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Celem Fundacji jest propagowanie i wdrażanie
w życie zasad zrównoważonego rozwoju w oparciu o zasoby społeczne, gospodarcze
i przyrodnicze oraz potencjał
naukowo-badawczy.

Główne
cele
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CO NAS
WYRÓŻNIA
Skupiamy środowisko akademickie oraz liderów społeczności lokalnych. Wierzymy w skuteczność zasad
zrównoważonego rozwoju oraz siłę jednostki i sens wspólnoty w działaniach dla dobra wspólnego. We
współpracy z partnerami publicznymi, sektorem biznesu oraz podmiotami społecznymi podejmujemy
działania badawcze, rozwojowe i trwałe wdrożenia. Działamy w krajowych i światowych sieciach NGO.
Dbamy o przejszystość oraz wysoką jakość podejmowanych przedsięwzięć. Mamy własną strategię 4E,
którą od 2003 roku wdrażamy w 4 obszarach:



EDUKACJA Wzmacniamy tych którzy rosną
Wdrażamy innowacyjne programy edukacji społeczno-finansowej dla dzieci i młodzieży.
Przygotujemy młodych do aktywnego życia i działań lokalnych. Pomagamy opiekunom
świetlic wiejskich, nauczycielom i innym osobom pracującym z dziećmi lub młodzieżą we
wdrażaniu edukacji uczestniczącej i aktywnym zdobywaniu umiejętności. Organizujemy
wyjazdy i międzynarodowe wydarzenia ukazujące różnorodność otaczającego nas świata.



EKOLOGIA Wywieramy dobry wpływ
Promujemy alternatywne źródła energii oraz turystykę przyjazną środowisku. Poprzez
akcje społeczne, publikacje i warsztaty ukazujemy praktyczne aspekty zrównoważonego
rozwoju. Prowadzimy aktywną edukację ekologiczną dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
Wprowadzamy rozwiązania dla zrównoważonego rozwoju biznesu oraz tworzenia przyjaznej
przestrzeni publicznej.



EKONOMIA Dajemy szansę na niezależność
Wzmacniamy lokalny patriotyzm gospodarczy oraz mechanizmy wsparcia ekonomicznego
społeczności lokalnych. Zarządzamy funduszami lokalnymi oraz pomagamy wyznaczać
racjonalne długoterminowe cele finansowe. Doskonalimy zaradność życiową oraz umiejętności efektywnego zarządzania budżetem domowym. Rozwijamy działalność podmiotów
ekonomii społecznej oraz świadomą przedsiębiorczość.



EMPOWERMENT Wyzwalamy pozytywną energię
Animujemy liderów, władze samorządowe oraz miejscowe organizację społeczne do realizacji
samodzielnych przedsięwzięć rozwojowych. W ramach ogólnopolskiego programu PAFW
i ARFP “Działaj Lokalnie” prowadzimy lokalne konkursy grantowe. Inspirujemy do podejmowania własnych działań i ukazujemy siłę sprawczości na poziomie lokalnym. Wspieramy
instytucjonalnie i finansowo inicjatorów działań miejscowych.
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TEDx
KOSZALIN

Konferencja Tedx Koszalin odbyła się 25 listopada 2017 roku w Filharmonii Koszalińskiej.
Organizowana była przez Fundacje Nauka dla
Środowiska oraz grupę pasjonatów, na którą
składało się 10 osób. Realizacja projektu finansowana była ze środków Gminy Miasta Koszalin
oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Zachodniopomorskiego. Konferencja była
w pełni bezpłatna i adresowana do mieszkańców Koszalina i mieszkańców województwa
zachodniopomorskiego.
W rezultacie w konferencji uczestniczyły osoby z całego kraju. Tematem przewodnim konferencji było hasło: „Rytm umysłu”. Program
konferencji obejmował 11 wykładów ludzi sukcesu, popularyzujących idee mające potencjał
zmiany naszego otoczenia na lepsze. W konferencji wzięło udział około 400 osób w śród

