SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI

FUNDACJI FUGA MUNDI ZA ROK 2016

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.
Formy i zakres działania Fundacji:
1.

organizowanie, finansowanie i prowadzenie obozów i turnusów rehabilitacyjnych dla niepełnosprawnych i ich
rodzin;

2.

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;

3.

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;

4.

pomoc w leczeniu, zaopatrzenie w leki oraz inny sprzęt rehabilitacyjno - leczniczy, organizowanie zbiórek leków i
sprzętu rehabilitacyjno - leczniczego;

5.

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;

6.

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;

7.

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;
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8.

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;

9.

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;

10. 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; tworzenie warsztatów
terapii zajęciowej, zakładów aktywizacji zawodowej, zatrudnienia chronionego oraz wspieranie zatrudnienia i samozatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy;
11. 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;
12. 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;
13. pomoc w zaspokojeniu potrzeb duchowych i religijnych osób niepełnosprawnych i ich rodzin, organizowanie
rekolekcji, pielgrzymek, współpraca z parafiami kościołów różnych wyznań.
14. 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;
15. 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;
16. 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);
17. 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;
18. 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;
19. organizowanie, finansowanie i prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, dotyczących rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz osób należących do grup dyskryminowanych
i wykluczonych społecznie.
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Opis działalności statutowej Fundacji Fuga Mundi w 2016 r.

W 2016 r. Fundacja Fuga Mundi realizowała następujące zadania/projekty:

1.

Świadczenie usług asystenta osoby niepełnosprawnej w ramach "PROGRAMU DZIAŁAŃ NA
RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIESZKAŃCÓW MISATA LUBLIN W LATACH 2014-2020"
Termin realizacji: marzec – grudzień 2016 r.

Celem Zadania było zorganizowanie oraz świadczenie usług asystenckie dla niepełnosprawnych mieszkańców
Miasta Lublin, w tym również niepełnosprawnych dzieci. Realizacja zadania przyczyniła się do wzrostu poziomu
aktywności i niezależności życiowej osób niepełnosprawnych poprzez pomoc asystentów w zaspokajaniu
podstawowych potrzeb związanych z codzienną egzystencją, umożliwienie im aktywnego uczestnictwa w życiu
społecznym, zawodowym i kulturowym, rozwijanie zainteresowań, pasji twórczych i sportowych.
Usługi obejmowały niżej wymieniony zakres:
 pomoc w wykonywaniu codziennych obowiązków domowych, a także związanych z załatwianiem spraw
urzędowych
 pomoc w robieniu zakupów przy jednoczesnym czynnym uczestniczeniem osoby niepełnosprawnej
 pomoc przy przemieszczaniu się i towarzyszenie w wizytach lekarskich i miejscach kultu
 towarzyszenie w zaspokajaniu potrzeb kulturalnych i towarzyskich
 wspieranie w uzyskiwaniu pomocy w ramach dostępnych w lublinie świadczeń dla osób
niepełnosprawnych
 organizowanie i pomoc w dojazdach do miejsc pracy, nauki, rehabilitacji i realizacji zainteresowań i pasji.

2. „XIX JESIENNE DEBIUTY POETYCKIE - PRZEGLĄD POEZJI 2016”w ramach Programu
promującego osiągnięcia osób niepełnosprawnych W ramach "PROGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ
NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIESZKAŃCÓW MISATA LUBLIN W LATACH 2014-2020"
Termin realizacji: marzec – grudzień 2016 r.
Zadanie „XIX JESIENNE DEBIUTY POETYCKIE - PRZEGLĄD POEZJI 2016” (JDP 2016) polegało na
organizacji kolejnej edycji przeglądu poetyckiego inspirującego młodych ludzi do rozwijania talentów i
doskonalenia warsztatu literackiego. Równie ważna jest integracja młodzieży gimnazjalnej, licealnej i studentów z
wolontariuszami oraz osobami niepełnosprawnymi, skupionymi wokół Fundacji Fuga Mundi. Przegląd poezji
rozwinął wrażliwość estetyczną i wartości ogólnoludzkie oraz ukształtowało dojrzałe i twórcze postawy wobec
świata. Oceny prac „kandydatów na poetów” dokonało profesjonalne Jury pod przewodnictwem Członka Związku
Literatów Polskich /Oddział Lublin/ Stanisława Andrzeja Łukowskiego.

3. „Umożliwienie zdobycia niezbędnego doświadczenia zawodowego osobom niepełnosprawnym”
W ramach "PROGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIESZKAŃCÓW
MISATA LUBLIN W LATACH 2014-2020"
Termin realizacji: marzec – grudzień 2016 r.
Celem projektu było nabycie kwalifikacji i kompetencji zawodowych 10 osób niepełnosprawnych niezbędnych na
rynku pracy oraz nabycie doświadczenia zawodowego przez osoby niepełnosprawne w miejscu pracy
umożliwiające praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności u konkretnego pracodawcy. Rezultatem
zadania było także zwiększenie samodzielności i niezależności życiowej oraz zwiększenie szans w podejmowaniu
aktywności społecznej i zawodowej oraz integracji uczestników ze społeczeństwem. Nastąpiło podniesienie
komfortu życia, poczucia bezpieczeństwa, zwiększenie niezależności i samodzielności funkcjonowania we
własnym gospodarstwie domowym oraz poszerzenie kontaktów z otoczeniem. W efekcie nastąpiła poprawa
samoorganizacji skutkująca większą aktywnością społeczną oraz wzrostem satysfakcji życiowej środowiska
uczestników zadania.
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4. „Weekend z Fuga Mundi-2016” Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób
niepełnosprawnych dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości
prawnej.
Termin realizacji: maj – wrzesień 2016 r.
Zadanie polegało na integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem poprzez ich udział w trzech
jednodniowych imprezach turystyczno-rekreacyjnych, mających na celu przeciwdziałanie tendencjom
segregacyjnym, izolacyjnym, stygmatyzacji, nietolerancji i dyskryminacji tej grupy osób. Celem imprez było także
stworzenie tym osobom możliwości pełnego lub większego włączenia się do normalnego życia, w tym
powszechnie dostępnych form czynnego wypoczynku.

