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SPRAWOZDANIE  Z DZIALALNOŚCI FUNDACJI FUGA MUNDI ZA ROK 2008 

 

1. Nazwa Fundacji: Fundacja Fuga Mundi  

Siedziba i adres; ul Peowiaków 12, 20-007 Lublin  

Data rejestracji: 4 marca 1996 r.  

Nr KRS: 0000106416  

Nr identyfikacyjny — REGON: 430660077  

Czionkowie zarządu:  
1. Marek Piasecki —- Prezes Zarządu,  

2. Marek Stępniak  —-  Wiceprezes Zarządu,  

3. Wiesław Piasecki —-  Członek Zarządu,  

4. Dorota Katarzyna 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:  
 

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 samo-zatrudnienia 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.  
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Opis działalności statutowej Fundacji Fuga Mundi w 2008 r.  

W 2008 r. Fundacja Fuga Mundi zrealizowała następujące działania/projekty:  

I. Prowadzenie kursów komputerowych dla osób niepełnosprawnych.  

Zadanie polegało na prowadzeniu specjalistycznych, zawodowych kursów komputerowych dla osób 

niepełnosprawnych z zakresu Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL).  

Do szkoleń przystąpiło 72 osoby  niepełnosprawne. Przeprowadzonych zostało ponad 1200 godz. 

szkoleniowych w 8 grupach — po 9 osób każda. Kursy odbyły się w sali szkoleniowej znajdującej się 

przy ul Jana Pawła  II 11, w Białej Podlaskiej, w Lublinie w Domu Spotkania CAL w Dąbrowicy 130 A 

koło Lublina oraz w Kraśniku w Publicznym Gimnazjum nr 1, im. Szarych Szeregów, przy ul. ks. J. 

Popiełuszki 1. 

Uczestnikami szkolenia były osoby niepełnosprawne z województwa lubelskiego z umiarkowanym i 

znacznym stopniem niepełnosprawności.  

Prowadzone szkolenia osób niepełnosprawnych podwyższyły ich kwalifikacje zawodowe, przygotowały 

uczestników szkoleń do podjęcia pracy w poszukiwanych, innowacyjnych zawodach wykorzystujących 

techniki informatyczne.  

Zadanie przyczyniło się do osiągnięcia wyższego stopnia partycypacji zawodowo czynnych osób 

niepełnosprawnych, zwłaszcza ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności na 

otwartym rynku pracy, związanym z technologiami informatycznymi i telekomunikacyjnymi.  

Każdy uczestnik szkolenia po zakończeniu kursu został wpisany do bazy Agencji Zatrudnienia i 

Pośrednictwa Pracy i będzie korzystał z ofert pracy będących w posiadaniu Fundacji Fuga Mundi.  

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych jest uznawany w całej Europie i został 

opracowany przez Unię Europejską ECDL jest certy1katem technologii informatycznej dla wszystkich 

mieszkańców Europy. Powstał z myślą o tych. którzy muszą lub chcą wiedzieć, jak korzystać z 

komputera.  

II.  Imprezy integracyjne.  

Zadanie polegało na zorganizowaniu Imprez integracyjnych:  

1. W Ośrodku Wypoczynkowym na Pojezierzu Łęczyńsko - Włodawskim —3 dni,  

 

2. Turystyczno - rekreacyjny wyjazd na Węgry - 10 dni. 

Wśród uczestników były osoby niepełnosprawne o największym stopniu niepełnosprawności, które nic 

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.  

III. Jesienne Debiuty Poetyckie 2008.  

Jesienne Debiuty Poetyckie to juk XI finał integracyjnego przeglądu twórczości organizowany we 

współpracy z młodzieżą z VIII LO w Lublinie oraz osób niepełnosprawnych podopiecznych  

i wolontariuszy Fundacji Fuga Mundi. Podczas Gali recytowano wyróżnione wiersze oraz prezentowano 

ich wersje słowno muzyczne. Podczas Gali prezentowano także osiągnięcia z innych dziedzin 

twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych.  
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Patronem przeglądu literackiego Jesiennych Debiutów Poetyckich był Stanisław Andrzej Łukowski  - 

wybitny lubelski poeta. prozaik, publicysta i krytyk literacki, członek zarządu Związku Literatów 

Polskich.  

termin realizacji zadania:  listopad 2008  

IV. Asystent Osoby Niepełnosprawnej.  

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.  

Szkolenie odbyło się w terminie 19-21 grudzień 2008 r.  

Uczestnikami szkolenia były osoby z terenu województwa lubelskiego, z obszaru kilku powiatów 

województwa, 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  

Liczba godzin szkolenia wyniosła 20 godz.  

Zakres i tematy szkolenia objęły:  

Dzień pierwszy /8 godzin/ 

 Omówienie ustawy o zatrudnieniu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, ustawy o pomocy 

społecznej, oraz o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,  

 

 System wsparcia osób niepełnosprawnych — podmioty, instytucje oraz organizacje 

pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych,  

 

 Rodzaje niepełnosprawności - orzecznictwo dla celów rentowych i pozarentowych 

Dzień drugi /8 godzin/  

 Pomoc osobom niepełnosprawnym ruchowo w łóżku, przesadzanie, przenoszenie z łóżka na 

wózek i odwrotnie, toaleta, wsiadanie do samochodu, itp. 

  

 Zabezpieczenia urologiczne — rodzaje, metody stosowania,  

 

 Profilaktyka przeciwodleżynowa,  

 

 Rodzaje, budowa i obsługa wózka inwalidzkiego. Metody i sposoby poruszania się na wózku 

inwalidzkim,  

 

 Pokonywanie barier architektonicznych na wózku inwalidzkim  

Dzień trzeci /14 godzin/  

 Zajęcia i Warsztaty w terenie — sposoby pomocy w pokonywaniu barier architektonicznych 

osobie poruszającej ę na wózku inwalidzkim,  

 

 Podsumowanie i zakończenie szkoleń.  

 

 Każdy z uczestników szkolenia otrzymał zaświadczenie o ukończeniu szkolenia  
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Termin  realizacji zadania: grudzień 2008. 

V. Poradnictwo prawne dla osób niepełnosprawnych.  

Cele projektu to oferowanie pomocy prawno-społecznej dla osób niepełnosprawnych świadczonych 

drogą stacjonarną i internetową. Spotkała się z dużym zainteresowaniem beneficjentów Projektu. 

