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RAPORT ROCZNY
Z DZIAŁALNOŚCI
2014 ROK
naturalnie wspieramy otoczenie

O nas
Fundacja Nauka dla Środowiska jest niezależną, nienastawioną na zysk
organizacją pozarządową działającą od 20 stycznia 2003 roku. Głównym
celem statutowym organizacji jest wdrażanie w życie zrównoważonego
rozwoju przy optymalnym wykorzystaniu potencjału naukowo-badawczego i dostępnych zasobach lokalnych.
Podstawową metodą działania Fundacji jest realizacja nowatorskich projektów własnych, działań filantropijnych i zadań badawczych. Obszary
aktywności prowadzone są zgodnie z opracowaną strategią 4E:

sprawozdanie z działalności za rok 2014

DANE ORGANIZACJI
adres biura:
ul. Racławicka 15-17
75-620 Koszalin
NIP - 6692337315
REGON - 331371711
KRS - 0000146454
tel. 943478205
www.ndsfund.org
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edukacja

przyczyniamy się do wzrostu tych, którzy rosną
Wprowadzamy międzynarodowy program Aflatoun, czyli edukację społeczno-finansową wzmacniającą szanse życiowe dzieci i młodzieży. Organizujemy warsztaty młodzieżowe oraz angażujemy zapał i chęci młodych ludzi do działań lokalnych. Pomagamy opiekunom świetlic
wiejskich, nauczycielom i innym osobom pracującym z młodymi ludźmi we wdrażaniu edukacji
uczestniczącej i aktywnym zdobywaniu umiejętności.

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 tworzenia zielonych miejsc pracy i ekorozwoju biznesu oraz tworzenia przyjaznej
przestrzeni publicznej.

ekonomia

dajemy szansę na niezależność
Wzmacniamy lokalny patriotyzm gospodarczy oraz zaradność życiową. Doskonalimy umiejętności efektywnego zarządzania budżetem domowym i pomagamy wyznaczać racjonalne cele
finansowe dla rodziny. Rozwijamy działalność podmiotów ekonomii społecznej oraz świadomą
przedsiębiorczość mieszkańców województwa zachodniopomorskiego.

empowerment

wyzwalamy pozytywną energię
Animujemy lokalnych liderów, władze samorządowe oraz miejscowe organizację społeczne do
realizacji samodzielnych przedsięwzięć rozwojowych i filantropijnych. W ramach ogólnopolskiego programu PAFW i ARFP “Działaj Lokalnie” prowadzimy lokalne konkursy grantowe na
rzecz Dobra Wspólnego oraz lokalne programu stypendialne.

Fundacja Nauka dla Środowiska prowadzi swoją działalność będąc organizacją niezależną od
instytucji państwowych i politycznych. Środki finansowe na działalność Fundacji pochodzą z
działalności gospodarczej, darowizn osób indywidualnych i podmiotów rynkowych, a także
dotacji Unii Europejskiej, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Akademii Rozwoju Filantropii
w Polsce oraz innych instytucji krajowych i zagranicznych.
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Sposób, w jaki działamy
określają nasze wartości:
Zaufanie - nie prosimy o zaufanie, pracujemy na nie.
Szacunek - traktujemy innych, tak jak sami chcemy być
traktowani.
Innowacyjność - dążymy do wyjątkowości, poszukując
prostych rozwiązań.
Efektywność - stawiamy na trwałe rezultaty osiągane
niewielkim kosztem.
Rozwój - rozwijamy się razem z otaczającym nas światem.
Przejrzystość - jawność naszych działań rozumiemy jako
powinność.
Otwartość - angażujemy w twórcze rozwiązania wszystkich interesariuszy.
Odpowiedzialność – stawiamy konkretne cele i z nich się
rozliczamy.

