SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI FUGA MUNDI ZA ROK 2007

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
Członkowie zarządu
1.
2.
3.
4.

Marek Piasecki— Prezes Zarządu, zim. ul. Kaprysowa3/l, 20-843 Lublin
Marek Stępniak - Wiceprezes Zarządu, zarn. Dębówka I 7B, 20-823 Lublin
Wiesław Piasecki — Członek Zarzadu, zim. ul. Herbowa 15/5, 20-551 Lublin
Dorota Katarzyna Lukasiewicz — Członek Zarządu, zam. ul. Dr. Męcz. Majdanka 5/16,
20-325 Lublin

Cele statutowe Fundacji:
Główny cel Fundacji:
Celem Fundacji jest wyrównywanie szans osobom niepełnosprawnym i osobom należącym do grup dyskryminowanych i
wykluczonych społecznic 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.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

organizowanie, finansowanie i prowadzenie obozów i turnusów rehabilitacyjnych dla niepełnosprawnych i ich
rodzin;
promowanie rodziny oraz zagadnień związanych z prokreacją wśród osób niepełnosprawnych, pomoc w leczeniu i
finansowaniu kosztów leczenia bezpłodności u niepełnosprawnych osób, organizowanie spotkań matek
niepełnosprawnych w celu dzielenia się doświadczeniami macierzyństwa, organizowanie odczytów na temat
prokreacji z udziałem specjalistów z tego zakresu;
pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb socjalno - bytowych, organizowanie zbiórek żywności, odzieży,
węgla oraz pomoc finansowa w uiszczaniu opłat czynszowych za mieszkania znajdujących się w trudnej sytuacji
materialnej;
pomoc w leczeniu., zaopatrzenie w leki oraz inny sprzęt rehabilitacyjno - leczniczy, organizowanie zbiórek leków i
sprzętu rehabilitacyjno - leczniczego;
organizowanie, finansowanie i prowadzenie poradnictwa psychologicznego dla osób niepełnosprawnych, osób
należących do grup dyskryminowanych i wykluczonych społecznie oraz ich rodzin, pomoc w rozwiązywaniu
konfliktów
w
rodzinie,
pomoc
w zaakceptowaniu faktu niepełnosprawności;
organizowanie, finansowanie i prowadzenie poradnictwa informacyjnego w zakresie podjęcia zatrudnienia,
uzyskania sprzętu rehabilitacyjnego, udostępnianie publikacji, ulotek informacyjnych wydawanych przez instytucje
działające na rzecz osób niepełnosprawnych;
inicjowanie i podejmowanie działalności promocyjnej na rzecz integracji osób niepełnosprawnych oraz osób
należących do grup dyskryminowanych i wykluczonych społecznie ze społecznością lokalną, organizowanie
seminariów, szkoleń, działalności wydawniczej oraz współpraca ze środkami masowego przekazu. z władzami
lokalnymi oraz organizacjami pozarządowymi;
doradztwo zawodowe oraz wspomaganie i podejmowanie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej oraz
tworzenia miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych oraz osób należących do grup dyskryminowanych i
wykluczonych społecznie, współpraca z instytucjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych oraz
przekazywanie
informacji
pracodawcom
o preferencyjnych warunkach tworzenia miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych;

