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1) Dane rejestracyjne fundacji
Nazwa: Fundacja EMIC
Adres siedziby: ul. Podgórna 50/2, 87-100 Toruń
Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 10.11.2011
Numer KRS: 0000401735
Numer REGON: 341206915
Prezes Zarządu : Przemysław Mariusz Wyciechowski
Członek Zarządu: Sylwia Żulewska, Radosław Paweł Wyciechowski
W 2016 roku, decyzją uchwały numer 4/2016 do zarządu fundacji wpisany został Radosław Paweł Wyciechowski (2.03.2016).
Decyzją uchwały numer 5/2016 Anna Stramowska została wypisana z zarządu fundacji (2.03.2016)
Celami Fundacji są:
1.
Rozwój i promocja nauk antropologicznych i społecznych;
2.
Rozwój i wspieranie działalności społecznej i edukacyjnej na rzecz kultury, dialogu międzykulturowego i dziedzictwa kulturowego.
3.
Udzielanie pomocy społecznej, prawnej, psychologicznej, humanitarnej i rozwojowej na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu
społecznemu w Polsce i na świecie;
4.
Organizacja wydarzeń artystycznych oraz wspieranie działalności artystycznej;
5.
Wspieranie rozwoju społecznego i ekonomicznego mieszkańców miast i wsi.
Zakres działania :
Fundacja może prowadzić odpłatną działalność statutową lub/i działalność gospodarczą, z których przychód w całości przeznaczony jest na
działalność statutową. Zakres prowadzonej działalności gospodarczej określany jest uchwałą zarządu.

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

a) Projekt „Polski dodaj do znajomych” to roczne działanie integracyjno- edukacyjne, którego celem było wyposażenie migrantów w
podstawowe zdolności językowe, umożliwiające odnalezienie się w polskiej rzeczywistości, oraz zaznajomienie przybyłych
cudzoziemców i cudzoziemek z kulturą polską.
Data realizacji: 1.01.2016 – 31.12.2016
Miejsce realizacji: Toruń, Bydgoszcz – województwo kujawsko – pomorskie
Źródło finansowania: Fundusz Azylu Migracji i Integracji, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Budżet Państwa
Budżet projektu: 150 939,74 zł
Zrealizowane działania, podjęte w ramach projektu:
➢ Lekcje języka polskiego w Toruniu i Bydgoszczy
➢ Spotkania integracyjne
➢ Wsparcie Konsultanta ds. obywatelskich
Ilościowe podsumowanie z realizacji projektu:

Działanie

Liczba

Liczba osób która wzięła udział w kursach języka polskiego
Liczba beneficjentów którym został sfinansowany egzamin i certyfikat z języka polskiego jako

96
6

Rodzaj
miary
osoba
osoba

obcego
Liczba osób które wzięły udział w spotkaniach integracyjnych
Liczba porad Konsultanta ds. obywatelskich
Liczba godzin kursów języka polskiego
Liczba zorganizowanych spotkań integracyjnych
Liczba godzin porad udzielonych przez konsultanta
Liczba osób która wzięła udział w projekcie korzystając min. z 1 działania

93
44
824
8
96
100

osoba
porada
godzina
spotkanie
godzina
osoba

Liczba osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno - prawnych przy realizacji projektu

6

osoba

b) Projekt „Uchodźcy mają głos!” to dwuletni projekt, którego głównym celem było wsparcie procesu integracji ze społeczeństwem
polskim cudzoziemców oczekujących na nadanie statusu uchodźcy w ośrodku w Grupie k. Grudziądza poprzez działania preintegracyjne skierowane do cudzoziemców; oraz poprawa warunków przyjmowania cudzoziemców oczekujących na nadanie statusu
uchodźcy oraz osób z przyznaną ochroną międzynarodową poprzez rozwinięcia oferty wsparcia i poradnictwa.
Zaplanowane w ramach projektu działania, można podzielić na 4 grupy:
1.
2.
3.
4.