Zespół Fundacji
Piotr Jaśkiewicz, Danuta Zawadzka, Arkadiusz Borysiewicz, Marta Czerwińska; Sylwia
Pawłowska-Sipak; Urszula Sadłowska; Marta Kuźnik; Anna Kałamarz, Justyna Świętoń

Rada Fundacji
Tomasz Heese - Przewodniczący Rady
Kazimierz Szymański
Anna Maria Anielak
Wojciech Kacalak
Joanna Lejtan
Maciej Flens
Andrzej Mielcarek
Zamszyn Zbigniew
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Nasze aktywności

w zgodzie z naturą tworzymy wyjątkowe rozwiązania
W naszej pracy stawiamy na innowacyjność, otwartość i przejrzystość. Staramy się patrzeć na
miejscowe potrzeby przez pryzmat środowisk lokalnych i dostępnych zasobów naturalnych, angażując w twórcze rozwiązania problemów wszystkich interesariuszy. Dzięki temu możemy
podejmować efektywne działania wprowadzające trwałe zmiany.

W 2014 roku realizowaliśmy 10 przedsięwzięć.
Anioły Ekonomii Społecznej

Koszaliński Inkubator ES

Wybierz Przyszłość

konkurs Opowiedz DL

Działaj Lokalnie

RO EFS Koszalin

Twórczy Biznes

Aflatoun in Poland

OWES Wałcz

Miasto na Model
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ANIOŁY EKONOMII SPOŁECZNEJ
W ramach projektu „Anioły Ekonomii Społecznej”, Fundacja realizowała następujące cele
statutowe: aktywizacja społeczności lokalnych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, rozwoju inicjatyw lokalnych, doradztwo w zakresie zarządzania i prowadzenia działalności
gospodarczej, działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo i informacyjnie.
Projekt zrealizowany został na podstawie umowy UDA-POKL.07.02.01-32-008/11-00 z dnia
09.03.2012 pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy
w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin a Koszalińską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą przy ul. Przemysłowej 8 75-216 Koszalin. Fundacja jest partnerem projektu.
Całkowita wartość projektu: 2 942 677,04 PLN.
Cel projektu:
Rozwój sektora ekonomii społecznej i aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym z powiatów objętych projektem dzięki utworzeniu i wsparciu spółdzielni socjalnych
w okresie od 1.03.2012 do 30.04.2015.
Rodzaje wsparcia i założone wskaźniki: WSPARCIE SZKOLENIOWO – DORADCZE (w 2014 r.
przeprowadzono szkolenia i doradztwo w ramach pierwszej edycji, tj. 64 h szkoleń i 40 h doradztwa/grupa inicjatywna). Zakres merytoryczny: rejestracja spółdzielni socjalnych, system
prawny, podstawy ekonomii społecznej, warsztaty z zakresu inteligencji emocjonalnej i
społecznej, asertywności, komunikacji, pracy nad kreatywnością i przełamywaniem stereotypów
myślowych, warsztat z budowania zespołów, pisanie planu zakładania i prowadzenia rozwoju
spółdzielni. WSPARCIE FINANSOWE: (od stycznia 01.01.2014 do 31. 12.2014 r. zarejestrowały
się dwie spółdzielnie socjalne, z którymi podpisano umowy na otrzymanie środków na założenie
i działalność spółdzielni.