9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

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 oraz
organizowanie rajdów samochodowych dla osób niepełnosprawnych;
działania zmierzające do tworzenia infrastruktury rehabilitacyjnej, edukacyjnej i socjalnej, organizowanie
ośrodków wypoczynkowo-rehabilitacyjnych dla niepełnosprawnych i ich rodzin, zachęcanie rad gmin do tworzenia
ośrodków rehabilitacyjnych z funduszy odpowiednich instytucji przy istniejących ośrodkach zdrowia; tworzenie
warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywizacji zawodowej, zatrudnienia chronionego oraz wspieranie
zatrudnienia i samo-zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy;
pomoc finansowa osobom niepełnosprawnym w zakupie i remoncie wózków inwalidzkich, wózków spalinowych,
pojazdów specjalnie oprzyrządowanych oraz specjalistycznego oprzyrządowania do pojazdów umożliwiających
osobie niepełnosprawnej ich samodzielne prowadzenie, organizowanie zbiórek w/w sprzętu, udzielanie informacji
o warsztatach instalujących oprzyrządowanie inwalidzkie, współpraca z ośrodkami szkolenia kierowców w
orgazli7owanw i finansowanie kursów prawa jazdy dla osób niepełnosprawnych;
działania zmierzające do znoszenia barier architektonicznych i komunikacyjnych, przedstawianie obiektów
użyteczności publicznej niedostosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych odnośnym władzom, pomoc i
informowanie osób niepełnosprawnych co do możliwości korzystania z funduszy na likwidację barier w domach
osób niepełnosprawnych;
pomoc w zaspokojeniu potrzeb duchowych i religijnych osób niepełnosprawnych I ich rodzin, organizowanie
rekolekcji, pielgrzymek, współpraca z parafiami kościołów różnych wyznań.
organizowanie, finansowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej dla osób niepełnosprawnych oraz osób
należących do grup dyskryminowanych i wykluczonych społecznie na każdym poziomie kształcenia, w tym na
poziomie wyższym; prowadzenie promocji i wspomaganie edukacji;
organizowanie, finansowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej dla organizacji pozarządowych, szkół,
urzędów i instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych, osób należących do grup dyskryminowanych i
wykluczonych społecznie oraz ich rodzinom, a także dla asystentów osób niepełnosprawnych oraz wolontariuszy
służących pomocą osobom niepełnosprawnym, osobom należącym do grup dyskryminowanych i wykluczonych
społecznie oraz ich rodzinom;
organizowanie, finansowanie i prowadzenie d7ib wykorzystujących nowe technologie informacyjne i
telekomunikacyjne w aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i osób należących do grup
dyskryminowanych i wykluczonych społecznie, w tym w dziedzinie edukacji (edukacja na odległość) i
zatrudnienia (forma pracy zdalnej, czyli telepraca);
organizowanie, finansowanie i prowadzenie działań mających na celu promocję i wspieranie zatrudnienia oraz
rozwoju lokalnego I regionalnego na rzecz osób niepełnosprawnych i osób należących do grup dyskryminowanych
i wykluczonych społecznie.

Opis działalności statutowej Fundacji Fuga Mundi w 2007 r.
W 2007 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 osób niepełnosprawnych. Przeprowadzonych zostało ponad 1200 godz. szkoleniowych w 8
grupach po 9 osób każda. Kursy odbyły się w sali szkoleniowej znajdującej się przy iii. 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 osiągnięcie 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 certyfikatem technologii informatycznej dla wszystkich mieszkańców Europy. Powstał z myślą o
tych, którzy muszą lub chcą wiedzieć, jak korzystać z komputera.
II. Oblicza Niepełnosprawności.
To projekt Fundacji Fuga Mundi mający na celu przełamywanie występującego często w świadomości społecznej
negatywnego stereotypu osoby niepełnosprawnej.
Zadanie polegało na wyprodukowaniu i wyemitowaniu w TVP3 O/Lublin trzynastominutowego reportażu telewizyjnego
promującego osiągnięcia osób niepełnosprawnych. Reportaż ukazuje aktywność społeczną i zawodową, w szczególności
bohaterami reportażu są osoby o największym stopniu niepełnosprawności mające wybitne osiągnięcia w obszarze
twórczości artystycznej, sportowej oraz zawodowej. Mamy nadzieję, że ich przykład będzie inspiracją do podjęcia
aktywności przez inne osoby niepełnosprawne, dotychczas bierne, „zamknięte w czterech ścianach swoich domów”.
Realizacja projektu „Oblicza Niepełnosprawności” przyczyni się do zmiany postaw społecznych wobec osób
niepełnosprawnych, w szczególności w środowisku lokalnym - zamieszkania i pracy. Zmniejszy bariery w zdobywaniu
wykształcenia i wysokich kwalifikacji zawodowych, ułatwi podejmowanie zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne.
Filmy wyemitowane zostały w lokalnej telewizji oraz prezentowane były w czasie spotkań środowiskowych. Ich kopia na
CD była udostępniona organizacjom pozarządowym oraz instytucjom działającym na rzecz osób niepełnosprawnych.
termin realizacji projektu:
kwiecień - grudzień 2007 — produkcja
lipiec sierpień 2007-emisje
•
•
•
•

