FUNDACJA POLSKICH NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH „TRAKT”
Organizacja Pożytku Publicznego – www.trakt.org.pl
Adres do korespondencji: al. Bohaterów Września 9 lok. 104; 00-973 Warszawa
Kontakt: +48 22 57 61 879; +48 606 75 75 85; e-mail: fundacja@trakt.org.pl

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Polskich Niewidomych i Słabowidzących „Trakt”
z działalności w 2012 roku

Sprawozdanie sporządzono zgodnie z wymogami zawartymi w rozporządzeniu Ministra
Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku (Dz. U. Nr 50 poz.529).

1.

Dane Fundacji:

Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących „Trakt”

Siedziba:

ul. Wilcza 70 lok 40, 00-670 Warszawa

Data wpisu w KRS:

17 marca 2005 r.

Numer KRS:

0000230693

Regon:

140126617

NIP:

525 233 80 95

Dane członków Zarządu:

Prezes Zarządu: Józef Mendruń
– zamieszkały w Warszawie ul. Czerniakowska 36 m. 106, 00-714 Warszawa

Wiceprezes Zarządu: Paweł Czarnecki
- zamieszkały w Warszawie ul. Wysockiego 20 m 54, 03-388 Warszawa

Sekretarz Zarządu: Antonina Adamowicz-Hummel
– zamieszkała w Granicy ul. Cisowa 4, poczta 05-806 Komorów

Fundacja „Trakt” NIP 525-233-80-95 REGON 140126617 adres siedziby: ul. Wilcza 70 lok 40; 00-670 Warszawa
Organizacja Działalności Pożytku Publicznego numer KRS 0000230693
Numer konta bankowego: Bank Polska Kasa Opieki S.A. O/ Warszawa 70 1240 5989 1111 0000 4765 4631
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Cele statutowe Fundacji:

Według § 5 Statutu celem działania Fundacji jest:
1/ definiowanie potrzeb osób niewidomych i słabowidzących oraz propozycji ich
zaspokajania,
2/ wspieranie

rozwoju

efektywnej

samoreprezentacji

osób

niewidomych

i słabowidzących;
3/ wypracowywanie

rozwiązań

prawnych,

organizacyjnych,

metodologicznych

i programowych rehabilitacji, pomocy medycznej, przede wszystkim okulistycznej,
edukacji, zatrudnienia, pomocy socjalnej i innych zagadnień dotyczących osób
niewidomych i słabowidzących,
4/ ułatwianie niewidomym i słabowidzącym włączania się w nurt życia społeczeństwa
informacyjnego,
5/ przezwyciężanie błędnych poglądów oraz schematycznego myślenia dotyczących
możliwości i ograniczeń osób niewidomych i słabowidzących,
6/ pozyskiwanie środków finansowych na cele wymienione w pkt. od 1 do 5.

Zgodnie z § 6 Fundacja realizuje swoje cele przez:
1/ pracę Tyflologicznego Klubu Dyskusyjnego,
2/ prowadzenie internetowego serwisu informacyjnego oraz listy dyskusyjnej dla
niewidomych i słabowidzących,
3/ wydawanie czasopism oraz innych publikacji popularyzujących: wiedzę o środowisku
osób niewidomych i słabowidzących oraz o instytucjach i organizacjach działających na
ich rzecz, - nowe idee, metody, programy, oceny, teorie itd.
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4/ opracowywanie i publikowanie analiz dotyczących działalności stowarzyszeń oraz
instytucji działających na rzecz niewidomych i słabowidzących,
5/ propagowanie nowoczesnej techniki i technologii w rehabilitacji niewidomych
i słabowidzących oraz dążenie do certyfikacji usług rehabilitacyjnych, sprzętu
rehabilitacyjnego, programów komputerowych i innych produktów stosowanych
w rehabilitacji niewidomych i słabowidzących,
6/ organizowanie szkoleń rehabilitacyjnych niewidomych i słabowidzących, przede
wszystkim specjalistycznych i eksperymentalnych,
7/ występowanie do władz o podejmowanie i rozwiązywanie problemów ważnych dla
niewidomych i słabowidzących,
8/ wspieranie stowarzyszeń, instytucji i osób w staraniach o środki finansowe z funduszy
Unii Europejskiej, krajowych funduszy publicznych itp. na cele rehabilitacji niewidomych
i słabowidzących.
Fundacja realizuje zadania wymienione w § 5 we współpracy z zainteresowanymi instytucjami i
organizacjami oraz osobami fizycznymi. Może też wspierać działalność innych osób prawnych
oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

2.

Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych,

a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych.
Podstawą działalności Fundacji był program na 2012 r., uchwalony przez Zarząd Fundacji
w dniu 11 stycznia 2012r. oraz zatwierdzony przez Radę Fundacji w dniu 29 czerwca 2012 r.

W okresie sprawozdawczym w działalność Fundacji na zasadach wolontariatu lub pracy
społecznej angażowało się około 15 osób.
Pracami Fundacji kierował trzyosobowy Zarząd, a nadzór sprawowała dziewięcioosobowa Rada
Fundacji.
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29 czerwca 2012r. Rada Fundacji dokonała zmiany w składzie Zarządu i Rady Fundacji. Ze
stanowiska Wiceprezesa- członka Zarządu zrezygnował pan Paweł Czarnecki, a na jego miejsce
Rada powołała panią Antoninę Adamowicz- Hummel- dotychczasowego sekretarza Zarządu.
Funkcję sekretarza Zarządu, Rada powierzyła pani Marioli Łygas.
Pan Paweł Czarnecki i pani Agnieszka Mikołajewska zostali dokoptowani do składu Rady
Fundacji. Wniosek o dokonanie zmian w składzie Zarządu i Rady został złożony do Krajowego
Rejestru Sądowego, w dn. 18.04.2013r. KRS dokonał zmiany w składach Rady i Zarządu
Fundacji.

W

okresie

sprawozdawczym

Fundacja

zatrudniała

pięciu

pracowników

niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności z tytułu braku lub poważnego
osłabienia widzenia, na stanowiskach


Pracownika ds. organizacyjnych



Redaktora publikacji



Specjalisty ds. sprzętu rehabilitacyjnego dla niewidomych i słabowidzących,



Dyrektora Fundacji



Asystenta Zarządu ds. organizacyjno- finansowych – zatrudniona od 01.11.2012r.

Oraz jednego pracownika ze znacznym stopniem niepełnosprawności ze względu na ogólny
stan zdrowia, na stanowisku:


Głównej Księgowej- zatrudniona do 28.07.2012r.

Na dzień 31.12.2012 r. na umowę o pracę zatrudnionych było pięć osób.
Pozostała działalność Fundacji prowadzona była siłami wolontariuszy. Zwiększyło to możliwości
wykonawcze Fundacji.
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Zakres działalności statutowej Fundacji w okresie sprawozdawczym obejmował poniższe
priorytety:
1) Sposób realizacji celów statutowych organizacji
W okresie sprawozdawczym udało się pozyskać środki finansowe z funduszy publicznych
i podobnie jak w latach poprzednich działalność Fundacji wspierana była przez prywatnych
darczyńców.
Fundacja dysponowała funduszami pochodzącymi z darowizn osób fizycznych oraz wpłat 1%
podatku. Dokładne informacje dotyczące finansów Fundacji zawiera sprawozdanie finansowe za
okres 01.01.2012- 31.12.2012r. .
Opracowane zostały wnioski o sfinansowanie różnorodnych działań.
2) Podejmowane działania
1. W lutym 2012r. zleciliśmy wyprodukowanie i rozkolportowanie 4000 ulotek składających
się z alfabetu brajlowskiego oraz krótkiej informacji kto i w jaki sposób opracował
alfabet, jakie są jego podstawowe założenia i jakie stwarza możliwości. Na początku
kwietnia 2012r. zleciliśmy dodruk kolejnych 4000 ww. ulotek oraz opracowanie i
wydrukowanie 4000 ulotek w zwykłym druku, zachęcających do dokonywania wpłat na
konto Fundacji z przeznaczeniem na druk różnych materiałów w alfabecie Braille’a.
Ulotki czarnodrukowe z ulotkami ilustrującymi w brajlu system o którym mowa,
rozkolportowaliśmy w kwietniu 2012r. z myślą o podatnikach, którzy w kwietniu właśnie
składają roczne zeznania podatkowe. Pieniądze na druk ulotek Fundacja uzyskała w
wyniku starań pełnomocnika Zarządu ds. popularyzacji brajla i starań o środki na ten cel.
2. Kontynuując współpracę z Instytutem Maszyn Matematycznych zainteresowaliśmy
kilkunastu

