SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI

FUNDACJI FUGA MUNDI ZA ROK 2009

1. Nazwa Fundacji: Fundacja Fuga Mundi
Siedziba i adres: ul. Hutnicza 20 B, 20-218 Lublin
Data rejestracji: 4 marca 1996 r.
Nr KRS: 0000106416
Nr identyfikacyjny – REGON: 430660077
Członkowie zarządu:
1.
2.
3.
4.

Marek Piasecki – Prezes Zarządu,
Marek Stępniak – Wiceprezes Zarządu,
Wiesław Piasecki – Członek Zarządu,
Dorota Łukasiewicz – Członek Zarządu

Cele statutowe Fundacji
Główny cel Fundacji:
Celem Fundacji jest wyrównywanie szans osobom niepełnosprawnym i osobom należącym do grup dyskryminowanych i
wykluczonych społecznie oraz pomoc ich rodzinom poprzez prowadzenie kompleksowej rehabilitacji medycznej,
fizycznej, psychicznej, społecznej i zawodowej, zgodnej z najnowszymi standardami krajowymi i międzynarodowymi.
2.

Formy i zakres działania Fundacji:
organizowanie, finansowanie i prowadzenie obozów i turnusów rehabilitacyjnych dla niepełnosprawnych i ich
rodzin;
promowanie rodziny oraz zagadnień związanych z prokreacją wśród osób niepełnosprawnych, pomoc w
leczeniu i finansowaniu kosztów leczenia bezpłodności u niepełnosprawnych osób, organizowanie spotkań
matek niepełnosprawnych w celu dzielenia się doświadczeniami macierzyństwa, organizowanie odczytów na
temat prokreacji z udziałem specjalistów z tego zakresu;
pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb socjalno - bytowych , organizowanie zbiórek żywności, odzieży,
węgla oraz pomoc finansowa w uiszczaniu opłat czynszowych za mieszkania znajdujących się w trudnej
sytuacji materialnej;
pomoc w leczeniu, zaopatrzenie w leki oraz inny sprzęt rehabilitacyjno - leczniczy, organizowanie zbiórek
leków i sprzętu rehabilitacyjno - leczniczego;
organizowanie, finansowanie i prowadzenie poradnictwa psychologicznego dla osób niepełnosprawnych, osób
należących do grup dyskryminowanych i wykluczonych społecznie oraz ich rodzin, pomoc w rozwiązywaniu
konfliktów w rodzinie, pomoc w zaakceptowaniu faktu niepełnosprawności;
organizowanie, finansowanie i prowadzenie poradnictwa informacyjnego w zakresie podjęcia zatrudnienia,
uzyskania sprzętu rehabilitacyjnego, udostępnianie publikacji, ulotek informacyjnych wydawanych przez
instytucje działające na rzecz osób niepełnosprawnych;
inicjowanie i podejmowanie działalności promocyjnej na rzecz integracji osób niepełnosprawnych oraz osób
należących do grup dyskryminowanych i wykluczonych społecznie ze społecznością lokalną, organizowanie
seminariów, szkoleń, działalności wydawniczej oraz współpraca ze środkami masowego przekazu, z władzami
lokalnymi oraz organizacjami pozarządowymi;
doradztwo zawodowe oraz wspomaganie i podejmowanie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej
oraz tworzenia miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych oraz osób należących do grup dyskryminowanych i
wykluczonych społecznie, współpraca z instytucjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych oraz
przekazywanie informacji pracodawcom o preferencyjnych warunkach tworzenia miejsc pracy dla osób
niepełnosprawnych;
organizowanie imprez i zawodów sportowych dla osób niepełnosprawnych oraz osób należących do grup
dyskryminowanych i wykluczonych społecznie, turnieje tenisa stołowego, zawodów łuczniczych, wyścigi na
wózkach inwalidzkich oraz organizowanie rajdów samochodowych dla osób niepełnosprawnych;
działania zmierzające do tworzenia infrastruktury rehabilitacyjnej, edukacyjnej i socjalnej, organizowanie
ośrodków wypoczynkowo-rehabilitacyjnych dla niepełnosprawnych i ich rodzin, zachęcanie rad gmin do
tworzenia ośrodków rehabilitacyjnych z funduszy odpowiednich instytucji przy istniejących ośrodkach zdrowia;
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tworzenie warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywizacji zawodowej, zatrudnienia chronionego oraz
wspieranie zatrudnienia i samo-zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy;
pomoc finansowa osobom niepełnosprawnym w zakupie i remoncie wózków inwalidzkich, wózków
spalinowych, pojazdów specjalnie oprzyrządowanych oraz specjalistycznego oprzyrządowania do pojazdów
umożliwiających osobie niepełnosprawnej ich samodzielne prowadzenie, organizowanie zbiórek w/w sprzętu,
udzielanie informacji o warsztatach instalujących oprzyrządowanie inwalidzkie, współpraca z ośrodkami
szkolenia kierowców w organizowaniu i finansowanie kursów prawa jazdy dla osób niepełnosprawnych;
działania zmierzające do znoszenia barier architektonicznych i komunikacyjnych, przedstawianie obiektów
użyteczności publicznej niedostosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych odnośnym władzom, pomoc i
informowanie osób niepełnosprawnych co do możliwości korzystania z funduszy na likwidację barier w
domach osób niepełnosprawnych;
pomoc w zaspokojeniu potrzeb duchowych i religijnych osób niepełnosprawnych i ich rodzin, organizowanie
rekolekcji, pielgrzymek, współpraca z parafiami kościołów różnych wyznań.
organizowanie, finansowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej dla osób niepełnosprawnych oraz osób
należących do grup dyskryminowanych i wykluczonych społecznie na każdym poziomie kształcenia, w tym na
poziomie wyższym; prowadzenie promocji i wspomaganie edukacji;
organizowanie, finansowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej dla organizacji pozarządowych, szkół,
urzędów i instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych, osób należących do grup
dyskryminowanych i wykluczonych społecznie oraz ich rodzinom, a także dla asystentów osób
niepełnosprawnych oraz wolontariuszy służących pomocą osobom niepełnosprawnym, osobom należącym do
grup dyskryminowanych i wykluczonych społecznie oraz ich rodzinom;
organizowanie, finansowanie i prowadzenie działań wykorzystujących nowe technologie informacyjne i
telekomunikacyjne w aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i osób należących do grup
dyskryminowanych i wykluczonych społecznie, w tym w dziedzinie edukacji (edukacja na odległość) i
zatrudnienia (forma pracy zdalnej, czyli telepraca);
organizowanie, finansowanie i prowadzenie działań mających na celu promocję i wspieranie zatrudnienia oraz
rozwoju lokalnego i regionalnego na rzecz osób niepełnosprawnych i osób należących do grup
dyskryminowanych i wykluczonych społecznie.
organizowanie, finansowanie, promowanie oraz prowadzenie działań z zakresu kultury i sztuki, w
szczególności filmu, fotografii, poezji, prozy, muzyki, malarstwa, multimediów i innych nowatorskich form i
metod prowadzenia działań kulturalnych;
organizowanie, finansowanie i prowadzenie badan naukowych i prac rozwojowych, dotyczących rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz osób należących do grup dyskryminowanych i
wykluczonych społecznie.
Opis działalności statutowej Fundacji Fuga Mundi w 2009 r.
W 2009 r. Fundacja Fuga Mundi zrealizowała następujące działania/projekty:
I. Impreza integracyjna „Weekend z Fuga Mundi”.
termin realizacji zadania: czerwiec 2009 r.
Zadanie polegało na zorganizowaniu imprezy integracyjnej w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym „Astur” w
Okunince na Jeziorem Białym – 3 dni. Impreza miała charakter masowy. Zgodnie z zawartą umową w imprezie wzięło
udział, dużo ponad 100 osób niepełnosprawnych mieszkańców Lublina.
Wśród uczestników były osoby niepełnosprawne o największym stopniu niepełnosprawności, które nie mają możliwości
korzystania z bazy turystycznej i wypoczynkowej bez specjalnego przystosowania, opiekunów i transportu. Uczestnicy
mieli możliwość aktywnego wypoczynku, rekreacji, zwiedzania oraz korzystania ze sprzętu wodnego i udziału w
zawodach sportowych i spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych z innych miast w Polsce.