26-07-2007 r. o godz. 18.50-19.05
27-07-2007 r. o godz. 1830-18.45 (powtórka)
23-08-2007 r. o godz. 18.50-19.05
05-08.2007 r. o godz. 1830-1845 (powtórka)

Adresatami projektu były społeczności lokalne woj. lubelskiego w szczególności środowisko osób niepełnosprawnych,
lokalni decydenci i potencjalni pracodawcy osób niepełnosprawnych zarówno z terenów miejskich, jaki i wiejskich oraz
małomiasteczkowych.
III. Imprezy Integracyjne.
Zadanie polegało na zorganizowaniu imprez integracyjnych:
1.
2.
3.

W Ośrodku Wypoczynkowym na Pojezierzu Łęczyńsko - Włodawskim -3 dni,
Świąteczno — noworocznej w Ośrodku Rehabilitacyjnym WIELSPIN koto Poznania - 6 dni
Turystyczno - rekreacyjny wyjazd na Węgry 10 dni.

Wśród uczestników były osoby niepełnosprawne o największym stopniu niepełnosprawności, które nie mają możliwości
korzystania z bazy turystycznej I wypoczynkowej bez specjalnego przystosowania, opiekunów i transportu. Uczestnicy mieli
możliwość aktywnego wypoczynku, rekreacji, zwiedzania oraz korzystania ze sprzętu wodnego i udziału w zawodach
sportowych i spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych z innych miast w Polsce.
IV. Jesienne Debiuty Poetyckie 2007.
Jesienne Debiuty Poetyckie 2007 to już X finał integracyjnego przeglądu twórczości młodzieży z VIII LO w Lublinie oraz
osób niepełnosprawnych podopiecznych i wolontariuszy Fundacji Fuga Mundi. Odbył się podczas uroczystej Gali Potrafisz
gdzie prezentowano osiągnięcia z różnych dziedzin osób niepełnosprawnych.
Z okazji przeglądu wydany został okolicznościowy tomik poezji w nakładzie 100 egzemplarzy, który rozdawany był podczas
imprezy. Uczestnikom przeglądu twórczości wręczono szereg nagród i wyróżnień. Talentem Roku 2007 została Urszula
Gorczyca-Kudyba oraz Aneta Wojdak.
Po raz pierwszy przyznana została także nagroda honorowa, która wręczona została Joannie Pąk z Fundacji Fuga Mundi.
laureatce - Talentowi Roku dwóch poprzednich edycji przeglądu.