5. „XIX Jesienne Debiuty Poetyckie - Przegląd Poezji” Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i
turystyki osób niepełnosprawnych dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających
osobowości prawnej.
Termin realizacji: maj – grudzień 2016 r.
Zadanie „XIX JESIENNE DEBIUTY POETYCKIE - PRZEGLĄD POEZJI 2016” (JDP 2016) polegało na
organizacji kolejnej edycji przeglądu poetyckiego inspirującego młodych ludzi do rozwijania talentów i
doskonalenia warsztatu literackiego. Głównym celem przeglądu jest przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w
życiu społecznym i kulturalnym oraz integracja młodych ludzi poprzez wspólne zainteresowania literackie. Buduje
ją współpraca uczniów, absolwentów i nauczycieli V LO, młodzieży niepełnosprawnej, redaktorów „Akcentu” i
członków Związku Literatów Polskich, sympatyków szkoły i wolontariuszy fundacji. Wspólne zmagania literackie
pomagają wzbogacić warsztat pisarski, uczą tolerancji oraz uwrażliwiają na los drugiego człowieka. Równie ważna
jest integracja młodzieży gimnazjalnej, licealnej i studentów z wolontariuszami oraz osobami niepełnosprawnymi,
skupionymi wokół Fundacji Fuga Mundi.
W okresie objętym sprawozdaniem opublikowano tomik wyróżnionych wierszy w nakładzie 250 egzemplarzy.
Podczas finału przeglądu poetyckiego przyznano tytułu Talentu Roku oraz nagrody i wyróżnienia.

6. „Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które mają na celu nabywanie, rozwijanie
i podtrzymywanie umiejętności do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych”
Zadanie finansowane ze środków Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublinie jako
zadanie zlecone na podstawie art. 13 ust. 1, w zw. z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Termin realizacji: lipiec – grudzień 2016 r.
Zadanie polegało na zorganizowaniu i przeprowadzaniu indywidualnych i grupowych ćwiczeń usprawniających
psychoruchowo dla 50 niepełnosprawnych mieszkańców z 5 powiatów województwa lubelskiego, będących w
trudnej sytuacji ekonomicznej, społecznej, zdrowotnej, mających problemy z dostępem do świadczeń zdrowotnych
w ramach NFZ oraz trudności w poruszaniu się z powodu barier architektonicznych i komunikacyjnych.

7. Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na
temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej
dla osób niepełnosprawnych” Zadanie finansowane ze środków Regionalnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Lublinie jako zadanie zlecone na podstawie art. 13 ust. 1, w zw. z art. 11 ust. 1 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Termin realizacji: lipiec - grudzień 2016 r.
Celem projektu była pomoc prawna i psychologiczna dla osób niepełnosprawnych, beneficjentów Projektu.
Poprzez realizację zadania - w dużym stopniu została zwiększona dostępność do profesjonalnej pomocy prawno społecznej oraz psychologicznej dla osób niepełnosprawnych z terenu województwa lubelskiego. Beneficjenci
korzystający z poradnictwa uzyskali kompetentną i rzetelną pomoc w sprawach, z którymi zgłosili się do naszego
Punktu.
Dzięki temu w wysokim stopniu zostały zrealizowane szczegółowe cele Projektu, takie jak:
 W zakresie pomocy prawno-społecznej:
a) podniesienie świadomości prawnej adresatów
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b) wsparcie adresatów w poszukiwaniu rozwiązań ich problemów prawnych i społecznych
c) wsparcie adresatów w toczących się postępowaniach przed organami sądowymi i administracyjnymi
d) nabycie przez adresatów umiejętności związanych z przygotowywaniem pism procesowych i urzędowych oraz
podniesienie poziomu znajomości przepisów prawnych wśród adresatów
e) podniesienie wiedzy adresatów na temat uprawnień i ulg, dostępnych usługach i programach, sprzęcie
rehabilitacyjnym oraz pomocy technicznej
 W zakresie pomocy psychologicznej:
a) zdiagnozowanie problemu oraz pomoc w jego rozwiązaniu
b) wsparcie adresatów w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami i kryzysami życiowymi
c) wzmocnienie u adresatów poczucia własnej wartości i godności

8. „Akademia Niezależnego życia” Projekt był współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie art.36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
Termin realizacji: kwiecień 2016- marzec 2017 r.
Głównym celem projektu było zwiększenie samodzielności i niezależności oraz poprawa kondycji psychofizycznej
niepełnosprawnych (ON) beneficjentów ostatecznych (BO) projektu będących mieszkańcami województwa
lubelskiego
w społeczeństwie, na miarę ich indywidualnych możliwości.
Grupę docelową stanowiło 36 osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
W ramach projektu zorganizowano: 5 grupowych warsztatów aktywizacji społecznej w formie stacjonarnej, 3dniowe warsztaty aktywizacji społecznej wyjazdowe. Przeprowadzono kursy zawodowe. Dla każdego BO
opracowany został indywidualny plan działania. W ramach projektu każdy Beneficjent skorzystał z pomocy
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika, lekarza oraz rehabilitanta wg potrzeb.

