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S P R A W O Z D A N I E  

Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI FUGA MUNDI ZA ROK 2010 
 

 

1. Nazwa Fundacji: Fundacja Fuga Mundi  

 

Siedziba i adres: ul. Hutnicza 20 B, 20-218 Lublin 

 

Data rejestracji: 4 marca 1996 r. 

 

Nr KRS: 0000106416 

 

Nr identyfikacyjny – REGON: 430660077 

 

Członkowie zarządu: 

 

1. Marek Piasecki – Prezes Zarządu,  

2. Marek Stępniak – Wiceprezes Zarządu,  

3. Wiesław Piasecki – Członek Zarządu,  

4. Dorota Łukasiewicz – Członek Zarządu 

 

Cele statutowe Fundacji 

 

Główny cel Fundacji: 

Celem Fundacji jest wyrównywanie szans osobom niepełnosprawnym i osobom należącym do grup dyskryminowanych i 

wykluczonych społecznie oraz pomoc ich rodzinom poprzez prowadzenie kompleksowej rehabilitacji medycznej, 

fizycznej, psychicznej, społecznej i zawodowej, zgodnej z najnowszymi standardami krajowymi i międzynarodowymi. 

 

2. Formy i zakres działania Fundacji: 

 

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

2. promowanie rodziny oraz zagadnień związanych z prokreacją wśród osób niepełnosprawnych, pomoc w 

leczeniu i finansowaniu kosztów leczenia bezpłodności u niepełnosprawnych osób, organizowanie spotkań 

matek niepełnosprawnych w celu dzielenia się doświadczeniami macierzyństwa, organizowanie odczytów na 

temat prokreacji z udziałem specjalistów z tego zakresu;  

3. pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb socjalno - bytowych, organizowanie zbiórek żywności, odzieży, 

węgla oraz pomoc finansowa w uiszczaniu opłat czynszowych za mieszkania znajdujących się w trudnej 

sytuacji materialnej; 

4. pomoc w leczeniu, zaopatrzenie w leki oraz inny sprzęt rehabilitacyjno - leczniczy, organizowanie zbiórek 

leków i sprzętu rehabilitacyjno - leczniczego;  

5. organizowanie, finansowanie i prowadzenie poradnictwa psychologicznego dla osób niepełnosprawnych, osób 

należących do grup dyskryminowanych i wykluczonych społecznie oraz  ich rodzin, pomoc w rozwiązywaniu 

konfliktów w rodzinie, pomoc w zaakceptowaniu faktu niepełnosprawności;  

6. organizowanie, finansowanie i prowadzenie poradnictwa informacyjnego w zakresie podjęcia zatrudnienia, 

uzyskania sprzętu rehabilitacyjnego, udostępnianie publikacji, ulotek informacyjnych wydawanych przez 

instytucje działające na rzecz osób niepełnosprawnych;  

7. inicjowanie i podejmowanie działalności promocyjnej na rzecz integracji osób niepełnosprawnych oraz osób 

należących do grup dyskryminowanych i wykluczonych społecznie ze społecznością lokalną, organizowanie 

seminariów, szkoleń, działalności wydawniczej oraz współpraca ze środkami masowego przekazu, z władzami 

lokalnymi oraz organizacjami pozarządowymi;  

8. doradztwo zawodowe oraz wspomaganie i podejmowanie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej 

oraz tworzenia miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych oraz osób należących do grup dyskryminowanych i 

wykluczonych społecznie, współpraca z instytucjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych oraz 

przekazywanie informacji pracodawcom o preferencyjnych warunkach tworzenia miejsc pracy dla osób 

niepełnosprawnych;  

9. organizowanie imprez i zawodów sportowych dla osób niepełnosprawnych oraz osób należących do grup 

dyskryminowanych i wykluczonych społecznie, turnieje tenisa stołowego, zawodów łuczniczych, wyścigi na 

wózkach inwalidzkich oraz organizowanie rajdów samochodowych dla osób niepełnosprawnych;  

10. działania zmierzające do tworzenia infrastruktury rehabilitacyjnej, edukacyjnej i socjalnej, organizowanie 

ośrodków wypoczynkowo-rehabilitacyjnych dla niepełnosprawnych i ich rodzin, zachęcanie rad gmin do 

tworzenia ośrodków rehabilitacyjnych z funduszy odpowiednich instytucji przy istniejących ośrodkach zdrowia; 

tworzenie warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywizacji zawodowej, zatrudnienia chronionego oraz 

wspieranie zatrudnienia i samo-zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy; 
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11. pomoc finansowa osobom niepełnosprawnym w zakupie i remoncie wózków inwalidzkich, wózków 

spalinowych,  pojazdów specjalnie oprzyrządowanych oraz specjalistycznego oprzyrządowania do pojazdów 

umożliwiających osobie niepełnosprawnej ich samodzielne prowadzenie, organizowanie zbiórek w/w sprzętu, 

udzielanie informacji o warsztatach instalujących oprzyrządowanie inwalidzkie, współpraca z  ośrodkami 

szkolenia kierowców w organizowaniu i finansowanie kursów prawa jazdy dla osób niepełnosprawnych;  

12. działania zmierzające do znoszenia barier architektonicznych i komunikacyjnych, przedstawianie obiektów 

użyteczności publicznej niedostosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych odnośnym władzom, pomoc i 

informowanie osób niepełnosprawnych co do możliwości korzystania z funduszy na likwidację barier w 

domach osób niepełnosprawnych; 

13. pomoc w zaspokojeniu potrzeb duchowych i religijnych osób niepełnosprawnych i ich rodzin, organizowanie 

rekolekcji, pielgrzymek, współpraca z parafiami kościołów różnych wyznań.  

14. organizowanie, finansowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej dla osób niepełnosprawnych oraz osób 

należących do grup dyskryminowanych i wykluczonych społecznie na każdym poziomie kształcenia, w tym na 

poziomie wyższym; prowadzenie promocji i wspomaganie edukacji; 

15. organizowanie, finansowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej dla organizacji pozarządowych, szkół, 

urzędów i instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych, osób należących do grup 

dyskryminowanych i wykluczonych społecznie oraz ich rodzinom, a także dla asystentów osób 

niepełnosprawnych oraz wolontariuszy służących pomocą osobom niepełnosprawnym, osobom należącym do 

grup dyskryminowanych i wykluczonych społecznie oraz ich rodzinom;  

16. organizowanie, finansowanie i prowadzenie działań wykorzystujących nowe technologie informacyjne i 

telekomunikacyjne w aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych  

i osób należących do grup dyskryminowanych i wykluczonych społecznie, w tym w dziedzinie edukacji 

(edukacja na odległość) i zatrudnienia (forma pracy zdalnej, czyli telepraca);  

17. organizowanie, finansowanie i prowadzenie działań mających na celu promocję i wspieranie zatrudnienia oraz 

rozwoju lokalnego i regionalnego na rzecz osób niepełnosprawnych i osób należących do grup 

dyskryminowanych i wykluczonych społecznie; 

18. organizowanie, finansowanie, promowanie oraz prowadzenie działań z zakresu kultury i sztuki,  

w szczególności filmu, fotografii, poezji, prozy, muzyki, malarstwa, multimediów i innych nowatorskich form i 

metod prowadzenia działań kulturalnych; 

19. organizowanie, finansowanie i prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, dotyczących rehabilitacji 

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz osób należących do grup dyskryminowanych i 

wykluczonych społecznie. 

