja powierza Pavlinie 
Suchankovej, Wiceprezesce Zarządu.  

21 Uchwała nr 2  
z dnia  
5 września 

1. Zarząd Fundacji Aktywizacja zasila fundusz premiowy kwotą 6.106,29 zł 
(słownie złotych: sześć tysięcy sto sześć i 29/100 złotych) ze środków na 
wynagrodzenia projektu „Praca –Integracja” (umowa nr 
PIN/000001/BF/D). Podstawa prawna: §5 Regulaminu wynagradzania 
pracowników Fundacji Aktywizacja.  
Kwota 6.106,29 zł zawiera sumę premii brutto dla pracownic 
i pracowników oraz zapłacone przez Fundację Aktywizacja obowiązkowe 
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych.  

2. Realizację uchwały Zarząd Fundacji Aktywizacja powierza Pavlinie 
Suchankovej, Wiceprezesce Zarządu.  

22 Uchwała nr 3  
z dnia  
5 września 

Zarząd Fundacji Aktywizacja udziela premii wyróżnionym osobom. Lista 
osób, wraz z wysokością ich premii, znajduje się w Załączniku nr 1 do 
niniejszej Uchwały. 
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23 Uchwała nr 1  
z dnia  
27 września 

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 września 2018 r. (w przypadku spisu, określonego w punkcie 6 – stan na 
31 października 2018 r.; w przypadku spisu, określonego w punkcie 7 – stan na 31 
grudnia 2018 r.)  
Do wykonania czynności inwentaryzacyjnych Zarząd Fundacji Aktywizacja 
powołuje:  
1) Komisję Inwentaryzacyjną w składzie: Pavlina Suchankova – 

Przewodnicząca, Karolina Święcka – Członkini;  
2) Dziewięć Zespołów Spisowych (skład osobowy poszczególnych Zespołów 

Spisowych znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały).  
Obowiązujące zasady:  
1. Termin przeprowadzenia inwentaryzacji: od 1 października 2018 r. do 31 

grudnia 2018 r.  
2. Osoby powołane w skład Komisji Inwentaryzacyjnej oraz Zespołów 

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.  

4.1. 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.  

4.2. Składniki majątku niepełnowartościowe oraz nadmierne spisuje się na 
oddzielnych arkuszach spisowych.  

5. Zespoły Spisowe dokonują spisu z natury w obecności Dyrektorów 
Oddziałów.  

6. Inwentaryzację należności z tytułu dostaw i usług, według stanu na dzień 
31 października 2018 r., przeprowadzają pracownicy Działu Księgowości 
Fundacji.  

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 2018 r. 

24 Uchwała nr 1  
z dnia  
23 października 

1. Zarząd Fundacji Aktywizacja, zgodnie z § 27 pkt. 3 Statutu Fundacji, 
postanawia przyjąć dotację z budżetu Miasta Białystok w wysokości 
10.000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100) na realizację 
zadania publicznego pt. „V Targi Pracy dla Osób z Niepełnosprawnoś-
ciami”. 

2. Zarząd Fundacji Aktywizacja upoważnia Magdalenę Bobrowską, 
Dyrektorkę Oddziału Fundacji Aktywizacja w Białymstoku, do podpisania 
umowy dotacji, zawieranej pomiędzy Fundacją Aktywizacja, a Miastem 
Białystok. 
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25 Uchwała nr 1  
z dnia  
7 grudnia 

1. Zarząd Fundacji Aktywizacja, zgodnie z § 27 pkt. 3 Statutu Fundacji, 
postanawia przyjąć dotację z budżetu Województwa Kujawsko-
Pomorskiego na lata 2018-2020 w wysokości 14.000,00 zł (słownie 
złotych: czternaście tysięcy 00/100) na realizację zadania publicznego pt. 
„Gotowi do zmian II”. 

2. Zarząd Fundacji Aktywizacja upoważnia Annę Rybarczyk–Bigoń, 
Dyrektorkę Oddziału Fundacji Aktywizacja w Bydgoszczy, do podpisania 
umowy dotacji, zawieranej pomiędzy Fundacją Aktywizacja, 
a Województwem Kujawsko-Pomorskim z siedzibą w Toruniu. 