II. Szkolenie „Asystent Osoby Niepełnosprawnej”.
termin realizacji zadania: sierpień 2009
Realizacja zadania polegała na przeprowadzeniu wyjazdowego (z zakwaterowaniem i wyżywieniem), trzydniowego
szkolenia „Asystent osoby niepełnosprawnej” dla 15 osób – wolontariuszy, opiekunów i członków rodzin osób
niepełnosprawnych.
Uczestnikami szkolenia były osoby z terenu województwa lubelskiego, które zostały
zakwalifikowane do udziału w szkoleniu. Osoby biorące udział w szkoleniu są w większości wolontariuszami i
opiekunami osób niepełnosprawnych uczestniczących we wczasorekolekcjach w Domu Spotkania CAL oraz pieszych
pielgrzymkach do Częstochowy. Szkolenie odbyło się w Domu Spotkań w Dąbrowicy k/ Lublina. Liczba godzin
szkolenia wyniosła 20 godz.
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III. Poradnictwo prawne dla osób niepełnosprawnych dla mieszkańców Lublina.
Termin realizacji zadania: maj – grudzień 2009 r.
Zadanie było realizowane poprzez prowadzenie „Punktu Porad Prawno-Społecznych dla osób niepełnosprawnych”,
działającego w siedzibie Fundacji Fuga Mundi w Lublinie. W Punkcie było prowadzone stacjonarne poradnictwo
prawne dla osób niepełnosprawnych oraz dla organizacji pozarządowych skupiających czy działających na rzecz osób
niepełnosprawnych. Porady były udzielane przez prawnika Fundacji Fuga Mundi przez dwa dni w tygodniu w siedzibie
fundacji Fuga Mundi. Poza poradami udzielanymi bezpośrednio, były udzielane także porady drogą telefoniczną.
Wszystkie zainteresowane mogły wcześniej umówić się osobiście w Biurze Fundacji, a także przez telefon lub drogą
mailową na poradę w terminie dla nich najbardziej dogodnym. Beneficjentami zadania jest szeroko rozumiana grupa
osób niepełnosprawnych – mieszkańców miasta Lublina. Informacja o poradnictwie prawnym była rozpowszechniana
zarówno poprzez stronę internetową Fundacji Fuga Mundi, jak i poprzez przekazywanie informacji o projekcie
organizacjom czy instytucjom działającym na rzecz osób niepełnosprawnych.

IV. Świadczenie poradnictwa dla osób niepełnosprawnych droga internetową dla mieszkańców Lublina.
Termin realizacji zadania: maj - grudzień 2009 r.
Zadanie było realizowane poprzez utworzenie i prowadzenie „E-Punktu Poradnictwa Prawno -Społecznego dla osób
niepełnosprawnych”, działającego w formie specjalnej strony internetowej www.poradnictwoprawne.ffm.pl . W Punkcie
tym e-prawnik świadczył pomoc prawną na rzecz beneficjentów drogą internetową w wymiarze co najmniej 50 godz.
miesięcznie. Strona internetowa była czynna przez 7 dni w tygodniu. Poradnictwo było świadczone przy pomocy
następujących narzędzi internetowych:
a)
na
stronie
internetowej
www.ffm.pl
została
utworzona
specjalna
podstrona
(www.poradnictwoprawne.ffm.pl) dotycząca realizowanego projektu, do której wchodziło się ze strony
głównej Fundacji Fuga Mundi (przez MENU – „Porady prawne przez internet”). Tam znajdował się link:
„Napisz do nas – bezpłatna pomoc prawna”, skąd bezpośrednio można było napisać na adres:
poradyprawne@ffm.pl (utworzony specjalnie na cele projektu).
b)

Kolejną zakładką na stronie internetowej były „Porady GG” skąd bezpośrednio można było połączyć się
przy pomocy komunikatora internetowego z e-prawnikiem, i uzyskać poradę lub informację. Z tej formy
pomocy można byłoby skorzystać przez 3 godziny w tygodniu.

c)

Następną zakładką były „Częste pytania”. W tym miejscu każdy zainteresowany mógł znaleźć opracowania
prawne dotyczące najczęściej pojawiających się w toku e-poradnictwa pytań, problemów, zagadnień
prawno-społecznych, opracowania prawne innych szczególnie ważnych dla osób niepełnosprawnych
zagadnień, interpretacje i wyjaśnienia przepisów prawnych.

d)

Kolejne zakładki to „Wzory pism i dokumentów” i „Akty prawne”. Znajdowały się tam i były na bieżąco
uzupełniane i aktualizowane istotne dla beneficjentów wzory pism procesowych (w tym pozwy i wnioski do
sądów), pism urzędowych (np. wnioski o przyznanie świadczeń), wzory umów itp.

e)

Następną zakładką zamieszczoną na stronie były "Podstawowe informacje ważne dla osób
niepełnosprawnych", gdzie znaleźć można było ważne opracowania prawne istotnych zagadnień
dotyczących osób niepełnosprawnych (jak np. czas pracy czy dotacja na rozpoczęcie działalności
gospodarczej)