nich mieszkańcy Koszalina oraz województwa
zachodniopomorskiego a także osoby mieszkające po za granicami naszego województwa,
a materiał nagrany podczas wydarzenia trafi
do milionowej społeczności TEDx na całym
świecie. Koszalin tym samym dołączył do grona największych miast w Polsce i Europie i stał
się częścią elitarnego programu TEDx. Każdy
z zaproszonych gości bezpłatnie przeprowadził prelekcje, dzieląc się z publicznością swoją
wiedzą i doświadczeniem, zgodnie z hasłem
konferencji. Konferencji towarzyszyły występy
artystyczne oraz dla wszystkich uczestników
przygotowany został bezpłatny poczęstunek
w formie przerwy kawowej i późnego lunchu.
W organizację całego przedsięwzięcia zaangażowanych było 40 osób.
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TECH
KLUB

Fundacja Nauka dla Środowiska na podstawie
umowy umowy 16/NTL/2017/D z dnia 3.10.2016
z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego jest koordynatorem TechKlubu
Koszalin w ramach Programu Nowe Technologie
Lokalnie pn. „Sektor 3.0". W 2017 roku zorganizowano 4 spotkania: 1. Współczesna elektronika
i informatyka na usługach astronomii, 2. IT before summer jam 3. Rozszerzona rzeczywistość
i Google TestMySite 4. Bankowość mobilna. W
spotkaniach w Koszalinie wzięło udział prawie
200 osób. Na początku każdego miesiąca odbywało się spotkanie, które poruszało kwestie
wykorzystania nowych technologii w trzecim
sektorze. W comiesięcznych spotkaniach brali
udział przedstawiciele organizacji pozarządowych, biznesu, nauki i administracji.
W trakcie spotkań dzielono się doświadczeniami z wykorzystaniem technologii, rozmawiano
o nowych trendach i wskazywano nowe narzędzia oraz sposoby ich użycia. Uczestnicy
klubów nie tylko zdobywali nową wiedzę, ale

także poznawali osoby, które mogą im pomóc
wdrożyć technologie w organizacji lub uruchomić nowy projekt. Ideą klubów jest tworzenie i umacnianie lokalnych sieci współpracy
złożonych z przedstawicieli trzeciego sektora,
biznesu i nauki. Partnerem merytorycznym
klubów w Polsce jest amerykańska organizacja Nonprofit Technology Network. TechKluby
to społeczność osób, którą łączy chęć sięgania po nowe technologie w trzecim sektorze.
Cykliczne spotkania organizowane są w 16 miastach w Polsce. Dotychczas udział w nich wzięło
kilkanaście tysięcy osób. Spotkania do tej pory
poprowadziło kilkuset prelegentów z różnych
środowisk i organizacji. Były to okazje do konfrontacji doświadczeń, dyskusji o bieżących
trendach, ale też wymiany wiedzy o nowych
narzędziach i możliwościach ich wykorzystania.
Ideą klubów jest tworzenie i umacnianie lokalnych sieci współpracy złożonych z przedstawicieli trzeciego sektora, biznesu i nauki.
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DZIAŁAJ
LOKALNIE

Działaj Lokalnie - to program grantowy PolskoAmerykańskiej Fundacji Wolności realizowany
przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.
Jego celem jest aktywizowanie lokalnych
społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. Program ogólnopolski prowadzony jest przez Fundację od 2006
roku. Program swym zasięgiem obejmował 16
gmin, fundacja realizowała następujące cele
statutowe: aktywizacja społeczności lokalnych
w zakresie rozwoju inicjatyw społecznych, ekonomicznych i kulturowych na rzecz rozwijania
kontaktów i współpracy między społeczeństwami. W czerwcu i lipcu 2017 roku niezależna
Komisja Grantowa rekomendowała do dofinansowania 12 projektów na łączną kwotę 55 000
złotych. Były to projekty złożone przez organizacje pozarządowe, lokalne instytucje, oraz

