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Pracownicy/ce fundacji:
Broniszewska Agata, asystentka techniczna projektów/koordynatorka projektów
Broniszewski Łukasz, koordynator projektów
Dorenda – Zaborowicz Marta, koordynatorka projektów/asystentka techniczna projektu
Dowgiałło Leszek, asystent techniczny projektu
Grabowska Justyna, asystentka techniczna projektu
Kościukiewicz Karolina, specjalistka ds. rozliczeń i monitoringu
Marciszewska Agata, asystentka techniczna projektu
Mucharska Milena, specjalistka ds. rozliczeń i monitoringu
Rogalewicz Katarzyna, specjalistka ds. rozliczeń i monitoringu
Rogalewicz Grzegorz, specjalista ds. rozliczeń
Róg Paulina, asystentka techniczna projektu/specjalistka ds. rozliczeń/koordynatorka
projektu
Stachurska Monika, specjalistka ds. rozliczeń i monitoringu, koordynatorka projektów
Wojciechowski Maciej, koordynator projektów
Woźniak Marcel, redaktor naczelny portali internetowych, specjalista ds. promocji
Wróblewski Łukasz , asystent techniczny projektu
Trenerzy/rki i eksperci/tki:
Borzyszkowski Marek, prelegent
Bydelska Agnieszka, doradczyni zawodowa
Dąbrowska Agnieszka, doradczyni zawodowa
Dobrolubow Lidia, doradczyni zawodowa
Fenske Aleksandra, pośredniczka pracy
Frączak Piotr, ekspert
Kabała Monika, pośredniczka pracy
Kaczmarek Michał, psycholog-terapeuta
Kołacz Paweł, ekspert
Łowicki Marcin, prelegent
Martela Borys, specjalista ds. konsultacji społecznych
Ptaszek Małgorzata, prelegentka
Rzepka Piotr, radca prawny
Saik Bogusława Iwona, psycholożka
Smok Magdalena, kadrowa
Sójka Małgorzata, doradca
Wiśniewski Janusz, ekspert

Inni współpracownicy:
Bryła Klaudia, korektorka
Wróblewski Jakub, administrator
Antecka Joanna, grafik
Nadieżda Ungurjanu – sprzątanie
Krzysztof Warda – programista
Agnieszka Jurkowska
Pokornowski Domink
Waldemar Jonik – programista
Katarzyna Jankowska
Marta Lewalska – stażystka
Justyna Tyszka-Rochna -księgowa

WOLONTARIUSZE/KI
Łukasz Broniszewski
Magdalena Abramczyk
Marta Dąbrowska
Magdalena Dylewska
Marcin Kalk
Małgorzata Strzyżewska
Maja Januszewska
Iga Skowrońska
Katarzyna Janowska
Karolina Bednarek
Kamil Giedrojć
Krzysztof Marcińczak
Janczak Justyna
Izabela Auguścińska
Danuta Tuchowska
Paulina Teresa Berlińska
Klaudia Bryła
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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 adaptując je 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 miejskiego portalu
społecznościowego orbiToruń.pl. 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 2014 Fundacja Stabilo realizowała 6 projektów mających na celu
aktywizację społeczną osób z grup wykluczonych społecznie lub zagrożonych
wykluczeniem społecznym. Zadania finansowane były głównie ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W 2014 roku Fundacja
Stabilo kontynuowała projekt finansowany z Funduszy szwajcarskich, skierowany do
społeczności lokalnej, oraz projektu ukierunkowanego na rewitalizację społeczności
lokalnej, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego. Kontynuowane były projekty współfinansowane ze środków
Gminy Miasta Torunia, na rzecz społeczności lokalnej.
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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.









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 2014
PORADY PRAWNE
Fundacja Stabilo w ramach prowadzonej działalności statutowej w roku 2014
świadczyła swoim beneficjentom bezpłatne porady prawne. W roku objętym niniejszym
sprawozdaniem udzielono 10 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.
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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 15 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.

