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O FUNDACJI STABILO
Fundacja STABILO powstała w 2007 roku w Toruniu. Jest organizacją inicjatyw
społecznych, działającą według zasady „non-for-profit”. Głównym obszarem działalności
Fundacji jest aktywizacja osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem
społecznym, głównie osobom długotrwale bezrobotnym. W roku 2010 kapituła
konkursu „Ambasador EFS 2010 w ramach dobrych praktyk PO KL”, realizowanego pod
patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, wyróżniła jedną z
inicjatyw Fundacji, ukierunkowaną na aktywizację społeczno-zawodową osób
społecznie wykluczonych, projekt „Lepszy Start - kompleksowe wsparcie dla osób
długotrwale bezrobotnych z powiatu kętrzyńskiego i mrągowskiego”.
W związku z docenieniem działań zrealizowanych w ramach projektu, Fundacja
postanowiła pogłębić i rozbudować idee pomocy osobom długotrwale bezrobotnym i w
drugiej połowie 2010 roku rozpoczęła realizację kolejnych projektów, skierowanych do
osób wykluczonych społecznie, każdorazowo adaptującje na potrzeby danej grupy
docelowej.
Fundacja angażuje się także w działania lokalne zmierzające do budowy
aktywnego i otwartego społeczeństwa obywatelskiego. Pod koniec roku 2010 Fundacja,
w ramach otwartego konkursu ofert zorganizowanego przez Prezydenta Miasta Torunia,
otrzymała w użytkowanie lokal zlokalizowany w średniowiecznym budynku Bramy
Klasztornej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności społeczno-kulturalnej, w tym
udział we współtworzeniu nowego sektora kulturalnego miasta w myśl koncepcji
"trzech wież dla kultury" (Baszta Gołębnik, Brama Klasztorna, Krzywa Wieża). W 2011 r.
były tam realizowane m. in. takie projekty jak prowadzenie serwisu Kulturalny Toruń
oraz miejskiego portalu społecznościowegoorbiToruń. Wyróżnienie to stanowi dla
Fundacji potwierdzenie skuteczności realizowanych działań, a także wpisuje się w
długodystansową strategię Fundacji na polu kulturalnym i społecznym, na bazie której
powstają wciąż kolejne inicjatywy.
W roku 2012 Fundacja Stabilo realizowała 10 projektów mających na celu
aktywizację społeczną osób z grup zmarginalizowanych lub zagrożonych marginalizacją
społeczną. Zadania finansowane były głównie ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, Urzędu Maista Torunia oraz Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

KIERUNKI DZIAŁAŃ FUNDACJI
CELE STATUTOWE FUNDACJI STABILO












Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz ochrony zdrowia psychicznego.
Działanie na rzecz podnoszenia świadomości ochrony zdrowia psychicznego, a w
szczególności propagowanie wiedzy na temat chorób afektywnych, depresji, form
terapii oraz konieczności jej
podejmowania.
Organizowanie pomocy osobom chorym psychicznie i ich rodzinom.
Działanie na rzecz aktywizacji społecznej osób dotkniętych chorobami
psychicznymi
Działanie na rzecz aktywizacji zawodowej osób dotkniętych chorobami
psychicznymi
Finansowanie lub dofinansowywanie leczenia i rehabilitacji.
Aktywizacja i społeczna osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem
społecznym.
Integracja społeczna osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem
społecznym.
Animacja działań kulturalnych o charakterze promocyjnym, socjalizacyjnym i
terapeutycznym m.in. poprzez organizacje koncertów, wernisaży

SPOSÓB REALIZACJI CELÓW STATUTOWYCH










Utworzenie i prowadzenie informacyjno - doradczego portalu internetowego
AFEKTYWNI.PL
Organizowanie akcji popularyzatorsko - informacyjnych, w tym działań
kulturalnych.
Pomoc osobom chorym psychicznie w aktywizacji zawodowej.
Działalność edukacyjną, wydawniczą.
Rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie w związku z
chorobami afektywnymi i depresją.
Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami
pozarządowymi w zakresie realizacji celów Fundacji.
Inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy rodzinom poprzez grupy
samopomocowe, grupy wsparcia, usługi wspomagające rodzinę, jak informacja,
doradztwo, poradnictwo.
Udzielania wsparcia finansowego osobom z chorobami afektywnymi i depresją
oraz ich bliskim.
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Organizowanie zbiórek rzeczowych i pieniężnych na realizację celów
statutowych.
Współpraca ze środkami masowego przekazu.
Utworzenie i prowadzenie centrum pomocy psychiatrycznej i psychologicznej,
telefonu informacyjnego, internetowego centrum dla osób potrzebujących
pomocy i wsparcia.
Organizowanie seminariów, konferencji, spotkań i szkoleń.
Prowadzenie badań naukowych.
Prowadzenie biura.

DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI W ROKU 2012
PORADY PRAWNE
Fundacja Stabilo w ramach prowadzonej działalności statutowej w roku 2012
świadczyła swoim beneficjentom bezpłatne porady prawne. W roku objętym niniejszym
sprawozdaniem udzielono 7 porad prawnych, polegających na osobistym spotkaniu z
osobami potrzebującymi takiej pomocy. Porady prawne, świadczone w powyższy
sposób dotyczyły najczęściej spraw związanych z:
 prawem cywilnym – w ramach tej grupy zagadnień dominowały sprawy
związane z odpowiedzialnością za długi, zasadami postępowania egzekucyjnego,
prawami i obowiązkami dłużnika i wierzyciela w toku w/w postępowania;
 prawem rodzinnym i opiekuńczym - w ramach tej grupy problemów porady
dotyczyły najczęściej spraw związanych z rozwodami, zasądzeniem i
podwyższeniem alimentów, ustanowieniem opieki nad dzieckiem;
 przesłankami i zasadami postępowania w przedmiocie ubezwłasnowolnienia
osoby dotkniętej chorobą psychiczną, uniemożliwiającą samodzielne
zaspokajanie potrzeb życiowych;
 zastosowaniem przepisów ustawy z 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia
psychicznego,
(Dz. U. Nr 111, poz. 535, z późn. zm.), umożliwiających
zastosowanie leczenia osoby chorej psychicznie wbrew jej woli.

PORTAL AFEKTYWNI.PL
Fundacja Stabilo od początku swojego istnienia prowadzi portal internetowy
www.afektywni.pl, skierowany zarówno do osób cierpiących na chorobę afektywną
dwubiegunową, jak również ich najbliższych.
W ramach działalności w/w portalu prowadzone jest nieodpłatne poradnictwo
prawne. Pomoc ta udzielana jest anonimowo, dla jej uzyskania wystarczy jedynie
przesłanie przez osobę pragnącą takiej pomocy maila, zawierającego opis problemu.
Zaznaczyć należy, iż za udzielenie pomocy prawnej i psychologicznej, prawnik i
psycholog nie pobierają żadnego wynagrodzenia.
Porady udzielane drogą mailową. Gdy istnieje taka potrzeba, konsultacje są
realizowane telefonicznie lub podczas spotkań w siedzibie Fundacji. W roku objętym
niniejszym sprawozdaniem, w ramach działalności portalu afektywni.pl udzielono
łącznie 31 porad prawnych. Dotyczyły one głównie następujących grup problemów:
 sprawy dotyczące problematyki ustawy o ochronie zdrowia psychicznego –
przymusowe leczenie osoby chorej wbrew jej woli;
 kwestie dotyczące ubezwłasnowolnienia całkowitego i częściowego – przesłanki i
procedura
 sprawy związane z odpowiedzialnością osoby chorej psychicznie za długi,
zaciągnięte w trakcie trwania choroby;
 problematyka postępowania egzekucyjnego (prawa i obowiązki dłużnika,
komornika);
 kwestie związane z sądowym ustaleniem alimentów, podwyższeniem ich
wysokości;
 tryb i przesłanki ustanowienia rozdzielności majątkowej – w tym rozdzielności z
mocą wsteczną;
 kwestie związane z prawem karnym – odpowiedzialność osoby chorej
psychicznie za czyny zabronione.
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AKTYWIZACJA OSÓB WYKLUCZONYCH LUB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM
SPOŁECZNYM
W roku 2012 Fundacja Stabilo brała udział w realizacji 10 projektów mających na
celu aktywizację osób z grup zmarginalizowanych lub zagrożonych marginalizacją
społeczną. Zadania były adresowane przede wszystkim do bezrobotnych,a były
dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Urzędu Miasta
Torunia oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Nazwa
projektu
Czas
realizacji
Partnerzy
Budżet
projektu
Cel główny

