
Sprawozdanie merytoryczne z działalności 
Instytutu Pracy i Edukacji 

za 2018 rok 

Nazwa Fundacji – Instytut Pracy i Edukacji 

Siedziba i adres – ul. Studzienna 6, 44-100 Gliwice 

Numer NIP - 6312658876 

Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – 28.09.2015r. 

numer KRS - 0000577540 

Numer REGON - 362578997 

I. Dane dotyczące członków zarządu i rady Fundacji (imię i nazwisko według 
aktualnego w okresie sprawozdawczym wpisu w rejestrze sądowym)  

Zarząd Fundacji: 
W 2018 Zarząd Fundacji Instytutu Pracy i edukacji działał w następującym składzie:  

Petros Tovmasyan – prezes Zarządu 

Rada Fundacji: 
W okresie sprawozdawczym  Radę Fundacji tworzyli: 
Bartosz Rybczak – członek Rady Fundacji 
Hasmik Tovmasyan – członek Rady Fundacji 
Hrayr Tovmasyan – członek Rady Fundacji 

II. Celem Fundacji jest: 

1. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i 
zagrożonych zwolnieniem z pracy; 

2. wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwój przedsiębiorczości; 
3. wspieranie rozwoju młodzieży w zakresie ich wychowania, kształcenia oraz 

kształtowania osobowości. 
4. doskonalenie zawodowe oraz podnoszenie kwalifikacji kadry pedagogicznej oraz 

innych osób związanych z oświatą. 
5. wspieranie działalności edukacyjnej, kulturalnej, społecznej oraz badań naukowych; 
6. wspieranie rozwoju kontaktów międzykulturowych, promocji demokracji, 

poszanowania odmienności, wolności słowa i tolerancji; 
7. aktywna promocja wzorców związanych z dobrym rządzeniem, przestrzeganiem praw 

człowieka oraz poszanowaniem dla wolności mediów; 
8. Stwarzania warunków rozwoju naukowego i osobowościowego osobom 

wybierającym jako swoją drogę zawodową pracę na obszarze nauk prawnych; 
9. działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, wspólnot lokalnych oraz 

grup i środowisk marginalizowanych społecznie, popularyzowanie kulturalnej i 
społecznej aktywności obywatelskiej, działania służące wyrównywaniu szans grup 
słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem dotyczące w szczególności 
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takich grup, jak: mniejszości etniczne, narodowe, religijne oraz innych grup 
narażonych na dyskryminację; 

10. rozwijanie kontaktów naukowych, kulturalnych, politycznych i społecznych pomiędzy 
przedstawicielami różnych krajów, społeczności; 

11. współpracy naukowej z jednostkami zagranicznymi o podobnych celach działania i 
misji; 

Cele te Fundacja może realizować poprzez: 

1. Prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej.  
2. Organizowanie konferencji, szkoleń, seminariów poświęconych tematyce 

edukacyjnej. 
3. Organizowanie koncertów, wystaw, festiwali, konferencji, spotkań, pokazów 

teatralnych i filmowych oraz wydawanie publikacji; 
4. Upowszechnianie wiedzy o innych kulturach, obyczajach i tradycjach; 
5. promowanie aktywnej działalności społecznej, wolontariackiej oraz upowszechnienie 

dobrych wzorców dzia łalności na poziomie lokalnym, regionalnym i 
międzynarodowym; 

6. organizowanie wymian młodzieżowych nastawionych na wymianę doświadczeń 
międzykulturowych, w szczególności na obszarach transgranicznych; 

7. zaangażowanie w programy stypendialne i szkoleniowe dla młodzieży szkolnej i 
akademickiej, wolontariuszy oraz specjalistów różnych dziedzin; 

8. promowanie ideałów demokracji i aktywny sprzeciw wobec naruszeniom 
występującym w obszarze praw człowieka; 

9. działalność z zakresu ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju i promowanie 
dobrych praktyk w tym zakresie; 

10. Członkostwo w organizacjach o celach statutowych zbieżnych z celami Fundacji; 
11. Współpracę z władzami samorządowymi i rządowymi oraz polskimi i zagranicznymi 

organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji. 

 Opis działalności statutowej: 
Fundacja realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku 
publicznego, a dochód z odpłatnej działalności pożytku publicznego w całości 
przekazywany jest na realizację statutowych celów Fundacji. 

78, 10, Z, Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem 
pracowników 

78, 20, Z, Działalność agencji pracy tymczasowej 

78, 30, Z, Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników 

III. Działania Fundacji  

1. 100 grantów na 100 lecie niepodległości - w ramach projektu Instytut Pracy i 
Edukacji wraz z partnerem - Instytutem Wyszehradzkim, jako Operatorzy - 
zorganizują konkurs mikrograntów o nazwie “Śląskie Lokalnie 2018-2019”. Celem 
projektu jest rozwój młodych organizacji oraz grup nieformalnych z terenu 
województwa śląskiego poprzez zorganizowanie konkursu grantowego, w ramach 
którego będą mogły pozyskać środki na realizację tych celów. Operatorzy rozdadzą 
500.000 zł w grantach od 500 - 5.000 zł. Projekt jest realizowany od maja 2018 r do 
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grudnia 2019 r. Wartość projektu: 703.400,00 zł. Projekt dofinansowany ze środków 
Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. 

2. Regionalny Punkt Informacyjny Erasmus+ - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 
wybrała w otwartym naborze Klaster Innowacji Społecznych do pełnienia roli 
Regionalnego Punktu Informacyjnego. Celem działalności Regionalnych Punktów 
Informacyjnych jest przekazanie uczestnikom spotkań wiedzy na temat możliwości 
programów zarządzanych przez FRSE, w szczególności Erasmus+, a także 
prezentacja wyników programu, prowadzące w konsekwencji do zwiększenia 
poziomu wiedzy na temat programu w regionach. 