AKTYWIZACJA OSÓB WYKLUCZONYCH LUB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM
SPOŁECZNYM
W roku 2014 Fundacja Stabilo realizowała 6 projektów mających na celu
aktywizację osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Zadania były adresowane przede wszystkim do osób do 25 roku życia, bezrobotnych,
oraz osób niepełnosprawnych. Dofinansowane były ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Nazwa
projektu
Czas
realizacji
Partnerzy
Budżet
projektu
Cel główny

Rezultaty

"Aktywni – II edycja"
od 01.07.2013 r. do 30.06.2014 r.
n/d
986 940,92 zł [85% - Europejski Fundusz Społeczny (838 899,78 zł),
15% - środki krajowe (148 041,14 zł)]
Wzrost aktywności zawodowej i społecznej 50 osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym 35 K/15M w wieku 15-30 l. z gmin:
Braniewo, Frombork, Lelkowo, Pieniężno, Płoskinia, Wilczęta powiatu
braniewskiego w okresie do 30.06.2015 r.
Rezultaty twarde:
 Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które
zakończyły udział w projekcie: min. 35 K, 15 M.
 Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które w
okresie do 3 m-cy od zakończenia udziału w projekcie podjęły
zatrudnienie: min. 7 K, 3 M.
 Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które
zakończyły udział w warsztatach doradczo – zawodowych: min. 35
K, 15M.
 Liczba osób, które otrzymały wsparcie w ramach instytucji ekonomii
społecznej: min. 35 K, 15 M.
 Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które
zakończyły udział w pośrednictwie pracy: min. 35 K, 15 M.
 Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które
zakończyły udział w stażach zawodowych: min. 35 K, 15 M.
 Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które
zakończyły udział w indywidualnym poradnictwie psychologicznym:
min. 35 K, 15 M.
 Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które
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zakończyły udział w warsztatach psychologicznych: min. 35 K, 15 M.

Rezultaty miękkie:
 wzrost umiejętności poruszania się po rynku pracy i doświadczenia
zawodowego 50 os. 35K/15M w wieku 15-30 lat z gmin (Braniewo,
Frombork, Lelkowo, Pieniężno, Płoskinia, Wilczęta) pow.
braniewskiego w okresie do 30.06.2015 r.
 nabycie, zmiana lub podniesienie kwalifikacji zawodowych przez 50
os. 35K/15M w wieku 15-30 lat z gmin (Braniewo, Frombork,
Lelkowo, Pieniężno, Płoskinia, Wilczęta) pow. braniewskiego w
okresie do 30.06.2015 r.
 wzrost poczucia własnej wartości przez 50 os. 35K/15M w wieku
15-30 lat z gmin (Braniewo, Frombork, Lelkowo, Pieniężno,
Płoskinia, Wilczęta) pow. braniewskiego w okresie do 30.06.2015 r.

Nazwa
projektu
Czas
realizacji
Partnerzy
Budżet
projektu
Cel główny

Rezultaty

"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
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 poświadczających zatrudnienie
uczestników projektu
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Nazwa
projektu
Czas
realizacji
Partnerzy
Budżet
projektu
Cel główny

Rezultaty

„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
 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

Nazwa
projektu
Czas
realizacji
Partnerzy
Budżet
projektu
Cel główny

 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
"Pracuję-Zyskuję"
od 01.08.2014r. do 30.06.2014 r.
n/d
631 483,29 zł [85% - Europejski Fundusz Społeczny (536760,80 zł), 15% środki krajowe (94722,49 zł)]
Wzrost aktywności zawodowej i zdolności do podjęcia zatrudnienia
u 40 osób (32 kobiet i 8 mężczyzn) w tym 39 osób (31 kobiet i 8
mężczyzn) do 25 roku życia z kategorii NEET z powiatu
chełmińskiego do 30.06.2015r. i uzyskanie zatrudnienia przez
minimum 45 % uczestników projektu (18 osób: 11 kobiet, 7
mężczyzn)

