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Każdego dnia

wspieramy
niepełnosprawnych
w drodze
do niezależności
Dzięki Fundacji PODAJ DALEJ
uwierzyłem, że nie jestem
tylko facetem na wózku...
Lekko nie jest, ale teraz wiem,
że dam radę. Żeby syn był
ze mnie dumny!
Eryk Gospodarczyk
w Akademii Życia
nauczył się żyć od nowa
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Szanowni Państwo,
z przyjemnością i dumą oddaję w Państwa ręce pierwszy Raport Społecznego Oddziaływania Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ, która działa w Koninie od
2004 roku i każdego dnia zmienia życie osób z niepełnosprawnością.
Zrównoważony rozwój oznacza dla Fundacji indywidualne podejście do każdego beneficjenta, wsparcie w różnych obszarach, a także zapewnienie kompleksowych działań
ukierunkowanych na naukę niezależnego życia.
Osoby z niepełnosprawnością tworzą największą na świecie mniejszość społeczną.
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, że ponad miliard ludzi, czyli 15% światowej populacji cierpi z powodu jakiegoś rodzaju niepełnosprawności.
W Fundacji patrzymy na potencjał i możliwości osoby z niepełnosprawnością, a nie jej
deficyty. Inspirujemy i zmieniamy myślenie. Wyznajemy zasadę, że niepełnosprawność
nie stanowi przeszkody w osiąganiu celów! Podejmujemy działania, które wydają się
być niemożliwe. Bo kto uwierzy, że osoba poruszająca się na wózku, dla której krawężnik jest przeszkodą nie do pokonania, poleci samodzielnie szybowcem?
W ciągu roku otaczamy opieką ponad 150 osób z niepełnosprawnością zarówno z Konina, jak i z całej Polski. Wszelkie wsparcie, udział w zajęciach i pomoc są bezpłatne.
Nasza działalność jest możliwa dzięki wsparciu wielu ludzi, zaprzyjaźnionych firm,
instytucji i organizacji. To również dla Państwa powstał ten raport, aby podziękować
za zmienianie świata na lepsze i pokazać efekty naszej pracy. W tym miejscu dziękuję
również wszystkim współpracownikom i wolontariuszom, których praca jest bardzo
trudna i wymagająca.

1. Raport Oddziaływania Społecznego
Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ

Ten raport to swego rodzaju zaproszenie do współpracy dla przedsiębiorców, którzy planują realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju. W partnerstwie z Państwem możemy
profesjonalnie i efektywnie dostarczać mądrą i przemyślaną pomoc.
Zapraszam do lektury
i do współpracy

Zuzanna
Janaszek-Maciaszek

Prezes Fundacji
im. Doktora Piotra Janaszka
PODAJ DALEJ
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Dziękuję Marcie Szymborskiej, która zainspirowała nas do napisania raportu i towarzyszyła nam na każdym etapie pracy. Raport powstał również dzięki wsparciu Wielkopolskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej. Z aparatem towarzyszyła nam Marika
Sypniewska i kilku fantastycznych amatorów. Dziękuję!

HISTORIA I FILOZOFIA

Wszystkich nas łączyła postać Patrona Fundacji, doktora Piotra Janaszka, mojego
Taty. Dla mnie to było niesamowite obserwować, jak nam „pomagał”, chociaż zginął
przecież w wypadku w 1998 roku. Zrozumiałam, że nie tylko dla rodziny był ważny,
że to, co rozpoczął, musi trwać i się rozwijać i chociaż już nie pod nazwą Mielnica,
ale PODAJ DALEJ jesteśmy w stanie kontynuować Jego idee. Po pierwsze instynktownie wiedzieliśmy, że musimy działać nie DLA, ale WSPÓLNIE z osobami niepełnosprawnymi, poza tym musimy działać kompleksowo, zajmować się ciałem
i duszą, musimy mieć wizję i odważne marzenia, bo przecież wszystko zaczyna
się od marzeń i nie wolno nam zapomnieć o uśmiechu. Nasz Patron był nazywany
przez dzieci „Doktorem, który leczył uśmiechem”.

Każdego dnia wspieramy niepełnosprawnych
w drodze do niezależności

[G4-4, G4-7, G4-9]

Fundacja PODAJ DALEJ miała to szczęście, że nie zaczynała „od zera”. W 2004 roku nie
miała co prawda żadnego majątku, funduszy, ani nawet kąta do pracy, ale otoczona
była fantastycznymi ludźmi. Ludźmi, którzy dobrze życzyli, kiedy trzeba pomagali, dopingowali, cieszyli się z kolejnych sukcesów. Bogactwem w bilansie otwarcia byli też
gotowi do pracy wolontariusze i podopieczni, którzy angażowali się w każde działanie.
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– wspomina Zuzanna Janaszek-Maciaszek, Prezes Fundacji.
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Dzieciom niepełnosprawnym
trzeba pomagać mądrze.
Nie głaszcząc po głowie
i prowadząc za rękę,
ale wymagając od nich,
uczyć je życia.
Piotr Janaszek

PODAJ DALEJ

Z Fundacją PODAJ DALEJ
podjąłem regularną współpracę w ramach
projektu AKADEMIA ŻYCIA, ponieważ
uważam, że projekt ten doskonale uzupełnia
państwową ofertę rehabilitacji dla osób
niepełnosprawnych ruchowo, poruszających się z pomocą wózka inwalidzkiego.
Powszechnie wiadomo, że okres i zakres
rehabilitacji szpitalnej jaki finansuje NFZ, jest
niewystarczający w przypadku osób z poważnymi uszkodzeniami narządu ruchu
(np. wskutek urazów rdzenia kręgowego).
Dlatego też możliwość spędzenia kilku
miesięcy w mieszkaniach treningowych, oferowana w ramach AKADEMII ŻYCIA,
jest bardzo potrzebną inicjatywą – szansą na
odzyskanie samodzielności i niezależności
życiowej dla wielu osób niepełnosprawnych.

Fundacja PODAJ DALEJ ZMIENIA ŚWIAT
OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ. Działa dla dzieci, młodzieży i dorosłych z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawdr hab. Tomasz Tasiemski,
ności oraz ich najbliższych. To dla nich od
Katedra Adaptowanej Aktywności Fizycznej,
2004 roku zrealizowała ponad 30 proAWF w Poznaniu
jektów. Najpierw lokalnie – mieszkańcy
Konina i subregionu korzystali z regularnych zajęć sportowych, rehabilitacyjnych i artystycznych. W 2012 roku współtworzyła
drużynę koszykarzy na wózkach KSS MUSTANG – jedyną taką drużynę w Wielkopolsce. Dziś gra tutaj blisko 30 zawodników, w tym dzieci i młodzież. Od 2013 do końca
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IDEA NIEZALEŻNEGO ŻYCIA przyświeca
wszystkim projektom Fundacji. Sami niepełnosprawni muszą uwierzyć, że mogą
być niezależni, a Fundacja wspiera ich
w dochodzeniu do tej niezależności. Osoba po wypadku, która siada na wózek,
rozpoczyna zupełnie nowe życie. Musi
nauczyć się wszystkiego od początku.
Jedzenie, ubieranie się, korzystanie z łazienki, czy przemieszczanie się… wszystkiego trzeba się nauczyć jeszcze raz. Tutaj
fantastycznie sprawdzają się trenerzy niezależnego życia – osoby, które poruszają
się na wózkach i przeszły już długi proces
rehabilitacji. Dzielą się teraz swoimi doświadczeniami z innymi.

1. Raport Oddziaływania Społecznego
Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ

Nazwa Fundacji wiele mówi – tutaj podają dalej serce, doświadczenie i wiedzę, aktywizują podopiecznych, a oni pomagają kolejnym osobom, które nagle tracą sprawność.
Podają dalej swoją siłę, motywację i udowadniają, że wózek nie musi ograniczać, a często pozwala rozwinąć zupełnie nowe, nieodkryte jeszcze możliwości!

2016 roku do Akademii Życia przyjechały 42 osoby z całego kraju. To pierwszy w Polsce tak kompleksowy program usprawniania osób z niepełnosprawnością ruchową – głównie po wypadkach. W latach 2015 i 2016 Fundacja zorganizowała profesjonalne szkolenia szybowcowe i paralotniowe dla osób z niepełnosprawnością
ruchową. Skrzydła rozwinęło 69 osób. Od 2011 roku osoby z niepełnosprawnością
intelektualną i wolontariusze tworzą teatr integracyjny. Ponad 30 osób świetnie
realizuje się podczas zajęć artystycznych i teatralnych. Na dużej scenie, dla lokalnej
społeczności wystawili już siedem przedstawień. Od 2015 roku przyjeżdżają do Konina Mali Odkrywcy – dzieci z niepełnosprawnością z małych miast i wsi z całej Polski.
Spędzają tu prawdziwe wakacje, podczas których żmudną rehabilitację zastępujemy
terapią przez sztukę i zajęciami sportowymi, a nauka odbywa się przez zabawę.
FUNDACJA DZIELI SIĘ WIEDZĄ z osobami, które pracują z niepełnosprawnymi – w kursach arteterapii udział wzięło
ponad 700 osób z całej Polski, wolontariuszami wśród których są też sami niepełnosprawni, uczniami – od początku
istnienia Fundacji osoby na wózkach
prowadzą zajęcia z dziećmi i młodzieżą
w szkołach, aby oswoić z niepełnosprawnością i zapobiegać wypadkom, nauczycielami, dla których przygotowała film
i scenariusze lekcji oraz pracownikami
komunikacji miejskiej i podmiejskiej, których uczy, jak bezpiecznie przewozić niepełnosprawnych pasażerów.
Fundacja współtworzyła dwie spółdzielnie socjalne w Koninie, w których pracują
osoby z niepełnosprawnością i zarządzają
nimi – Blues Hostel oraz sklep medyczny
Sport i Rehabilitacja.

Fundacja PODAJ DALEJ skutecznie
wdraża rozwiązania, które zmieniają
świat osób z niepełnosprawnością.
To organizacja, w której drzemie duży
potencjał zwiększenia skali działań
i osiągania pozytywnych
efektów społecznych. Dlatego w 2016 roku
zaprosiliśmy Fundację do programu PSIK
Social Business Accelerator, w którym
wsparcia kompetencyjnego udzielają
doświadczeni profesjonaliści związani
z Polskim Stowarzyszeniem
Inwestorów Kapitałowych.
Ewa Konczal,
reprezentant Europejskiego
Stowarzyszenia Venture Philanthropy
(EVPA) w Polsce, Europie Centralnej
i Wschodniej, Prezes Fundacji Valores

1. Raport Oddziaływania Społecznego
Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ

Fundacja organizuje też WYDARZENIA KULTURALNE. Dla Fundacji śpiewali w Koninie
m.in. Kasia Nosowska, Myslovitz, Jacek Wójcicki, Barbara Melzer, a w 2017 r. jeden z ostatnich recitali dał śp. Zbigniew Wodecki podczas II Balu Marzeń Fundacji PODAJ DALEJ.
Do realizacji działań i rozwoju Fundacji potrzebna była coraz większa powierzchnia.
Tę zapewnił Samorząd Miasta Konina użyczając Fundacji, w 2007 roku budynek przy
ul. Południowej 2A w Koninie. Po kapitalnym remoncie zrealizowanym ze środków
WRPO, od 2011 roku mieści się tutaj na 230 m2 siedziba Fundacji. Kolejnych 240 m2 Miasto wyremontowało i przekazało Fundacji w użytkowanie w 2013 roku. W kamienicy
przy ul. 3 maja 1-3 w Koninie mieszczą się dwa mieszkania treningowe, czyli Akademia
Życia. Większość zajęć sportowych odbywa się w wynajmowanych salach i na basenie.
Świat szybko się zmienia. Fundacja PODAJ DALEJ działa zawsze na 100% i jest dobrze
przygotowana, by sprostać nowym wymaganiom, a osobom z niepełnosprawnością
zapewnić jak najlepsze warunki rozwoju. Szuka partnerów, z którymi współdziałanie
prowadzi do ważnych zmian społecznych.
strona
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Realizuje kampanie społeczne, które ostrzegają – Nie zamieniaj jednośladu na wieloślad – i pokazują niepełnosprawnych jako ludzi, którzy też mają swoje marzenia i chcą
być szczęśliwi – m.in. za sprawą kampanii 12 Wspaniałych, Kręci Nas Życie oraz dorocznej kampanii Piękno Jest w Nas.
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Siedziba Fundacji
PODAJ DALEJ
przy ul. Południowej 2A
w Koninie.

