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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
z działalności Fundacji w roku 2019

Włocławek, 2020 r.

Sprawozdanie z działalności
Fundacji na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku
„Vladislawia” za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
Sprawozdanie

zostało

sporządzone

zgodnie

z

Rozporządzeniem

Ministra

Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania
z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50, poz. 529 z późn. zm.).
1.



Informacje podstawowe o Fundacji:
Nazwa: Fundacja na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku
„Vladislawia”



Adres siedziby: 87-800 Włocławek, pl. Wolności 1



Data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 24 września 2013 roku



Numer KRS: 0000478339



Numer REGON: 341483632



Numer NIP: 888-31-18-720

 Członkowie Zarządu Fundacji:
mgr Monika Jabłońska – Prezes Fundacji
mgr Halina Bugajska – Członek Zarządu Fundacji do dnia 24 września 2019 r.
mgr Ireneusz Wieczorek – Członek Zarządu Fundacji do dnia 24 września 2019 r.
dr Miłosz Kłobukowski – Członek Zarządu Fundacji od dnia 26 września 2019 r. /nowa
kadencja 2019-2022/
Małgorzata Mirecka – Członek Zarządu od dnia 26 września 2019 r. /nowa kadencja 20192022/
Zasadą działania członków Zarządu jest praca społeczna.

 Cele statutowe Fundacji.
Zgodnie z zapisami § 6 Statutu Fundacja realizuje następujące cele:
1. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia
społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w ochronie
życia rodzinnego i profilaktyce społecznej.

2. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym poradnictwie
obywatelskim.
3. Popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej.
4. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego.
5. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi 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 inwalidów.
6. Organizacyjne, rzeczowe i finansowe wspieranie rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we
Włocławku w zakresie działalności:
dydaktycznej, naukowej, badawczej, studenckiej, miastotwórczej, poszerzania bazy
lokalowej i wyposażenia technicznego.
7. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
8. Inicjowanie działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
9. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
10. Popularyzacja kultury fizycznej, sportu i turystyki.
11. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości.

2.

Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji
celów statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych
w działalności o skutkach finansowych.

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, w postaci niezależnych usług wspierających
samodzielność obywateli.
2. Rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie.
3. Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą.
4. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi
w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
5. Organizowanie wykładów, seminariów, konferencji oraz innych spotkań o podobnym
charakterze.

6. Organizowanie kursów i szkoleń.
7. Działalność promocyjną.
8. Współdziałanie w projektach realizowanych przez jednostki organizacyjne Kujawskiej
Szkoły Wyższej we Włocławku, w tym Uniwersytet III Wieku.
9. Ustanawianie odrębnych programów i funduszy w celu rozwoju funkcji miastotwórczej
uczelni.
10. Dofinansowanie bazy materialnej Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku.
11. Ustanawianie stypendiów dla szczególnie uzdolnionej młodzieży, w tym studentów.
12. Dofinansowanie innych statutowych i pozastatutowych działań podejmowanych przez
Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku.
13. Kształtowanie prawidłowej postawy prospołecznej człowieka.

2. Działania Fundacji w okresie sprawozdawczym:
a) REALIZOWANE PROJEKTY:
e
W okresie sprawozdawczym zrealizowano projekt w ramach konkursów ogłaszanych przez
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego:

 Program Badawczy „Młodzi dla Nauki – Nauka dla Środowiska”
Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – 11.000,00 zł
Środki własne Fundacji - 1.440,00 zł
Umowa nr UM-SE.616.1.102.2019
Celem projektu z jednej strony była popularyzacja nauk ścisłych jak matematyka i chemia
poprzez nowatorskie, innowacyjne formy ich prezentacji, z drugiej zaś – uświadomienie
młodym ludziom, że nauka ma wymiar praktyczny i powinna służyć dobru wspólnemu.
Program badawczy zawierał nowe technologie informacyjne, ćwiczenia i eksperymenty w
laboratorium chemicznym i w pracowni matematycznej Kujawskiej Szkoły Wyższej we
Włocławku, wycieczkę do Astrobazy w Dobrzyniu nad Wisłą, warsztaty psychologiczne z
zakresu budowania zespołu, motywacji i umiejętności interpersonalnych a w finale – pracę
zespołów badawczych nad konkretnym projektem badawczym mającym praktyczne
zastosowanie

w

ochronie

środowiska.

Adresatami

byli

uczniowie

ze

szkół

ponadgimnazjalnych z Powiatów Aleksandrowskiego, Rypińskiego i Włocławskiego.

