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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
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 „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.
W 2016 i 2017 roku Fundacja uzyskała dotację, które stanowiły wkład własny do projektu:
•

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę: 25 000,00 zł (2016). Środki przeznaczone zostały na koszty osobowe, zakup materiałów
warsztatowych, zakup paliwa na poczet przejazdów zespołu projektowego do ośrodka w Grupie k. Grudziądza, koszty administracyjne.

•

Urząd do Spraw Cudzoziemców: 3 000,00 zł (2017). Organizacja Dnia Otwartego w Ośrodku w Grupie k. Grudziądza

•

Dotacja z Województwa Kujawsko- Pomorskiego na realizację projektu – 15 000,00 zł

Budżet projektu: 821 065,00 zł ( 2016 – 2017 rok ), koszty za rok 2017 – 373 815,64 zł
Zrealizowane działania, podjęte w ramach projektu:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Prowadzenie świetlicy dla dzieci mieszkających w Ośrodku dla Cudzoziemców w Grupie
Organizacja wydarzeń informacyjno – integracyjnych
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 symultanicznego. Dbając o jakość projektu, prowadzona była ewaluacja on-going oraz spotkania superwizyjne z
psychologiem zatrudnianym w ramach projektu.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
83
10
255
7
560
48
178
12
154
10
2
50
645
17

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 w 2017

14

osoba

b) Festiwal Transgresje 2 (Furia) – głównym celem realizacji festiwalu było wzbogacenie oferty kulturalnej miasta Torunia poprzez
organizację nieszablonowego, dużego i cyklicznego festiwalu muzycznego.
Transgresje „Furia” to festiwal muzyczny skupiający się w całości na fenomenie emocji w muzyce. Festiwal odbył się w dniach 21 - 24
września 2017 r. w Toruniu. Na festiwalu wystąpili: Krzysztof Zalewski, Pro8l3m, Islam Chipsy, Furia, Blank Banshee, Úlfur Úlfur, Super
Besse, Nervy, Arturas Bumsteinas, Niechęć, Jesień i The Pau. W przestrzeni miejskiej toruńskiej Starówki rozlokowane zostały
instalacje dźwiękowe autorstwa Huberta i Moniki Wińczyk, Agaty Babalskiej, Kuby Kopczyńskiego i Lecha Nienartowicza. Koncerty
odbywały się w Klubie NRD oraz dawnym zborze ewangelickim na Rynku Nowomiejskim - Tumulcie. Zaprezentowana została
różnorodność technik i form ekspresji muzycznej. Zagrali m.in. artyści wykonujący hip - hop, muzykę rockową, elektroniczną oraz
jazzową.
Data realizacji: 21 – 24 września 2017, Toruń
Miejsce realizacji: dawny zbór ewangelicki na Rynku Nowomiejskim w Toruniu, Klub NRD, przestrzeń miejska ( instalacje dźwiękowe)
Źródło finansowania: Gmina Miasta Toruń (35 000,00 zł), Województwo Kujawsko – Pomorskie ( 8 000, 00 zł), dotacja ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (60 600,00 zł), odpłatna działalność
statutowa ( koszty biletów – 17998,25), umowy barterowe, darowizny od osób fizycznych
Budżet działania: 137 672,60 zł
Rezultaty działania:
Działanie
Liczba odbiorców działania
Liczba odbiorców bloku muzycznego „Furia”
Liczba pra premier – nowych kompozycji muzycznych
Liczba wolontariuszy zaangażowanych w działanie
Liczba partnerów/instytucji zaangażowanych w działanie

Liczba
1300
300
4
10
3

Rodzaj miary
osoba
osoba
dzieło
osoba
podmiot

c) Stoiska edukacyjno – eventowe Fundacji Emic podczas wydarzeń kulturalnych.
W 2017 roku, Fundacja Emic brała udział w dwóch największych festiwalach muzycznych w Polsce – Opener Festival w Gdyni i
Woodstock w Kostrzyniu nad Odrą oraz lokalnej imprezie „Śniadanie na Trawie” w Toruniu. Celem naszej obecności, było
zaznajomienie osób uczestniczących w wydarzeniach z działalnością fundacji oraz edukacja w tematach wielokulturowości i zjawiska
migracji na poziomie lokalnym i globalnym. Działania realizowane były w oparciu o interaktywne metody edukacji ( gry wielkoformatowe,
quizy, komiksy) oraz rozmowy.
Daty realizacji: Śniadanie na Trawie w Toruniu: 3.06.2017
Opener Festival w Gdyni: 28.06 – 1.07.2017
Woodstock Festival w Kostrzyniu nad Odrą: 3 – 5.08.2017
Źródła finansowania: obecność na festiwalach była bez kosztowna, materiały edukacyjne wyprodukowane zostały w ramach realizacji
innych projektów. Pracownicy/czki oraz wolonatriusze/ki wykonywali pracę wolontariacko.
Rezultaty działań:
Działanie
Śniadanie na Trawie – liczba osób uczestniczących
Opener Festival – liczba osób uczestniczących
Woodstock Festival – liczba osób uczestniczących
Liczba osób zaangażowanych w obsługę wydarzeń