V. Poradnictwo prawne dla osób niepełnosprawnych dla mieszkańców województwa lubelskiego.
Termin realizacji zadania: maj – grudzień 2009 r.
Zadanie było realizowane poprzez prowadzenie trzech „Punktów Porad Prawno-Społecznych dla Osób
Niepełnosprawnych”, działających w 3 powiatach województwa (powiecie lubelskim, łukowskim oraz biłgorajskim):
Punkty działały:
- przy Fundacji Fuga Mundi w Lublinie
- przy Urzędzie Gminy w Adamowie (powiat Łuków)
- przy Fundacji “Krzyk” w Biłgoraju (powiat Biłgoraj)
Punkt w Lublinie działał przez dwa dni w tygodniu (po 3 godziny dziennie), natomiast poradnictwo w każdym z
Punktów zamiejscowych było świadczone jeden dzień w miesiącu.
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Beneficjentami zadania była szeroko rozumiana grupa osób niepełnosprawnych – mieszkańców województwa
lubelskiego (w szczególności zamieszkujących powiaty, w których będą działały Punkty Porad). Poza poradami
udzielanymi bezpośrednio, były udzielane także porady drogą telefoniczną. Wszystkie zainteresowane mogły wcześniej
umówić się osobiście w Biurze Fundacji, a także przez telefon lub drogą mailową na poradę w terminie dla nich
najbardziej dogodnym.
VI. Zadanie „Wspieranie działań z zakresu integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych"
realizowanego przez Fundację Fuga Mundi na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie w
ramach projektu systemowego "Człowiek inwestycją w społeczeństwo" współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013”
Termin realizacji zadania: kwiecień - grudzień 2009 r.
Celem prowadzonych działań było przywrócenie osób niepełnosprawnych na rynek pracy oraz ich integracja ze
społeczeństwem poprzez umożliwienie im zatrudnienia oraz wyeliminowanie przeszkód napotykanych przez osoby i ich
rodziny w procesie dostępu do praw i usług społecznych.
W ramach zadania prowadzone były 10-cio dniowe warsztaty rehabilitacyjno-szkoleniowe w Ośrodku RehabilitacyjnoWypoczynkowym „Astur” w Okunince nad Jeziorem Białym. W warsztatach uczestniczyło 225 osób
niepełnosprawnych.
Dodatkowo w terminie od 20 października do 9 grudnia 2009 roku dla 5 osób niepełnosprawnych, wcześniej
uczestniczących w warsztatach, przeprowadzono kurs na prawo jazdy kategorii B. Kurs prowadzony był przez Ośrodek
Szkolenia Kierowców KULKA z siedzibą przy ul. Hutniczej 30 w Lublinie.
W ramach zadania przeprowadzono również 30 godzinne warsztaty z zakresu modelingu i fotomodelingu dla 26 osób
niepełnosprawnych. Zajęcia odbywały się w dwu grupach szkoleniowych, w okresie 13-15 listopada oraz 20-22
listopada 2009 roku w hotelu „Delfin” w Białej Podlaskiej.
W okresie od 23 listopada do 3 grudnia 2009 roku zorganizowano kurs komputerowy z zakresu grafiki komputerowej
oraz tworzenia stron internetowych dla 7 niepełnosprawnych uczestników projektu.
Projekt zakończono uroczystą Galą w dniu 9 grudnia 2009 roku. W Gali uczestniczyły osoby niepełnosprawne wraz z
opiekunami – razem w Gali uczestniczyło ponad 500 osób. Podczas Gali rozdano zaświadczenia dotyczące udziału w
zadaniu wszystkim uczestnikom projektu. Gala odbyła się w hali Międzynarodowych Targów Lubelskich, przy ul.
Dworcowej 11, w Lublinie.

VII. Projekt „Potrafisz – osoby niepełnosprawne”
Termin realizacji zadania: wrzesień 2009 r. -grudzień 2010 r.
Głównym działaniem w ramach projektu jest przeprowadzenie kampanii społecznej budującej pozytywny wizerunek
osób niepełnosprawnych. Celem kampanii jest upowszechnianie innowacyjnych metod aktywizacji zawodowej osób o
największym stopniu niepełnosprawności.
W ramach projektu w okresie: wrzesień 2009 do grudzień 2010 r. działaniami projektowymi będą między innymi:
przygotowanie i emisja audycji telewizyjnych na antenie TVP Lublin i TVP Kielce, warsztaty modelingu, sesje oraz
wystawy fotograficzne, wyjazd studyjny do Danii oraz konferencje dotyczące stereotypów przy zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych.
Projekt przewiduje także działania upowszechniające duński model wspierania osób niepełnosprawnych, w tym poprzez
usługi osobistych asystentów nieznane w polskich rozwiązaniach systemowych.
Działania mają na celu zmianę świadomości społecznej w obszarze możliwości aktywności zawodowej osób
niepełnosprawnych poprzez prowadzenie społecznej kampanii medialnej i działań informacyjno-doradczych oraz
promocyjnych. Projekt realizuje pole działalności „działania na rzecz zwiększania zatrudnienia osób
niepełnosprawnych”, obszar tematyczny E - Działania na rzecz poprawy świadomości społecznej Komponentu III
Równe Szanse i integracja społeczna.
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VIII. „Potrafisz - ekonomia społeczna”
Termin realizacji zadania: lipiec 2009 r. - sierpień 2010 r.
Projekt odpowiada na potrzebę szybszego rozwoju aktywności społecznej i zawodowej grup i środowisk wykluczonych
lub zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez promocję oraz upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu
działalności podmiotów ekonomii społecznej. Rozwój podmiotów ekonomii społecznej może odegrać szczególnie
istotną rolę w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa lubelskiego będącego jednym z biedniejszych i najsłabiej
rozwiniętych pod względem gospodarczym regionów Polski i Unii Europejskiej. Dużym problemem jest bezrobocie,
które utrwala procesy pauperyzacji mieszkańców Lubelszczyzny i generuje kolejne problemy społeczne, między innymi:
bezdomność, uzależnienia, bezradność, niewydolność ekonomiczną. Z analizy danych wynika, że wśród przyczyn
korzystania z pomocy społecznej jest również niepełnosprawność. Osoby te to w dużej części ludzie w wieku
aktywności zawodowej, którzy nie radzą sobie na rynku pracy. W opinii pracodawców są mniej atrakcyjni i tym samym
bardziej narażone na wykluczenie społeczne i ekonomiczne. Specyficznym problemem województwa lubelskiego jest
sytuacja społeczno-gospodarcza w regionach wiejskich i ich postępująca izolacja