Wszystkie zespoły przygotowały w formie filmu projekty badawcze pt. „Rola wodorotlenków i
soli w analizie chemicznej”. W dniu 17 grudnia 2019 r. zostały ogłoszone wyniki na
najciekawszy projekt badawczy. Laureaci Programu Badawczego „Młodzi dla Nauki – Nauka
dla Środowiska”: I miejsce - Zespół Badawczy z Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława
Staszica w Ciechocinku,

II miejsce -Zespół Badawczy z Zespołu Szkół Towarzystwa

Salezjańskiego „Kolegium Kujawskie” w Aleksandrowie Kujawskim, III miejsce - Zespół
Badawczy Liceum Ogólnokształcącego im. Franciszka Becińskiego w Lubrańcu. Wyróżnienia:
Zespół Badawczy z Zespołu Szkół nr 2 im. Unii Europejskie w Rypinie, Zespół Badawczy
Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej, Zespół Badawczy z Zespołu Szkół nr 1
im. ks. Czesława Lissowskiego w Rypinie. Udział w projekcie był bezpłatny.
Patronat honorowy nad Projektem objęli: Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Piotr Całbecki, Rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku prof. Stanisław Kunikowski,
Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik, Starosta Powiatu Włocławskiego Roman
Gołębiewski oraz Starosta Powiatu Aleksandrowskiego Lida Zwierzchowska. Program
Badawczy wpisywał się również w budowanie współpracy nauki z otoczeniem gospodarczym.
Z tego też powodu Partnerami projektu byli: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Sp. z o.o. we Włocławku oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
we Włocławku. Projekt realizowany był od 1 kwietnia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
Więcej o projekcie na stronie: www.program.fundacjavladislawia.pl
Sprawozdanie z realizacji projektu zostało przyjęte przez Urząd Marszałkowski Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
W okresie sprawozdawczym zrealizowano pięć projektów w ramach konkursów
ogłaszanych przez Gminę Miasto Włocławek:

 Projekt „Nauka i Wiedza przełamują bariery - V edycja Uniwersytetu

Otwartego VLADISLAWIA dla Dzieci i Młodzieży.”
Dofinansowanie z Gminy Miasto Włocławek - 19.000,00 zł
Środki własne Fundacji – 1.134,30 zł.
Umowa nr 20/pro/2019

Fundacja zrealizowała projekt pn. Nauka i Wiedza przełamują bariery V edycja Uniwersytetu
Otwartego VLADISLAWIA dla Dzieci i Młodzieży, w ramach zadania publicznego pt.
Organizowanie pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym, w tym m.in. zajęć
sportowych i rekreacyjnych, kulturalnych, rozwijających zainteresowania itp. Zadanie
publiczne dofinansowane było przez Gminę Miasto Włocławek.
Pomysłodawcy projektu włączają się w nurt traktowania nauki i wiedzy nie jako wartości
autotelicznych ale takich, które mają dobroczynne skutki dla rozwoju poznawczego,
intelektualnego i emocjonalnego młodego organizmu, co w konsekwencji generować może
pozytywne postawy wobec otaczającej rzeczywistości. Projekt zakładał realizację programu
dostosowanego do współczesnych zainteresowań dzieci i młodzieży i miał za zadanie
zminimalizowanie społecznie negatywnych uwarunkowań, tj. ograniczony dostęp do
bezpłatnej oferty edukacji pozaszkolnej, niezadowalający poziom motywacji do uczenia się,
trudności w bezpiecznym korzystaniu z nowych technologii, eskalację agresji i uzależnień od
środków psychoaktywnych. Działania projektu wpisywały się w proces przeciwdziałania
wykluczeniu społecznemu, kulturowemu i ekonomicznemu młodych ludzi.
Zajęcia realizowane były w dwóch obszarach tematycznych: „Człowiek i Środowisko” oraz
„Człowiek i Społeczeństwo”. W ramach obszaru „Człowiek i Środowisko” realizowano zajęcia
i warsztaty z nauk matematyczno-przyrodniczych – m.in. warsztaty matematyczne,
ekologiczne warsztaty chemiczne, robotyka zawierająca podstawy programowania,
elektroniki oraz zajęcia z podstaw nauk medycznych, w tym m.in. podstawy pierwszej
pomocy oraz zasady i normy zdrowego stylu życia. Obszar „Człowiek i Społeczeństwo”
odnosił się do nauk humanistyczno-społecznych obecnych w propozycjach zajęć i
warsztatów. Nauka i zdobywanie wiedzy, to także kształtowanie osobowości zintegrowanej,
otwartej na świat, potrafiącej podejmować konstruktywne działania a także kształtowanie
charakteru i postaw patriotycznych. W ramach projektu przeprowadzono IV edycję
Włocławskiego Dyktanda dla Dzieci i Młodzieży pod patronatem Prezydenta Miasta
Włocławek, którego celem była popularyzacja umiłowania do języka ojczystego, postaw
szacunku dla kultury słowa i kultury regionu. Przeprowadzono warsztaty dziennikarskie i
public relations a także cykl zajęć z zakresu świadomego korzystania z Internetu, nowych
mediów i przeciwdziałania cyberprzemocy oraz analfabetyzmu funkcjonalnego pn. „Sieciowe
eksperymenty”. Nie zabrakło również cieszących się coraz większą popularnością gier
planszowych rozwijających kompetencje poznawcze i społeczne. W dniu 20 grudnia 2019 r.

