
. tsty iut 
z- 2c 1 Kijr

2 > 620 •-
. Af,7

, •' QC
v , ; V a 5 ' 5 

. - ; •/ &-66

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności 
organizacji pożytku publicznego

Ministerstwo 
Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej
za rok 2017

S Formularz należy wypełnić w języku polskim;
S Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
S W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
S We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (-).

Data zamieszczenia sprawozdania

I. Dane organizacji pożytku publicznego

1 Nazwa organizacji FUNDACJA IN STYTU T ROZW OJU REGIONALNEGO

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe KraJ POLSKA Województwo MAŁOPOLSKIE *«• *  M. KRAKÓW

G-na M. KRAKÓW « «  WYBICKIEGO Nr domu ^  A Nr lokalu

Miejscowość KRAKÓW Koc pocztowy 3 1-2 61 Poczta KRAKÓW Nr teleronu 126298514

N: fakiu 126298515 s-™; biuro(5>firr.org.pl
------------- ------------

stroiiawww www.firr.org ol

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4 Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2003-08-26

2007-02-12

5 Numer REGON 35674647100000 6 Numer KRS 0000170802
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7 Skład organu zarządzającego organizacji
1Należy opisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Aleksander Waszkielewicz Prezes Zarządu 
(od 16.01.2017 r.) [X] tak O  nie

Joanna Piwowońska Prezes Zarządu 
(do 15.01.2017 r.) [X] tak O  nie

I I tak Q  nie

8  Skład organu kontroli lub nadzoru orgamzaui
(Należy wpisać imiona nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnunei przez poszczególnych członków organu kontroh lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Krzysztof Hryniewiecki Członek Komisji 
Rewizyjnej IX] tak Q  nie

Tomasz Maciantowicz Członek Komisji 
Rewizyjnej IX  tak O  nie

I I tak O  nie
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9 Cele statutowe organizacji
(Należy c-pisać cele na podstawie statutu organizacji)

Celem działania Fundacji jest promowanie, wspomaganie oraz 
propagowanie rozwoju regionalnego, w szczególności:

a) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym na rzecz osób 
niewidomych i słabowidzących,

b) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy i działalność 
wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w tym:

-  tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów,
-  przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów w ramach 

regionów,
-  sprzyjanie długofalowemu rozwojowi gospodarczemu regionów, 

promowanie spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej 
regionów,

-  oddziaływanie na zmiany struktury gospodarczej,
-  zwiększanie dochodów ludności,
-  poprawa produktywności gospodarki, wydajności pracy,
-  rozwój przedsiębiorczości,
-  wzmacnianie regionalnej bazy ekonomicznej,
-  rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu 

konkurencyjności,
-  tworzenie i absorpcja innowacji na rzecz rozwoju gospodarczego,
-  przyczynianie się do dostępu do najnowszych technologii,

c) nauka, edukacja, oświata i wychowanie, w tym:

-  tworzenie i absorpcja innowacji na rzecz nauki,
-  budowa i umacnianie społeczeństwa informacyjnego,
-  zwiększanie poziomu wiedzy,
-  poprawianie jakości kształcenia,

d) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających 
bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, w tym:

-  rozwój zawodowy i reorientacja zawodowa,

e) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz 
równych praw kobiet i mężczyzn, w tym:

-  eliminowanie nierówności i promowanie równości pomiędzy 
kobietami i mężczyznami,

f) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, 
w tym:

-  ochrona środowiska,

g) ochrona i promocja zdrowia oraz pomoc społeczna,

h) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, w tym:

-  zachowanie i odbudowa dziedzictwa kulturowego,

i) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,

j) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

k) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich a także działania wspomagające rozwój demokracji.
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Zgodnie ze statutem Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a) inicjowanie, organizowanie, prowadzenie, wspieranie i finansowanie 
szkoleń, konferencji, seminariów, sympozjów, spotkań, zjazdów 
naukowych itp.,

b) inicjowanie, organizowanie, prowadzenie, wspieranie i finansowanie 
targów, wystaw, pokazów itp.,

c) inicjowanie, organizowanie, prowadzenie i finansowanie konkursów,
d) tworzenie, prowadzenie, wydawanie, dystrybuowanie, wspieranie 

i finansowanie informatorów, czasopism, książek, filmów i innych 
publikacji multimedialnych,

e) inicjowanie, organizowanie, prowadzenie i finansowanie kampanii 
społecznych, promocyjnych i informacyjnych,

f) opracowywanie, wdrażanie, promowanie, wspieranie i finansowanie 
rozwiązań technicznych i organizacyjnych służących realizacji celów,

g) udzielanie finansowego i rzeczowego wsparcia,
h) organizowanie, prowadzenie, wspieranie i finansowanie doradztwa 

personalnego i pośrednictwa pracy,
i) inicjowanie, tworzenie i wspieranie grup (samo)pomocowych oraz 

(samo)aktywizacyjnych i ich sieci,
j) wspieranie i wdrażanie do głównego nurtu polityki opracowywanych 

rozwiązań systemowych,
k) upowszechnianie opracowywanych rozwiązań systemowych,
l) rehabilitację zawodową, społeczną i psychoruchową,

innych usług informacyjnych i doradczych,
o) prowadzenie współpracy z uczelniami i innymi jednostkami naukowymi 

oraz organizacjami jednostek naukowych,
p) fundowanie stypendiów,
q) tworzenie, opracowywanie i wspieranie programów edukacyjnych,
r) inicjowanie, organizowanie, prowadzenie, wspieranie i finansowanie 

projektów naukowo badawczych,
s) inicjowanie, organizowanie, uczestniczenie, wspieranie i finansowanie 

inicjatyw edukacyjnych, naukowych oraz dotyczących 
przedsiębiorczości,

t) prowadzenie współpracy z przedsiębiorstwami i organizacjami 
przedsiębiorstw,

u) inicjowanie, organizowanie, utrzymywanie, wspieranie i finansowanie 
współpracy, oraz powiązań między jednostkami naukowymi
a przedsiębiorstwami,

v) inicjowanie, organizowanie, uczestniczenie, wspieranie i finansowanie 
transferu technologii,

w) inicjowanie, organizowanie, promowanie, wspieranie i finansowanie 
imprez i wydarzeń naukowych, gospodarczych, sportowych, 
kulturalnych lub o charakterze społecznym,

x) współpracę w realizacji zadań statutowych z podobnymi organizacjami 
krajowymi i zagranicznymi,

y) inicjowanie, opracowywanie, prowadzenie, wspieranie i finansowanie 
innych działań, mających na celu realizację celów statutowych.

10 Sposob realizacii celów statutowych
(Należy opisać sposob realizacji celów statutowych organizacii 
no podstawę statutu ot gar uncji)

m) inicjowanie, tworzenie, prowadzenie, wspieranie i finansowanie
centrów informacyjnych,

n) inicjowanie, organizowanie, prowadzenie, wspieranie i finansowanie
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fL Charakterystyka d* i 3 ła Ir oś " cji pożytki jb nep.o w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

11 Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego bardzo aktywnie uczestniczy w przedsięwzięciach na rzecz 
osób z niepełnosprawnościami, zarówno na rzecz całego środowiska, jak i poszczególnych jego 
członków.

Głównym celem działalności Fundacji jest kreowanie i wdrażanie nowatorskich rozwiązań 
zwiększających szanse osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy, w dostępie do 
edukacji i w innych sferach życia.

Celem działań prowadzonych przez Fundację jest:

1. Kompleksowe i wielopoziomowe wspieranie osób najbardziej dyskryminowanych 
w społeczeństwie, szczególnie osób z niepełnosprawnościami, m. in. poprzez:

• działania rzecznicze kierowane do decydentów,
• działania upowszechniające najlepsze rozwiązania wypracowane w toku prac prowadzonych 

na rzecz tej grupy oraz szerzenie dobrych praktyk w zakresie dostępności,
• różne formy wsparcia (organizacja i realizacja szkoleń oraz konsultacji indywidualnych

z różnych obszarów, organizacja staży zawodowych, przyznawanie dotacji oraz wsparcia 
pomostowego na rozwój przedsiębiorczości) dla osób z niepełnosprawnościami, zwiększające 
ich kompetencje i umiejętności oraz pozwalające na pełną integrację z pełnosprawnym 
społeczeństwem,

• organizację konferencji promujących zwiększenie dostępności informacji, edukacji, transportu 
publicznego i obiektów architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościami,

• prowadzenie szkoleń dla otoczenia (administracji, jednostek edukacyjnych, firm komercyjnych) 
z zakresu dostępności infrastruktury (obiektów, pomieszczeń) oraz organizacji stanowisk pracy 
dla osób z niepełnosprawnościami,

• świadczenie usług asystenckich w rodzinach wychowujących dzieci z niepełnosprawnościami,
• prowadzenie portalu oraz wydawanie kwartalnika o charakterze technologicznym

i przybliżających odbiorcom technologie dostępowe oraz promujących dostęp do informacji,
• wydawanie publikacji związanych z osobami z niepełnosprawnościami o charakterze 

informacyjnym i upowszechniającym, w tym dotyczących stanowiska pracy dla osoby
z niepełnosprawnością wzroku, jak również dostępności informacji oraz przestrzeni publicznej.

2. Wspieranie przedsiębiorstw i innych podmiotów w zdobywaniu i wykorzystywaniu nowoczesnych 
technologii, organizacji stanowiska pracy dla osoby niewidomej oraz zachowaniu standardów 
dostępności informacji i wdrażaniu dobrych praktyk związanych z zatrudnianiem pracowników
z grup wykluczonych;

3. Adaptacja -  także w ramach współpracy ponadnarodowej - innowacyjnych modeli i procedur 
zapewniających większe zaangażowanie pracodawców i zmieniających ich nastawienie
w stosunku do osób z niepełnosprawnościami, porównanie poszczególnych rozwiązań prawnych, 
instytucjonalnych i infrastrukturalnych stosowanych w państwach lepiej rozwiniętych.

Szeroki zakres podejmowanych działań ma na celu przygotowanie osób z niepełnosprawnościami do 
pełnoprawnego udziału w życiu społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem ich sytuacji zawodowej.

Założone cele statutowe Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego osiąga poprzez realizację 
innowacyjnych projektów o charakterze lokalnym i ponadlokalnym, niosących grupie docelowej -  
osobom z niepełnosprawnościami -  ogromne korzyści.

Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami skupiają się w następujących obszarach:

• aktywizacja społeczna,
• aktywizacja zawodowa,
• specjalistyczne usługi asystenckie,
• rzecznictwo praw osób z niepełnosprawnościami,__________________________________________
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• działalność medialna,
• współpraca z szeroko rozumianym otoczeniem (między innymi samorządami i uczelniami),
• badania,
• wykorzystanie nowoczesnych technologii.

W roku 2017 Fundacja prowadziła niżej opisane projekty, informacje o każdym z nich podano
wg schematu:

1. Źródło finansowania/nazwa programu
2. Nr umowy o dofinansowanie/data zawarcia
3. Biuro projektu/obszar realizacji
4. Okres realizacji
5. Cele oraz krótka charakterystyka Projektu
6. Główne działania Projektu
7. Grupa docelowa, w tym I. odbiorców
8. Wskaźniki wraz z wartością liczbową (osiągnięte/zakładane) a w przypadku projektów

niezakończonych -  tylko wartość zakładana
9. Kwota dotacji przyznanej Fundacji na realizację projektu / kwota dotacji, wykorzystana przez

Fundację w okresie sprawozdawczym

1. STAŻ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ DROGĄ DO ZATRUDNIENIA NA OTWARTYM
RYNKU PRACY, PROJEKT WIELOLETNI, II ETAP (510)

1.1. PFRON (zad. zlec. w ramach art. 36 ust. z dnia 27.08.1997 r. o rehab. zawód, i społ. oraz 
zatrud. ON, XV konkurs) / FIRR.