Poprzez realizację zadania: prowadzenie bezpłatnego Poradnictwa Prawno-Społecznego dla osób 

niepełnosprawnych drogą stacjonarną oraz internetową - W dużym stopniu została zwiększona 

dostępność do profesjonalnej pomocy prawno-społecznej dla tej grupy osób. Beneficjenci korzystający 

z poradnictwa uzyskali kompetentną i rzetelną pomoc w sprawach, z którymi się do nas zgłosili.  

Termin realizacji zadania:  czerwiec — grudzień 2008 r.  

VI. „Potrafisz — Oblicza Niepełnoprawności”  

Głównym celem zadania było promowanie w społeczeństwie aktywności oraz ukazywanie potencjału 

osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego.  

W ramach zadania zrealizowano następujące działania:  

1. zrealizowano sesję zdjęciową z pięcioma niepełnosprawnymi kobietami,  

 

2. wydrukowano zdjęcia zrealizowane podczas sesji na potrzeby wystawy fotograficznej  

(30 szt. w formacie B2 oraz 30 sztuk w formacie 100xl50 cm),  

 

3. przygotowano wystawy fotograficzne ze zdjęć zrealizowanych podczas sesji fotograficznej  

w miejscach użyteczności publicznej tj. w MOPR Lublin, Urzędzie Miasta Biała Podlaska oraz 

Oddziale Polskiego Związku Głuchych w Białej Podlaskiej oraz siedzibie Fundacji Fuga 

Mundi. Obecnie wystawa znajduje się Centrum Handlowo-Rozrywkowym Plaza  

w Lublinie. Planowane są kolejne wystawy.  

 

4. wydano kalendarz ścienny na 2009 r. (format B2, w nakładzie 300 sztuk), który zawiera zdjęcia 

z sesji z fotograficznej z niepełnosprawnymi kobietami, 

 

5. przygotowano i wyemitowano w TVP Lublin spoty/ zwiastuny reklamujące zadanie 

 

6.  zrealizowano film promocyjny (13 min.) o aktywności osób niepełnosprawnych, w tym 

uczestniczących w sesji fotograficznej i innych przedsięwzięciach medialnych oraz 

wyemitowano film na antenie TVP Lublin,  

 

7. przygotowano kopię filmu promocyjnego na DVD (500 sztuk),  

 

8. rozesłano kopie DVD filmu promocyjnego i kalendarza do urzędów, instytucji i organizacji 

pozarządowych,  

Termin realizacji zadania: grudzień 2008 r.  
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VII. „Wsparcie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych” 

realizowanego przez Fundację Fuga Mundi na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 

w Lublinie w ramach projektu systemowego „Człowiek inwestycją w społeczeństwo” 

współflnansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013”  

W ramach zadania prowadzone są działania wspierające osoby niepełnosprawne w wieku aktywności 

zawodowej będące mieszkańcami Miasta Lublina w podejmowaniu aktywizacji zawodowej  

i integracji społecznej.  

W okresie realizacji zadania, prowadzone były 5-cio dniowe turnusy rehabilitacyjno-szkoleniowe  

w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym „Astur” w Okunince nad Jeziorem Białym.  

Dodatkowo w terminie 08-20 grudnia 2008 r. dla 10 osób niepełnosprawnych, wcześniej 

uczestniczących w turnusach przeprowadzono 12 dobowy, 88 godzinny kurs komputerowy w Domu 

Spotkania CA, w Dąbrowicy I 30A. 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.  

Projekt zakończono uroczystą Galą programem artystycznym. W Gali uczestniczyło 360 osób -

uczestników projektu oraz ich opiekunowie — razem 400 osób. Podczas której rozdano zaświadczenia 

wszystkim uczestnikom projektu. Gala odbyła się w hali Międzynarodowych Targów Lubelskich, przy 

ul. Dworcowej 11, w Lublinie.  

Podczas realizacji zadania podjęto następujące działania:  

 Zorganizowano biuro projektu i zatrudniono kadrę.  

 

 Opracowano plan kampanii służącej naborowi uczestników na turnusy. 

 

  Przygotowano materiały informacyjne służące naborowi uczestników na turnusy (strona 

internetowa www, plakaty, ulotki, spoty).  

 

 Wyemitowano i opublikowano w mediach materiały informacyjne służące naborowi 

uczestników na turnusy.  

 

 Przygotowano materiały szkoleniowe dla uczestników turnusów (teczki A4, teczki na ramię, 

długopisy, notatniki, pamięci flash, filmy szkoleniowe o asertywności i komunikacji). 

 

  Przeprowadzono nabór niepełnosprawnych uczestników na turnusy.  

 

 Wyłoniono Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy „Astur” w Okunince nad Jeziorem 

Białym - jako najkorzystniejsza oferta złożona Fundacja na organizację turnusów.  

 

 Realizowane są turnusy zgodnie z ich harmonogramem - szczegółowe informacje dotyczące 

turnusów w załączeniu.  

 

 Zorganizowano transport dla uczestników turnusów i ich opiekunów, w tym transport 

specjalistycznych dla osób na wózkach inwalidzkich.  

 

 Podjęto działania w celu organizacji gali kończącej projekt.  

 

Termin realizacji zadania: lipiec - grudzień 2008 r.  
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VIII. Projekt „Potrafisz”  

Głównym celem projektu pn. „Potrafisz” jest kreowanie pozytywnego wizerunku osób 

niepełnosprawnych oraz zmiana postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych poprzez 

przeprowadzenie kampanii informacyjno -promocyjnej na terenie województwa lubelskiego.  