9.

”Świadczenie porad prawno-społecznych i informacji drogą internetową oraz świadczenie porad
psychologicznych w formie Telefonu Zaufania’’ Projekt był współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie art.36 ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
Termin realizacji: styczeń 2016- grudzień 2016 r.

Głównym celem projektu było zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji i
specjalistycznych usług.
Grupę docelową stanowiło osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
W ramach projektu udzielono e-porad prawnych – 484, porad psychologicznych – 120. Łącznie udzielono 604
porady.
Dzięki realizacji projektu nastąpiło podniesienie świadomości prawnej os. niepełnosprawnych oraz wsparcie tych
osób w rozwiązywaniu problemów prawnych, a także nastąpiło zdiagnozowanie problemów os. niepełnosprawnych
oraz wskazanie sposobów ich rozwiązania, poprzez wsparcie psychologiczne w formie Telefonu Zaufania

10. Projekt w partnerstwie z Akustica.Med Krystyna Gdela pn. „Łódzkie bez ograniczeń” realizowany w ramach
Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez
pracy na lokalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Incjatywy
na rzecz zatrudnienia ludzi młodych POWER.

Termin realizacji: od 01-03-2016 r. do 28 -02-2017 r.
W ramach projektu zrealizowano:
a) Zadanie 1 – Identyfikacja potrzeb osób młodych (w tym niepełnosprawnych) pozostających bez
zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja
stopnia oddalenia o rynku pracy młodych,
b) Zadanie 4 – kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z
kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby.
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11. Projekt w partnerstwie z Akustica.Med Krystyna Gdela pn. „Małopolska bez ograniczeń” realizowany
w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Działania 1.2 Wsparcie osób młodych
pozostających bez pracy na lokalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Incjatywy
na rzecz zatrudnienia ludzi młodych POWER

Termin realizacji: 01-01-2016 r. do dnia 31-12- 2016 r.
W ramach projektu zrealizowano:
a) Zadanie 2 – Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości
w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia o rynku pracy młodych,
b) Zadanie 3 – kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy.

12. Projekt w partnerstwie z Akustica.Med Krystyna Gdela pn. „Lubelskie bez ograniczeń” realizowany
w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Działania 1.2 Wsparcie osób młodych
pozostających bez pracy na lokalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Incjatywy
na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Termin realizacji: 18-04-2016 r. do dnia 30-06-2017 r.
W ramach projektu zrealizowano:
a) Zadanie 1 – Identyfikacja potrzeb osób młodych (w tym niepełnosprawnych) pozostających
bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym
identyfikacja stopnia oddalenia o rynku pracy młodych,
b) Zadanie 4 – kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego
z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby.

13. Projekt w partnerstwie z Akustica.Med Krystyna Gdela pn. „Aktywny krok w przyszłość” realizowany
w ramach Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy Działania 1.3 Wsparcie osób młodych
znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, Poddziałania 1.3.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego
Funduszu Społecznego

Termin realizacji: 01-06-2016 r. do dnia 31-03-2017 r.
W ramach projektu zrealizowano:
a) Zadanie 1 – Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia (w tym tworzenie Indywidualnych
Planów Działania,
b) Zadanie 5 - Pośrednictwo pracy.
14. „Kompetencje kluczem do sukcesu”
Termin realizacji zadania: kwiecień 2015 r. – marzec 2016 r.
Projekt był współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
na podstawie art.36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych. Zadanie ma na celu zwiększenie samodzielności osób ze znacznym i umiarkowanym
stopniem niepełnosprawności poprzez poprawę stanu zdrowia oraz rozwinięcie kompetencji
społecznych i zawodowych.
Grupę docelową stanowiło 32 osoby z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności. Były to osoby
posiadające aktualne orzeczenie o stopieniu niepełnosprawności, których stan zdrowia pozwalał na udział w
projekcie, osoby wykazujące odpowiedni poziom gotowości psychofizycznej do zwiększenia samodzielności i
nabycia umiejętności aktywnego poszukiwania pracy. Każdy beneficjent ostateczny ma przygotowany
indywidualny plan działania. Prowadzona była na bieżąco strona internetowa.
W ramach projektu zostało zorganizowane w Ośrodku Kształcenia Ustawicznego Fundacji Fuga Mundi w Lublinie
specjalistyczne szkolenia zawodowe z zakresu:
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Średniozaawansowana obsługa komputera z nauką j. angielskiego – 154 h w terminie od 26.05.2015 r. do
22.07.2015 r. udział w szkoleniu wzięło 10 beneficjentów ostatecznych.

