
	

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI  
ZA ROK   2020  

 
Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. 

§ 2. (Zachowano oryginalną numerację paragrafów i punktów z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości  
z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.) 
 

1. Dane rejestracyjne fundacji. 
 

Nazwa fundacji Fundacja TPSW  

siedziba i adres fundacji 02-793 Warszawa, żabińskiego 16-26 

aktualny adres do 
korespondencji 

j.w. 

adres poczty elektronicznej  fundacja.tpsw@gmail.com 
tpswpresents@gmail.com  

Regon 142630171 
 

data wpisu w KRS 2010-11-10 

numer KRS 0000367682 
 

 
Dane członków  
zarządu fundacji: 

Imię i nazwisko oraz pełniona funkcja  
(według aktualnego wpisu w KRS) 
Marek Sołtys, Prezes Zarządu 

 
Określenie celów statutowych fundacji (ze statutu). 

	

Statut	Fundacji	TPSW,		§	7:		

	Fundacja	realizuje	swoje	cele	poprzez:	

1. Prowadzenie	poradnictwa	dla	osób	z	niepełnosprawnością	i	ich	bliskich.	
2. Prowadzenie	działalności	wydawniczej	w	zakresie	celów	statutowych.	
3. Prowadzenie	 portalu	 internetowego,	 tworzenie	 filmów	 i	 audycji	 głównie	 internetowych	 w	 zakresie	 celów	

statutowych.		
4. Organizowanie,	prowadzenie	i	promowanie:	pokazów,	koncertów,	konkursów,	happeningów	i	akcji	związanych	z	

tematyką	osób	na	wózkach.	
5. Kampanie	z	wykorzystaniem	dostępnych	narzędzi	i	technik	multimedialnych	na	rzecz	pełnego	uczestnictwa	osób	

niepełnosprawnych	w	życiu	społecznym.	
6. Działalność	badawczą	polegającą	na	przeprowadzaniu	badań,	sondaży,	itd	związanych	z	niepełnosprawnością	ze	

szczególnym	uwzględnieniem	tematyki	osób	poruszających	się	na	wózkach.	
7. Działania	wspierające	samodzielność	osób	z	niepełnosprawnością,	(m.in.	na	rzecz	asystenta	osobistego	czy	psa	

asystenta,	wyszukiwania	i	prezentowania	rozwiązań	ułatwiających	życie	codzienne	i	poruszanie	się,	itd.).	
8. Organizowanie	wsparcia	dla	początkujących	,,wózkowiczów”	oraz	ich	najbliższych.	
9. Tworzenie	 i	 prowadzenie	 ‘wózkowego	 domu’	 dla	 osób	 na	 wózkach	 z	 programem	 mieszkań,	 opieki,	 pracy,	

rehabilitacji	oraz	mieszkań	treningowych.	
10. Działania	 na	 rzecz	 mieszkań	 chronionych.	 Wspieranie	 działań,	 branie	 udziału	 w	 pracach	 na	 rzecz	 ich	

powstawania	oraz	funkcjonowania.	
11. Działalność	edukacyjną	i	szkoleniową,	tj.	prowadzenie	wykładów,	szkoleń,	kursów,	warsztatów,	konferencji,	itd.	
12. Działania	na	rzecz	turystyki	 i	wypoczynku,	oraz	opracowywanie,	organizowanie	wyjazdów,	wycieczek,	wypraw,	

turnusów,	obozów	dla	osób	poruszających	się	na	wózkach	i	mających	problemy	z	poruszaniem	się.	
13. Działania	na	rzecz	udostępniania	obiektów	użyteczności	publicznej	 i	 środków	transportu,	wskazywania	barier	 i	

sposobów	likwidowania	ich.		
14. Działania	na	rzecz	zmian	w	prawie,	przepisach	na	różnych	szczeblach	administracji	samorządowej	i	rządowej	w	

tematyce	dotyczącej	osób	niepełnosprawnych.						 