grupy nieformalne, działające w gminach Mielno,
Tychowo, Będzino, Świeszyno, Sianów, Manowo,
Polanów oraz mieście Koszalin. Wspólnym
mianownikiem przedsięwzięć był współpraca
mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i podejmowanie wysiłku, aby w ich społecznościach
żyło się lepiej. W ramach promocji miało miejsce: 198 ogłoszeń ustnych, 65 ogłoszeń internetowych, 341 ogłoszeń papierowych, 920 ulotek,
29 artykułów prasowych, 8 audycji radiowych,
11 programów telewizyjnych.
UMOWA REGRANTINGOWA O WSPARCIE
ZADANIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ DZIAŁAJ
LOKALNIE IX Fundacja realizowała projekt w ramach umowy, zawartej pomiędzy Fundacją,
a gminą Mielno. Termin realizacji do 31.12.2017 r.
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GOOD
VIBE
FESTIVAL

W ramach projektu wzmocniono i poszerzono zakres oferty kulturalnej województwa zachodniopomorskiego w roku 2017 poprzez organizację łącznie 5 koncertów w ramach Good
Vibe Festival 2017 (GVF2017) jako niezwykłego
4-dniowego wydarzenia promującego nowe
trendy muzyczne i artystyczne, wydarzenia,
w którym udział wzięło 871 osób. Źródło finansowania stanowił Urząd Marszałkowski,
Program Społecznik, Firmy prywatne – sponsoring. Dzięki realizacji projektu możliwym było
zaprezentowanie publiczności nowej fali w muzyce. Zespoły, które zaprezentowały na scenie
Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu,
Filharmonii Koszalińskiej i Teatrze Variete Muza
w Koszalinie, ukazały nową jakość w tworzeniu
muzyki. Wyjątkowości przedsięwzięciu nadaje
fakt, iż to właśnie na GVF2017 wystąpiły grupy
muzyczne, cieszące się w chwili obecnej ogromnym zainteresowaniem nie tylko słuchaczy, ale
również krytyków muzycznych. Dzięki temu
koszalińsko-kołobrzeska publiczność miała

okazję wysłuchać na żywo artystów występujących na największych festiwalach w Polsce.
Zaprezentowały się takie grupy jak: EABS, Moo
Latte, Flue, Bitamina i Sotei. Koncerty cieszyły
się dużym powodzeniem, o czym świadczyły wypełnione sale koncertowe. Została odmłodzona i ożywiona przestrzeń Filharmonii
Koszalińskiej, gdzie nieczęsto grany był w niej
nowoczesny jazz. Dzięki temu do tej instytucji kultury mogli przyjść młodzi ludzie, którzy
wcześniej nie mieli okazji uczestniczyć w przedsięwzięciach kulturalnych odbywających się
w Filharmonii. Festiwal został zauważony również przez media ogólnopolskie, co przyczyniło
się do promocji Koszalina, Kołobrzegu i całego
regionu. Podjęcie inicjatywy kulturotwórczej
przez nieformalną grupę wraz z organizacją
pozarządową pokazało, że wspólnymi siłami
można podejmować przedsięwzięcia kulturalne, które pozwolą na zwiększenia aktywności
kulturalnej mieszkańców.
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SZOWES

– SIEĆ
ZACHODNIOPOMORSKA
OŚRODKÓW WSPARCIA
EKONOMII SPOŁECZNEJ

2014-2020. Do umowy załączono aneks zawarty w Koszalinie w dniu 21.06.2016 r.
Partnerstwo aplikowało o środki na rzecz realizacji projektu współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego 2014 –
2020 pn. „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków
Wsparcia Ekonomii Społecznej – Ośrodek
Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu
szczecińskiego”.