 

 

Opis działalności statutowej Fundacji Fuga Mundi w 2010 r. 

 

W 2010 r. Fundacja Fuga Mundi zrealizowała następujące działania/projekty: 

  

I.  Impreza integracyjna „Weekend z Fuga Mundi”.  

Termin realizacji zadania: czerwiec 2010 r. 

 

Zadanie dofinansowane ze środków PFRON organizowanych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i 

rekreacyjnych.  

 

Zadanie polegało na zorganizowaniu 3 dniowej imprezy integracyjnej w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym 

„Astur” w Okunince na Jeziorem Białym. W imprezie wzięło udział ponad 100 osób niepełnosprawnych mieszkańców 

Lublina. 

 

Wśród uczestników były osoby niepełnosprawne o największym stopniu niepełnosprawności, które nie mają możliwości 

korzystania z bazy turystycznej i wypoczynkowej bez specjalnego przystosowania, opiekunów i transportu. Uczestnicy 

mieli możliwość aktywnego wypoczynku, rekreacji, zwiedzania oraz korzystania ze sprzętu wodnego i udziału w 

zawodach sportowych i spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych z innych miast w Polsce.  

 

II. Impreza integracyjna „Hajduszoboszlo 2010”.  

Termin realizacji zadania: wrzesień 2010 r. 

 

Zadanie dofinansowane ze środków PFRON organizowanych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i 

rekreacyjnych.  

 

Zadanie polegało na 10-dniowym pobycie uczestników w Hajduszoboszlo, gdzie znajduje się kompleks basenów z 

wodami termalnymi. 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 i rekreacji, kąpieli w basenach leczniczych.  
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III. Szkolenie „Asystent Osoby Niepełnosprawnej”. 

Termin realizacji zadania: sierpień - wrzesień 2010 

  

Zadanie realizowane było na podstawie art. 13 ust. 1, w zw. z art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Celem głównym zadania było zwiększenie dostępności do usług asystenckich oraz wzrost poziomu aktywności osób 

niepełnosprawnych. 
Realizacja zadania polegała na przeprowadzeniu wyjazdowego (z zakwaterowaniem i wyżywieniem), trzydniowego 

szkolenia dla 15 osób – wolontariuszy, opiekunów i członków rodzin osób niepełnosprawnych. Liczba godzin szkolenia 

wyniosła 20 godz. Uczestnicy szkoleń nabyli teoretyczne i praktyczne umiejętności do pracy z osobami 

niepełnosprawnymi. 

IV. „Świadczenie poradnictwa prawno - społecznego dla osób niepełnosprawnych drogą internetową” 
Termin realizacji zadania: maj - grudzień 2010 r. 

 

Zadanie realizowane było na podstawie art. 13 ust. 1, w zw. z art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

Zadanie polegało na prowadzeniu bezpłatnego Poradnictwa Prawnego dla osób niepełnosprawnych drogą internetową. 

Beneficjenci korzystający z poradnictwa uzyskali dostęp do kompleksowej  pomocy prawnej w swoich sprawach tj.: 

 podniesienie świadomości prawnej i społecznej osób niepełnosprawnych  

 wsparcie osób niepełnosprawnych w poszukiwaniu rozwiązań ich problemów prawnych i społecznych 

  wsparcie osób niepełnosprawnych w toczących się postępowaniach przed organami sądowymi i 

administracyjnymi 

  podniesienie wiedzy osób niepełnosprawnych na temat ich uprawnień i ulg, dostępnych usługach i 

programach  

 przywrócenie osobom niepełnosprawnym oraz członkom ich rodzin nadziei i  szansy na powrót do 

"normalnego" życia wskutek rozwiązania trudnej sytuacji prawnej czy społecznej  

 zwiększenie skuteczności działań wnioskodawcy w zakresie zapewnienia dostępu do nieodpłatnego 

poradnictwa prawno-społecznego dla osób niepełnosprawnych. 

V. „Punkt porad prawno - społecznych dla osób niepełnosprawnych” 

Termin realizacji zadania: maj – grudzień 2010 r. 

 

 Zadanie realizowane było na podstawie art. 13 ust. 1, w zw. z art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

Realizacja zadania polegała na  utworzeniu i prowadzeniu „Punktu Porad Prawnych  dla osób niepełnosprawnych”, 

działającego w siedzibie Fundacji Fuga Mundi przy ul. Hutniczej 20B w Lublinie. W Punkcie było prowadzone 

bezpłatne poradnictwo prawne dla osób niepełnosprawnych. Porady były udzielane przez prawnika przez dwa dni w 

tygodniu w wymiarze 3 godzin dziennie. 

 

Osoby niepełnosprawne uzyskały profesjonalną pomoc w rozwiązywaniu ich problemów poprzez zdobycie wiedzy na 

temat prawnych możliwości rozwiązywania ich problemów oraz poprzez praktyczną pomoc w rozwiązywaniu 

konkretnych spraw (takich jak: informowanie o prawach i obowiązkach wynikających z przepisów obowiązującego 

prawa, pomoc prawna w każdej indywidualnej sprawie ze wskazaniem prawnych możliwości jej rozwiązania, 

objaśnianie procedur sądowych w postępowaniu przed sądem, sporządzanie pozwów sądowych i innych pism 

procesowych). 

    

VI. Zadanie „Wspieranie działań z zakresu integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych" 

realizowanego przez Fundację Fuga Mundi na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie w 

ramach projektu systemowego "Człowiek inwestycją w społeczeństwo" współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013” 

Termin realizacji zadania:  kwiecień - grudzień 2010 r. 

 

Zadanie realizowane było na podstawie art. 13 ust. 1, w zw. z art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
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Celem prowadzonych działań było przywrócenie osób niepełnosprawnych na rynek pracy oraz ich integracja ze 

społeczeństwem poprzez umożliwienie im zatrudnienia oraz wyeliminowanie przeszkód napotykanych przez osoby i ich 

rodziny w procesie dostępu do praw i usług społecznych. 