Gościem honorowym i patronem przeglądu był Stanisław Andrzej Łukowski - wybitny lubelski poeta, prozaik, publicysta i
krytyk literacki, członek ZLP.
W ramach zadania przygotowano również piosenkę okolicznościową pt. „Potrafisz” oraz nakręcono do niej teledysk.
Piosenka i teledysk ma charakter integracyjny - występują w niej osoby niepełnosprawne. Jest on emitowany na antenie
Radia Lublin i TVP3 O/LubIin
termin realizacji zadania:
listopad - grudzień 2007
V. Asystent Osoby Niepełnosprawnej.
Realizacja zadania polegała na przeprowadzeniu wyjazdowego (z zakwaterowaniem i wyżywieniem) trzydniowego szkolenia
„Asystent Osoby Niepełnosprawnej”.
Szkolenie przyczyniło się do lepszego przygotowania 18 uczestników szkoleń, wśród których byli wolontariusze. przyjaciele,
członkowie rodzin i opiekunowie do pomocy asystenckiej osobom niepełnosprawnym, w szczególności z
niepełnosprawnością narządu ruchu. Osoby przeszkolone stanowią kadrę opiekunów podczas organizowanych
wczasorekolekcji, spotkań i wyjazdów integracyjnych, będą mogły pomagać osobom niepełnosprawnym w ich
funkcjonowaniu w szkole, na uczelni oraz służyć pomocą w wykonywaniu innych czynności dnia codziennego.
Asystent osobisty stwarza możliwość niezależnego życia w szczególności o największym stopniu niepełnosprawności. W
rezultacie szkolenia rozpowszechniona zostanie idea usług asystenckich, która funkcjonuje w wielu krajach Unii
Europejskiej. Ma ona szczególne znaczenie rehabilitacyjne i integracyjne
VI. „Dator Laboris - Dawca Pracy”.
Celem projektu była promocja zatrudnienia osób niepełnosprawnych wśród pracodawców poprzez nagradzanie dołaych
praktyk w zatrudnianiu tej grupy osób oraz dostarczanie wiedzy i informacji na tematy związane z aktywnością zawodowa
osób niepełnosprawnych.
Powyższy cel został zrealizowany poprzez trzy główne działania:
1. Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu „Dator Laboris - Dawca Pracy”.
Wyłoniono 3 laureatów nagrody Dator — Laboris Dawca Pracy w kategorii „Pracodawca Miesiąca”. Wyłoniono laureata
nagrody Dator Laboris - Dawca Pracy w kategorii „Pracodawca Roku”
2. Przygotowanie i wydanie publikacji poświeconej zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Wydano pracę zbiorowej pod redakcją dr Jacka Suwaka pt. „Psychospołeczne problemy zatrudniania osób
niepełnosprawnych. Materiały
z konferencji pt. „Dator Laboris - Dawca Pracy”.”
3. Zorganizowanie konferencji poświeconej zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Zorganizowano konferencję „Dator Laboris — Dawca Pracy” w dniu 12.12.2007, podczas której wręczono statuetkę
„Dator Laboris - Dawca Pracy”, list gratulacyjny od Prezydenta RP Pana Lecha Kaczyńskiego dla Pracodawcy Roku 2007 Zakładów Tytoniowych Sp. z o.o. Lublin
Osiągnięto rezultaty projektu w zakresie: promocji zatrudnienia osób niepełnosprawnych wśród pracodawców, promocji
dobrych praktyk w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, dostarczaniu wiedzy i informacji adresatom projektu na temat
problematyki zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
Termin realizacji: I 1.10.2007 —31,12,2007 r.
Program: Rządowy Program - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
VII. Realizacja projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
1. 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 ulub 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 1-22 w Radiu Lublin,
artykuły prasowe - w każdy piątek w Kurierze Lubelskim,
strona internetowa pod adresem www.ffm.pl/potraflsz

Projekt realizowany jest od 0l września 2005 r. do 29 lutego 2008 r.
2. Projekt „Mapa Drogowa do Pracy”
Fundacja Fuga Mundi od 2004 roku prowadzi, zarejestrowaną w MGiP, Agencję Zatrudnienia dla Osób Niepełnosprawnych.
Fundacja Fuga Mumii posiada stosowne certyfikaty, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy (Dz.U.04.99.I00l). Agencja realizuje projekt Mapa drogowa do pracy
W ramach Agencji Zatrudnienia prowadzone są podstawowe usługi rynku pracy w zakresie:
•
•
•
•

poradnictwa zawodowego;
pośrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych obywateli polskich;
doradztwa personalnego.

Oprócz podstawowych usług rynku pracy, świadczone są:
•
•
•

pomoc psychologiczna i prawna;
poradnictwo w zakresie rehabilitacji zawodowej i rozwoju zawodowego;
wsparcie Klientów Agencji Zatrudnienia wolontariacie podejmowaniu wolontariatu (staże wolontariackie
traktujemy jako nabywanie pierwszych doświadczeń zawodowych).

Od początku stycznia 2006 roku (w ciągu dwóch lat działalności 2006 i 2007) dzięki naszej Agencji Zatrudnienia dla Osób
Niepełnosprawnych spośród 2450 zarejestrowanych Klientów:
•
•
•
•
•
•

390 osób podjęło pracę;
120 osoby włączyły się w grono wolontariuszy;
305 osób wzięło udział w warsztatach aktywizacji zawodowej;
185 osoby podjęły szkolenie;
30 osób podjęło naukę w szkole;
90 osób podjęło kurs w Ośrodku Szkoleniowym Fundacji Fuga Mundli.