niewidomych

przedsiębiorców

projektem

„Bonus

Na

Innowację”.

Zainteresowało się nim trzech przedsiębiorców i tyle wniosków pomógł opracować IMM
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i złożyć w Polskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości. Współpracowaliśmy z IMM
również przy przygotowaniu wniosku do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Jest to
projekt

poświęcony

usprawnieniu

komunikacji

pomiędzy

osobami

widzącymi

i niewidomymi w zakresie języka matematyki. Wniosek został złożony 16 marca 2012r.
3. Na początku roku nawiązaliśmy współpracę z panią Moniką Dargas- Miszczak, która
podjęła pracę w naszej Fundacji w charakterze wolontariuszki. W dn. 31.10.2012r.
podpisaliśmy umowę o pracę z p. Dargas- Miszczak powierzając jej obowiązki Asystenta
Zarządu ds. organizacyjno- finansowych. Pani Dargas- Miszczak jest osobą ze znacznym
stopniem niepełnosprawności z tytułu wzroku, absolwentką Instytutu Lingwistyki
Stosowanej w zakresie języka angielskiego i niemieckiego oraz studentką studiów
magisterskich SGH na kierunku finanse i rachunkowość. Pani Dargas- Miszczak jest
osobą słabowidzącą, w związku z czym wystąpiliśmy do Stołecznego Urzędu Pracy z
prośbą o sfinansowanie doposażenia stanowiska pracy p. Dargas- Miszczak w
odpowiedni sprzęt. Otrzymaliśmy na ten cel kwotę 11 000,00zł. Zakupiliśmy za to m.in.
specjalny program księgowy LeftHand, opracowany z myślą o fundacjach i
stowarzyszeniach.
4. Współpracując z kilkoma pedagogami i kartografami uczestniczyliśmy w opracowaniu
instrukcji tworzenia barwno-wypukłych map dla niewidomych i słabowidzących.
Redakcją całości zajmuje się siostra Elżbieta Więckowska z Lasek.
5. Z udziałem dwóch nauczycielek matematyki z Lasek i nauczyciela matematyki ze szkoły
dla

słabowidzących

przy ulicy Koźmińskiej

w

Warszawie,

pod

kierunkiem

merytorycznym profesora Jana Krempy, opracowaliśmy koncepcję barwno-wypukłej
grafiki zatytułowanej wstępnie „Barwno- wypukłe graficzne początki geometrii i
orientacji przestrzennej”. Poszukujemy potencjalnych sponsorów, do których kierujemy
stosowne wnioski. Chcemy by zeszyt ten był pomocą graficzną ułatwiającą niewidomym
dzieciom uczenie się geometrii, a dla dzieci i dorosłych, zwłaszcza nowoociemniałych,
stanowił barwno-dotykową pomoc w kształtowaniu wyobrażeń przestrzennych.
6. Współpracując ze studentkami Wojskowej Akademii Technicznej i Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego konsultowaliśmy barwno-wypukły plan terenu uczelni
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WAT oraz pracę nt. „Wyuczona bezradność u niewidomych”.
7. Po wstępnych rozmowach z