zorganizowane było uroczyście zakończenie V jubileuszowej edycji Uniwersytetu Otwartego
dla Dzieci i Młodzieży, w którym udział wzięło ponad 250 osób, w tym uczestnicy i ich rodzice
oraz opiekunowie. Udział w projekcie był bezpłatny.
W projekcie udział wzięło 274 dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i
ponadgimnazjalnych. Przeprowadzono 208 h zajęć. Czas trwania projektu: 01 maja 2019
roku – 31 grudnia 2019 roku. Strona internetowa projektu: www.uovladislawia.pl
Sprawozdanie z realizacji projektu zostało przyjęte przez Miasto Gminę Włocławek.

 Projekt „Kreatywne Wakacje” - 5.
Dofinansowanie z Gminy Miasto Włocławek - 10.500,00 zł
Środki własne Fundacji – 686,00 zł.
Umowa Nr 19/pro/2019
Fundacja zrealizowała piątą edycję projektu pn. Kreatywne Wakacje w ramach zadania
publicznego pt. Prowadzenie działań profilaktycznych poprzez zagospodarowanie czasu
wolnego dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym. Zadanie publiczne realizowane było w
ramach dofinansowania przez Gminę Miasto Włocławek.
Kreatywne Wakacje to cykl warsztatów i zajęć o tematyce związanej z kształtowaniem
umiejętności komunikacyjnych, poznawczych, promocji zdrowego stylu życia, aktywności na
świeżym powietrzu i obserwacji przyrody, wyrażanie emocji poprzez ruch i taniec
pozwalających dzieci i młodzieży na aktywne spędzenie czasu wolnego podczas wakacji.
Zajęcia miały charakter interdyscyplinarny, rozwijający wiele umiejętności młodego
człowieka. Przeciwdziałają nudzie i destrukcyjnemu spędzaniu czasu wolnego tylko przed
ekranem komputera lub/i telewizora. Zajęcia organizowane były w miesiącach wakacyjnychlipiec. KREATYWNE WAKACJE adresowane były do dzieci w wieku szkoły podstawowej. Czas
trwania projektu: 01 czerwca 2019 roku – 30 września 2019 roku. W każdym warsztacie
udział brała grupa składająca się z 15 osób. Przeprowadzono 120 h zajęć warsztatowych.
Łącznie w projekcie udział wzięło 45 dzieci. Udział w projekcie był bezpłatny.
Sprawozdanie z realizacji projektu zostało przyjęte przez Miasto Gminę Włocławek.

 Projekt „Zdrowy styl życia w wieku Senioralnym – festyn w ramach II
Kujawsko-Pomorskiego Forum Seniorów”.

Dofinansowanie z Gminy Miasto Włocławek - 10.000,00 zł
Środki własne Fundacji –0,00 zł.
Umowa Nr 4/PZP-art.19a/2019
Fundacja zorganizowała w dniu 30 maja 2019 roku Festyn pod hasłem „Zdrowy styl życia w
wieku senioralnym”, którego wiodącym celem była promocja zdrowego stylu życia oraz
aktywizacja intelektualna, psychiczna i fizyczna seniorów. Projekt finansowany był przez
Gminę Miasto Włocławek. W ramach zrealizowanego zadania publicznego pn. Festyn
„Zdrowy styl życia w wieku senioralnym” przeprowadzono badania poziomu glukozy we krwi,
pomiar BMI i ciśnienia krwi. Badania przeprowadzone były we współpracy z Wydziałem Nauk
o Zdrowiu Kujawskiej Szkoły Wyższej – przez uprawnione pielęgniarki/pielęgniarzy. Dla
uczestników Festynu dostępne było różnorodne stoiska promujące zasady zdrowego
odżywiania, prezentacje informacji o systemie opieki zdrowotnej w Polsce i możliwości
aktywizacji fizycznej. Seniorzy otrzymali pełnią informację w jaki sposób dbać o zdrowie w
najszerszym tego słowa znaczeniu. Przeprowadzona była degustacja zdrowej żywności, jako
przykład promocji zdrowego odżywiania, w tym zmiany nawyków żywieniowych. W zadaniu
uczestniczyło ok.400 seniorów, m.in. zrzeszonych zarówno we włocławskich uniwersytetach
trzeciego wieku, klubach seniorów oraz seniorów niezrzeszonych. Festyn „Zdrowy styl życia w
wieku senioralnym” organizowany był w ramach II Kujawsko-Pomorskiego Forum Seniorów.
Czas trwania projektu: 15 maja 2019 r. do 31 lipca 2019 r. Udział w projekcie był bezpłatny.
Sprawozdanie z realizacji projektu zostało przyjęte przez Miasto Gminę Włocławek.