sprawozdanie z działalności za rok 2014
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TWÓRCZY BIZNES
W ramach projektu „Twórczy biznes”, fundacja realizowała następujące cele statutowe: aktywizacja społeczności lokalnych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, rozwoju inicjatyw lokalnych, doradztwo w zakresie zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej,
działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo i informacyjnie.
Fundacja była partnerem Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koszalinie w ramach projektu „Twórczy Biznes”. Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki Priorytet VI : Rynek pracy otwarty dla wszystkich; Działanie 6.2 : Wsparcie oraz promocja
przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Okres realizacji projektu: 1 grudnia 2012 r. – 28 lutego
2015 r. Umowa o dofinansowanie nr UDA.POKL.06.02.00-32-081/12-02.
W 2014 r. prowadzono bieżący nadzór nad założonymi w ramach projektu działalnościami
gospodarczymi. Udzielono wsparcia pomostowego podstawowego do wysokości 1200,00 zł dla
każdej firmy oraz udzielono wsparcia pomostowego przedłużonego dla wybranych firm do
1000,00 zł miesięcznie. Przeprowadzono kontrolę i monitoring działających firm. Zapewniono
doradztwo specjalistyczne dla firm z zakresu efektywnego wykorzystania dotacji, wdrożenie
strategii (coaching), podatki, prawo, marketing. Wsparcie finansowe było po stronie partnera
projektu.
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KOSZALIŃSKI INKUBATOR EKONOMII SPOŁECZNEJ
W ramach projektu „Prowadzenie Koszalińskiego Inkubatora Ekonomii Społecznej”, Fundacja realizowała następujące cele statutowe: upublicznianie przedsięwzięć Fundacji w
szczególności w: lokalnej prasie, radiu i telewizji; działalność wspomagającą technicznie,
szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe.
Projekt zrealizowany został na podstawie umowy 6/2014 z dnia 10.02.2014 zawartą między
Gminą Miastem Koszalin z siedzibą w Koszalinie przy ul. Rynek Staromiejski 6-7 a Fundacją
Nauka dla Środowiska. Całkowity koszt przedsięwzięcia stanowił 17 000 zł, w tym dofinansowanie ze strony grantodawcy 15 000 zł.
Celem projektu było prowadzenie w okresie od 1.01.2014 do 31.12.2014 Koszalińskiego Inkubatora Ekonomii Społecznej, ośrodka zapewniającego infrastrukturalne oraz merytoryczne wsparcie dla koszalińskich organizacji pozarządowych. Organizacje mogły korzystać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-16.00 z siedziby oraz sprzętu biurowego (ksero, fax, drukarka, sprzęt multimedialny) jak i bezpłatnego doradztwa w zakresie pozyskiwania funduszy. Nadto zadaniem Koszalińskiego Inkubatora Ekonomii Społecznej była lokalna promocja organizacji
pozarządowych zrzeszonych w Inkubatorze.
Rezultaty mierzalne:
1. 23 organizacji pozarządowych przystąpiło do KIES, zarówno te o charakterze sportowym,
zdrowotnym, hobbistycznym czy ideologicznym,
2. Przeprowadzono 40 godz. doradztwa w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych, a nie
tylko z dotacji z UM Koszalin, mające na celu usamodzielnienie się tych podmiotów, 17 razy
korzystano z pomieszczeń KIES; 45 razy skorzystano z bezpłatnej usługi kserowania,
drukowania lub wypożyczenia sprzętu multimedialnego,
3. 12 miesięcy kompleksowej obsługi biurowej dla koszalińskich organizacji pozarządowych,
jak drukowanie dokumentów, kserowanie, faksowanie, bądź wypożyczanie sprzętu multimedialnego na imprezy organizowane przez organizacje pozarządowe,
4. Sieciowanie i promocja - - przygotowanie kampanii społecznej koszalińskich organizacji
pozarządowych (w ramach akcji wykonano koszulki promujące działalność w trzecim sektorze i upowszechniono je pośród 21 koszalińskich organizacji pozarządowych oraz
mieszkańców Koszalina podczas dni Koszalina oraz pośród 41 uczestników seminarium
które odbyło się 27 października 2014 roku).
5. Organizacja seminarium w dniu dn. 27/10/2014 nt. „Finansowanie działalności organizacji
pozarządowej-realizacja zadań publicznych oraz pozyskiwanie środków z innych źródeł”.
Obecnych było 41 uczestników z koszalińskich organizacji pozarządowych.