Każdego dnia wspieramy niepełnosprawnych
w drodze do niezależności

Budynek przed remontem
i stan obecny.
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MISJA I CELE
Wyobraź sobie świat, w którym osoby z niepełnosprawnością nie czują się ciężarem,
pracują, mają swoje pasje, decydują o sobie i są szczęśliwe. Fundacja im. Doktora Piotra
Janaszka PODAJ DALEJ pomaga budować właśnie taki świat.
1. Raport Oddziaływania Społecznego
Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ

Stawiamy na naukę niezależnego życia, bo dzięki temu osoby z niepełnosprawnością
będą miały lepszą przyszłość. Będą świadome, aktywne i odpowiedzialne za siebie.
Decyzja o zmianie życia zaczyna się od samych niepełnosprawnych. Niektórzy z nich już
dawno stracili nadzieję, są sfrustrowani i nie myślą o przyszłości. Wierzymy, że można to
zmienić i dlatego oferujemy różne możliwości rozwoju tak, aby każdy znalazł coś dla
siebie. Coś, dzięki czemu zrobi pierwszy, a potem kolejny krok ku niezależności!
Indywidualne podejście do każdego beneficjenta pozwala tak dopasować ofertę, aby
maksymalnie go zaangażować i zainspirować do zmiany. Nie patrzymy przez pryzmat
niepełnosprawności, ale koncentrujemy się na potencjale, który drzemie w każdym
człowieku, a także jego potrzebach i marzeniach. Wspólnie podwyższamy poprzeczkę
i na tym budujemy lepszą przyszłość.
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Każdego dnia wspieramy niepełnosprawnych
w drodze do niezależności
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Dla mnie - mamy niepełnosprawnego
dziecka, największą podporą
nie okazała się rodzina czy znajomi
tylko Fundacja PODAJ DALEJ.
Spotkałam się tu z dużym zrozumieniem.
Otrzymałam fachową pomoc.
Teraz wiem co jest najlepsze
dla Dawida i dla mnie.
Beata Maksymowicz, mama Dawida
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O RAPORCIE I INTERESARIUSZACH

30%

badanych zadeklarowało, że z raportu chcieliby
dowiedzieć się o efektach prowadzonych programów.

27%

ankietowanych chętnie przeczytałoby w naszym raporcie
o zatrudnionych osobach oraz o tym, w jaki sposób
dbamy o ich rozwój.

24%

interesariuszy chciałoby poznać liczbę prowadzonych
przez nas programów i beneficjentów.

1. Raport Oddziaływania Społecznego
Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ

Wszystkie te informacje zawarliśmy w naszym raporcie, odnosząc się również do międzynarodowych wytycznych dotyczących raportowania GRI G4, w podstawowej wersji
Core, oraz suplementu przygotowanego dla organizacji pozarządowych.
Niniejsza publikacja stanowi pierwszy raport społeczny Fundacji PODAJ DALEJ, w którym chcieliśmy podziękować interesariuszom za zaangażowanie, pokazując efekty
naszych działań. Wierzymy, że mierzenie wpływu społecznego ma ogromne znaczenie, zwłaszcza dla organizacji pozarządowych, które powinny wsłuchiwać się w głosy
otoczenia, by realizować jego potrzeby. Jesteśmy dumni z faktu, że nasza zasada włączania dotycząca współpracy z beneficjentami pomocy, w myśl której „pracujemy nie
tylko DLA, ale WSPÓLNIE Z nimi”, znalazła również odzwierciedlenie w naszym raporcie
społecznym, który powstał nie tylko dla, ale i z naszymi interesariuszami.
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[G4-21, G4-24, G4-25, G4-26, G4-27]

Prowadzona przez nas komunikacja ma charakter dialogu. Także tworząc raport zdecydowaliśmy się na wykorzystanie komunikacji dwustronnej. Za pomocą ankiety zapytaliśmy naszych interesariuszy, jakie dane powinniśmy zawrzeć w publikacji, a także
w jakiej formie powinny one zostać przedstawione.
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Organizacje pozarządowe już z definicji powinny realizować cele społeczne
i raportować wyniki swojej działalności. Istotne jest jednak, w jaki sposób to robią.
Czy pytają interesariuszy o potrzeby, czy monitorują sposób i efekty ich realizacji.
Dialog z beneficjentami jest konieczny, by ustalić ich oczekiwania. Najistotniejszym
jednak elementem współpracy z nimi jest zasada włączania ich do aktywności.
Fundacja PODAJ DALEJ działa strategicznie. Realizowane przez nią projekty nie są
wykonywane dla osób niepełnosprawnych, ale z nimi. Takie podejście przynosi efekty,
ponieważ organizacja ta znajduje się w elitarnym gronie 6% organizacji
pozarządowych w Polsce, których roczne przychody przekraczają 1mln. zł 1
Zaufanie, które zbudowali jej twórcy, wiarygodność, którą zapewnia marka Fundacji
PODAJ DALEJ, a także, a może i głównie ponad 30 projektów, które zrealizowała,
były warte przygotowania raportu społecznego. Wierzę, że stanowi on nie tylko dobry
sposób na uporządkowanie wewnętrznych procedur, czy środek komunikacji
z interesariuszami, ale i stanie się dobrą praktyką dla wszystkich organizacji
pozarządowych, których działania mają charakter strategiczny. W 2012 roku zostało
opublikowanych na świecie 65 raportów społecznych organizacji pozarządowych,
w Polsce w 2016 roku było ich 5. Publikacja Fundacji PODAJ DALEJ należy od dziś do tego
elitarnego grona i jestem pewna, że opisane w niej działania
będą stanowiły inspirację dla innych.

Każdego dnia wspieramy niepełnosprawnych
w drodze do niezależności

[G4-21, G4-24, G4-25, G4-26, G4-27]

Pracownicy, współpracownicy i wolontariusze Fundacji PODAJ DALEJ.

16

Marta Szymborska

1

Badanie „Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2015” zrealizowane przez Millward Brown na zlecenie Stowarzyszenia Klon/Jawor i Instytutu Obywatelskiego.
strona

PODAJ DALEJ A CELE ONZ
W dniach 25–27 września 2015 roku w Nowym Jorku podczas Szczytu Zrównoważonego
Rozwoju zostały przyjęte nowe Cele Zrównoważonego Rozwoju dla świata. Z głównych
17 celów wybraliśmy, za pomocą warsztatów z interesariuszami, 7, które nasza Fundacja będzie realizowała.
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1. Raport Oddziaływania Społecznego
Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ

W tym celu budujemy koalicje i partnerstwa międzysektorowe, zapraszając do współpracy przedstawicieli biznesu, lokalnego samorządu czy innych organizacji pozarządowych. Wierzymy, że aktywizując niepełnosprawnych członków społeczeństwa, pozwalając im aktywnie uczestniczyć w życiu zarówno prywatnym, jak i zawodowym,
zapewniając im dostęp do godnej pracy, przyczyniamy się do zmniejszenia ubóstwa i wpływamy na wzrost
W Banku Zachodnim WBK nie stawiamy
ekonomiczny. Nasza współpraca
barier, dlatego od siedmiu lat rozwijamy
z lokalnymi władzami oraz przedstazakres usług i produktów dostępnych dla osób
wicielami biznesu, w ramach której
ze szczególnymi potrzebami.
przeprowadzamy audyty dostępności
Ważne jest dla nas, by wszyscy klienci mogli
miejsc dla osób niepełnosprawnych
swobodnie z nich korzystać, niezależnie
oraz szkolimy z obsługi i współpraod miejsca i preferowanego sposobu
cy z osobami mającymi ograniczenia
kontaktu z bankiem. Fundacja PODAJ DALEJ
wynikające np. z poruszania się na
przygotowuje osoby z niepełnosprawnością
wózku inwalidzkim, pozwala zmniejdo niezależnego życia, robi to mądrze i zawsze
szyć nierówności, a także sprawić, że
na 100%. Dlatego kibicujemy Fundacji
i wspieramy jej działania.
miasta stają się bardziej zrównoważone. Nasi beneficjenci otrzymują od
Katarzyna Teter,
nas wiedzę. Umożliwiamy im dostęp
menedżer
ds.
społecznej
odpowiedzialności
do jakościowej edukacji, która pobiznesu w Banku Zachodnim WBK
maga im walczyć z wykluczeniem społecznym i poprawia jakość ich życia.
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WZROST EKONOMICZNY
Według GUS w Polsce niezmiennie od wielu lat zaledwie co czwarta osoba z niepełnosprawnością w wieku produkcyjnym jest
aktywna zawodowo. Tymczasem w Unii
Europejskiej - co druga.
Osoby z niepełnosprawnością są lub mogą
być pracownikami, konsumentami, partnerami biznesowymi i członkami lokalnej
społeczności. Ważne jest, aby zdać sobie
sprawę, że mogą oni mieć realny wpływ
na wzrost ekonomiczny.
Chcąc wesprzeć osoby z niepełnosprawnością, które są gotowe i chcą wejść na rynek
pracy, prowadzimy działania zmierzające do aktywizacji zawodowej - szkolenia, warsztaty oraz doradztwo i coaching. W 2013 roku powołaliśmy w Koninie dwie spółdzielnie
socjalne - Blues Hostel wspólnie ze Stowarzyszeniem InArt oraz Sport i Rehabilitacja
wspólnie z KSS Mustang. W obu spółdzielniach pracuje i zarządza nimi łącznie 10 osób
z niepełnosprawnością. Większość z nich wcześniej korzystała z pomocy Fundacji,
a obecnie jest w pełni niezależna i radzi sobie na rynku hotelarskim (Blues Hostel), jak
również zaopatrzenia medycznego i przewozu osób (Sport i Rehabilitacja).

Wypadek i co dalej?