 

Projekt przyczyni się do:  

 

 upowszechnienia w społeczeństwie wiedzy o prawach osób niepełnosprawnych,  

o ich potrzebach, możliwościach i dokonaniach zawodowych, twórczych, itp.,  

  upowszechnienia dobrych praktyk i doświadczeń z obszaru zatrudniania osób 

niepełnosprawnych,  

 eliminacji i/lub zmniejszenia negatywnych presji o charakterze środowiskowym, stanowiących 

barierę dla zdobywania wykształcenia i kwalifikacji oraz podejmowania zatrudnienia przez 

osoby niepełnosprawne,  

 

  uświadomienia lokalnym decydentom specyfiki problemów niepełnosprawnych mieszkańców 

lokalnych społeczności,  

 

  przełamania występującego w świadomości pracodawców i pracowników pełnosprawnych, 

negatywnego stereotypu osoby niepełnosprawnej, jako pracownika i współpracownika,  

 

 zmotywowania osób niepełnosprawnych biernych zawodowo i społecznie do podjęcia 

aktywności, 

W ramach projektu realizowane są następujące działania:  

  audycje telewizyjne - w każdy wtorek o godz. 17:45 w TVP3 o/Lublin,  

 

 audycje radiowe - w każdy czwartek w godz. 2 l-22 w Radiu Lublin,  

 

 artykuły prasowe - w każdy piątek w Kurierze Lubelskim,  

 

 strona internetowa pod adresem : www.ffm.pl/potrafisz 

  

Termin realizacji zadania: od 01 września 2005 r. do 29 lutego 2008 r.  

W styczniu i lutym 2008 roku realizowane były jedynie działania związane z końcowym rozliczeniem 

projektu. w tym okresie nie było żadnych merytorycznych działań.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ffm.pl/potrafisz
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IX. Projekt „Potrafisz”  

Projekt polegał na promowaniu osiągnięć zawodowych i społecznych osób niepełnosprawnych, w tym 

także prowadzenie kampanii w środkach społecznego przekazu na rzecz poprawy warunków 

funkcjonowania osób niepełnosprawnych. Projekt realizowany był poprzez  

 przygotowanie i emisję cotygodniowych (z przerwą wakacyjną w lipcu i sierpniu) audycji  

w TVP Lublin w każdy wtorek w godzinach 18:45-19:00 oraz wydanie specjalne wyemitowane 

w dniu 24-12-2008 r..  

 przygotowanie i emisje „na żywo” cotygodniowych (z przerwa wakacyjną w lipcu i sierpniu) 

audycji Radiu Lublin w każdy czwartek w godz. 21:00-22:00, 

  

  przygotowanie i publikację cotygodniowych (z przerwą wakacyjną w lipcu i sierpniu) 

artykułów w Kurierze Lubelskim w każdą sobotę. 

  

 utworzenie i aktualizacja strony internetowej o projekcie.  

 

 

Projekt przyczynił się do:  

 upowszechnienia w społeczeństwie wiedzy o prawach osób niepełnosprawnych, o ich 

potrzebach, 

  

 możliwościach i dokonaniach zawodowych, twórczych, itp.,  

 

 upowszechnienia dobrych praktyk i doświadczeń z obszaru zatrudniania osób 

niepełnosprawnych, 

  

 eliminacji i/lub zmniejszenia negatywnych presji o charakterze środowiskowym, stanowiących 

barierę dla zdobywania wykształcenia i kwalifikacji oraz podejmowania zatrudnienia przez 

osoby niepełnosprawne,  

 

 uświadomienia lokalnym decydentom specyfiki problemów niepełnosprawnych mieszkańców 

lokalnych społeczności,  

 

 przełamania występującego w Świadomości pracodawców i pracowników pełnosprawnych, 

negatywnego stereotypu osoby niepełnosprawnej, jako pracownika i współpracownika,  

 

 zmotywowania osób niepełnosprawnych biernych zawodowo i społecznie do podjęcia 

aktywności. 

  

Termin realizacji zadania: styczeń-grudzień 2008 r. 
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X. Ekonomia Społeczna „Potrafisz”  

W ramach projektu upowszechniania była idea spółdzielczości socjalnej jako metody aktywizacji 

społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie kampanii  

informacyjno-promocyjnej w lokalnych środkach społecznego przekazu oraz Internecie.  

W wyniku realizacji projektu środowisko osób niepełnosprawnych oraz cała społeczność Regionu 

Lubelskiego, w tym przedstawiciele instytucji i organizacji pozarządowych zapoznało się  

z nowatorskimi metodami aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, jakie stwarzają 

spółdzielnie socjalne.  

Poprzez spoty i publikacje w mediach przedstawiona została idea spółdzielczości socjalnej jako 

narzędzia aktywizacji zawodowej biernych zawodowo osób niepełnosprawnych.  

Przez 3 miesiące - od marca do maja 2008 r. w ramach projektu w biurze Fundacji Fuga Mundi przy ul. 

Peowiaków 12, w Lublinie dyżurował konsultant (prawnik) udzielający porad dla osób 

zainteresowanych ekonomią społeczną, w szczególności możliwością tworzenia spółdzielni socjalnych 

przez osoby niepełnosprawne. Na spotkanie z konsultantem można było umówić się telefonicznie lub 

drogą elektroniczną pisząc na adres: konsultant@poczta.onet.pl. W ramach konsultacji zostało 

udzielonych 16 porad dla osób niepełnosprawnych z terenu województwa lubelskiego. Porady 

dotyczyły zarówno przekazania ogólnych informacji dotyczących ekonomii społecznej i możliwości jej 

wykorzystania w aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, jak i bardziej 

szczegółowych informacji dotyczących przede wszystkim zakładania spółdzielni socjalnych.  

W tym zakresie pomoc dotyczyła m.in. kwestii związanych z przygotowaniem spółdzielni do rejestracji 

(opracowanie biznes planu, statutu, dokumentacji rejestracyjnej do KRS-u itp.), możliwościami 

pozyskania środków finansowych na założenie spółdzielni socjalnej i na dalsze jej funkcjonowanie (w 

tym dotacji z PFRON i wsparcia z OWSS -ów, środków z EFS), wyjaśnienia kwestii prawnych 

związanych ze stosowaniem ustawy o spółdzielniach socjalnych (zatrudnienie w spółdzielni, 

reintegracja społeczna członków spółdzielni, zobowiązania finansowe spółdzielni, prowadzenie 

księgowości itp.).  

W dużej mierze porady dotyczyły korzyści, jakie może przynieść zakładanie przedsiębiorstw 

społecznych przez i dla niepełnosprawnych. Korzyści zarówno osobistych, jak i korzyści społecznych, 

które może przynieść współpraca i wspólne utworzenie firmy społecznej.  

Przygotowano i zrealizowano wyjazd studyjny do podmiotów ekonomii społecznej - spotkanie z 

przedstawicielami spółdzielni z Wrześni, Poznania, Wrocławia, Byczyny  

Termin realizacji zadania: luty - maj 2008 r.  