IX. „Organizacja akcji i realizacja programów upowszechniających wiedzę o przyczynach i skutkach
niepełnosprawności oraz sposobach jej zapobiegania – Potrafisz – bądź bezpieczny”
Termin realizacji zadania: maj – grudzień 2009 r.
Zadanie polegało na wyprodukowaniu cyklu 3 audycji telewizyjnych po ok. 5-6 min. każda oraz ich emisji na antenie
TVP Lublin. Audycje będą ukazywały skutki oraz najczęstsze przyczyny powstawania niepełnosprawności.
Pierwsza audycja - poświęcona była ukazaniu przyczyn wypadków i utonięć podczas pobytu nad wodą, w szczególności
podczas letniego wypoczynku mieszkańców Lublina nad Zalewem Zemborzyckim oraz na Pojezierzu ŁęczyńskoWłodawskim. Audycja zawierała wypowiedzi osób, które uległy tego typu wypadkom, ratowników wodnych WOPR,
lekarzy z oddziałów urazowych. Audycja miała żywą, dynamiczną konwencję oraz zbudowana była w konwencji
dramatycznego apelu o rozwagę, w szczególności do ludzi młodych.
Druga audycja - poświęcona była ukazaniu przyczyn i skutków wypadków komunikacyjnych mających miejsce w
Lublinie. Pokazywała najczęstsze ich przyczyny takie jak: brawurowa jazda i nielegalne wyścigi samochodami i
motocyklami. Audycja zawierała wypowiedzi osób, które uległy tego typu wypadkom, policji, lekarzy pogotowia i
oddziałów urazowych.
Trzecia audycja - poświęcona była ukazaniu innych najczęstszych przyczyn i ich skutków. Dotyczyła między innymi
wypadków jakim ulegają mieszkańcy Lublina podczas wypoczynku wakacyjnego, w tym w szczególności dzieci na wsi,
w tym przy pracach w rolnictwie - przy żniwach, wykopkach, itp. Mowa była o wypadkach przy pracy, w szczególności
w budownictwie oraz innych zdarzeń. Audycja zawierała wypowiedzi osób, które uległy tego typu wypadkom, policji,
ZUS, . wyemitowana w TVP Lublin, a ich kopie dostępne są na stronach internetowych i na płytach CD/DVD.
Kopie audycji przekazane zostały bezpłatnie do szkół na lekcje wychowawcze oraz instytucji, które prowadzą zajęcia z
profilaktyki wypadkowej jako materiały szkoleniowe.

XII. Niepełnospr@wni bliżej prawa – świadczenie poradnictwa i informacji drogą internetową.
Termin realizacji zadania: styczeń – grudzień 2009 r.
Zadanie było realizowane poprzez utworzenie i prowadzenie „E-Punktu Poradnictwa Prawno -Społecznego dla osób
niepełnosprawnych”, działającego w formie specjalnej strony internetowej.
W ramach zadania przygotowano:
1. "E - Punkt Pomocy Prawno- Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych" działający w formie specjalnej strony
internetowej www.poradnictwoprawne.ffm.pl. Strona została przygotowana w pierwszym miesiącu realizacji zadania.
Na stronie znajduje się 9 zakładek tematycznych, w tym zarówno linki służące bezpośredniej pomocy prawnej
świadczonej poprzez pocztę mailową oraz komunikatory internetowe, a także linki do stron z zawartymi materiałami i
informacjami ważnymi dla osób niepełnosprawnych (takie jak: akty prawne, wzory pism i dokumentów, osoba
niepełnosprawna w urzędzie, częste pytania).
2. Udzielano porad prawno-społecznych oraz informacji (w formie poczty mailowej oraz komunikatorów
internetowych).
3. Zamieszczano i aktualizowano na stronie materiały i dokumenty ważne dla osób niepełnosprawnych, poprzez
następujące zakładki tematyczne:
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a) "Akty prawne" - gdzie zamieszczono ok. 30 ważnych i ujednoliconych tekstów aktów prawnych (ustaw i
rozporządzeń) określających sytuację prawną osób niepełnosprawnych
b) "Wzory pism i dokumentów" - gdzie zamieszczono na bieżąco uzupełniane i aktualizowane istotne dla osób
niepełnosprawnych wzory pism procesowych (w tym pozwy i wnioski do sądów), pism urzędowych (np. wnioski o
przyznanie świadczeń), wzory umów itp, z których beneficjenci mogą korzystać przy rozwiązywaniu swoich problemów
prawnych i społecznych
c) "Podstawowe informacje ważne dla osób niepełnosprawnych" - gdzie można znaleźć informację dotyczące
np. renty socjalnej, ulg i uprawnień osób niepełnosprawnych, dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, czasu
pracy osób niepełnosprawnych itp.

XIII. Potrafisz – osoby niepełnosprawne
Termin realizacji zadania: styczeń – grudzień 2009 r.
Głównym działaniem w ramach zadania była produkcja około 5 minutowych audycji telewizyjnych ukazujących
aktywność społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych oraz ich cykliczna emisja na antenie TVP Lublin i TVP
Kielce oraz w internecie. W okresie 12 miesięcy realizacji zadania (od 01 stycznia do 31 grudnia 2009 r.)
wyprodukowano 39 premierowych audycji (38 audycji, 5-minutowych oraz 1 audycja 26-minutowa).
Na antenie TVP Lublin emisja audycji premierowych odbywa się w każdy wtorek, w paśmie: 18:45 – 19:00 oraz na
antenie TVP Kielce paśmie: 17:57-18.05. Łączna liczba emisji wyniosła: 77, w tym 39 na antenie TVP lublin i 38 na
antenie TVP Kielce. Przygotowano specjalne wydanie świąteczne audycji do emisji w TVP Lublin. Emisja odbyła się
dnia 24 grudnia 2009 r. w paśmie: 22.00-22.30. Zrealizowane w ramach zadania audycje miały „żywą” dynamiczną
konwencję, opowiadały o losach konkretnych ludzi. Pokazywały bohaterów, którymi były przede wszystkim osoby
niepełnosprawne, które są aktywne społecznie i zawodowo - realizują swoje talenty, pasje, uzdolnienia, odnoszą sukcesy
w różnych sferach życia oraz są dobrym przykładem aktywności tego środowiska.
Audycje ukazywały także działalność organizacji pozarządowych i innych instytucji oraz rozwiązania systemowe,
prawne, architektoniczne, komunikacyjne itp. sprzyjające aktywności osób niepełnosprawnych.
Wszystkie audycje były tłumaczone na język migowy. Funkcjonował stały dyżur mailowy oraz telefoniczny z
telewidzami emitowanych audycji.