Każdego dnia wspieramy niepełnosprawnych
w drodze do niezależności

Po wypadku często okazuje się, że niepełnosprawność nie pozwala powrócić do wcześniej wykonywanego zawodu. Wiele osób myśli, że straciło szansę na pracę i pozostaje życie na rencie. Taka osoba czuje się nieprzydatna w społeczeństwie, traci horyzont
i przestaje normalnie funkcjonować.
Od 2013 roku w Akademii Życia odnajdujemy potencjał i umiejętności, które da się rozwinąć i które pozwolą osobom z niepełnosprawnością wrócić na rynek pracy. To długi,
wieloetapowy i trudny proces, ponieważ aby myśleć o pracy, najpierw trzeba zdobyć
samodzielność życiową i społeczną.
Do końca grudnia 2016 roku Akademię ukończyły 42 osoby z całej Polski. 80% z nich
nie wykonywało podstawowych czynności samoobsługowych. Po wyjeździe z Akademii
robią to niemal wszyscy.
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14 osób pracuje
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7 uczy się lub studiuje

6 mieszka samodzielnie
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WÓZEK NIE JEST BARIERĄ W REALIZACJI MARZEŃ!
Marek Bystrzycki uległ wypadkowi komunikacyjnemu w 2005 roku. Miał 24 lata.
Przeszedł kilka operacji i był rehabilitowany w szpitalach w Kaliszu, Gostyninie
i Konstancinie. Dwa lata później trafił do Fundacji PODAJ DALEJ, gdzie działali
wolontariusze, w tym również osoby niepełnosprawne ruchowo, które uczyły Marka
radzenia sobie w codziennych czynnościach i pokonywania barier.

1. Raport Oddziaływania Społecznego
Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ

Z czasem Marek zaczął angażować się w działania Fundacji. Jako trener niezależnego
życia pracuje z osobami po wypadkach, pokazuje im, że mimo niepełnosprawności można
aktywnie żyć i pracować. Powrócił też do sportu, który uprawiał przed wypadkiem - piłkę
nożną zamienił na koszykówkę. W 2011 roku został powołany do kadry narodowej
koszykarzy na wózkach. Rok później stworzył pierwszą w Wielkopolsce drużynę
koszykarzy na wózkach MUSTANG. Prowadzi treningi dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
organizuje ogólnopolskie turnieje i zgrupowania.
Do pełni szczęścia potrzebna mu była praca, która daje satysfakcję, niezależność
i środki na realizację sportowych marzeń. W Fundacji PODAJ DALEJ zdobył
niezbędną wiedzę o tym, jak zarządzać przedsiębiorstwem i dzisiaj jest Wiceprezesem Spółdzielni Socjalnej Sport i Rehabilitacja, która prowadzi sklep medyczny w Koninie
oraz oferuje usługi transportowe. Marek zatrudnia sześć osób. Każdego dnia udowadnia,
że wózek nie jest barierą w realizacji marzeń!
http://historiamarka.pl
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TOMASZ ORZECH Z POLKOWIC MARZY O TYM, ABY ZREZYGNOWAĆ Z RENTY…
Po co ja wspiąłem się na to drzewo? Tysiące razy zadawałem sobie to pytanie
leżąc przez wiele miesięcy w szpitalach. Szczera odpowiedź boli. Bo miałem 20 lat,
byłem zbyt pewny siebie i zamroczony alkoholem. Przy porażeniu czterokończynowym
trudno mi „podnieść się” samemu i zacząć nowy etap.
Mój dom rodzinny to mieszkanie na III piętrze wieżowca. Na niecałych 40 metrach ja
i rodzice. Z nową sytuacją oswajali się przez dwa lata. Kiedy „kursowałem” po szpitalach nie
zdawali sobie sprawy jak wygląda opieka nad człowiekiem z takim urazem jak mój.
Mam wprawdzie w mięśniach jakieś napięcie, ale i tak przy wszystkich czynnościach
potrzebuję pomocy. Sam nie zjem, nie umyję się, nawet nie podniosę ręki ze stołu. Dla rodziców to była tragedia. Ot, np. wypróżnianie… W szpitalu założyli mi cewnik wewnętrzny,
który odprowadzał mocz na zewnątrz. Rodzice nie wiedzieli jak go zmieniać, bo nikt im tego
nie powiedział. Na początku dzwoniliśmy więc po karetkę, żeby wymienili cewnik, ale ekipa
nie chciała przyjeżdżać. W końcu, któryś lekarz się zlitował i przeszkolił rodziców.
Zanim wlazłem na to upiorne drzewo byłem hydraulikiem i miałem dobrą pracę. Teraz mam
orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym i jestem na rencie. Nauka nie miała
dla mnie szczególnego znaczenia. Dalekich planów nie miałem. Teraz mam.
Każdego dnia wspieramy niepełnosprawnych
w drodze do niezależności

W Akademii Życia uczę się programowania i projektowania stron internetowych. Szkolenie
zakończy się wydaniem certyfikatu, dzięki któremu będę mógł wykonywać te zawody. Jak?
Na razie chwytam rysik w usta i kursuję nim po touchpadzie. Na dłuższy czas to jednak
uciążliwe, bo kark mi się szybko męczy. Dlatego jeden z Asystentów Akademii znalazł firmę
w Poznaniu, która zaprosiła mnie na testy eyetruckerów – takich specjalnych narzędzi
sterowanych wzrokiem oraz drugich, podobnych, ale kierowanych oddechem.
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Sam w Akademii to ja nic nie zrobię. Zawsze ktoś musi mi pomóc. Ale chłonąć wiedzę mogę
sam. Więc chłonę ją maksymalnie. Chciałabym zostać w Akademii na II edycję, aby pokazać
ludziom, którzy tak wiele dla mnie zrobili, jak wiele ja sam już wiele potrafię zrobić.
Marzy mi się, że kiedyś przyjdzie czas, kiedy będę zarabiał tyle,
aby móc zrezygnować z renty.
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KONIEC Z UBÓSTWEM

750

BEZPŁATNYCH
PORAD PRAWNYCH

1. Raport Oddziaływania Społecznego
Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ

W 2016 roku w Fundacji udzielono około 750
bezpłatnych porad prawnych, które dotyczyły
spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa cywilnego i prawa pracy. Z porad korzystają ludzie ubodzy, często niezaradni życiowo,
a także osoby z niepełnosprawnością.

WHO podaje, że niepełnosprawność jest zarówno przyczyną, jaki konsekwencją ubóstwa, i że około 80% wszystkich niepełnosprawnych żyje w krajach rozwijających się.1
Osoby z niepełnosprawnościami mają niższe wykształcenie, ograniczone możliwości
pracy wynikające np. z barier architektonicznych, są bardziej narażone na ubóstwo.
Nie zawsze mogą mieszkać samodzielnie i w pełni uczestniczyć w życiu społecznym.
W niektórych krajach bezrobocie wśród osób z niepełnosprawnością sięga nawet 80%2.
1
2

Factsheet on Persons with Disabilities. United Nations, Accessed on 1 December 2014
Factsheet on Persons with Disabilities. United Nations, Accessed on 1 December 2014
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Z danych GUS wynika, że współczynnik aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym w Polsce w IV kwartale 2016 roku wyniósł 26,1%, a wskaźnik zatrudnienia 23,1% i był niemal dwukrotnie niższy niż średnia unijna (45%)1.
Niezależność ma wpływ na samą osobę niepełnosprawną, ale również na jej najbliższych. Często rodzice czy opiekunowie nie pracują, ponieważ cały swój czas poświęcają
na opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, ponoszą wysokie koszty związane z rehabilitacją, zakupem leków i środków medycznych, a stąd droga do ubóstwa jest bardzo
krótka. Chcąc zapewnić godne życie osobom z niepełnosprawnością, wspieramy
ich w drodze do niezależności. Na końcu tej drogi jest praca, która jest niezbędna,
by czuć się pełnoprawnym obywatelem i normalnie funkcjonować w społeczeństwie.
W 2013 roku Fundacja uruchomiła w Koninie Akademię Życia - pierwszy w Polsce tak
kompleksowy projekt, którego celem jest przygotowanie młodych osób niepełnosprawnych ruchowo do samodzielności życiowej, społecznej i zawodowej. Do dwóch
w pełni wyposażonych mieszkań treningowych jednorazowo przyjeżdża 8 osób, które
z powodu niepełnosprawności są zależne od innych ludzi. Przez 6 miesięcy każdy realizuje indywidualny plan dostosowany do stopnia swojej sprawności, predyspozycji,
umiejętności, kompetencji i zainteresowań. Plany te zawierają: treningi samodzielności np. w wykonywaniu czynności dnia codziennego, poruszania się środkami komunikacji
miejskiej, przyrządzania posiłków, udział w zajęciach aktywnej rehabilitacji i zajęciach
sportowych w sali gimnastycznej, na basenie i w plenerze, spotkania z coachem, który
dobiera i kieruje szkoleniami zawodowymi uczestnika projektu, a takPODAJ DALEJ got our attention at
że, dodatkowo, naukę języków obTHE
VELUX
FOUNDATIONS both because
cych i pomoc psychologa. Najbarthey had a clear vision of what they wanted
dziej aktywni uczestnicy Akademii
to do and a strong commitment to
Życia kierowani są na półroczne,
“get the job done”! Actually visiting and
płatne staże zawodowe.
Akademia Życia powstała dzięki partnerstwu Fundacji PODAJ
DALEJ, która zapewnia know
how, duńskich Fundacji VELUX,
które finansują projekt w latach
2013 – 2018 oraz Miasta Konina,
które wyremontowało i użyczyło
Fundacji PODAJ DALEJ dwa mieszkania treningowe.

Każdego dnia wspieramy niepełnosprawnych
w drodze do niezależności

W 2016 roku w Akademii Życia
odbyło się ponad 3 000 godzin
zajęć, w tym ponad 1400 godzin
zajęć w trybie indywidualnym
- m.in. fizjoterapia, siłownia, psycholog, coach, doradca zawodowy, wybrane szkolenia.
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1

discussing on the ground convinced us that there
was a great potential here. And now we know
that the our choice of donating was the right
choice and we are proud to have been
part of this great journey.

Jens-Joergen Pedersen
Head of programme
Donations Abroad - Children and Youth,
THE VELUX FOUNDATIONS

3000 GODZ.
ZAJĘĆ

GUS, dane kwartalne na podstawie Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL),
www.niepelnosprawni.gov.pl
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GODZINY ŁĄCZNIE

Sport i rehabilitacja (m.in. fizjoterapia, basen, siłownia koszykówka)

983,5

Indywidualna aktywna rehabilitacja prowadzona przez instruktorów
na wózkach

399,5

Treningi grupowe z asystentami

86,5

Doradztwo zawodowe i coaching

354,0

Zajęcia z psychologiem

208,5

Nauka języków obcych (ang., ros.)