1.2. ZZB/000315/BF/D z dnia 22.12.2014 r. (Aneks nr 3 z dnia 15.04.2016 r.)
1.3. Kraków / zasięg ogólnopolski.
1.4. 01.04.2016-31.03.2017.
1.5. Cel: zatrudnienie minimum 25% Uczestników Projektu (UP) na otwartym rynku pracy oraz 

utrzymanie zatrudnienia przez okres co najmniej 6 miesięcy przez 30% zatrudnionych UP. 
Projekt realizowany był w oparciu o Indywidualne Plany Działania (IPD), opracowane
i realizowane przez UP we współpracy z coachem. Metodyka ta pozwoliła na 
indywidualizację celów, stawianych przed sobą przez poszczególnych UP, jak również 
właściwy dobór narzędzi (w tym szkoleń), pozwalających na ich osiągnięcie. Wszystkie 
zrealizowane w ramach Projektu zajęcia ukierunkowane były na stworzenie możliwości 
osobom z niepełnosprawnościami nabywania i podnoszenia swoich kompetencji 
i umiejętności w sposób dla nich dostępny, zarówno w formie, metodzie prowadzenia, jak 
i dostosowanych materiałach dydaktycznych.

1.6. (a) Działania informacyjne i promocyjne, dotyczące Projektu, jego założeń i celów, w tym 
rekrutacja UP; (b) Coaching oraz opracowywanie/realizacja IPD dla każdego UP;
(c) Realizacja zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, rynku pracy, przedsiębiorczości 
i pokrewnych (indywidualnych i grupowych); (d) Realizacja szkoleń technicznych, 
ekonomicznych i innych (grupowych i indywidualnych); (e) Udział UP w szkoleniach 
zawodowych z otwartego rynku według indywidualnych potrzeb; (f) Udział UP 
w trzymiesięcznych stażach w administracji publicznej połączony z wypłatą stypendiów 
stażowych; (g) Zapewnienie uczestnikom bezpośredniego wsparcia asystenckiego [asystenci 
wspomagający uczestników w uczestnictwie w zajęciach, stażach itp.).

1.7. 98 dorosłych osób z niepełnosprawnościami, zamieszkałych na terenie całej Polski, 
niezatrudnionych, kończących edukację lub będących absolwentami itp., chcących wejść na 
rynek pracy i zwiększyć swoje szanse na znalezienie i utrzymanie pracy.

1.8. (a) wskaźnik produktu (średnia liczba godzin wsparcia na jednego beneficjenta ostatecznego 
projektu): 122,26/106,84; (b) pierwszy wskaźniki rezultatu (I. osób, które podjęły zatrudnienie 
w takcie projektu i w wyniku udziału w projekcie (27,08% z 96 osób)): 26/26;
(c) drugi wskaźnik rezultatu (I. osób, które utrzymały zatrudnienie przez co najmniej 
6 miesięcy (34,62% z 26 osób): 9/9.

1.9. 1.251.262,00 zł / 240.723,36 zł.

2. TYFLOTECHNICZNA PLATFORMA MEDIALNA, PROJEKT WIELOLETNI, ETAP III (511)

2.1. PFRON (zad. zlec. w ramach art. 36 ust. z dnia 27.08.1997 r. o rehab. zawód, i społ. oraz 
zatrud. ON, XIII konkurs) / FIRR.

__________________2,2. ZZB/000297/BF/D z dnia 18.06.2014 r. (Aneks nr 4 z dnia 15.04.2016).___________________
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2.3. Kraków/ zasięg ogólnopolski. s .. t l -r ■<: „ -u -  oo
2.4. 01.04.2016-31.03.2017.
2.5. Cel: zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami wsparcia w zakresie doboru 

specjalistycznego sprzętu i oprogramowania poprzez prowadzenie czasopisma i portalu 
internetowego „Tyfloświaf, a także zapewnienie dostępu do materiałów audio w formie 
podcastów oraz audycji radiowych, dzięki którym osoby te mogły zapoznać się z dostępną na 
rynku ofertą oraz wybrać sprzęt i oprogramowanie zgodnie z potrzebami posiadanej 
dysfunkcji wzroku oraz założeniami, co do niezbędnej funkcjonalności.

2.6. (a) Wydanie czterech numerów czasopisma „Tyfloświaf (w czarnodruku, druku 
powiększonym, brajlu, w wersji audio oraz w formacie elektronicznym); (b) Prowadzenie 
portalu internetowego www.tyfloswiat.pl; (c) Publikowanie materiałów audio w postaci 
podcastów tematycznych, zamieszczanych na portalu www.tyflopodcast.net; (d) Prowadzenie 
radia internetowego pod nazwą „Tyflo Radio”; (e) Wydanie zbioru podcastów i audycji 
radiowych na płycie DVD.

2.7. (a) Osoby z niepełnosprawnością wzroku, informowane o nowych treściach, ukazujących się 
w ramach wydawanych mediów, przede wszystkim za pośrednictwem nowoczesnych 
środków przekazu (media, Internet, e-maile, listy dyskusyjne) oraz za pośrednictwem 
instytucji działających na ich rzecz oraz (b) instytucje i organizacje działające na rzecz osób 
z niepełnosprawnościami, zwłaszcza instytucje działające w obszarze zatrudnienia na 
otwartym rynku pracy. Ze względu na charakter projektu nie określono zakładanej liczby 
odbiorców.

2.8. (a) Pierwszy wskaźnik produktu (łączna liczba arkuszy wydawniczych zredagowanych 
w ramach projektu): 267,91/267,91; (b) Drugi wskaźnik produktu (suma iloczynów liczby 
arkuszy wydawniczych oraz liczby egzemplarzy (poszczególne iloczyny odnoszą się do 
każdej pozycji/typu nośnika): 252.000/252.000; (c) Wskaźnik rezultatu (suma iloczynów liczby 
arkuszy wydawniczych i liczby egzemplarzy rozdystrybuowanego wydawnictwa): 
252.000/252.000; (d) I. odwiedzin podcastu w ciągu kolejnych 12 miesięcy jego 
funkcjonowania: 118.311/45.000; (e) I. odwiedzin portalu w ciągu kolejnych 12 miesięcy jego 
funkcjonowania: 58.786/45.000.

2.9. 278.686 z ł / 63.039,53 zł.

3. CENTRUM IM. LUDWIKA BRAILLE’A 2 (KONTYNUACJA), PROJEKT WIELOLETNI, II ETAP
(512)

3.1. PFRON (zad. zlec. w ramach art. 36 ust. o rehab. zawód, i społ. i zatrudn. ON, XV konkurs) / 
FIRR.

3.2. ZZB/000314/BF/D z dnia 18.12.2014 r. (Aneks nr 3 z dnia 15.04.2016 r.)
3.3. Warszawa / województwa: mazowieckie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie, łódzkie, 

kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie.
3.4. 01.04.2016-31.03.2017.
3.5. Cel: dostarczenie umiejętności i podniesienie wiedzy grupy osób niewidomych

i słabowidzących zwiększających ich samodzielność życiową oraz wspierających ich 
aktywność społeczną i zawodową. W ramach projektu przeprowadzonych zostało kilka 
rodzajów zajęć i szkoleń, dobranych według IPD, przygotowanego dla każdego beneficjenta: 
kursy językowe - stacjonarne (30 spotkań x 2 godziny), weekendowe oraz intensywne 
wyjazdowe szkolenia i warsztaty w zakresie umiejętności miękkich, zajęcia dostarczające 
umiejętności z zakresu samodzielnego funkcjonowania osób z dysfunkcją wzroku, 
konsultacje i pomoc indywidualna w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii, 
wsparcie psychologiczne, oraz intensywne wyjazdowe szkolenie z zakresu rozwoju 
osobistego poprzez ruch.

3.6. (a) Promocja, informacja o projekcie oraz rekrutacja uczestników; (b) Opracowanie 
indywidualnych planów działania (IPD) dla każdego beneficjenta zakwalifikowanego do 
objęcia wsparciem; (c) Realizacja IPD poprzez prowadzenie form wsparcia przewidzianych 
projektem; (d) Selekcja beneficjentów; (e) Realizacja działań rehabilitacyjnych dla 
poszczególnych beneficjentów, (f) Ocena skuteczności zastosowanego wsparcia.

3.7. 51 osób z niepełnosprawnością wzroku, bez względu na ich status na rynku pracy, w wieku 
aktywności zawodowe, które posiadały orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu 
znacznym lub umiarkowanym z tytułu dysfunkcji wzroku.

3.8. (a) Wskaźnik produktu (średnia I. godz. wsparcia udzielonego jednemu BO projektu): 
82,17/82,17; (b) wskaźnik rezultatu (I. BO projektu, którzy rozwinęli kompetencje lub nabyli 
umiejętności określone dla nich indywidualnie jako cel działań rehabilitacyjnych w IPD):
48/36.

3.9. 294,462,00 zł / 97.876,29 zł._________________________________________
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4. KONTYNUACJA PROWADZENIA PLACÓWKI WSPARCIA I ROZWOJU OSOBISTEGO OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH W OKRESIE 2016 -  2018, PROJEKT WIELOLETNI, I ETAP (513)

4.1. PFRON (zad. zlec. w ramach art. 36 ust. z dnia 27.08.1997 r. o rehab. zawód, i społ. oraz 
zatrud. ON, XXIV konkurs) / FIRR.

4.2. ZZB/000380/BF/D z dnia 09.05.2016 r.
4.3. Kraków / zasięg ogólnopolski.
4.4. 01.04.2016-31.03.2017.
4.5. Cel: zwiększenie kompetencji u osób z niepełnosprawnościami (uczestników Projektu) 

w zakresie, określonym w Indywidualnych Planach Działania (IPD): kompetencji 
technologicznych, kompetencji miękkich, w tym samodzielności, kompetencji edukacyjnych, 
umożliwiających ich pełniejszy rozwój osobisty, społeczny i zawodowy w procesie 
postępującej informatyzacji i globalizacji społeczeństwa. Podstawą szczegółowego określenia 
konieczności wy kształceń i a/roz woj u danej kompetencji lub rozszerzenia wiedzy każdego
z uczestników projektu służyły Indywidualne Plany Działania. Najważniejszym elementem 
projektu była stała współpraca Uczestników z dedykowanymi coachami, będącymi ich 
"mentorem1', ustalającymi zakres udziału danego uczestnika w projekcie, niezbędne do 
skompensowania braki itp. Proponowane zajęcia ukierunkowane były na stworzenie 
możliwości osobom z niepełnosprawnościami, głównie sensorycznymi 
(z niepełnosprawnością wzroku i słuchu) nabywania i podnoszenia swoich kompetencji 
i umiejętności w sposób dla nich dostępny, zarówno w formie, metodzie prowadzenia, jak 
i dostosowanych materiałach dydaktycznych.

4.6. (1) Promocja, informacja o projekcie oraz rekrutacja UP; (2) Coaching, opracowywanie
i realizacja IPD; (3) Realizacja szkoleń, kursów, warsztatów (indywidualnych konsultacji 
komputerowych, zajęć z zakresu informatyki podstawowej oraz zaawansowanej, zajęć 
z samoobrony z wykorzystaniem elementów wschodnich sztuk walki; indywidualnych 
konsultacji z zakresu rozwoju osobistego wg wskazań IPD, warsztatów psychologicznych 
i umiejętności miękkich, zajęć z orientacji przestrzennej); (4) Ocena skuteczności 
zaoferowanego wsparcia; (5) Realizacja działań wspomagających dla uczestników (asystenci 
itp.).

4.7. 126 osób z niepełnosprawnościami, głównie z dysfunkcjami sensorycznymi ze znacznym, 
umiarkowanym lub lekkim (max. 10%) stopniem niepełnosprawności, zamieszkałych na 
terenie całej Polski, przede wszystkim na terytorium województw małopolskiego, śląskiego, 
podkarpackiego, dolnośląskiego.

4.8. (a) Wskaźnik produktu (średnia liczba godzin wsparcia udzielonego jednemu beneficjentowi 
ostatecznemu projektu): 42,99/42,99; (b) Wskaźnik rezultatu (liczba beneficjentów, którzy 
osiągnęli cel projektu): 117/95.

4.9. 378.000,00 z ł/  128.549,63 zł.

