SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
Z DZIAŁALNOŚCI
POMORSKIEJ FUNDACJI ROZWOJU, KULTURY I SZTUKI
w 2014 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;
11. upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
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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 2014 roku
W roku 2014 Fundacja zajmowała się działalnością informacyjną i edukacyjną związaną z
funkcjonowaniem Unii Europejskiej, jak też z kwestiami współpracy międzynarodowej,
kontaktów zagranicznych polskich samorządów i organizacji pozarządowych oraz
upowszechniania priorytetów polskiej polityki zagranicznej. Zadania te realizowane były
poprzez utworzony przez Fundację w 2013 roku punkt informacyjny – Regionalny
Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu (RODM).
Równie istotnym obszarem działalności Fundacji w 2014 roku była 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). Działania te adresowane są do mieszkańców Włocławka
oraz powiatów ziemskich – lipnowskiego, radziejowskiego, rypińskiego i włocławskiego.
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Kontynuowana była również aktywność Fundacji na polu ekonomii społecznej poprzez
kontynuację działań Regionalnego Centrum Ekonomii Społecznej (RCES), który swoją
bieżącą ofertę adresuje do organizacji pozarządowych województwa kujawskopomorskiego oraz do mieszkańców i instytucji regionu.
W tym kontekście, zwłaszcza prowadzonego wsparcia w sektorze ekonomii społecznej,
oraz upowszechniania postaw obywatelskich dzięki poradnictwu ważną rolę odgrywają
również działania Fundacji na rzecz tzw. sieciowania organizacji pozarządowych i rozwoju
Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, której Fundacja jest
członkiem-założycielem. Aktywność Fundacji w tym zakresie koncentruje się na
wspieraniu procesu tworzenia profesjonalnej reprezentacji sektora organizacji
pozarządowych, jak też upowszechniania wysokiej jakości działań w III sektorze przy
zachowaniu jego odrębności i obywatelskiego charakteru. Dodatkowo Fundacja realizuje
działania upowszechniające i rozwijające procesy konsultacji społecznych w Polsce.
IV. Działalność Fundacji w 2014 roku (szczegółowy opis podejmowanych
działań):
A. W ramach działalności dot. upowszechniania współpracy międzynarodowej
Fundacja prowadziła punkt informacyjny „Regionalny Ośrodek Debaty
Międzynarodowej w Toruniu (RODM)”, który posiada certyfikat Ministerstwa Spraw
Zagranicznych i należy do sieci ośrodków RODM. Na działania w tym obszarze
Fundacja pozyskała wsparcie finansowe:
1. W ramach Umowy o dotację nr BDG-308/2014 z Ministerstwem Spraw
Zagranicznych – „Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej - 2014”.
Umowa ta dotyczyła wsparcia działalności RODM przez MSZ i upowszechnianie
priorytetów polskiej polityki zagranicznej. Dotacja (przyznana na okres od 01
marca do 31 grudnia 2014) umożliwiła ciągłą obsługę punktu RODM (punkt czynny
od poniedziałku do piątku, w stałych godzinach); udział przedstawicieli RODM w
licznych imprezach masowych (jak festyny, konferencje i seminaria) i prowadzenie
podczas tych spotkań punktów informacyjnych; organizację spotkań i wykładów
otwartych dla mieszkańców miasta i regionu; prowadzenie spotkań i lekcji
europejskich w instytucjach i szkołach województwa; a także opracowanie
interaktywnej bazy podmiotów i inicjatyw międzynarodowych.
Wartość projektu wyniosła 213.649,97 zł, z czego 185.526,01 zł stanowiły środki
dofinansowania (86,84%), a pozostałą część, tj. 28.123,96 zł (13,16%) środki
wkładu własnego Fundacji. Realizacja Umowy została pozytywnie rozliczona przez
Grantodawcę (Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie).