XI „Potrafisz— Medal Prezydenta Miasta Lublina 2008”  

Głównym celem zadania była promocja osiągnięć osób niepełnosprawnych, w szczególności tych, które 

otrzymały w 2008 roku Medal i Wyróżnienia od Prezydenta Miasta Lublin. W formie audycji 

telewizyjnej i radiowej ukazaliśmy ich aktywność w różnych obszarach życia. Celem zadania było 

również wspieranie niekomercyjnej działalności artystycznej niepełnosprawnych twórców - 

mieszkańców Lublina i promocja ich osiągnięć twórczych, sportowych, zawodowych oraz kreowanie 

pozytywnego wizerunku tych osób.  

Audycje zostały wyemitowane:  

• w TVP Lublin dnia 17 czerwca 2008r. w paśmie: 18:45 – 19:00 z powtórką w niedzielę 22 czerwca 

2008r. w paśmie: 7:50-8:05  

• w Polskim Radiu Lublin audycja „na żywo” dnia 19 czerwca 2008r. w paśmie: 21:00 — 22:00  

Termin realizacji zadania: maj - grudzień 2008 r.  
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XII. „Pielgrzymka na Jasną Górę osób niepełnosprawnych — dokumentacja filmowa”  

Głównym celem zadania było ukazywanie osiągnięć i aktywności niepełnosprawnych mieszkańców 

Lublina, które uczestniczyły w Jubileuszowej XXX Lubelskiej Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę,  

w okresie: 03-14 sierpnia 2008 r. Ukazanie trudu pątniczego osób niepełnosprawnych było bardzo 

dobrym przykładem dla biernych osób niepełnosprawnych do podejmowania aktywności; podjęcia 

nauki, pracy czy po prostu wyjścia z domu na spacer do kina, zrobieniu zakupów, itp.  

Pokazywanie aktywności osób niepełnosprawnych, ich udział we wspólnej modlitwie i rozważaniu 

Słowa Bożego przyczyni się do poszerzenia procesu integracji społecznej tego środowiska  

Audycje przygotowane w ramach zadania zostały wyemitowane:  

•  w TVP Lublin dnia: 02 września 2008 r. z powtórką w TVP Lublin 7 września o godz. 8:45  

•  w Radiu Lublin dnia: 04 września 2008 r.  

Przygotowano także 50 sztuk kopii płyt DVD z audycją telewizyjną, która została rozdana bezpłatnie 

zainteresowanym osobom i organizacjom.  

Termin realizacji zadania: lipiec - grudzień 2008 r.  

XIII. „Organizacja akcji i realizacja programów upowszechniających wiedzę o przyczynach i 

skutkach niepełnosprawności oraz sposobach jej zapobiegania – Potrafisz.”  

Celem zadania było wyprodukowanie audycji ukazującej najczęstsze przyczyny powstawania 

niepełnosprawności w wyniku skoków do wody, brawurowej jeździe motocyklami, brawurowej jeździe 

i wyścigach samochodami, wypadków w rolnictwie, podczas wypadków przy pracy 

w szczególności w budownictwie. Przygotowane audycje w radiu i telewizji pokazały skutki 

niepełnosprawności dla indywidualnej osoby, ale także dla jej rodziny i społeczeństwa. Przedstawiliśmy 

historie osób, które uległy wypadkom i zostały na trwale osobami niepełnosprawnymi.  

Audycje zostały wyemitowane:  

• w TVP Lublin dnia 24 czerwca 2008r. w paśmie: 18:45 – 19:00 z powtórką w niedzielę 30 czerwca 

2008r. w paśmie: 7:50 – 8:05  

• w Polskim Radiu Lublin audycja „na żywo” dnia 26 czerwca 2008r. w paśmie: 21:00 – 22:00  

Termin realizacji zadania: maj — czerwiec 2008 r.  

XIV. Projekt „Mapa Drogowa do Pracy” działanie 1.4. SPO RZL  

Europejski Fundusz Społeczny.  

W ramach Programu Sektorowy  Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, Nr 

projektu WUE/003 l/IV/05/F. Priorytet I - Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej  

i społecznej.  

Działanie 1.4 - Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. Poddziałanie1 4a - Wsparcie 

osób o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności na otwartym rynku pracy.  

Celem projektu było zwiększenie stopnia przygotowania zawodowego i poprawa zdolności do 

uzyskania zatrudnienia osobom niepełnosprawnym z orzeczonym stopniem znacznym  

i umiarkowanym niepełnosprawności poprzez rozwój i promocję usług doradczych służących integracji 

tych osób na rynku pracy. W ramach projektu działała Agencja Zatrudnienia dla Osób 

Niepełnosprawnych. 

Grupę docelową stanowiły:  
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1 .Osoby niepełnosprawne ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które po raz 

pierwszy wchodzą na rynek pracy, są długotrwale bezrobotne oraz mają największe trudności z 

wejściem na rynek pracy.  

2.Oraganizacje pozarządowe i instytucje publiczne, które prowadzą lub/i mogą prowadzić działania 

wspierające zatrudnienie osób niepełnosprawnych.  

3.Pracodawcy zainteresowani zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.  

Osiągnięte wskaźniki w trakcie realizacji projektu:  

-1449- beneficjentów ostatecznych ( w tym 659-kobiet, 790-mężczyzn),  

 

-265 beneficjentów ostatecznych z terenów wiejskich ( w tym 131 -kobiet, I 34-meżczyzn),  

 

- 5883 - udzielonych usług doradczych, 

 

- 24 edycje szkoleń (360 - osób, pracowników instytucji rynku pracy, organizacji pozarządowych,  

jednostek samorządu terytorialnego lich organizacji, służb medycyny pracy, pracodawców oraz 

pracowników współpracujących z osobami niepełnosprawnymi zatrudnionymi u tego samego 

pracodawcy) wzięło udział w szkoleniu Pracownik z Niepełnosprawnością,  

- 4 giełdy pracy dla 116 beneficjentów (13 pracodawców, 116 beneficjentów ostatecznych),  

 

- 9 edycji zajęć z zakresu aktywizacji zawodowej (90 beneficjentów),  

- 132 osoby ukończyło szkolenia zewnętrzne,  

- 109 osób odbyło wolontariat.  