XIV. Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi"
Projekt realizowany był w okresie od 07.07.2008r. do 31.03.2009r.
W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IV - Rynek pracy otwarty dla wszystkich,
Działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie
6.1.1. - Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.
Celem projektu było podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zatrudnienia osób z orzeczonym stopniem
niepełnosprawności z terenu województwa lubelskiego, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.
W trakcie trwania projektu zarejestrowano 400 osób spośród, których zakwalifikowanych do projektu została
grupa 200 osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności z terenu województwa lubelskiego, pozostających
bez zatrudnienia nie zarejestrowanych w powiatowych/miejskich urzędach pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy.
Wszystkie osoby uczestniczące w projekcie miały ciągły dostęp do specjalistycznych usług doradczych. Na etapie
rekrutacji specjaliści diagnozowali potencjał zawodowy zgłaszających się kandydatów między innymi poprzez ich udział
w warsztatach aktywnego poszukiwania pracy. Przeprowadzono 6 edycji zajęć z zakresu aktywizacji zawodowej,
w których uczestniczyło 73 osoby. Zorganizowano 6 giełd pracy, które mają na celu wspieranie osób niepełnosprawnych
we wchodzeniu na rynek pracy, jak również wspomagać pracodawców w poszukiwaniu wykwalifikowanych
pracowników. Udział w giełdach wzięło 41 uczestników projektu. Na szkolenia zewnętrzne zostały skierowane 33
osoby, w szkoleniach wewnętrznych organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowy Fundacji udział wzięło 30 osób
a wolontariat podjęło 23 osoby. Spośród uczestników projektu do pracy zostało skierowanych 114 osób, z czego 49
osób podjęło zatrudnienie. W okresie realizacji projektu, w wyniku wieloetapowej pracy specjalistów z uczestnikami
projektu dla 44 osób zostały opracowane i przygotowane Indywidualne Plany Działania na rzecz rozwoju zawodowego.
Od początku realizacji projektu, prowadzono działania związane z promocją i informacją projektu. Prowadzona była
strona internetowa projektu, na której umieszczane były informacje związane z jego realizacją. Odbyły się trzy edycje
konkursu „Dator Laboris – Dawca Pracy” jako forma promocyjna i nagradzająca pracodawców zatrudniających osoby
niepełnosprawnych.
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XV. „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”
Zadanie realizowane było od 01.04.2009r. do 31.12.2009r.
Realizowane zadanie było typu usługowego i niedochodowego. Jego celem było podniesienie potencjału zawodowego
oraz wprowadzenie na rynek pracy kobiet w wieku 50+ z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, zdolnych
i gotowych do podjęcia zatrudnienia poprzez rozwój i promocję usług doradczych służących integracji tych osób na
otwartym rynku pracy.
Reintegracja z rynkiem pracy kobiet 50+ z orzeczonym stopniem niepełnosprawności jest bardzo trudna i wymaga
zastosowania różnorodnych instrumentów aktywizacji. Udział w zadaniu pozwolił beneficjentkom na dokonanie
zasadniczych zmian w funkcjonowaniu. Systematyczne spotkania ze specjalistami pozwoliły beneficjentkom
na systematyczną pracę na rozwojem własnej kariery zawodowej. Udział w zadaniu wzięło 30 beneficjentek
ostatecznych z orzeczonym stopniem niepełnosprawności (8 kobiet z województwa podkarpackiego i 22 kobiety z
województwa lubelskiego). W trakcie realizacji zadania prowadzone były cykliczne grupowe zajęcia aktywizacyjne,
związane z przygotowaniem do wejścia na rynek pracy poprzez lepsze poznanie siebie pod kątem własnych
predyspozycji zawodowych. Zorganizowano 4 edycje zajęć grupowych z aktywizacji zawodowej, w których udział
wzięło 42 beneficjentki ostateczne oraz 5 giełd pracy, które były odpowiedzią na konkretne zapotrzebowanie zgłoszone
przez pracodawców. Spośród beneficjentek ostatecznych zakwalifikowanych do zadania specjaliści dokonali wyboru 7
kandydatek do odbycia 6 miesięcznego stażu zawodowego, w okresie od czerwca 2009 r. do listopada 2009 r.
Dla wszystkich 30 beneficjentek ostatecznych zadania zostały opracowane i przygotowane Indywidualne Plany
Działania, których celem było uporządkowanie i ukierunkowanie działań beneficjentek w kierunku realizacji i
osiągnięcia celu zawodowego. W trakcie realizacji zadania beneficjentki miały stały dostęp do specjalistycznych usług
doradczych, których efektem była systematyczna praca nad rozwojem własnej kariery zawodowej. W okresie trwania
zadania osiągnięty został wysoki wskaźnik zatrudnienia w wysokości 50% wśród osób zakwalifikowanych do zadania
(pracę podjęło 15 beneficjentek ostatecznych zadania). W ramach zadania prowadzona była również strona internetowa,
która służyła przede wszystkim jako narzędzie komunikacji z beneficjentami ostatecznymi.
Zadanie realizowane było ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach
- o zlecenie realizacji zadań w ramach art..36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