 Projekt „Świat Bajek Janusza Korczaka” - warsztaty literacko-artystyczne
dla dzieci z okazji ogólnopolskiej konferencji korczakowskiej we
Włocławku
Dofinansowanie z Gminy Miasto Włocławek: 3.000,00 zł
Środki własne Fundacji – 0,00 zł.
Umowa Nr 6/PZP.art.19a/2019
Jesienno-zimowe miesiące 2019 roku we Włocławku poświęcone były popularyzacji
pedagogiki i pedagogii Janusza Korczaka. Fundacja zorganizowała w dniu 5 grudnia 2019 r.
dla włocławskich dzieci warsztaty literacko-artystyczne pt. „Świat bajek Janusza Korczaka”
połączone z konkursem plastycznym z nagrodami. Zadanie finansowane było przez Gminę

Miasto Włocławek. Celem projektu była z jednej strony popularyzacja idei pedagogicznej
Janusza Korczaka, a z drugiej – wzmocnienie wrażliwości i wyobraźni najmłodszych. Podczas
warsztatów czytane były dzieciom fragmenty bajek autorstwa Janusza Korczaka (m.in. „Król
Maciuś Pierwszy”). Następnie dzieci przygotowały prace plastyczne nawiązujące do
wysłuchanych bajek. Przeprowadzony został konkurs z nagrodami i upominkami. Projekt
adresowany był do 60 dzieci ze szkół podstawowych. Ze względu na rozpiętość wiekową
uczestników, zostali oni podzieleni na 3 grupy wiekowe. Przedsięwzięcie przeprowadzone
zostało z okazji zorganizowanej w październiku 2019 r. ogólnopolskiej konferencji
korczakowskiej pt. „Janusz Korczak i Stefania Wilczyńska – starość i umieranie – dziecko i
wychowanie”, którego organizatorem była Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku,
Włocławskie Towarzystwo Naukowe oraz Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka.
Warsztaty

literacko-plastyczne

wraz

z

konkursem

plastycznym

przeprowadzili

współpracujący z Fundacją „Vladislawia” studenci z Koła Naukowego „Warsztaty
Korczakowskie”. Czas trwania projektu: 16 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Udział
w projekcie był bezpłatny.
Sprawozdanie z realizacji projektu zostało przyjęte przez Miasto Gminę Włocławek.

 Projekt „Różne światy – jedna tradycja”
Dofinansowanie z Gminy Miasto Włocławek: 4.900,00 zł
Środki własne Fundacji – 0,00 zł.
Umowa Nr 14/PZP.art.19a/2019
Fundacja przeprowadziła cykl międzypokoleniowych warsztatów, które nawiązując do tradycji
świąteczno-noworocznej budowały i wzmacniały więzi społeczne między seniorami a
młodymi ludźmi, tworzyły przestrzeń dla spotkania odmiennych spojrzeń na rzeczywistość w
jej różnych aspektach: emocjonalnym, poznawczym, zdrowotnym, społecznym i kulturowym.
Projekt finansowany był przez Gminę Miasto Włocławek. Kanwą i pretekstem do tak
rozumianej integracji był okres świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku – z jednej strony
traktowany jako czas spotkań, budowania relacji, z drugiej zaś jako przypomnienie tradycji,
poczucia tożsamości i przynależności do określonej społeczności a także wspólnoty wartości.
W

ramach

projektu

„Różne

światy

–

jedna

tradycja”

przeprowadzone zostały

międzypokoleniowe warsztaty z udziałem seniorów oraz młodych ludzi, które przebiegały w