29.02.2016 r. pomiędzy: Koszalińską Agencją
Rozwoju Regionalnego S.A, a Fundacją Nauka
dla Środowiska, a Gminą Miejską Wałcz, a „4C
Centrum Ekonomii Społecznej” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a Aktywa Plus
Emilia Kowalska, a Fundacją Pod Aniołem,
a Gminą Pyrzyce, zawarto umowę partnerską na rzecz wspólnego aplikowania i realizacji projektu współfinansowanego ze środków
europejskiego funduszu społecznego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa
Zachodniopomorskiego
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REWITALIZACJA
NA TERENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO
ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W
SPECJALNEJ STREFIE
WŁĄCZENIA

Partnerski projekt Fundacji Nauka dla
Środowiska oraz Koszalińskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego, 4C Centrum Ekonomii Społecznej,
Aktywa Plus Emilia Kowalska w ramach umowy UDA-RPZP.07.01.00-32-K601/16-00. Typ
projektu - Wzmocnienie potencjału społeczności lokalnych na obszarach rewitalizowanych
Schemat A - dot. wsparcia na przygotowanie lub
aktualizację lokalnych programów rewitalizacji.
Okres realizacji do 31.12.2017 r. Główny cel działań odnosił się do realizacji celu szczegółowego RPO WZ 2014-2020, tj. aktywnej integracji
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
zwiększającej ich zatrudnienie. W ramach tego
przedsięwzięcia Partnerzy świadczyli bezpłatne
usługi na rzecz społeczności objętej rewitalizacją tj. mieszkańców gmin Rąbino, Świdwin,
Brzeżno, Węgorzyno, Redowo Małe, Dobra,
Ostrowice, Płoty, Brojce, Karnice, Barwice,
Grzmiąca, Szczecinek, Drawno, Dobrzany,
Kozielice, Krzęcin, Moryń w zakresie: usług

animacyjnych (animacja lokalna ukierunkowana na udział w realizacji projektów zapisanych
w LPR), doradztwa i konsultacji w zakresie tworzenia LPR, w tym wyboru obszaru oszacowania wskaźników, zdiagnozowania problemów
zidentyfikowania źródeł finansowania oraz
umożliwienia realizacji
72 przedsięwzięć inwestycyjnych na terenie
objętym wsparciem projektowym. W ramach
świadczonych usług do każdej z gmin był skierowany animator, który swoje zadania realizował
bezpośrednio w miejscowościach objętych rewitalizacją. Główne rezultaty: Liczba opracowanych i przyjętych Lokalnych Planów Rewitalizacji
– 18 sztuk, liczba realizowanych przez mieszkańców, w ramach działań animacyjnych, przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z włączeniem
społeczności lokalnej – 72 sztuk, łączna kwota
wspartych przedsięwzięć – 1 440 000 zł, wsparciem objęto 720 osób – w tym 490 zagrożonych
wykluczeniem społecznym.
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AFLATOUN
W okresie od 2016-05-02 do 2017-11-30 określonego w umowie nr 7_II/, zawartej w dniu
2016-05-11, pomiędzy Ministerstwem Pracy
i Polityki Społecznej Fundacja realizuje projekt
pod nazwą Aflatoun. Głównym celem projektu było podniesienie kompetencji społecznych
i obywatelskich oraz stopnia zaangażowania
społecznego 960 odbiorców projektu (dzieci
i młodzieży w wieku 6-20 lat, w efekcie 1178
dzieci zdobyło wiedzę z edukacji społeczno-finansowej) z terenu 6 regionów Polski poprzez
przygotowanie 96 edukatorów (zrealizowano
doradztwo on-line dla 96 edukatorów w liczbie
192 godzin doradztwa) i powołanie minimum
64 klubów Aflatoun do października 2017 roku
(powołano 72 kluby Aflatoun ). Edukacja społeczna i finansowa dzieci i młodzieży ma na
celu pomoc młodym w rozwoju kompetencji
społecznych i obywatelskich oraz nauczyć ich