Na bieżąco organizowane były zajęcia Klubu Integracji Społecznej oraz aktywne formy spędzania czasu min:
wyjścia do teatru, kin, imprezy kulturalne. W ramach projektu zrealizowano: 2 edycje wyjazdowych 3 dniowych
warsztatów aktywizacyjnych, w których udział wzięło 23 BO, zorganizowano staże zawodowe dla 3 BO (nabycie
doświadczenia zawodowego). Na bieżąco prowadzona była Animacja współpracy wewnątrzgrupowej w ramach,
której zorganizowano spotkania GŚW. Prowadzona była na bieżąco strona internetowa.
15. „Przekroczyć próg rynku pracy”
Termin realizacji projektu: kwiecień 2016 r. – marzec 2017 r.
Projekt był współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych. Celem projektu jest wprowadzenie osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy na
poziomie
co najmniej 30% wskaźnika efektywności zatrudnieniowej z terenu województwa lubelskiego, podkarpackiego
i świętokrzyskiego. Każdy beneficjent ostateczny miał opracowany i przygotowany Indywidualny Plan Działania.
Do projektu zakwalifikowano 72 BO: ze znacznym, umiarkowanym, lekkim stopniem niepełnosprawności,
pozostające bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, zamieszkałe na terenie województwa lubelskiego,
świętokrzyskiego, podkarpackiego będące w wieku produkcyjnym.
W ramach projektu zostało zorganizowane w Ośrodku Kształcenia Ustawicznego Fundacji Fuga Mundi w Lublinie
specjalistyczne szkolenia zawodowe z zakresu:
 „Pracownik biurowy z obsługą sklepu internetowego” – 154 h w terminie od 07.06.2016 r. do 29.07.2016
r. udział
w szkoleniu wzięło 10 beneficjentów ostatecznych.
 „Pracownik biurowy z elementami e-commerce i grafiki komputerowej”- 154 h w terminie od 02.12.2016
r.
do 31.01.2017 r. udział w szkoleniu wzięło 10 beneficjentów ostatecznych.

Zorganizowano staże zawodowe dla 5 osób (nabycie doświadczenia zawodowego); zatrudnienie podjęło 28 BO.
Opracowano
i przygotowano Indywidualne Plany Działania. Prowadzona była na bieżąco strona internetowa.
16. „Indeks kompetencji społecznych i zawodowych”
Termin realizacji projektu: kwiecień 2016 r. – marzec 2017 r.
Projekt był współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych. Głównym celem projektu było zwiększenie samodzielności poprzez rozwinięcie
kompetencji społecznych i zawodowych osób z terenu województwa lubelskiego, podkarpackiego i
świętokrzyskiego, osób ze znacznym umiarkowanym i lekkim stopniem niepełnosprawności. Udział w projekcie
wzięło 73 beneficjentów ostatecznych.
W ramach projektu zostało zorganizowane w Ośrodku Kształcenia Ustawicznego Fundacji Fuga Mundi w Lublinie
specjalistyczne szkolenia zawodowe z zakresu:
 „Pracownik administracyjno-biurowy z elementami kadr i płac” – 154 h w terminie od 16.05.2016 r. do
30.06.2016 r. udział w szkoleniu wzięło 10 beneficjentów ostatecznych.
 „Grafika komputerowa”- 154 h w terminie od 19.09.2016 r. do 09.11.2016 r. udział w szkoleniu wzięło 10
beneficjentów ostatecznych.
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Na bieżąco organizowane były zajęcia Klubu Integracji Społecznej, podczas zajęć poruszane były tematy mające
na celu wzrost motywacji do pracy nad własnym życiem, nabycie umiejętności w zakresie metod poszukiwania
pracy oraz sporządzania dokumentów aplikacyjnych, przekazanie wiedzy dot. zagadnień rynku pracy, nabycie
przez uczestników umiejętności szukania ofert pracy. Opracowano i przygotowano 73 Indywidualne Plany
Działania. Zorganizowano 4 staże zawodowe, których celem było nabycie doświadczenia zawodowego na
stanowisku pracy. Prowadzona była na bieżąco strona internetowa.

17. „Praca ze wspomaganiem”
Termin realizacji projektu: styczeń 2016 r. – marzec 2017 r.
Projekt był współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych. Głównym celem projektu było zwiększenie o co najmniej 20% poziomu zatrudnienia u
osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy poprzez zastosowanie metody zatrudnienia wspomaganego i
indywidualnego planu działania. na terenie województwa lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.
Do projektu zakwalifikowano 72 osoby: ze znacznym, umiarkowanym, lekkim stopniem niepełnosprawności,
pozostające bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, zamieszkałe na terenie województwa lubelskiego,
świętokrzyskiego, podkarpackiego będące w wieku produkcyjnym.
W ramach projektu zostało zorganizowane w Ośrodku Kształcenia Ustawicznego Fundacji Fuga Mundi w Lublinie
specjalistyczne szkolenia zawodowe z zakresu:
 „ Pracownik administracyjno-biurowy z językiem angielskim”- 154 h w terminie od 16.02.2016 r. do
05.04.2016 r. udział w szkoleniu wzięło 10 beneficjentów ostatecznych.
 „Specjalista ds. sprzedaży i e-marketingu”- 154 g w terminie od 29.04.2016 r. do 23.06.2016 r. udział w
szkoleniu wzięło 10 beneficjentów ostatecznych.
 „ Zaawansowana obsługa komputera i Internetu”- 154 h w terminie od 14.09.2016 r. do 04.11.2016 r.
udział w szkoleniu wzięło 10 beneficjentów ostatecznych.
 „Pracownik administracyjno-biurowy z elementami kadr i płac”- 154 h, w terminie od 25.11.2016 r. do
27.01.2017 r. udział w szkoleniu wzięło 10 beneficjentów ostatecznych.
Na bieżąco organizowane były Grupowe zajęcia klubu pracy oparte o program klubu pracy, realizowany przez
publiczne służby zatrudnienia, który został rozszerzony o zagadnienia związane z problematyką
niepełnosprawności:
wskazania
i przeciwskazania zdrowotne do wykonywania pracy na stanowiskach. Opracowano i przygotowano 72
Indywidualne Plany Działania. Zorganizowano 4 staże zawodowe, których celem było nabycie doświadczenia
zawodowego na stanowisku pracy. Zatrudnienie podjęło 34 BO. Prowadzona była na bieżąco strona internetowa.
18. „Integracja”
Termin realizacji projektu: styczeń 2016 r. – marzec 2017 r.
Projekt był współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych. Głównym celem projektu było zwiększenie samodzielności oraz poprawa kondycji
psychofizycznej osób niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego poprzez rozwinięcie
rozwoju osobistego, zdrowotnego, społecznego i zawodowego. osób ze znacznym umiarkowanym i lekkim
stopniem
niepełnosprawności.
Udział
w projekcie wzięło 72 beneficjentów ostatecznych.
W ramach projektu zostały zorganizowane w Ośrodku Kształcenia Ustawicznego Fundacji Fuga Mundi w Lublinie
specjalistyczne szkolenia/kursy zawodowe z zakresu:



„Pracownik administracyjno- biurowy z obsługą komputera”- 154 h w terminie od 11.07.2016 r. do
08.09.2016 r. udział w szkoleniu wzięło 10 beneficjentów ostatecznych.
„Tworzenie stron internetowych”- 60 h w terminie od 22.09.2016 r. do 25.10.2016 r. udział w szkoleniu
wzięło 10 beneficjentów ostatecznych.
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„Pracownik administracyjno-biurowy z obsługą sklepu internetowego”- 154 h w terminie od 08.12.2016 r.
do 09.02.2017 r., udział w szkoleniu wzięło 10 beneficjentów ostatecznych.
„Tworzenie stron internetowych”- 60 h w terminie od 22.02.2017 r. do 15.03.2017 r. udział w szkoleniu
wzięło 10 beneficjentów ostatecznych.

Na bieżąco organizowane były Grupowe warsztaty aktywizacji społecznej. Podczas warsztatów poruszane były
między innymi tematy: wzrostu motywacji do pracy nad własnym życiem, nabycie umiejętności w zakresie metod
poszukiwania pracy oraz sporządzania dokumentów aplikacyjnych, przekazanie wiedzy dot. zagadnień rynku
pracy, nabycie przez uczestników umiejętności szukania ofert pracy. Zorganizowano 7 staży zawodowych, których
celem jest nabycie doświadczenia zawodowego na stanowisku pracy. Opracowano i przygotowano 72
Indywidualne Plany Działania. Prowadzona była na bieżąco strona internetowa.
Inna działalność statutowa.
Poza tym Fundacja stale wspiera beneficjentów korzystających z wpłat 1% podatku, przekazując im pomoc
rzeczową i finansową związaną z ich leczeniem i rehabilitacją. Wykaz beneficjentów znajduje się na stronie
www.ffm.pl
Poza tym Fundacja prowadzi systemem gospodarczym rozbudowę i modernizację Ośrodka RehabilitacyjnoSzkoleniowego nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie, ul. Osmolicka 15, 20 – 523 Lublin.
3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej.
Zgodnie ze statutem (paragraf 38) przedmiot działalności gospodarczej Fundacji (wg PKD) może obejmować:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków;
43 Roboty budowlane specjalistyczne;
45 Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych;
46 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi;
47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi;
49 Transport lądowy oraz transport rurociągowy;
55 Zakwaterowanie;
56 Działalność usługowa związana z wyżywieniem;
58 Działalność wydawnicza;
59 Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych;
62 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana;
63 Działalność usługowa w zakresie informacji;
69 Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe;
70 Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem;
71 Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne;
72 Badania naukowe i prace rozwojowe;
73 Reklama, badanie rynku i opinii publicznej;
74 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna;
78 Działalność związana z zatrudnieniem;
79 Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie
rezerwacji i działalności z nią związane;
80 Działalność detektywistyczna i ochroniarska;
81 Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni;
82 Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności
gospodarczej;
85 Edukacja;
86 Opieka zdrowotna;
87 Pomoc społeczna z zakwaterowaniem;
88 Pomoc społeczna bez zakwaterowania;
90 Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką;
93 Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna;
94 Działalność organizacji członkowskich;
95 Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego;
96 Pozostała indywidualna działalność usługowa.
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Fundacja w 2016 roku w ramach działalności gospodarczej prowadziła działalność handlową oraz usługową w zakresie
gastronomicznym, promocyjno-reklamowym oraz organizowała imprezy integracyjno-poznawcze.
4. Wykaz uchwał Zarządu Fundacji za rok 2016.
NR
uchwały