trzech obszarach aktywności:
 obszar aktywności artystycznej (plastycznej) – było wspólne przygotowanie ozdób i
dekoracji świątecznych nawiązujących do wspomnień i tradycji obu grup uczestników,
budowanie więzi i nauka współpracy.
 obszar poznawczy z elementami biografii – na warsztatach seniorzy i młodzi opowiadali o
swoich doświadczeniach, wspomnieniach i tradycjach świątecznych w swojej grupy
pokoleniowej. Opowieści np. na temat potraw wigilijnych i bożonarodzeniowych oraz
form spędzania tego czasu były pretekstem do wzmacniania postaw zdrowego żywienia i
aktywności (kuchnia polska atrakcyjniejsza i zdrowsza niż fast foody a święta nie muszą
być wolne od aktywności fizycznej).
 obszar integracji – wspólna nauka śpiewania kolęd była doskonałą okazją do budowania
więzi, wzmacniania współpracy i współdziałania, nauka zrozumienia i tolerancji na innych,
budowania poczucia przynależności i własnej wartości.
Zwieńczeniem warsztatów międzypokoleniowych w ramach projektu „Różne światy – jedna
tradycja” było spotkanie wigilijne podczas, którego prezentowane były prace plastyczne –
ozdoby świąteczne, wspólne kolędowanie z udziałem zespołu słowno-muzycznego „Melodia”
i degustacja potraw bożonarodzeniowych. W projekcie udział wzięło 20 seniorów
działających w Akademii Wolontariatu Fundacji „Vladislawia” oraz Stowarzyszenia Włocławski
Uniwersytet Seniora oraz 20 młodych ludzi (dzieci i młodzież). W spotkaniu wigilijnym wzięło
udział 80 Seniorów. Czas trwania projektu: 16 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
Sprawozdanie z realizacji projektu zostało przyjęte przez Miasto Gminę Włocławek.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano projekt w ramach konkursów ogłaszanych przez
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek:

 Projekt Klub Młodzieżowy „Strefa dobrego Słowa. Laboratorium
Humanistyki”
Dofinansowanie LGD Miasto Włocławek - 49.875,00
Środki własne fundacji- 0,00
Umowa nr 4/2/G/2019
Projekt Klub Młodzieżowy „Strefa dobrego Słowa. Laboratorium Humanistyki”, realizowany

jest przez Fundację na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia”
w ramach LSR na lata 2016-2023 LGD Miasto Włocławek, w ramach RPO Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 11. Wzrost aktywizacji
społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju, Działanie 11.1:
Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.
Główną ideą przedsięwzięcia było z jednej strony przywrócenie należnego miejsca naukom
humanistycznym poprzez innowacyjne formy i zakres tematyczny ich prezentacji, z drugiej zaś
rozwijanie wśród młodych ludzi wrażliwości, ciekawości świata, krytycznego myślenia,
świadomego korzystania z mediów elektronicznych oraz umiejętności społecznych. Projekt
„Strefa dobrego Słowa. Laboratorium Humanistyki” realizowany był w formule Klubu
Młodzieżowego, w którym przeprowadzono zajęcia edukacyjne m. in. z języka polskiego,
literatury, filmu, muzyki, interpretacji tekstów kultury, nowych mediów, a także realizowane
było doradztwo rówieśnicze. Udział w projekcie był bezpłatny. Do klubu zaproszone zostały
dzieci i młodzież, w szczególności te, którą stać na rozwijanie swoich pasji czy korzystanie z
oferty kulturalnej miasta i regionu czyli z grupy zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym. Grupy objęte projektem zdobyły umiejętności poznawcze poprzez aktywne
włączenie się w zgłębianie kodu kulturowego (rozumienie świata treści, przekazów oraz idei),
w krytyczne i refleksyjne interpretowanie otaczającej rzeczywistości z przekonaniem, iż
możliwa jest jej zmiana na lepsze. Poczucie możliwości aktywnego uczestnictwa w życiu
społecznym wsparte zostało warsztatami psychologicznymi budującymi poczucie własnej
wartości, rozwijającymi empatię, uczącymi radzenia sobie w trudnych sytuacjach, a także
umiejętności współpracy wspartej udziałem w doradztwie rówieśniczym. Uczestnicy projektu
przekonali się, że możliwy jest ich rozwój, doskonalenie i kształcenie, a np. teksty kultury czy
zjawiska ze świata mediów elektronicznych mogą nieść za sobą ważne przesłanie i wskazówki,
jak radzić sobie z otaczającą rzeczywistością. Uczestnicząc w formule doradztwa
rówieśniczego, młodzi ludzie uzyskali również wsparcie w zakresie wiedzy, a także poczucie
możliwości współpracy w rozwiązywaniu problemów dotyczących nauki i komunikacji
społecznej.
Zostali oni wyposażeni w umiejętności i kompetencje umożliwiające świadome używanie
nowoczesnych technologii (m. in. warsztaty pisania tekstów prasowych i internetowych,
edycji materiałów foto-wideo, prowadzenie bloga). Poznali kulturowe i psychologiczne

podstawy tworzenia i odbierania rozmaitych tekstów kultury, dzięki czemu staną się
dojrzalszymi, bardziej świadomymi ludźmi. W Klubie Młodzieżowym udział brała 10-osobowa
grupa dzieci (Uczestnicy Projektu), 10-osobowa grupa młodzieży (Otoczenie Projektu). W
ramach projektu prowadzone również było doradztwo rówieśnicze, wpierane przez 10
dorosłych wolontariuszy. Łącznie zrealizowano 432 h warsztatów oraz 240 h doradztwa
rówieśniczego/coachingu rówieśniczego. Udział w projekcie był bezpłatny. Czas trwania
projektu: 08 kwietnia 2019 roku do 29 lutego 2020 roku.
Sprawozdanie z realizacji projektu zostało przyjęte przez LGD Miasto Włocławek.
Kontynuacja projektu dofinansowanego z Fundacji ANWIL dla Włocławka