5. OD STAŻU DO ANGAŻU (514)

5.1. UE w ramach EFS, PO WER 1.2.1 / FIRR.
5.2. POWR.01.02.01-14-0121/15-00 z dnia 07.06.2016 r.
5.3. Warszawa/Woj. mazowieckie.
5.4. 01.05.2016-31.12.2017.
5.5. Cel: zwiększenie szans na zatrudnienie 70 osób młodych -  uczestników Projektu (UP), w tym 

63 osób z niepełnosprawnościami (MON) (do 29. r.ż.) bez pracy zwój. mazowieckiego 
poprzez udzielenie zindywidualizowanego i kompleksowego wsparcia na otwartym rynku 
pracy. Dzięki realizacji projektu 70 UP objętych zostało kompleksowym wsparciem w wejściu 
na rynek pracy. UP mieli możliwość skorzystania z indywidualnego wsparcia obejmującego: 
diagnozę możliwości i określenie potencjału zawodowego, doradztwo zawodowe, kursy 
zawodowe, szkolenia podnoszące kompetencje społeczne, staże zawodowe, pośrednictwo 
pracy, dodatek relokacyjny, usługi asystenta osobistego. Dzięki możliwości stałego kontaktu
z coachem, wsparcie udzielane było na bieżąco.

5.6. (a) Diagnoza poprzez opracowanie IPD i doradztwo zawodowe, a także kompleksowe 
pośrednictwo pracy, (b) Kursy zawodowe oraz (c) Staże zawodowe.

5.7. 70 młodych osób (15-29 lat) z woj. mazowieckiego, nieuczestniczące w kształceniu 
i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), w tym w szczególności osoby niezarejestrowane
w urzędach pracy, z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu
1.3.1. 90% uczestników projektu to osoby z niepełnosprawnościami, 10% uczestników 
projektu to osoby długotrwale bezrobotne. W projekcie uczestniczyły łącznie 72 osoby.

5.8. (a) Liczba osób poniżej 30. roku życia, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu:
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47/28; (b) Liczba osób poniżej 30. roku życia z niepełnosprawnościami objętych wsparciem 
w programie: 65/63; (c) Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób z 
niepełnosprawnościami: 23/11; (d) Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób 
długotrwale bezrobotnych: 3/3; (e) Liczba osób, które ukończyły szkolenia: 47/28; (f) Liczba 
opracowanych IPD: 72/70; (g) Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem 
w programie: 8/7; (h) Liczba osób biernych zawodowo, nieuczestniczących w kształceniu lub 
szkoleniu, objętych wsparciem w programie: 64/63.

5.9. 878.303,59 zł / 575.081,63 zł.

6. INDYWIDUALNE WSPARCIE ABSOLWENTÓW SOSW W WEJŚCIU NA RYNEK PRACY (515)

6.1. UE w ramach EFS, PO WER 1.3.1 / FIRR.
6.2. POWR.01.03.01-00-0166/15-00 z dnia 04.10.2016 r.
6.3. Warszawa / zasięg ogólnopolski.
6.4. 01-07-2016-30.06.2018.
6.5. Cel: przygotowanie uczestników Projektu (UP) (młodzieży do 29. roku życia,

z niepełnosprawnościami, NEET, która opuściła SOSW) do wejścia na rynek pracy oraz 
zatrudnienie min. 17% UP. Każdy UP został przydzielony do coacha, z którym wspólnie 
opracował swój IPD, określający co jest mu potrzebne do realizacji celów, zarówno projektu, 
jak i jego własnych, następnie UP realizował IPD, korzystając ze wsparcia coacha oraz 
pozostałych form wsparcia w projekcie.

6.6. (a) Identyfikacja potrzeb UP, diagnoza możliwości kształcenia zawodowego, praca 
z coachem, opracowanie indywidualnych planów działania (IPD); (b) Kompleksowe
i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami 
i kompetencjami; (c) Nabywanie, uzupełnianie i podnoszenie przez UP kompetencji 
zawodowych i kwalifikacji poprzez uczestnictwo w wysokiej jakości szkoleniach 
(egzamin/certyfikat), (d) Nabywanie/uzupełnianie (przez UP) doświadczenia zawodowego 
oraz umiejętności praktycznych poprzez np. staże i praktyki (zgodnie z 2014/C 88/01);
(e) Niwelowanie barier, na które napotykają osoby z niepełnosprawnościami poprzez 
finansowanie pracy asystenta ds. osób z niepełnosprawnościami, wspierającego UP w toku 
uczestnictwa w projekcie i pierwszym okresie zatrudnienia.

6.7. 100 osób z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat, absolwentów SOSW, bez pracy, które 
nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, z terenu całego kraju, które opuściły SOSW
w przeciągu roku, poprzedzającego rozpoczęcie udziału w projekcie.

6.8. (a) Liczba osób poniżej 30. roku życia, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu: 
64; (b) Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej osób z niepełnosprawnościami: 17; (c) Liczba 
osób poniżej 30. roku życia z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie: 100; 
(d) Liczba osób biernych zawodowo, nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, 
objętych wsparciem w programie: 100.

6.9. 1.640.596,40 zł / 775.369,95 zł.

7. BARIERY ZMIENIAMY NA SZANSE (516)

7.1. UE w ramach RPO WM 9.1.1 / Urząd Miasta Krakowa / FIRR.
7.2. W/l/3425/30/599/2016 z dnia 02.09.2016 r.
7.3. Gmina Miejska Kraków.
7.4. 01.09.2016-28.02.2019.
7.5. Realizacja działań, objętych Projektem polega na świadczeniu usługi asystenta w rodzinach, 

wychowujących dzieci z niepełnosprawnościami. Usługa asystenta realizowana jest
w miejscu zamieszkania rodziny oraz w innych miejscach aktywności społecznej rodziny.

7.6. W ramach usługi asystenckiej realizowane są m.in. następujące działania: (a) sprawowanie 
opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością na czas nieobecności rodzica (wykonywanie 
czynności opiekuńczych, towarzyszenie dziecku w kontaktach z rówieśnikami, towarzyszenie 
dziecku w trakcie zajęć edukacyjnych, rehabilitacyjnych w zastępstwie rodzica, który w tym 
czasie realizuje własne potrzeby zdrowotne, zawodowe, edukacyjne lub podejmuje sprawy 
urzędowe); (b) pomoc dziecku w nauce i/lub przyswojeniu podstawowych umiejętności 
życiowych i społecznych; (c) towarzyszenie rodzicowi w czynnościach opiekuńczych,
w kontaktach ze służbą zdrowia czy innymi podmiotami istotnymi dla rozwoju dziecka, o ile 
stan dziecka wymaga pomocy rodzica i drugiej osoby, lub rodzic jest w sytuacji zdrowotnej 
uzasadniającej pomoc osoby trzeciej; (d) udzielanie informacji rodzicom w zakresie 
pozyskiwania wiedzy o formach i podmiotach mogących udzielić pomocy dziecku, np. 
zajęciach specjalistycznych, ośrodkach świadczących pomoc, itp.; (e) udzielanie informacji 

_______ rodzicom w zakresie możliwości samopomocy._______________________________________

. A
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7.7. Rodzice dzieci z niepełnosprawnościami, zamieszkujący na terenie Gminy Miejskiej Kraków, 
bierni zawodowo z uwagi na konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad dzieckiem 
z niepełnosprawnością -  30 rodzin.

7.8. (a) Liczba rodzin dzieci z niepełnosprawnościami objętych wsparciem odciążeniowo- 
poradniczym: 30; (b) Liczba godzin wsparcia asystenckiego świadczonego rodzinom: 13500; 
(c) Liczba uczestników, którzy ukończyli udział w projekcie zgodnie ze ścieżką reintegracji: 
nie mniej niż 80% ogólnej liczby rodzin; (d) Wskaźnik efektywności społeczno- 
zatrudnieniowej w wymiarze społecznym: minimum 56% osób, które ukończyły projekt 
zgodnie ze ścieżką reintegracji.

7.9. 435.060,00 z ł/  190.340,66 zł.

8. ENTREPRENEURIAL YOUTH CAMP (517)

8.1. Komisja Europejska, Narodowa Agencja Programu ERASMUS +, Węgry.
8.2. 2016-2-HU02-KA205-001831 z dnia 27.09.2016 r.
8.3. Kraków / Projekt międzynarodowy / działania ogólnopolskie.
8.4. 01.09.2016-31.08.2017.
8.5. Cel: opracowanie i zastosowanie w praktyce nieformalnego szkolenia dla młodych 

bezrobotnych, będących w podwójnie niekorzystnej sytuacji (ze względu na miejsce 
zamieszkania, niepełnosprawność, sytuację rodzinną itp.). Projekt realizowany był przez 
Fundację (Partner) w partnerstwie z: (a) EBC* Licensing Ltd. (EBCL Ltd.), Węgry - 
Koordynator projektu; (b) AFS (American Field Service), Węgry; (c) Centro Espańol de 
Nuevas Profesiones (CENP), Fliszpania.

8.6. (a) przygotowanie raportu nt. sytuacji młodych bezrobotnych w każdym z krajów partnerskich,
(b) opracowanie i zastosowanie w praktyce nieformalnego szkolenia dla młodych 
bezrobotnych, (c) organizacja wydarzeń promujących projekt (multiplier events)
w każdym z krajów partnerskich, (d) organizacja obozu szkoleniowego (enterpreneurial 
camp) na Węgrzech dla 30 młodych ludzi (po 10 osób z każdego z krajów partnerskich); 
szkolenie połączy podstawową wiedzę ekonomiczną z kompetencjami informatycznymi, 
społecznymi i obywatelskimi.

8.7. (a) 30 osób podczas multiplier event w Krakowie (styczeń 2017), (b) 10 uczestników 
enterpreneurial camp na Węgrzech (czerwiec 2017).

8.8. (a) Multiplier event w Krakowie dla 30 uczestników z Polski -  wydarzenie promujące projekt 
(styczeń 2017): 1/1; (b) Spotkanie koordynatorów projektu w Krakowie (styczeń 2017): 1/1;
(c) 5-dniowy obóz dla 30 młodych ludzi (po 10 osób z Polski, Hiszpanii i Węgier) w czerwcu 
2017 roku, na Węgrzech: 1/1.

8.9. 16.701,00 e u ro /42.979,52 zł.

9. MAŁOPOLSKA WDRAŻA KONWENCJĘ O PRAWACH OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
(518)

9.1. UE w ramach EFS, PO WER 2.6.
9.2. POWR.02.06.00-00-0039/16-00 z dnia 22.02.2017 r.
9.3. Kraków / woj. małopolskie.
9.4. 01.01.2017-31.12.2018.
9.5. Projekt realizowany przez FIRR w partnerstwie z Fundacją Badań i Praktyk Społecznych 

(FBPS). FIRR pełni rolę Lidera. Cel Projektu: dokonanie przeglądu zadań jednostek 
administracji rządowej i samorządowej w Małopolsce pod kątem dostosowania do 
postanowień Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami, a następnie 
wdrażanie rekomendacji wynikających z przeglądu. Wspólnie z przedstawicielami instytucji 
publicznych, dąży się do nawiązania długoterminowej współpracy z zachowaniem zasad 
otwartości i zrozumienia oraz opracowania indywidualnego harmonogramu długofalowych 
zmian -  wypracowania rekomendacji, których wdrożenie przełoży się w sposób bezpośredni, 
wymierny i odczuwalny do poprawy sytuacji osób z niepełnosprawnościami.

9.6. (1) Przygotowanie do monitoringu; (2) Przegląd działań 54 jednostek administracji rządowej 
i samorządowej pod kątem stosowania postanowień Konwencji ONZ o prawach osób
z niepełnosprawnościami; (3) Opracowanie rekomendacji ewentualnych zmian, koniecznych 
dla poprawy jakości usług, oferowanych klientom z niepełnosprawnościami; (4) Wsparcie 
w trakcie wdrażania owych rekomendacji.

9.7. Nie dotyczy.
9.8. (a) Liczba instytucji, w których dokonano przeglądu zadań pod kątem dostosowania do 

postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych: 54; (b) Liczba projektów,
_______ w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami:

10
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1/1; (c) Liczba instytucji, które wykorzystały wypracowane rekomendacje do zmiany 
w zakresie realizowanych zadań: 54.

9.9. 1.442.556,80 zł / 571.731,74 zł.