358,5

Obsługa komputera i programów (m.in. Office, gospodarka
magazynowa, HTML, JAVA, WP, obsługa Allegro, obróbka zdjęć)

285,5

Zajęcia specjalistyczne - odpowiedź na indywidualne potrzeby i rozwój
zainteresowań (m.in. dziennikarstwo, bukieciarstwo, drama)

133,0

Spotkania ze specjalistami
(m.in. seksuolog, kosmetolog, trener personalny)

156,0

Szkolenia specjalistyczne związane z podjęciem pracy
(m.in. PFRON, ZUS, BHP i prawo pracy)

63,5
RAZEM:

1. Raport Oddziaływania Społecznego
Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ

2016 ROK W AKADEMII ŻYCIA

3 028,5
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W 2016 roku, jeszcze podczas pobytu w Koninie uczestnicy Akademii Życia odbywali
praktyki zawodowe – łącznie 509 godzin. 12 osób zrealizowało łącznie 42 miesiące
płatnych staży zawodowych (już po ukończeniu pobytu w Akademii). W 2016 roku
pracowało ponad 33% osób z grona wszystkich absolwentów.
Uczestnicy Akademii brali też udział w blisko 40 wydarzeniach, m.in. turnieje koszykówki na wózkach, wyjścia do kina, na koncerty Coma i Happy Sad, spływ kajakowy, II Kongres Osób z Niepełnosprawnościami w Warszawie, Targi Rehabilitacyjne w Łodzi, Konferencja „Niepełnosprawni na rynku pracy” w Łodzi, Gala Integracji
w Warszawie, letni i zimowy Zjazd Absolwentów Akademii Życia, spotkania wielkanocne i bożonarodzeniowe.

Za pomocą ankiety poprosiliśmy dotychczasowych
uczestników Akademii o ocenę tego projektu.

Każdego dnia wspieramy niepełnosprawnych
w drodze do niezależności

70%
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Ponad 70% badanych zgodziło się, że program Akademii
był dobrze przygotowany do indywidualnych potrzeb,
możliwości i planów.
Wśród najważniejszych rzeczy, które zmieniły się w życiu badanych dzięki Akademii, pojawiły się takie odpowiedzi: praca, samodzielne zamieszkanie, umiejętność
mówienia o swoich potrzebach, otwartość; przekonanie, że mogę, dam radę, potrzebuję tylko więcej czasu;
poczucie stanowienia o sobie jako samodzielnej jednostce bez względu na niepełnosprawność, umiejętność
aktywnego poszukiwania pracy, drogi samorozwoju
i doszkalania się; sprawność fizyczna, pewność siebie.

77%

77% badanych oceniło komfort mieszkania w Akademii
(wyposażenie, dostosowanie) na poziomie doskonałym.

>50%

Wszystkie zajęcia realizowane w Akademii Życia zostały
ocenione na poziomie bardzo dobrym i doskonałym przez
ponad połowę ankietowanych.

>82%

Ponad 82% ankietowanych korzysta z wiedzy i umiejętności zdobytych w Akademii.

Uwierzyłem, że nie jestem tylko
„człowiekiem na wózku”
Eryk Gospodarczyk dzięki Akademii Życia
nauczył się żyć od nowa
Są dwa dni, które zmieniły moje życie. Pierwszy
to ten, kiedy wpadłem do wody, a tym samym jak się później okazało - do „życiowej otchłani”.
„Wypłynąłem” z niej po kilku latach. W drugim
dniu, który zmienił mój los usłyszałem: wsiadaj w pociąg i przyjeżdżaj do Konina, miejsce
w Akademii Życia już na ciebie czeka.
Miałem 23 lata i przekonanie, że nie ma takich przeszkód, których bym nie pokonał. Miałem żonę,
synka, planowałem wybudować dla nas dom i założyć firmę budowlaną, żeby „pracować na swoim”. Miałem zatem wszystko, co czyniło mnie szczęśliwym - rodzinę, przyjaciół, pracę, plany, marzenia i hobby – byłem ratownikiem wodnym.
Z dnia, którzy przewrócił mój życiowy ład do góry nogami, pamiętam niewiele. Był czerwiec
2011 roku. Odpoczywałem na kąpielisku na rzece Pilicy w moich rodzinnych Białobrzegach Radomskich. Nie wiem, jak to się stało, że wpadłem do wody. Znajomi mówili mi, że po to, aby ratować
tonącego. Sam jednak z tej wody nie wypłynąłem.
Wypadek przytrafił mi się niecałe 100 km od stolicy. Szybko przewieziono mnie do Mazowieckiego
Centrum Rehabilitacji STOCER w Konstancinie-Jeziornej i tam zoperowano. Kiedy ocknąłem się na
dobre, wpadłem w panikę. Nie mogłem się ruszyć. Obcy ludzie karmili mnie, poprawiali pościel,
ubierali i rozbierali, układali moje drętwe ciało. Diagnozę już znałem. Przerwany rdzeń kręgowy na
odcinku szyjnym. Porażenie czterech kończyn.
Mijały miesiące spędzone w szpitalu, którym towarzyszyły ból i łzy. Potem wróciłem do rodziny.
Nie przeczuwałem, że i ta zacznie się niedługo rozpadać.
Ja na zasiłku, jeszcze bez renty, żona bezrobotna, małe dziecko, wynajęte mieszkanie. Nie mieliśmy
z czego żyć. Zadecydowaliśmy o bolesnym rozstaniu – żona z dzieckiem przeniosła się do Warszawy, a ja zamieszkałem w domu pomocy społecznej (DPS) niedaleko naszego miasta. Myśleliśmy:
„podreperujemy” finanse, ja nabiorę więcej sił na zajęciach rehabilitacyjnych i wrócimy do siebie.
Wyszło inaczej – dziś małżeństwem jesteśmy tylko na papierze.
Monotonia i rutyna – to dwa słowa, w których zamykam swoje wspomnienia z prawie 1,5 rocznego
pobytu w DPS. Każdy dzień, od śniadania do kolacji, smutno przewidywalny. Bolesne uczucie braku – rozmowy zwykłej i takiej „męskiej”, normalnych ludzkich relacji, aktywności i jakiejś przyszłości.
1. Raport Oddziaływania Społecznego
Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ

Pamiętam dzień, w którym mój wózek inwalidzki wskoczył w nowe koleiny życia. To był czwartek.
Dyrektorka Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach dowiedziała się o Akademii
Życia. Zadzwoniłem. Na drugi dzień, w DPS-ie odwiedził mnie Karol Włodarczyk z Fundacji PODAJ
DALEJ i opowiedział o Akademii. Dał nadzieję na lepsze życie. Do Konina przyjechałem dokładnie
w tydzień od rozmowy z Karolem.
Pobyt i szkolenia w Akademii Życia odrodziły we mnie wiarę w przyszłość. Jestem silny, bo przekonany, że nie jestem tylko „facetem na wózku”, ale mężczyzną, który decyduje o swoim życiu i kształtuje je według własnych potrzeb.
Postanowiłem pozostać w Wielkopolsce. Tutaj spotkałem ludzi, na których mogę liczyć. Mieszkam
w Kole. To prawda, znowu w DPS-ie, ale na razie w codziennych czynnościach wciąż potrzebuję pomocy innych osób. Pracuję zdalnie dla firmy, która projektuje strony internetowe i portale handlowe. Taki mam plan, żeby najpierw zdobyć doświadczenie, a potem założyć własną firmę… Nie będę
ukrywać. Lekko nie jest. Ale teraz wiem, że dam radę. Żeby syn był ze mnie dumny…
strona
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ZRÓWNOWAŻONE MIASTA
Szacuje się, że do 2050 roku 70% ludności będzie mieszkać w miastach.1 Miasta stoją
dziś przed dziesiątkami wyzwań związanych ze skutecznością i sprawnością działania,
konkurencyjnością i włączaniem grup wykluczonych. Wśród wyzwań coraz częściej pojawia się temat dostępności przestrzeni miejskiej dla osób z niepełnosprawnością.

Każdego dnia wspieramy niepełnosprawnych
w drodze do niezależności

Chcąc mieć wpływ na kształtowanie przyszłości, bierzemy aktywny udział w pracach
organów o charakterze opiniodawczym i doradczym powołanych przez władze
samorządowe. Przedstawiciele Fundacji PODAJ DALEJ zasiadają w Konińskiej Radzie
Działalności Pożytku Publicznego i w Powiatowych Społecznych Radach ds. Osób Niepełnosprawnych. Dwóch naszych ekspertów w 2016 roku brało udział w pracach komisji
rozpatrującej wnioski o granty z budżetu Miasta Konina.
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Fundacja wspiera osoby z niepełnosprawnością w dążeniu do niezależności, jednak aby
były one w pełni niezależne, przestrzeń, z której korzystają powinna być dostępna. I nie
chodzi tylko o przystosowanie mieszkania - remont łazienki czy montaż windy, ale o likwidację barier architektonicznych w mieście oraz zapewnienie dostępnej komunikacji. Dlatego od 2013 roku Fundacja realizowała projekt „Konin - miasto dostępne”,
1
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SDGs w praktyce. Przewodnik dla firm, CSR Consulting, Warszawa 2016

a w 2016 roku wydała raport podsumowujący efekty pracy specjalnie przeszkolonych
wolontariuszy. Spośród 53 audytowanych obiektów użyteczności publicznej, 28 zostało wyróżnionych jako miejsca dostępne. Oceniano też dostępność miejskich ciągów komunikacyjnych i przystanków autobusowych. W raporcie i podczas konferencji
zostały wskazane konkretne lokalizacje, które wymagają interwencji – w każdym przypadku określono, co należy zrobić, aby miejsce było dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Samorząd Miasta Konina wyraził wolę wprowadzania tych
zmian i rozpoczął wdrażanie Standardów Dostępności dla Miasta Konina.
W grudniu 2016 roku zaprosiliśmy samorządowców Konina na specjalny spacer. Poprosiliśmy, aby usiedli na wózki inwalidzkie i z tego poziomu ocenili dostępność
miasta. Zaproszenie przyjęło kilkanaście osób. W ocenie uczestników było to bardzo
pouczające doświadczenie. W jego efekcie radni i pracownicy zarządu Dróg Miejskich
w Koninie zobowiązali się, że w 2017 roku przebudują jedno z konińskich rond tak, żeby
było dostępne dla osób o różnych rodzajach i stopniach niepełnosprawności oraz dla
rodziców z dziećmi w wózkach i osób starszych.
Konin jest miastem otwartym dla organizacji pozarządowych. Miastem, które
nawiązuje partnerstwa widząc społeczną korzyść. W 2013 roku samorząd Konina
wyremontował i oddał w użytkowanie konińskim organizacjom pozarządowym jedną
z kamienic. Dzisiaj mieszczą się tutaj: Akademia Życia - dwa mieszkania treningowe prowadzone przez Fundację PODAJ DALEJ, Centrum Organizacji Pozarządowych, w którym
QR CODE
zarejestrowanych jest blisko 80 organizacji (jednostka UM Konina) oraz
spółdzielnie soWygenerowano na www.qr-online.pl
cjalne - Blues Hostel i sklep medyczny Sport i Rehabilitacja.