sprawozdanie z działalności za rok 2014
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DZIAŁAJ LOKALNIE VIII 2014
W ramach projektu „Działaj Lokalnie VIII”, który swym zasięgiem obejmował obszar Pomorza
Środkowego, Fundacja realizowała następujące cele statutowe: aktywizacja społeczności
lokalnych w zakresie rozwoju inicjatyw społecznych, ekonomicznych i kulturowych na rzecz
rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
Projekt zrealizowany został na podstawie umowy dotacji nr 31/DL8-ODL/2014 z dnia zawartej z
Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce z siedzibą przy ulicy Marszałkowskiej 6/6
w Warszawie. Całkowity koszt przedsięwzięcia stanowił 75 000,00 zł w tym dofinansowanie ze
strony grantodawcy 50 000,00zł, wkład finansowy fundacji 25 000,00 zł.
Celem konkursu było zaktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. O grant mogły się ubiegać organizacje pozarządowe i grupy nieformalne
działające na terenie miejscowości do 20 tyś. Obszar objęty programem: Miasto i Gmina Biały
Bór, Miasto
i Gmina Bobolice, Gmina Będzino, Gmina i Miasto Sianów, Miasto i Gmina Polanów, Gmina
Mielno, Gmina Świeszyno, Miasto i Gmina Tychowo, Gmina Manowo, Gmina Biesiekierz, Miasto
Koszalin. Większość beneficjentów to lokalne grupy mieszkańców, do których nie docierały informacje o ogólnopolskich programach albo, które nie miały wystarczającej wiary we własne
siły, aby ubiegać się w ich ramach o dotacje.
W VIII edycji Programu „Działaj Lokalnie” wspierane były projekty, które inicjują współpracę
mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Był on prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej. Fundacja zorganizowała konkurs dotacyjny, w ramach którego przydzieliła 14
dotacji, na kwotę 55 000 zł. Oprócz tego, w trakcie realizacji projektów Fundacja: udostępniała
sprzęt (komputer, drukarki, itp), lokal, miejsce do pracy (sale, biurka, itp), informowała o różnych
możliwościach zdobycia dofinansowania, o możliwościach rozwojowych (szkoleniach, konkursach, wizytach studyjnych, stypendiach, itp), pomagała w pisaniu wniosków, rozliczaniu projektu
DL i innych projektów, w promocji projektów, w planowaniu kolejnych działań, doradzała jak budować i rozwijać swoją organizację, pomagała w pozyskiwaniu partnerów, prowadzeniu księgowości, założeniu stowarzyszenia/fundacji, pomagała w zorganizowaniu imprezy, uczestniczyła
w ważnych dla grantobiorców wydarzeniach.
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KONKURS OPOWIEDZ Działaj Lokalnie
W ramach projektu „Działaj Lokalnie VIII”, ogłoszono i przeprowadzono lokalny etap konkursu
„Opowiedz…”. Poprzez przedsięwzięcie Fundacja realizowała następujące cele statutowe: aktywizacja społeczności lokalnych w zakresie rozwoju inicjatyw społecznych, ekonomicznych
i kulturowych na rzecz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
Lokalny etap konkursu przeprowadzony został na podstawie umowy dotacji nr 31/DL8-Op/2013
zawartej z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce z siedzibą przy ulicy Marszałkowskiej 6/6 w
Warszawie. Całkowity koszt przedsięwzięcia stanowił 2.100 zł.
Konkurs „Opowiedz…”, prowadzony w ramach Programu „Działaj Lokalnie”, ma na celu
zachęcenie grantobiorców do poszukiwania atrakcyjnych sposobów opisywania własnych działań i promowania inicjatyw wspieranych w ramach Programu „Działaj Lokalnie”, a przez to ich
wpływu na aktywizację lokalnej społeczności oraz na budowanie dobra wspólnego. Konkurs
służy wyłonieniu, nagrodzeniu
i promowaniu najlepszych przykładów twórczego pokazywania projektów Działaj Lokalnie.
Prace powstałe w ramach konkursu „Opowiedz…” spełniają funkcje komunikacyjno-promocyjne, wykorzystując przy tym nowoczesne technologie i nieograniczone zasoby ludzkiej
pomysłowości. Konkurs adresowany jest do wszystkich grantobiorców ODL uczestniczących w
Programie „Działaj Lokalnie VIII”, realizujących lokalne konkursy grantowe w 2013 roku. Jego
efektem (w 2014 roku) było wyłonienie przez Fundację jednej najlepszej pracy w każdej kategorii.
Następnie prace te przesłane zostały do Akademii, gdzie zostały zakwalifikowane do II etapu.
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REGIONALNY OŚRODEK EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W KOSZALINIE
W ramach projektu „Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Koszalinie”, fundacja realizowała następujące cele statutowe: aktywizacja społeczności lokalnych w zakresie rozwoju inicjatyw społecznych, ekonomicznych i kulturowych na rzecz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. Projekt zrealizowany został na podstawie umowy