panem Stanisławem Świderskim- Prezydentem

Nowojorskiego Komitetu Pomocy Niewidomym w Polsce wystąpiliśmy do Komitetu z
kilkoma tematami zasługującymi naszym zdaniem na opracowanie. Pan Stanisław
Świderski obiecał wybrać z naszej propozycji jeden lub dwa tematy, które będą jego
zdaniem najbardziej ciekawe i będą odpowiadały statutowym wymaganiom Komitetu.
Propozycje sześciu tematów złożyliśmy Komitetowi w ostatnich dniach czerwca. Do
końca 2012 roku Komitet nie zajął stanowiska w naszej sprawie.
8. W opisywanym okresie zamieściliśmy na naszej witrynie internetowej w zakładce
Tyflopedia 22 nowe sylwetki wyróżniających się niewidomych i widzących działaczy
zasłużonych dla sprawy niewidomych i słabowidzących, co razem z wcześniej
zamieszczonymi sylwetkami daje liczbę 130.
9. Kontynuując współpracę z wydawcą „Albatros - Andrzej Kuryłowicz” dokonaliśmy
korekty dźwiękowej 10 tytułów wydanych przez to wydawnictwo.
10. We współpracy z Instytutem Maszyn Matematycznych 28 listopada złożyliśmy wniosek o
dofinansowanie z Funduszu Organizacji Pozarządowych- program polsko- szwajcarskiprojektu „Widzieć Niewidzącego”, w którym zamierzamy poddać analizie rozwiązania
prawne służące niewidomym, stosowane w 16 wojewódzkich miastach w Polsce. Chodzi
o zbadanie spójności rozwiązań prawnych stosowanych w poszczególnych miastach oraz
spójności tych rozwiązań z przepisami ogólnokrajowymi i unijnymi. Rozstrzygnięcie
konkursu nastąpi w 2013 roku.
10. W ramach XI Konkursu ogłoszonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych dnia 30 listopada 2012 roku złożyliśmy wniosek o dofinansowanie
prowadzonej przez nas witryny internetowej zawierającej informacyjne i poradnicze
materiały

kierowane

do

niewidomych,

słabowidzących

i

widzących

osób

zainteresowanych tą problematyką. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w 2013 roku.
11. W roku 2012 zanotowaliśmy około 120 000 unikalnych wizyt na naszej stronie.
Przemawia to naszym zdaniem w sposób przekonujący na rzecz wykorzystywania
Internetu do docierania z choćby podstawowymi informacjami o możliwościach i
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ograniczeniach niewidomych i słabowidzących przede wszystkim do osób, które z
problematyką tą nie miały do tej pory żadnego kontaktu, a czasem są w bardzo trudnej
sytuacji i mają pilną potrzebę pozyskania odpowiedniej wiedzy.
12. Przez cały omawiany okres udzielaliśmy bezpośrednich, telefonicznych i listownych,
głównie mailowych porad z różnych dziedzin, najczęściej z obszarów edukacji, zdrowia i
sprzętu rehabilitacyjnego.
13. W związku z pozytywnym rozpatrzeniem naszego wniosku o dofinansowanie projektu
„Jak przygotować niewidome dziecko do nauki brajla? – podręcznik dla rodziców
i nauczycieli” w maju 2012r. podpisaliśmy stosowną umowę z PFRON. W grudniu 2012r.
wydaliśmy publikację- 14,5 arkusza, 450 egzemplarzy czarno drukowych oraz 50
egzemplarzy na płytach CD. Łączny koszt projektu wyniósł 58 769,00 zł, w tym ze
środków własnych Fundacji 6 000,00zł. Merytoryczne opracowanie i redakcję materiałów
przygotowanych przez pięciu autorów powierzyliśmy pani dr Małgorzacie Paplińskiejpracownikowi naukowemu Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.
14. W grudniu 2012 roku przygotowaliśmy wniosek do Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w
Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej o dofinansowanie projektu „Barwno-wypukły
Administracyjny Atlas Polski” dla niewidomych i słabowidzących. Atlas będzie składał
się z 16 map przedstawiających wszystkie województwa oraz z 16 tekstów mówiących o
najważniejszych zagadnieniach w danym województwie. Również w tym przypadku
konkurs rozstrzygnięty będzie w 2013 roku.

3.

Informacje o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących „Trakt” nie prowadzi działalności
gospodarczej.

Z poważaniem
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Józef Mendruń

Antonina Adamowicz- Hummel

Prezes Fundacji „Trakt

Sekretarz Fundacji „Trakt”
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