10. E-MOCNI: CYFROWE UMIEJĘTNOŚCI, REALNE KORZYŚCI (519)

10.1. UE w ramach EFRR, PO PC 3.1.
10.2. POPC.03.01.00-00-0039/16 z dnia 30.12.2016 r.
10.3. Kraków / działanie ogólnopolskie.
10.4. 01.12.2016-31.07.2019.
10.5. Projekt realizowany przez partnerstwo w składzie: Fundacja Aktywizacja (Lider), Fundacja 

Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki oraz 
Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego. Cel Projektu: zwiększenie umiejętności 
korzystania z Internetu (w tym z e-usług publicznych), ponad 18 000 dorosłych, którzy nie 
korzystali dotychczas z możliwości, jakie daje komputer z dostępem do Internetu (np. nie 
robią przelewów on-line, nie załatwiają spraw urzędowych przez Internet, nie sprawdzają 
długości oczekiwania na przyjęcie przez lekarza-specjalistę NFZ czy nie biorą udziału
w konsultacjach on-line). Szkolenia, kursy e-learningowe oraz webinaria, a także wspieranie 
lokalnych organizatorów szkoleń, trenerów i inne instytucje zainteresowane rozwojem 
edukacji cyfrowej w danej gminie. Udział FIRR: 50 osób niewidomych i słabowidzących.

10.6. (1) Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla 50 osób z niepełnosprawnością wzroku;
(2) Badanie kompetencji cyfrowych ww. uczestników/-czek na wejściu do projektu;
(3) Badanie przyrostu kompetencji cyfrowych ww. uczestników/-czek.

10.7. 18 000 dorosłych, którzy nie korzystali dotychczas z możliwości, jakie daje komputer
z dostępem do Internetu, w tym co najmniej 50 osób z niepełnosprawnością wzroku (część 
dotycząca FIRR).

10.8. (a) Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z Internetu 
(w tym z e-usług): 50; (b) Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie 
korzystania z Internetu (w tym z e-usług) - osoby niepełnosprawne: 50, w tym kobiety: 26, 
mężczyźni: 24; (c) Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania 
z Internetu (w tym z e-usług) - osoby niepełnosprawne ze specjalnymi potrzebami 
szkoleniowymi: 50, w tym kobiety: 26, mężczyźni: 24.

10.9. 242.825,00 z ł / 68.155,66 zł.

11. STAŻE DROGĄ DO ZATRUDNIENIA NA OTWARTYM RYNKU PRACY (520)

11.1. PFRON (zad. zlec. w ramach art. 36 ust. z dnia 27.08.1997 r. o rehab. zawód, i społ. oraz 
zatrud. ON, konkurs 1/2016) / FIRR.

11.2. ZZO/000163/06/D z dnia 27.01.2017 r.
11.3. Kraków / cała Polska.
11.4. 01.04.2017-31.03.2018.
11.5. Cel: Podjęcie zatrudnienia przez minimum 25% Uczestników/-czek Projektu (UP) i jego 

utrzymanie przez co najmniej 6 miesięcy przez 20% UP. Projekt realizowany był w oparciu 
o Indywidualne Plany Działania (IPD), opracowane i realizowane przez UP we współpracy 
z coachem. Metodyka ta pozwoliła na indywidualizację celów, stawianych przed sobą przez 
poszczególnych UP, jak również właściwy dobór narzędzi (w tym szkoleń), pozwalających 
na ich osiągnięcie. Wszystkie zrealizowane w ramach Projektu zajęcia ukierunkowane były 
na stworzenie możliwości osobom z niepełnosprawnościami nabywania i podnoszenia 
swoich kompetencji i umiejętności w sposób dla nich dostępny, zarówno w formie, metodzie 
prowadzenia, jak i dostosowanych materiałach dydaktycznych. Przeprowadzone zajęcia 
wpłynęły na podwyższenie twardych i miękkich kompetencji zawodowych UP, a co za tym 
idzie - zwiększenie wiedzy i umiejętności ukierunkowanych na podjęcie stażu i pracy przez 
osoby z niepełnosprawnościami.

11.6. (a) Coaching, w tym rekrutacja uczestników projektu wraz ze wsparciem uczestników 
w początkowym okresie zatrudnienia; (b) Realizacja zajęć z zakresu doradztwa 
zawodowego, rynku pracy, przedsiębiorczości i pokrewnych (indywidualnych i grupowych);
(c) Realizacja szkoleń technicznych, ekonomicznych i innych (grupowych i indywidualnych);
(d) Wsparcie asystentów, wspomagających UP w uczestnictwie w zajęciach, stażach itp.
(w tym tłumacze języka migowego); (e) Udział UP w szkoleniach zawodowych z otwartego 
rynku według indywidualnych potrzeb; (f) Udział UP w trzymiesięcznych stażach 
zawodowych połączony z wypłatą stypendiów stażowych.

11.7. 50 dorosłych osób z różnymi niepełnosprawnościami (w wieku aktywności zawodowej), 
_________zamieszkałych na terenie całej Polski, niezatrudnionych, chcących wejść na rynek pracy

»?wjO
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i zwiększyć swoje szanse na znalezienie i utrzymanie pracy.
11.8. (a) Wskaźnik produktu: 71.25; (b) Pierwszy wskaźnik rezultatu 14.00; (c) Drugi wskaźnik 

rezultatu 11.00.
11.9. 495.600,00 zł / 354.499,67 zł.

12. KONTYNUACJA PROWADZENIA PLACÓWKI WSPARCIA I ROZWOJU OSOBISTEGO OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH W OKRESIE 2016 -  2018, PROJEKT WIELOLETNI, II ETAP (521)

12.1. PFRON (zad. zlec. w ramach art. 36 ust. z dnia 27.08.1997 r. o rehab. zawód, i społ. oraz 
zatrud. ON, XXIV konkurs) / FIRR.

12.2. ZZB/000380/BF/D z dnia 09.05.2016 r. (Aneks nr 2 z dnia 10.05.2017 r.).
12.3. Kraków / zasięg ogólnopolski.
12.4. 01.04.2017-31.03.2018.
12.5. Cel: zwiększenie kompetencji u osób z niepełnosprawnościami (uczestników Projektu - UP) 

w zakresie, określonym w Indywidualnych Planach Działania (IPD): kompetencji 
technologicznych, kompetencji miękkich, w tym samodzielności, kompetencji edukacyjnych, 
umożliwiających ich pełniejszy rozwój osobisty, społeczny i zawodowy w procesie 
postępującej informatyzacji i globalizacji społeczeństwa. Podstawą szczegółowego 
określenia konieczności wykształcenia/rozwoju danej kompetencji lub rozszerzenia wiedzy 
każdego z UP służyły Indywidualne Plany Działania. Najważniejszym elementem projektu 
była stała współpraca UP z dedykowanymi coachami, będącymi ich "mentorem", 
ustalającymi zakres udziału danego uczestnika w projekcie, niezbędne do skompensował 
braki itp. Proponowane zajęcia ukierunkowane były na stworzenie możliwości osobom
z niepełnosprawnościami, głównie sensorycznymi (z niepełnosprawnością wzroku i słuchu) 
nabywania i podnoszenia swoich kompetencji i umiejętności w sposób dla nich dostępny, 
zarówno w formie, metodzie prowadzenia, jak i dostosowanych materiałach dydaktycznych.

12.6. (1) Promocja, informacja o projekcie oraz rekrutacja UP; (2) Coaching, opracowywanie
i realizacja IPD; (3) Realizacja szkoleń, kursów, warsztatów (indywidualnych konsultacji 
komputerowych, zajęć z zakresu informatyki podstawowej oraz zaawansowanej, zajęć 
z samoobrony z wykorzystaniem elementów wschodnich sztuk walki; indywidualnych 
konsultacji z zakresu rozwoju osobistego wg wskazań IPD, warsztatów psychologicznych 
i umiejętności miękkich, zajęć z orientacji przestrzennej); (4) Ocena skuteczności 
zaoferowanego wsparcia; (5) Realizacja działań wspomagających dla uczestników 
(asystenci itp.).

12.7. 140 osób z niepełnosprawnościami, głównie z dysfunkcjami sensorycznymi (niewidome, 
słabowidzące, głuche, słabosłyszące) ze znacznym, umiarkowanym lub lekkim (max. 10%) 
stopniem niepełnosprawności, zamieszkałych na terenie całej Polski, przede wszystkim na 
terytorium województw małopolskiego, śląskiego, podkarpackiego, dolnośląskiego.
W miarę możliwości zapewnienia odpowiedniego wsparcia (finansowych, technicznych) do 
projektu są przyjmowane osoby z innych terenów i/lub o innych rodzajach 
niepełnosprawności.

12.8. (a) Wskaźnik produktu (średnia liczba godzin wsparcia udzielonego jednemu beneficjentc 
ostatecznemu projektu): 43,29; (b) Wskaźnik rezultatu (liczba beneficjentów, którzy 
osiągnęli cel projektu): 105.

12.9. 417.812,82 z ł / 302.352,32 zł.

13. ADMINISTRACJA CENTRALNA NA RZECZ KONWENCJI O PRAWACH OSÓB
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI. MONITORING WDRAŻANIA (522)

13.1. UE w ramach EFS, PO WER 2.6.
13.2. POWR.02.06.00-00-0051/16 z dnia 04.05.2017 r.
13.3. Warszawa / Warszawa.
13.4. 01.04.2017-31.01.2019.
13.5. Projekt realizowany w partnerstwie przez Polski Związek Głuchych (Lder), Polskie 

Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (Partner), Fundacja 
Instytut Rozwoju Regionalnego (Partner). Cel: zwiększenie zdolności 51 instytucji 
administracji rządowej o charakterze centralnym do wdrażania postanowień Konwencji ONZ
0 prawach osób niepełnosprawnych poprzez przeprowadzenie w tych instytucjach 
monitoringu sposobu wdrażania postanowień Konwencji wraz z opracowaniem
1 wdrożeniem wybranych rekomendacji dotyczących realizacji tych postanowień.
W ramach projektu powstanie: 51 raportów końcowych zawierających rekomendacje zmian 
w działaniach danej instytucji, 51 raportów weryfikujących stopień i jakość wdrożonych 

_________rekomendacji oraz raport zbiorczy uwzględniający dane z raportów końcowych___________
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i weryfikacyjnych.
13.6. (1) Działania przygotowujące do monitoringu (zrealizowane); (2) Przeprowadzenie 

monitoringu zadań realizowanych przez 51 instytucji administracji rządowej centralnej 
(w trakcie realizacji); (3) Weryfikacja stopnia i jakości wdrożenia rekomendacji przez 
instytucje monitorowane (w trakcie realizacji).

13.7. Nie dotyczy. Przewidywana liczba podmiotów/instytucji objętych wsparciem przez FIRR: 17.
13.8. Wskaźniki FIRR: (a) Liczba instytucji, które wykorzystają wypracowane rekomendacje do 

zmiany w zakresie realizowanych zadań: 17; (b) Liczba instytucji, w których dokonano 
przeglądu zadań pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych: 17; (c) Liczba raportów końcowych zawierających rekomendacje: 17; 
(d) Liczba raportów weryfikacyjnych opracowanych: 17.

13.9. 821.124,89 z ł / 288.144,42 zł.

14. CENTRUM IM. LUDWIKA BRAILLE’A 3 (KONTYNUACJA) (523)

14.1. PFRON (zad. zlec. w ramach art. 36 ust. o rehab. zawód, i społ. i zatrudn. ON, konkurs 
2/2016)/ FIRR.

14.2. ZZO/000193/06/D z dnia 19.05.2017 r.
14.3. Warszawa / województwa: mazowieckie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie.
14.4. 01.04.2017-31.03.2018 r.
14.5. Cel: dostarczenie umiejętności i podniesienie wiedzy grupy osób niewidomych

i słabowidzących zwiększających ich samodzielność życiową oraz wspierających ich 
aktywność społeczną i zawodową. W ramach projektu przeprowadzonych będzie kilka 
rodzajów zajęć i szkoleń, dobranych według IPD, przygotowanego dla każdego 
beneficjenta: kursy językowe - stacjonarne (30 spotkań x 2 godziny), weekendowe oraz 
intensywne wyjazdowe szkolenia i warsztaty w zakresie umiejętności miękkich, zajęcia 
dostarczające umiejętności z zakresu samodzielnego funkcjonowania osób z dysfunkcją 
wzroku, konsultacje i pomoc indywidualna w zakresie korzystania z nowoczesnych 
technologii, wsparcie psychologiczne, wsparcie prawnika oraz intensywne wyjazdowe 
szkolenie z zakresu rozwoju osobistego poprzez ruch.