partnerskiej z Koszalińską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. zawartej 1 września 2008 roku
(na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z KARR S.A. oraz Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie). Całkowity koszt przedsięwzięcia stanowił 3 090 808,00 PLN w tym dofinansowanie ze strony grantodawcy 3 090 808,00 PLN, wkład finansowy Fundacji 0,00 PLN, wkład
niefinansowy 0,00.
Umowa partnerska z KARR S.A. ma charakter niefinansowy. Wszystkie przepływy finansowe
leżą po stronie Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Fundacja jest partnerem
Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
Cele projektu:
• inicjowanie oraz wspieranie międzysektorowych partnerstw lokalnych nastawionych na
rozwój lokalny, a szczególnie miejscowego kapitału społecznego;
• zwiększenie efektywności pozyskiwania środków z EFS przez priorytetowe grupy klientów;
• poprawa jakości projektów przygotowywanych przez podmioty pragnące skorzystać ze wsparcia EFS;
• wsparcie procesu wdrażania oraz rozliczania przedsięwzięć projektodawców korzystających
ze środków EFS;
• zwiększenie świadomości oraz wiedzy o możliwościach, jakie daje Europejski Fundusz
Społeczny wśród społeczności lokalnych i potencjalnych grup odbiorców.
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WYBIERZ PRZYSZŁOŚĆ - INNOWACYJNE NARZĘDZIA
WSPOMAGAJĄCE INTERWENCJĘ SOCJALNĄ
W ramach projektu ”Wybierz przyszłość - innowacyjne narzędzia wspomagające interwencję socjalną”, Fundacja realizowała następujące cele statutowe: aktywizacja społeczności
lokalnych w zakresie rozwoju inicjatyw społecznych, ekonomicznych i kulturowych na rzecz
rozwijania kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami.
Projekt zrealizowany został na podstawie umowy dotacyjnej nr UDA-POKL.07.02.01-32-099/1000 z dnia. 29.12.2010 r. z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie. Całkowity koszt przedsięwzięcia stanowił 2 610 540,00 PLN, w tym dofinansowanie ze strony grantodawcy 2 610
540,00 PLN, wkład finansowy fundacji 0,00 PLN, wkład niefinansowy 0,00.
W związku z wysoką efektywnością projektu i działaniami upowszechniającymi grantodawcaWUP Szczecin wyraził zgodę na kontynuację działań upowszechniających i włączających do
głównego nurtu polityki.
Rezultaty: 1) W czasie trwania projektu dostosowanie 2 międzynarodowych zestawów edukacyjnych do potrzeb białogardzkich instytucji pomocy społecznej, z wykorzystaniem doświadczeń
międzynarodowych. 2) Przygotowanie 90 pracowników podmiotów działających na rzecz integracji społecznej z obszaru powiatu białogardzkiego do prowadzenia wsparcia społeczno-finansowego, w tym dla dzieci i młodzieży. 3) Udzielenie kompleksowego wsparcie społeczno-ekonomicznego dla 208 osób w wieku 15-25 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym 49
kobiet i 25 mężczyzn opuszczających rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze
oraz inne o których mowa w art. 88 ustawy o pomocy społecznej. 4) Upowszechnienie wypracowanych narzędzi i wprowadzenie nowego modelu działań w głównym nurcie polityki
społecznej województwa zachodniopomorskiego.
Fundacja przedstawiła działania projektowe międzynarodowym ekspertom i praktykom zajmujących się problemami społecznymi w ramach projektu pt.:”Active Inclusion…” skupiającego Belgię, Niemcy, Grecję, Włochy, Litwę, Szwecję, którym przewodzi Wielka Brytania.
Spośród 290 projektów zgłoszonych z Europy (10 z Polski) nasz projekt Wybierz Przyszłość
uzyskał najwyższe oceny ekspertów i został zaprezentowany przez nas w Brukseli jako jeden z
siedmiu najlepszych podczas wydarzenia pt.:„Active Inclusion Learning Network- Troubled Families Transnational Peer Review Event”, które miało miejsce 13-14 listopada 2014r. W spotkaniu
przedstawiciele organizacji, eksperci sieci oraz ekspert Komisji Europejskiej pani Marie-Anne
Paraskeva.
Efekty spotkania i szczegółowe opisanie nagrodzonych programów znajdzie odzwierciedlenie w
raporcie najlepszych praktyk europejskich realizowanych w obszarze społecznym, który trafi do
Komisji Europejskiej w 2015 roku. Ponadto w Rzymie zorganizowana będzie międzynarodowa
konferencja podsumowująca.
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OWES WAŁCZ
Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Wałcz” jest realizowany przez Gminę Miejską
Wałcz w partnerstwie z Fundacją Nauka dla Środowiska oraz Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Wałczu. Okres realizacji projektu to 3 lata, od 1 stycznia 2013 r. do 30 listopada 2015
r. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Priorytet: VII. Promocja integracji
społecznej; Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii
społecznej; Poddziałanie : 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej; Nr umowy dofinansowania
POKL.07.02.02-32-011/12-00.
Celem głównym projektu jest wzmocnienie istniejących podmiotów ekonomii społecznej (PES)
oraz pobudzenie powstawania nowych PES. Wierzymy, że przedsiębiorczość społeczna może
być skutecznym narzędziem aktywizacji osób pozostających bez pracy zarówno w
środowiskach miejskich, jak i na wsiach, gdzie dużo mniejszy jest wachlarz możliwości
znalezienia zatrudnienia.
Obszar działań: powiat wałecki, drawski, łobeski, świdwiński, szczecinecki
Projekt skierowany jest do: osób fizycznych zainteresowanych założeniem, prowadzeniem oraz
zatrudnieniem w sektorze Ekonomii Społecznej. Ponadto do Podmiotów Ekonomii Społecznej
m.in.:
Organizacji Pozarządowych, spółdzielni socjalnych, spółdzielni inwalidów i niewidomych, fundacji, centrów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej.
W roku 2014:
- przeprowadzono ponad 200 spotkań z doradcami podstawowymi oraz odbyło się ok. 50
spotkań doradczych o charakterze specjalistycznym
- prawie 150 osób skorzystało z bezpłatnych porad księgowych oraz konsultacji i warsztatów
przeprowadzonych przez radcę prawnego
- w pięciu powiatach zorganizowano ponad 100 spotkań animacyjnych, w których wzięli udział
przedstawiciele Podmiotów Ekonomii Społecznej, Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz
przedstawiciele instytucji otoczenia PES
- zorganizowano cykl szkoleń jednodniowych oraz 4 szkolenia dwudniowe, w których łącznie
wzięło udział 395 Uczestników
- wypracowano i podpisano 3 partnerstwa lokalne
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AFLATOUN IN POLAND
Projekt współfinansowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z
Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego EOG.
W ramach projektu „Aflatoun in Poland ”, fundacja realizowała następujące cele statutowe: aktywizacja społeczności lokalnych w zakresie rozwoju inicjatyw społecznych, ekonomicznych i
kulturowych na rzecz rozwijania kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami.
Celem Projektu jest pilotażowe wdrożenie materiału dydaktycznego obejmuje dostosowanie materiałów edukacyjnych oraz przygotowanie pierwszych 128 edukatorów, którzy powołają sieć 64
klubów Aflatoun, gdzie prowadzone będą innowacyjne zajęcia dla 1280 młodych osób w wieku
12-18 lat. Edukacja społeczna poprzez aktywne formy pokazuje młodzieży jak zostać
odpowiedzialnymi obywatelami, podczas gdy edukacja finansowa daje ważne umiejętności oszczędzania, planowania i angażowania się w różne przedsięwzięcia finansowe.
Osiągnięte rezultaty
ADAPTACJA MATERIAŁU AFLATEEN
liczba zaadoptowanych sesji Aflateen – 5
150 wydrukowanych podręczników, każdy o objętości 304 stron materiałów dydaktycznych
PRZYGOTOWANIE FACYLITATORÓW AFLATOUN
W szkoleniach wzięło udział 61 osób; nabycie umiejętności prowadzenia zajęć aktywizujących
metodologią Aflatoun zdobyło 100% uczestników, w każdej z 4 dotychczas przeprowadzonych
sesji odbyły się ponad 24 godziny lekcyjne zajęć,
KLUBY AFLATOUN
dotychczas 61 uczestników zajęć szkoleniowych podpisało porozumienia i wszystkie zobowiązały się do wdrażania założeń Programu dla minimum w wymiarze minimum 10 godzin dla ok.
10 grup młodzieży w wieku 14-25 lat
EWALUACJA
3 osoby z Fundacji poznały nową metodologię działań ewaluacyjnych, powstanie ostateczna
wersja pakietów edukacyjnych - wskaźnik osiągnięty w poprzednim okresie rozliczeniowym.
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MIASTO NA MODEL
W ramach projektu „Koszalin-miasto na model. Program współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi ”, Fundacja realizowała następujące cele statutowe: upublicznianie
przedsięwzięć Fundacji w szczególności w: lokalnej prasie, radiu i telewizji; działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe, realizowanie i stymulowanie tworzenia układów partnerskich pomiędzy różnymi sektorami.
Projekt zrealizowany został na podstawie umowy UDA-POKL.05.04.02-00-G70/13-00 z dnia
19.02.2014 pomiędzy Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00513
Warszawa a Koszalińskim Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych. z siedzibą przy ul. Dworcowa 2, 75-201 Koszalin. Fundacja jest partnerem projektu.
Całkowita wartość projektu: 771 920,00 PLN.
Celem projektu jest:
•

