SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
Z DZIAŁALNOŚCI
POMORSKIEJ FUNDACJI ROZWOJU, KULTURY I SZTUKI
w 2016 ROKU

I. Cele statutowe Fundacji
Celami Fundacji działającej na rzecz ogółu społeczeństwa jest inspirowanie i prowadzenie
wszechstronnej działalności w zakresie:
1. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w szczególności:
a) zwiększania poziomu wiedzy społeczeństwa na temat stanu środowiska
naturalnego,
b) wpływanie na poprawę stanu środowiska naturalnego regionu, Polski i świata;
2. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
3. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
4. upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
5. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
6. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w
szczególności:
a) promocji aktywności obywatelskiej i europejskiej,
b) krzewienia wiedzy o demokracji i gospodarce wolnorynkowej oraz umiejętności
działania obywatelskiego w państwie demokratycznym,
c) pomocy dla społecznych, gospodarczych, kulturalnych i artystycznych
organizacji i instytucji prowadzących działalność zgodną z celami Fundacji,
d) działania na rzecz rozwoju regionalnego na płaszczyźnie gospodarczej,
społecznej i kulturowej;
7. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami; w tym
a) wspierania idei i procesu integracji europejskiej,
b) przekazywania
wiedzy
o
procesie
integracji
europejskiej
i
jego
konsekwencjach,
instytucjach
europejskich,
ich
kompetencjach
oraz
możliwościach współpracy
8. nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
9. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a
także działań wspomagających rozwój demokracji;
10. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
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11. upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
12. działalności na rzecz organizacji pozarządowych, w tym wspieranie, promocja i
integracja organizacji pozarządowych.
II. Formy działalności statutowej
Fundacja swoje cele realizuje w szczególności poprzez:
1. wspieranie finansowe renowacji, konserwacji i rekonstrukcji obiektów zabytkowych
oraz finansowanie badań, analiz i projektów w tych dziedzinach, finansowanie
rekultywacji skażonych gruntów i wód;
2. wspieranie finansowe i organizacyjne twórczości artystycznej oraz renowacji i
konserwacji dzieł sztuki, organizowanie imprez kulturalnych i spotkań ludzi kultury;
3. promocje walorów turystycznych regionu toruńskiego, wspieranie finansowe
organizatorów turystyki oraz wydawców publikacji turystycznych i krajoznawczych;
4. organizowanie i finansowanie kursów i konferencji podnoszących kwalifikacje
zawodowe, fundowanie stypendiów dla uzdolnionej młodzieży, wspieranie nauki
języków obcych poprzez finansowanie kursów i staży językowych;
5. organizowanie i finansowanie szkoleń, konferencji, seminariów i innych działań
dotyczących przenoszenia rozwiązań i standardów w zakresie kluczowych obszarów
strategii rozwoju regionalnego (rolnictwo, rozwój obszarów wiejskich, ochrona
środowiska rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, infrastruktura, itd.);
6. realizowanie inicjatyw podnoszących atrakcyjność gospodarczą i turystyczną regionu;
7. organizowanie i finansowanie działań dotyczących promocji idei integracji
europejskiej;
8. organizowanie i finansowanie szkoleń dotyczących Unii Europejskiej oraz procesu
integracji europejskiej;
9. organizowanie i prowadzenie poradnictwa obywatelskiego i prawnego dla osób
fizycznych;
10. udzielanie wsparcia informacyjnego, szkoleniowego, konsultacyjnego, technicznego
oraz lokalowego organizacjom pozarządowym i inicjatywom obywatelskim;
11. organizowanie i prowadzenie szkoleń, doradztwa i innych form edukacyjnych
służących podnoszeniu kwalifikacji przedstawicieli organizacji pozarządowych i
podnoszących jakość funkcjonowania organizacji pozarządowych;
12. wspieranie procesów integracyjnych organizacji pozarządowych (budowanie koalicji i
partnerstw w wymiarze lokalnym, regionalnym, branżowym i innych);
13. prowadzenie konkursów grantowych i innych form wsparcia finansowego.
III. Zakres działalności Fundacji w 2016 roku
Działalność Fundacji w 2016 roku to przede wszystkim dwa pola aktywności:
1)