14.6. (a) Promocja i informacja o projekcie wśród osób z dysfunkcją wzroku; (b) Rekrutacja 
uczestników; (c) Opracowanie IPD dla każdego beneficjenta zakwalifikowanego do objęcia 
wsparciem; (d) Realizacja indywidualnych planów działania poprzez prowadzenie form 
wsparcia przewidzianych projektem; (e) Selekcja beneficjentów; (f) Realizacja działań 
rehabilitacyjnych dla poszczególnych beneficjentów, (g) Ocena skuteczności 
zastosowanego wsparcia.

14.7. 51 osób z niepełnosprawnościami, w tym osoby z niepełnosprawnością wzroku, ze 
schorzeniem psychicznym i epilepsją bez względu na ich status na rynku pracy, w wieku 
aktywności zawodowej, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu 
znacznym lub umiarkowanym z tytułu dysfunkcji wzroku.

14.8. (a) Wskaźnik produktu (średnia I. godz. wsparcia udzielonego jednemu BO projektu):
110,59; (b) wskaźnik rezultatu (I. BO projektu, którzy rozwinęli kompetencje lub nabyli 
umiejętności określone dla nich indywidualnie jako cel działań rehabilitacyjnych w IPD): 29.

14.9. 314.339,28 z ł/  198.153,12 zł.

15. TYFLOTECHNICZNA PLATFORMA MEDIALNA (524)

15.1. PFRON (zad. zlec. w ramach art. 36 ust. z dnia 27.08.1997 r. o rehab. zawód, i społ. oraz 
zatrud. ON, konkurs 2/2017) / FIRR.

15.2. ZZO/000212/06/D z dnia 25.08.2017 r.
15.3. Kraków / zasięg ogólnopolski.
15.4. 01.04.2017-31.12.2017.
15.5. Przedmiotem projektu jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami wsparcia 

w zakresie doboru specjalistycznego sprzętu i oprogramowania poprzez prowadzenie 
czasopisma i portalu internetowego „Tyfloświat”, a także zapewnienie dostępu do 
materiałów audio w formie podcastów oraz audycji radiowych, dzięki którym osoby te będą 
mogły zapoznać się z dostępną na rynku ofertą oraz wybrać sprzęt i oprogramowanie 
zgodnie z potrzebami posiadanej dysfunkcji wzroku oraz założeniami, co do niezbędnej 
funkcjonalności.

15.6. (a) Wydanie trzech numerów czasopisma „Tyfloświat” (w czarnodruku, druku 
powiększonym, brajlu, w wersji audio oraz w formacie elektronicznym); (b) Prowadzenie 
portalu internetowego www.tyfloswiat.pl; (c) Publikowanie materiałów audio w postaci

_________podcastów tematycznych, zamieszczanych na portalu www.tyflopodcast.net; (d) Wydanie

http://www.tyfloswiat.pl
http://www.tyflopodcast.net
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zbioru podcastów i audycji radiowych na płycie DVD.
15.7. (a) Osoby niepełnosprawne z uszkodzeniem narządu wzroku, informowane o nowych 

treściach, ukazujących się w ramach wydawanych mediów, przede wszystkim za 
pośrednictwem nowoczesnych środków przekazu (media, Internet, e-maile, listy 
dyskusyjne) oraz za pośrednictwem instytucji działających na ich rzecz oraz (b) Instytucje 
i organizacje działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami, zwłaszcza instytucje 
działające w obszarze zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Ze względu na charakter 
projektu nie określono zakładanej liczby odbiorców.

15.8. (a) Pierwszy wskaźnik produktu (łączna liczba arkuszy wydawniczych zredagowanych 
w ramach projektu): 247,50/296,46; (b) Drugi wskaźnik produktu -  łączna liczba 
egzemplarzy wydawnictwa / wydawnictw w ramach projektu: 6700/6700; (c) Wskaźnik 
rezultatu -  łączna liczba rozdystrybuowanych egzemplarzy wydawnictwa (wydawnictw): 
6700/6700.

15.9. 233.152,73 z ł/  226.483,37 zł.

16. MONITORING DZIAŁAŃ JEDNOSTEK ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ
W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W KONTEKŚCIE REALIZACJI PRAW OSÓB
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI I DOSTOSOWANIA DO POSTANOWIEŃ KONWENCJI ONZ
O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (525)

16.1. UE w ramach EFS, PO WER 2.6.
16.2. POWR.02.06.00-00-0043/16-00 z dnia 11.04.2017 r.
16.3. Kraków / województwo dolnośląskie.
16.4. 01.04.2017-31.03.2019.
16.5. Projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją Eudajmonia (Lider), Fundacją Imago oraz 

FIRR. Cel: zwiększenie zdolności 50 instytucji monitorowanych w województwie 
dolnośląskim -  do wdrażania postanowień Konwencji ONZ p prawach osób 
niepełnosprawnych poprzez analizę danych instytucji, sformułowanie rekomendacji 
dotyczących działań instytucji oraz weryfikację ich wykorzystania do 03.2019 roku. 
Monitoring prowadzony jest przez 5 zespołów monitoringowych zgodnie z Metodologią 
określoną w ogłoszeniu o konkursie. Efektem realizacji projektu będzie opracowanie 50 
raportów z rekomendacjami dla monitorowanych jednostek, a następnie wspieranie 
wdrażania rekomendacji.

16.6. (1) Przygotowanie monitoringu; (2) Konsultacje społeczne, wstępny przegląd
w Jednostkach i opracowanie planów monitoringu; (3) Prowadzenie monitoringu 
w Jednostkach i opracowanie raportów z rekomendacjami; (4) Wdrożenie rekomendacji 
przy wsparciu NGO realizujących projekt. Opracowanie raportu zbiorczego.

16.7. Nie dotyczy.
16.8. (a) Liczba instytucji, które wykorzystają wypracowane rekomendacje do zmiany w zakresie 

realizowanych zadań: 25; (b) Liczba opracowanych narzędzi online do przeprowadzenia 
wstępnego monitoringu w JM: 1/1; (c) Liczba opracowanych narzędzi online do 
przeprowadzenia konsultacji społecznych lokalnie: 1/1; (d) Liczba Jednostek 
monitorowanych/JM z województwa dolnośląskiego - wybranych zgodnie z Metodologią: 50; 
(e) Liczba opracowanych planów monitoringu wdrażania w JM Konwencji ONZ o prawach 
osób niepełnosprawnych: 50; (f) Liczba przeprowadzonych analiz dokumentów w JM: 50;
(g) Liczba przeprowadzonych wywiadów grupowych: 10; (h) Liczba przeprowadzonych 
badań typu tajemniczy klient: 50; (i) Liczba przeprowadzonych audytów dostępności stron 
internetowych: 50; (j) Liczba przeprowadzonych audytów dostępności JM: 50; (k) Liczba 
przeprowadzonych wywiadów IDI: 500; (I) Liczba opracowanych raportów z monitoringów
w JM z rekomendacjami: 50; (ł) Liczba raportów weryfikacyjnych z wdrożenia rekomendacji 
przez JM: 50; (m) Liczba JM, w których dokonano przeglądu zadań pod kątem 
dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych: 50;
(n) Liczba opracowanych raportów zbiorczych z monitoringu dla całego województwa: 1.

16.9. 235.080 z ł / 58.347,25 zł.

17. ASYSTENT WSPOMAGAJĄCY KONTAKTY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z URZĘDAMI I
INNYMI PODMIOTAMI PUBLICZNYMI (526)

17.1. UE w ramach EFS, PO WER 4.1 (Realizator projektu -  Polskie Stowarzyszenie Osób 
z Niepełnosprawnością Intelektualną).

17.2. 20/POWER-4.1/UG/2017 z dnia 01.06.2017 r.
17.3. Kraków / Kraków i okolice.
17.4. 01.06.2017-30.11.2017.
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17.5. Cel: wsparcie (typu asystenckiego) dla osób niepełnosprawnych (pilotaż -  osoby
z niepełnosprawnością wzroku) w kontaktach z urzędami, szpitalami i innymi tego typu 
podmiotami.

17.6. (1) Przygotowanie dokumentacji do prowadzenia usług asystenckich; (2) Realizacja usług 
asystenckich -  przetestowanie modelu prowadzenia usługi; (3) Ewaluacja i ocena usługi
i sposobu jej prowadzenia.

17.7. Osoby z niepełnosprawnościami chcące skorzystać z usługi na terenie Krakowa i okolic.
Z usług skorzystało łączne 17 osób.

17.8. (a) Liczba godzin wsparcia: 261/200; (b) Poziom zadowolenia klientów ze zrealizowanej 
usług: 100%/75%; Liczba unikalnych wejść na stronę projektu: 1006/800.

17.9. 46.595,00zł/46.595,00 zł.

18. POMOCNE OKO (527)

18.1. UE w ramach EFS, POWER 4.3 / FIRR.
18.2. POWR.04.03.00-00-0067/16 z dn. 03.08.2017 r.
18.3. Kraków/ działania ogólnopolskie.
18.4. 01.07.2017-31.12.2018.
18.5. Cel: stworzenie i wdrożenie innowacyjnej usługi społecznej „Pomocne Oko” dla osób 

z niepełnosprawnością wzroku (zNW). Usługa ta będzie powstawała we współpracy 
z partnerem zagranicznym GeoMobile (Niemcy) i pozwoli na zdalne wsparcie OzNW 
w dostępie do informacji graficznych, niedostępnych treści elektronicznych i innych.

18.6. (1) Przygotowanie wstępnego kształtu rozwiązania we współpracy z partnerem 
zagranicznym - wizyta studyjna; (2) Opracowanie narzędzia informatycznego; (3) Wizyta 
studyjna przygotowująca do opracowania rekomendacji oraz narzędzi szkoleniowych;
(4) Opracowanie rekomendacji oraz narzędzi szkoleniowych, w tym narzędzi do 
e-learningu; (5) Przygotowanie instytucji do wdrażania rozwiązania wypracowanego we 
współpracy z partnerem zagranicznym -  szkolenia, przekazanie podręcznika i materiałów, 
organizacja webinariów, itp.; (7) Wdrożenie rozwiązania wypracowanego we współpracy
z partnerem zagranicznym.

18.7. (a) Liczba instytucji (organizacji pozarządowych i jednostek administracji publicznej), które 
zapoznają się z modelem usługi: 15; (b) Liczba pracowników i współpracowników tych 
instytucji, które wezmą udział w szkoleniu: 45; (c) Liczba instytucji, które wdrożą model 
usługi: 8.

18.8. (a) Liczba instytucji, które wdrożyły nowe rozwiązania: 8; (b) Wzrost wiedzy kadry instytucji 
(wdrażających rozwiązanie) na temat form wsparcia osób z niepełnosprawnościami oraz 
katalogu usług, jakie instytucja może świadczyć w ramach działalności statutowej: 60%;
(c) Wzrost wiedzy instytucji (wdrażających rozwiązanie) na temat możliwości pozyskania 
finansowania wdrażanego rozwiązania: 60%; (d) Wzrost kompetencji cyfrowych 
pracowników instytucji: 60%; (e) Liczba instytucji, które podjęły współpracę z partnerem 
zagranicznym w programie: 1; (f) Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem
w zakresie kompetencji cyfrowych: 45 (36 kobiet i 9 mężczyzn); (g) Liczba projektów, 
w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób 
z niepełnosprawnościami: 1; (h) Liczba publikacji skierowanych do instytucji wdrażających 
rozwiązanie: 1; (i) Liczba rozdystrybuowanych publikacji, prezentujących rozwiązanie: 45;
(j) Liczba instytucji, które zostały zapoznane z rozwiązaniem: 15; (k) Liczba szkoleń 
stacjonarnych dla instytucji wdrażających rozwiązanie: 15; (I) Liczba godzin wsparcia 
indywidualnego z zakresu wdrażania rozwiązania: 160; (ł) Liczba webinariów: 5; (m) Liczba 
modeli usługi: 1; (n) Liczba wizyt studyjnych: 2; (o) Liczba modeli usługi, wdrożonych dzięki 
współpracy z partnerem zagranicznym: 1; (p) Liczba narzędzi informatycznych: 1; (r) Liczba 
narzędzi e-learningowych: 1.

