SPRAWOZDANIE ZA ROK 2012 SKŁADANE NA RZECZ MINISTRA PRACY I POLITYKI
SPOŁECZNEJ
Sprawozdanie merytoryczne:
1) nazwa fundacji - Fundacja TPSW
siedziba i adres - Żabińskiego 16-26, Warszawa
data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - 26 października 2010
numer KRS 367682
REGON - 142630171
NIP - 951-23-25-856
2)

Dane dotyczące członków zarządu fundacji (imię i nazwisko według aktualnego wpisu w rejestrze sądowym i adres zamieszkania)
Marek Sołtys - Prezes zarządu – zam. Ul. Żabińskiego 16 – 26 Warszawa

3)

Cele statutowe fundacji:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

4)

Inicjowanie i wspieranie działań w zakresie zmiany wizerunku osób z niepełnosprawnością, szczególnie poruszających się
na wózkach inwalidzkich.
Przeciwdziałanie dyskryminacji osób z niepełnosprawnością.
Przeciwdziałanie wykluczeniu osób z niepełnosprawnością ruchową zwłaszcza poruszających się na wózkach inwalidzkich,
oraz wszelkim barierom (społecznym, prawno-administracyjnym, architektonicznym, itd.) dzielącym społeczeństwo na
sprawnych i niepełnosprawnych.
Wspieranie i prowadzenie działań w celu udostępniania miejsc i środków transportu dla osób na wózkach.
Inicjowanie i wspieranie działań w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela.
Wspieranie osób niepełnosprawnych, szczególnie poruszających się na wózkach inwalidzkich w realizacji ich dążeń do
samodzielnej egzystencji i odpowiedniego miejsca zamieszkania, np. program mieszkań chronionych czy dom osób
poruszających się na wózkach.
Inicjowanie, rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na pełne uczestnictwo osób z niepełnosprawnością w
społeczeństwie, począwszy od życia codziennego, poprzez naukę i aktywizację zawodową i społeczną aż do dostępu do
dóbr nauki, kultury i sztuki.
Wspieranie osób niepełnosprawnych, szczególnie poruszających się na wózkach inwalidzkich w realizacji ich działań z
zakresu nauki, sportu, oświaty, kultury, rehabilitacji zawodowej i społecznej i pełnego ich uczestnictwa w tych dziedzinach.
Wspieranie twórczości i działalności artystycznej osób poruszających się na wózkach mających problemy z poruszaniem się.
Wspieranie zadań z zakresu ochrony zdrowia, pomocy społecznej i dobroczynności, ze szczególnym uwzględnieniem
działania na rzecz np. programu osobistego asystenta, psa asystującego, itp.
Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii oraz rozwiązań w dziedzinach ważnych dla osób mających
problemy z poruszaniem się.
Wspieranie organizacji pozarządowych, instytucji samorządowych i rządowych w kraju i za granicą, których celem
statutowym jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu,
ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej.
Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach
działania Fundacji.

Opis głównych zdarzeń w działalności fundacji w 2012 roku:

Towarzystwo Przyjaciół Szalonego Wózkowicza działało jako organizacja nieformalna od lutego 2010 roku do 25 października 2010, zaś od
26 października jako Fundacja TPSW (26.10.2010 uzyskanie KRS).
TPSW zaangażowało się w następujące akcje:
1.Akcja Dostępnej Przestrzeni Miejskiej:
a) Akcja Trakt Królewski – rampy
- 5 ramp (rok 2012)
b) Akcja krawężniki
Wskazanie kilkunastu miejsc z barierami – np. ul. Emilii Plater; działanie na rzecz pozostawienia przejścia na stałe i udostępnienia
go dla osób z różnymi dysfunkcjami (w planie miejskim na rok 2013)
c) Wskazywanie miejsc przyjaznych w Warszawie – zgłaszanie do Niepełnosprawnik.pl
d) współpraca z Mapą Barier (SISKOM)
2.Komunikacja miejska:
a) Metro Warszawskie
- spotkania z przedstawicielami władz Warszawy i Zarządu Transportu Miejskiego dotyczących udostępnienia metra
osobom poruszającym się na wózkach
b) konferencje dotycząca komunikacji miejskiej w Warszawie (TPSW i Fundacja MaMa)
c) konsultacje i rozmowy z PKP, Kolejami Mazowieckimi, ZTM, WKD, Lotniskiem Modlin w sprawie dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami
3.Działalność społeczno-informacyjna:

a) udział w komisjach KDS:
- do spraw osób z niepełnosprawnością,
- przeciwdziałania ludzkiej dyskryminacji w BPiPS, ul.Niecała 2 (KDS przeciw wykluczeniu),
- KDS ds. mieszkań chronionych,
- działanie na rzecz równych praw i antydyskryminacyjne w Karcie Różnorodności (przy Rzeczniku Praw Obywatelskich).
b) co miesięczny udział w spotkaniach Federacji Kółeczkowej (od Maja 2012)
c) działalność na rzecz kultury:
- audyt teatrów,
- wystawa TPSW w Legnicy, Lublinie, Rzeszowie, Łódź
- happeningi Galerii Ludzkiej w Bydgoszczy i Warszawie
d) Imprezy, w których wzięliśmy udział:
- 5 stycznia 2012 podsumowanie programu edukacyjnego „Kaleka czy COOL-awy” oraz publikacja filmu,
- 23 stycznia 2012 happening na Dworcu Centralnym wraz z Fundacją MaMa, dotyczącym dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami i rodziców z wózkami,
- 1 luty 2012 spotkanie koalicji Równych Szans (jesteśmy członkiem) z pełnomocnikiem rządu ds. równego
traktowania – raport o niepełnosprawności,
- 22 luty 2012 spotkanie w ZDMie dotyczące dostosowania wieżyczek mostu Poniatowskiego dla osób poruszających
się na wózkach i z wózkami, oraz dla rowerzystów. Wieżyczki zostały dostosowane trzy miesiące później,
- 4 Marca 2012 impreza integracyjna „nartostrada” na Górce Szczęśliwickiej – propagowanie narciarstwa dla osób
poruszających się na wózkach,
- 28 Marca 2012 spotkanie z pełnomocnikiem ds. osób niepełnosprawnych i marszałka województwa mazowieckiego,
- 28 Marca 2012 debata u Rzecznika Praw Obywatelskich. Zaprezentowaliśmy nasz model mieszkania wspomaganego
i asystenta osobistego,
- 29 Marca 2012 udział w trzecim mazowieckim sejmiku osób z niepełnosprawnością dotyczący współpracy
organizacji NGO z problemami administracji publicznej,
- 30 Marca 2012 rozmowa z rzecznikiem metra warszawskiego dotyczące systemu informacji w metrze – w wyniku,
których pojawił się pilotażowy wyświetlacz na metrze politechnika,
- 5 Kwietnia 2012 spotkanie z Panem marszałkiem Krzysztofem Strzałkowskim w sprawie mieszkań wspomaganych,
zaangażowanie więźniów w pomoc dla osób z niepełnosprawnościami oraz przedstawienia wystawy TPSW na terenie
innych województw,
- 17 Kwietnia 2012 rozmowy z Panią minister Agnieszką Kozłowską-Rajewicz w sprawie asystenta osobistego i
warsztatów edukacyjnych,
- 21 Kwietnia 2012 udział w projekcie „Osoby niepełnosprawne wśród nas” pokaz programu edukacyjnego i psów
asystujących w SP ul. Porajów w Warszawie,
- 26 Kwietnia 2012 konferencja na rzecz równych szans dotycząca zmian w ustawie równościowej – pokazujemy filmy
o środkach komunikacji,
- 10 Maja 2012 konferencja edukacja antydyskryminacyjna jako wyzwanie dla administracji wymiaru sprawiedliwości,
- 17 Maja 2012 podpisanie aktu założycielskiego Federacji Kółeczkowej, grupującej: TPSW, Fundacja MaMa, TUS
(Niepełnosprawnik.pl), SISKOM (Mapa Barier) i Zielone Mazowsze – na rzecz dostępnej przestrzeni,
- 19 Maja 2012 uczestnictwo w festynie integracyjnym Przedszkole Integracyjne na ul. Drewnianej. Prezentacja
działalności Fundacji, Programu Edukacyjnego, pokazy Psa Asystującego, stanowisko informacyjne,
- 19 Maja 2012 otwarcie wystawy Ogólnopolskiego Cechu Rzemieślników Artystów – aukcja prac podarowanych na
nasze cele statutowe, oraz wystawa TPSW,
- 31 Maja 2012 spotkanie dotyczące rewitalizacji – Starówki, wprowadzenie ostatecznych zmian do planu przebudowy
nawierzchni pod kątem osób z niepełnosprawnością; z udziałem konserwatora zabytków m.st. Warszawy i
przedstawiciela ZTP,
- 3 Czerwca 2012 akcja „Przybij Piątkę Spajkowi” – zbieranie karmy i rzeczy na rzecz schronisk dla zwierząt,
- 10 Czerwca 2012 happening na Dworcu Wschodnim – oddanym po remoncie bez pamiętania o osobach
poruszających się na wózkach. Podczas happeningu został zrobiony film,
- 14 Czerwca 2012 konferencja ekspercka „Ubezwłasnowolnienie, jako bariera dla ratyfikacji konwencji ONZ”,
- 19 Czerwca 2012 prezentacja z cyklu „Młodzież w działaniu” – „Młodzież i filantropia. Promowanie postaw
obywatelskich wśród licealistów”,
- 21 Czerwca 2012 udział w konferencji „Projektowanie uniwersalne. Uczestnictwo dla wszystkich”. Nasz referat na
temat osób poruszających się na wózkach,
- 20-24 Września 2012 udział w XX międzynarodowych targach rehabilitacyjnych w Łodzi – wystawa TPSW,
- 10 Listopada 2012 przedstawienie projektu nowelizującego ustawę równownościową,
- 10 Listopada 2012 happening w Bydgoszczy – Ludzka Galeria,
- 11 Listopada 2012 happening na przejściu Emilii Plater, nakręcenie filmu i późniejsze wysłanie pism w sprawie
pozostawienia dostępnego przejścia na stałe,
- 13 Listopada 2012 spotkanie ze studentami w cyklu „Sprawne Kino”,
- 20 Listopada 2012 spotkanie z zarządem portu lotniczego Modlin w sprawie dojazdu do lotniska. Poruszanie po
lotnisku przez osobę poruszającą się na wózku,
- 21 Listopada 2012 oddanie do użytku pierwszego mieszkania treningowe dla osób z dysfunkcją ruchu, którego
byliśmy współinicjatorem,
- 26 Listopada 2012 debata o demokracji u RPO,
- 26 Listopada 2012 audyt na trasie Warszawa – Modlin; film i raport,
- 27 Listopada 2012 konferencja na temat barier w Gorlicach i warsztaty edukacyjne w pobliskiej szkole,
- 3 Grudnia 2012 spotkanie z okazji międzynarodowego dnia osób z niepełnosprawnością,