krytycznego myślenia. Poprzez jej wdrożenie
poznają oni prawa i obowiązki (wobec siebie,
rodziny, społeczności i środowiska) oraz podstawową wiedzę o finansach. Program wzmocni
ich umiejętności, które pozwolą na jak najlepsze
użycie zasobów przy jednoczesnym poszanowaniu innych. Edukacja społeczna przyczyni
się do wykształcenia u odbiorców empatii, tolerancji i odpowiedzialności obywatelskiej oraz
rozwinie potrzeby rozpoznawania wydarzeń
społecznych i angażowania się w nie. Wzmocni
poczucie wpływu jednostkowego oraz ugruntuje ważne umiejętności oszczędzania i planowania przy pracy zespołowej. Zakładane cele
projektu zostaną osiągnięte poprzez 4 sposoby realizacji: a)działania edukacyjne, b)działania
szkoleniowe, c)działania animacyjne, d)działania
ewaluacyjne. Zakończenie projektu nastąpiło
30.11.2017 r.
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EDUKACJA
FINANSOWO-SPOŁECZNA
AFLATOUN
Projekt realizowany w ramach umowy nr NBPDEW-WE-MS-0691-0245-2016 zawartej w dniu
16.06.2016r pomiędzy Narodowym Bankiem
Polskim i Fundacją Nauka dla Środowiska. W
ramach projektu pn. „Edukacja finansowo-społeczna AFLATOUN” zostały zrealizowane następujące zadania: korekta metodologiczna materiałów wykorzystanych do aplikacji mobilnej
100 stron; dostosowanie graficzne materiałów
do wymogów aplikacji IT; opracowanie projektu funkcjonalnego aplikacji –user experience ;
kodowanie oraz integracja aplikacji z systemem
android; opracowanie graficzne materiałów
promocyjnych, druk materiałów promocyjnych
(1000 plakatów oraz 1000 naklejek); zakup materiałów szkoleniowych dla uczestników; zakup

97 tabletów (Tablet CAVION Base 7.1); przeszkolenie edukatorów. Każdy z uczestników projektu otrzymał pakiet edukacyjny (aplikacja
mobilna) na tablecie. Zawarte w materiałach
scenariusze, gry i ćwiczenia opatrzone zostały
instrukcjami i komentarzami prowadzących.
Całość materiału dydaktycznego oparta jest
na 5 kluczowych sekcjach tematycznych, które ułożone są kolejno: Sekcja 1: Aflatoun i Ja;
Sekcja 2: Zrozumienie i Odkrywanie siebie ; sekcja 3: Prawa i obowiązki; sekcja 4: Oszczędzanie,
wydawanie i planowanie budżetu; Sekcja 5:
Finansowe i społeczne przedsięwzięcia dzieci.
Wszystkie scenariusze zajęć zawierają planowanie i podejmowanie samodzielnych inicjatyw
finansowo-społecznych.
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POSTAW
NA WŁASNY
ROZWÓJ

- WZMOCNIENIE KOMPETENCJI
KLUCZOWYCH NIEZBĘDNYCH
NA RYNKU PRACY

Fundacja w ramach umowy nr umowy:
RPPM.03.02.01-22-0038/15-00 z dn. 29.11.2016
jest partnerem Gminy Starogard Gdański oraz
Gminy Bobowo w realizacji projektu „Postaw
na własny rozwój - wzmocnienie kompetencji
kluczowych niezbędnych na rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
(RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu jest ograniczenie i zapobieganiu przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości
wczesnej edukacji elementarnej. Kształcenia
podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych i nieformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.
Najważniejszym efektem realizacji projektu jest
nabycie kompetencji niezbędnych na rynku
pracy przez uczniów. Projekt zwiększa liczbę
nauczycieli prowadzących zajęcia z wykorzystaniem technologii informacyjno - komunikacyjnych, przez przeszkolenie 100 nauczycieli wraz