	

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

(opis rzeczywiście prowadzonej działalności statutowej). 
Od kilku lat wyspecjalizowaliśmy się w Edukacji Włączającej, realizowanej poprzez 
projekty, opisane w punkcie poniższym, oraz inne działania mieszczące się w zakresie 
włączania społecznego OzN /osób z niepełnosprawnościami/:  
- nagrywamy filmy edukacyjne i motywacyjne, pokazujące aktywne i ciekawe OzN, ale 
również i utrudnienia na jakie OzN napotykają;  
- organizujemy wystawy, koncerty, eventy i inne działania na rzecz zmiany wizerunku,  
- działamy na rzecz Psów Serwisowych wspomagających OzN. 
- bierzemy czynny udział w KDS-ach i poradach związanych z OzN, 
- prowadzimy strone www.tpsw.pl oraz portal społecznościowy na FB go.tpsw 
 
Leader jest Ambasadorem Konwencji Praw OzN. 
 

 
Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji o skutkach finansowych. 

Realizacja Projektów: 
1. „Kaleka czy COOL-awy, Warszawa 2020/21” (dof.m.st. 

Warszawa), 
2. „Pies w Wielkim Mieście, Lato w Mieście 2020” (dof.m.st. 

Warszawa), 
3. „Edukacja Włączająca z Fundacją PZU: Bieszczady 2020” 

(dof.FundacjaPZU), 
4. „Wiem, Rozumiem, Nie Wykluczam – Pomorze 2020” 

(Pomorskie, śr. PFRON), 
5. „Kotlina Kłodzka i okolce – Edukacja Włączająca, 

Dolnośląskie 2020” (dof. woj. dolnośląskie), 
6. „Ełk nie wyklucza OzN, 2020” (dof. m. Ełk ze śr PFRON), 
7. „Kaleka czy COOL-awy, Kampania Poznań 2020” 

(m.Poznań), 
8. „Słupsk 2020, Edu-Kampania na rzecz włączania i integracji 

społecznej” (m. Słupsk, śr. PFRON), 
9. „Zachodnio-Pomorskie 2020 – lampania edukacji 

włączającej na rzecz OzN, Społeczeństwo Obywatelskie” 
(zachodniopomorskie ze śr. pfron), 

10. „Kaleka czy COOL-awy, Kampania Bydgoszcz, 2020” 
(m. Bydgoszcz), 

11. „Kaleka czy COOL-awy, Kampania Gdańsk, 2020” (m. 
Gdańsk), 

12. „Warmisko-Mazurskie 2020, Edukacja Włączająca na 
rzecz OzN” (woj. warmińsko-mazurskie) 

13.  Szkolenia „Standardy obsługi klienta/pacjenta z 
niepełnosprawnościami”, m.in. w Szkole Podologicznej we 
Wrocławiu i in. 

14. 3 XII – Międzynarodowy Dzień Osób z 
Niepełnosprawnościami, Kampania Podlasie 2020. 

 
 



	

 
3. Działalność gospodarcza: informacja, czy fundacja prowadzi działalność gospodarczą 

(niepotrzebne skreślić): TAK PROWADZIŁA / NIE PROWADZIŁA 
 

Informację o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru 
przedsiębiorców KRS (należy podać kody PKD działalności gospodarczej wpisanej do rejestru 
przedsiębiorców KRS wraz z ich opisem słownym oraz kody i opis słowny faktycznie prowadzonej 
działalności gospodarczej). 

NIE DOTYCZY 
 

 
4. Odpisy uchwał zarządu fundacji (należy przekazać odpisy uchwał zarządu fundacji w formie 

np. kserokopii, podjętych w okresie sprawozdawczym, którego dotyczy sprawozdanie, bądź 
wskazać, iż zarząd nie podejmował uchwał). 
 
Skany uchwał w załączeniu: 
 
- 2020-04-30 ws zatwierdzenia sprawozdania za 2019 rok. 
 

 