- 5 Grudnia 2012 spotkanie na temat dostępności przestrzeni publicznej i transportu dla osób z różnymi
niepełnosprawnościami, zorganizowane na wniosek TPSW przez BPiPS ratusza warszawskiego,

4.Filmy:

- Nowy film o TPSW,
- Film o psie asystującym,
- „Kaleka czy COOL-awy” reportaż z warsztatów edukacyjnych,
- Narty 2012
- Dworzec Wschodni 2012
- Emilii Plater dla wózkowiczów
- Lotnisko Modlin dla wózkowiczów (film o Kolejach Mazowieckich i Lotnisku)

5.Na rzecz asystenta osobistego osoby niesamodzielnej
6.Działalność na rzecz dyskryminacji osób z niepełnosprawnością
- Spotkania: dla studentów na Uniwersytecie Łazarskiego, w Instytucie Psychologii, w Łodzi, w Lublinie, wykłady z
cyklu Sztuka Integracji oraz wykłady dla słuchaczy centrum kształcenia w Konstancinie.
7.Działalność na rzecz propagowania psa asystującego
a) 12 pokazów psów asystujących ( + 4 związanych z programem edukacyjnym)
b) współpraca z akcją Pomóżmy Razem
8.Prowadzenie strony Internetowej dotyczącej działalności i tematyki osób z niepełnosprawności www.tpsw.pl
5)

Informacje o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
- nie dotyczy: fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej

6)

Odpisy uchwał zarządu fundacji (odpisy uchwał Rady i Zarządu Fundacji za rok 2012 – w załącznikach):
- 2 stycznia 2012 uchwała Rady o wystąpieniu członka rady
- 20 Czerwca 2012 opinia Rady o pracy Zarządu
- 20 Czerwca 2012 zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego za rok 2011
- 26 Czerwca 2012 zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2011

7)

Informacje o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące
ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w
ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń; jeżeli prowadzono działalność gospodarczą, wynik
finansowy tej działalności oraz procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu
osiągniętego z pozostałych źródeł,

- w załączniku
W 2012 roku Fundacja TPSW nie realizowała odpłatnych świadczeń w ramach celów statutowych i nie prowadziła działalności
gospodarczej.

8)

Informacje o poniesionych kosztach na:
a) realizację celów statutowych,
b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.),
c) działalność gospodarczą,
d) pozostałe koszty,

STRUKTURA KOSZTÓW:
- w załączniku
W 2012 roku Fundacja TPSW nie realizowała odpłatnych świadczeń w ramach celów statutowych i nie prowadziła działalności
gospodarczej.

9)

dane o:
a) liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych
wyłącznie w działalności gospodarczej,
- nie dotyczy

b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia,
z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej,
- nie dotyczy
c) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów
fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne
świadczenia,
- nie dotyczy
d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia,
- nie dotyczy
e) udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i
warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek,
- nie dotyczy
f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku,
- Kwota na 31/12/2012 (w załączniku)
g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości 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,
- nie dotyczy
j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów
statystycznych,
- w załączniku

10) Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i
zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności,
- nie dotyczy
11) Informacje o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informację w sprawie składanych
deklaracji podatkowych
- w załączniku

Załączniki:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

uchwała Rady o wystąpieniu członka rady
opinia Rady o pracy Zarządu
zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego za rok 2011
zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2011
Informacje o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informację w sprawie składanych
deklaracji podatkowych
dane o wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów
statystycznych,
dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku,
struktura kosztów
Informacje o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące
ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w
ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń; jeżeli prowadzono działalność gospodarczą, wynik
finansowy tej działalności oraz procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu
osiągniętego z pozostałych źródeł,