Rezultaty

"Twoja droga do pracy"
od 01.10.2011r. do 31.03.2012 r.
n/d
804 901,00 zł [85% - Europejski Fundusz Społeczny (684 165,85 zł),
15% - środki krajowe (120 735,15 zł)]
Aktywizacja społ.-zawod. min. 88os. bezrob. (80%gr.docel.) z pow.
węgorzewskiego do 31.03.2012 r.,w tym min.44BO 45+, 44 os.
długotr. bezrob., 44os. zamieszkałych na ter. wiejskich, 9 BO
niepełnospr. i 53 kobiety, spośród których min.13 będzie pochodziło z
gr. matek, które nie wróciły do pracy po ur. dziecka.
Rezultaty twarde:
 min. 88 BO/53 K(w tym min. 13K pochodzących z
gr.matek,które nie wróciły do pracy) uzyska zaświadczenie
ukończenia warsztatów psychologiczno-doradczych,(w tym
min. 44 BO 45+,44 BO długotr.bezrob.,44 BO z terenów
wiejskich i 9 BO niepełnosprawnych).
 min.77BO/46K (w tym min. 12 K pochodzących z gr.matek,
które nie wróciły do pracy) zdobędzie konkretne
kwalifikacjezawodowe potwierdzone
dyplomami,certyfikatami,itp.,(w tym min.39 BO 45+,39 BO
długotr.bezrob.,39 BO z ter.wiejskich i 8 BO niepełnospr.).
 min.11BO/7K (w tym min.2K pochodząca z gr.matek,które nie
wróciły do pracy) znajdzie zatrud.w czasie trwania
projektu,(w tym min. 6 BO 45+,6 BO długotr.bezrob.,6 BO z
terenów wiejskich,2 BO niepełnosprawnych,2 BO samotnie

wychowująych przynajmniej jedno dz iecko do 18r. życia),oraz
min.6 BO/4K zostanie skierowanych na staż lub praktyki.
 wszystkie dzieci BO zainteresowanych opieką nad nimi w
trakcie trwania warsztatów poznają umiejętności
rozpoznawania przemocy w rodzinie i zachowania w
syt.patologicznych i niebezp.
 min.100 instytucji zajmujących się integracją społeczną i
rynkiem pracy skorzysta z raportu końcowego.Pomiarem
będzie ilość oświad.otrzymania raportu,
Rezultaty miękkie:
 wzrost chęci aktywnego uczestnictwa w społ. oraz nabycie
umiejętności poruszania się po rynku pracy u min. 88BO/53K
(w tym min.13K pochodzących z gr.matek, które nie wróciły do
pracy, 44 BO 45+,44 BO długotrwale bezrobotnych,44 BO z
terenów wiejskich i 9 BO niepełnosprawnych)
 wzrost motywacji i pewności siebie w kierunku aktywnego
poszukiwania pracy u min. 88BO/53K (w tym min.wskaźniki
j/w)
 większa świadomość praw i obowiązków wynikających z
przepisów prawa polskiego i unijnego oraz kwestii związanych
z równością płci u min. 88BO/53K (w tym min.wskaźniki j/w)
 lepsza świadomość znaczenia własnej sylwetki i wizerunku
oraz poprawa umiejętności zadbania o nie u min. 88BO/53K
(w tym min.wskaźniki j/w).

Nazwa
projektu
Czas
realizacji
Partnerzy
Budżet
projektu
Cel główny

"Twoja droga do pracy- II edycja"
od 01.09.2012 do 28.02.2014 r.
n/d
1 165 193,63 zł [85% - Europejski Fundusz Społeczny (990414,59 zł),
15% - środki krajowe (174779,04 zł)]
Podniesienie do 28.02.2014 r. aktywności zawodowej i zdolności do
podjęcia zatrudnienia u minimum 85% osób (26 kobiet i 17
mężczyzn) w grupie 50 uczestników projektu (30 kobiet i 20
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Rezultaty