z wyposażeniem w TIK w czternastu szkołach
i stosowanie przez nich nabytych kompetencji
cyfryzacji i sprzętu do realizacji zajęć szkolnych.
Podczas szkolenia wykorzystano program międzynarodowej metodyki nauczania edukatorów
Aflatoun oparty na nauczaniu empirycznym.
Warsztaty prowadzone są z zastosowaniem metodyki partycypacyjnej obejmującej wszystkie
sesje edukacyjne. Dodatkowo każdy nauczyciel
mający grupę uczestników otrzymał narzędzie
edukacyjne w postaci tabletu, na którym została wgrana aplikacja mobilna Aflatoun (materiały dydaktyczne dla nauczycieli -scenariusze
zajęć, gry). W 2017 roku przeprowadzono następujące działania: Realizacja 2 etapu szkoleń
dla nauczycieli z szkół w gminach Starogardu
Gdańskiego (woj. pomorskie), uczestniczyło 97
osób. Doradztwo dla nauczycieli podczas prowadzenia zajęć z edukacji finansowo-społecznej (86 grup, 94 nauczycieli, 451,2 h doradztwa).
Doradztwo on-line prowadzone w systemie
zdalnym ( 20 h). Zorganizowanie 3 webinariów
dla uczniów (po 2 godziny spotkań internetowych dla grup wiekowych kl. 2-6 oraz 1-3 gim).
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ERASMUS +
W ramach ERASMUS+ w dniach 03-08.04.2017
odbyły się warsztaty w Oviedo, Hiszpania, pt."Sustainability ambasadors". Fundacja była jednym
z 10-ciu partnerów hiszpańskiego stowarzyszenia AJS. W warsztatach uczestniczyły dwie
przedstawicielki Fundacji, Marta Czerwińska
i Urszula Sadłowska. Warsztaty miały dać odpowiedzi na pytanie, co my możemy zrobić, aby
skupić się na zrównoważonym rozwoju naszego lokalnego środowiska oraz jak zaangażować

lokalną społeczność w jego ochronę. Warsztaty
miały uzmysłowić nam jak przy codziennych
wyborach chociażby banku, sklepu, czy transportu wpływamy na otoczenie, zwłaszcza to
"zielone".
Uczestnicy spotkań mieli uzyskać narzędzia
i kompetencje, aby stać się ambasadorami
zrównoważonego rozwoju w swojej lokalnej
społeczności.

13

GRDPP

GMINNA RADA DZIAŁALNOŚCI
POŻYTKU PUBLICZNEGO

W maju 2017 r. w Koszalinie odbyły się wybory do IV kadencji Gminnej Rady Działalności
Pożytku Publicznego GRDPP. Wybory niezwykle ważne dla III sektora. Uczestniczące w nim
organizacje wskazały 8 osób, które w ciągu IV
kadencji mają reprezentować sektor pozarządowych w kontaktach z samorządem, tworzyć
polityki publiczne i kreować dalszą współpracę
na szczeblu JST-NGO.

W wyborach kandydowały aż 24 osoby opowiadając o swoich planach pracy w GRDPP
i obecnie podejmowanych działaniach. W
wyborach największym zaufaniem obdarzono między innymi przedstawicielkę Fundacji
Nauka dla Środowiska, Sylwię Pawłowską-Sipak,
która została powołana do Zarządu GRDPP jako
Sekretarz.
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Fundacja
w 2016 roku
prowadziła
działalność
gospodarczą
w następującym
zakresie


SZKOLENIA W GMINACH W RAMACH POZYSKIWANIA
ŚRODKÓW NA LOKALNY KONKURS GRANTOWY DZIAŁAJ
LOKALNIE
Celem działań było przekazanie informacji o lokalnych programach grantowych oraz praktyczne ćwiczenia dotyczące wypełniania wniosków aplikacyjnych. Szkolenie skierowane było
do przedstawicieli instytucji i organizacji nie nastawionych na zysk: podmiotów mających
status fundacji lub stowarzyszenia zarejestrowanego w KRS, lokalnych instytucji publicznych
posiadających osobowość prawną (szkół, domów, kultury, bibliotek, klubów sportowych,
etc.), oraz grup nieformalnych, w których imieniu wniosek złoży organizacja lub instytucja
posiadająca osobowość prawną. Były to jednodniowe szkolenia w formie praktycznych
warsztatów nad założeniami
i wytycznymi konkursów grantowych wraz z praktycznymi ćwiczeniami przy aplikacjach.