- 326 osób podjęło pracę, 

- 3 konferencje ( otwierająca projekt, Dator-laboris, podsumowująca projekt),  

- Publikacja „Pracownik z niepełnosprawnością”,  

- Manografia „Wybrane zagadnienia z aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych”  

- prowadzona była strona internetowa projektu  

Projekt realizowany byl w okresie od 01.12.2005 r. do 30.06.2008 r.  

XV. „Mapa drogowa do pracy” 1.5 SPO RZL  

Europejski Fundusz Społeczny.  

W ramach Programu Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006,  

Priorytet I - Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej.  

Działanie 1.5 - Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka  

Celem projektu było zwiększenie stopnia przygotowania zawodowego i poprawa zdolności do 

uzyskania zatrudnienia przez osoby bezrobotne powyżej 24 miesięcy z orzeczonym stopniem 

niepełnosprawności (ok.. 100 osób) poprzez szkolenia zawodowe, rozwój i promocję usług doradczych 

służących integracji tych osób na rynku pracy.  
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Grupę docelową stanowiło 100 osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności pozostające bez pracy 

powyżej 24 miesięcy.  

Osiągnięte wskaźniki w trakcie realizacji projektu:  

100 - beneficjentów ostatecznych,  

- blisko 1000 usług doradczych,  

-4 edycje szkolenia ECDL (4 grupy 10osób x 200 godzin),  

-82 osoby wzięły udział w zajęciach z zakresu aktywizacji zawodowej,  

-5 giełdy pracy(16 pracodawców, 63 beneficjentów)  

- staże zawodowe dla 20 osób,  

- 100 Indywidualnych Planów Działania  

-38 osób podjęło pracę,  

- 14 ukończyło szkolenia zewnętrzne,  

- 14 osób odbyło wolontariat,  

Projekt realizowany był w okresie od 1.10.2006r. do 31.03.2008r.  

XVI. Agencja Zatrudnienia dla Osób Niepełnosprawnych”  

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  

W ramach programu pn. 1PARTNER III- wsparcie zadań i projektów realizowanych na rzecz osób 

niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe. 

Celem zadania było świadczenie w ramach Agencji Zatrudnienia profesjonalnych i kompleksowych 

usług doradczych indywidualnym osobom niepełnosprawnym, jak i pracodawcom, mającym 

doprowadzić do zwiększenia udziału osób niepełnosprawnych na rynku pracy.  

Grupę docelową stanowiło 200 osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności z terenu województwa 

lubelskiego.  

Osiągnięte wskaźniki w trakcie realizacji projektu:  

517 beneficjentów ostatecznych (w tym 261 kobiet i 256 mężczyzn)  

- 517- usług doradczych,  

- 49 Indywidualnych Planów Działania,  

- 17 wolontariuszy było zaangażowanych przy realizacji zadania  

-25 - beneficjentów podjęło wolontariat,  

-168 osób skierowano do pracy z czego 55 podjęło pracę,  

- 69 osób skierowano na szkolenia zewnętrzne,  
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-57 osób odbyło szkolenia wewnętrzne (w tym: Opiekunka domowa-9 osób, Prawo jazdy kat.B- 10 

osób,ECDL-9 osób, księgowość komputerowa-8 osób, pracownik magazynowy-11 osób, spółdzielnie 

socjalne-10 osób),  

- 10 osób podjęło pracę w ramach trzymiesięcznego stażu,  

-6 edycji zajęć z zakresu aktywizacji zawodowej dla 53 beneficjentów ostatecznych,  

-2 giełdy pracy (7 pracodawców, 19 beneficjentów),  

- 3 konferencje ( otwierająca projekt, Dator-laboris, podsumowująca projekt),  

- Publikacja „Pracownik z niepełnosprawnością”,  

- Manografia „Wybrane zagadnienia z aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych”  

- prowadzona była strona internetowa projektu  

-3 edycje Dator-Laboris,  
 

Zadanie realizowane było w okresie od 0l.04.2008r. do 31.12.2008r.  

XVII. Mapa drogowa do pracy dla aktywnych kobiet”  

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. W ramach konkursu inicjatyw organizacji pozarządowych pn. 

„Przeciwdziałanie dyskryminacji Inicjatyw zmierzające do aktywizacji zawodowej i podniesienia 

samooceny grupy wiekowej 50+”  

Celem zadania było podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz samooceny zatrudnienia kobiet 

z orzeczonym stopniem niepełnosprawności powyżej pięćdziesiątego roku życia z terenu województwa 

lubelskiego, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy.  

Grupę docelową stanowiło 40 osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności (40 kobiet powyżej 

pięćdziesiątego roku życia).  

Osiągnięte wskaźniki w trakcie realizacji projektu:  

-40- Indywidualnych Planów Działania,  

-114 godzin szkolenia zawodowego dla 10 osób z zakresu „Opiekunka domowa” (114 godzin x 10 

osób),  

- giełda pracy dla 11 kobiet ( 3 pracodawców, 11 kobiet),  

- trzymiesięczny staż dla 3 kobiet (3 kobiety x 3 miesiące,)  

- 3 dniowe zajęcia z aktywizacji zawodowej dla 40 kobiet (4 grupy x 10 kobiet x 3 dni),  

- 240 godzin usług doradczych świadczonych w formie indywidualnej w tym pomoc psychologiczna, 

doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy (40 kobiet x 2 godziny x 3 specjalistów = 240 godzin  

w trakcie całego zadania),  

-3 kobiety podjęło zatrudnienie,  

- 3 kobiety podjęły wolontariat,  
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-4 kobiety ukończyło szkolenie zewnętrzne  

-prowadzenie strony internetowej projektu,  

Po zakończeniu realizacji zadania  

-1 kobieta ukończyła szkolenie zewnętrzne,  

- 1 kobieta ukończyła szkolenie wewnętrzne,  

-4 osoby pracują nadal  

Zadanie realizowane było w okresie od 01.07.2008r. do31.10.2008r.  

XVIII. „Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi”  

Europejski Fundusz Społeczny.  

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.  

Grupę docelową stanowiło 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.  