Rezultaty

Rezultaty twarde:
o

(32 kobiet i 8 mężczyzn) w tym 39 osób (31 kobiet i 8
mężczyzn) do 25 roku życia z kategorii NEET, które
zakończyły udział w projekcie

o

(32 kobiet i 8 mężczyzn) w tym 39 osób (31 kobiet i 8
mężczyzn) do 25 roku życia z kategorii NEET ukończy
warsztaty

psychologiczno-doradcze

oraz

cykl

indywidualnego doradztwa
o

(32 kobiet i 8 mężczyzn) w tym 39 osób (31 kobiet i 8
mężczyzn) do 25 roku życia z kategorii NEET ukończy
szkolenia

zawodowe
14

wypracowane

w

ramach

Indywidualnego Planu Doradczego
o

32 kobiet i 8 mężczyzn w tym 39 osób (31 kobiet i 8
mężczyzn) do 25 roku życia z kategorii NEET ukończy staże
zawodowe wypracowane w ramach Indywidualnego Planu
Doradczego

o

18 osób: 11 kobiet, 7 mężczyzn podejmie zatrudnienie w
wyniku uzyskanego w ramach projektu wsparcia

o

25 kobiet i 6 mężczyzn zamieszkujących tereny wiejskie
zakończy udział w projekcie

o

14 kobiet i 4 mężczyzn długotrwale bezrobotnych zakończy
udział w projekcie

o

25 kobiet i 6 mężczyzn do 25 roku życia z kategorii NEET
znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku
pracy, które ukończą udział w projekcie

Rezultaty miękkie:
o

Nabycie

kompetencji

społecznych

potrzebnych

do

znalezienia zatrudnienia przez 40 osób (32 kobiet i 8
mężczyzn) w tym 39 osób (31 kobiet i 8 mężczyzn) do 25
roku życia z kategorii NEET do 30.06.2015
o

Nabycie dopasowanych do potrzeb rynku pracy kwalifikacji
zawodowych przez 40 osób (32 kobiet i 8 mężczyzn) w tym
39 osób (31 kobiet i 8 mężczyzn) do 25 roku życia z kategorii

o

NEET do 30.06.2015
Podniesienie doświadczenia i kwalifikacji zawodowych u 40
osób (32 kobiet i 8 mężczyzn) w tym 39 osób (31 kobiet i 8
mężczyzn) do 25 roku życia z kategorii NEET do 30.06.2015
poprzez uczestnictwo w stażach zawodowych

o

Podjęcie zatrudnienia przez minimum 45 % uczestników
projektu (18 osób: 11 kobiet i 7 mężczyzn) z kategorii NEET
do 3 miesięcy od daty zakończenia udziału w projekcie

Nazwa
projektu
Czas
realizacji
Partnerzy
Budżet
projektu
Cel główny

"Pokonujemy bariery w drodze do kariery"
od 01.03.2013r. do 28.02.2015 r.
n/d
710161,,26 zł [85% - Europejski Fundusz Społeczny (603637,07 zł), 15% środki krajowe (106524,19 zł)]
Wzrost

aktywności

zawodowej

i

społecznej

36

osób

niepełnosprawnych (26 kobiet i 14 mężczyzn) w wieku 15-64 lata z
gmin: Kętrzyn, Korsze, Reszel, Barciany, Srokowo w okresie do
28.02.2015