mężczyzn) do 24 roku życia z powiatu węgorzewskiego i uzyskanie
zatrudnienia przez minimum 35% uczestników projektu tj. 18 osób
(11 kobiet i 7 mężczyzn) w trakcie realizacji projektu.
Osiągnięcie zakładanego celu projektu zostanie zapewnione poprzez
osiągnięcie zakładanych we wniosku o dofinansowanie wskaźników
oraz produktów.
Wskaźniki
 26 kobiet i 17 mężczyzn w wieku 15-24 lata zakończy udział w
projekcie
 26 kobiet i 17 mężczyzn ukończy warsztaty psychologicznodoradcze oraz cykl indywidualnego doradztwa
 6 kobiet i 3 mężczyzn długotrwale bezrobotnych zakończy
udział w projekcie
 26 kobiet i 17 mężczyzn w wieku 15-24 lata ukończy szkolenia
zawodowe wypracowane w ramach IPD
 26 kobiet i 17 mężczyzn w wieku 15-24 lata ukończy staże
zawodowe wypracowane w ramach IPD
 13 kobiet i 9 mężczyzn w wieku 15-24 lata, zamieszkujących
tereny wiejskie zakończy udział w projekcie
 6 kobiet i 3 mężczyzn znajdujących się w szczególnie trudnej
sytuacji na rynku pracy zakończy udział w projekcie
 2 osoby niepełnosprawne (w tym 1 kobieta) zakończą udział w
projekcie
 11 kobiet i 7 mężczyzn podejmie zatrudnienie w trakcie
trwania projektu
Produkty
 50 deklaracji przystąpienia do projektu
 50 h warsztatów dla 50 osób
 50 zestawów materiałów szkoleniowych
 Minimum 43 zaświadczeń o ukończeniu warsztatów
 200 h tworzenia IPD dla 50 osób
 Minimum
43
zaświadczenia
o
ukończeniu
cyklu
indywidualnego doradztwa oraz ankiet ewaluacyjnych
 50 szkoleń zawodowych
 Minimum 43 certyfikaty/zaświadczenia uzyskania kwalifikacji
zawodowych
 50 wydanych skierowań na staż
 Minimum 43 zaświadczenia o ukończeniu stażu zawodowego
 50 wydanych skierowań do pracy

 3 giełdy pracy
 Minimum 18 umów
uczestników projektu

Nazwa
projektu
Czas
realizacji
Partnerzy
Budżet
projektu
Cel główny

Rezultaty

poświadczających

zatrudnienie

„Aktywni”
od 01.09.2012r. do 28.02.2014 r.
n/d
1 165 193,63 zł [85% - Europejski Fundusz Społeczny (990414,59 zł),
15% - środki krajowe (174779,04 zł)]
Podniesienie do 28.02.2014r. aktywności zawodowe i zdolności do
podjęcia zatrudnienia u min.85%os.26K/17M w grupie 50
uczestników projektu/30K/20M do 24 r.ż. z pow. braniewskiego i
uzyskanie zatrudnienia przez min.35% uczestników projektu
18os./11K/7M w trakcie realizacji projektu.
Osiągnięcie zakładanego celu projektu zostanie zapewnione poprzez
osiągnięcie zakładanych we wniosku o dofinansowanie wskaźników
oraz produktów.
Wskaźniki
 26 kobiet i 17 mężczyzn w wieku 15-24 lata zakończy udział w
projekcie
 26 kobiet i 17 mężczyzn ukończy warsztaty psychologicznodoradcze oraz cykl indywidualnego doradztwa
 6 kobiet i 3 mężczyzn długotrwale bezrobotnych zakończy
udział w projekcie
 26 kobiet i 17 mężczyzn w wieku 15-24 lata ukończy szkolenia
zawodowe wypracowane w ramach IPD
 26 kobiet i 17 mężczyzn w wieku 15-24 lata ukończy staże
zawodowe wypracowane w ramach IPD
 13 kobiet i 9 mężczyzn w wieku 15-24 lata, zamieszkujących
tereny wiejskie zakończy udział w projekcie
 6 kobiet i 3 mężczyzn znajdujących się w szczególnie trudnej
sytuacji na rynku pracy zakończy udział w projekcie
 2 osoby niepełnosprawne (w tym 1 kobieta) zakończą udział w
projekcie
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 11 kobiet i 7 mężczyzn podejmie zatrudnienie w trakcie
trwania projektu
Produkty
 50 deklaracji przystąpienia do projektu
 50 h warsztatów dla 50 osób
 50 zestawów materiałów szkoleniowych
 Minimum 43 zaświadczeń o ukończeniu warsztatów
 200 h tworzenia IPD dla 50 osób
 Minimum
43
zaświadczenia
o
ukończeniu
cyklu
indywidualnego doradztwa oraz ankiet ewaluacyjnych
 50 szkoleń zawodowych
 Minimum 43 certyfikaty/zaświadczenia uzyskania kwalifikacji
zawodowych
 50 wydanych skierowań na staż
 Minimum 43 zaświadczenia o ukończeniu stażu zawodowego
 50 wydanych skierowań do pracy
 3 giełdy pracy
Minimum 18 umów poświadczających zatrudnienie
uczestników projektu