MAX 3 CM

CZY WIESZ, ŻE…

8%

1. Raport Oddziaływania Społecznego
Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ

90 CM

Budynki dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową powinny mieć drzwi
i wejścia bez wysokich progów (do 3 cm).
Szerokość drzwi powinna wynosić co najmniej 90 cm. W przypadku dużej różnicy wysokości między dojściem do przejścia, a samym przejściem powinny być stosowane
podjazdy o nachyleniu do 8%. W przypadku
konieczności pokonania stopni w budynku
powinna być winda, dźwig platformowy
lub platforma przyschodowa.
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EDUKACJA I DZIELENIE SIĘ WIEDZĄ
Fundacja PODAJ DALEJ dostarcza inspiracje i wspiera swoim doświadczeniem zarówno osoby z niepełnosprawnością, jak też osoby pracujące z niepełnosprawnymi. Chcemy
zwiększyć poziom odpowiedzialności i wrażliwości społecznej, dlatego edukujemy
QR CODE
Wygenerowano na www.qr-online.pl
w tym zakresie dzieci i młodzież.
Od początku istnienia Fundacji niepełnosprawni wolontariusze
prowadzili spotkania z dziećmi i młodzieżą o niepełnosprawności
i o bezpieczeństwie, głównie w szkołach mieszczących się Koninie
i subregionie konińskim. Rocznie spotykali się osobiście z około 1000
słuchaczy. Aby zwiększyć skalę działań, w 2016 roku zrealizowaliśmy
projekt „Bezpiecznik Szkolny”. Przygotowaliśmy film edukacyjny
z udziałem osób po wypadkach i scenariusze lekcji. Materiały udostępniamy nieodpłatnie. W ciągu 4 ostatnich miesięcy 2016 roku blisko 100 nauczycieli z całej Polski
skorzystało z naszych materiałów, a w zajęciach udział wzięło blisko 8000 uczniów.

Uczestnicy Akademii Życia przygotowują się do podjęcia pracy.
Naszym zadaniem jest budowanie
i wzmacnianie takich kompetencji,
które są adekwatne do możliwości
i zainteresowań osoby z niepełnosprawnością i które pozwolą jej
w niedalekiej przyszłości odnaleźć
się na rynku pracy. Największym
zainteresowaniem wśród uczestników Akademii cieszą się zajęcia komputerowe - w tym nauka
obsługi konkretnych programów
oraz nauka języków obcych - głównie angielski. Dla wielu osób po
wypadkach praca na komputerze
jest jedynym możliwym zajęciem
z racji na ograniczenia wynikające
z niepełnosprawności.

Każdego dnia wspieramy niepełnosprawnych
w drodze do niezależności

[G4-HR2]

22 czerwca 2016 roku na plaży w Licheniu Starym wspólnie z OSP w Licheniu Starym
oraz z Komendą Miejską Policji w Koninie zorganizowaliśmy pokaz ratownictwa wodnego, zasad udzielania pierwszej pomocy, symulacje wypadków, pokaz z udziałem
psa policyjnego, pogadanki na temat konsekwencji nieprzemyślanych skoków do
wody oraz lekceważenia przepisów ruchu drogowego. Udział w pokazie wzięło około
400 uczniów z 5 szkół.
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W naszej firmie wyznajemy zasadę,
że biznes jest tylko kawałkiem życia
a nie jego esencją. Dlatego ważny jest świat,
który nas otacza i relacje z nim,
a przede wszystkim z ludźmi.
Chętnie pomagamy innym, bo nigdy
nie wiadomo, czy sami kiedyś nie będziemy
potrzebować pomocy. Dzięki Akademii Życia
oraz innym inicjatywom Fundacji PODAJ DALEJ
możemy lepiej i efektywniej zaadresować
nasze działania. Jeżeli tylko nasza wiedza,
doświadczenie lub zasoby mogą się przydać
– angażujemy się.
Mateusz Kowalewski
Prezes HORTIMEX

W 2016 roku poświęciliśmy 108,5 godzin na szkolenie z procedur i aspektów poświęconych prawom osób niepełnosprawnych. Brały w nich udział same osoby z niepełnosprawnością, rodzice i opiekunowie osób z niepełnosprawnością, a także pracownicy
i wolontariusze Fundacji.
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1. Raport Oddziaływania Społecznego
Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ

924
LOTY

350

LOTÓW

W powietrzu mogę być samodzielna
i wolna. Tam wysoko w niebie
nie ma ograniczeń. Dla sprawnej
osoby to jest niesamowite uczucie, a co
dopiero dla osoby z niepełnosprawnością,
dla której pokonanie krawężnika
jest przeszkodą. Kiedyś ciężko mi było
zaakceptować fakt, że poruszam się
na wózku. Teraz nie mam już kompleksów,
bo wiem, że jestem zdolna robić rzeczy,
na które nie odważyłoby się wiele
zupełnie zdrowych osób.

W latach 2015 i 2016 Fundacja zorganizowała intensywne szkolenia szybowcowe i paralotniowe dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Skrzydła rozwinęło 69 osób. W 2016 roku wykonano
924 loty na szybowcach i 350 lotów na
paralotniach. Projekt „Rozwiń Skrzydła”
Julita Kuczkowska
realizowaliśmy na lotniskach w Michałkona co dzień jest zależna od innych,
wie k. Ostrowa Wielkopolskiego, w Kaziw projekcie Rozwiń Skrzydła
mierzu Biskupim k. Konina oraz w Turbii
nauczyła się latać na paralotni
niedaleko Stalowej Woli. Loty przeplatano z zajęciami teoretycznymi, na które
przeznaczono 780 godzin. Wszystkie starty i lądowania nadzorowało pięciu doświadczonych w szkoleniach instruktorów lotnictwa, w tym dwóch z niepełnosprawnością,
profesjonalna kadra lotnisk i 15 wolontariuszy z Fundacji.
Od 2011 roku osoby z niepełnosprawnością intelektualną i wolontariusze tworzą w Fundacji teatr integracyjny. W 2016 roku Teatralni z PODAJ DALEJ, czyli 20 osób z niepełnosprawnością intelektualną i 10 wolontariuszy z gmin Golina, Władysławów i Konin wzięło
udział w 68 godzinach warsztatów teatralnych. Owocem tych spotkań były dwa spektakle pt. „Krzesiwo” wg baśni H.Ch. Andersena.
Ważnymi odbiorcami naszych szkoleń są wolontariusze Fundacji. W 2016 roku w bazie wolontariuszy były 74 osoby, w tym 11 osób z niepełnosprawnością. Zorganizowaliśmy dla nich pięć szkoleń - m.in. asystowanie osobie z niepełnosprawnością,
pierwsza pomoc przedmedyczna, metody arteterapii – łącznie było to 76 godzin szkoleniowych. Wolontariusze wsparli 14 wydarzeń organizowanych w Koninie, m.in.: Koniński Kongres Kobiet, WOŚP, Koniński Dzień Dziecka z MDK, Kolonie Mali Odkrywcy,
dwa spływy kajakowe. W ramach porozumień partnerskich nasi wolontariusze pomagali w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie, Pogotowiu Opiekuńczym, podczas zajęć sportowych organizowanych przez KSS Mustang oraz pracując indywidualnie
z podopiecznymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie. W 2016 roku wolontariusze Fundacji przepracowali 5265 godzin, co przyjmując ówczesny przelicznik
12 zł/h dało wartość 63.180 zł.
Każdego dnia wspieramy niepełnosprawnych
w drodze do niezależności

Fundacja dzieli się wiedzą z osobami, które pracują z niepełnosprawnymi. W 2016 roku
podczas 336 godzin warsztatów arteterapii przeszkoliliśmy 204 osoby pracujące
z niepełnosprawnymi z całej Polski. Od roku 2011 udział w warsztatach wzięły łącznie
584 osoby. Warsztaty plastykoterapii, biblioterapii, choreoterapii, dramy stosowanej i muQR CODE
zykoterapii
prowadzili najlepsi polscy terapeuci – praktycy, którzy przekazują wiedzę na
Wygenerowano na www.qr-online.pl
temat najnowszych metod pracy z osobami z niepełnosprawnością uznanych na świecie.
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Od 2015 roku przyjeżdżają do Konina Mali Odkrywcy – dzieci z niepełnosprawnością z małych miast i wsi z całej Polski, aby spędzić
wspaniałe wakacje, a przy okazji uczyć się samodzielności. Wyjeżdżają z Konina z nowymi umiejętnościami i przekonaniem, że mimo
wózka mogą wiele osiągnąć!
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1. Raport Oddziaływania Społecznego
Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ

Jest takie miejsce na ziemi......
- gdzie serce mocniej bije...,
- gdzie jesteś na swoim miejscu...,
- gdzie wiesz, że nie ma barier...,
- gdzie uśmiech gości na Twojej twarzy każdego dnia...,
- gdzie czujesz, że wszystko możesz i żyjesz jak wolny ptak...,
- gdzie wiesz, że jesteś ważny i kochany...,
- gdzie ludzie oddają swe serce dla Ciebie...
to Fundacja PODAJ DALEJ,
w której znalazłem swój drugi dom.
Gorąco polecam!
Miłosz Bronisz, 13 lat, Mały Odkrywca
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Przedstawiciele Fundacji wykorzystują swoją wiedzę w międzynarodowym projekcie
Cooperation on disability-inclusive disaster management in Baltic Sea Region. Jego celem jest wypracowanie wspólnych standardów, które pomogą uchronić życie osób
z niepełnosprawnością w sytuacji zagrożenia.
Prowadzimy projekty z firmami,
które doceniają nasze doświadczenie, a ich cele zbieżne są z działaniami Fundacji.

Do organizowanych przez Grupę Raben
sesji dialogowych zaprosiliśmy
wyróżniające się organizacje pozarządowe,
zajmujące się szeroko rozumianym
bezpieczeństwem drogowym.
Działania Fundacji PODAJ DALEJ
uświadomiły nam, jak profesjonalnie,
kompleksowo i strategicznie mogą działać
NGO’sy. Podjęliśmy współpracę z tą organizacją,
ponieważ wierzymy, że przyświecają nam
te same cele oraz łączą nas te same
wartości – zmierzamy z pasją do celu.

Rokrocznie uczestniczymy w kilkunastu wydarzeniach rangi
ogólnopolskiej, takich jak targi, konferencje, sympozja, gdzie
prezentujemy naszą działalność.
W 2016 roku uczestniczyliśmy
w trzech wydarzeniach międzynarodowych (Włochy, Słowacja
i Łotwa), gdzie dzieliliśmy się wieIlona Raben
dzą na temat stosowanych przez
Real Estate Director, Grupa Raben
nas metod pracy. Przyjmujemy
wizyty studyjne z kraju i zagranicy. W Akademii Życia gościli m.in. Staffan Herrström, ówczesny Ambasador Szwecji,
a także samorządowcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych z całej Polski oraz
grupy z Danii, Austrii, Hiszpanii, Mołdawii i Włoch.

NAD CZYM POWINNIŚMY PRACOWAĆ

Czasem porównujemy się do pszczółek w ulu – pracowite, ale chaotyczne
i próbujące pyłku ze wszystkich kwiatów z łąki. Chcemy realizować wiele projektów – mniejszych i większych, na które nie zawsze mamy „moce przerobowe”. Pracujemy już nad tym, aby mieć więcej czasu na planowanie i ewaluację
działań i w życie wdrażać tylko wybrane pomysły.