XVI. ”Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi”
Zadanie realizowane było od 01.04.2009r. do 31.12.2009r.
Zadania miało na celu podniesienie potencjału zawodowego oraz wprowadzenie na rynek pracy osób z orzeczonym
stopniem niepełnosprawności, zdolnych i gotowych do podjęcia zatrudnienia poprzez rozwój i promocję usług
doradczych służących integracji tych osób na otwartym rynku pracy.
Każdy z beneficjentów miał dostęp bez ograniczeń do specjalistycznych usług doradczych, dzięki którym w dalszej
kolejności opracowywany był Indywidualny Plan Działania oraz pozwoliły beneficjentom na systematyczną pracę nad
rozwojem własnej kariery zawodowej. Udział w zadaniu wzięło 60 beneficjentów ostatecznych z orzeczonym stopniem
niepełnosprawności (w tym 10 osób z województwa świętokrzyskiego, 2 osoby z województwa podkarpackiego oraz 48
osób z województwa lubelskiego). W ramach zadania były prowadzone cykliczne grupowe zajęcia aktywizacyjne,
związane z przygotowaniem do wejścia na rynek pracy poprzez lepsze poznanie siebie pod kątem własnych
predyspozycji zawodowych i nabycie umiejętności związanych z poszukiwaniem pracy. Zorganizowano 7 edycji zajęć
grupowych z aktywizacji zawodowej, w których udział wzięło 70 beneficjentów ostatecznych oraz została
zorganizowana giełda pracy, która miała na celu wsparcie osób niepełnosprawnych we wchodzeniu na rynek pracy, jak
również wspomóc pracodawców w poszukiwaniu wykwalifikowanych pracowników. Jedną z form zapoznania
beneficjentów z realiami rynku pracy były zorganizowane dla 11 osób 6 miesięczne staże zawodowe w okresie od
czerwca 2009 r. do listopada 2009r. W okresie trwania zadania osiągnięty został wysoki wskaźnik zatrudnienia wśród
osób zakwalifikowanych do zadania, który stanowił 60%. Pracę podjęło 36 beneficjentów ostatecznych zadania. Dla
wszystkich 60 beneficjentów ostatecznych zadania zostały opracowane i przygotowane Indywidualne Plany Działania,
których celem było uporządkowanie i ukierunkowanie działań beneficjentek w kierunku realizacji i osiągnięcia celu
zawodowego. Dla dziesięciu osób zorganizowane zostały warsztaty w zakresie wykorzystania Internetu do poszukiwania
ofert pracy. W ramach zadania prowadzona była również strona internetowa, która służyła przede wszystkim jako
narzędzie komunikacji z beneficjentami ostatecznymi.
Zadanie realizowane było ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach
– o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
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XVII. „EURONET – WSCHÓD”
Projekt był realizowany od 01.04.2009 r. do 30.06.2009 r.
Projekt był realizowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach Programu "Przemiany
w Regionie - RITA". Partner z Ukrainy - Młodzieżowa Organizacja Pozarządowa "Perspektywa" z Novovolynska.
Głównym celem projektu było sformułowanie długofalowej strategii współpracy pomiędzy Partnerami projektu
w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym w wejściu na rynek pracy w obu krajach. Współpraca polegała
na zapoznaniu się ze specyfiką problematyki zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce i na Ukrainie oraz
w efekcie przygotowanie do wdrożenia pilotażowego projektu na Ukrainie w tym obszarze. Bezpośrednimi adresatami
projektu było 10 osób – przedstawiciele organizacji partnerskich zaangażowanych w działania merytoryczne
i strategiczne swoich organizacji. W trakcie realizacji projektu zorganizowano wyjazd studyjny na Ukrainę
przedstawicieli polskiego Partnera w czerwcu 2009 r., który miał na celu zapoznanie się szczegółowe
ze specyfiką problematyki zatrudniania osób niepełnosprawnych na Ukrainie. Zorganizowano również seminarium
eksperckie w zakresie zarządzania organizacją pozarządową oraz zarządzania projektami europejskimi. W ramach
projektu zostały przygotowane dwie ekspertyzy, które miały na celu zdiagnozowanie sytuacji osób niepełnosprawnych
w Polsce i na Ukrainie w obszarze rynku pracy. Stworzono wspólną płaszczyznę wymiany informacji i wiedzy poprzez
media elektroniczne. Prowadzona była w tym celu strona internetowa projektu w dwu wersjach językowych.

XVIII. „Osoby niepełnosprawne w Unii Europejskiej. Akty prawne”
Zadanie realizowane było od 01.10.2009r. do 31.12.2009r.
Celem zadania było opracowanie i wydanie publikacji pt. „Osoby niepełnosprawne w Unii Europejskiej. Akty prawne.”,
która jest wznowieniem wydanej w 2000 roku publikacji pt.„Osoby z niepełnosprawnością w Unii Europejskiej.
Wybrane dokumenty prawne”. Prawie wszystkie dokumenty do publikacji zostały pobrane z Dziennika Urzędowego
Unii Europejskiej, znajdującego się na stronie internetowej http://eur-lex.europa.eu. EUR-Lex umożliwia bezpośredni
dostęp do prawa Unii Europejskiej. Część dokumentów nie posiadała tłumaczenia na język polski. W ramach projektu
zostały one przetłumaczone i zamieszczone w publikacji. W/w wznowienie publikacji porządkowała i zbierała
w jednym miejscu najważniejsze akty prawne Unii Europejskiej, dotyczące problematyki osób niepełnosprawnych.
Publikację przygotowano i wydano w wersji papierowej w 1000 egzemplarzy oraz 200 egzemplarzy w wersji
elektronicznej na płytach CD. Wersja książkowa w/w publikacji liczyła 280 stron tekstu, format B5, twarda okładka.
Zapoznać się było można z nią także na stronie internetowej Fundacji: www.euronet.ffm.pl, na której w całości została
umieszczona. Strona została wykonana w ramach wolontariatu. Publikację rozesłano w wersji papierowej min.
do organizacji pozarządowych, jak i instytucji publicznych oraz środowisk naukowych, zajmujących się problematyką
osób niepełnosprawnych.
Zadanie realizowane było ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach
- o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

XIX. „Integracyjny Rajd Turystyczno – Krajoznawczy. Za Kółkiem Dookoła Polski”
Zadanie realizowane było od 01.10.2009 r. do 31.12.2009 r.
Zadanie miało na celu przygotowanie i zorganizowanie aktywnego wypoczynku w formie rajdu dla beneficjentów
ostatecznych połączonego ze zwiedzaniem atrakcji turystycznych na wyznaczonej trasie. Beneficjenci ostateczni zadania
wzięli udział w aktywnym wypoczynku, który przyczynił się także do aktywizacji społecznej i poznania walorów
turystycznych i krajoznawczych Polski. Z tej formy wypoczynku skorzystało 15 osób, w tym 8 osób
z niepełnosprawnością (7osób posiadało znaczny stopień niepełnosprawności, 1 osoba posiadała lekki stopień
niepełnosprawności) oraz 7 wolontariuszy. Beneficjenci ostateczni zadania korzystali z zakwaterowania i wyżywienia
w Kołobrzegu, w Ośrodku Sanatoryjno – Wczasowym POZNANIANKA, który był w pełni dostępny dla osób
niepełnosprawnych. W trakcie rajdu zostało zorganizowane spotkanie z przedstawicielami Polskiego Stowarzyszenia
na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym KOŁO z Kołobrzeg, w celu wymiany informacji i doświadczeń
pomiędzy osobami niepełnosprawnymi z poszczególnych regionów Polski.
Zadanie realizowane było ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach
- o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
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Inna działalność statutowa.
Modernizacja i rozbudowa Ośrodka Rehabilitacyjno-Szkoleniowego Fundacji Fuga Mundi znajdującego się przy
ul. Osmolickiej 15, w Lublinie.
Dokończenie rozpoczętej w 2001 roku inwestycji jest najpoważniejszym przedsięwzięciem Fundacji Fuga Mundi o
znaczeniu strategicznym dla dalszego jej rozwoju. Posiadanie własnego, specjalistycznego zaplecza szkolenioworehabilitacyjnego, przystosowanego dla potrzeb osób niepełnosprawnych warunkuje dalsze poszerzanie zakresu i form
prowadzonej działalności statutowej.
3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej.
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej - nie jest przewidziana w statucie.
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4. Wykaz uchwał zarządu fundacji za rok 2009.
Lp.