Nazwa
projektu
Czas
realizacji
Partnerzy
Budżet
projektu
Cel główny

Rezultaty

"Lepszy start – II edycja"
od 01.10.2011r. do 31.03.2012 r.
n/d
800801,00 zł [85% - Europejski Fundusz Społeczny (680680,85 zł),
15% - środki krajowe (12120,15 zł)]
Aktywizacja społ.-zawod. min. 88os. bezrob. (80%gr.docel.) z pow.
kętrzyńskiego do 31.03.2012r.,w tym min.44BO 45+, 44os. długotr.
bezrob., 44os. zamieszkałych na ter. wiejskich, 9BO niepełnospr. i 53
kobiety, spośród których min.13 będzie pochodziło z gr. matek, które
nie wróciły do pracy po ur. dziecka.
Rezultaty twarde
 min.88BO/53K(w tym min.13K pochodzących z gr.matek,które
nie wróciły do pracy) uzyska
zaświad.ukończeniawarszt.psych.-dor.-pr.,(w tym









min.44BO45+,44BO długotr.bezrob.,44BO z ter.wiejskich i 9BO
niepełnospr.).
min.77BO/46K(w tym min.12K pochodzących z gr.matek,które
nie wróciły do pracy)zdobędzie konkretne kwal.
zawod.potwierdzonedyplomami,certyfikatami,itp.,(w tym
min.39BO45+,39BO długotr.bezrob.,39BO z ter.wiejskich i 8BO
niepełnospr.).
min.11BO/7K(w tym min.2K pochodząca z gr.matek,które nie
wróciły do pracy) znajdzie zatrud.w czasie trwania proj.,(w
tym min.6BO45+,6BO długotr.bezrob.,6BO z ter.wiejskich,2BO
niepełnospr.,2BO samotnie wych.przynajm.jednodz.do
18r.życia),oraz min.6BO/4K zostanie skierowanych na staż lub
praktyki.
wszystkie dzieci BO zainteresowanych opieką nad nimi w
trakcie trwania warszt.poznają umiejętności rozpoznawania
przemocy w rodzinie i zachowania w syt.patologicznych i
niebezp.
min.100 instyt.zajmujących się integracją społ.i rynkiem pracy
skorzysta z raportu końcowego.Pomiarem będzie ilość
oświad.otrzymania raportu,

Rezultaty miękkie
 wzrost chęci aktywnego uczestnictwa w społ.oraz nabycie
umiejętności poruszania się po rynku pracy u
min.88BO/53K(w tym min.13K pochodzących z gr.matek,które
nie wróciły do pracy, 44BO45+,44BO długotr.bezrob.,44BO z
ter.wiejskich i 9BO niepełnospr.)
 wzrost motywacji i pewności siebie w kierunku aktywnego
poszukiwania pracy u min.88BO/53K(w tym min.wskaźniki
j/w)
 większa świadomość praw i obowiązków wynikających z
przepisów prawa polskiego i unijnego oraz kwestii związanych
z równością płci u min.88BO/53K(w tym min.wskaźniki j/w)
 lepsza świadomość znaczenia wł.sylwetki i wizerunku oraz
poprawa umiejętności zadbania o nie u min.88BO/53K(w tym
min.wskaźniki j/w).
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Nazwa
projektu
Czas
realizacji
Partnerzy
Budżet
projektu
Cel główny

Rezultaty

Nazwa
projektu
Czas
realizacji
Partnerzy

"Twoja Nowa Szansa"
od 01.01.2012 do 31.12.2013r.
n/d
771170,00 zł , [85% - Europejski Fundusz Społeczny (655 494,50 zł),
15% - środki krajowe (115 675,50 zł)]
Ograniczenie
zjawiska
wykluczenia
społecznego
Osób
Niepełnosprawnych poprzez aktywizację społeczną i zawodową 70
osób niepełnosprawnych w tym 40 kobiet i 30 mężczyzn
zamieszkałych na terenie Grudziądza i pow. Grudziądzkiego, poprzez
kompleksowe wsparcie obejmujące reintegrację społecznąi
zawodową do 31.12.2013.
 40K i 30 M zaświadczenie o ukończeniu warsztatów,
certyfikaty/dyplomy
 4K i 3M Znalezienie zatrudnienia na okres co najmniej 3-mcy
przez co najmniej 10 % uczestników grupy. Zaświadczenie o
zatrudnieniu, kserokopia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej
 38K i 27M Nabycie lub podniesienie poziomu kompetencji
społecznych potrzebnych do wprawnego poruszania się na
rynku pracy przez min 65 osób niepełnosprawnych. Ankiety
wyjścia/wejścia. Zaśw. O ukończeniu warsztatów, lista
wydanych IPD,.
 38K i 27M Nabycie dopasowanych do potrzeb rynku pracy
kwal. Zawodowych. IPD, certyfikaty, dyplomy
 38K i 27M Zdobycie umiejętności przygotowywania
dokumentów aplikacyjnych i
skutecznego poszukiwania
pracy, w tym przez Internet.
 38K i 27M Poszerzenie wiedzy z zakresu autoprezentacji,
budowania wizerunku i ekonomii społecznej do 21.12.2013 r.