Treść uchwały

Data

w sprawie: uchylenia dotychczasowego dokumentu pn. Polityka bezpieczeństwa i instrukcja zarządzania systemem informatycznym
służącym do przetwarzania danych osobowych w Fundacji Fuga Mundi
w sprawie nieruchomości przy ul. Włościańskiej 14, w Lublinie
w sprawie lokalu przy ul. M. Biernackiego 1/26, w Lublinie
w sprawie przyjęcia do realizacji Projektu „Łódzkie bez ograniczeń” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój z
Europejskiego Funduszu Społecznego (wniosek o dofinansowanie o numerze POWER. UDA-POWR.01.02.02-10-0073/15-00)
- przyjęcie do realizacji Zadań publicznych: „Świadczenie usług asystenta osoby niepełnosprawnej”, „Potrafisz”, „Kurs-Asystent
Osoby Niepełnosprawnej” oraz ”Umożliwienie zdobycia niezbędnego doświadczenia zawodowego osobom niepełnosprawnym” w
ramach "PROGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIESZKAŃCÓW MIASTA LUBLIN W LATACH
2013-2015"finansowanego ze środków Gminy Lublin - miasta na prawach powiatu zgodnie ze złożoną do Miejskiego Ośrodka
Pomocy Rodzinie w Lublinie ofertą
w sprawie przyjęcia do realizacji „Świadczenie porad prawno-społecznych i informacji drogą internetową oraz świadczenie porad
psychologicznych w formie Telefonu Zaufania” finansowanego ze środków PFRON, o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
W sprawie przyjęcia do realizacji Aneksu nr 3 do umowy nr ZZO/000085/03/D zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie a Fundacją Fuga Mundi z siedzibą w Lublinie o zlecenie realizacji
zadań w ramach Art.36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych w ramach projektu pn.”Przekroczyć próg rynku pracy”.
W sprawie przyjęcia do realizacji Aneksu nr 4 do umowy nr ZZO/000086/03/D zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie a Fundacją Fuga Mundi z siedzibą w Lublinie o zlecenie realizacji
zadań w ramach Art.36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych w ramach projektu pn.”Indeks kompetencji społecznych i zawodowych”.
w sprawie: uchylenia dotychczasowego Regulaminu Organizacyjnego Klubu Integracji Społecznej Fundacji Fuga Mundi pn.
„Akademia Niezależnego Życia” oraz uchwalenia nowego Regulaminu Organizacyjnego Klubu Integracji Społecznej Fundacji Fuga
Mundi pn. „Akademia Niezależnego Życia”
W sprawie przyjęcia do realizacji umowy nr ZZO/000125/03/D zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie a Fundacją Fuga Mundi z siedzibą w Lublinie o zlecenie realizacji zadań w ramach
Art.36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w
ramach projektu pn.”Integracja”.
w sprawie przyjęcia do realizacji Projektu „Lubelskie bez ograniczeń” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
z Europejskiego Funduszu Społecznego (wniosek o dofinansowanie o numerze POWR.01.02.02-06-0133/15-00).

1

04-01-2016

2
3

27-01-2016
29-02-2016

4

08-03-2016

5

10-03-2016

6

29-03-2016

7

06-04-2016

8

06-04-2016

9

04-05-2016

10

17-05-2016

11

17-05-2016

12

30-06-2016

- zatwierdzenie bilansu i rachunku wyników za 2015 r.

13
14

30-06-2016

- w sprawie uszczegółowienia rozliczenia nadwyżki przychodów nad kosztami za 2015 r.

26-07-2016

w sprawie wystąpienia do TISE o dwie pożyczki na rozwój działalności gospodarczej.

15

06-07-2016

16

09-09-2016

- w sprawie przyjęcia do realizacji Zadań publicznych finansowanych przez Województwo Lubelskie zgodnie ze złożonymi do
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie ofertami. : - przyjęcie do realizacji zadań publicznych pn.
„Poradnictwo prawno-społeczne oraz psychologiczne dla osób niepełnosprawnych”,
„Prowadzenie
grupowych
i
indywidualnych
zajęć,
które
mają
na
celu
nabywanie,
rozwijanie
i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych”,
W sprawie lokalu przy ul. Ks. Zbigniewa Bieńkowskiego 4, lok. 3, w Białej Podlaskiej.

12-09-2016

Zapewnienia środków finansowych niezbędnych dla prawidłowej realizacji projektu pt. „Rozwój usług społecznych dla osób
wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez stworzenie Centrum Integracji Społecznej Fuga Mundi nad
Zalewem Zembrzyckim w Lublinie”.
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W sprawie przyjęcia do realizacji Aneksu nr 5 umowy nr ZZO/000086/03/D zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie a Fundacją Fuga Mundi z siedzibą w Lublinie o zlecenie realizacji
zadań w ramach Art.36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych w ramach projektu pn.”Indeks kompetencji społecznych i zawodowych”.
W sprawie przyjęcia do realizacji Aneksu nr 1 umowy nr ZZO/000114/03/D zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie a Fundacją Fuga Mundi z siedzibą w Lublinie o zlecenie realizacji
zadań w ramach Art.36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych w ramach projektu pn.”Praca ze wspomaganiem”.

17

30-11-2016

18

01-12-2016

19

15-12-2016

w sprawie utworzenia oddziału przy ul. Ks. Zbigniewa Bieńkowskiego 4, lok. 3 w Białej Podlaskiej.

20

15-12-2016

w sprawie wyłączenia z użytkowania posiadanego wyposażenia i środków trwałych zużytych lub nieprzydatnych w Fundacji Fuga
Mundi.

21

16-12-2016

W sprawie inwentaryzacji rocznych.

10

5.