BUDOWA PUNKTÓW SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW
KOMUNALNYCH NA TERENIE ZWIĄZKU MIAST I GMIN
DORZECZA PARSĘTY.
Fundacja realizuje umowę nr 3/2017 z dnia 5.04.2017 pomiędzy Ośrodkiem Edukacji
Ekologicznej
w Lipiu na prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. W ramach zlecenia
Fundacja
w 2017 roku przeszkoliła 1230 dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych podczas 41 zajęć.
Stanowiło to łącznie 287 godzin szkoleniowych. Celem zajęć edukacyjnych było: Rozwijanie
wrażliwości na problemy środowiska naturalnego w najbliższym otoczeniu, poznanie zasad
selekcji odpadów komunalnych, uświadomienie uczniom zagrożeń wynikających z braku
poszanowania ekosystemów, zachęcenie uczestników do podejmowania działań na rzecz
zachowania różnorodności biologicznej, budowanie świadomości i wrażliwości przyrodniczej
środowiska lokalnego przez dzieci
i młodzież.
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BUDOWA ZINTEGROWANEGO SZKOLNICTWA
ZAWODOWEGO NA TERENIE STREFY CENTRALNEJ,
POPRZEZ WZMOCNIENIE SPECJALIZACJI REGIONALNYCH
NA OBSZARZE POWIATU DRAWSKIEGO
W związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego
przez Powiat Drawski, Fundacja w ramach umowy 185/2017 prowadzi usługi polegające na
przeprowadzeniu indywidualnego doradztwa edukacyjno-zawodowego dla 400 uczestników/uczestniczek w ramach projektu „Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego na
terenie Strefy Centralnej, poprzez wzmocnienie specjalizacji regionalnych na obszarze powiatu drawskiego”. Specjalistyczne wsparcie jest realizowane w postaci: 1) Przeprowadzenia indywidualnego doradztwa psychologiczno-zawodowego z wykorzystaniem Wielowymiarowego
Kwestionariusza Preferencji -psycholog i doradca zawodowy. 2) Opracowania raportu indywidualnego (wspólnie przez doradcę zawodowego i psychologicznego) dla każdego
uczestnika projektu (400 osób). Uczestnikami projektu są osoby w wieku 16-19 lat– 400 osób,
w tym 198 kobiet, uczniowie: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku: 120, w tym
48 K, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego: 30 K, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Drawsku Pomorskim: 160, w tym 105 K, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu
Pomorskim: 20, w tym 5 K, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Złocieńcu: 70, w tym 10
K. Indywidualne doradztwa psychologiczno-zawodowe odbywają się na miejscu w ww.
szkołach po wcześniejszym uzgodnieniu konkretnego terminu z dyrektorem danej placówki
zgodnie ze wstępnym harmonogramem. W IV kwartale 2017 r. przeprowadzono doradztwo
dla 59 osób.



OPRACOWANIE LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI
DLA MIASTA I GMINY POLANÓW NA LATA 2017-2023
Z DZIAŁANIAMI PARTYCYPACYJNYMI, PROMOCYJNYMI
I AKTYWIZUJĄCYMI, DORADZTWEM EKSPERCKIM ORAZ
BADANIE SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI PROJEKTU PRZEZ
BIEGŁEGO REWIDENTA
Na mocy umowy Nr PG.I.272.5.2017 zawartą pomiędzy Gminą Polanów a Fundacją Nauka
dla Środowiska zrealizowano wydarzenia animacyjne w miejscowościach objętych rewitalizacją. 1 część warsztat (tematyka wynikała z Diagnozy - trening umiejętności i zapoznanie
uczestników z narzędziami edukacyjnym) 2 część festyn - czas trwania około 6 godzin, m.
inn. moduł proflaktyki antyuzależnieniowej. Liczba uczestników - wyniosła 30-50% mieszkańców obszaru rewitalizacji (około 700 uczestników we wszystkich 5 eventach). Eventy
odbywały się w miejscowościach: Polanów, Cetuń, Nacław, Chociminie, Rzeczycy Wielkiej.
Celem eventów było wzmocnienie poczucia więzi społecznych - poczucie bycia częścią danej
społeczności i współdziałanie w obszarze dobra wspólnego. Fundacja odpowiedzialna była
za kwestie merytoryczne związane z tematyką rewitalizacji społecznej i budowania dobra
wspólnego. Event został zorganizowany przy współpracy z podwykonawcą -Polanowskim
Ośrodkiem Kultury i Sportu, który odpowiadał za obsługę techniczną eventu. Szczególnie
interesującym pomysłem z punktu widzenia sukcesu procesu rewitalizacji w Gminie
Polanów, który był wdrażany w ramach rewitalizacji społecznej były zajęcia edukacyjne dla
lokalnych animatorów i liderów.
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Uchwały
Zarządu
Fundacji