„Przekraczamy bariery w drodze do kariery”
od 01.03.2011r. do 29.02.2012 r.
Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim, Powiatowy

Budżet
projektu

Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim
392 977,14 zł, [85% - Europejski Fundusz Społeczny (334 030,57 zł),
15% - środki krajowe (58 946,57 zł)]

Cel główny

Zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 30 osób
niepełnosprawnych (głównie niepełnosprawnych ruchowo) z terenu
powiatów tomaszowskiego i piotrkowskiego (województwo łódzkie)

Rezultaty

100% uczestników projektu, czyli 30 osób, brało udział w
kilkudniowych warsztatach psychologicznych, doradczo-zawodowych
i z wizerunku; 100% uczestników projektu skorzystało z
indywidualnych konsultacji z psychologiem, doradcą zawodowym i
prawnikiem; 30 opracowanych Indywidualnych Planów Działania;
80% uczestników uzyskało certyfikaty i zaświadczenia o ukończeniu
kursów zawodowych, które pozwoliły na podniesienie kwalifikacji
zawodowych, umożliwiających znalezienie pracy; 6 uczestników
projektu znalazło pracę w czasie trwania projektu; 24 osoby
ukończyły kursy zawodowe.

Nazwa
projektu
Czas
realizacji
Partnerzy
Budżet
projektu
Cel główny

Rezultaty

" Akcja konsultacja!"
od 01.09.2012 do 30.09.2014r.
Urząd Miasta Torunia
90% - Fundusz dla organizacji pozarządowych grantu blokowego
szwajcarsko-polskiego programu współpracy (254 826zł), 10% wkład własny (28 314zł), całkowity budżet projektu – 283 140zł
Wzrost motywacji do uczestnictwa w konsultacjach społecznych oraz
promocja idei konsultacji społecznych adresowany do szerokiej grupy
docelowej, którą stanowią mieszkańcy Torunia.
 Wzrost wiedzy i kompetencji w zakresie dialogu społecznego,
komunikacji oraz prawnych i społecznych uwarunkowań
konsultacji wśród 30 pracowników UMT, w tym co najmniej 15
kobiet do 30.09.2014r.
 Wzrost w/w wiedzy i kompetencji wśród 40 lokalnych liderów
społecznych, w tym co najmniej 20 kobiet, do 30.09.2014r.
 Wzrost w/w wiedzy i kompetencji wśród 100 uczniów toruńskich
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szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w tym, co najmniej 50
dziewczyn, do 30.09.2014r.
 Stworzenie i utrzymanie punktu konsultacyjnego i informacyjnego
dla mieszkańców Torunia do 30.09.2014r.
 Stworzenie spójnej kampanii społecznej w Toruniu, dotyczącej
konsultacji społecznych do 30.09.2014r.
 Przeprowadzenie 3 edycji konsultacji społecznych oraz 5 edycji
kawiarni obywatelskiej dla mieszkańców Torunia do 30.09.2014r.

Nazwa
projektu
Czas
realizacji
Partnerzy
Budżet
projektu
Cel główny

Rezultaty

"Terapia Kulturą"
od 01.03.2013 do 31.07.2012 r.
n/d
18260,00 zł [w tym dotacja 12710,00 zł środki własne 5550,00 zł]
Rozwój kompetencji kulturalnych i artystycznych połączonych z
terapią odwykową min. 10 dzieci i młodzieży z CMOLU w okresie od
01.03.2012 do 30.09.2012 poprzez wprowadzenie innowacyjnych
narzędzi i metod edukacji kulturalnej w terapii uzależnień (również
nowych technologii) oraz zbudowanie autorskiej metodologii pracy z
osobami uzależnionymi. Zadanie adresowane jest do grupy wiekowej
12-18 lat.
Rezultaty twarde:
 Min. 90% grupy docelowej ukończy cały cykl warsztatów
kulturalno-artystycznych;
 Min. 75 % grupy docelowej nabędzie podstawowe
umiejętności praktyczne w każdym z pól przedmiotowych
warsztatów;
 Min. 75 % grupy docelowej pozna podstawowe informacje
dotyczące treści pól warsztatowych
 Min. 75% grupy docelowej zwiększy motywację i swoja wiarę
w siebie i swoje możliwości
 Min. 75% grupy docelowej nabędzie umiejętności twórczego
współdziałania z rówieśnikami oraz potrzebę uczestnictwa w
zajęciach twórczych
 Wypracowanie metodologii pracy w ramach kulturoterapii z

młodzieżą uzależnioną
Rezultaty miękkie:
 wzrost zdolności interpersonalnych i komunikacyjnych
 zauważenie innych perspektyw w otaczającym świecie
 większe zrozumienie dla współczesnej kultury i jej przejawów
 większa afirmacja własnej podmiotowości, także na polu
kultury i sztuki
 przenoszenie nowych postaw i perspektyw na najbliższe
otoczenie
Nazwa
projektu
Czas
realizacji
Partnerzy
Budżet
projektu
Cel główny