Rezultaty

Rezultaty twarde:
 Liczba osób niepełnosprawnych, które zakończyły udział w
projekcie – 36 osób (22 kobiety, 14 mężczyzn), odpowiada celowi
głównemu
 Liczba osób niepełnosprawnych, które w okresie do 3 m-cy od
zakończenia udziału w projekcie podjęły zatrudnienie – 8 osób (5
kobiet, 3 mężczyzn
 Liczba osób niepełnosprawnych, dla których opracowano IPD – 36
osób (22 kobiety, 14 mężczyzn)
 Liczba osób niepełnosprawnych, które zakończyły udział w
warsztatach doradczo-zawodowych – 36 osób (22 kobiety, 14
mężczyzn)
 Liczba osób niepełnosprawnych, które zakończyły udział w
warsztatach z zakresu ekonomii społecznej – 36 osób (22 kobiety,
14 mężczyzn)
 Liczba osób niepełnosprawnych, które zakończyły udział w
pośrednictwie pracy – 36 osób (22 kobiety, 14 mężczyzn)
 Liczba osób niepełnosprawnych, które zakończyły udział w stażach
zawodowych – 36 osób (22 kobiety, 14 mężczyzn)
 Liczba osób niepełnosprawnych, które zakończyły udział w
szkoleniach zawodowych – 36 osób (22 kobiety, 14 mężczyzn)
 Liczba osób niepełnosprawnych, które zakończyły udział w
indywidualnym poradnictwie psychologicznym – 36 osób (22
kobiety, 14 mężczyzn)
 Liczba osób niepełnosprawnych, które zakończyły udział w
warsztatach psychologicznych – 36 osób (22 kobiety, 14 mężczyzn)
Rezultaty miękkie:

16

 wzrost umiejętności poruszania się po rynku pracy i
doświadczenia zawodowego 36 osób niepełnosprawnych (22
kobiet, 14 mężczyzn) w wieku 15-64 lata z gmin: Kętrzyn,
Korsze, Reszel, Barciany, Srokowo w okresie do 28.02.2015
 nabycie, zmiana lub podniesienie kwalifikacji zawodowej przez
36 osób niepełnosprawnych (22 kobiet, 14 mężczyzn) w wieku
15-64 lata z gmin: Kętrzyn, Korsze, Reszel, Barciany, Srokowo
w okresie do 28.02.2015
 wzrost poczucia własnej wartości przez 36 osób
niepełnosprawnych (22 kobiet, 14 mężczyzn) w wieku 15-64
lata z gmin: Kętrzyn, Korsze, Reszel, Barciany, Srokowo w
okresie do 28.02.2015

Nazwa
projektu
Czas
realizacji
Partnerzy
Budżet
projektu
Cel główny

Rezultaty

"Młodzi Aktywni"
od 01.10.2012 r. do 30.04.2014 r.
n/d
804 901,00 zł [85% - Europejski Fundusz Społeczny (684 165,85 zł),
15% - środki krajowe (120 735,15 zł)]
Wzrost aktywności zawodowej i zdolności do podjęcia zatrudnienia u
100% uczestników projektu 30K/20M do 25 lat z gmin powiatu
brodnickiego oraz objęcie działami aktywnej integracji i uzyskanie
zatrudnienia przez min. 20% uczestników projektu (10os./6K/4M) do
30.04.2014 r.
Rezultaty twarde:
 Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które
zakończyły udział w projekcie: 50 (30K/20M)
 Liczba osób z terenów wiejskich, które zakończyły udział w
projekcie: 40 (24K/16M)
 Liczba osób długotrwale bezrobotnych, które zakończyły udział w
projekcie: 11(7K/4M)
 Liczba osób niepełnosprawnych, które zakończyły udział w
projekcie: 2 (1K/1M)
 Liczba osób, które otrzymały wsparcie w ramach instytucji








ekonomii społecznej: 50 (30K/20M)
Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku 15-25
lat, które zakończyły udział w projekcie: 50 (30K/20M)
Liczba K i M, którzy ukończyli warsztaty psychologiczno-doradcze
oraz cykl indywidualnego doradztwa: 50 (30K/20M)
Liczba K i M, którzy ukończyli szkolenia zawodowe wypracowane w
ramach IPD: 50 (30K/20M)
Liczba K i M, którzy ukończyli staże zawodowe wypracowane w
ramach IPD: 50 (30K/20M)
Liczba osób, które w wyniku uzyskanego w ramach projektu
wsparcia podjęły zatrudnienie: 10 (6K/4M)
Liczba osób uzależnionych od alkoholu i innych środków
odurzających po zakończonym procesie leczenia/terapii, które
zakończyły udział w projekcie: 8 (5K/3M)