26 Uchwała nr 1  
z dnia  
18 grudnia 

1. Zarząd Fundacji Aktywizacja postanawia przyznać premie wyróżniającym 
się osobom zatrudnionym w związku z realizacją w 2018 r. następujących 
projektów:  
1) „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści” (umowa nr 
    POPC.03.01.00-00-0013/16-00);  
2) „Praca – Integracja” (umowa nr PIN/000001/BF/D);  
3) „Gotowi do zmian I” (umowa nr ZZ0/000539/07/D);  
4) „Gotowi do zmian II” (umowa nr ZZO/000622/07/D);  
5) „Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania” (umowa nr 
    RPWP.07.02.01-30-0019/15-00);  
6) „Pomoc w rodzinie” (umowa nr RPWP.07.02.01.-30-0026/15); 
7) „Aktywni od dziś – reintegracja społeczno-zawodowa osób  
   z niepełnosprawnością” (umowa nr RPPK.08.01.00-18-0014/17).  

2. Lista wyróżnionych osób, wraz z wysokością ich premii, znajduje się  
w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.  

3. Realizację uchwały Zarząd Fundacji Aktywizacja powierza Pavlinie 
Suchankovej, Wiceprezesce Zarządu.  

27 Uchwała nr 2  
z dnia  
18 grudnia 

1. Realizując swoją Uchwałę nr 1 z 18 grudnia 2018 r. Zarząd Fundacji 
Aktywizacja zasili fundusz premiowy łączną kwotą 129.136,39 zł (słownie 
złotych: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sto trzydzieści sześć 39/100): 

A. ze środków na wynagrodzenia projektów:  
1) „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści” – kwota 38.222,98 zł,  
2) „Praca – Integracja” – kwota 20.489,22 zł,  
3) „Gotowi do zmian I” – kwota 12.886,05 zł,  
4) „Gotowi do zmian II” – kwota 39.241,91 zł,  
5) „Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania” – kwota 7.302,83 zł,  
6) „Pomoc w rodzinie” – kwota 3.258,13 zł,  
7) „Aktywni od dziś – reintegracja społeczno-zawodowa osób 
z niepełnosprawnością” – kwota 1.230,80 zł 

B. z kosztów pośrednich ww. projektów – kwota 5.224,47 zł  
i C. z działalności gospodarczej – kwota 1.280,00 zł. 
Podstawa prawna: § 5 Regulaminu wynagradzania pracowników Fundacji 

Aktywizacja. 
2. Określona w ust. 1 kwota 129.136,39 zł zawiera kwotę premii netto do 

wypłaty pracownikom oraz należne od premii składki ZUS i zaliczkę na 
podatek PIT.  

3. Realizację uchwały Zarząd Fundacji Aktywizacja powierza Pavlinie 
Suchankovej, Wiceprezesce Zarządu.  
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28 Uchwała nr 1  
z dnia  
31 grudnia 

1. Zarząd Fundacji Aktywizacja, zgodnie z § 27 pkt. 3 Statutu Fundacji, 
postanawia przyjąć dotację z budżetu Miasta Poznań w wysokości 
99.996,00 zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy 
dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć 00/100) na realizację zadania 
publicznego pt. „Zapewnienie świadczenia usługi Centrum 
Usamodzielnienia – miejsce krótkookresowego dziennego pobytu jako 
formy mieszkania wspomaganego/treningowego – dla osób  
z niepełnosprawnościami w ramach zachowania trwałości projektu 
"Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania", który był realizowany  
w latach 2017 – 2018 i współfinansowany przez Unię Europejską  
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020”.  

2. Zarząd Fundacji Aktywizacja upoważnia Renatę Stachowiak, Dyrektorkę 
Oddziału Fundacji Aktywizacja w Poznaniu, do podpisania umowy dotacji, 
zawieranej pomiędzy Fundacją Aktywizacja, a Miastem Poznań.  