Pracodawcy chcąc zarejestrować swoje oferty pracy w bazie danych Agencji Zatrudnienia mogą skorzystać z formularza
dostępnego na stronie internetowej www.praca.ffm.pl
Wszystkie usługi Agencji Zatrudnienia realizowane są bezpłatnie.
Projekt „Mapa drogowa do pracy” w 2007 roku był finansowany z następujących źródeł:
1. Nr umowy: DWF_2_l .5j140
Termin realizacji: 01.10.2006 r.— 31.03.2008 r.

Program: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich; Priorytet I. Aktywna polityka rynku pracy oraz
integracja zawodowa i społeczna Działanie 1.5. Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup
szczególnego ryzyka; Schemat a) Wspieranie osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.
2. Nr umowy: 46/WUFJOO3 l/IV/05/F
Termin realizacji: 01.12.2005 r. —31.03.2008 r.
Program: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich; Priorytet I. Aktywna polityka rynku pracy oraz
integracja zawodowa i społeczna; Działanie 1.4. Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych; Schemat a)
Wsparcie osób o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności na otwartym rynku pracy.
3. Nr umowy: 241
Termin realizacji: 01.09.2006 r. —31.12.2007 r.
Program: Rządowy Program - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
VIII. Inna działalność statutowa.
W ramach tej działalności priorytetem był projekt:
Modernizacja I rozbudowa Ośrodka Rehabilitacyjno-Szkoleniowego Fundacji Fuga Mundi znajdującego się przy
ul. Osmockiej 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.
Fundacja w 2007 r. przeprowadziła kolejny etap inwestycji w ramach pozyskanych środków ze źródeł prywatnych oraz
dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w dyspozycji
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego. Zostały wykonane fundamenty, ściany, strop na
całości budynku.
3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej.
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej - nie jest przewidziana w statucie.
4. Odpisy uchwał zarz4du fundacji
Rejestr Uchwal Zarządu Fundacji Fuga Mundi w Lublinie za rok 2007
Nr

Data

01/2007

02-01-2007

02/2007

04-01-2007

03/2007

04-01-2007

04/2007

04-01-2007

05/2007

28-02-2007

Treść uchwały
w sprawie porozumienia Nr WP2006/000/141032005 z PFRON „Partner 2OO6
w sprawie przyjęcia zmian zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych w Projekcie
„Potrafisz”
w sprawie przyjęcia zmian do zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych w Projekcie
„Mapa drogowa do pracy”
W sprawie przyjęcia:
1. Regulaminu zwrotu kosztów dojazdu dla uczestników szkoleń ECDL w
ramach projektu „Ma drogowa do pracy” współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego na mocy umowy Nr DWF_2_l 3_440,
2. Regulaminu Konkursu Zdobądź Staż ECDL w ramach projektu „Map.
drogowa do pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego na mocy umowy Nr DWF 213440, 0412007 04-01
2007 •
3. Aneksu nr I w sprawie zmian zasad i sposobu prowadzenia ksiąg
rachunkowych projektu - „Mapa drogowa do pracy” współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego na mocy umowy Nr DWF2I
3_440 z dnia 21 września 2006 r. o dofinansowanie projektu w ramach
Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 20042006 zawartej z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej
4. .Aneksu nr 2 do zasad i sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych projektu
..Mapa drogowa do pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego na mocy umowy Nr DWF2 1.5440 z dnia 27 września
2006 r. o dofinansowanych projektu w ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 zawartej z
Ministerstwem Pracy Polityki Społecznej
W sprawie przyjęcia:
1. Aneksu do Regulaminu zwrotu kosztów dojazdu dla uczestników szkoleń