Działania integracyjne i informacyjne
Poradnictwo i działania aktywizacyjne
Wolontariat
Działania uzupełniające

Data realizacji: 1.01.2016 – 31.12.2017
Miejsce realizacji: Toruń, Grupa k. Grudziądza, województwo kujawsko – pomorskie
Źródło finansowania: Fundusz Azylu Migracji i Integracji, Budżet Państwa, Ministerstwo Edukacji Narodowej
Budżet projektu: 821 065,00 zł
Zrealizowane działania, podjęte w ramach projektu:
1. Prowadzenie świetlicy dla dzieci mieszkających w Ośrodku dla Cudzoziemców w Grupie
2. Organizacja wydarzeń informacyjno – integracyjnych

3.
4.
5.
6.
7.

Organizacja poradnictwa – obywatelskiego
Wsparcie mentora uchodźczego
Organizacja spotkań ze specjalistami
Organizacja wolontariatu
Prowadzenie zajęć aktywizacyjnych

Ponadto, w ramach realizowanego projektu beneficjenci i beneficjentki projektu mogły skorzystać ze wsparcia tłumacza – tłumaczenia
dokumentów pobytowych oraz symultaniczne. Dbając o jakość projektu, prowadzona była ewaluacja on-going oraz spotkania superwizyjne z
psychologiem zatrudnianym w ramach projektu. W 2016 roku, zaangażowanych zostało 8 zewnętrznych instytucji, prowadzona była strona
internetowa. Powstały również plakaty i infografiki informacyjne, a dla mieszkańców ośrodka ( w tym dzieci) zostały zorganizowane dystrybucje
pomocowe ( ubrania, środki czystości, artykuły szkolne, zabawki)

Działanie
Liczba uruchomionych świetlic dla dzieci
Liczba dzieci które uczęszczały do świetlicy
Liczba zorganizowanych wycieczek
Liczba osób uczestniczących w wycieczkach
Liczba wydarzeń integracyjno – informacyjnych
Liczba uczestników wydarzeń integracyjno – informacyjnych
Liczba osób korzystających z poradnictwa obywatelskiego
Liczba porad udzielonych przez mentora uchodźczego
Liczba spotkań ze specjalistami
Liczba osób uczestniczących w spotkaniach ze specjalistami
Liczba wolontariuszy i wolontariuszek
Liczba szkoleń dla wolontariuszy i wolontariuszek
Liczba zajęć aktywizacyjnych
Liczba osób uczestniczących w zajęciach aktywizacyjnych
Liczba osób z ochroną międzynarodową którym zostało udzielone wsparcie

Liczba
1
118
7
109
5
444
55
85
6
64
10
2
46
168
14

Rodzaj miary
świetlica/biuro
osoba
spotkanie
osoba
spotkanie
osoba
osoba
osoba
spotkanie
osoba
osoba
szkolenie
spotkanie
spotkanie
osoba

Liczba osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno - prawnych przy realizacji projektu oraz
umów o pracę

13

osoba

c) Projekt „Uchodźcy mają głos! – partycypator” był odpowiedzią na wyzwania związane z przyjęciem przez Polskę „nowych grup
uchodźców” w ramach europejskiego systemu relokacji. W toku realizacji projektu nadaliśmy mu drugi tytuł/podtytuł „Wielogłos. O
integracji uchodźców w polskich gminach”. Oddawał on lepiej podjęte działania, głównie działania przypisane partnerom projektu:
Pracownia Zrównoważonego Rozwoju oraz Polskiej Akcji Humanitarnej. Wielogłos oznacza uwzględnienie różnorodnych punktów
widzenia na zagadnienie przyjmowania i integracji uchodźców w Polsce.
Data realizacji projektu: 1.01.2016 – 30.04.2016
Miejsce realizacji projektu: Toruń
Źródło finansowania; EEA Grants, Fundacja Emic, Pracownia Zrównoważonego Rozwoju
Budżet projektu: 228 168,34 zł
Zrealizowane działania podjęte w ramach projektu: Projekt badawczy, którego celem było zbadanie stosunku społeczności lokalnej
względem cudzoziemców oraz zbadanie potrzeb cudzoziemców starających się o ochronę międzynarodową.
Najistotniejsze składowe projektu to: badania lokalizujące słabe punkty systemu, uwzględniające różnorodność głosów i opinii, opracowanie
metodologii i wypracowanie systemów integracji w ramach lokalnych grup integracji (instytucje) oraz szkolnych grup integracji (społeczności
szkolne), opis lokalnych systemów integracji w Niemczech i Szwecji oraz stworzenie strony internetowej promującej powstałe działania.