Każdego dnia wspieramy niepełnosprawnych
w drodze do niezależności

Pomagamy głównie osobom dorosłym – to 80% naszych podopiecznych. Wiemy, że potrzeby wśród dzieci są równie duże, dlatego rozwijamy ofertę kompleksowego wsparcia najmłodszych.
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Raczkujemy w obszarze fundraisingu – uczymy się i testujemy nowe narzędzia
w oparciu o naszą strategię. Wiemy, że dywersyfikacja źródeł finansowania
jest niezbędna, aby ze spokojem móc realizować misję Fundacji przez długie
lata. Powinniśmy też regularnie komunikować się z darczyńcami. Będziemy
nad tym pracować.
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JAKOŚĆ ŻYCIA

Zrealizowaliśmy 790 godzin wsparcia
indywidualnego, m.in. zajęcia z logopedą, pedagogiem, doradcą zawodowym,
2194 godziny asystenci, którzy uczyli

W biznesie dążymy
do osiągania najlepszych rezultatów,
ale jesteśmy też po to,
by tworzyć wartość społeczną.
Fundacja PODAJ DALEJ, którą
od wielu lat chętnie i z pełnym
przekonaniem wspieramy, poprawia
jakość życia osób niepełnosprawnych
- rozwija ich mocne strony,
budzi marzenia, otwiera nowe
możliwości. Wszystko po to,
by byli niezależni i szczęśliwi.

1. Raport Oddziaływania Społecznego
Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ

Działalność Fundacji wypływa z potrzeb,
możliwości i marzeń osób z niepełnosprawnością. Działamy w konkretnym otoczeniu, prowadzimy dialog i uważnie słuchamy naszych interesariuszy, aby znaleźć
dla nich najlepsze drogi do niezależności
i podniesienia jakości życia. W 2016 roku
ze stałego i regularnego wsparcia Fundacji korzystały 73 osoby dorosłe z niepełnosprawnością, 10 dzieci oraz 22 rodziców dzieci niepełnosprawnych z Konina
i pięciu powiatów ościennych.

Apteki PRIMA
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samodzielności i samoobsługi, spędzili w domach uczestników. To ważne, aby osoby
z niepełnosprawnością nauczyły się dobrze funkcjonować w przestrzeni, w której spędzają większość czasu. W ramach wsparcia grupowego zrealizowaliśmy 737 godzin
- były to głównie zajęcia sportowo - rehabilitacyjne (koszykówka, basen, szermierka), a także terapia przez sztukę i fotografia.
Od początku funkcjonowania Fundacji przywiązujemy dużą wagę do zajęć sportowych, które są świetnym wzmocnieniem fizjoterapii i rehabilitacji. Regularne uprawianie sportu poprawia kondycję fizyczną i jakość życia osób z niepełnosprawnością. Podopieczni Fundacji mogą uczyć się i trenować aż 11 dyscyplin sportowych - m.in. koszykówkę i rugby na wózkach, pływanie, szermierkę, boccię, boks i handbike.
Projektem, który ma znaczący wpływ na jakość życia osób z niepełnosprawnością ruchową jest Akademia Życia, o której piszemy w rozdziale Koniec z ubóstwem.

Każdego dnia wspieramy niepełnosprawnych
w drodze do niezależności

Nie boimy się podejmować eksperymentalne działania, które mogą polepszyć samoocenę i rozszerzyć horyzont możliwości. Przykładem jest ogólnopolski projekt Rozwiń
Skrzydła, w ramach którego 69 osób z niepełnosprawnością ruchową uczyło się latać na szybowcach i paralotniach.
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MNIEJ NIERÓWNOŚCI
Indywidualne możliwości człowieka są bardzo różne. Część osób jest sprawna, część niepełnosprawna, natomiast otoczenie jest dla nich jedno, wspólne. Powinno być bezpieczne i wygodne.
1. Raport Oddziaływania Społecznego
Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ

O przyjazności otoczenia nie decydują sami architekci czy urbaniści, ale również inwestorzy, urzędnicy i weryfikatorzy projektów. Właśnie dla nich zrealizowaliśmy projekt „Konin – miasto dostępne”, o którym szerzej piszemy w rozdziale Zrównoważone miasta.
Współpracujemy z Samorządem Miasta Konina od początku istnienia Fundacji. Bardzo
wiele udało nam się wspólnie wypracować w obszarze likwidacji barier i włączania osób
z niepełnosprawnością do społeczeństwa.
Na przestrzeni lat przeszkoliliśmy większość kierowców komunikacji miejskiej
i podmiejskiej w Koninie z zasad bezpiecznego przewozu i obsługi pasażerów z niepełnosprawnościami. Realizowaliśmy w Koninie ogólnopolską kampanię parkingową
zainicjowaną przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, dzięki której w Koninie pojawiło się więcej miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością, wzrosła też świadomość kierowców.
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Podopieczni Fundacji z niepełnosprawnością ruchową uczą się pokonywać bariery
i korzystać z komunikacji miejskiej w Koninie. Wszyscy uczestnicy Akademii Życia
przeszli specjalne treningi wsiadania, wysiadania i podróżowania autobusem.
Wiedzą też jak prosić o pomoc osobę trzecią i tłumaczyć swoje potrzeby, aby bezpiecznie pokonać zbyt wysoki krawężnik lub dostać się do wybranego obiektu. Co pół roku
przyjeżdżają do Konina na zjazdy absolwentów Akademii Życia i większość z nich podróżuje przez Polskę samodzielnie!

Każdego dnia wspieramy niepełnosprawnych
w drodze do niezależności

Moja recepta na sukces jest prosta
- przede wszystkim należy słuchać.
Słuchać otoczenia i ludzi. Zdobywać wiedzę
i zaufać intuicji. Odnoszę wrażenie, że tak
właśnie działa Fundacja PODAJ DALEJ.
Jest wiele organizacji, które pomagają
niepełnosprawnym, ale ta daje im coś
więcej - samodzielność i niezależność.
Czy może być coś ważniejszego
w życiu człowieka?
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Marian Fedko
Prezes Zarządu Kramp
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DOBRA PRACA
Motorem każdej idei są ludzie i to jaki przykład dają sami sobą. Pracownicy Fundacji
każdego dnia wspierają osoby z niepełnosprawnością w drodze do niezależności. Łączy
ich przekonanie, że niepełnosprawność nie jest przeszkodą w osiąganiu celów i spełnianiu marzeń.
W 2016 roku Fundacja zatrudniała 22 osoby (15 kobiet i 7 mężczyzn) na umowę o pracę.
Najwyższą wartość stanowi dla nas niezależność i samodzielność, a w pracy kierujemy
się zasadą Z niepełnosprawnymi a nie ZA nich / DLA nich. Jesteśmy przekonani, że włączanie samych niepełnosprawnych do konstruowania narzędzi zmiany i realizacji
naszej misji jest bezcenne. Dlatego blisko 30% pracowników zatrudnionych w Fundacji to osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

22

OSOBY
ZATRUDNIONE

30%

TO OSOBY
NIEPEŁNOSPRAWNE

Przez 365 dni w roku realizujemy pracę trudną i wymagająca indywidualnego podejścia
do podopiecznych. Chcąc zapewnić jak najwyższą jakość świadczonych usług, zachęcamy pracowników i umożliwiamy im korzystanie z różnych źródeł wiedzy.
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1. Raport Oddziaływania Społecznego
Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ

W 2016 roku dla pracowników Fundacji prowadziliśmy szkolenia, których celem było
poznanie aspektów opieki i pracy z osobą z niepełnosprawnością - np. cewnikowanie, opatrywanie odleżyn, asystowanie osobie z niepełnosprawnością, pierwsza pomoc
przedmedyczna, ICF - Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia, na które przeznaczyliśmy 178 godzin.
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Pracownicy poszerzali też wiedzę nt. fundraisingu, m.in. coaching, szkolenia z social
mediów w wymiarze 156 godzin oraz brali udział w pięciu warsztatach tematycznych,
m.in. praca w zespole, wypalenie zawodowe – łącznie 40 godzin oraz dwunastu webinariach - łącznie 31,5 godziny. 25 osób z grona pracowników, współpracowników
i wolontariuszy Fundacji uczestniczyło w dwudniowym warsztacie na temat myślenia
wizualnego - łącznie 16 godzin. Cztery osoby wzięły udział w warsztatach dramy stosowanej I i II stopnia - 48 godzin, dwie w warsztatach choreoterapii i biblioterapii - 48 godzin, jedna zgłębiła wiedzę na temat plastykoterapii - 24 godziny.
Suma godzin szkoleniowych wyniosła 541,5, co daje 24,6 godzin szkoleniowych na
pracownika w roku.

W 2016 roku trzech pracowników realizowało studia podyplomowe – instruktor
teatralny, surdo i tyflopedagogika, ratownictwo medyczne II.
Jako jedna z 15 organizacji pozarządowych z całej Polski zostaliśmy zakwalifikowani do
udziału w V edycji programu PSIK Social Business Accelerator, w którym wsparcia
kompetencyjnego udzielają doświadczeni profesjonaliści związani z Polskim Stowarzyszeniem Inwestorów Kapitałowych.
Reprezentowaliśmy Fundację podczas 14 konferencji ogólnopolskich i trzech zagranicznych (Włochy, Słowacja i Łotwa) – łącznie to blisko 180 godzin.
Miejsca naszej pracy, czyli siedziba Fundacji oraz mieszkania treningowe, w których realizowana jest Akademia Życia, są w pełni przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.
Każdego dnia wspieramy niepełnosprawnych
w drodze do niezależności

Rozwijamy się, by móc rozwijać innych.
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Miałem okazję współpracy z Fundacją PODAJ DALEJ przy okazji programu
mentoringowego ze strony Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych.
Poznałem grupę wspaniałych ludzi. Rzetelnych, kreatywnych fachowców oddanych
swojej pasji, która przy okazji jest pracą. Jest wiele organizacji, które robią rzeczy spektakularne medialnie: kampanie, akcje społeczne, medialne licytacje. Fundacja PODAJ DALEJ
jest inna. Ona dotyka pojedynczej osoby, pomagając osobom z niepełnosprawnościami
wrócić do możliwej normalności. To ciężka, żmudna, długotrwała praca. Pozwala jednak
zmienić na lepsze świat - cały świat - każdej osoby, która się z Fundacją zetknie.
Bartłomiej Gola, CEO / General Partner SpeedUp Venture Capital Group
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SYTUACJA FINANSOWA
Fundacja PODAJ DALEJ działa od 2004 roku i przeglądając historyczne sprawozdania finansowe wykazuje tendencję wzrostową. W każdym roku w stosunku do roku
poprzedniego Fundacja wykazuje wyższe przychody, co pozwala realizować coraz
bardziej ambitne cele.

PRZYCHODY FUNDACJI W LATACH 2013-2016
3 000 000
2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
0

2013

2014

2015

2016

898 500 zł
1 815 480 zł
2 172 590 zł
2 579 432 zł

Na dzień 31.12.2016 roku nasze konta zamknęliśmy skumulowanym wynikiem finansowym 358.200 zł. Wynik, jak każdego roku, został przeznaczony na realizację celów statutowych Fundacji w kolejnych latach.

1.

Większa liczba beneficjentów otoczonych wsparciem
(wszelka pomoc i wsparcie są oferowane bezpłatnie).

2.

Większy zasięg działania, w tym projekty ogólnopolskie.

3.

Szerszy zakres i wymiar wsparcia.

4.

Wysoko specjalistyczne usługi.

5.

Wyższy procent wymaganego wkładu własnego do realizowanych projektów.

6.

Inwestycja w podwyższanie kwalifikacji kadry.