Rezultaty miękkie:
 Nabycie kompetencji społecznych potrzebnych do znalezienia
zatrudnienia przez 50 uczestnikow projektu 30K/20M do
30.04.2014r.
 Nabycie dopasowanych do potrzeb rynku pracy kwalifikacji
zawodowych przez 50 uczestnikow projektu 30K/20M do
30.04.2014r.
 Podniesienie do 28.02.2014 doswiadczenia i kwalifikacji
zawodowych przez 50 uczestnikow projektu 30K/20M poprzez
uczestnictwo w stazach zawodowych
 Podjęcie zatrudnienia przez min. 10os./6K/4M(20% grupy
docelowej) 30.04.2014r.
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DZIAŁANIA NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ
Nazwa
projektu
Czas
realizacji
Partnerzy
Budżet
projektu

" 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

Cel główny

Wzrost motywacji do uczestnictwa w konsultacjach społecznych oraz
promocja idei konsultacji społecznych adresowany do szerokiej grupy
docelowej, którą stanowią mieszkańcy Torunia. Promowanie wartości
społeczeństwa obywatelskiego, aktywnie włączającego się w proces
podejmowania decyzji wiążących dla jego członków i otoczenia. Projekt
zakłada zarówno działania związane z edukacją obywatelską jak też z
działaniami kontrolnymi i związanymi bezpośrednio
z partycypacją
obywateli w polityce publicznej.

Rezultaty

 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
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

" Mamo-bądź Przedsiębiorcza!"
od 01.05.2014 do 31.07.2014r.
Urząd Miasta Torunia
8474,72 zł -64,97 % (Gmina Miasta Torunia) 4598 zł- 35,03 % Fundacja
Stabilo
zadania była aktywizacja społeczno-zawodowa 20 kobiet bezrobotnych,
zamieszkujących miasto Toruń do 31.07.2014 roku. W związku ze zmianą,
ustalono zmianę grupy z 20 na 9 kobiet. Zatem zaktywizowano społecznie i
zawodowo 9 kobiet bezrobotnych zamieszkujących miasto Toruń do
31.07.2014 r.
- zdobycie umiejętności przygotowywania dokumentów aplikacyjnych i
skutecznego poszukiwania pracy (w tym przez Internet) przez 20 osób
bezrobotnych (20 kobiet) zamieszkujących miasto Toruń;
- zwiększenie motywacji do podjęcia pracy zawodowej lub założenia
własnej działalności gospodarczej przez 20 osób bezrobotnych (20 kobiet),
zamieszkujących miasto Toruń;
- zwiększenie kompetencji społecznych u 20 osób bezrobotnych (20 kobiet),
zamieszkujących miasto Toruń.

Nazwa
projektu
Czas
realizacji
Partnerzy
Budżet
projektu

"orbiToruń.pl"
od 01.01.2014r. do 31.12.2015 r.
Urząd Miasta Torunia
76560,00 zł -67,79 % (Gmina Miasta Torunia) 363800zł- 32,21 % Fundacja
Stabilo

Cel główny

Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez prowadzenie i rozwój
miejskiego portalu społecznościowego orbiToruń.pl na terenie miasta
Torunia.