Działanie

Liczba

Szkolny System Integracji – dla szkół w których są dzieci cudzoziemskie
Szkolny System Integracji – dla szkół które przygotowują się do przyjęcia dzieci cudzoziemskich
Liczba ośrodków dla cudzoziemców z którymi podjęto współpracę
Liczba gmin dla których wypracowane zostały lokalne systemy integracji
Liczba szkoleń dla kadry szkolnej
Liczba osób które wzięły udział w szkoleniach
Liczba placówek szkolnych zaangażowanych w projekt
Liczba stron internetowych powstałych w ramach projektu

1
1
2
2
3
29
17
1

Liczba osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno - prawnych przy realizacji projektu oraz

8

Rodzaj
miary
opracowanie
opracowanie
ośrodek
gmina
szkolenie
osoba
placówka
strona
internetowa
osoba

umów o pracę
d) Celem projektu „Wielokulturowa Grupa” było zwiększenie kompetencji nauczycieli pracujących z uczniami cudzoziemskimi z zakresu
pracy w środowisku wielokulturowym oraz integracja szkół i nauczycieli mających kontakt z uczniami uchodźczymi. Wsparciem objęty
został również proces integracji dzieci cudzoziemskich zamieszkałych w Ośrodku dla Cudzoziemców w Grupie ze społecznością
lokalną. Z kolei społeczność lokalna otrzymała wsparcie w zwiększaniu wiedzy z zakresu migracji i uchodźctwa.
Data realizacji: 1.07.2016 - 30.11.2016
Miejsce realizacji: województwo kujawsko-pomorskie
Źródło finansowania: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Budżet projektu: 85 086,43 zł
Zrealizowane działania podjęte w ramach projektu:
➢ Wsparcie dla kadry szkół w której uczą się dzieci cudzoziemskie ( warsztaty z psychologiem międzykulturowym dla nauczycieli,
seminarium dla szkół pt. „Szkoła wielokulturowa a przemoc”, wizyta studyjna w Ośrodku dla Cudzoziemców w Grupie, wizyta studyjna w
Gminie Muzułmańskiej w Gdańsku, konkurs dla szkół pt. Wielokulturowość po sąsiedzku.
➢ Edukacja dzieci cudzoziemskich i integracja w środowisku lokalnym ( zajęcia sportowe, plastyczne, historyczno – kulturowe oraz
warsztaty z zakresu nowych mediów)
➢ Edukacja społeczności lokalnych w województwie kujawsko – pomorskim na temat migracji i uchodźctwa (edukacja poprzez zabawę,
promocja działań, promocja projektu)
Działanie

Liczba

Liczba szkół zaangażowanych w projekt
Liczba nauczycieli zaangażowanych w projekt

5
65

Rodzaj
miary
szkoła
osoba

Liczba zorganizowanych wizyt studyjnych
Liczba warsztatów z psychologiem
Liczba uczniów zaangażowanych w projekt
Liczba osób pośrednio zaangażowanych w projekt

2
5
41
460

spotkanie
spotkanie
osoba
osoba

Liczba osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno - prawnych przy realizacji projektu oraz
umów o pracę