3. Obywatel.IT - program podnoszenia kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku 
życia mieszkających w województwie śląskim i opolskim”. Celem projektu jest 
poprawa kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa śląskiego i opolskiego, 
w tym nabycie przez nich umiejętności korzystania z e-usług publicznych i 
komercyjnych, zwiększenie aktywnego i wszechstronnego korzystanie z nowych 
technologii w życiu codziennym. W ramach projektu przewidujemy rozdanie około 
100 mikrograntów gminom z woj. śląskiego i opolskiego w kwocie około 56000 zł 
każdy. W rezultacie projektu 10000 osób nabędzie kompetencje cyfrowe, w tym 
podstawowe kompetencje cyfrowe. Instytut Pracy i Edukacji jest organizacją 
koordynującą pracę konsorcjum projektowego. Projekt jest realizowany w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2010, Oś Priorytetowa nr 3 
„Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na 
rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Projekt współfinansowany jest ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
Wartość projektu to: 6 165 910,00 zł w tym wartość dofinansowania wynosi: 6 102 
500,00 zł. Termin realizacji projektu: 19.02.18 - 31.10.19. 

4. Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Katowicach - celem projektu 
jest stworzenie przestrzeni do działań o charakterze międzynarodowym, promowanie 
założeń polskiej polityki zagranicznej, realizowanie priorytetów polskiej polityki 
zagranicznej, współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie działań 
międzynarodowych, wspieranie inicjatyw o wymiarze międzynarodowym 
podejmowanych przez organizacje z województwa śląskiego. W ramach sieci RODM 
animujemy w regionie działania z zakresu współpracy międzynarodowej oraz 
prowadzimy działalność informacyjną i edukacyjną. Udostępniamy specjalistyczne 
materiały, opracowania i publikacje, nasi konsultanci udzielają profesjonalnych 
informacji w zakresie polityki międzynarodowej. Angażujemy lokalnych ekspertów, 
przedstawicieli samorządów organizacji trzeciego sektora do dyskusji nad kierunkami 
polskiej polityki zagranicznej i sposobami włączenia społeczności lokalnych do 
budowy pozycji i wizerunku Polski na arenie międzynarodowej. Instytut Pracy i 
Edukacji jest organizacją koordynującą pracę konsorcjum projektowego. Instytut 
Wyszehradzki jest partnerem w projekcie. Zadanie jest dofinansowane ze środków 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Wartość projektu to: 334 886,00 zł, w tym 
wartość dofinansowania wynosi: 231 560,00 zł. Termin realizacji projektu: 01.01.18 - 
31.12.18. 

5. Senior - świadomy swoich praw - projekt edukacyjny skierowany do 30 
nieformalnych grup senioralnych z województwa śląskiego. Projekt zakłada 
przeprowadzenie 90 szkoleń dla 750 seniorów zrzeszonych w grupach nieformalnych 
z następujących dziedzin: dostęp do informacji publicznej, rzecznictwo interesów, 
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zrzeszanie się. W rezultacie projektu powstaną 3 scenariusze zajęć oraz podręcznik 
w wersji drukowanej i online. Podręcznik będzie to zbiór materiałów, rad, zaleceń i 
dobrych praktyk w zakresie dostępu do informacji publicznej, zrzeszania się, 
rzecznictwa interesów. Opiszemy w nim aktualny stan prawny dotyczący każdego z 
zagadnień, podamy przykłady zastosowania przepisów, wzory pism i umów 
potrzebnych do realizacji praw obywatelskich. Projekt jest realizowany w ramach 
programu ASOS 2018. Wartość projektu: 147 025 zł. Termin realizacji projektu: 
01.03.18 - 31.12.18. 

VI. Informacja o uzyskanych przychodach 
Instytut Pracy i Edukacji uzyskał przychody: 
– przychody netto ze sprzedaży - 0,00 zł 
- dotacje z PFRON - 0,00 zł 
- darowizny - 0 zł 
- przychody finansowe - 6.817.485,00 zł 
- pozostałe przychody - 0,00 zł 
Informacja o poniesionych kosztach: 
- zużycie materiałów i energii - 0,00zł 

b) Udzielone i zaciągnięte pożyczki – W okresie sprawozdawczym nie udzielono ani nie 
zaciągnięto pożyczek. 
c) Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku 
Instytut Pracy i Edukacji posiada rachunek bankowy w banku mBanku ul. Zwycięstwa 56, 
44-100 Gliwice 
Salda na dzień 31.12.2017 r. wynosiły: 
 34 1140 2004 0000 3402 7590 2960 - 0,00 zł 
d) Wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub nabytych akcji 
w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek – W okresie 
sprawozdawczym nie nabyto akcji, udziałów ani obligacji. 
e) Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz kwoty wydatkowane na to nabycie – W 
okresie sprawozdawczym nie nabyto nieruchomości. 
f) Nabyte pozostałe środki trwałe – W okresie sprawozdawczym nie nabyto pozostałych 
środków trwałych. 
g) Dane o wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego 
ze wskazaniem tych spółek – nie dotyczy. 
i) liczba zatrudnionych pracowników - 0 

VII.  Rozliczenia Fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych 
              Informacje w sprawie składanych deklaracji podatkowych – nie dotyczy  
            
VIII. W okresie sprawozdawczym w Fundacji nie przeprowadzono kontroli. 

IX. W okresie sprawozdawczym Fundacja nie zmieniła siedziby.  
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