Przychody Fundacji.
spadek ...................................................................................................................... ...................... 0,00 PLN
zapis ............................................................................................................................................... 0,00 PLN
darowizny pieniężne od osób fizycznych i prawnych……………………………….…… 372 539,78 PLN
darowizny rzeczowe od osób fizycznych i prawnych……………………………….…… 26 567,93 PLN
dotacje ……………………………………………………………………………….. 2 711 711,92 PLN
dochody z akcji charytatywnych ………………………………………………………..……. 0,00 PLN
z działalności gospodarczej ……………………………………………………………… 148 985,65 PLN
przychody finansowe……………………………………………………………….….
8 962,66 PLN
pozostałe przychody operacyjne …………………………………………………..….… 190 889,46 PLN

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i osiągnięcia wyniku finansowego należy podać procentowy stosunek
przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł: 15,17%
6.






Informacja o poniesionych kosztach na:
realizację celów statutowych Fundacji ……………………………………......………... 3 078 441,67 PLN
administrację (czynsze, opłaty telefoniczne i pocztowe) ……………………………..…
7 660,04 PLN
działalność gospodarcza ………………………………………………………………... 138 672,91 PLN
koszty finansowe …………………………………………………..……………………
59,60 PLN
pozostałe koszty operacyjne ……………………………………..…………………..…… 185 143,8 PLN

7. Dane o:
a) Liczba zatrudnionych w Fundacji – osób razem
- na umowę o pracę (wyszczególnić stanowisko)
 Pracownicy realizujący projekty ……………………………………………….…….

17 etatów

-w tym w działalności gospodarczej (wyszczególnić stanowiska)
 Pracownicy zatrudnieni przy prowadzonej działalności gospodarczej …………………

2 etaty

b) Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację Fuga Mundi (brutto)…………1 956 683,73 PLN





Wynagrodzenia………………………………………………………………………….. 1 956 683,73 PLN
nagrody ............................................................................................................................................ 0,00 PLN
premie ...................................................................................................................... ......................... 0,00 PLN
inne ........................................................................................................................ ........................... 0,00 PLN

Wynagrodzenia osób zatrudnionych (na umowę o pracę brutto)……………………………… 418 967,26 PLN





Wynagrodzenia ……………………………………………………………………….…… 418 967,26 PLN
nagrody ........................................................................................................................................... 0,00 PLN
premie ............................................................................................................................................. 0,00 PLN
inne ........................................................................................................................ .......................... 0,00 PLN

Wynagrodzenia osób zatrudnionych w działalności gospodarczej (na umowę o pracę brutto) .. 24 030,00 PLN




wynagrodzenia ....................................................................................................................... 24 030,00 PLN
nagrody ....................................................................................................................................... nie dotyczy
premie ......................................................................................................................................... nie dotyczy

b) Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłacanego łącznie (brutto)
- w prowadzonej Agencji Zatrudnienia przy realizowanych projektach w ramach działalności statutowej ≈ 2 758,94 PLN,
- w siedzibie Fundacji przy realizowanych projektach w ramach działalności statutowej ≈ 2020,32 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) ………………………………. 1 537 716,47 PLN
 wydatki związane z działalnością statutową ……………………………..………….… 1 518 658,47 PLN
 wydatki związane z działalnością gospodarczą …………………………………………… 19 058,00 PLN
11

e) Udzielone 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) ……………………………………… 1 262 312,23 PLN
Bank PEKAO S.A. III O/ Lublin
g) Wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego
ze wskazaniem tych spółek – nie dotyczy
h) Wartość nabytych nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie – nie
dotyczy
a) Wartość Nabytych pozostałych środkach trwałych o wartości jednostkowej powyżej:5 000,00 PLN: –897 630,62 PLN
j) Wartości aktywów i zobowiązań Fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla
celów statystycznych.



Aktywa………………………………… 5 454 360,83 PLN
Zobowiązania krótkoterminowe ………
40 387,24 PLN
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8. Dane o działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi państwowe, zadania zlecone
i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności.

Kwota
dofinansowania

Wynik
finansowy

50 400,00

0,00

303 103,00

69 721,36

3. powiatu - Miejski Ośrodek Pomocy

95 000,00

0,00

4.

5 500,00

0,00

18 000,00

0,00

18 200,00

0,00

39 300,00

0,00

1 969,50

0,00

3.000,00

0,00

224 000,00

13 747,45

146 000,00

0,00

75 874,30

94,00

47 600,00

0,00

335 744,00

0,00

455 784,00

w trakcie
realizacji

494 898,60

w trakcie
realizacji

437 034,51

w trakcie
realizacji

500 862,51

w trakcie
realizacji

Lp.

Nazwa podmiotu dotującego

Podstawa udzielenia dofinansowania

Um. Nr ZZO/000118/03/D z dn. 29-03-2016.
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób „Świadczenie porad prawno-społecznych i informacji
1.
Niepełnosprawnych O/ Lublin
droga internetową oraz świadczenie porad
psychologicznych w formie telefonu zaufania”
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Um. Nr ZZO/00087/03/D z dn. 19-03-2014.
2.
„Akademia Niezależnego Życia”
Niepełnosprawnych O/ Lublin
Gmina Lublin-Miasto na prawach

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.
17.
18.