 Projekt „Spotkajmy się – Senior w dialogu międzypokoleniowym”
W roku 2018 Fundacja otrzymała dofinansowanie w konkursie grantowym
Dofinansowanie z Fundacji ANWIL dla Włocławka - 1.950,10 zł
Środki własne Fundacji - 7,89 zł
Umowa nr 16/2018
Fundacja zrealizowała projekt pn. „Spotkajmy się – Senior w dialogu międzypokoleniowym”,
który współfinansowany był przez Fundację ANWIL dla Włocławka w ramach IV konkursu
grantowego „Działajmy razem i uczmy się od siebie”.
Projekt pn. „Spotkajmy się – Senior w dialogu międzypokoleniowym” obejmował cykl
międzypokoleniowych warsztatów w ramach 3 obszarów problemowych:
Obszar I. Warsztaty rękodzieła artystycznego skierowane do seniorów i osób młodych (dzieci
i młodzieży) w zakresie tworzenia witraży, rękodzieła artystycznego quilling, decoupage.
Obszar II. Warsztaty aktywizacji społeczno-kulturalnej „Moje marzenia, moje wspomnienia”
skierowane do seniorów osób młodych (dzieci i młodzieży) podczas, których uczestnicy
poznali zasady pisania i redagowania tekstów, twórczego podejścia do słowa i aktywnego
rozumienia swojej biografii. Założony i prowadzony będzie blog zawierał teksty, ilustracje
wypracowane w cyklu spotkań seniorów z osobami młodymi.
Obszar III. Cykl Międzypokoleniowych warsztatów historycznych pn.: „Bulwary włocławskie
– jedno miejsce, wiele historii”, skierowane do seniorów i osób młodych (dzieci i młodzież) –
obejmujących spotkania prezentujące najważniejsze momenty historii Włocławka, w tym
Obrony Włocławka w 1920 r. W ramach warsztatów prezentowany i omawiany był m.in.
nagrany kilka lat temu przez Włocławskie Centrum Kultury film z przebiegu inscenizacji

Obrony Włocławka w 1920 roku. Młodzież wspólnie z seniorami zwiedzała Bulwary szlakiem
historycznych miejsc. Na koniec wszyscy złożyli wiązanki pod pomnikiem Obrońców Wisły na
Zawiślu. W projekcie udział wzięło 120 osób – 75 seniorów i 45 młodych ludzi (dzieci i
młodzież ze szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych). Projekt trwał od 26.06.2018 r. do
28.02.2019 r. Sprawozdania z realizacji projektu (bieżące i końcowe) zostały przyjęte przez
Fundację ANWIL dla Włocławka.

b) WSPIERANIE DZIAŁAŃ INNYCH ORGANIZACJI
-

Fundacja jest członkiem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania dla Miasto
Włocławek. Przedstawiciel Zarządu Fundacji zasiada w Radzie Programowej LGD
Włocławek.

-

Przedstawiciel Zarządu Fundacji zasiada w Miejskiej Radzie Działalności Pożytku
Publicznego.

3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego.
Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.

4. Odpisy uchwał Zarządu Fundacji.
a) Uchwała nr 1/2019 z dnia 03.01.2019 r.
Zarząd Fundacji podjął uchwałę w sprawie złożenia wniosku na konkurs ofert na
realizację zadania publicznego pt. Organizowanie pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i
młodzieży w roku szkolnym, w tym m.in. zajęć sportowych i rekreacyjnych, kulturalnych,
rozwijających zainteresowania itp. pt. Nauka i wiedza przełamują bariery V edycja
Uniwersytetu Otwartego „Vladislawia”.
b) Uchwała nr 2/2019 z dnia 03.01.2019 r.
Zarząd Fundacji podjął uchwałę w sprawie złożenia wniosku na konkurs ofert na
realizację zadania publicznego pt. Prowadzenie działań profilaktycznych poprzez
zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym. Wniosek pt.
Kreatywne wakacje -5.
c) Uchwała nr 3/2019 z dnia 07.01.2019 r.