2)

kontynuacja szerokich działań w zakresie poradnictwa obywatelskiego i
poradnictwa prawnego dla osób fizycznych poprzez prowadzone w ramach
Fundacji (od marca 2011 roku) „Biuro dla Obywatela” we Włocławku (BdO), jak
również prowadzenie trzech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Działania
poradnicze adresowane były przede wszystkim do mieszkańców Włocławka,
powiatów ziemskich lipnowskiego, radziejowskiego, rypińskiego i włocławskiego
oraz Torunia;
upowszechniania partycypacji obywatelskiej w formie funduszu sołeckiego w
gminach województwa kujawsko-pomorskiego. Działania te realizowane były
poprzez edukację sołtysek i sołtysów oraz udzielanie wsparcia finansowego na
rzecz przeprowadzenia szerokiego procesu partycypacyjnego służącego
przygotowaniu i podziałowi funduszu sołeckiego przez mieszkańców.
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Dodatkowo Fundacja realizowała również działania edukacyjne i informacyjne z zakresu
współpracy międzynarodowej (prowadzony w I połowie 2016 roku punkt „Regionalny
Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu”) oraz przeprowadzenie tygodniowej Szkoły
Letniej Liderów Międzynarodowych.
IV. Działalność Fundacji w 2016 roku (szczegółowy opis podejmowanych
działań):
A. Realizując działalność w zakresie poradnictwa obywatelskiego i prawnego dla osób
fizycznych oraz stymulowania aktywności obywatelskiej:
(1) Fundacja
kontynuowała
i
zakończyła
realizację
projektu
„Poradnictwo dla obywatela” w ramach Programu Obywatele dla
demokracji, współfinansowanego z funduszy EOG (Umowa
E2/2034).
Istotą projektu było nie tylko świadczenie poradnictwa obywatelskiego i
prawnego dla mieszkańców Włocławka oraz powiatów lipnowskiego,
radziejowskiego, rypińskiego i włocławskiego, ale także rozwinięcie oferty
prowadzonego przez Fundację „Biura dla obywatela” o działania z zakresu
edukacji prawnej, jak i o proces partycypacyjny, w którym odbiorcy działań
Biura recenzowali świadczone przez Biuro wsparcie i proponowali kierunki
rozwoju i usprawnień.
Realizacja
umowy
zdecydowanie
wsparła
potrzeby
mieszkańców
województwa
kujawsko-pomorskiego,
szczególnie
obszaru
działań
(Włocławka oraz ww. powiatów) na wsparcie poradnicze. Odbiorcami
projektu były osoby dorosłe zagrożene wykluczeniem społecznym, a
wsparcie było świadczone w formie informacji i porady prawnej, w tym w
ramach dyżurów specjalistów w „Biurze dla obywatela” oraz na terenie ww.
powiatów. W ostatnim kwartale realizacji projektu (styczeń-marzec 2016)
zrealizowano 17 dyżurów specjalistów w „Biurze dla obywatela” (w łącznym
wymiarze 68 godzin), z których korzystało śr. 7 osób/dyżur oraz 14
dyżurów na terenie powiatów ziemskich (również w wymiarze łącznym 68
godzin zegarowych), z których korzystało śr. 5 osób/dyżur.
Dodatkowo zrealizowane zostały spotkania edukacji prawnej dot. mi.n.
zagadnień dziedziczenia i sporządzenia testamentu, praktycznych aspektów
podpisywania umów, praw osób niepełnospranwych itp. W 2016 roku
zorganizowanych zostało 10 spotkań tego typu dla łącznie 207 osób –
spotkania zorganizowano w Chodczu, Lubieniu Kujawskim, Radziejowie,
Rypinie i we Włocławku.
Wartość projektu w 2016 roku przekroczyła 55 tys. zł (do projektu
Fundacja wniosła wkład własny w wysokości 10% wartości projektu, jak i
pozyskała dotację Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w
kwocie ponad 9 tys. zł). Projekt został zakończony 31 marca 2016 roku, a
jego rozliczenie przyjęte i uznane za poprawne przez Grantodawców
(Fundacja im. Stefana Batorego, Samorząd Województwa KujawskoPomorskiego).
(2) Fundacja prowadziła trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej jako
zadania powierzone przez samorządy powiatowe w ramach Ustawy o
nieodpłatnej pomocy i edukacji prawnej z 05 sierpnia 2015 roku. Punkty te
prowadzone były w Nowej Wsi (gm. Wielgie, powiat lipnowski, zadanie
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powierzone przez Starostę Lipnowskiego), w Toruniu (przy ul. Poznańskiej
52, zadanie powierzone przez Prezydenta Miasta Torunia) oraz we
Włocławku (przy ul. Długiej 28, zadanie powierzone przez Prezydenta
Włocławka).
Zakres i formę prowadzenia poradnictwa określa ww. Ustawa (punkty
czynne 4 godziny dziennie od poniedziałku do piątku, prowadzone przez
radców i adwokatów), jak też Ustawa definiuje grupę osób uprawnionych.
Z pomocy punktów prowadzonych przez Fundację skorzystały 894 osoby,
przy czym ich zdecydowana większość była odbiorcami pomocy w punkcie
prowadzonym we Włocławku (711 osób). Obok działań o charakterze
poradniczym Fundacja prowadziła także spotkania edukacji prawnej dla
osób uprawnionych. W Lipnie uczestniczyły w nich 43 osoby (w dwóch
spotkaniach), we Włocławku 44 osoby (w trzech spotkaniach) a w Toruniu
96 osób (w trzech spotkaniach).
Zadania realizowane były w okresie od 01 stycznia 2016 roku do 31
grudnia 2016 roku. Na ich prowadzenie Fundacja pozyskała dotacje w
wysokości 59.946,00 zł od Powiatu Lipnowskiego oraz 56.561,95 zł od
Prezydenta Włocławka. Punkt w Toruniu prowadzony był w ramach
działalności gospodarczej Fundacji. Rozliczenia dotacji zostały przyjęte i
uznane za poprawne przez Grantodawców.
B. W ramach działań
obywatelskiej:

na

rzecz

upowszechniania

i

rozwijania

partycypacji

1. Fundacja zrealizowała projekt „Fundusz sołecki – partycypacja na wsi” w
ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (Umowa nr
23_I/2016).
Założeniem
przedsięwzięcia
było
zwiększenie
poziomu
zaangażowania mieszkańców w życie wspólnoty lokalnej poprzez wzmocnienie
partycypacyjności procesu decydowania o podziale funduszu sołeckiego w 12
sołectwach z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.
Projekt miał za zadanie zainicjować lub usprawnić procesy podejmowania decyzji
w zakresie podziału funduszu sołeckiego tak, aby były one odpowiedzią na realne
potrzeby wspólnoty lokalnej, aby angażowały szersze grupy mieszkańców i aby
były transparentne. W projekcie uczestniczyły 34 osoby, które wzięły udział w
warsztatach służących wypracowaniu pomysłu na proces konsultacyjny. Na bazie
doświadczeń uczestnicy przygotowywali scenariusze konsultacji w swoich
sołectwach, na których realizację Fundacja przekazała im granty (bony). W
oparciu o środki z bonów zrealizowanych zostało 16 procesów upowszechniających
fundusz, promujacych udział w jego dzieleniu i we wspólnym planowaniu działań
oraz zaspokajaniu potrzeb lokalnych w drodze współpracy i w oparciu o
konsensus.
Wartość dotacji na realizację zadania wyniosła 86.234,38 zł, a Fundacja wniosła
dodatkowo 5.545,41 zł środków wkładu własnego. Rozliczenie dotacji zostało
przyjęte i uznane za poprawne przez Grantodawcę (Ministerstwo Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej).
C. W ramach działalności dot. upowszechniania współpracy międzynarodowej
Fundacja prowadziła punkt informacyjny „Regionalny Ośrodek Debaty
Międzynarodowej w Toruniu (RODM)”. Na działania w tym obszarze Fundacja nie
pozyskała zewnętrznego wsparcie finansowego i zadanie realizowane było w
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całości ze środków własnych. Oferta punktu RODM koncentrowała się na
organizacji spotkań i wykładów otwartych dla mieszkańców miasta i regionu, w
tym prowadzeniu spotkań i lekcji w instytucjach i szkołach województwa, a także
prowadzeniu interaktywnej bazy podmiotów i inicjatyw międzynarodowych oraz
organizacji i przeprowadzeniu III edycji Szkoły Letniej Liderów Międzynarodowych.
D. W ramach działalności gospodarczej Fundacja realizowała przede wszystkim usługi
o charakterze edukacyjnym (szkoleniowym), jak i doradczym (pomoc doradcza
podmiotom, opracowanie dokumentów planistycznych) oraz poradniczym
(prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Toruniu).

V. Zmiany w Fundacji
W 2016 roku nie nastąpiły zmiany w Zarządzie Fundacji, ani w składzie Rady Fundacji.
VI. Księgowość Fundacji
Księgowość Fundacji prowadzona jest w oparciu o Ustawę o rachunkowości. W roku 2016
nie zmieniano zasad polityki rachunkowej.
Wynik finansowy Fundacji w 2016 roku zamknął się wynikiem ujemnym w wysokości
56.783,67 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy złote i
sześćdziesiąt siedem groszy).
Główną część przychodów Fundacji stanowiły dotacje z funduszy EOG (tzw. fundusze
norweskie), z funduszy budżetu centralnego, dotacje samorządu powiatowego oraz z
działalności gospodarczej.

(-)
Prezes
Pomorskiej Fundacji Rozwoju, Kultury i Sztuki

(-)
Przewodniczący Rady
Pomorskiej Fundacji Rozwoju, Kultury i Sztuki
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