18.9. 369.338,75 z ł / 23.340,00 zł

19. KONGRES OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI I KONWENTY REGIONALNE (528)

19.1. PFRON (zad. zlec. w ramach art. 36 ust. z dnia 27.08.1997 r. o rehab. zawód, i społ. oraz 
zatrud. ON, Konkurs 1/2017) / FIRR.

19.2. ZZO/000209/06/D z dn. 01.09.2017 r.
19.3. Kraków i Warszawa / ogólnopolski.
19.4. 01.05.2017-31.12.2017.
19.5. Projekt miał na celu promocję aktywnych postaw osób z niepełnosprawnościami (OzN) oraz 

prowadzenie kampanii informacyjnej na rzecz ich integracji i przeciwdziałania ich
_________wykluczeniu społeczno-zawodowemu. Jego cel miał być realizowany poprzez organizację
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co najmniej 8 regionalnych oraz jednej ogólnopolskiej imprezy masowej -  Konwentów 
regionalnych oraz Ogólnopolskiego Kongresu osób z niepełnosprawnościami.

19.6. (1) Organizacja co najmniej 8 konwentów regionalnych -  zrealizowano 14 Konwentów 
(we Wrocławiu, Opolu, Ostródzie, Białymstoku, Krakowie, Częstochowie, Gdańsku,
Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i Zielonej Górze);
(2) Organizacja Ogólnopolskiego Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami (Kongres odbył 
się 25 października 2017 r. w Warszawie, w siedzibie Uniwersytetu SWPS);
(3) Opracowanie i promowanie głównych postulatów z Kongresu i Konwentów -  wytycznych 
do nowego systemu wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami.

19.7. Osoby z niepełnosprawnościami, ich rodziny, przedstawiciele organizacji działających na 
ich rzecz -  wartość zakładana: min. 600 uczestników z niepełnosprawnościami, osiągnięta: 
1422 osób uczestniczących bezpośrednio w 14 Konwentach Regionalnych i Ogólnopolskim 
Kongresie Osób z Niepełnosprawnościami, + duża grupa odbiorców transmisji on-line 
Kongresu (2985 otwartych transmisji), z czego zdecydowaną większość stanowiły osoby
z niepełnosprawnościami.

19.8. (a) Wskaźnik nakładu (iloraz kwoty dofinansowania oraz szacowanej liczby osób do których 
dotarła treść kampanii: 0,007865/2.46; (b) Pierwszy wskaźnik rezultatu -  szacowana liczba 
osób do których dotarła treść kampanii (wskaźnik dotarcia): Planowany: 19.895.586/70.000; 
(c) Drugi wskaźnik rezultatu -  szacowana liczba osób u których nastąpiła zmiana postaw 
(wskaźnik wpływu): 1.087.900/1.000.

19.9. 171.922,03 z ł/  156.469,26 zł.

20. RODZICU, NIE JESTEŚ SAM! (529)

20.1. UE w ramach EFS, PO WER 4.3 / FIRR.
20.2. UDA-POWR.04.03.00-00-W336/16-00 z dnia 29.09.2017 r.
20.3. Kraków / projekt ponadnarodowy.
20.4. 01.10.2017-31.03.2020.
20.5. Projekt realizowany przez FRR w partnerstwie z Gminą Miejską Kraków (Lider) oraz 

partnerem ponadnarodowym, którym jest Urząd ds. Socjalnych i Młodzieży we Frankfurcie 
nad Menem. Cel: zaadaptowanie i wdrożenie rozwiązań w zakresie wsparcia młodych 
rodzin do prawidłowego wypełniania roli opiekuńczo -  wychowawczej po urodzeniu dziecka. 
Projekt obejmuje wdrożenie modelu wczesnej, kompleksowej i interdyscyplinarnej opieki 
nad rodzicami z dzieckiem oraz edukację w kierunku propagowania właściwych postaw 
zdrowotnych, zmiany postawy wobec badań profilaktycznych z biernej na czynną, kontroli 
stanu zdrowia matki po porodzie i zdrowia dziecka w okresie niemowlęcym, pozyskiwania 
wiedzy na temat dostępności do świadczeń zdrowotnych przysługujących dziecku
w przypadku niepełnosprawności wrodzonej lub nabytej, a także pomocy w realizacji 
wymaganych procedur prawnych czy organizacyjnych.

20.6. (1) Przygotowanie rozwiązania we współpracy z partnerem ponadnarodowym - diagnoza 
i analiza problemu -  szczegółowe rozpoznanie w zakresie wczesnego wspomagania dla 
rodzin po urodzeniu dziecka; (2) Testowanie wypracowanego rozwiązania w 5 szpitalach 
działających na terenie Krakowa, posiadających oddziały położnicze; (3) Analiza efektów 
testowanego rozwiązania; (4) Opracowanie ostatecznej wersji modelu gotowego do 
wdrożenia; (5) Działania związane z wdrożeniem rozwiązania do praktyki;
(6) Wypracowanie rekomendacji dla instytucji.

20.7. W wymiarze testowania i wdrożenia: 5 szpitali z terenu GMK, które dysponują oddziałami 
położniczymi; W ramach testowania wdrażanego modelu wczesnego wspierania rodzin: 40 
rodzin posiadających dziecko do 3. roku życia, zamieszkujących na terenie GMK.

20.8. (a) Liczba instytucji, które podjęły współpracę z partnerem zagranicznym w programie: 2;
(b) Liczba Rodzin objętych wsparciem w ramach fazy testowania wdrażanego rozwiązania: 
40; (c) Wskaźnik rezultatu długoterminowego -  zachowanie trwałości narzędzia doradczego 
-  strony internetowej przez okres 2 lat po zakończeniu projektu: 225.000 odsłon; (d) Liczba 
instytucji, które wdrożyły nowe rozwiązania: 5; (e) Liczba opracowanych instrukcji 
wdrożenia wraz z rekomendacjami: 1.

20.9. 298903,80 z ł/  12.909,07 zł.

21. KONFERENCJA PEŁNO(S)PRAWNY STUDENT XI (530)

21.1. Urząd Miasta Województwa Małopolskiego / FIRR.
21.2. 1/2122/PS/3067/17 z dnia 07.11.2017 r.
21.3. Kraków / województwo małopolskie.
21.4. 10.11.2017-24.11.2017.
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21.5. Konferencja Pełnosprawny Student XI to wydarzenie cykliczne, stanowiące punkt 
odniesienia dla studentów z niepełnosprawnościami. XI edycja skupiała się na temacie 
nowych regulacji planowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
z uwzględnieniem wszystkich jego obszarów skierowanych do osób 
z niepełnosprawnościami. Cel: integracja społeczna osób z niepełnosprawnościami z terenu 
Małopolski oraz przeciwdziałanie ich dyskryminacji w środowisku akademickim.

21.6. (1) Rekrutacja uczestników; b) Rezerwacja sali konferencyjnej; c) Pozyskanie prelegentów 
oraz osób prowadzących dyskusje, podpisanie umów i uzyskanie materiałów 
konferencyjnych; d) Przygotowanie materiałów do dystrybucji wśród uczestników;
e) Rezerwacja cateringu, obsługa recepcji, zadania logistyczne; f) Realizacja konferencji; 
g) Realizacja działań promocyjno-informacyjnych, uwzględniających pozyskanie patronatów 
medialnych i honorowych.

21.7. Grupę docelową stanowili: studenci (niepełnosprawni i pełnosprawni), wyższe uczelnie, 
które zmierzają do podnoszenia dostępności studiów dla osób z niepełnosprawnościami, 
władze edukacyjnych (samorządowych i centralnych), odpowiedzialne za kształtowanie 
przestrzeni publicznej, instytucji zajmujących się szeroko pojętą problematyką osób
z niepełnosprawnościami, mediów i ich odbiorców z terenu Małopolski. Projekt zakładał 
udział w Konferencji 50 osób z terenu województwa małopolskiego.

21.8. (a) Liczba osób biorących udział w konferencji: 50/50; (b) Liczba instytucji objętych 
wsparciem: 20/20; (c) Wzrost wiedzy uczestników konferencji (badanie ankietą na 
zakończenie konferencji): u 92%/75%; (d) Wzmocnienie struktur uczelnianych zajmujących 
się obsługą niepełnosprawnych studentów: u 95%/50%; (e) Wzrost liczby studentów 
niepełnosprawnych na uczelniach (badanie ankietą / wywiad osobisty): u 59%/50%.

21.9. 5.000 z ł / 5.000 zł.

22. BLINDPAD - PERSONAL ASSISTIVE DEVICE FOR BLIND AND VISUALLY IMPAIRED
PEOPLE (571, 582, 584)

22.1. Komisja Europejska, 7. Program Ramowy - Europejskie badania naukowe i rozwój 
technologiczny / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Finansowanie współpracy 
naukowej z zagranicą / FIRR.

22.2. 22.2.1.611621 z dnia 30.12.2013 r.
22.3. 22.2.2. 3053/7.PR/2014/2 z dnia 30.06.2014 r.
22.4. Kraków / Projekt międzynarodowy.
22.5. 01.01.2014-31.05.2017.
22.6. Cel: utworzenie innowacyjnego urządzenia o nazwie BlindPad, wspierającego osoby

z niepełnosprawnością wzroku w edukacji, mobilności oraz codziennym funkcjonowaniu. 
BlindPad to tablet z możliwością prezentowania wypukłych grafik i map. Urządzenie ma 
stanowić praktyczne wsparcie w czasie poruszania się dla osób z niepełnosprawnością 
wzroku. Docelowo urządzenie będzie również doskonałym narzędziem do nauki 
geografii, matematyki, fizyki itd. Całość badań prowadzonych przez Fundację, miała na 
celu stworzenie najlepszej możliwej pod względem technologicznym i funkcjonalnym 
wersji urządzenia. Prowadzone były również na grupie eksperymentalnej i kontrolnej 
badania porównawcze, których wyniki udowodniły pozytywny wpływ korzystania 
z urządzenia na rozwój umiejętności poznawczych oraz proces nauczania 
u niewidomych dzieci. Osoby badane, które regularnie pracowały na urządzeniu, 
osiągały lepsze wyniki w teście na Minolta, sprawdzającym możliwości pamięci, 
rozpoznawania kształtów i myślenia abstrakcyjnego, w stosunku do osób, które nie miały 
styczności z urządzeniem.

22.7. (a) Współpraca przy tworzeniu metodologii i treści badań testowych;
(b) Przeprowadzenie badań pilotowych; (c) Przeprowadzenie dwóch tur badań 
testowych; (d) Współpraca przy tworzeniu strony internetowej projektu; (e) Nadzór nad 
dostępnością; (f) Współpraca przy tworzeniu planu upowszechniania;
(g) Upowszechnianie projektu.

22.8. Osoby niewidome i słabowidzące, które będą mogły wykorzystać przenośne urządzenie 
asystujące wykorzystane w procesie edukacji, ale także jako przenośne urządzenie 
nawigujące.

22.9. (a) Przeprowadzenie badań testowych; (b) Upowszechnianie projektu na gruncie 
krajowym.
1.9.1. 230.628,00 euro / 75.261,18 zł.
1.9.2. 191.163,00 z ł / 6.870,83 zł.
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23. SOV -  SOUND OF VISION (587)

23.1. Komisja Europejska, Program Ramowy w zakresie badań i innowacji Horyzont 2020.
23.2. 643636 - Sound of Vision (SOV) - H2020-PHC-2014-2015 z dnia 05.12.2014 r.
23.3. Kraków / Projekt międzynarodowy.
23.4. 01.01.2015-31.12.2017.
23.5. Cel: zaprojektowanie, wdrożenie i przetestowanie nieinwazyjnego, przenośnego systemu 

wspierającego osoby z dysfunkcją wzroku poprzez tworzenie i przekształcanie otoczenia na 
jego dźwiękową reprezentację. To odzwierciedlenie otoczenia jest tworzone, aktualizowane 
oraz przekazywane w sposób ciągły i w czasie rzeczywistym. System SOVjest 
zaprojektowany do użytku osobom niewidomym w każdym rodzaju otoczenia (wewnętrznym 
i zewnętrznym), bez potrzeby umieszczania w nim wcześniej żadnych sensorów. System 
opiera się na przetwarzaniu obrazu 3D w dźwięki oraz informacje dotykowe przekazywane 
osobie z dysfunkcją wzroku. Projekt zawiera także moduły i zasady potrzebne do szkolenia 
odbiorców (z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości oraz gier i ma stopniowo zwiększany 
poziom trudności). W rezultacie projektu powstał prototyp systemu.