Uchwała nr 1/2017
w sprawie programu
działalności Fundacji
w 2017 rok.
Uchwała nr 2/2017
w sprawie planu
finansowo-rzeczowego
na 2017 rok.

UCHWAŁA NR 1/2018
w sprawie rozpatrzenia
i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Fundacji Nauka dla Środowiska za 2017 rok.

Uchwały
Rady
Fundacji

UCHWAŁA NR 2/2018
w sprawie rozpatrzenia
i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Fundacji
z działalności za 2017 rok.
UCHWAŁA NR 3/2018
w sprawie udzielenia
absolutorium Zarządowi
Fundacji za 2017 rok.
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Struktura
przychodów
 wyszczególnienie	

 kwota

Przychody, w tym:
przychód działalności statutowej nieodpłatnej
darowizny
dofinansowanie realizacji projektów
przychód z 1%
przychód z działalności
sprzedaż usług
pozostałe przychody operacyjne
przychody finansowe

3 471 290,80
3 292 197,05
7 056,00
3 282 775,65
2 365,40
163 546,88
163 546,88
13 997,11
1 549,76

Struktura
kosztów
 wyszczególnienie	

 kwota

Koszty, w tym:
koszty działalności statutowej nieodpłatnej
koszty administracyjne
koszty działalności gospodarczej
pozostałe koszty operacyjne
koszty finansowe
zysk

3 149 415,88
3 074 794,80
4 825,01
57 076,17
9 302,86
3 417,04
321 656,92

Informacja o zatrudnieniu
i kosztach wynagrodzeń
 Łączna kwota wynagrodzeń:
a. wynagrodzenia z umowy o pracę – 947 089,54 PLN
b. wynagrodzenie z umów zlecenia – 268 612,78 PLN
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Dane o wartośCI
aktywów i zobowiązań
Fundacji
na dzień 31.12.2017:

 Aktywa:
1 277 832,40 zł		
Zobowiązania								
z tego :
• z tytułu dostaw i pozostałe
35 561,33 PLN

Rozliczenie
międzyokresowe
przychodów
na dzień 31-12-2017:

 98 152,85PLN w tym:
- dotacje na sfinansowanie środków trwałych: 		
5988,14 PLN
- rozliczenie międzyokresowe przychodów
z dotacji: 92164,71

Informacja o rozliczeniach
Fundacji z tytułu ciążących
zobowiązań podatkowych
oraz deklaracjach podatkowych
– na dzień 31.12.2017 rok.
Podatek dochodowy od osób prawnych za 2017 rok
Podatek dochodowy: 218 zł
Podatek VAT
 Deklaracje zostały złożone w Urzędzie Skarbowym w obowiązującym terminie.

Kontrola Fundacji
W okresie sprawozdawczym przeprowadzone były następujące kontrole
projektowe:
 27.04.2017r. Wojewoda Zachodniopomorski — kontrola projektu
STBB.02.02.00-32-5050/16
 06-07.06.2017 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Filia w Koszalinie
— kontrola projektu RPZP.07.01.00-32-K601/16
 10-11.10.2017 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Filia w Koszalinie
— kontrola projektu RPZP.07.03.00-32-K003/16

Koszalin, dnia 30.03.2018r.
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