 

Załączniki do Uchwał gromadzone są w Biurze Zarządu Fundacji – Pionie Finansów i Administracji. 
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12. Wykaz kontroli przeprowadzonych w 2018 r. 
Lp. Data podjęcia  

i zakończenia 
kontroli 

Organ kontroli Upoważnienie Zakres przedmiotowy 
kontroli 

Zalecenia pokontrolne 

1 30 listopada 
2017  
– 12 stycznia 
2018 

Wojewódzki Urząd 
Pracy w Białymstoku 

Przedłożono 
w dniu kontroli 

Kontrola planowa 
realizacji projektu 
pt. “KWALIFIKACJE, 
DOŚWIADCZENIE, 
PRACA – to się opłaca!” 
(WND-RPPD.02.02100-20-
0160/16) 

Zalecenia pokontrolne zostały 
wdrożone 

2 26 – 30 marca Centrum Projektów 
Polska Cyfrowa 

Przedłożono 
w dniu kontroli 

Kontrola planowa 
realizacji projektu pt.  
”e-Mocni: cyfrowe 
umiejętności, realne 
korzyści” 
(POPC.03.01.00-00-
0013/16 

Zalecenia pokontrolne zostały 
wdrożone 

3 8 maja  
– 29 czerwca 

Miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie  
w Poznaniu 

Przedłożono 
w dniu kontroli 
 

Kontrola planowa 
realizacji projektu 
pt. "Usługi społeczne dla 
mieszkańców Poznania” 
(RPWP.09.01.00-20-
0035/16) 

Zalecenia pokontrolne zostały 
wdrożone 
 

4 11 października 
2018  
– 31 stycznia 
2019 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Podlaskiego 

Przedłożono 
w dniu kontroli 
 

Kontrola planowa 
realizacji projektu 
pt. “TRAMPOLINA – 
aktywna integracja 
społeczno-zawodowa 
kobiet opiekujących się 
osobą zależną” 
(RPPD.02.02100-20-
0160/16) 

Na dzień sporządzenia sprawozdania 
nie otrzymano protokołu 
pokontrolnego. 

 

5 22 listopada  
– 3 grudnia 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Wielkopolskiego 

Przedłożono 
liderowi projektu 
(MOPR Leszno)  
w dniu kontroli 

 
 

Kontrola planowa 
realizacji projektu 
pt. "Usługi społeczne dla 
mieszkańców Leszna” 
(RPWP.07.02.01-30-
0025/15) 

Na dzień sporządzenia sprawozdania 
nie otrzymano protokołu 
pokontrolnego. 

 

6 18 grudnia  
–przewidywany 
termin 
zakończenia 
dwa miesiące 

Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych 

NR4420181201021 
 

Prawidłowość 
i rzetelność obliczania 
składek ZUS, świadczeń 
społecznych oraz 
dokumentów ZUS 

Na dzień sporządzenia sprawozdania 
nie otrzymano protokołu 
pokontrolnego. 
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13. Przychody 
 

Przychody 14.483.427,32 

Spadek 0,00 

Zapis 0,00 

darowizny, w tym: 34.589,12 

– 1% podatku  19.509,12 

– od osób fizycznych 14.200,00 

– od osób prawnych 880,00 

– rzeczowe 0,00 

nieodpłatne świadczenie usług 0,00 

dotacje, w tym: 13.652.902,04 

– z budżetu państwa i środków samorządowych 884.422,20 

– ze środków europejskich 7.222.124,65 

– ze środków PFRON 5.464.053,20 

– ze środków krajowych organizacji pozarządowych 0,00 

– ze środków zagranicznych 82.301,99  

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

 

535.169,58 

pozostałe przychody operacyjne 14.460,95 

działalność gospodarcza 246.305,63 

– w tym zrealizowane usługi dla podmiotów państwowych i samorządowych 22.590,00 

przychody finansowe 0,00 

Wynik na działalności gospodarczej 

W 2018 r. stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do 
przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł wynosił 1,23 %. 