13

osoba

e) Celem projektu Steve Nash & Turntable Orchestra było wydanie płyty oraz promocja i popularyzacja toruńskich artystów na arenie
ogólnopolskiej.
Data realizacji: 1.07.2016 - 30.11.2016
Miejsce realizacji: województwo kujawsko-pomorskie
Źródło finansowania: Gmina Miasta Toruń
Budżet projektu: 84 380,00 zł

3. Informację o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego
Działalność gospodarcza: 1000,00 zł

4. Odpisy uchwał zarządu fundacji
W 2016 roku, Fundacja Emic uchwaliła 5 uchwał, dotyczących zmian w statucie Fundacji oraz uchwały zatwierdzające raporty finansowe i
merytoryczne za rok 2015.

5. Informację o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł.
Przychody Fundacji w 2016 roku pochodziły z następujących źródeł:
a) dotacje ze środków publicznych 803420,56 zł, w tym:
-dotacja z Funduszu Azylu Migracji i Integracji na projekt „Uchodźcy mają głos: 326300,68 zł

-dotacja z Funduszu Azylu Migracji i Integracji na projekt „Polski-dodaj do znajomych”: 128291,40 zł
-dotacja z programu Obywatele dla Demokracji (środki EOG) na projekt: „Uchodźcy mają głos!- partycypator” : 204251,03 zł
-dofinansowanie ze środków Urzędu do Spraw Cudzoziemców: 3000,00 zł
-dotacja Ministerstwa Edukacji Narodowej na projekt „Wielokulturowa Grupa”: 76577,45 zł
-dotacja Gminy Miasta Toruń na projekt „Steve Nash&Turntable Orchestra”: 50000, 00 zł
-dotacja Województwa Kujawsko-Pomorskiego na projekt „Polski-dodaj do znajomych”: 15000,00 zł
b) darowizny: 98796,65 zł, w tym:
-od osób prawnych: 25111,89 zł
-od osób fizycznych: 73684,76 zł

6. Informację o poniesionych kosztach
Struktura poniesionych przez Fundację kosztów
Fundacja w 2016 roku prowadziła wyłącznie działalność statutową nieodpłatną poprzez realizację projektów społecznych na rzecz
cudzoziemców oraz projektów kulturalnych. Koszty działalności statutowej Fundacji prezentują się następująco:
Koszty projektu „Uchodźcy mają głos!”: 372536, 07 zł
Koszty projektu „Polski -dodaj do znajomych”: 150931,05
Koszty projektu „Uchodźcy mają głos!-partycypator: 212868,34 zł
Koszty projektu „Wielokulturowa Grupa”: 80836,43 zł
Koszty projektu „Steve Nash & Turntable Orchestra”: 78083,80 zł
Pozostałe koszty statutowe: 7044,57 zł
Koszty ogólnego zarządu: 1291,00 zł
Koszty poniesione w 2016 roku w układzie rodzajowym:

Amortyzacja: 0,00 zł
Zużycie materiałów i energii: 47296,24 zł
Usługi Obce: 205609,88 zł
Podatki i opłaty: 1009,00 zł
Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 499329,09 zł
Pozostałe koszty rodzajowe: 150347,05 zł

7. Dane dotyczące zasobów osobowych
Fundacja od stycznia do grudnia 2016 roku zatrudniała średnio 5,6 pracowników.
Fundacja zatrudniła także 33 osoby na podstawie umów cywilnoprawnych.
Łączna kwota wypłaconych w 2016 roku wynagrodzeń brutto wynosi: 442336,19 zł
Łączna kwota składek na ubezpieczenia społeczne odprowadzona do ZUS z 2016 roku wynosi: 88755,43 zł

8. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe
W 2016 roku Fundacja Emic nie realizowała działań zleconych przez podmioty państwowe i samorządowe.

9. Informację o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informację w sprawie
składanych deklaracji podatkowych.
W 2016 roku na Fundacji Emic nie ciążyły zalegające zobowiązania podatkowe.

Zarząd Fundacji Emic