 

Głównymi działaniami realizowanymi w zadaniu była organizacja i prowadzenie 10-dniowych, wyjazdowych 

warsztatów rehabilitacyjno szkoleniowych, w których  uczestniczyło 423 osoby niepełnosprawne. Oprócz warsztatów 

uczestnicy zadania mogli skorzystać z dodatkowych form wsparcia zaplanowanych w zadaniu takich jak: kursy, 

udzielanie informacji, specjalistyczne poradnictwo prawne i zawodowe udzielane w punkcie konsultacyjno-

informacyjnym oraz imprezie integracyjnej kończącej zadanie. 

 

W wyniku realizacji zadania poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji osiągnięto następujące cele: 

• zwiększono samodzielność życiową osób niepełnosprawnych ułatwiając im wejście na rynek pracy oraz 

integrację ze społeczeństwem, 

• podniesiono kluczowe kompetencje osobom niepełnosprawnym o charakterze zawodowym, umożliwiając 

im aktywizację zawodową, 

• nastąpił wzrost świadomości prawnej osób niepełnosprawnych, 

• nastąpiła poprawa kondycji zdrowotnej uczestników osób niepełnosprawnych . 

  

VII.  Projekt „Potrafisz – osoby niepełnosprawne”  

Termin realizacji zadania: wrzesień 2009 r. -grudzień 2010 r. 
  

Projekt realizowany był w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych jako Wsparcie udzielone przez Islandię, 

Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej.  

 

Głównym działaniem w ramach projektu było przeprowadzenie kampanii społecznej budującej pozytywny wizerunek 

osób niepełnosprawnych poprzez upowszechnianie innowacyjnych metod aktywizacji zawodowej osób o największym 

stopniu niepełnosprawności. 

 

W ramach projektu przygotowano i wyemitowano audycje telewizyjne na antenie TVP Lublin i TVP Kielce, 

zorganizowano warsztaty modelingu i fotomodelingu, sesje oraz wystawy fotograficzne, wyjazd studyjny do Danii oraz 

konferencje dotyczące stereotypów przy zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Wydano również kalendarz z 

Celebrytami na 2010 r. i album – każdy w nakładzie po 500 egz. 

 

Projekt miał na celu również upowszechnianie duńskiego modelu wspierania osób niepełnosprawnych, w tym poprzez 

usługi osobistych asystentów. 

 

Działania miały na celu zmianę świadomości społecznej w obszarze aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych 

poprzez  prowadzenie społecznej kampanii medialnej i działań informacyjno-doradczych oraz promocyjnych.  

 

VIII. „Potrafisz - ekonomia społeczna” 

Termin realizacji zadania:  lipiec 2009 r. - sierpień 2010 r. 

 

Projekt realizowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji Społecznej”, Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie 

sektora ekonomii społecznej” Poddziałanie 7.2.2 „Wsparcie ekonomii społecznej” 

 

Celem głównym projektu Potrafisz było promowanie idei i rozwój sektora ekonomii społecznej poprzez budowanie 

dobrego klimatu wśród decydentów, przedsiębiorców, w instytucjach oraz społecznościach lokalnych jak też poprawa 

położenia społeczno-zawodowego osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz 

upowszechnianie dobrych praktyk i doświadczeń szczególnie z obszaru ekonomii społecznej.  

 

 W ramach projektu przygotowano i wyemitowano na antenie TVP Lublin 44 audycje telewizyjne (ok. 5 min. każda), 43 

audycji radiowych (ok. 45 min. każda), 43 publikacje prasowe.  

 

IX.  „Organizacja akcji i realizacja programów upowszechniających wiedzę o przyczynach i skutkach 

niepełnosprawności oraz sposobach jej zapobiegania – Potrafisz – bądź bezpieczny” 

Termin realizacji zadania: maj – grudzień 2010 r. 

 

Zadanie realizowane było na podstawie art. 13 ust. 1, w zw. z art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Głównym celem zadania było upowszechnienie wśród mieszkańców Lublina wiedzy o przyczynach powstawania oraz 

skutkach niepełnosprawności poprzez przygotowanie cyklu 2 audycji telewizyjnych oraz ich emisji na antenie TVP 
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Lublin oraz upowszechnianie wiedzy wśród mieszkańców Lublina o profilaktyce wypadkowej powodującej stałą  

lub długotrwałą niepełnosprawność. 

 

Pierwsza audycja – poświęcona była ukazaniu przyczyn i skutków wypadków komunikacyjnych mających miejsce w 

Lublinie. Pokazała najczęstsze ich przyczyny takie jak: brawurowa jazda samochodami i  motocyklami.  

Druga audycja - poświęcona była ukazaniu przyczyn wypadków i utonięć podczas pobytu nad wodą, w szczególności 

podczas letniego wypoczynku mieszkańców Lublina nad Zalewem Zemborzyckim oraz na Pojezierzu Łęczyńsko-

Włodawskim. Audycja przedstawiała również jakim wypadkom ulegają mieszkańcy Lublina podczas wypoczynku 

wakacyjnego, w szczególności dzieci na wsi, w tym przy pracach w rolnictwie - przy żniwach, wykopkach, itp., jak też o 

wypadkach przy pracy, w szczególności w budownictwie. 

Audycje wyemitowane zostały w TVP Lublin, a ich kopie dostępne są na stronach internetowych i na płytach DVD. 

Kopie audycji przekazane zostały bezpłatnie do szkół na lekcje wychowawcze oraz do instytucji, które prowadzą zajęcia 

z profilaktyki wypadkowej jako materiały szkoleniowe. 

X. „Programy promujące osiągnięcie osób niepełnosprawnych Medal Prezydenta Miasta Lublin 2010” 

Termin realizacji zadania: maj – listopad 2010 r. 

 

Zadanie realizowane było na podstawie art. 13 ust. 1, w zw. z art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Celem zadania było promowanie osiągnięć w społeczeństwie Miasta Lublin oraz ukazywanie potencjału osób 

niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego oraz promocja aktywności oraz kreowanie 

pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych, zmotywowanie biernych społecznie i zawodowo niepełnosprawnych 

do podjęcia aktywności, zmiana negatywnych postaw i uprzedzeń społecznych wobec tej grupy osób, poprawa położenia 

społecznego oraz zawodowego osób niepełnosprawnych. 

Przygotowano 2 audycje telewizyjne, które wyemitowane zostały na antenie TVP Lublin oraz przygotowano 60 szt. 

kopii DVD audycji.  