poprawa współpracy Urzędu Miasta Koszalina z organizacjami pozarządowymi
z terenu M. Koszalina poprzez zwiększenie zakresu i wzrostu jakości mechanizmów
współpracy,

•

wzrost poziomu współpracy Urzędu Miasta Koszalina z organizacjami pozarządowymi
w zakresie tworzenia polityk publicznych,

•

podniesienie jakości współpracy Urzędu Miasta Koszalina z organizacjami pozarządowymi
w zakresie realizacji zadań publicznych,

•

wzmocnienie systemu wspierania inicjatyw obywatelskich i pozarządowych oraz integracja
III sektora w Urzędzie Miasta Koszalina.

W 2014 r. zrealizowano szereg działań o charakterze wsparcia wspólnych działań koszalińskich
OP i UMK, a były to m.in.:
• 3 szkolenia z Modelu Współpracy, w którym uczestniczyło około 40 osób: przedstawiciele organizacji pozarządowych i UMK (27-28.01; 8-9.02; 12-13.02.2014);
• 3 Kawiarenki Obywatelskie, poświęcone takim zagadnieniom jak: DOBRO WSPÓLNE 26.II.
2014 r.; DEBATA O WOLNOŚCI 03.VI.2014 r.; FILANTROPIA LOKALNA
A 1% 11.02.2015 r.,
• 2 spotkania Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy (26.02.; 31.03.2014 r.),
• Akcję „Zostaw 1% w Koszalinie”, zamieszczając plakaty promujące łącznie na
7 przystankach MZK w ramach citylight,
• przeprowadzono badania ankietowe (IV-VI.2014 r.) z przedstawicielami organizacji pozarządowych. Na tej podstawie została przygotowana publikacja – Atlas Koszalińskich Organizacji
Pozarządowych ,
• przez cały 2014 r. opracowywano nowoczesną stronę internetową www (Obywatelski Koszalin), która będzie służyła m.in. do współpracy UMK z Organizacjami Pozarządowymi. Strona
sprawozdanie z działalności za rok 2014
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będzie dostosowana dla potrzeb os. słabowidzących. Umożliwia edycję dla wielu użytkowników portalu, z różnym poziomem dostępu do informacji. Dzięki temu portal będzie wspomagał wdrożenie i rozwój systemu współpracy samorządu gminy Miasto Koszalin oraz organizacji
pozarządowych i mieszkańców. Nowy portal stanowić będzie wspólną przestrzeń dla przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz zaangażowanych liderów lokalnych i instytucji
pozarządowych z terenu Koszalina. Stronę zaprojektowano z przejrzystą architekturą informacji, z myślą aby strona była intuicyjna. 6 głównych podstron, zgodnych z kolorystyką Koszalina
• odbyły się dwie wizyty studyjne: 28-30.05.2014 (Szczecin-Poznań) i 23-26.06.2015 (SłupskLębork-Gdynia-Elbląg), które miały na celu zapoznanie się z dobrymi praktykami wypracowanymi w ramach realizacji współpracy pomiędzy OP a JST.
W wyjazdach udział wzięło łącznie 37 osób,
• 24.05.2014 r. odbył się pierwszy Festyn Organizacji Pozarządowych, który na stałe zapisał się
w kalendarz imprez związanych z obchodami Dni Koszalina,
• 26.06.2014 koszalińscy radni uchwalili Dzień Organizacji Pozarządowych.
• 9 lipca 2014 r. Prezydent Miasta Koszalina podpisał zarządzenie w sprawie ogłoszenia
konkursu na najlepszą inicjatywę pozarządową pn. Koszaliński Lider NGO, którego wyniki
ogłaszane są podczas uroczystej gali w dn.07.10. W roku 2014 nagrodę przyznano stowarzyszeniu Sport, rekreacja i wolontariat "SFX" za inicjatywę „Nocna Ściema”.
W projekcie do końca 2014 r. udział wzięły: 43 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE,
42 UCZESTNIKÓW INDYWIDUALNYCH, 39 PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI.
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Działalność gospodarcza