23.6. (a) Bieżące reprezentowanie interesu użytkowników na każdym etapie tworzenia systemu, 
(b) Udział w ewaluacji prototypów i ich modyfikacji, (c) Udział w projektowaniu i tworzeniu 
procedur szkoleniowych i samego szkolenia, (d) Współpracę na etapie przygotowywania 
podręcznika użytkownika systemu, (e) Monitorowanie i wspieranie partnerów 
odpowiedzialnych za poszczególne zadania w zapewnianiu pełnej dostępności nie tylko 
systemu, ale także informacji i materiałów powstających podczas projektu (np. strony 
projektu), (f) Udział w działaniach upowszechniających.

23.7. Nie dotyczy.
23.8. Powstanie prototypu i jego przetestowanie przez grupę osób z dysfunkcją wzroku: 1/1.
23.9. 140.700,00 euro / 28.890,08 zł.

24. ROZWÓJ I WDRAŻANIE PRAKTYCZNYCH STRATEGII NA RZECZ POPRAWY AKTYWNOŚCI
FIZYCZNEJ I STANU ZDROWIA MIESZKAŃCÓW EUROPY (DEVELOPMENT AND
IMPLEMENTATION PRACTICES OF STRATEGIES FOR HEALTH-ENHANCING PHYSICAL
ACTMTIES IN LOCAL COMMUNITIES ACROSS EUROPE) (590)

24.1. KE, NA Programu ERASMUS + SPORT, Łotwa.
24.2. 2015-2988/001-001 z dnia 29.10.2015 r.
24.3. Kraków / Projekt międzynarodowy / działania ogólnopolskie.
24.4. 01.01.2016-31.12.2018.
24.5. Cel: promocja sportu i innych form aktywnego spędzania czasu, a także zachęcanie władz 

miejskich, lokalnych ośrodków sportowych oraz stowarzyszeń do zwiększania dostępności 
oferty zajęć sportowych zgodnie ze strategią Unii Europejskiej. Projekt realizowany jest 
przez Fundację (Partner) w partnerstwie z: (a) Kekava Municipality Sport Agency (Łotwa, 
Koordynator), (b) Izmir Valiligi -  Miasto Izmir (Turcja), (c) Handball club Moslavina 
(Chorwacja), (d) Societa Consortile Rocca di Cerere A R.L (Włochy), (e) Raseiniai Districi 
Municipality (Litwa).

24.6. (1) Zorganizowane i realizacja pięciu (przez każdego partnera -  jednego) 4-dniowych 
szkoleń dla 5 pracowników organizacji partnerskich zaangażowanych w działalność na 
rzecz promocji sportu i strategii na rzecz poprawy aktywności fizycznej i stanu zdrowia 
mieszkańców Europy: (a) Polska: czerwiec 2016, (b) Włochy: październik 2016, (c) Turcja: 
marzec 2017, (d) Litwa: sierpień 2017, (e) Chorwacja: styczeń 2018. (2) Organizacja 
(Koordynator) konferencji podsumowującej na zakończenia projektu (dla około 100 osób);
(3) Prowadzenie lokalnych działań promocyjnych i świadomościowych (wszyscy partnerzy), 
skierowanych do lokalnych władz, innych organizacji pozarządowych, instytucji związanych 
ze sportem, mieszkańców.

24.7. Pracownicy organizacji partnerskich, zaangażowanych w działalność na rzecz promocji 
sportu i strategii na rzecz poprawy aktywności fizycznej i stanu zdrowia mieszkańców 
Europy.

24.8. (a) Liczba 4-dniowych szkoleń dla 5 pracowników organizacji partnerskich zaangażowanych 
w działalność na rzecz promocji sportu i strategii na rzecz poprawy aktywności fizycznej
i stanu zdrowia mieszkańców Europy: 5; (b) Konferencja podsumowująca na zakończenie 
projektu: 1.

24.9. 36.730,00 euro / 34.394,44 zł.
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25. WSPÓŁPRACA NA RZECZ NIEZALEŻNOŚCI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KOBIET
ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM (NETWORKING FOR IMPROVEMENT, INDEPENDENCY 
AND ENTREPRENEURSHIP TO DISADVANTAGED WOMEN) (592)

25.1. KE, NA Programu ERASMUS +, FRSE.
25.2. 2015-1-PL01-KA204-016600 z dnia 12.10.2015 r.
25.3. Kraków / Projekt międzynarodowy.
25.4. 01.09.2015-30.08.2017.
25.5. Celem projektu było wsparcie przedsiębiorczości kobiet i ich równego uczestnictwa 

w społeczeństwie obywatelskim. Dzięki wnikliwym badaniom, opracowaniu danych, 
współpracy z instytucjami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi, a przede wszystkim 
pracy i spotkaniom z kobietami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, projekt pozytywnie 
wpłynął na sytuację: uczestników projektu, organizatorów, środowisk lokalnych, instytucji 
decyzyjnych. Projekt realizowany był prze Fundację (Koordynator) w partnerstwie z:
(a) Fundacion Cibervoluntarios (Hiszpania), (b) Associazione Moltivolti Capovolti (Włochy), 
(c) Kocarli lice Milli Egitim Mudurlugu (Turcja), (d) Integration For Alla (Szwecja).

25.6. Organizacja i realizacja 6 działań ponadnarodowych, związanych z uczeniem się:
(a) 3 krótkie działania szkoleniowe dla pracowników (Hiszpania, Polska, Włochy),
(b) 3 mobilności łączone dla dorosłych słuchaczy (Hiszpania, Polska, Włochy).

25.7. 500 kobiet zagrożonych wykluczeniem społecznym, pracodawcy, organizacje pozarządowe.
25.8. Liczba kobiet, do których dotrze informacja o projekcie: 500/500; Liczba pracowników, 

objętych bezpośrednim wsparciem: 36/36; Liczba beneficjentek, objętych bezpośrednim 
wsparciem: 36/36.

25.9. 24.990,00 euro / 52.000,07 zł.

Do sukcesów rzeczniczych Fundacji (2017) można zaliczyć między innymi:

• animowanie ruchu obywatelskiego środowiska osób z niepełnosprawnościami poprzez organizację 
III Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami, w który włączyło się ponad 50 organizacji oraz około 
3500 osób,

• zainicjowanie 14 Konwentów Regionalnych poprzedzających III Kongres Osób 
z Niepełnosprawnościami i współorganizowanie części z nich,

• opracowanie nowego systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami, który był dyskutowany 
i konsultowany podczas Konwentów i Kongresu,

• promowanie nowego systemu wsparcia podczas spotkań z decydentami na poziomie centralnym 
i samorządowym,

• rozwinięcie metodologii monitoringu wdrażania Konwencji o prawach osób
z niepełnosprawnościami na poziomie lokalnym i centralnym oraz realizacja tego monitoringu,

• konsultacje dotyczące Konstytucji dla Nauki -  nowelizacji Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym 
w porozumieniu i współpracy z przedstawicielami wyższymi,

• współpraca z przedstawicielami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie 
kształtowania przepisów, dotyczących funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami 
w środowisku akademickim,

• organizację XI konferencji „Pełno(s)prawny Student”, kierowanej do uczelnianych pełnomocników 
oraz biur ds. studentów niepełnosprawnych,

• przeprowadzenie badania wśród uczelni na temat usług wsparcia dla studentów i doktorantów 
z niepełnosprawnościami,

• przeprowadzenie szeregu szkoleń dla uczelni na temat dostępności szkolnictwa wyższego,

• promocję dobrych praktyk samorządów w zakresie działań na rzecz osób z 
niepełnosprawnościami w ramach IX konkursu Samorząd Równych Szans,

• współorganizację regionalnych edycji konkursu Samorząd Równych Szans w województwach 
małopolskim oraz śląskim,

• przeprowadzenie działań interwencyjnych w zakresie wdrożenia edukacji włączającej uczniów ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, •

• upowszechnianie tematyki echolokacji jako metody orientacji przestrzennej do debaty naukowej,
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monitoring jakości oraz ilości audiodeskrypcji w programach telewizyjnych,

przeprowadzenie szeregu audytów dostępności publicznych serwisów internetowych,

przeprowadzenie szeregu szkoleń na temat dostępności publicznych serwisów internetowych,

członkostwo i udział w pracach Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych 
przy Pełnomocniku Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych,

członkostwo i udział w pracach Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Osób Niepełnosprawnych.

I I najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

1.2 Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego
(Należ/ wskazać j^dng lub więcej pozycji)

□  gmina 

I I kilka gmin 

I I powiat 

I I kilka powiatów

I I województwo 

I I kilka województw 

[X] cały kraj

I I poza granicami kraju

2. Informacja dotycząca liczby odbi orców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.1 Liczba odbiorców działań orgamzacn
(Należy o<zacowac liczbę odbiorcow działań organizacji iv okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osobv fizyczne

Osoby prawne

635.500

9.500

2 2 Informacje n3 temat innych (mz wymienionych w pkt 
2 1) odbiorcow, na rzecz których organizacja działała
{Np zwiczęta, zabytki)

3. Informacja dotycząca działalność' nieodpłatn ej pożytku publicznego orga i zacji w okresie sprawozdawczym

3 1 Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego tak □ me

3 2 Należy oodac informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej orjantzjc/i w- okresie sprawozdawczym wraz ze 
wskazaniem sfet/y działalności pożytku publicznego, o których mowa 
w a 't 4 ust 1 ustawy z dnia 24 kw.etmu 2CC31 o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz U z 2010 r Ni 234, d o z  1536, z  

pozn zm ), o także kodu 'ów PKP 200 odpowiadającego/ych tej 
działalności Jeśli organizacja prowadzi więcej mz 3 rodzaje 
działalności nieodpłatnej należy podać informację na temat trzech 
głównych lodzaiów działalności (pcdame maksymalnie 3 kodów), 
zaczynając od głównego przedm iotu działalności

Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych

szczegółowy opis 
prowadzonych działań 
został przedstawiony 
w pkt. 1

88.10.Z

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku pub cznego w okresie prawozdawczym

4 1 Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego 1 1 tak [X] nie

4 2 Na'ety podać informację na temat pizedmiotu działalności 
odpłatnej organizacji w oKiesie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku puhhczneąo, o których mowo 
w art 4 ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku 
publicznego i o wolordanaae o także kodu/ńw ■ 2 
odpowiadaiacego, yrh te; działalności Jeśli organizacja ot owadzi 
więcej mz 3 'oJzaje działalności odpłatnej, należy poaać mfurmacię na 
temat tizech głównych rodzaje w działalności (podanie m aksym aln i3 
kodów/, zaczynając od g łównego przedm iotu działalności

Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)
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5- Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5 1 Organizacja prowadziła działalność gospodarczą 1 1 tak ^  nie

5 2 Nulezy podać informację na temat przedmiotu działalności 
gospodarczej organizacji wraz z opisem tei działalności w okresie 
sprawozdawczym, a także kodu/ow PKD ''007 odpowtadającego/ych 
tej działalności Jeśli organizacja prowadzi więcej mz 3 rodzaje 
działalności gospodarczej, należy podać informację na temat trzech 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), 
zaczynając od głównego przedm iotu działalności

Numer kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

lik Przychody koszty organie ' \ żytku publicznego w  oi sie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1 1 Łączna kwota przychodów organizacji ogołem (zgodnie z rachunkiem wymków/zysków i strat) 5 017 037,04 zł

a; przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 5 017 037,04 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) Przychody finansowe 0,00 zł

e) Pozostałe przychody 0,00 zł

2 Informacja o źródłach \ zy chód ów c "gam icji

2.1 Przychody z 1% podatku dochodowego od osob fizycznych 5 183,70 zł

2 2 Ze źródeł publicznych ogółem 4 861 439,88 zł

a) ze środkow europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych 2 543 244,45 zł

b) ze środków budżetu państwa 300 296,22 zł
c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego 5 000,00 zł
d) ze środkow państwowych funduszy celowych 2 012 899,21 zł