1. Raport Oddziaływania Społecznego
Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ

Przychód Fundacji wyniósł 2,579.432 zł, co stanowiło wzrost o 19% w stosunku do roku
2015 roku. Równocześnie nastąpił wzrost kosztów, które wyniosły 2,221.232 zł, co stanowiło wzrost o 22% w stosunku do roku 2015. Powodem wzrostu kosztów są m.in.:

Koszty administracyjne przy obsłudze projektów to średnio 15%, są to przede wszystkim koszty eksploatacyjne oraz wynagrodzenia pracowników administracyjnych.
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
strona
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STRUKTURA PRZYCHODÓW FUNDACJI W 2016 ROKU

1. 69 711 zł

PRZYCHODY
Z 1% PODATKU

2. 1 161 183 zł

2 579 432 zł

ŹRÓDŁA
PUBLICZNE

PRZYCHODY OGÓŁEM

4. 1 262 018 zł
INNE ŹRÓDŁA

3. 86 520 zł

ŹRÓDŁA PRYWATNE

2

4

3
ŹRÓDŁA
PUBLICZNE

ŹRÓDŁA
PRYWATNE

INNE ŹRÓDŁA
4d

2b
2a

3b
4c

1 161 183 zł

86 520 zł

OGÓŁEM

1 262 018 zł

OGÓŁEM

OGÓŁEM

Każdego dnia wspieramy niepełnosprawnych
w drodze do niezależności

4b
3a

2c

2a

Środki europejskie

2b

Środki jednostek
4 000 zł
samorządu terytorialnego

2c

Środki państwowych
funduszy celowych
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4a

73 431 zł

1 083 752 zł

3a

Darowizny od osób
fizycznych, w tym:
zbiórki publiczne

3b

Darowizny od osób
prawnych

76 062 zł
9 156 zł
10 458 zł

4a

Dotacja Fundacji Velux

4b

Refundacja wynagrodzeń 76 529 zł
osób z niepełnosprawnością

4c

Wynik roku ubiegłego

4d

Inne dotacje, nawiązki
42 893 zł
sądowe, odsetki, różnice kursowe
i pozostałe

795 562 zł

347 034 zł

zł
6
6
3
2 221 232 zł
KOSZTY OGÓŁEM
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4 866 zł

KOSZTY
DZIAŁALNOŚCI
STATUTOWEJ
NIEODPŁATNEJ

2 21
2

STRUKTURA KOSZTÓW FUNDACJI W 2016 ROKU

KOSZTY
FINANSOWE

6 6 zł

KOSZTY
DZIAŁALNOŚCI
STATUTOWEJ
ODPŁATNEJ

KOSZTY REALIZACJI NAJWAZNIEJSZYCH PROJEKTÓW W 2016 ROKU
899 447 zł
AKADEMIA ŻYCIA

256 577 zł

ARTETERAPIA DROGĄ
DO INTEGRACJI

454 273 zł

ROZWIŃ SKRZYDŁA

26 542 zł
96 791 zł

AKTYWNI I NIEZALEŻNI
(FINANSOWANY Z PFRON)

327 588 zł

NIEPEŁNOSPRAWNY MOŻE WIĘCEJ
TEATRALNI Z PODAJ DALEJ
AKTYWNI I NIEZALEŻNI
(FINANSOWANY Z EFS)

1. Raport Oddziaływania Społecznego
Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ

BEZPIECZNIK SZKOLNY

6 801 zł
74 020 zł
5 624 zł

KOSZYKÓWKA NA WÓZKACH
PUNKT INFORMACJI
SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ
CENTRUM WOLONTARIATU
KOLONIE LETNIE

26 567 zł
2 944 zł
11 526 zł
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69 711 zł

W 2015 roku podpisaliśmy umowę z biurem rachunkowym KBR PLUS sp. z o.o.
Każdy z projektów rozliczamy na osobnych
kontach i rachunkach. Dbamy o przejrzystość i transparentność rozliczeń. Publikujemy sprawozdania roczne na stronie
http://www.pozytek.gov.pl oraz na stronie BIP http://podajdalej.nowybip.pl/

WPŁYWY Z 1% PODATKU

56 123 zł

Wpływy z 1% podatku w 2016 roku
wyniosły 69.711 zł. To 24% więcej niż
w 2015 roku (56.123 zł). Przychody pochodzące od podatników są bardzo ważne, ponieważ umożliwiają sfinansowanie
udziału własnego w projektach. Jest to
warunek konieczny, aby uzyskać dotacje
ze źródeł zewnętrznych.

Rok 2016 poświęciliśmy na tworzenie strategii fundraisingowej, w której dogłębnie
analizujemy działalność i źródła finanso2015
2016
wania Fundacji, nasze słabe i mocne strony, a także otoczenie i ryzyka. Rozpatrujemy kilka scenariuszy, aby móc zaplanować korzystanie ze skutecznych i osiągalnych dla nas narzędzi fundraisingowych i infrastruktury. Podjęte działania pozwolą nam zdywersyfikować źródła finansowania i realizować
misję Fundacji w poczuciu stabilnej sytuacji finansowej.

Pojawiające się ryzyka, staramy się przekuwać w szanse i wykorzystywać do rozwoju organizacji. Jest to możliwe również dzięki sprzymierzeńcom Fundacji. Pięknym przykładem może być inwestycja w generalny remont naszej siedziby w roku 2010, kiedy w obliczu braku pełnej potrzebnej kwoty z pomocą przyszły firmy lokalne i osoby prywatne.

Każdego dnia wspieramy niepełnosprawnych
w drodze do niezależności

[G4-14]

Fundacja PODAJ DALEJ, jak każdy podmiot narażona jest na ryzyka. Potrafimy szybko
identyfikować wynikające z nich szanse i zagrożenia. Podejmujemy działania wyprzedzające, aby nie wpływały negatywnie na ciągłość pracy, sytuację finansową oraz zdolność do realizacji celów. Przykładem takich działań może być podwyższanie kwalifikacji
wolontariuszy umożliwiające w razie potrzeby uzupełnianie kadry o przygotowanych
już pracowników. Zapewnienie zastępstw podczas nieobecności pracowników, odpowiednia komunikacja i obieg informacji umożliwiają sprawną kontynuację pracy w sytuacjach długotrwałych absencji związanych np. z rehabilitacją lub macierzyństwem.
Prowadzenie elektronicznych harmonogramów i kalendarzy działań umożliwia zapanowanie nad logistyką i mnogością działań każdego dnia. Szeroki dialog z interesariuszami pozwala na wprowadzanie działań naprawczych i doskonalenie jakości naszej pracy.
Pozyskiwanie funduszy ze źródeł pozainstytucjonalnych umożliwia płynność finansową
w sytuacji, kiedy zakontraktowane dotacje w formie zaliczek, nie wpływają na czas.

42
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ZASADY I INNE INICJATYWY ZEWNĘTRZNE
POPIERANE PRZEZ FUNDACJĘ PODAJ DALEJ
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1. Raport Oddziaływania Społecznego
Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ

1. Najwyższą wartość stanowi dla nas niezależność i samodzielność osób
z niepełnosprawnością.
2. Kierujemy się zasadą włączania - pracujemy WSPÓLNIE Z niepełnosprawnymi
a nie ZA nich/DLA nich.
3. Tworzymy atmosferę i kulturę organizacyjną, która zapewnia szacunek
dla różnorodności.
4. Promujemy dobre praktyki i dzielimy się wiedzą, aby zapewnić
wzrost jakości życia osób z niepełnosprawnością.
5. Zmniejszamy nierówności społeczne, w szczególności te dotyczące
osób z niepełnosprawnością.
6. Walczymy z dyskryminacją na rynku pracy.
7. Promujemy uczenie się przez całe życie.
8. Promujemy ideę miast bez barier, by miasta i osiedla były bezpiecznymi,
odpornymi, przyjaznymi i zrównoważonymi miejscami.
9. Podejmujemy działania zwiększające świadomość na temat
niepełnosprawności, a także ostrzegamy przed nieprzemyślanymi
zachowaniami, które mogą skutkować niepełnosprawnością.
10. Zakładamy stały rozwój i nie boimy się wyzwań!
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NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Każdego dnia wspieramy niepełnosprawnych
w drodze do niezależności

Na przestrzeni lat Fundacja PODAJ DALEJ była wielokrotnie nagradzana i doceniana.
Lista wybranych nagród:

44
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▶▶

Medal Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako
wyraz szacunku i uznania za wieloletnią pracę w zakresie aktywizacji osób
niepełnosprawnych, 2016

▶▶

Najlepszy Wolontariusz Roku 2016 w konkursie dla konińskich wolontariuszy
dla Joanny Maciejewskiej oraz Błażeja Płeckiego z Centrum Wolontariatu
Fundacji PODAJ DALEJ

▶▶

Akademia Życia była jedną z dwóch inicjatyw z Polski nominowanych
do nagrody REVES – Best exampels of partnership between public
authorities and social and solidarity economy; Europejska Sieć Miast
i Regionów dla Ekonomii Społecznej

▶▶

Statuetka Działania Godne Uwagi dla AKADEMII ŻYCIA w kategorii zdrowie
i społeczeństwo w 2015 roku; Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju
Inicjatyw Obywatelskich PISOP

▶▶

Statuetka LODOŁAMACZ 2014 - I miejsce za szczególną wrażliwość społeczną
i promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach
życia; Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON)

▶▶

Wyróżnienie dla AKADEMII ŻYCIA w Konkursie The Best of Accessibility
Project II organizowanym przez Fundację Widzialni w ramach projektu Polska
Akademia Dostępności (PAD)

▶▶

Statuetka I Miejsce w Konkursie Gwiazdy Wielkopolskie WRPO 2007-2013

▶▶

Statuetka Za Wieloletnią Współpracę XX Targi Rehabilitacyjne Łódź 2012

▶▶

Aktywny Europejczyk 2011 Wyróżnienie dla CENTRUM POŁUDNIOWA
Kapitał Ludzki V Priorytet

▶▶

Złoty Krzyż Zasługi dla Zuzanny Janaszek – Maciaszek, 2011

▶▶

Statuetka Organizacja przyjazna wolontariuszom; Wielkopolska Rada
Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych Poznań 2010

▶▶

Statuetka LODOŁAMACZ 2010 Lodołamacz Specjalny; POPON

▶▶

Statuetka IX Gala Powiatu Konińskiego – Społecznik 2007

Miasto Konin może poszczycić się tytułem Samorządu Aktywnego w obszarze zatrudniania Osób Niepełnosprawnych za projekt mieszkań treningowych - Akademia
Życia. Realizujemy go w partnerstwie z Miastem Konin i dzięki finansowaniu przez Fundacje VELUX.