178.083,23 

Wysokość kosztów wydatkowanych na: 14.448.607,16 

koszty działalności działań statutowych 13.675.238,55 

koszty działalności administracyjnej Fundacji 78.281,86 

działalność gospodarcza 68.222,40 

pozostałe koszty 566.125,96 

koszty finansowe 60.738,39 
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Dane o:  

liczbie osób zatrudnionych w Fundacji:  

umowa o pracę – liczba osób (średniorocznie) 130,1 

średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty, w tym:  

– kierownicy/dyrektorzy działów  11 etatów 

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

111,76 etatu 

– pracownicy działu finansowo–księgowego 9,34 etatu 

– osoby zatrudnione wyłącznie w działalności gospodarczej  0 

– umowa o dzieło i umowa zlecenie  443 

– umowa o realizacji stażu w ramach realizowanych projektów 156 

łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację (brutto) 
w tym: 

8.147.871,56 

– wynagrodzenia za prace zlecone i umowy o dzieło – cele statutowe 1.642.949,53 

– wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę o pracę (brutto rocznie) 5.960.660,46 

– wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej 29.000,85 

– wynagrodzenia osób odbywających staż w ramach realizowanych projektów  426.448,22 

– wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w organie Fundacji 88.812.50 

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 

490.845,70 

z tytułu pełnienia funkcji w organie Fundacji 88.812,50 

z tytułu wykonywania innych zadań, w tym:  

– wynagrodzenia brutto  376.395,80 

– premie 25.637,40 

– wynagrodzenia w naturze 0,00 

z tytułu kierowania działalnością gospodarczą 0,00 

wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło 0,00 

przeciętne wynagrodzenie brutto osób zatrudnionych w Fundacji  

pracownika  4.238,20 

członka Zarządu 1.521,37 

członka organu nadzoru 250,00 

maksymalne wynagrodzenie brutto osób zatrudnionych w Fundacji  

pracownika  9.400,00 

członka Zarządu 2.500,00 
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członka organu nadzoru 1.245,00 

kwoty ulokowane na rachunkach bankowych:  5.600.881,40 

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

0,00 

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

0,00 

nabytych pozostałych środkach trwałych 251.991,27 

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

 

aktywa  6.217.215,86 

zobowiązania krótkoterminowe 561.644,94 

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

 

przychody  3.946.601,17 

koszty  3.946.601,17 

Wyniki 0,00 

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

 Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
 Centrum Projektów Polska Cyfrowa Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 
 Ministerstwa Finansów 
 Miasta Białystok 
 Miasta Opole 
 MOPR w Poznaniu 
 MOPR w Lesznie  
 PCPR w Międzychodzie  
 Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu 
 Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie 
 Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku 
 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego 
 Miasta Poznań 
 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego 
 MOPS Łomża 

 

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

 

a) zobowiązania z tytułu podatków 17.633.00 

b) zobowiązania z tytułu ubezpieczeń 89.842.87 

Powyższe zobowiązania zostały zapłacone w I kwartale 2019 roku.  

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

zapewnienia płynności finansowej na realizację zadań i projektów. W roku 2018 nie zaciągnięto nowych 

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

w trakcie spłaty jednej pożyczki zaciągniętej na rozwój działalności gospodarczej i uruchomienie 

placówki – Oddziału przy ul. Chałubińskiego 9 w Warszawie.  

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

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

współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

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

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

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

Pożyczka spłacona w marcu 2018 r.  

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

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

jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

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

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

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

Pożyczka w trakcie spłaty – termin spłaty pożyczki – 30 grudnia 2019 r. 

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

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

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

działalności Pożyczkobiorcy”. Pożyczka spłacona w styczniu 2018 r. 

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

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

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

działalności Pożyczkobiorcy”. Pożyczka spłacona w czerwcu 2018 r. 

5. Pożyczka nr 2864-1017/F/10/2015 z Polsko-Amerykańskiego Funduszu Pożyczkowego Inicjatyw 

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

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

statutowej działalności Pożyczkobiorcy”. Pożyczka spłacona w grudniu 2018 r. 

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