B. Realizując działalność w zakresie poradnictwa obywatelskiego i prawnego dla osób
fizycznych
oraz
stymulowania
aktywności
obywatelskiej,
Fundacja
kontynuowała realizację projektu „Biuro dla Obywatela” (BdO) w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL.05.04.02-00-631/10). Biuro działa
we Włocławku i wspiera poprzez nieodpłatną pomoc prawną, psychologiczną i
pedagogiczną mieszkańców miasta Włocławka oraz powiatów lipnowskiego,
radziejowskiego, rypińskiego i włocławakiego (www.biuro-obywatela.pl). Na 30.
września 2014 roku planowane było zakończenie projektu, jednak na wniosek
Fundacji, instytucja grantodawcza (Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie
Pracy i Polityki Społecznej) wydała zgodę na przedłużenie realizacji projektu do 31
stycznia 2015 roku, a następnie kolejną na przedłużenie realizacji projektu do 30
czerwca 2015 roku.
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Całość finansowania zapewnia dofinansowanie ze środków Europejskuego
Funduszu Społecznego oraz w nieznacznym stopniu środki własne Fundacji. „Biuro
dla Obywatela” pracuje od poniedziałku do piątku, od godz. 9 do 18. W tych
godzinach organizowane są również indywiduale spotkania z doradcami (radcami
prawnymi, psychologami, specjalistami różnych dziedzin). Dodatkowo Biuro
oranizuje tzw. dyżury mobilne we wszystkich powiatach objętych wsparciem
(średnio 2x w miesiącu w każdym z powiatów).
W 2014 roku ze wsparcia Biura skorzystało ponad 3.500 osób. Duża część z
korzystających uczestniczyła w łącznie 430 godzinach poradnictwa we Włocławku
(w ramach 42 dyżurów poradnictwa obywatelskiego i 47 dyżurów poradnictwa
prawnego) oraz w 248 godzinach udzielonego poradnictwa w ramach 74 dyżurów
poradnictwa w powiatach („dyżurów mobilnych” obywatelskich – 36 oraz
prawnych – 38).
Wartość rozliczonych za 2014 rok wydatków Fundacji w ramach projektu wyniosła
341.863,77 zł. Umowa rozliczana jest na bieżąco i bez zastrzeżeń ze strony
Grantodawcy (Departamentu Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki
Społecznej w Warszawie).
2. Dodatkowym ważnym działaniem w zakresie rozwoju poradnictwa
obywatelskiego i prawnego było podpisanie i realizacja umowy „Poradnictwo dla
obywatela”
w
ramach
Programu
Obywatele
dla
demokracji,
współfinansowanego z funduszy EOG (Umowa E2/2034).
Istotą projektu jest nie tylko świadczenie poradnictwa obywatelskiego i prawnego
dla mieszkańców miasta 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 recenzują świadczone
przez Biuro wsparcie i proponują kierunki rozwoju i usprawnień.
Wartość projektu w 2014 roku wyniosła 38.021,97 zł (finansowanie w całości ze
środków). Projekt realizowany jest do marca 2016 roku.
C. W ramach działań na rzecz organizacji pozarządowych i sektora ekonomii
społecznej:
1. Fundacja kontynuowała realizację projektu „Regionalne Centrum Ekonomii
Społecznej”
w
ramach
Programu
Operacyjnego
Kapitał
Ludzki
(POKL.07.02.02-04-003/11). Projekt ten koncentruje się na wsparciu
szkoleniowym i doradczym osobom zainteresowanym aktywnością w obszarze
ekonomii społecznej, jak i organizacji pozarządowych. Elementami projektu są
także usługi o charakterze prawnym, księgowym i marketingowym dla organizacji
pozarządowych oraz działania promocyjne w formie otwartych spotkań dla osób
zainteresowanych aktywnością w sektorze ES. Dodatkowo Fundacja prowadzi,
wspierany w ramach ww. projektu, zespół roboczy – Grupę Roboczą Specjalistów,
- która składa się z przedstawicieli podmiotów ES i instytucji publicznych i która
zajmuje się dyskutowaniem problemów i rekomendowaniem rozwiązań w ważnych
dla sektora ES zagadnień. W 2014 roku (między styczniem a kwietniem 2014
roku) udzielono 163 godziny doradztwa grupowego i indywidualnego oraz
zrealizowano 18 usług dla podmiotów ES. Grupa odbiorców wszystkich działań
przekroczyła 121 osób, a wsparcie udzielono dodatkowo 9 podmiotom ekonomii
społecznej.