Um. Nr 16/2016 z dnia 10.03.2016r.
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych - świadczenie
Rodzinie
usług asystenta osoby niepełnosprawnej
Gmina Lublin-Miasto na prawach
Um. Nr 21/2016 z dnia 10.03.2016r.
powiatu - Miejski Ośrodek Pomocy
Programy promujące osiągnięcia osób niepełnosprawnych
Rodzinie
„Jesienne Debiuty Poetyckie”
Gmina Lublin-Miasto na prawach
Um. Nr 22/2016 z dnia 10.03.2016r.
powiatu - Miejski Ośrodek Pomocy
„Umożliwienie zdobycia niezbędnego doświadczenia
Rodzinie
zawodowego osobom niepełnosprawnym”
Um. Nr DZR.MZ.4071.46.2016 z dnia 06-07-2016 r.
„Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społecznoRegionalny Ośrodek Polityki
prawnego oraz udzielanie informacji na temat
Społecznej w Lublinie
przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu
rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób
niepełnosprawnych”
Um. Nr DZR.MZ.4071.58.2016 z dnia 06-07-2016 r.
„Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które
Regionalny Ośrodek Polityki
mają na celu nabywanie, rozwijanie
Społecznej w Lublinie
i podtrzymywanie umiejętności do samodzielnego
funkcjonowania osób niepełnosprawnych”
Gmina Lublin-Miasto na prawach
Um. 28/MOPR/D-ON/S/16 z dnia 31-05-2016 r.
powiatu - Miejski Ośrodek Pomocy
Zadanie z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki
Rodzinie
osób niepełnosprawnych – „Weekend z Fuga Mundi”
Um. Nr 27/MOPR/D-ON/S/16 z dnia 31-05-2016 r.
Gmina Lublin-Miasto na prawach
Zadanie z zakresu organizacji sportu, kultury, turystyki i
powiatu - Miejski Ośrodek Pomocy
rekreacji osób niepełnosprawnych – „XIX Jesienne
Rodzinie
Debiuty Poetyckie – Przegląd Poezji”
Umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu „Łódzkie
POKL współfinansowany z EFS
bez ograniczeń” z dn. 09-02-2016 r.
Umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu
POKL współfinansowany z EFS
„Małopolska bez ograniczeń” z dn. 11-12-2015 r.
Umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu „Lubelskie
POKL współfinansowany z EFS
bez ograniczeń”. z dn.19-04-2016 r.
Umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu „Aktywny
POKL współfinansowany z EFS
krok w przyszłość” z dn.28-06-2016 r.
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Umowa nr ZZO/000080/03/D z dn. 27.06.2013r. Aneks nr
Niepełnosprawnych O/ Lublin
1 z dn.27.06.2013 r., Aneks nr 2 z dn. 25.04.2014 r.
Umowa nr ZZO/000086/03/D z dn. 10.03.2014 r. Aneks
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób nr 1. Z dn. 10.02.2015 r., Aneks nr 2 z dn. 05.05.2015 r.,
Niepełnosprawnych O/ Lublin
Aneks nr 3. Z dn. 26.11.2015 r., Aneks nr. 4 z dn.
06.04.2016 r., Aneks nr. 5 z dn. 30.11.2016 r.
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Umowa nr ZZO/000085/03/D z dn. 10.03.2014 r., Aneks
Niepełnosprawnych O/ Lublin
nr. 1 z dn. 05.05.2015 r., Aneks nr. 2 z dn. 26.11.2015 r.,
Aneks nr.3 z dn.06.04.2016 r.
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Umowa nr ZZO/000125/03/D z dn. 17.05.2016 r.
Niepełnosprawnych O/ Lublin
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Umowa nr ZZO/000114/03/D z dn. 21.12.2015 r. Aneks
Niepełnosprawnych O/ Lublin
nr 1 z dn. 01.12.2016 r.
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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.


Audyt zewnętrzny projektu „Praca ze wspomaganiem” zadania zleconego przez PFRON w ramach art. 36
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych - Baster Audytor Jan Jacek Oster. Opinia pozytywna.



Audyt zewnętrzny projektu „Integracja” zadania zleconego przez PFRON w ramach art. 36 ustawy z dnia 27
sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych -Baster
Audytor Jan Jacek Oster. Opinia pozytywna.



Audyt zewnętrzny projektu „Kompetencje kluczem do sukcesu” zadania zleconego przez PFRON w ramach
art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych -Baster Audytor Jan Jacek Oster. Opinia pozytywna.



Audyt zewnętrzny projektu „Przekroczyć próg rynku pracy” zadania zleconego przez PFRON w ramach art. 36
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych -Baster Audytor Jan Jacek Oster. Opinia pozytywna.



Audyt zewnętrzny projektu „Indeks kompetencji społecznych i zawodowych” zadania zleconego przez PFRON
w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych -Baster Audytor Jan Jacek Oster. Opinia pozytywna.



Audyt zewnętrzny projektu „Akademia Niezależnego Życia” zadania zleconego przez PFRON w ramach art.
36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych -Baster Audytor Jan Jacek Oster. Opinia pozytywna.



Audyt zewnętrzny projektu „Świadczenie porad prawno-społecznych i informacji droga internetową oraz
świadczenie porad psychologicznych w formie telefonu zaufania” zadania zleconego przez PFRON w ramach
art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych -Baster Audytor Jan Jacek Oster. Opinia pozytywna.

Lublin, 22-06-2017 r.
..................................................
(data sporządzenia sprawozdania)

....................................................................
(podpisy członków zarządu)
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