Pierwsza audycja poświecona była Pani Otylii Samolej wyróżnionej Medalem Prezydenta wolontariuszce, prezesie 

Lubelskiego Stowarzyszenia Amazonek.  

Druga audycja poświęcona była Panu Janowi Kucharczykowi, mieszkańcowi Domu Pomocy Społecznej dla Osób 

Niepełnosprawnych Fizycznie, aktywnego sportowca i wolontariusza. W tym samym filmie obejrzeć możemy Panią 

Marię Pietruszę-Budzyńską założycielkę pierwszego w Polsce teatru ludzi upośledzonych umysłowo przy Teatrze im. 

Juliusza Osterwy w Lublinie.   

 

XI. „Wspieranie działań z zakresu integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych" realizowanego w 

ramach „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2005-2010” w ramach 

projektu systemowego „Aktywizacja – szansą na lepszą przyszłość" współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie 

Termin realizacji zadania:  czerwiec - grudzień 2010 r. 

 

Zadanie realizowane było na podstawie art. 13 ust. 1, w zw. z art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

Udzielono wsparcia dla 127 osób niepełnosprawnych w ich procesie aktywizacji społecznej i zawodowej poprzez objęcie 

ich co najmniej trzema instrumentami aktywnej integracji realizowanych poprzez prowadzenie 14-dniowych, 

wyjazdowych turnusów rehabilitacyjnych lub 7-dniowych warsztatów rehabilitacyjno-szkoleniowych obejmujących 

program leczniczo-rehabilitacyjny, program integracyjno-rekreacyjno-sportowy oraz zajęcia szkoleniowo-warsztatowe. 

 

W wyniku realizacji zadania zwiększono osobom niepełnosprawnym samodzielność życiową ułatwiając im wejście na 

rynek pracy oraz integrację ze społeczeństwem, podniesiono kluczowe kompetencje o charakterze zawodowym, 

umożliwiające aktywizację zawodową. 

 

Oprócz warsztatów uczestnicy zadania mogli skorzystać z dodatkowych form wsparcia zaplanowanych w zadaniu takich 

jak: kursy komputerowe, kurs fotografii i wideofilmowania, ABC przedsiębiorczości oraz impreza integracyjna kończąca 

zadanie. 

 

W wyniku realizacji zadania poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji osiągnięto następujące cele: 

• zwiększono samodzielność życiową osób niepełnosprawnych ułatwiając im wejście na rynek pracy oraz 

integrację ze społeczeństwem, 

• podniesiono kluczowe kompetencje osobom niepełnosprawnym o charakterze zawodowym, umożliwiając 

im aktywizację zawodową, 

• nastąpił wzrost świadomości prawnej osób niepełnosprawnych, 
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• nastąpiła poprawa kondycji zdrowotnej uczestników osób niepełnosprawnych. 

 

XII. „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”. 

Termin realizacji zadania: styczeń 2010 r. – grudzień 2010 r. 

 

Zadanie było współfinansowane ze środków Państwowego  Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 

podstawie art..36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych. Zadanie realizowane było w partnerstwie z niektórymi powiatowymi urzędami pracy z 

województwa lubelskiego między innymi: Miejski Urząd Pracy w Lublinie, Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie oraz 

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie Filia  w Bełżycach.  

 

Celem zadania było podniesienie potencjału zawodowego oraz wprowadzenie na rynek pracy kobiet w wieku 50+ z 

orzeczonym stopniem niepełnosprawności, zdolnych i gotowych do podjęcia zatrudnienia poprzez rozwój i promocję 

usług doradczych służących integracji tych osób na otwartym rynku pracy. 

Reintegracja z rynkiem pracy kobiet 50+ z orzeczonym stopniem niepełnosprawności jest bardzo trudna i wymaga 

zastosowania różnorodnych instrumentów aktywizacji. Udział w zadaniu pozwolił beneficjentkom na  dokonanie 

zasadniczych zmian w funkcjonowaniu. Systematyczne spotkania ze specjalistami pozwoliły beneficjentkom  

na systematyczną pracę na rozwojem własnej kariery zawodowej. Udział w zadaniu wzięło 30 beneficjentek 

ostatecznych z orzeczonym stopniem niepełnosprawności (7 kobiet z województwa podkarpackiego i 23 kobiety 

 z województwa lubelskiego). W trakcie realizacji zadania prowadzone były cykliczne grupowe zajęcia aktywizacyjne, 

związane z przygotowaniem do wejścia na rynek pracy poprzez lepsze poznanie siebie pod kątem własnych 

predyspozycji zawodowych. Zorganizowano 4 edycje zajęć grupowych z aktywizacji zawodowej, w których udział 

wzięło 35 beneficjentek ostatecznych oraz 1 giełdę pracy, która była odpowiedzią na konkretne zapotrzebowanie 

zgłoszone przez pracodawców. Spośród beneficjentek ostatecznych zakwalifikowanych do zadania specjaliści dokonali 

wyboru 5 kandydatek do odbycia 4 miesięcznych staży zawodowych, w okresie od maja 2010 r. do grudnia 2010 r. 

 Dla wszystkich 30 beneficjentek ostatecznych zadania  zostały opracowane i przygotowane Indywidualne Plany 

Działania, których celem było uporządkowanie i ukierunkowanie działań beneficjentek w kierunku realizacji  

i osiągnięcia celu zawodowego. W trakcie realizacji zadania beneficjentki miały stały dostęp do specjalistycznych usług 

doradczych, których efektem była  systematyczna praca nad rozwojem własnej kariery zawodowej. W okresie trwania 

zadania osiągnięty został wysoki wskaźnik zatrudnienia w wysokości 67% wśród osób zakwalifikowanych do zadania 

(pracę podjęło 20 beneficjentek ostatecznych zadania). W ramach zadania prowadzona była również strona internetowa, 

która służyła przede wszystkim jako narzędzie komunikacji z beneficjentami ostatecznymi. 

 

 

XIII. ”Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi”. 

Termin realizacji zadania: styczeń 2010 r. – grudzień 2010 r. 

 

Zadanie było współfinansowane ze środków Państwowego  Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 

podstawie art..36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych. Zadanie realizowane było w partnerstwie z niektórymi powiatowymi urzędami pracy z 

województwa lubelskiego między innymi: Miejski Urząd Pracy w Lublinie, Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie .  

 

Zadania miało na celu podniesienie potencjału zawodowego oraz wprowadzenie na rynek pracy osób z orzeczonym 

stopniem niepełnosprawności, zdolnych i gotowych do podjęcia zatrudnienia poprzez rozwój i promocję usług 

doradczych służących integracji tych osób na otwartym rynku pracy. 