Rezultaty

Rezultaty trwałe:
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Utworzenie panelu ekspertów
Baza teleadresowa lokalnych NGO, zawierająca co najmniej 50
podmiotów
Utworzenie wizytówek- profili dla co najmniej 50 NGO
Utworzenie przestrzeni do zamieszczani aktualnych informacji na
temat działalności, imprez i wydarzeń
Utworzenie newslettera i kanału RSS powiązanego z publikowanymi
zasobami danych informacyjnych
Utworzenie bazy dokumentów, formularzy, protokołów z obrad oraz
aktualnych informacji dot. Współpracy miasta z NGO
Utworzenie miejsca do publikacji ogłoszeń o konkursach, dotacjach,
grantach dla NGO
Utworzenie bazy wiedzy na temat możliwości współpracy miasta z
NGO
Utworzenie powiazań z serwisem konsultacji społecznych
Utworzenie modułu FAQ
Utworzenie bazy wolontariatu miejskiego, zawierającego co najmniej
30 ofert
Wdrożenie systemu wolnego licencjonowania i informacji dotyczącej
możliwości zawierania partnerstw przy realizacji projektów.
Rezultaty miękkie:
Większe zainteresowanie Toruniem wśród internautów
Lepsza promocja
toruńskich NGO

oraz

większa

rozpoznawalność

aktywności

Lepsza promocja i informacja odn. Toruńskich ofert wolontariatu

Wyższy stopień identyfikacji użytkowników portalu ze swoim
miastem oraz różnymi wspólnotami i społecznościami lokalnymi
Lepsza promocja i większa rozpoznawalność polityki samorządowej,
jej celów oraz rezultatów, a także metod współtworzenia jej
Lepsza promocja
i większa rozpoznawalność problematyki
współpracy pomiędzy stronami publiczną, pozarządową i prywatną
Udział w tworzeniu i rozwijaniu nowego sektora artystycznego
wpisanego w obszar pomiędzy Trzema Wieżami tj. Basztą Gołębnik,
Bramą Klasztorną i Krzywą Wieżą, gdzie znajduje się Redakcja
Portalu.

Nazwa
projektu
Czas
realizacji
Partnerzy

„Rewitalizacja Społeczna Bydgoskiego Przedmieścia”
od 01.12.2013r. do 31.11.2014 r.
Liderem projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu.
Realizacja odbywa się we współpracy z organizacjami
pozarządowymi Fundacją Stabilo oraz Fundacją Fabryką UTU.

Budżet
projektu

1 188 616 zł [85% - Europejski Fundusz Społeczny - 1 010 323,60 zł, 15% środki krajowe 178 292,40zł]

Cel główny

Celem programu społecznej rewitalizacji jest integracja i przeciwdziałanie
wykluczeniu społ. 315 mieszkańców z obszaru kryzysowego dzielnicy
Bydgoskiego Przedmieścia

Rezultaty

Rezultaty twarde po stronie FS:
przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 20 BO
przeprowadzenie staży dla 20 BO
prowadzenie Ośrodka Aktywizacji Zawodowej
przeprowadzenie 288 godzin poradnictwa
mieszkańców Bydgoskiego Przedmieścia
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prawnego

dla

Rezultaty miękkie:
- aktywizacja społeczną, obywatelska, edukacyjna i zawodowa
lokalnej społeczności.
- wzmocnienie samodzielności ogólno życiowej mieszkańców BP,
dzięki wsparciu ze strony zespołu profesjonalnych doradców i
terapeutów
- wzrost kompetencji rodzicielskich i wychowawczych rodziców
borykających się z problemami w tym zakresie. Przygotowanie do
efektywnego działania rodzin pomocowych
- wyłonienie oraz wsparcie szkoleniowe naturalnych liderów lokalnej
społeczności
- wzrost kompetencji zawodowych dzięki szkoleniom podnoszącym
posiadane kwalifikacje lub wyposażającym w nowe kompetencje
zawodowe
- wzrost atrakcyjności na rynku pracy poprzez odbycie staży
zawodowych
- zmianę dotychczasowych nawyków spędzania czasu wolnego,
rozbudzanie ducha kreatywności i twórczego podejścia do
rzeczywistości wśród dzieci i młodzieży,

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
innych.

PODSUMOWANIE
Fundacja Stabilo w roku 2014 realizowała łącznie 9 projektów, z których aż 7
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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