Jesteśmy zakorzenieni w ekonomii społecznej.
Od 2003 roku prowadzimy działalność gospodarczą, dzięki której finansujemy lokalne konkursy
grantowe i inne działania statutowe Fundacji. Naszym klientom oferujemy szeroki wachlarz produktów i usług, takich jak: diagnozy oraz analizy przyrodnicze i społeczno-ekonomiczne, badania społeczne i audyty marketingowe, szkolenia, doradztwo i konsultacje społeczne, studia
wykonalności, strategie i programy rozwojowe w podejściu partycypacyjnym, monitoring i
ewaluację projektów, a także pomoc w budowaniu komunikacji lokalnej.

W 2014 roku realizowaliśmy pięć zleceń:
- szkolenia liderów lokalnych dla samorządów terytorialnych
- stop niskiej emisji - szkolenia dla Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu
- przeprowadzenie badań i opracowanie ekspertyzy dla LOT Drawa
- wizyty kontrolno monitorujące w ramach projektu „Przedsiębiorcza Kobieta”
- wizyty kontrolno monitorujące w ramach projektu „Moja Firma w Unii Europejskiej IV”
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SZKOLENIA LIDERÓW LOKALNYCH
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 szkolenie w formie praktycznych warsztatów nad założeniami i wytycznymi konkursów grantowych wraz z praktycznymi ćwiczeniami przy aplikacjach.

„STOP NISKIEJ EMISJI – NAUKA POPRZEZ REALIZACJĘ PROGRAMÓW EDUKACYJNYCH”
Warsztaty edukacji ekologicznej „STOP niskiej emisji – nauka poprzez realizację programów
edukacyjnych” realizowane były na mocy umowy nr 57/13 z dnia 16.12.2013 oraz umowy nr
61/13 z dnia 20.12.2013r. ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Fundacja przygotowała
materiały i zainicjowała prowadzenie warsztatów z zakresu niskiej emisji. Docelowo warsztaty
prowadzone były do marca 2015r. Celem warsztatów było zapoznanie uczestników z aktywnymi
metodami edukacji ekologicznej w obszarze przeciwdziałania zanieczyszczeniom pochodzącymi
z niskiej emisji. Warsztaty skierowane były dla dzieci w wieku szkolnym oraz dorosłych - nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, pracowników świetlic, przedstawicieli ośrodków kultury, bibliotek i pracowników organizacji pozarządowych działających w
sferze edukacji z terenu wszystkich województw. W roku 2014 przeszkolono 1200 dzieci z 30
szkół z obszaru całego kraju.

PRZEPROWADZENIE BADAŃ I OPRACOWANIA
EKSPERTYZY DOTYCZĄCEJ POTENCJAŁU ROZWOJU
ZRÓWNOWAŻONEJ TURYSTYKI KAJAKOWEJ NA
WYBRANYCH ODCINKACH ZLEWNI ŚRODKOWEJ
DRAWY
Przedmiotem zamówienia było opracowanie ekspertyzy dotyczącej potencjału rozwoju
zrównoważonej turystyki kajakowej na wybranych odcinkach zlewni środkowej Drawy przygotowanej na podstawie przeprowadzonych badań i zadań obejmujących: przeprowadzenie
studiów literaturowych; przeprowadzenie lokalnych badań terenowych na wybranych odcinkach
zlewni rzeki Drawa; przedstawienie propozycji optymalnych rozwiązań organizacyjnych wspierających regulacje ruchu turystycznego dla turystyki kajakowej na wybranych odcinkach zlewni
środkowej Drawy; wskazanie uzasadnionych przyrodniczo i społecznie kierunków
zrównoważonego rozwoju turystyki w środkowej części dorzecza Drawy.
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