Rezultaty

"Pięć Zmysłów Kultury"
od 01.03.2013 do 31.07.2012 r.
n/d
17195 zł [w tym dotacja 12000 zł, środki własne 3670 zł, wkład
osobowy 1525 zł]
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz zapobieganie wśród
ludzi młodych dysfunkcjom społecznym poprzez rozwój kompetencji
kulturalnych i społecznych 20 dzieci i młodzieży zamieszkałych na
terenie Starego Miasta i/lub Bydgoskiego Przedmieścia w okresie od
01.03.2012 do 30.09.2012 poprzez realizację zadań o charakterze
edukacyjno-społecznym.
Rezultaty twarde:
 Min. 80% grupy docelowej ukończy cały cykl warsztatów
kulturalno-artystycznych;
 Min. 75 % grupy docelowej nabędzie podstawowe
umiejętności praktyczne w co najmniej 3 z 4 pól
przedmiotowych warsztatów;
 Min. 75 % grupy docelowej pozna podstawowe informacje
dotyczące treści z co najmniej 3 z 4 pól warsztatowych
 Min. 75% grupy docelowej zwiększy motywację i swoja wiarę
w siebie i swoje możliwości
 Min. 75% grupy docelowej nabędzie umiejętności twórczego
współdziałania z rówieśnikami oraz potrzebę uczestnictwa w
zajęciach twórczych
Rezultaty miękkie:
 wzrost zdolności interpersonalnych i komunikacyjnych
20

 zauważenie innych perspektyw w otaczającym świecie
 większe zrozumienie dla współczesnej kultury i jej przejawów
 większa afirmacja własnej podmiotowości, także na polu
kultury i sztuki
 przenoszenie nowych postaw i perspektyw na najbliższe
otoczenie
Nazwa
projektu
Czas
realizacji
Partnerzy
Budżet
projektu

"Młodzi Aktywni"
od 01.01.2012 do 31.12.2013r.
n/d
1 124 656,31 zł
85% - Europejski Fundusz Społeczny (955 957,86 zł), 15% - środki
krajowe (168 698,45 zł)

Cel główny

Wzrost aktywności zawodowej i zdolności do podjęcia zatrudnienia u
100% uczestników projektu 30K i 20M z gmin powiatu brodnickiego
oraz objęcie działaniami aktywnej integracji i uzyskanie zatrudnienia
przez min. 20% uczestników projektu 10os. 6K/4M do 28.02.2014 r.

Rezultaty

Nabycie kompetencji społ. Potrzebnych do znalezienia zatrudnienia
przez 50 uczestników projektu 30K i 20M – Ankiety
ewal./wej./wyj./kwest.doradcze, zaśw. o ukończeniu warsztatów i
cyklu ind. Doradz./pomiar ciągły.
Nabycie dopasowanych do potrzeb rynku pr.kwalif.zaw.przez 50
uczestników proje. 30K i 20M – IPD, certyfikaty.
Podniesienie do 28.01.2014 r. doświad. I kwalifikacji zawodowych
przez 50 ucz. proj. 30K i 20M poprzez uczestnictwo w stażach
zawodowych – IPD, um. stażowe, zaśw. ukończ. stażu
Podjęcie zatrud.przez min. 10os. 6K i 4M do 28.02.2014 r. – Kopia
umowy o pracę/ cyw.-praw., zaświadczenie z miejsc pracy.