4. Odpisy uchwał zarządu fundacji

Liczba
320
800
900
8

Rodzaj miary
osoba
osoba
osoba
osoba

3. Informację o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł.
Przychody Fundacji w 2017 roku pochodziły z następujących źródeł:
a) dotacje ze środków publicznych 479706,30 zł, w tym:
-dotacja z Funduszu Azylu Migracji i Integracji na projekt „Uchodźcy mają głos!”: 357606,30 zł
-dotacja z Województwa Kujawsko-Pomorskiego na projekt: „Uchodźcy mają głos!: 15000,00 zł
-dofinansowanie ze środków Urzędu do Spraw Cudzoziemców: 3000,00 zł
-dotacja Gminy Miasta Toruń na projekt „Festiwal Transgresje 2”: 35000,00 zł
-dotacja Województwa Kujawsko-Pomorskiego na projekt „Festiwal Transgresje 2”: 8000,00 zł
-dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na projekt „Festiwal
Transgresje: Furia”: 60600,00 zł
b) darowizny: 30401,49 zł, w tym:
-od osób prawnych: 15386,49 zł
-od osób fizycznych: 15015,00 zł
c) działalność statutowa odpłatna: 17998,25 zł
d) działalność gospodarcza: 45000,00 zł

4. Informację o poniesionych kosztach
Struktura poniesionych przez Fundację kosztów
Fundacja w 2017 roku prowadziła działalność statutową nieodpłatną i odpłatną poprzez realizację projektów społecznych na rzecz
cudzoziemców oraz projektów kulturalnych. Fundacja prowadziła także działalność gospodarczą w rozmiarze służącym realizacji celów
statutowych.
Koszty działalności Fundacji w 2017 roku prezentują się następująco:
a) Koszty działalności statutowej nieodpłatnej

Koszty projektu „Uchodźcy mają głos!”: 373815,64 zł
Koszty projektu „Festiwal Transgresje 2”: 43000,00 zł
Koszty projektu „Festiwal Transgresje: Furia”: 86929,30 zł
b) Koszty działalności statutowej odpłatnej:
Koszty projektu „Festiwal Transgresje 2”: 9498,25 zł
Koszty projektu „Blok Furii”: 8500,00 zł
c) Koszty działalności gospodarczej: 24000,00 zł
d) Pozostałe koszty statutowe: 8233,08 zł
e) Koszty ogólnego zarządu: 1568,00 zł
Koszty poniesione w 2017 roku w układzie rodzajowym:
Amortyzacja: 2335,08 zł
Zużycie materiałów i energii: 35301,17 zł
Usługi Obce: 160063,89 zł
Podatki i opłaty: 6561,00 zł
Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 323028,26 zł
Pozostałe koszty rodzajowe: 29726,28 zł

5. Dane dotyczące zasobów osobowych
Łączna kwota wypłaconych w 2017 roku wynagrodzeń brutto wynosi:
a) umowy o pracę: 181447,15 zł
b) umowy cywilnoprawne: 102727,62 zł

6. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe
W 2017 roku Fundacja Emic nie realizowała działań zleconych przez podmioty państwowe i samorządowe.

7. Informację o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informację w sprawie
składanych deklaracji podatkowych.
Fundacja na dzień 31.12.2017 posiada zobowiązania na rzecz kontrahentów w wysokości 2704,45 zł. Termin wymagalności niniejszych
zobowiązań przypada na styczeń 2018 roku.
Fundacja na dzień 31.12.2017 posiada do spłaty pożyczkę w wysokości 12000,00 zł udzieloną na spłatę bieżących zobowiązań przez członka
zarządu Fundacji. Pożyczka jest nieoprocentowana.
Fundacja na dzień 31.12.2017 posiada zobowiązania publicznoprawne:
- na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: 7183,31 zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz funduszu pracy
- na rzecz Urzędu Skarbowego: 7493,00 zł z tytułu bieżących zobowiązań podatkowych
Termin wymagalności zobowiązań przypada na styczeń 2018 roku
Fundacja na dzień 31.12.2017 posiada zobowiązanie na rzecz grantodawcy: 1,69 zł z tytułu niezwróconych odsetek bankowych.
Fundacja na dzień 31.12.2017 posiada należność w wysokości 40963,35 zł z tytułu dotacji publicznej. Jest to transza dotacji dotycząca
projektu zrealizowanego w 2017 roku, przeznaczona wg. umowy z grantodawcą do wypłacenia w 2018 roku.

Zarząd Fundacji Emic