2.3 Ze źródeł prywatnych ogółem 146 344,67 zł

a) ze składek członkowskich 0,00 zł

b) z darowizn od osób fizycznych 143 797,47 zł

c) z darowizn od osób prawnych 0,00 zł
w tym

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest) 0,00 zł

e) ze spadków, zapisów 0,00 zł

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych) 0,00 zł

2 4. Z innych źródeł 6 615,99 zł
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3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3 1 Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień roku 
sprawozdawczego 11,30 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w okresie 
sprawozdawczym ogółem 0,00 zł

3 3 Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym 
(w szczególności określone w pkt II 1 1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

1 - - zł

3 4 Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników podatku 
dochodowego od osob fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków pochodzących % 
podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

1 - - zł

4. Informacje o poniesionych . osztach w okresie sprawozdawczym Koszty ogołem

W tym wysokość 
kosztów

finansowana z 1% 
, odatku

dochodowego od 
c fizycznych

4 1 k oszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem 4 966 406,53 zł 0,00 zł

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 4 945 352,32 zł 0,00 zł

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 zł 0,00 zł

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej 0,00 zł

d) koszty finansowe 21054,21 zł

e) koszt?/ administracyjne 0,00 zł

f) pozostałe koszty ogółem 0,00 zł 0,00 zł

4 2 Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozy kiwaniem 1% podatku doci dowe*: Gd 

ObOb fizycznych 0,00 zł

5. Wynik działalno.' odpłatnej i ni< odpłatnej pożył ku publicznego lub dział ci gospodarczej organizacji pożytk p biicznego 
w okresie sprawozdawczym

5 1 Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 71684,72 zł

5 2 Wynik działalności odpłatnei pożytku publicznego 0,00 zł

5 3 Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

w tym wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł
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1 Organizacja korzystała z następujących zwolmen

(Należy wskazać jedną lud więcej pazycj' wraz z kwotą prz\'7.nanego 
zwolnienia)

D  z podatku dochodowego od osób prawnych 

□  z podatku od nieruchomości 

D  z podatku od czynności cywilnoprawnych 

D  z podatku od towarów i usług 

K I z opłat skarbowych: 85,00 zł 

K  z innych zwolnień 

-> jakich?  FGŚP -  1 493,24 zł 

I nie korzystała

^ Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania pizez jednostki 
publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku 
publicznego, zgodnie z art 23a ust 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i 
telewizji (Dz U z 2011 r Nr 43, poz 226, z późn zm )

□  tak 

K  nie

3 Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach prawa 
własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa lub 
jednostek samorządu terytorialnego, lub zawarła na preferencyjnych warunkach 
z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub użyczenia i 
przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości następujące prawo 
(Należy wskazać jedną lub więcei oozvąi)

własność

użytkowanie wieczyste 

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa 

K  nie korzystała

ersonel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy or3Z osoby zatrudnione na podst wie urnowy cywilnopr wnej

1 1 Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudniane w organizacji na podstawie stosunku procy (etat 
lub częśc etatu) w okresie sprawozdawczym nawet jeśli obecnie nie są juz zatrudnione w crgamzacj’)

45 osób

1.2 Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na pełne etaty 
lAhv określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione no podstawie stosunku pracy w poszczególnych 
miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np 0,5 w przypadku osoby zatrudnionei na p r ł 
etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12 Wynik wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

40 etatów

1.3 Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 241 osób
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2. Członkowie

2 1 Organizacja posiada członków

2 2 Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

□  tak me

osób fizycznych

osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3 1 Organizacia korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawg z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalność pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami sq osoby 
fizyczne które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie ud tego, czy $q to tak □ me
osohy niezwigzane z organizacja, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi nu podstawie umowy cywilnoprawnej 
czy przedstawiciele władz oiganizacn)

3 2 Liczba wolontariuszy wvkonuiacvch świadczenie na rzecz orgamzacn przez okres krótszy mz 30 dni
(Każdy wolontarusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w  okresie 
sprawozdawczym i czasu pracy)

15 osób

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie umowy 
w cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 13 osób

tym . * . , b) inne osoby 2 OSG-/

3 3 Liczba wolontariuszy wvkonuiacvch świadczenie na rzecz orgamzacn przez okres od 30 dni do 6 miesięcy'
(każdy wolontariusz powinien być hczony tylko raz, niezależnie od !'czbv świadczeń wykonanych na rzacz organizacji w okresre 
sprawozdawczym)

144 osoby

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie umowy 
w cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 57 osób
tym ...............

b) inne osoby 87 osób

3 4 Liczba wolontariuszy wykonuiacych świadczenie na rzecz orgamzacn przez okres dłuzszy mz 6 miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien byc liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w  okresie 
sprawozdawczym)

50 osób

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie umowy 
cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 29 osób

b) inne osoby 21 osób

VI, Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1 Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 2 986 866,43

a) z tytułu umów o pracę 1 950 921,33 zł

-  wynagrodzenie zasadnicze 1 903 793,81 zł

w tym -  nagrody 0,00 zł

-  premie 0,00 zł

-  inne świadczenia 47 127,52 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 1035 945,10 zł

2 Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom świadczącym usługi na 
podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością pożytku publicznego 2 986 866,43 zł

w a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

L̂ m bj w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 2 986 866,43 zł
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3 Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom świadczącym usługi na 
podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą organizacji 0,00 zł

4 Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu zarządzającego 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne 
Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy 1 zsumować yjszystkte kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu roku 
sprawozdawczego (wyliczając wynagrodzenie zasadnicze. nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne), 2 podzielić 
zsumowaną kwotę przez 12 (miesięcy)

9 620,94 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu kontroli lub 
nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentaiz do punktu 4}

0,00 zł

6 Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, mz organu 
zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i 
inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0,00 zł

7 Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom organizacji, wliczaiąc 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej (patrz komentarz do punktu 4)

248 905,54 zł

8 Wysokość naj'wyzszego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu zarządzającego, 
wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne 13 200,00 zł

9 Wysokosu najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto! wypłaconego członkom organu kontroli lub 
/  'zoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne 0,00 zł

10 Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, mz organu 
zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i 
inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11 Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom organizacji, 
wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

313 220,40 zł

12 Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami 
dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagtodzeń w organizacji, 
wówczas należy wpisać te uwagi w przygotowane pole)

W kwocie wynagrodzenia zasadniczego (1 903 793,81 zł) uwzględnione 
zostały stypendia stażowe, wypłacone w ciggu roku sprawozdawczego 
w łącznej wysokości 506 317,14 zł.

Vłl Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnyc h wokr- sit >pra wozdawczyui

1 Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych □  tak (El nie

2 Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

3 statutowa podstawa przyznania pożyczek piemęzn/ch

.111. or n ej a dz iłaino c zleconej organizacji pożytku publicznego przez jrgany admir straCj publicznej WOkre •• 
sprawozdawczym

1 Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego [SI tak □  nie

2 Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację 
(Należy podać nazwę zadania jego głćwny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielajgcega dotacji oiaz kwotę przyznanej dotacji)

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego 
dotacji Kwota dotacji

1 KONFERENCJA
PEŁŃ0(S)PRAWNY STUDENT XI

DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Urząd Marszałkowski 
Województwa Małopolskiego 5 000,00 zł

25



3 W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej lub państwowe fundusze celowe

7 222-15-66

tak □  nie

4 Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację 
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego 
dotacji Kwota dotacji

1
CENTRUM IM. LUDWIKA 
BRAILLE'A 2 (KONTYNUACJA) 
(PROJEKT WIELOLETNI, II ETAP)

ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFICJENTÓW 
PROJEKTU)

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych 294 462,00 zł

2

TYFLOTECHNICZNA 
PLATFORMA MEDIALNA 
(PROJEKT WIELOLETNI, 
III ETAP)

ZAPEWNIENIE OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM 
DOSTĘPU DO INFORMACJI 1 
SPEGALISTYCZNYCH USŁUG

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych 278 686,00 zł

3

BLINDPAD - PERSONAL 
ASSISTIVE DEVICE FOR BUND 
AND VISUALLY IMPAIRED 
PEOPLE

FINANOWANIE WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ Z 
ZAGRANICĄ

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego 191163,00 zł

4

STAŻ W ADMINISTRACJI 
PUBLICZNEJ DROGĄ DO 
ZATRUDNIENIA NA OTWARTYM 
RYNKU PRACY (PROJEKT 
WIELOLETNI, II ETAP)

WEJŚCIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA 
OTWARTY RYNEK PRACY

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych 1 264 851,00 zł

5

KONTYNUACJA PROWADZENIA 
PLACÓWKI WSPARCIA 1 
ROZWOJU OSOBISTEGO OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH W 
OKRESIE 2016-2018 (PROJEKT 
WIELOLETNI,
1 ETAP)

ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFIGENTÓW 
PROJEKTU)

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych 378 000,00 zł

6
STAŻE DROGĄ DO 
ZATRUDNIENIA NA OTWARTYM 
RYNKU PRACY

WEJŚCIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA 
OTWARTY RYNEK PRACY

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych 495 600,00 zł

7
CENTRUM IM. LUDWIKA 
BRAILLE'A 3 (KONTYNUACJA)

ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFIGENTÓW 
PROJEKTU)

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych 314 339,28 zł

8

KONTYNUACJA PROWADZENIA 
PLACÓWKI WSPARCIA 1 
ROZWOJU OSOBISTEGO OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH W 
OKRESIE 2016 -  2018, PROJEKT 
WIELOLETNI, II ETAP

ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH (BENEFIGENTÓW 
PROJEKTU)

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych 417 812,82 zł

9
TYFLOTECHNICZNA 
PLATFORMA MEDIALNA

ZAPEWNIENIE OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM 
DOSTĘPU DO INFORMAGI 1 
SPEGALISTYCZNYCH USŁUG

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych 233 152,73 zł

10
KONGRES OSÓB Z 
NIEPEŁNOSPRAWN OŚCIAMI 1 
KONWENTY REGIONALNE

UPOWSZECHNIANIE POZYTYWNYCH POSTAW 
SPOŁECZNYCH WOBEC OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 1 WIEDZY DOTYCZĄCEJ 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych 171 922,03 zł



IX. Informacja doły- - i.e s realizowanych przez organizację pożytku pub ernt ;o w okresie sprawozdawczym zamówień publicznych
(.' riezyw; l ć r e a f l z -  z 1 1 , 'a i  .. cznev.ro m er , * jw yzJn : '9$tyar 21 >4 r - /  wozar ,0 . en publicznych (Dc. U z 2010 r Ni
113, doz. 759, z /- ' rn > • :)■ . c  ■ ■ jrychr su - ęp/v< - wm »w y,rp,zar n 1 , któ> 'h v. -  *ćr pr. h  czyta wyrażone) *,v

,£> ń rów now artośc i kw o ty  14 .000euro)

1 W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne □  tak me

2 Informacja na temat realizowanych zamówień 1 kwot otrzymanych na ich realizację

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

zł

X. lnformacj‘e uzupełniające

1 Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% ogólnej 
liczby głosów w organie stanowiącym spółki

Nazwa spółki Siedziba spółki
% udziałów lub 

akcji w 
kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Utilitia Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością ul. Jana Pawła II 64, 32-091 Michałowice 99% 99 %

2 Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3 Infoimacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

Lp Organ kontrolujący Liczba kontr 0I1

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu 
Społecznego, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Finansów Generalny Inspektor Informacji Finansowej, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 
Warszawa

4 Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
’ eśma 1994 r o rachunkowości (Dz U z 2009 r Nr 152, poz 1223, z późn zm ) lub rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych 
organizacji pożytku publicznego (Dz U Nr 285, poz 2852)

tak □  nie

5 Dodatkowe informacje
(Można wpisać w pomzsze pole inne informacje, którymi onjamzacja chciałaby poozielić się z op>niq pubnezng)

. Jf . :*; n/t| * t^7WVIJ Reęionainecju

Czytelny podpis osoby upoważnionej lub 
podpisy osób upoważnionych do składania 

oiwiadczeh woli w imieniu organizacji ■. i/ ,u  1 'in z

Data wypełnienia 
sprawozdania 3? KAS w  .7

(imię i nazwisko) (dd-mm-rrrr)



r