Nr

Data

1

1/2009

05-01-2009

2

2/2009

05-01-2009

3

3/2009

19-02-2009

4

4/2009

23-02-2009

5

5/2009

25-03-2009

6

6/2009

31-03-2009

7

7/2009

01-04-2009

8

8/2009

01-04-2009

9

9/2009

15-04-2009

10

10/2009

16-04-2009

Treść uchwały
w sprawie przyjęcia aneksu do Załącznika Nr 2 do Instrukcji obiegu dokumentów
ogólnych jako tekst jednolity w Fundacji Fuga Mundi w Lublinie
w sprawie przyjęcia:
1. Aneksu do umowy z dnia 22 sierpnia 2008 r. zawartej pomiędzy Fundacją Fuga
Mundi z siedzibą w Lublinie ul. Peowiaków 12 a Grabiec Ośrodek Szkolenia
Kierowców z siedzibą w Lublinie ul. Józefa Pankiewicza 27/13, 20-133 Lublin,
której przedmiotem jest przeprowadzenie Kursu Prawa Jazdy Kategorii B,
realizowanego przez Fundację w Projekcie pt. „Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga
Mundi”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr POKL.06.01.01-06-114/07-00,
zawartej w dniu 07 lipca 2008 r. pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w
Lublinie a Fundacją Fuga Mundi. Aneks stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
w sprawie przyjęcia:
1.tekstu
jednolitego
Regulaminu
Pracy
obowiązującego
w Fundacji Fuga Mundi
2.tekstu jednolitego Regulaminu Wynagradzania obowiązującego w Fundacji Fuga
Mundi.
w sprawie przyjęcia do realizacji projektu „Badanie barier i możliwości integracji
zawodowej osób niepełnosprawnych na Lubelszczyźnie”
w sprawie przyjęcia do realizacji zadań określonych w umowie nr:
ZZO/000005/03/D o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych zawartej w dniu 11 sierpnia 2009 r.
w sprawie przyjęcia:
1. Sprawozdania finansowego Fundacji Fuga Mundi za rok 2008
2. Sprawozdania z działalności Fundacji Fuga Mundi za rok 2008
w sprawie przyjęcia do realizacji zadań określonych w umowie dotacji nr: RITA2007-98 o wsparcie Projektu p. n „EURONET WSCHÓD” w ramach Programu
„Przemiany w Regionie – RITA” finansowanego przez Polsko– Amerykańską
Fundację Wolności zawartej w dniu 18 grudnia 2008 r.

w sprawie przyjęcia do realizacji zadań określonych w umowach nr:
ZZO/000017/03/D, ZZO/000018/03/D o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zawartej w dniu 11 sierpnia 2009 r.
w sprawie przyjęcia do realizacji Zadania „Wspieranie działań z zakresu integracji
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych” w ramach „Programu działań na
rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Lublin w latach 2008-2013”, w
ramach projektu systemowego "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
w sprawie przyjęcia do realizacji zadania: Weekend z Fuga Mundi dofinansowanego
ze środków PFRON

11

11/2009

07-05-2009

12

12/2009

15-05-2009

w sprawie przyjęcia do realizacji zadań publicznych:
1.Weekend z Fuga Mundi
2. Potrafisz bądź bezpieczny
3.Asystent Osoby Niepełnosprawnej – szkolenia i warsztaty
4. Świadczenie poradnictwa prawno – społecznego dla osób niepełnosprawnych
drogą internetową
5. Punkt porad prawno – społecznych dla osób niepełnosprawnych
w sprawie przyjęcia do realizacji zadania publicznego o charakterze wojewódzkim:
Punkt porad prawno – społecznych dla osób niepełnosprawnych

13

13/2009

21-05-2009

w sprawie przyjęcia do realizacji projektu „Potrafisz –ekonomia społeczna”
współfinansowanego przez UE w ramach EFS
10

14

14/2009

31-08-2009

w sprawie przyjęcia do realizacji projektu „Potrafisz – osoby niepełnosprawne”
finansowanego ze środków Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

15

15/2009

10-09-2009

w sprawie zmiany adresu Fundacji

16

16/2009

10-09-2009

17

17/2009

01-10-2009

18

18/2009

01-10-2009

w sprawie wystąpienia do Rady Fundacji w sprawie dokonania zmian w Statucie
Fundacji
w sprawie przyjęcia do realizacji zadań określonych w umowie nr:
ZZO/000028/03/D o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych zawartej w dniu 20 października 2009 r.
w sprawie przyjęcia:
1. regulaminu zwrotu kosztów dojazdu dla Uczestników zajęć z aktywizacji
zawodowej organizowanych przez Fundację Fuga Mundi w ramach realizacji
zadania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Rynek
pracy otwarty dla wszystkich” na podstawie umowy nr ZZO/000017/03/D zawartej
w dniu 11 sierpnia 2009 r.
2. regulaminu zwrotu kosztów dojazdu dla Uczestników zajęć z aktywizacji
zawodowej organizowanych przez Fundację Fuga Mundi w ramach realizacji
zadania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
„Organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań- Agencja Zatrudnienia
Fundacji Fuga Mundi” na podstawie umowy nr ZZO/000018/03/D zawartej w dniu
11 sierpnia 2009 r.