Każdy z beneficjentów miał dostęp  bez ograniczeń do specjalistycznych usług doradczych, dzięki którym w dalszej 

kolejności opracowywany był Indywidualny Plan Działania oraz pozwoliły beneficjentom na systematyczną pracę nad 

rozwojem własnej kariery zawodowej. Udział w zadaniu wzięło 50 beneficjentów ostatecznych z orzeczonym stopniem 

niepełnosprawności (w tym 10 osób z województwa podkarpackiego oraz 40 osób z województwa lubelskiego).  

W ramach zadania były prowadzone cykliczne grupowe zajęcia aktywizacyjne, związane z przygotowaniem do wejścia 

na rynek pracy poprzez lepsze poznanie siebie pod kątem własnych predyspozycji zawodowych i nabycie umiejętności 

związanych z poszukiwaniem pracy. Zorganizowano 5 edycji zajęć grupowych z aktywizacji zawodowej, w których 

udział wzięło 57 beneficjentów ostatecznych oraz zostało zorganizowane  10 giełd pracy, która miała na celu wsparcie 

osób niepełnosprawnych we wchodzeniu na rynek pracy, jak również wspomóc pracodawców w poszukiwaniu 

wykwalifikowanych pracowników. Jedną z form zapoznania beneficjentów z realiami rynku pracy były zorganizowane 

dla 5 osób 4 miesięczne staże zawodowe w okresie od maja 2010 r. do listopada 2010r. W okresie trwania zadania 

osiągnięty został wysoki wskaźnik zatrudnienia wśród osób zakwalifikowanych do zadania, który stanowił 78%.  Pracę 

podjęło 39 beneficjentów ostatecznych zadania. Dla wszystkich 50 beneficjentów ostatecznych zadania  zostały 

opracowane i przygotowane Indywidualne Plany Działania, których celem było uporządkowanie i ukierunkowanie 

działań beneficjentek w kierunku realizacji i osiągnięcia celu zawodowego. Dla dziesięciu osób zorganizowane zostały 

warsztaty w zakresie wykorzystania Internetu do poszukiwania ofert pracy. W ramach zadania prowadzona była również 

strona internetowa, która służyła przede wszystkim jako narzędzie komunikacji z beneficjentami ostatecznymi. 
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 XIV.  ”Praca szyta na miarę” – w trakcie realizacji. 

Termin realizacji zadania: kwiecień 2010 r. – marzec 2011 r.  

 

Zadanie było współfinansowane ze środków Państwowego  Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 

podstawie art..36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych. Zadanie realizowane było w partnerstwie z niektórymi powiatowymi urzędami pracy z 

województwa lubelskiego między innymi: Miejski Urząd Pracy w Lublinie, Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie Filia  w 

Bełżycach.    

 
Zadanie ma na celu zwiększenie wskaźnika zatrudnienia w grupie docelowej osób ze znacznym i umiarkowanym 

stopniem niepełnosprawności poprzez organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań w zakresie poradnictwa 

zawodowego i pośrednictwa pracy.  

 

Grupę docelową w zadaniu stanowi 20 osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, zdolnych i gotowych  

do podjęcia zatrudnienia, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy. Są to osoby posiadające aktualne 

orzeczenie o stopieniu niepełnosprawności, których stan zdrowia pozwala na podjęcie zatrudnienia, osoby dorosłe  

w wieku produkcyjnym, czyli typowym dla podejmowania aktywności zawodowej oraz osoby wykazujące odpowiedni 

poziom gotowości psychofizycznej do podjęcia i kontynuowania zatrudnienia oraz zgłaszające zamiar dostosowania 

posiadanych kwalifikacji edukacyjnych i zawodowych do potrzeb rynku pracy. 

Reintegracja z rynkiem pracy osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności jest czasochłonna i wymaga 

zastosowania różnorodnych instrumentów aktywizacyjnych. W ramach zadania realizowane są następujące działania: 

rekrutacja i rejestracja beneficjentów ostatecznych, specjalistyczne poradnictwo dla osób niepełnosprawnych, 

specjalistyczne pośrednictwo pracy, organizacja staży zawodowych oraz działania w zakresie informacji i promocji  

oraz zarządzanie projektem. Każdy beneficjent ostateczny ma przygotowany indywidualny plan działania, w którym 

określony jest szereg koniecznych do podjęcia przez niego  działań, aby osiągnąć unikalny cel zawodowy. Celem 

indywidualnego planu działania jest uporządkowanie i ukierunkowanie działań beneficjenta ostatecznego w kierunku 

realizacji celu zawodowego. Indywidualny plan działania opracowywany jest wspólnie z beneficjentem ostatecznym. W 

ramach zadania prowadzona była również strona internetowa, która służyła przede wszystkim jako narzędzie 

komunikacji z beneficjentami ostatecznymi. 

  

W ramach zadania zorganizowano 5 miesięczne staże zawodowe, w których bierze udział 2 beneficjentów ostatecznych. 

Służą one do nabycia doświadczenia na stanowisku pracy. Staże zawodowe są realizowane w partnerstwie z Miejskim 

Urzędem Pracy w Lublinie oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Lublinie. 

 
XV.  „E-learning przyjazny osobom niepełnosprawnym” – w trakcie realizacji 

Termin realizacji zadania: kwiecień 2010 r. – marzec 2011 r.  

 

Zadanie było współfinansowane ze środków Państwowego  Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 

podstawie art.36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych. Zadanie realizowane było w partnerstwie z niektórymi powiatowymi urzędami pracy z 

województwa lubelskiego między innymi: Miejski Urząd Pracy w Lublinie, Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie.  

 
Zadanie ma za zadanie zwiększenie samodzielności zawodowej  w grupie docelowej osób niepełnosprawnych poprzez 

organizowanie informatycznych szkoleń e-learningowych. 

 

Grupę docelową w zadaniu stanowi 20 osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, które chcą podnosić swoje 

kwalifikacje informatyczne, aby podjąć pracę w zawodach wykorzystujących nowe technologie informatyczne  

i telekomunikacyjne. Są to osoby posiadające aktualne orzeczenie o stopieniu niepełnosprawności, których stan zdrowia 

pozwala na podjęcie szkoleń lub staży, osoby dorosłe w wieku produkcyjnym, czyli typowym dla podejmowania 

aktywności zawodowej, osoby, zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne lub/i jako poszukujące 

pracy oraz osoby wykazujące odpowiedni poziom gotowości psychofizycznej do podjęcia i kontynuowania kształcenia 

oraz zgłaszające zamiar dostosowania posiadanych kwalifikacji edukacyjnych i zawodowych do potrzeb rynku pracy.  