Zarząd Fundacji podjął uchwałę w sprawie złożenia wniosku na konkurs ofert na
realizację zadania publicznego związanego z realizacją zadań Samorządu Województwa w
2019 roku w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. Wniosek pt. „Program
Badawczy Młodzi dla Nauki – Nauka dla Środowiska”.
d) Uchwała nr 4/2019 z dnia 25.03. 2019 r.
Zarząd Fundacji podjął uchwałę w sprawie złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym
do Gminy Miasto Włocławek na realizację zadania pn. „Zdrowy styl życia w wieku
Senioralnym – festyn w ramach II Kujawsko-Pomorskiego Forum Seniorów”.
e) Uchwała nr 5/2019 z dnia 01.09.2019 r.
Zarząd Fundacji podjął uchwałę w sprawie w sprawie złożenia wniosku w trybie
pozakonkursowym do Gminy Miasto Włocławek na realizację zadania pn. „Świat Bajek
Janusza Korczaka” - warsztaty literacko-artystyczne dla dzieci z okazji ogólnopolskiej
konferencji korczakowskiej we Włocławku.
f) Uchwała nr 6/2019 z dnia 04.10.2019 r
Zarząd Fundacji podjął uchwalę w sprawie złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym
do Gminy Miasto Włocławek na realizację zadania pn. „Różne światy – jedna tradycja”.
g) Uchwała nr 7/20179 z dnia 25.11.2019 r.
Zarząd Fundacji podjął uchwałę w sprawie złożenia wniosku na otwarty konkurs ofert na
realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i
społeczności lokalnych oraz rewitalizacji przez organizacje pozarządowe lub inne
podmioty pożytku publicznego pn. „Prowadzenie kawiarni obywatelskiej Śródmieście
Cafe przy ul. 3 Maja 9 we Włocławku.”

5. Skrócona
Informacja
o
wysokości
uzyskanych
przychodach
z wyodrębnieniem ich źródeł za rok 2019 (pełna, zawierająca rachunek
zysków i strat, bilans oraz informacja dodatkowa znajduj się
w Sprawozdaniu finansowym Fundacji, stanowiącym odrębny dokument).
L.p.

Źródło

1.

Dotacja ANWIL dla Włocławka projekt pn. „Spotkajmy się – Senior w
dialogu międzypokoleniowym”
Dotacja Gmina Miasto Włocławek projekt pn. „Nauka i Wiedza
przełamują bariery V edycja Uniwersytetu Otwartego dla Dzieci i
Młodzieży”

2.

Kwota
1.950,10
19.000,00

3.

9.

Dotacja Gmina Miasto Włocławek projekt pn. „Kreatywne wakacje5”
Dotacja Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
pn. Program Badawczy „Młodzi dla Nauki – Nauka dla Środowiska”
Dotacja Gmina Miasto Włocławek projekt pn. „Zdrowy styl życia w
wieku senioralnym– festyn w ramach II Kujawsko-Pomorskiego
Forum Seniorów”
Dotacja LGD Miasto Włocławek projekt pn. Klub Młodzieżowy
„Strefa dobrego Słowa. Laboratorium Humanistyki”
Dotacja Gmina Miasto Włocławek projekt pn. „Świat bajek Janusz
Korczaka” - warsztaty literacko-artystyczne dla dzieci z okazji
ogólnopolskiej konferencji korczakowskiej we Włocławku
Dotacja Gmina Miasto Włocławek projekt pn.”Różne światy – jedna
tradycja”
Darowizny

10.

Przychody OPP z 1%

4.
5.

6.
7.

8.

Razem

10.495,74
10.999,96
9.995,39

39.864,76
3.000,00

4.900,00
3.000,00
645,70
103.851,65

6. Informacja o poniesionych kosztach na realizację celów statutowych.
L.p.
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Rodzaje wydatków
Dotacja Anwil dla Włocławka projekt pn. „Spotkajmy się – Senior w
dialogu międzypokoleniowym”
Realizacja projektu "Nauka i Wiedza przełamują bariery" V edycja
Uniwersytetu Otwartego dla Dzieci i Młodzieży - ogółem
w tym usługi obce
w tym wynagrodzenia z narzutami

Kwota

Realizacja projektu „Kreatywne wakacje - 5” ogółem

10.495,74
3.495,74
7.000,00

w tym usługi obce
w tym wynagrodzenia z narzutami
Realizacja projektu Program Badawczy „Młodzi dla Nauki – Nauka dla
Środowiska" - ogółem
w tym usługi obce
w tym wynagrodzenia z narzutami
Realizacja projektu „Zdrowy styl życia w wieku Senioralnym”
w tym usługi obce
w tym wynagrodzenia z narzutami
Realizacja projektu Klub Młodzieżowy „Strefa dobrego słowa.
Laboratorium Humanistyki”
w tym usługi obce
w tym wynagrodzenia z narzutami
Realizacja projektu „Świat bajek Janusza Korczaka”
w tym usługi obce

1.950,10
19.000,00
10.180,00
8.820,00

10.999,96
3.799,96
7.200,00
9.995,39
9.995,39
0,00
39.864,76
6.829,76
33.035,00
3.000,00
3.000,00

L.p.
8.