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Wartość rozliczonych za 2014 rok wydatków Fundacji w ramach projektu wyniosła
157.530,42 zł. Umowa – realizowana od stycznia 2012 roku – została rozliczana
bez zastrzeżeń ze strony Grantodawcy (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w
Toruniu).
D. W ramach działań na rzecz upowszechniania i rozwijania konsultacji społecznych:
1. Fundacja kontynuowała realizację projektu „Wysoka jakość konsultacji
społecznych” w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Współpracy
(0513/D/3/2012). Projekt skupia się na upowszechnianiu idei partycypacji
społecznej w województwie kujawsko-pomorskim, podnoszeniu jakości procesów
konsultacji społecznych programów współpracy samorządu i organizacji
pozarządowych, przyczynia się do rozwoju innowacyjnych rozwiązań w tym
zakresie. Przedsięwzięcie ma charakter partnerski i realizowane jest wspólnie z
Kujawsko-Pomorską Federacją Organizacji Pozarządowych.
W ramach przedsięwzięcia pracował 12-osobowy zespół ekspercki Federacji
zaangażowany w kreowanie partycypacyjnych modeli konsultacji społecznych,
przygotowanie 24-osobowej grupy animatorów konsultacji na każdym szczeblu
administracji, praktykę otwartych, partycypacyjnych spotkań konsultacyjnych,
opracowanie metod pomocnych w tych procesach oraz rozbudowę narzędzia
informatycznego służącego realizacji konsultacji społecznych online oraz promocję
idei partycypacji i konsultacji poprzez upowszechnianie efektów projektu w
województwie kujawsko-pomorskim.
Wartość rozliczonych za 2014 rok wydatków Fundacji w ramach projektu wyniosła
70.299,68 zł, w tym kwotę 69.760,68 zł stanowiły środki dotacji. Realizacja
projektu została zakończona w sierpniu 2014 roku, a umowa została rozliczona
bez zastrzeżeń ze strony Grantodawcy (Ecorys Sp. z o.o.).
2. Fundacja kontynuowała również realizację projektu „Konsultacje społeczne
w powiecie chełmińskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki (POKL.05.04.02-00-E51/13). Projekt ten jest również partnerskim
przedsięwzięciem – w tym przypadku realizowanym wspólnie z Powiatem
Chełmińskim. Realizacja projektu przewidziana była do 28. lutego 2015 roku, ale
została wydłużona do 31 maja 2015 roku.
Istota przedsięwzięcia to włączenie pracowników urzędów gmin i starostwa
powiatowego oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych we wspólne działania
konsultacyjne – od szkoleń przybliżających tematykę konsultacji społecznych i
możliwości ich aktywnej realizacji, przez wspólne planowanie scenariuszy
konsultacji społecznych, aż po ich wspólną realizację w oparciu o budżety
stworzone dla ww. scenariuszy. W 2014 roku kontynuowano szkolenia służące
wypracowaniu scenariuszy konsultacji, jak i rozpoczęto realizację 7 procesów
konsultacyjnych.
Wartość rozliczonych za 2014 rok wydatków Fundacji w ramach projektu wyniosła
115.381,20 zł. Umowa rozliczana jest na bieżąco i bez zastrzeżeń ze strony
Grantodawcy (Departamentu Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki
Społecznej w Warszawie).
E. W ramach działalności gospodarczej Fundacja realizowała przede wszystkim usługi
o charakterze szkoleniowym, prowadząc specjalistyczne szkolenia z zakresu
wdrażania i rozliczania funduszy europejskich dla Instytucji Pośredniczących
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, usług doradczych i marketingowych oraz
podnajmu powierzchni biurowych.
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V. Zmiany w Fundacji
W 2014 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 2014
nie zmieniano zasad polityki rachunkowej.
Wynik finansowy Fundacji w 2014 roku zamknął się wynikiem dodatnim w wysokości
12.597,47 zł (słownie: dwanaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i
czterdzieści siedem groszy). Główną część przychodów Fundacji stanowiły dotacje z
funduszy strukturalnych (Europejski Fundusz Społeczny) oraz z funduszy budżetu
centralnego, jak i z działalności gospodarczej.

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