 

Wychodząc naprzeciw aktualnym wymogom rynku pracy w ramach zadania zostały zorganizowane dwa specjalistyczne 

szkolenia informatyczne, w których udział bierze 16 beneficjentów ostatecznych.  

Szkolenia przeprowadzane są z zakresu:  

 Zawansowana obsługa komputera – 150 h w terminie od 23.08.2010 r. do 15.10.2010 r., udział w szkoleniu 

brało  8 beneficjentów ostatecznych.  

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje: budowa i działanie komputera, system Windows XP, Internet, 

programy użytkowe, MS Outlook, MS WORD, MS Excel, MS Powerpoint, Podstawy MS Access 

 Grafik komputerowy – 150 h w terminie od 26.08.2010 r. do 27.10.2010 r., udział w szkoleniu brało  

8 beneficjentów ostatecznych. 

Zakres tematyczny obejmuje: Corel Draw, Photoshop 
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Szkolenia w części są prowadzone w formie e- learningowej, opartej na platformie zdalnej edukacji.  

Zostały zorganizowane 4 miesięczne staże zawodowe, w których brało udział 3 beneficjentów ostatecznych. Służą one 

do nabycia doświadczenia na stanowisku pracy. Staże zawodowe są realizowane w partnerstwie z Miejskim Urzędem 

Pracy w Lublinie oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Lublinie. 

Dla każdego beneficjenta ostatecznego przygotowywany jest indywidualny plan działania, w którym określony jest 

szereg koniecznych do podjęcia przez beneficjenta ostatecznego działań, aby osiągnąć unikalny cel zawodowy. Celem 

indywidualnego planu działania jest uporządkowanie i ukierunkowanie działań beneficjenta ostatecznego w kierunku 

realizacji celu zawodowego. Indywidualny plan działania opracowywany zostanie wspólnie z beneficjentem 

ostatecznym. W ramach zadania prowadzona była również strona internetowa, która służyła przede wszystkim jako 

narzędzie komunikacji z beneficjentami ostatecznymi. 

 

XVI.  „Klub Integracji Społecznej Fundacji Fuga Mundi” -  w trakcie realizacji. 

Termin realizacji zadania: październik 2010 r. – wrzesień 2011 r.  

 

Projekt jest realizowany w ramach Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII – Promocja integracji 

społecznej, Działanie 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 

7.2.1 – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

 

Projekt ma na celu promocję aktywnych, innowacyjnych form wsparcia, dostosowanych do rzeczywistych potrzeb ludzi 

niepełnosprawnych, których efektem będzie podniesienie samooceny uczestników, nabycie umiejętności planowania i 

realizacji celów życiowych, zdobycie doświadczenia oraz aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych. 

 

Grupą docelową jest 30 uczestników z orzeczonym stopniem niepełnosprawności (15 kobiet i 15 mężczyzn) z terenu 

woj. lubelskiego, które podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuacje życiową nie są w stanie 

własnym staraniem zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych.  Są to osoby znajdujące się w sytuacji powodującej 

ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym. 

Wszystkie osoby uczestniczące w projekcie miały ciągły dostęp do specjalistycznych usług doradczych.  Na bieżąco są 

prowadzone zajęcia klubowe, takie jak: a) organizacja życia klubowego, w tym pomoc w korzystaniu z komputera, w 

przygotowywaniu pism urzędowych oraz dokumentów aplikacyjnych, b) organizacja aktywnych form spędzania 

wolnego czasu: wyjścia do kina, teatru, muzeum, c) animacja współpracy wewnątrzgrupowej. 

 

W 2010 r. w ramach projektu zostały przeprowadzone działania w zakresie reintegracji społecznej, tj.:  

1) Trzydniowe warsztaty integracyjno-motywacyjne, poza miejscem zamieszkania udział w nich wzięło  

29 uczestników. Forma wyjazdowa pozwoliła na zintegrowanie uczestników projektu, efektywniejszą pracę nad 

sobą samym oraz aktywniejsze włączenie się procesy grupowe.  

2) Trzydniowe warsztaty edukacyjne, na których zaprezentowano system wsparcia społecznego i 

instytucjonalnego dla osób niepełnosprawnych, 

3) Aktywność własna polegającej na wizytach uczestników projektu w instytucjach pomocowych na terenie 

Lublina i zrobieniu dokładnego opisu i wywiadu z przedstawicielem danej instytucji. 

 

W roku 2011 planowane są działania w zakresie reintegracji zawodowej, w ramach której zorganizowane zostaną 

szkolenia zawodowe (umiejętności informatyczne, opiekunki domowe), staże zawodowe oraz poradnictwo zawodowe i 

pośrednictwo pracy. Od początku realizacji projektu są prowadzone działania związane z promocją i informacją 

projektu. Prowadzona jest strona internetowa www.klub.ffm.pl , na której umieszczane są informacje związane z jego 

realizacją. 

 

Inna działalność statutowa. 
 

Modernizacja i rozbudowa Ośrodka Rehabilitacyjno-Szkoleniowego Fundacji Fuga Mundi znajdującego się  przy 

ul. Osmolickiej 15, w Lublinie. 

 

Dokończenie rozpoczętej w 2001 roku inwestycji jest najpoważniejszym przedsięwzięciem Fundacji Fuga Mundi  

o znaczeniu strategicznym dla dalszego jej rozwoju. Posiadanie własnego, specjalistycznego zaplecza szkoleniowo-

rehabilitacyjnego, przystosowanego dla potrzeb osób niepełnosprawnych warunkuje dalsze poszerzanie zakresu i form 

prowadzonej działalności statutowej.  

 

3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej.  

 

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej - nie jest przewidziana w statucie. 

 

 

 

 

 

http://www.klub.ffm.pl/
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4. Wykaz uchwał Zarządu Fundacji za rok 2010. 

Lp. Data Treść uchwały 

111 08-03-2010 r. 

w sprawie przyjęcia:  

1. Aneksu nr 2 z dnia 08.03.2010r. do umowy nr ZZO/000017/03/D z dnia 11 sierpnia 

2009r. o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o 

rehabilitacji zawodowej  

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zawartej pomiędzy Państwowym 

Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Fuga Mundi. 

2. Aneksu Nr 2 z dnia 08.03.2010r. do umowy nr ZZO/000018/03/D z dnia 11 sierpnia 

2009r. o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zawartej 

pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją 

Fuga Mundi. 

3. Regulaminu zwrotu kosztów dojazdu dla grupy przyjezdnej na zajęcia z aktywizacji 

zawodowej w dniach 28-29.06.2010r. 