06/2007

30-03-2007

07/2007
08/2007

31-03-2007
07-04-2007

09/2007

08-05-2007

10/2007
11/2007

08-05-2007
08-05-2007

12/2007

25-08-2007

13/2007

19-06-2007

14/2007

17-07-2007

15/2007

23-07-2007

16/2007

20-08-2007

17/2007

31-08-2007

18/2007

11-10-2007

19/2007

11-10-2007

ECDL organizowanych przez Fundację Fuga Mundi w ramach projektu
Mapa drogowa do pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego na mocy umowy Nr DWF2 1.5440 z dnia 27 września
2006 r. o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 zawartej z
Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej
2. Regulaminu zwrotu kosztów dojazdu dla Stażystów odbywających staż
zawodowy organizowany przez Fundację Fuga MWXII w ramach projektu
„Mapa drogowa do pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego na mocy umowy Nr DWF 2 I 3 440 z dnia 27
września 2006 r. o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego 05/2007
28-02-2007 Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
zawartej z Ministerstwem Pracy I Polityki Społecznej
3. Tekstu jednolitego Regulaminu zwrotu kosztów dojazdu dla uczestników
szkoleń ECDL organizowanych przez Fundację Fuga Mundi w ramach
projektu „,Mapa drogowa do pracy” współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego na mocy umowy Nr DWF2 1.5440 z
dnia 27 września 2006 r. o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego
Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 zawartej z
Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej
4. Aneksu w sprawie zmian zasad i sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych
projektu „Mapa drogowa do pracy” współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego na mocy umowy Nr DWF_2_1 3440 z
dnia 27 września 2006 r. o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego
Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 zawartej z
Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej
W sprawie przyjęcia:
1. Sprawozdaniu finansowego Fundacji Fuga Mundi za rok 2006
2. Sprawozdania z działalności Fundacji Fuga Mundi za rok 2006
W sprawie złożenia sprawozdania z działalności Fundacji Fuga Mundi za rok 2006
W sprawie przyjęcia tekstu jednolitego „Regu1aminu pracy”
W sprawie udzielenia pomocy w gromadzeniu środków finansowych na pokrycie
kosztów rehabilitacji i zakupu protezy dla Mateusza Bartnika
W sprawie realizacji projektu „Gotowi do pracy”
W sprawie dofinansowania studiów podyplomowych
W sprawie dofinansowania projektu dotyczącego poradnictwa prawnego dla osób
niepełnosprawnych
w sprawie przyjęcia
instrukcji obiegu dokumentów ogólnych obowiązującej w Fundacji Fuga Mundi
w Lublinie
w sprawie przyjęcia
Regulaminu odbywania praktyk, stażu i wolontariatu w Fundacji Fuga Mundi
w sprawie przyjęcia
1. Regulamin zwrotu kosztów podróży lokalnych i regionalnych pracowników
projektu „Mapa drogowa do pracy” 1.4
2. Regulamin zwrotu kosztów podróży lokalnych i regionalnych beneficjentów
projektu „Mapa drogowa do pracy” 1.4
3. Regulamin zwrotu kosztów podróży lokalnych i regionalnych wolontariuszy
projektu „Mapa drogowa do pracy” 1.4
4. Regulamin zwrotu kosztów dojazdu na usługi doradcza dla beneficjentów
ostatecznych projektu „Mapa drogowa do pracy” 1.5 zamieszkałych poza
terenem miasta Lublina
5. Regulamin zwrotu kosztów podróży lokalnych i regionalnych pracowników
projektu „Mapa drogowa do pracy” 1.5
W sprawie przyjęcia
realizacji zadania pod nazwą „Przegląd twórczości osób niepełnosprawnych —
Jesienne Debiuty”
w sprawie przyjęcia
1. Wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań I dokonywania wydatków
2. Procedur informacyjno — promocyjnych Europejskiego Funduszu
Społecznego w Funda9j Fuga Mundi
w sprawie
zawarcia umowy z dnia 11.10.2007 r. nr 405 1/12/2007IDZR o dofinansowanie robót
budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami
osób niepełnosprawnych. z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów pomiędzy Fundacją
Fuga Mundi i Samorządem Województwa Lubelskiego
w sprawie
1. przyjęcia do realizacji zadania dofinansowanego przez Ministerstwo Pracy i