1. Raport Oddziaływania Społecznego
Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ

Samorząd Konina chętnie podejmuje współpracę
z podmiotami, które mają konkretny pomysł,
wiedzę i potrafią do swoich przedsięwzięć angażować
partnerów z różnych sektorów. Modelowym przykładem
jest Akademia Życia i partnerstwo, które zainicjowała
Fundacja PODAJ DALEJ, oferując pomysł i know-how.
Miasto Konin chętnie włączyło się oferując lokal,
a Fundacje VELUX gwarantując finansowanie.
Każdy z partnerów ma świadomość,
że razem możemy więcej.
Józef Nowicki
Prezydent Miasta Konina
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MEDIA I KAMPANIE
Jesteśmy obecni w mediach tradycyjnych i w Internecie. Aktywnie działamy na tym
polu, by pokazać, jak ważna jest niezależność w życiu osób niepełnosprawnych. Często
również dziennikarze zgłaszają się do nas sami, proponując wywiady na temat zmian,
których dokonujemy wspólnie z naszymi podopiecznymi. Na bieżąco informujemy o naszej działalności na stronach: www.podajdalej.org.pl oraz na FB/FundacjaPodajDalej.
W 2016 roku 9 razy gościliśmy na antenie telewizji o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym. Siedem materiałów zostało wyemitowanych w telewizjach internetowych
(w tym jeden program w kanale duńskim). Ponad godzinę czasu antenowego spędziliśmy na antenie radiowej Trójki. Trzy materiały na temat Fundacji ukazały się w drukowanej prasie ogólnopolskiej, a blisko 50 w Internecie.
W 2016 roku zrealizowaliśmy w Koninie trzecią odsłonę kampanii „Piękno jest w nas”,
której celem jest ukazanie kobiet, które pomimo trudności wynikających z niepełnosprawności realizują się zawodowo, są szczęśliwe i świadome. Kampania była realizowana w największym centrum handlowym w Koninie, miała na celu zaangażowanie
klientów centrum, a jej efekty można było oglądać w Internecie.
Realizowaliśmy również kilkumiesięczną kampanię zachęcającą podatników do przekazywania 1% podatku. Hasło naszej kampanii brzmiało: Podaj Dalej 1% podatku
osobom po wypadkach, które myślą, że ich życie się skończyło.

Każdego dnia wspieramy niepełnosprawnych
w drodze do niezależności

EWA KUŚMIEREK
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Bohaterką kampanii 1% była Ewa. Przez 10 lat siedziała zamknięta w domu
na wsi po tym, jak wskutek nieszczęśliwego wypadku została w połowie sparaliżowana. W 2008 roku trafiła do Fundacji PODAJ DALEJ i to był początek
jej nowego życia! Rozpoczęła intensywną rehabilitację, zrobiła prawo jazdy,
ukończyła liceum i kilka kursów zawodowych. Dzisiaj pracuje na cały etat
w księgowości. Jest szczęśliwa i niezależna. Jest członkiem naszego Zespołu!
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SPRZYMIERZEŃCY I DARCZYŃCY
FUNDACJI PODAJ DALEJ
Wszystkie zajęcia i oferowane wsparcie są bezpłatne dzięki wsparciu wielu firm i instytucji, a także osób prywatnych. Dużą wagę przywiązujemy do budowania relacji i jesteśmy szczęśliwi, gdy nasi Darczyńcy odwiedzają Fundację, naszych Podopiecznych
i kibicują naszym działaniom. Nie zawsze prosimy o wsparcie finansowe, czasem jest to
określona usługa, produkty lub pomoc ekspercka.

1. Raport Oddziaływania Społecznego
Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ

Wszystkim Państwu bardzo serdecznie dziękujemy! To ważna pomoc, dzięki której
zmieniamy świat osób z niepełnosprawnością.

Wspieramy Fundację PODAJ DALEJ, ponieważ tworzą ja niezwykli ludzie, którzy
pomagają osobom potrzebującym ofiarowując im szczególną troskę i wsparcie.
Fundacja pozwala uwierzyć osobom niepełnosprawnym w siebie, jak również w to,
że wszystko w życiu jest możliwe, że marzenia się spełniają, że trzeba w nie wierzyć
i o nie walczyć. To dzięki pracownikom Fundacji PODAJ DALEJ niepełnosprawne
dzieci mogą z radością i uśmiechem na twarzy spędzić cudowne wakacje, a podczas
całego roku uczestniczyć w zajęciach rozwijających ich talenty.
Warto wspierać tych, którzy poświęcają swoje życie potrzebującym.
Anna i Bartosz Staniak
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16 kwietnia 2016 roku odbył się I Bal Marzeń Fundacji PODAJ DALEJ, którego celem było zebranie pieniędzy na zorganizowanie wymarzonych letnich wakacji dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej z małych miast i wsi. UDAŁO SIĘ! Czternaścioro dzieci Małych Odkrywców z całej Polski spędziło w Koninie ponad tydzień wakacji. Rozwijali
swoje talenty, uczyli się przez zabawę i odkrywali nowe pasje. A co najważniejsze – uwierzyli, że wózek nie jest przeszkodą w realizacji marzeń.

SPONSOR GŁÓWNY BALU

SPONSORZY BALU

Każdego dnia wspieramy niepełnosprawnych
w drodze do niezależności

PARTNERZY BALU
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ORGANIZATORZY
Małgosia
Kokocińska

strona

PROFIL RAPORTU
Raport Oddziaływania Społecznego Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ
to pierwsza tego typu publikacja w historii organizacji. Znacząca część raportu obejmuje dane za rok kalendarzowy 2016, jednak w niektórych aspektach dodatkowo prezentujemy dane sprzed kilku lat. Raport nie został poddany zewnętrznej weryfikacji.
Gdyby mieli Państwo pytania, czy sugestie związane z niniejszym raportem, zapraszamy
do kontaktu z Zuzanną Janaszek – Maciaszek, Prezes Zarządu Fundacji PODAJ DALEJ:
zuzanna@podajdalej.org.pl

TABELA Z INDEKSEM GRI
NUMER
WSKAŹNIKA

WSKAŹNIKI PROFILOWE

STRONA W RAPORCIE
/ KOMENTARZ

STRATEGIA I ANALIZA
G4-1

Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla na temat
znaczenia zrównoważonego rozwoju dla organizacji i zaadresowania
kwestii zrównoważonego rozwoju w strategii

7

PROFIL ORGANIZACYJNY
G4-3

Nazwa organizacji

7

G4-4

Obszary działalności

G4-5

Lokalizacja siedziby głównej organizacji

G4-6

Liczba krajów, w których działa organizacja

G4-7

Forma własności i struktura prawna organizacji

G4-8

Obsługiwane rynki z zaznaczeniem zasięgu geograficznego,
obsługiwanych sektorów, charakterystyki klientów/konsumentów
i beneficjentów

Polska

G4-9

Skala działalności organizacji

8, 9, 11

G4-10

Łączna liczba pracowników według typu zatrudnienia i rodzaju
umowy o pracę w podziale na płeć

G4-11

Liczba pracowników objęta układem zbiorowym
(odsetek w ogólnej liczbie pracowników)

G4-12

Opis łańcucha dostaw

G4-13

Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru,
struktury lub formy własności

G4-14

Zarządzanie ryzykiem w organizacji

42

G4-15

Ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne
inicjatywy zewnętrzne przyjęte lub popierane przez organizację

43

G4-16

Lista branżowych stowarzyszeń państwowych lub międzynarodowych

8, 9, 11
11
Jeden (Polska)
8

37
Fundacja nie ma umów
zbiorowych

Brak - pierwszy raport
otwierajacy

Fundacja nie jest członkiem
stowarzyszeń branżowych

IDENTYFIKACJA ISTOTNYCH ASPEKTÓW I ICH GRANIC
G4-17

Jednostki gospodarcze ujmowane w skonsolidowanym
sprawozdaniu finansowym

Fundacja PODAJ DALEJ

G4-18

Proces tworzenia treści raportu oraz wyznaczania granic
istotności aspektu

17

strona

[G4-28, G4-30, G4-31, G4-32, G4-33]

1. Raport Oddziaływania Społecznego
Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ

Wskaźnik nie ma
zastosowania

49

IDENTYFIKACJA ISTOTNYCH ASPEKTÓW I ICH GRANIC
G4-19

Lista istotnych kwestii zidentyfikowanych w procesie
tworzenia treści raportu

17

G4-20

Określenie dla każdego aspektu jego zakresu dla organizacji

17

G4-21

Dla każdego materialnego aspektu, określenie zakresu aspektu
na zewnątrz organizacji

G4-22

Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji
zawartych w poprzednich raportach z podaniem powodów ich
wprowadzenia oraz ich wpływu (np. fuzje, przejęcia, zmiana roku/
okresu bazowego, charakteru działalności, metod pomiaru)

Brak - pierwszy raport
otwierajacy

G4-23

Znaczne zmiany stosunku do poprzedniego raportu dotyczące
zakresu i zasięgu

Brak - pierwszy raport
otwierajacy

15-16

ZAANGAŻOWANIE INTERESARIUSZY
G4-24

Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację

15-16

G4-25

Podstawy identyfikacji i selekcji angażowanych grup interesariuszy

15-16

G4-26

Podejście do angażowania interesariuszy włączając częstotliwość
angażowania według typu i grupy interesariuszy oraz wskazanie
czy miało miejsce specjalne zaangażowanie w procesie
przygotowywania raportu

15-16

G4-27

Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy oraz
odpowiedź ze strony organizacji, również poprzez ich raportowanie

15-16

PROFIL RAPORTU
G4-28

Okres raportowania

49

G4-29

Data publikacji ostatniego raportu

G4-30

Cykl raportowania

49

G4-31

Osoba kontaktowa

49

G4-32

Indeks treści GRI

G4-33

Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej weryfikacji raportu

Brak - pierwszy raport
otwierajacy

49, 50
49

ETYKA I INTEGRALNOŚĆ
G4-56

Wartości, zasady, standardy i normy zachowań organizacji takie jak
kodeks zachowań lub kodeks etyki

37, 43

[G4-32]

PRAWA CZŁOWIEKA

Każdego dnia wspieramy niepełnosprawnych
w drodze do niezależności

G4-HR2

50

Całkowita ilość godzin poświęcona na szkolenie z procedur
i aspektów poświęconych prawom osób niepełnosprawnych

28

Wydawca: Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ
ul. Południowa 2a, 62-510 Konin, tel. (63) 211 22 19
e-mail: fundacja @podajdalej.org.pl, www.podajdalej.org.pl
Koncepcja i opracowanie merytoryczne:
Zespół Fundacji PODAJ DALEJ przy wsparciu Marty Szymborskiej
Projekt graficzny, skład i druk: Leon Studio, www.leonstudio.pl
Copyright © Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ
Raport powstał dzięki wsparciu Wielkopolskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej (WOES).
Konin, czerwiec 2017 rok
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1. Raport Oddziaływania Społecznego
Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ

Od 2004 roku Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ buduje świat, w którym osoby
z niepełnosprawnością nie czują się ciężarem, pracują, mają swoje pasje, decydują o sobie i są szczęśliwe.
Każdego roku ponad 150 osób z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności znajduje tu pomoc.
Fundacja powstała zgodnie z ideami doktora Piotra Janaszka, społecznika i lekarza, który od lat 70-tych
wprowadzał nowatorskie rozwiązania w rehabilitacji. Zginął tragicznie w 1998 r. zostawiając wiele
niezrealizowanych planów. Teraz wypełniamy je w Fundacji.
Wszystkie zajęcia i oferowane wsparcie są bezpłatne dzięki środkom,
które pozyskujemy z różnych źródeł.

Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ

KRS 0000 197 058

ul. Południowa 2A, 62-510 Konin
tel. + 48 63 211 22 19
e-mail: fundacja@podajdalej.org.pl
www.podajdalej.org.pl, FB/FundacjaPodajDalej

Każdego dnia wspieramy niepełnosprawnych
w drodze do niezależności

Świat osób z niepełnosprawnością można zmieniać z nami cały rok!
Numer rachunku Fundacji w banku ING: 78 1050 1735 1000 0024 2547 0123
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