2 15-04-2010 r. 

Uchwała Zarządu Fundacji Fuga Mundi w sprawie przyjęcia do realizacji Zadania” Wspieranie 

działań z zakresu integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych” w ramach „Programu 

działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Lublin w latach 2008-2013”, powierzone 

do realizacji Fundacji Fuga Mundi przez MOPR w Lublinie w ramach projektu systemowego 

„Człowiek inwestycja w społeczeństwo” współfinansowanego ze środków EFS w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 zgodnie ze złożona do MOPR w Lublinie ofertą. 

3 24-06-2010 r. 

w sprawie  przyjęcia: 

1. Do realizacji zadania określonego w umowie nr ZZO/000032/03D z dn. 24.06.2010r. o 

zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zawartej pomiędzy 

Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Fuga Mundi 

p.n. „Praca szyta na miarę” 

2. Aneksu polityki rachunkowości 

3. Upoważnienia M. Piaseckiego i W. Piaseckiego 

4. Wyodrębnienia subkonta 

5. Aneksu do polityki rachunkowości 

6. Procedur informacji i rekrutacji beneficjentów ostatecznych 

7. Regulaminu zwrotu kosztów dojazdu wolontariuszy w ramach zadania 

4 25-06-2010 r. 

w sprawie przyjęcia: 

1. Do realizacji zadania określonego w umowie nr ZZO/000033/03/D z dn. 25.06.2010r.  o 

zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zawartej pomiędzy 

Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Fuga Mundi 

p.n. „E-learning przyjazny osobom niepełnosprawnym” 

2. Aneks polityka rachunkowości 

3. Upoważnienia M. Piaseckiego i W. Piaseckiego 

4. Wyodrębnienie subkonta 

5. Aneksu do polityki rachunkowości 

6. Procedur informacji i rekrutacji beneficjentów ostatecznych 

7. Regulamin zwrotu kosztów dojazdu wolontariuszy w ramach zadania 

8. Realizacji szkoleń: 

 a) Zaawansowana obsługa komputera w terminie 23.08.2010r.-15.10.2010r. 

 b) Grafik komputerowy w terminie 26.08.2010r.-29.10.2010r. 

 - regulamin zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia 

5 30-06-2010 r. 
Uchwała Zarządu Fundacji Fuga Mundi w sprawie przyjęcia bilansu i rachunku wyników za 2009 

rok. 

6 30-06-2010 r. 

Uchwała Zarządu Fundacji Fuga Mundi w sprawie przyjęcia do realizacji Zadania „Wspieranie 

działań z zakresu integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych" realizowanego w 

ramach „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2005-2010” w 

ramach projektu systemowego „Aktywizacja – szansą na lepszą przyszłość" współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Łukowie na podstawie Umowy ramowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki zawartej w dniu 28 lipca 2008 r. (z późn. zm.) z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie,  

ul. Okopowa 5, Instytucją Wdrażająca (Instytucją Pośredniczącą II stopnia) oraz Aneksu nr 

POKL.07.01.02-06-019/08-00 z 18 maja 2010 roku do Umowy ramowej. 

7 30-06-2010 r. 
Uchwała  Zarządu Fundacji Fuga Mundi w Lublinie  w sprawie zasad pokrywania kosztów 

wykorzystania pomieszczeń przy ul. Hutniczej 20 B, w Lublinie na realizację projektów 

8 02-07-2010r. 

w sprawie: 

1.  Odwołania Pana Marka Piaseckiego z funkcji Dyrektora Agencji Zatrudnienia Fundacji 

Fuga Mundi w Lublinie. 

2. Odwołania Pana Wiesława Piaseckiego z funkcji Kierownika Agencji Zatrudnienia 

Fundacji Fuga Mundi w Lublinie oraz powierzenia mu funkcji Dyrektora Agencji 

Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi w Lublinie 
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9 02-07-2010 r. 

w sprawie: 

1. Utworzenia Ośrodka Kształcenia Ustawicznego Fundacji Fuga Mundi w Lublinie z 

dniem  02.07.2010r. oraz powołania Pana Marka  Piaseckiego na Dyrektora Ośrodka. 

10 19-07-2010 r. 

w sprawie przyjęcia: 

1. Aneksu nr 1 z dnia 19.07.2010r. do umowy nr ZZO/000032/03/D z dn. 25.06.2010r. o 

zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zawartej pomiędzy 

Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Fuga 

Mundi. 

2. Aneksu nr 1 z dnia 19.07.2010r. do umowy nr ZZO/000033/03/D z dn. 25.06.2010r. o 

zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zawartej pomiędzy 

Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Fuga 

Mundi. 

11 25-08-2010 r. 

w sprawie przyjęcia: 

1. Do realizacji zadań określonych w UMOWIE  

nr: POKL.07.02.01-06-144/10-00 o dofinansowanie Projektu pt. „Klub Integracji 

Społecznej Fundacji Fuga Mundi” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zawartej w dniu 

25 sierpnia 2010 r. pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie a Fundacją Fuga 

Mundi. 

2. Upoważnienia M. Piaseckiego i W. Piaseckiego 

3. Wyodrębnienie subkonta 

4. Aneksu do polityki rachunkowości 

5. Procedur rekrutacji i informacji uczestników projektu 

6. Zwrot koszów dojazdu na warsztaty i zajęcia (klubowe, z aktywizacji własnej) 

7. Przyjęcia do realizacji szkoleń: 

a) umiejętności informatyczne na poziomie ECDL  

b) opiekunka domowa  

8. Przyjęcia do realizacji staży zawodowych 

9. Regulaminu zwrotu dojazdu na szkolenia i staże 

10. Zasad oznaczania projektów współfinansowanych przez Unię Europejską powołania  z 

dniem 25.08.2010r. na stanowisko dyrektora Klubu Kamila Skowrona . 

12 25-08-2010 r. 

w sprawie utworzenia: 

 Klubu Integracji Społecznej Fundacji Fuga Mundi   

 Powołania na stanowisko dyrektora Klubu  Integracji Społecznej Pana Kamila Skowrona  

13 29-09-2010 r. 

w sprawie przyjęcia:  

1. Aneksu nr 2 z dn. 29.09.2010r. do umowy nr ZZO/000032/03/D z dn. 24 czerwca 2010r. 

o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zawartej 

pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją 

Fuga Mundi. 

2. Aneksu nr 2 z dn. 29.09.2010r. do umowy nr ZZO/000033/03/D z dn. 24 czerwca 2010r. 

o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zawartej 

pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  

a Fundacją Fuga Mundi. 