DZIAŁANIA NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

Nazwa
projektu
Czas
realizacji
Partnerzy
Budżet
projektu
Cel główny

Rezultaty

"Toruńska Akademia Kadr Kultury"
od 01.03.2013 do 31.07.2012 r.
n/d
7166,00 zł
Zwiększenie kompetencji zawodowych min. 15 osób (do 30 os)
wzbogacenie wiedzy oraz praktyki w aspekcie funkcjonowania
nowoczesnych instytucji kultury. Zdobycie nowych umiejętności z
zakresu m.in. strategii i zarządzania strategicznego, fundraisingu,
nowych mediów i komunikacji internetowej, public relations w
okresie od 01.03.2012 do 31.07.2012
Rezultaty twarde:
 Min. 50% grupy docelowej ukończy projekt;
 Min. 30 osób (max. 60) uzyska zaświadczenie o ukończeniu 1 z
6 warsztatów tematycznych
 Min. 15 osób (max. 90) nabędzie podstawową wiedzę
praktyczną odnośnie każdego z 6 pól warsztatowych
 Powstanie publikacja realizowana przez panel ekspercki
 Powstanie strona internetowa w postaci bloga
 Wypracowanie wzoru identyfikacji wizualnej
 Przeprowadzenie 7 specjalistycznych szkoleń eksperckich (w
tym 3 dwudniowe) w każdym weźmie udział min. 13 osób.
Rezultaty miękkie:
 min. 15 osób zwiększy swoją wiedzę odnośnie własnych
predyspozycji zawodowych
 min. owy osób (max. 90) wzrośnie motywacja do pracy
 min. 15 osób (max. 90) podniesie swoje kompetencje w 1 z 6
pól warsztatowych
 min. 15 osób (max. 90) zostanie wyposażona w kompetencje,
które następnie mogą zostać wykorzystane przy organizacji
wydarzeń kulturalnych i pracy w instytucjach kultury
 wzrost chęci uczestnictwa oraz współtworzenie wydarzeń
kulturalno-artystycznych miasta i ich animacji
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Nazwa
projektu
Czas
realizacji
Partnerzy
Budżet
projektu

„SERWIS INFORMACYJNO-PROMOCYJNY KULTURALNY TORUŃ”

Cel główny

Promocja kultury - informowanie torunian i turystów o wydarzeniach
kulturalnych odbywających się w grodzie Kopernika, a także
poszerzenie pola działalności o nowe dla serwisu nośniki informacji,
które oferuje Internet drugiej dekady XXI wieku.
Serwis został rozszerzony o następujące funkcjonalności: połączenie z
serwisami społecznościowymi (Facebook, Youtube, Twitter), tłumacz
Google, blog, baza twórców, dostosowanie serwisu do potrzeb osób
niepełnosprawnych; zmiana layoutu - inne, już istniejące działy,
zostały dostosowane do nowego wyglądu graficznego strony i
sprzężone z zaimplementowanymi możliwościami technicznymi oraz
nowymi działami. rezultat 1000 unikalnych wejść dziennie do końca
2011 r. nie został w pełni osiągnięty, co wiąże się przede wszystkim z
uruchomieniem kanału Kulturalnego Torunia na portalu
społecznościowymFacebook, gdzie Kulturalny Toruń ma blisko 5 000
fanów na stronie typu 'fanpage', co jest ewenementem w skali
Torunia, i gdzie aktualnie koncentruje się największa aktywność
użytkowników serwisu. W ramach projektu Fundacja Stabilo
współpracowała w 20112 roku z dziennikarzami oraz osobami
zajmującymi się technicznymi pracami w redakcji, z którymi
podpisała umowy wolontariackie lub którym, w zależności od
wykonywanych prac, wystawiła legitymacje prasowe.

Rezultaty

od 01.03.2012 do 31.12.2012
n/d
29 150 ,00 zł [68,62% - Gmina Miasta Toruń (20 000 zł), 31,38% środki własne (9 150 zł)]

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej
celów, co znaczy, iż działalność ta ma charakter pomocniczy wobec działalności
statutowej. Fundacja prowadzi działalność szkoleniową przede wszystkim z zakresu
fundraisingu, a w szczególności problematyki pozyskiwania funduszy na działalność
NGO. Fundacja prowadzi także warsztaty z problematyki związanej z zarządzaniem
organizacjami, biznesplanami, działalnością gospodarczą oraz przedsiębiorstwami
społecznymi. Drugim ważnym filarem działalności gospodarczej fundacji jest
projektowanie identyfikacji wizualnej firm komercyjnych, organizacji pozarządowych i
in.
PODSUMOWANIE
Fundacja Stabilo w roku 2012 realizowała łącznie 12 projektów, z których aż 10
było dedykowane osobom wykluczonym społecznie. Te oraz pozostałe inicjatywy są
efektem realizowania celów statutowych organizacji. Dzięki zaangażowaniu w życie
miasta, regionu oraz innych województw, Fundacja Stabilo daje wyraz nie tylko swojej
aktywności, ale również dostarcza dobrych praktyk dla innych NGO, z których warto
skorzystać, aby móc efektywniej prowadzić działania w podobnych obszarach.
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