20/2007

08-11-2007

21/2007

08-11-2007

22/2007

12-11-2007

Polityki Społecznej - Departament Pożytku Publicznego na mocy umowy nr
407 z dnia II października 2007 r.
2. przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu przyznawania nagrody ‚„Dator
Laboris -- Dawca Pracy”
w sprawie
Aneksu z dnia 08 listopada 2007 r. do umowy nr IJFFM/7104 z dnia 31.12.2006 r.
zawartej pomiędzy Fundacją Fuga Mundi z siedzibą w Lublinie, przy ul Peowiaków
12, 20 — 007 Lublin a Firmą Polimex Mostostal Siedlce S.A. z siedzibą w Warszawie,
przy ul. Czackiego 15/17, 00— 950 Warszawa
w sprawie przyjęcia
1. Instrukcji obiegu dokumentów finansowo — księgowych w Fundacji Fuga
Mundi
2. Tekstu jednolitego Regulaminu wynagradzania
3. Regulaminu zamówień publicznych w Fundacji Fuga Mundi
4. Regulaminu pracy Komisji przetargowej Fundacji Fuga Mundi
5. Aneksu do załącznika nr 1 do Regulaminu pracy przyjętego Uchwałą
Zarządu Fundacji Nr 13/2007 z dnia 7 maja 2007 r. Wykazu prac szczególnie
uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w sprawie przyjęcia.
1. Procedury świadczenia usług doradczych dla beneficjentów projektu Mapa
drogowa
do pracy w Agencji Zatrudnienia dla Osób Niepełnosprawnych w ramach działania
1.4”
2. „,Procedury przyjmowania oraz opisu zbieranych informacji od Beneficjentów
Ostatecznych w ramach projektu Mapa drogowa do pracy” w ramach działania
1.4”
3. „,Procedury rekrutacji i informowania Beneficjentów Ostatecznych o projekcie
Mapa
drogowa do pracy w ramach Działania 1.4”
4. ‚„Procedury świadczenia usług doradczych dla beneficjentów projektu Mapa
drogowa do
pracy w Agencji Zatrudnienia dla Osób Niepełnosprawnych w ramach działania
1.5”
5. „Procedury przyjmowania oraz opisu zbieranych informacji od Beneficjentów
Ostatecznych w ramach projektu Mapa drogowa do pracy w ramach działania 1.5”
6. ‚„Procedury rekrutacji i informowania Beneficjentów Ostatecznych o projekcie
Mapa
drogowa do pracy w ramach Działania 1.5

5. Przychody Fundacji.
• spadek …………………………………………………………..0,00
• zapis …………………………………………………………….0,00
• darowizny pieniężne od osób fizycznych i prawnych ……………………………………………………..216 845,54 PLN
• darowizny rzeczowe od osób fizycznych i prawnych ………………………………………………………13 947,51 PLN
• dotacje ……………………………………………………………………………………………………3807 264,18 PLN
• dochody z akcji charytatywnych ………………………………0,00
• wynik finansowy działalności gospodarczej …………………..0,00
• przychody finansowe ………………………………………………………………………………………33 672,11 PLN
• przychody operacyjne ……………………………………………………………………………………..10 000,00 PLN

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i osiągnięcia wyniku finansowe należy podać procentowy stosunek
przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych kódeł,
Nie dotyczy
6. Informacja o poniesionych kosztach na:
• realizację celów statutowych Fundacji ………………………………………………………………..3 936 936,05 PLN
• administrację (czynsze, opłaty telefoniczne i pocztowe) ………………………………………………….6 289,65 PLN
• działalność gospodarcza ………………………………nie dotyczy
• koszty finansowe ……………………………………………………………………………………………...16,55 PLN

7. Dane o:
a) Liczbie zatrudnionych w Fundacji — osób razem
- na umowę o pracę (wyszczególnić stanowisko)
Pracownicy realizujący projekty ………………………………………………45,92 osób
- w działalności gospodarczej (wyszczególnić stanowiska)
nie dotyczy
b) Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację Fuga Mundi (brutto) I 422 134,05 PLN
•
•
•
•

Wynagrodzenia …………………………………………………………………………………1 422 134,05 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 …………………………………………………………………………………1 422 134,05 PLN
nagrody …………………………………………...0.00 PLN
premie …………………………………………….0,00 PLN
inne ……………………………………………….0,00 PLN