Osiągnięte wskaźniki w trakcie realizacji projektu:  

- 400 osób zarejestrowanych,  

- 200 osób zakwalifikowanych do projektu,  

- 337 usług doradczych  

-6 edycji zajęć z zakresu aktywizacji zawodowej (73 uczestników projektu),  

-6 giełd pracy (9 pracodawców, 41 uczestników projektu),  

-44 Indywidualne Plany działania,  

- 33 osoby skierowane na szkolenia zewnętrzne,  

-23 osoby podjęło wolontariat,  

- 114 osób zostało skierowanych do pracy,  

- 49 osób podjęło pracę,  

-30 osób biorących udział w szkoleniach wewnętrznych (10 osób Prawo Jazdy kat.B, 10 osób ECDL, 10 

osób Grafika Komputerowa), 
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- prowadzona strona internetowa  

Projekt realizowany jest w okresie od 07.07 do 3l.03.2009r.  

Inna działalność statutowa.  

W ramach tej działalności priorytetem był projekt  

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 szkoleniowo- rehabilitacyjnego, przystosowanego dla potrzeb osób 

niepełnosprawnych warunkuje dalsze poszerzanie zakresu i form prowadzonej działalności statutowej.  

3. Informacji o prowadzonej działalności gospodarczej.  

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej - nie jesz przewidziana w statucie. 
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4. Odpisy uchwal zarządu fundacji.  

Rejestr Uchwal Zarządu Fundacji Fuga Mundi w Lublinie za rok 2008  

LP Nr Data Treść Uchwały 

1 1/2008 02-01-2008r. W sprawie przyjęcia: 

regulaminu fundacji Fuga Mundi dotyczącego udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej 

osobom fizycznym i prawnym 

2 2/2008  0I-02-2008r  

w sprawie przyjęcia:  

1. Do realizacji zadania Pn „Potrafisz- -- Ekonomia Społeczna”  

2. Aneksu do Polityki Rachunkowości projektu PIW EQUAL  

3. Powierzenia nadzoru nad realizacją zadania  

a) Wiceprezesa Zarządu -- Marka Stępniaka  

Członka Zarządu -- Dorotę Łukasiewicz 

3 3/2008  31-03-2008r  w sprawie przyjęcia:  

1. Sprawozdania finansowego Fundacji Fuga Mundi za rok 2007  

2. Sprawozdania z działalności Fundacji Fuga Mundi za rok 2007  

4 4/2008  24-04-2008r  

w sprawie przyjęcia:  

1. Do realizacji zadania określonego W umowie nr 7PA/000022i03iD w ramach  

modułu A programu Pn „PARTNER”  

2. Miejsca realizacji zadania „Agencja Zatrudnienia dla Osób  

Niepełno sprawnych”  

3.miejsca realizacji zadań „Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych  

ECDL i „Potrafisz”  

4.Upoważnienia Doroty Łukasiewicz i Marka Piaseckiego  

5.Wyodrębnienia subkonta bankowego dla potrzeb realizacji zadania „Agencja 

Zatrudnienia dla Osób Niepełnosprawnych”  

6.Wyodrębnienia dokumentacji finansowo-księgowej realizowanego Projektu  

7. Przechowywania dokumentacji dotyczącej realizowanych zadań  

8. Przyjęcia aneksu do Polityki Rachunkowości  

5 
5/2008  05-05-2008r  w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert  

w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ocenę obejmującego dostawę 

oprogramowania i sprzętu komputerowego  

6 6f200S  14-05-2008r  w sprawie przyjęcia do realizacji zadań:  

1. „Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych” 

2. „Poradnictwo prawne dla osób niepełnosprawnych”  

7 7/2008  21 -05-2008r  

w sprawie przyjęcia: do realizacji zadań:  

1. Potrafisz-Medal Prezydenta Miasta Lublin 2008,  

2. Punkt porad prawnych i obywatelskich dla osób niepełnosprawnych.  

3. Świadczenie poradnictwa dla osób niepełnosprawnych drogą internetową  

4. Potrafisz-upowszechnianie wiedzy o przyczynach i skutkach niepełnosprawności,  

5. Weekend z Fuga Mundi - impreza integracyjna  

8 8/2008  I 0-06-2008r  w sprawie przyjęcia:  

1. Do realizacji zadania „Wyjazd na Węgry”  

9 9/2008  02-07-2008r  w sprawie przyjęcia:  

1. Do realizacji zadania „Wsparcie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej 

osób niepełnosprawnych”  
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10/2008  07-07-2008r  

w sprawie przyjęcia:  

1. Do realizacji zadania określonego w umowie nr POKL.06.0l.01-06-14/07-00 w  

ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  

2. Upoważnienia Marka Piaseckiego i Wiesława Piaseckiego.  

3. Wyodrębnienia subkonta bankowego dla potrzeb projektu „Agencja Zatrudnienia  

Fundacji Fuga Mundi”,  

4.Aneksu do Polityki Rachunkowości,  

5. Procedury rekrutacji i informacji uczestników projektu „Agencja Zatrudnienia  

Fundacji Fuga Mundi” 
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11 

 

11/2008 

 

07-07-2008r 
w sprawie przyjęcia:  

Instrukcji obiegu dokumentów ogólnych jako tekstu jednolitego 

 

12 

 

12/2008 

 

14-07-2008r 
w sprawie powołania:  

Komisji do oceny i wyboru ofert na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B 

organizowanego na podstawie umowy nr POKL.06.0l.0Ł-06-114/07-00 

 

13 

 

13/2008 

 

16-07-2008r 
W sprawie powołania:  

Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie 

zapytania o cenę obejmującego dostawę oprogramowania i sprzętu komputerowego 

 

14 

 

14/2008 

 

16-07-2008r 
W sprawie przyjęcia:  

Do realizacji zadania określonego w umowie nr BAB/244/07/2008/UCP/DKR 

 

15 

 

15/2008 

 

17-07-2008r 

w sprawie przyjęcia:  

1. Regulaminu zwrotu kosztów dojazdu dla uczestników szkolenia ECDL organizowanego 

przez Fundację Fuga Mundi w ramach projektu „Agencjo Zatrudnienia Fundacji Fuga 

Mundi” W ramach Programu Operacyjnego Kapitał  

2.Regulaminu zwrotu kosztów dojazdu dla uczestników kursu prawa jazdy kat. B  

3.Zasad oznaczania projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego w sprawie przyjęcia:  

Do realizacji zadania „Pielgrzymka na Jasnq Górę osób niepełnosprawnych” - 

dokumentacja filmowa 
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16/2008 