14 29-09-2010 r. 

w sprawie przyjęcia:  

1. Aneksu nr 3 z dn. 29.09.2010r. do umowy nr ZZO/000017/03/D z dn. 11 sierpnia 2009r. 

o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zawartej 

pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją 

Fuga Mundi. 

2. Aneksu nr 3 z dn. 29.09.2010r. do umowy nr ZZO/000018/03/D z dn. 11 sierpnia 2009r. 

o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zawartej 

pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją 

Fuga Mundi. 

15 07-10-2010 r. 

w sprawie przyjęcia: 

1. Aneksu nr 3 z dnia 07.10.2010r.do umowy nr ZZO/000032/03/D z dn. 24.06.2010r. o 

zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zawartej pomiędzy 

Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Fuga 

Mundi. 

2. Aneksu nr 3 z dnia 07.10.2010r.do umowy nr ZZO/000033/03/D z dn. 24.06.2010r. o 

zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zawartej pomiędzy 

Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Fundacją Fuga 

Mundi. 
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5. Przychody Fundacji. 

 

 spadek .................................................................................. 0,00 

 zapis ......................................................................................0,00 

 darowizny pieniężne od osób fizycznych i prawnych…………………………………… 369 944,45PLN 

 darowizny rzeczowe od osób fizycznych i prawnych……………………………………… 1 200,00PLN 

 dotacje ………………………………………………………………………………… 4 024 496,05 PLN 

 dochody z akcji charytatywnych ……………………………………………………………..…0,00 PLN 

 wynik finansowy działalności gospodarczej – nie dotyczy 

 przychody finansowe……………………………………………………………….………10 067,79 PLN 

 przychody operacyjne ………………………………………………………………………  1725,29 PLN 

 

 

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i osiągnięcia wyniku finansowe należy podać procentowy stosunek 

przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł;  

 

Nie dotyczy 

 

6. Informacja o poniesionych kosztach na: 

 

 realizację celów statutowych Fundacji ……………………………………. 4 484985,96 PLN 

 administrację (czynsze, opłaty telefoniczne i pocztowe) ………………………15 049,19PLN 

 działalność gospodarcza - nie dotyczy 

 koszty finansowe …………………………………………………………………. 61,19  PLN 

7. Dane o: 

 

a) Liczbie zatrudnionych w Fundacji –  osób razem 

 

- na umowę o pracę (wyszczególnić stanowisko) 

 Pracownicy realizujący projekty ………………………………………. 23 osób 

 

- w działalności gospodarczej (wyszczególnić stanowiska) 

 

nie dotyczy 

 

b) Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację Fuga Mundi (brutto)…………1 987 559,36 PLN  

 

 Wynagrodzenia………………………………………………………………………….. 1 987 559,36 PLN 

 nagrody ....................................................................... 0,00 PLN 

 premie .........................................................................0,00 PLN 

 inne ............................................................................0,00 PLN 

 

Wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę o pracę (brutto)……………………………… 556 660,59 PLN 

 

 Wynagrodzenia …………………………………………………………………………… 556 660,59  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) – 2 016,87 PLN   

 członkom Zarządu i innych organów Fundacji: - nie jest pobierane wynagrodzenie przez osoby pełniące 

funkcje w związku z pracą w organach fundacji 

 osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą - nie dotyczy   

 

d) Wydatki na wynagrodzenia z umów zleceń/dzieło (brutto)  - 1 430 898,77 PLN 
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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) …………………………….512 757,82 PLN 

 

Konto: Fundacja Fuga Mundi 

Bank PEKAO S.A. III O/ Lublin Nr 18 1240 2382 1111 0000 3901 9318  

 

g) Wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego 

ze wskazaniem tych spółek. - nie dotyczy  

 

h) Nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie - nie 

dotyczy  

 

i) Nabytych pozostałych środkach trwałych o wartości jednostkowej powyżej: 5 000,00 PLN  

 nie dotyczy 

 

j) Wartości aktywów i zobowiązań Fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych 

dla celów statystycznych. 

 

 Aktywa………………………………… 3 613 400,51 PLN 

 Zobowiązania …………………………….. 11 672,70 PLN 
 

 

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. MOPR – PFRON um. nr 31/2010 z dn. 12-05-2010 r. 7 000,00 0 

2. MOPR- Urząd Miasta Lublin um. nr 26/2010 z dn. 12-05-2010 r. 5 700,00 0 

3. MOPR -Urząd Miasta Lublin um. nr 11/2010 z dn. 12-05-2010 r. 5 060,00 0 

4. MOPR -Urząd Miasta Lublin um. nr 6/2010 z dn. 12-05-2010 r. 8 400,00 0 

5. MOPR -Urząd Miasta Lublin um. nr 5/2010 z dn. 12-05-2010 r. 7 350,00 0 

6. MOPR -Urząd Miasta Lublin um. nr 1/2010 z dn. 12-05-2010 r. 8 500,00 0 

7. MOPR -Urząd Miasta Lublin um. nr 29/2010 z dn. 12-05-2010 r. 8 300,00 0 

8. PCPR Łuków – projekt systemowy um. z dnia 30 czerwca 2010 r. 508 000,00 0 

9. MOPR  Lublin - projekt systemowy um. nr 4/PS/2010 z dn. 16-04-2010 r. 1 692 000,00 0 

10. Fundusz dla Organizacji Pozarządowych um. nr 0382/R/3/2009 z dn. 22-09-2009 r. 495 768,00 0  

11. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie um. nr POKL.07.02.02-06-047/08-00 z dn.02-06-2009r. 692 597, 49 0 

12. PFRON 
um. nr ZZO/000017/03/D z dn.11.08.2009 r., 

Aneks nr 2 z dn. 08.03.2010 r. 
302 969,80 0 

13. 
PFRON um. nr ZZO/000018/03/D z dn.11.08.2009 r.  

Aneks nr 2 z dn. 08.03.2010 r. 
319 815,00 0 

14. PFRON um. nr ZZO/000032/03/D z dn. 24.06.2010 r. 125 596,91 0 

15. PFRON um. nr ZZO/000033/03/D z dn. 25.06.2010 r. 155 506,00 0  

16. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie um. nr  POKL.07.02.01-06-144/10-00 z dn. 25.08.2010 r. 670 220,00 w trakcie 

 
 

9. Informacje o rozliczeniach Fundacji z budżetem z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także 

informacje w sprawie składanych deklaracji podatkowych. 

 

Działalność Fundacji wyłącznie statutowa, zwolniona z podatku. Fundacja zwolniona ze składania miesięcznych 

deklaracji podatkowych decyzją Urzędu Skarbowego w Lublinie.     
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