Wynagrodzenia osób zatrudnionych w działalności gospodarczej (brutto) - nie dotyczy
•
•
•

wynagrodzenia …………………………………………………………….. nie dotyczy
nagrody ………………………………………………………………. nie dotyczy
premie …………………………………………………………… nie dotyczy

c) Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłacanego łącznie (brutto) —2 581,01 PLN
•

•

członkom Zarządu i innych organów Fundacji: - nie jest pobierane wynagrodzenie przez osoby pełniące
funkcje w
związku z pracą w organach fundacji
osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą - nie dotyczy

d) Wydatki na wynagrodzenia z umów zleceń/dzieło (brutto) - 665 577,88 PLN
e) Udzielonych przez Fundację pożyczkach pieniężnych z podziałem wg ich wysokości, ze wskazaniem
pożyczkobiorców i warunkach przyznawania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich
pożyczek - nie dotyczy
f) Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku.
Kwota na rachunku Fundacji (konto podstawowe i subkonta) ……………………………….. 813 728,77 PLN
Konto: Fundacja Fuga Mundi
Bank PEKAO S.A. III Oj Lublin Nr 18124023821111000039019318
g) Wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze
wskazaniem tych spółek. - nie dotyczy
h) Nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie - nie dotyczy
i) Nabytych pozostałych środkach trwałych o wartości jednostkowej powy2ej: .5 000,00 PLN
nie dotyczy

j) Wartości aktywów I zobowiązań Fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla
celów statystycznych.
•
•

Aktywa ……………………………………4372 530,00 PLN
Zobowiązania ……………………………1 514 292,67 PLN

8. 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 finansowy

1

Urząd Miasta Puławy

Umowa nr KKS177/2007

4750,0

0

2

Urząd Miasta Lublin

Umowa nr 15/2007

4 500,0

0

3

Urząd Miasta Lublin

Umowa nr 15b/2007

7 800,0

0

4

Urząd Miasta Lublin

Umowa nr 15a/2007

3 850,0

0

5

Urząd Miasta Lublin

Umowa nr 15c/2007

5 000,0

0

6

Urząd Miasta Lublin

Umowa nr 15d/2007

2 460,0

0

7

Miejski Ośrodek Pomocy
Rodzinie

Umowa nr 106/07

8 l00,0

0

8

Miejski Ośrodek Pomocy
Rodzinie

Umowa nr 88/07

3 000,0

0

9

Miejski Ośrodek Pomocy
Rodzinie

Umowa nr 143/07

29 100,0

0

10

Miejski Ośrodek Pomocy
Rodzinie

Umowa nr 124/DZP/D/07

4 000,0

0

11

Miejski Ośrodek Pomocy
Rodzinie

Umowa nr 123/DZP/D/07

1 500,0

0

12

Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej

Umowa nr 99/DZP/D/07

2 500,0

0

13

Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych

Umowa nr 6PA/000036/03/D
220 000,0

W trakcie

Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych

Umowa nr
13/WUE/0051/II/05/F z dn. 3108-2005 r.

2 181 400, 36

W trakcie

Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych

Umowa nr
46/WUE/0031/IV/05/F z
dn.28.11.2005r.

2 424 027, 19

W trakcie

16

Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej

Umowa nr DWF_2_1.5_440_ z
dn. 27.09.2006 r.

1 310 510, 92

W trakcie

17

Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej (FIO)

241

90 160, 00

0

18

Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej (FIO)

2726

70 760, 00

0

14

15

9. Informacje o rozliczeniach Fundacji z budżetem z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, 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 przeprowadzanych kontrolach w okresie sprawozdawczym.
W okresie sprawozdawczym zostały przeprowadzone dwie kontrole Państwowej Inspekcji Pracy 29.03.2007 r.02 1 13.04.2007 r. na podstawie upoważnienia: 113-08074-01300-861/07 i 5-6.11 2007 r. na podstawie
upoważnienia: 1C- 08032-1300-3114/2007. Kontrole obejmowały prawną ochronę pracy, techniczne
bezpieczeństwo i higienę pracy. W terminie 30 dni zostały uzupełnione zalecenia pokontrolne, pismami z dnia
17 maja 2007 r. i dnia 04 grudnia 2007 r.

Lublin, 27 marca 2008 r.
………………………….
(data sporządzenia sprawozdania)