 

31-07-2008r 

w sprawie przyjęcia: 

Do realizacji zadania „Pielgrzymka na Jasnq Górę osób niepełnosprawnych” - 

dokumentacja filmowa 

 

 

17 

 

17/2008 

 

01-08-2008 
w sprawie przyjęcia:  

Regulaminu przyznawania nagrody „Daor Laboris - Dawca Pracy” 

 

18 

 

18/2008 

 

14-08-2008 
w sprawie zatwierdzenia:  

Wyboru ośrodka szkoleniowego - GRABIEC Ośrodek Szkolenia kierowców 
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19/2008 

 

29-08-2008 

w sprawie przyjęcia:  

1. Regulaminu zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia/kursy organizowane przez  

Fundację Fuga Mundi w ramach zadania „Agencja Zatrudnienia dla Osób  

Niepełnosprawnych” dofinansowanego ze środków PFRON na podstawie umowy nr  

7PA/000022/03/D zadań w ramach modułu A programu pn „PARTNER-III”,  

2. Regulaminu zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia organizowane przez Fundację  

Fuga Mundi w ramach zadania „Mapa drogowa do pracy dla aktywnych kobiet” 

( nr umowy BAB/244/O7/2008IUCPIDKR), współfinansowanego ze środków  

Departamentu ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji 

 w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej 

 

20 

 

20/2008 

 

07-10-2008 
w sprawie powołania:  

Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie 

zapytania o cenę obejmującego dostawę oprogramowania i sprzętu komputerowego 

5. Przychody Fundacji.  

• spadek………………………………………………………………………………………. 0,00  

• zapis …………………………………………………………………………………………0,00  

• darowizny pieniężne od osób fizycznych i prawnych…………………………. 270 079,91PLN  

• darowizny rzeczowe od osób fizycznych i prawnych …………………………..39 877,16 PLN  

• dotacje ………………………………………………………………………...3257 569,70 PLN  

• dochody z akcji charytatywnych ……………………………………………………………0,00  

• wynik finansowy działalności gospodarczej ………………………………………………..0,00  

przychody finansowe . ……………………………………………………………..5 184,56 PLN  

• przychody operacyjne ……………………………………………………………...510,00 PLN  
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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 ……………………………………………3 454 330,46 PLN  

• administrację (czynsze, opłaty telefoniczne i pocztowe) ……………………………...6 358,41 PLN  

• działalność gospodarcza …………………………………………………………………nie dotyczy  

• koszty finansowe ………………………………………………………………………..155,00 PLN  

7. Dane o :  
 

a) Liczba zatrudnionych w Fundacji — osób razem  

- na umowę o pracę (wyszczególnić stanowisko)  

 Pracownicy realizujący projekty……………………………………….. 32,42 osób 

- w działalności gospodarczej (wyszczególnić stanowiska) …………………………….nie dotyczy 

  

b) Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację Fuga Mundi (brutto)  
……………………………………………………………………………………..1 658 959,13 PLN  

• Wynagrodzenia…………………………………………………………………. 1 658 959,13 PLN  

• nagrody…………………………………………………………………………………... 0,00 PLN  

• premie …………………………………………………………………………………….0,00 PLN  

• inne ……………………………………………………………………………………….0,00 PLN  

 

Wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę o pracę (brutto) - ……………….1 422 134,05 PLN  

• Wynagrodzenia ………………………………………………………………….1 220 059,66 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) - 
………………………………………………………………………………………….33136,07 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 i  o dzieło (brutto) ………………….. 438 899,47 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  
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f)Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku.  

Kwota na rachunku Fundacji (konto podstawowe i subkonta) ………………………313 025,51 PLN  

Konto: Fundacja Fuga Mundi  

Bank PEKAO S.A. III o/Lubin 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 4 036 074,34 PLN  

• Zobowiązania I 084 090,53 PLN  

1. Dane o działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi państwowe, 

zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności. 

Lp.  
Nazwa podmiotu 

dotującego  
Podstawa udzielenia dotacji  

Kwota  

dotacji  

Wynik 

finansow

y  

1.  Fundusz Współpracy  Umowa nr 10233/DPS/ES/2008/BK/11  238 640,00  0 

2.  ROPS Lublin  Umowa nr 101/DZP/D/08  4500,00 0 

3.  ROPS Lublin Umowa nr I 8/DZRJZZ/08  7000,00  0 

4.  ROPS Lublin Umowa nr 19/DZRJZZ/08  3700,00  0 

5  ROPS Lublin Umowa nr 20/DZRJZZ/08  60 300,00  0 

6  
MOPR- Urząd Miasta 

Lublin  
Umowa nr 30/2008  8000,00  0 

7.  
MOPR- Urząd Miasta 

Lublin 
Umowa nr 32/2008  4500,00 0 

8.  
MOPR- Urząd Miasta 

Lublin 
Umowa nr 18/2008   4000,00  0 

9.  
MOPR- Urząd Miasta 

Lublin 
Umowa nr 17/2008  4000,00  0 
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10.  
MOPR- Urząd Miasta 

Lublin 
Umowa nr 3/2008 7000,00 0 

11.  
MOPR- Urząd Miasta 

Lublin 
Umowa nr 26/2008  5400,00 0 

12.  
MOPR- Urząd Miasta 

Lublin 
Umowa nr 2/PS/2008  720 000,00  0 

13.  MOPR — PFRON  Umowa nr 91/2008  8400,00 0 

14.  MOPR — PFRON Umowa nr 92/2008  2700,00  0 

15.  MOPR — PFRON Umowa nr 170/2008  12 966,00  0 

16.  PFRON Umowa nr 6PA/000036/03/D  220 000,00  0 

17 EFS-PFRON  Umowa nr 13/WUE/0052/III/05/F  2  178698,99  0 

18.  

Europejski Fundusz 

Społeczny- 

Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych  

Umowa nr 46/WUJE/003 /IV/05/F z dnia 28-1 1-2005r.  2493 408,10 W trakcie 

19.  Ministerstwo Pracy  

i Polityki Społecznej 
Umowa nr DWF2_1 .5_440 z dnia 27- 9-2006r. 1 310 510,92 

0 

20. 

Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych Umowa nr 7PA/000022/03/D z dnia 24-04-2008r.  
513 280,00 0 

21.  
Ministerstwo Pracy  

i Polityki Społecznej 
Umowa nr BAB/244/07/2008/UCP/DKR  

z dnia 16-07-2008 
881 250,00 0 

22. Europejski Fundusz Społeczny Umowa nr PO KL.06.01.01-06-114/077-00   

z dnia 07-07-2008r. 

881 250,00 W trakcie 
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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.  

a)  Kontrola podatkowa — I US w Lublinie  

Zakres kontroli - Sprawdzenie transakcji zawartych w 2005 r. z Firmą P. Dariusza Bojarczuka 

„VOYAGER — Tur”  

Konsorcjum oraz CAL „,Dom Spotkania”  

Rodzaj kontrolowanego podatku - CIT - podatek dochodowy od osób prywatnych  

Złożono pisemne oświadczenie, w którym stwierdza się iż zostały przedłożone wszystkie dokumenty 

dotyczące przedmiotu kontroli.  

b)  Kontrola realizacji zadania publicznego realizowanego w 2007 r. pn. ‚„Prezentacja twórczości 

osób niepełnosprawnych w ramach Europejskiego roku na Rzecz Równych Szans dla Wszystkich”  

Cel kontroli:  

Stan realizacji zadania - zadanie zrealizowano. Efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania -

cele i rezultaty zostały osiągnięte w wymiarze zakładanym w złożonej ofercie.  

Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania - dotacja została 

wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.  

Prowadzenie dokumentacji określonej w przepisach prawa i postanowieniach umowy - wszystkie 

dokumenty opisane są na odwrocie z informacją o wysokości środków przeznaczonych na realizację 

zadania pochodzących z budżetu Miasta Puławy i podpisane przez osobę upoważniona do 

reprezentowania organizacji.  

Zadanie uznano za zrealizowane i dotację rozliczono.  

c)  Kontrola sprawdzenia wykonania umowy nr 405 l/l212007/DZR w siedzibie Fundacji Fuga 

Mundi w Lublinie przy ul. Peowiaków 12 oraz na budowie Ośrodka Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego w 

Lublinie, przy ul. Osmolickiej 15 w zakresie:  

•  wykonania robót budowlanych objętych umową,  

•  przechowywania dokumentów rozliczeniowych,  

•  oznakowania obiektu tablicą zgodnie z zawartą umową,  

Zalecenia pokontrolne:  

- trwałe umocowanie na ścianie tablicy informacyjnej o udzielonym przez Samorząd Województwa 

Lubelskiego dofinansowaniu  

- przedłożenie ROPS harmonogramu zakończenia inwestycji i oddania obiektu do użytkowania  

- przekazanie RQPS informacji o postępach robót budowlanych do końca każdego kwartału  

W terminie 14 dni zostały uzupełnione zalecenia pokontrolne, pismem z dnia 29 -07- 2008 r.  

d) Kontrola realizacji zadania finansowanego z Fundacji Fundusz Współpracy w ramach PIW EQUAL 

2004-2006 (umowa dofinansowania l0233/DPS-ES/2008-G/BKJ/11) w zakresie kontroli dokumentacji 

finansowej projektu.  
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Podczas kontroli stwierdzono:  

 dokumentacja finansowa projektu prowadzona byłą i przechowywana w sposób prawidłowy  

 dokumentacja merytoryczna jest pełna I pozwała na ocenę prawidłowości realizacji projektu 

  ustalono termin przekazania skorygowanego sprawozdania finansowego i wniosku o płatność 

  poproszono o opatrzenie laptopa zakupionego w ramach projektu właściwym opisem.  

Zalecenia pokontrolne wykonano.  

e) Kontrola - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (kontrole przeprowadzała firma - 

Divina Polonia) z realizacji projektu „Mapa drogowa do pracy” działanie 1.5 realizowanego od 

01.lO.2006r. - 31.03.2008r w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

(umowa nr DWF_2_l .5_440) w zakresie prawidłowej realizacji projektu Ministerstwo Pracy i Polityki 

Społecznej  

Podczas kontroli me stwierdzono żadnych nieprawidłowości w realizacji projektu.  

f) Kontrola - Urząd Kontroli Skarbowej - kontrola celowości zgodności z prawem gospodarowania 

środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej w ramach realizacji 

Sektorowego Programu operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich — projekt „Mapa drogowa do pracy,, 

działanie 1.4 realizowanego od 0L12.2005r. - 30.06.2008r (umowa nr 46/WUE/0031/IV/05/F),  

 

Podczas kontroli stwierdzono:  

-  W zakresie objętym kontrolą potwierdzono istnienie wystarczającej ścieżki audytu  

-  Potwierdzono zgodność wydatków przedstawionych do refundacji z zasadami zawartymi  

w  rozporządzeniu Komisji (WE) nr 448/2004 z 10 marca 2004roku, przepisami krajowymi oraz 

postanowieniami umowy o dofinansowanie.  

- Badanym zakresie potwierdzono zgodność projektu z wymogami ochrony środowiska  

- Potwierdzono przestrzeganie zasad eliminujących nierówność i promujących równość kobiet  

i mężczyzn  

- Potwierdzono przestrzeganie zasad dotyczących pomocy publicznej  

- Potwierdzono prawidłowość stosowania procedur zamówień publicznych  

- Potwierdzono prawidłowość wywiązywania się z obowiązków w zakresie informacji i promocji  

-Potwierdzono prawidłowość wywiązywania się z obowiązków w zakresie sprawozdawczości  

-Potwierdzono zgodność badanych wniosków o płatność z postępem rzeczowym projektu  

g) Kontrola — Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - w sprawie trybu kontroli realizacji projektu 

„Mapa drogowa do pracy” działanie 1.5 realizowanego od 0l.l02006r. - 31.03.2008 r. w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego (umowa nr DWF_2_l.5_440) w zakresie prawidłowej realizacji 

projektu Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.  

Kontrola polegała na stwierdzeniu prawidłowości przeprowadzonej poprzednio kontroli przez  

DIVINA POLONIA  

Podczas kontroli nie stwierdzono uchybień. 

 

 

 

 

Lublin, 31 marca 2009 

…………………………………… ……………………………………………………. 
(data sporządzenia sprawozdania) (podpisy dwóch członków zarządu jeżeli statut fundacji  

 nie stanowi inaczej) 