5. Przychody Fundacji.
spadek .................................................................................. 0,00
zapis ......................................................................................0,00
darowizny pieniężne od osób fizycznych i prawnych…………………………………… 432 162,77PLN
darowizny rzeczowe od osób fizycznych i prawnych……………………………………. 14 707,00 PLN
dotacje ………………………………………………………………………………… 3 379 018,73 PLN
dochody z akcji charytatywnych ……………………………………………………………..…0,00 PLN
wynik finansowy działalności gospodarczej – nie dotyczy
przychody finansowe……………………………………………………………….……… 4 994,33 PLN
przychody operacyjne ………………………………………………………………………… 4 045, PLN
W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i osiągnięcia wyniku finansowe należy podać procentowy stosunek
przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł;
Nie dotyczy

6. Informacja o poniesionych kosztach na:
realizację celów statutowych Fundacji ……………………………………. 3 558 550,74 PLN
administrację (czynsze, opłaty telefoniczne i pocztowe) ………………………. 6 805,86 PLN
działalność gospodarcza - nie dotyczy
koszty finansowe …………………………………………………………………. 293,28 PLN

11

7. Dane o:
a) Liczbie zatrudnionych w Fundacji – osób razem
- na umowę o pracę (wyszczególnić stanowisko)
Pracownicy realizujący projekty ………………………………………. 45 osób
- w działalności gospodarczej (wyszczególnić stanowiska)
nie dotyczy
b) Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację Fuga Mundi (brutto)…………1 729 802,99 PLN
Wynagrodzenia………………………………………………………………………….. 1 729 802,99 PLN
nagrody ....................................................................... 0,00 PLN
premie .........................................................................0,00 PLN
inne ............................................................................0,00 PLN
Wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę o pracę (brutto)……………………………… 769 350,18 PLN
Wynagrodzenia …………………………………………………………………………… 769 350,18 PLN
nagrody ...................................................................... 0,00 PLN
premie ....................................................................... 0,00 PLN
inne ........................................................................... 0,00 PLN
Wynagrodzenia osób zatrudnionych w działalności gospodarczej (brutto) - nie dotyczy
wynagrodzenia .............................................................. nie dotyczy
nagrody ...................................................................... nie dotyczy
premie ........................................................................ nie dotyczy
c) Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłacanego łącznie (brutto) – 2 757,53 PLN
członkom Zarządu i innych organów Fundacji: - nie jest pobierane wynagrodzenie przez osoby pełniące
funkcje w związku z pracą w organach fundacji
osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą - nie dotyczy
d) Wydatki na wynagrodzenia z umów zleceń/dzieło (brutto) - 960 452,81 PLN
e) Udzielonych przez Fundację pożyczkach pieniężnych z podziałem wg ich wysokości,
ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunkach przyznawania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej
udzielania takich pożyczek - nie dotyczy
f) Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku.
Kwota na rachunku Fundacji (konto podstawowe i subkonta) …………………………….551 505,92 PLN
Konto: Fundacja Fuga Mundi
Bank PEKAO S.A. III O/ Lublin Nr 18124023821111000039019318
g) Wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego
ze wskazaniem tych spółek. - nie dotyczy
h) Nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie - nie
dotyczy
i) Nabytych pozostałych środkach trwałych o wartości jednostkowej powyżej: 5 000,00 PLN
nie dotyczy
j) Wartości aktywów i zobowiązań Fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych
dla celów statystycznych.
Aktywa………………………………… 3 613 400,51 PLN
Zobowiązania …………………………….. 49 110,40 PLN
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Dane o działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi państwowe, zadania zlecone i
zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nazwa podmiotu dotującego
MOPR – PFRON
MOPR- Urząd Miasta Lublin
MOPR -Urząd Miasta Lublin
MOPR -Urząd Miasta Lublin
MOPR -Urząd Miasta Lublin
MOPR -Urząd Miasta Lublin

Podstawa udzielenia dotacji

10 200,00
5 400,00
7 400,00
4 350,00
5 000,00
5 000,00

Wynik
finansowy
0
0
0
0
0
0

Kwota dotacji

um. nr 45/2009 z dn. 16-04-2009 r.
um. nr 29/2009 z dn. 07-05-2009 r.
um. nr 1/2009 z dn. 07-05-2009 r.
um. nr 11/2009 z dn. 07-05-2009 r.
um. nr 5/2009 z dn. 07-05-2009 r.
um. nr 6/2009 z dn. 07-05-2009 r.

7. ROPS Lublin

um. nr 5/DZR/ZZ/2009 z dn. 15-05-2009 r.

5 690,00

0

8. PFRON

um. nr ZZO/000005/03/D z dn. 25-03-2009 r.

651 605,00

0

9. MOPR Lublin - EFS

um. nr 3/PS/2009

900 000,00

0

um. nr 0382/R/3/2009

530 000,00 w trakcie

Fundusz dla Organizacji
Pozarządowych
11. WUP w Lublinie - EFS
10.

um. nr POKL.07.02.02-06-047/08-00z dn.02-06-2009r.
um. o partnerstwo z dn.03-07-2008 r. (z późniejszymi
12. WYG International
aneksami)
13. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie um. Nr POKL..06.01.01-06-114/07-00 z dn. 07-07-2008 r.

719 730,18 w trakcie

14.
15.
16.
17.
18.

Fundacja Edukacja Dla Demokracji
PFRON
PFRON
PFRON
PFRON

um. Nr RITA-2007-98 z dn. 18-12-2009 r.
Um. Nr ZZO/000017/03/D z dn. 11-08-2009r.
Um. Nr ZZO/000018/03/D z dn. 11-08-2009r.
Um. Nr ZZO/000028/03/D z dn. 20-10-2009r.
Um. Nr ZZO/000028/03/D z dn. 20-10-2009r.

36 700,00

0

875 288,86

0

17 704,03
361 084,88
323 686,45
47 293,37
54 886,64

0
0
0
0
0

9. Informacje o rozliczeniach Fundacji z budżetem z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także
informacje w sprawie składanych deklaracji podatkowych.
Działalność Fundacji wyłącznie statutowa, zwolniona z podatku. Fundacja zwolniona ze składania miesięcznych
deklaracji podatkowych decyzją Urzędu Skarbowego w Lublinie.
10. Informacje o przeprowadzonych kontrolach w okresie sprawozdawczym.
1) Kontrola realizacji zadania publicznego pn. „Asystent osoby niepełnosprawnej – szkolenie”
Cel kontroli: sprawdzenie i ocena dokumentów rozliczeniowych potwierdzających wydatkowanie dotacji ze środków
PFRON zgodnie z przyjętym kosztorysem i harmonogramem.
Po sprawdzeniu merytorycznym i formalnym przedłożonych dokumentów stwierdzono, ze zadanie wykonano zgodnie z
umową.
2) Kontrola realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno –
prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu
rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych”
Cel kontroli: sprawdzenie i ocena dokumentów rozliczeniowych potwierdzających wydatkowanie dotacji ze środków
PFRON zgodnie z przyjętym kosztorysem i harmonogramem.
Po sprawdzeniu merytorycznym i formalnym przedłożonych dokumentów stwierdzono, ze zadanie wykonano zgodnie z
umową.
3) Kontrola organizacji przebiegu stażu zorganizowanego z Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie.
W protokole kontroli stwierdzono, że staż przebiega zgodnie z programem.
4) Kontrola organizacji przebiegu 2 stażów zorganizowanych z Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie
finansowanych ze środków PFRON.
W protokołach brak uwag.
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