Rodzaje wydatków
Realizacja projektu ”Różne światy – jedna tradycja”
w tym usługi obce
Razem:
Koszty działalności statutowej realizowanych projektów

1.

2.

Projekt „Spotkajmy się – Senior w dialogu międzypokoleniowym”
w tym usługi obce
Projekt "Nauka i Wiedza przełamują bariery" V edycja Uniwersytetu
Otwartego dla Dzieci i Młodzieży
w tym usługi obce

Projekt „Kreatywne wakacje - 5”
w tym usługi obce
4. . Projekt Badawczy „Młodzi dla Nauki – Nauka dla Środowiska”
w tym usługi obce
3.

5.

Koszty działalności statutowej
Pozostałe materiały
usługi bankowe
Zezwolenia i koncesje
Opłaty Sądowe i Notarialne
Usługi obce
Pozostałe koszty
Koszty działalności statutowej ogółem

Kwota
4.900,00
4.900,00
100.205,95
3.268,19
7,89
7,89
1.134,30
1.134,30
686,00
686,00
1.440,00
1.440,00

1.500,24
70,01
433,00
457,30
150,00
284,75
105,18
4.768,43

7. Dane o:
a) Liczba zatrudnionych w Fundacji – brak zatrudnienia.
b) Wynagrodzenie członków Zarządu - brak
c) Umowy cywilno-prawne (umowy zlecenia) – 29 umowy na kwotę 55.455,00 zł
d) Udzielonych pożyczek – Fundacja nie udzielała pożyczek pieniężnych.
e) Rachunki bankowe i stan gotówki w kasie:
Fundacja posiada jeden rachunek bankowy (w BOŚ SA). Środki na rachunku
bankowym na dzień 31.12.2019 r. wynosiły 1.345,21 i 35,24 zł. Stan gotówki w kasie
47,68 zł na dzień 31.12.2019 r. Łączny stan środków finansowych 1.428,13 zł.
f) Nabyte udziały, akcje, obligacje.
Fundacja nie posiada udziałów, akcji, obligacji.

g) Nabyte nieruchomości: Fundacja nie posiada nieruchomości.
h) Nabyte środki trwałe: Fundacja nie posiada środków trwałych.

8. Dane o działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe
i samorządowe.
W okresie sprawozdawczym zrealizowano 1 projekt w ramach konkursu ofert ogłaszanych
przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz 5 projektów w ramach
konkursów ogłaszanych przez Gminę Miasto Włocławek:
a) Program Badawczy „Młodzi dla Nauki – Nauka dla Środowiska”
Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – 11.000,00 zł
Środki własne Fundacji - 1.440,00 zł
Umowa nr UM-SE.616.1.102.2019
b) Projekt „Nauka i Wiedza przełamują bariery - V edycja Uniwersytetu

Otwartego VLADISLAWIA dla Dzieci i Młodzieży.”
Dofinansowanie z Gminy Miasto Włocławek - 19.000,00 zł
Środki własne Fundacji – 1.134,30 zł.
Umowa nr 20/pro/2019
c) Projekt „Kreatywne Wakacje” - 5.
Dofinansowanie z Gminy Miasto Włocławek - 10.500,00 zł
Środki własne Fundacji – 686,00 zł.
Umowa Nr 19/pro/2019
d) Projekt „Zdrowy styl życia w wieku Senioralnym – festyn w ramach II

Kujawsko-Pomorskiego Forum Seniorów”.
Dofinansowanie z Gminy Miasto Włocławek - 10.000,00 zł
Środki własne Fundacji –0,00 zł.
Umowa Nr 4/PZP-art.19a/2019
e) Projekt „Świat Bajek Janusza Korczaka” - warsztaty literacko-artystyczne

dla dzieci z okazji ogólnopolskiej konferencji korczakowskiej we Włocławku
Dofinansowanie z Gminy Miasto Włocławek: 3.000,00 zł
Środki własne Fundacji – 0,00 zł.
Umowa Nr 6/PZP.art.19a/2019

f) Projekt „Różne światy – jedna tradycja”
Dofinansowanie z Gminy Miasto Włocławek: 4.900,00 zł
Środki własne Fundacji – 0,00 zł.
Umowa Nr 14/PZP.art.19a/2019

9. Informacje o rozliczeniach Fundacji z tytułu ciążących zobowiązań
podatkowych.
Fundacja nie posiada zobowiązana budżetowych.
W roku 2019 Fundacja składała następujące deklaracje podatkowe:
h) PIT-4R - Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy,
i) CIT-8 – Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika
podatku dochodowego od osób prawych.

10. Przeprowadzone kontrole.
W okresie sprawozdawczym w Fundacji nie była przeprowadzona kontrola.

Zarząd
Fundacji na Rzecz Rozwoju
Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku
„Vladislawia”

