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NAZWA FUNDACJI: FUNDACJA STABILO 

 

SIEDZIBA FUNDACJI: 

87-100 Toruń, ul. Fosa Staromiejska 30/6 

 

DATA WPISU W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM: 16.03.2007 R. 

NR KRS: 0000276478 

REGON: 340292143 

NIP: 956-219-35-98 

 

NR RACHUNKU BANKOWEGO: 

19 1370 1200 0000 1701 5143 8300 

 

DANE TELEADRESOWE: 

E: biuro@stabilo.org.pl 

W: http://www.stabilo.org.pl 

T: (+48) 0 56 644 90 63  

F: (+48) 0 56 682 80 84  

 

ZARZĄD FUNDACJI: 

Broniszewski Łukasz – Prezes Zarządu 

Kwiatkowski Dawid – Wiceprezes Zarządu 

Izdebski Krzysztof – Wiceprezes Zarządu 

 

RADA FUNDACJI: 

Podwojska Beata – Fundatorka 

mailto:biuro@stabilo.org.pl
http://www.stabilo.org.pl/


 

 

Kowalska Małgorzata 

dr Tomaszewski Patryk 

 

PRACOWNICY/CZKI FUNDACJI: 

Wioletta Bernacka, asystent koordynatora projektu 

Broniszewski Łukasz, koordynator projektów 

Dorenda-Zaborowicz Marta, koordynator projektów  

Grygiel Karina, specjalista ds. rozliczeń i monitoringu 

Majewski Paweł, koordynator projektu 

Mikołajewski Andrzej,  specjalista ds. projektów 

Rogalewicz Katarzyna, koordynator biura/specjalista ds. rozliczeń i monitoringu 

Stachurska Monika, specjalista ds. projektów 

Woźniak Marcel, redaktor techniczny oraz redaktor naczelny portali internetowych 

 

TRENERZY/RKI I EKSPERCI/TKI: 

Anusiak Maria, fizjoterapeuta 

Bartoszuk Dorota, specjalista ds. wizerunku  

Bejnarowicz Małgorzata, doradca zawodowy 

Broniszewski Łukasz, specjalista ds. fundraisingu 

Dąbrowska Agnieszka, doradca zawodowy 

Dobrolubow Lidia, doradca zawodowy 

Dorenda – Zaborowicz Marta, specjalista ds. projektów 

Filipiak Zbigniew, specjalista ds. fotografii 

Grabowski Cezary, specjalista ds. ekonomii społecznej  

Izdebski Krzysztof, prawnik 

JankowiakWitold, specjalista ds. ekonomii społecznej 

Kaczmarek Michał, psycholog-terapeuta 

Kaczorek Łukasz, specjalista ds. ekonomii społecznej  
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Kempczyński Dariusz, prawnik 

Kołacki Rafał, specjalista ds. animacji kultury 

Krzyżańska Ewa, specjalista ds. ekonomii społecznej 

Kwiatkowski Dawid, koordynator projektu 

Lange Monika, doradczyni zawodowa 

Mikołajewski Andrzej, specjalista ds. promocji 

Pietkun Katarzyna, specjalista ds. zdrowego żywienia 

Piontkowska Aleksandra, doradca zawodowy 

Rębska Marta, doradca zawodowy 

Saik Bogusława Iwona, psycholog 

Stachurska Monika, asystent koordynatora projektu 

Stanisławska Marzena, doradca zawodowy 

Sulecki Marceli, administrator portalu internetowego 

SylwanowiczTomasz, specjalista ds. pierwszej pomocy 

Waszak Magdalena, psycholog 

Wojciechowski Maciej, asystent koordynatora projektu 

Woźniak Marcel, dziennikarz 

Wróblewski Paweł, specjalista ds. rozliczeń finansowych  

INNI WSPÓŁPRACOWNICY: 
Bednarek Karolina 

Bojanowski Grzegorz 

Dolatowska Żaneta 

Kus Magdalena 

Mikołajewski Andrzej 

Niżygorodzka Agata 

Sulecki Marceli  

Tercjak Joanna 

Waldemar Wojciechowski 

 

PRAKTYKANCI/TKI: 

Kaźmierczak Mariusz  



 

 

Maćkiewicz Olimpia 

 

WOLONTARIUSZE/KI 

Grygiel Karina 

Janczak Justyna 

Jaworski Bartosz 
Kaźmierczak Mariusz  
Plewa Barbara 

Rogalewicz Katarzyna 

Spandowska Zofia 

Stachurska Monika 
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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 z naciskiem na pomoc osobom psychicznie 

chorym na chorobę afektywną dwubiegunową i depresję oraz długotrwale bezrobotnym. Większość zadań 

realizowanych przez Organizację ma miejsce na terenie województw kujawsko-pomorskiego oraz 

warmińsko-mazurskiego. 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 wszystkie działania zarówno do specyfiki regionu, jak i określonej grupy osób. 

 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). 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, których część 

będzie realizowana już w 2012 roku. 
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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 2011 
 

PORADY PRAWNE 

 

Fundacja Stabilo w ramach prowadzonej działalności statutowej w roku 2011 świadczyła swoim 

beneficjentom bezpłatne porady prawne. W roku objętym niniejszym sprawozdaniem udzielono 9 porad 

prawnych, polegających na osobistym spotkaniu z osobami potrzebującymi takiej pomocy. Udzielono także 

10 porad prawnych drogą telefoniczną. 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; 
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 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 psychologiczne i 

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, mogą prowadzić – gdy istnieje taka potrzeba – do kontaktu 

telefonicznego lub osobistego z beneficjentem w siedzibie Fundacji. W roku objętym niniejszym 

sprawozdaniem, w ramach działalności portalu afektywni.pl udzielono łącznie 54 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. 

 

 

 

http://www.afektywni.pl/


 

 

AKTYWIZACJA OSÓB WYKLUCZONYCH LUB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM 

 

 W roku 2011 Fundacja Stabilo brała udział w realizacji siedmiu projektów mających na celu 

aktywizację osób z grup zmarginalizowanych lub zagrożonych marginalizacją społeczną. Zadania były 

adresowane przede wszystkim do bezrobotnych oraz seniorów, a były dofinansowane ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Urzędu Miasta Torunia oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego. 

 

PROJEKT „LEPSZY START – II EDYCJA” 
 
Czas realizacji: od 1.10.2010 r. do 31.03.2012 r. 

Partnerzy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie, Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie 

Budżet projektu: 800 801,00 zł 

85% - Europejski Fundusz Społeczny (680 680,85 zł), 15% - środki krajowe (120 120,15 zł) 

Cel główny:  

aktywizacja społeczno – zawodowa 88 osób bezrobotnych z powiatu kętrzyńskiego do 31 marca 2012 roku 

ze szczególnym wsparciem osób długotrwale bezrobotnych, osób zamieszkujących tereny wiejskie (po PGR- 

owskie), osób niepełnosprawnych, a także matek, które po urodzenia dziecka miały problemy z powrotem 

na rynek pracy 

Rezultaty: 

109 osób ukończyło warsztaty psychologiczne, konsultacje z doradcami zawodowymi oraz prawnikami, 97 

ukończyło kursy zawodowe (łącznie 28 różnego rodzaju szkoleń i kursów). Przed końcem projektu 15 osób 

spośród beneficjentów podjęło stałą pracę, a 1 z uczestników projektu założył własną działalność 

gospodarczą. 

 

PROJEKT „TWOJA DROGA DO PRACY”  
 
Czas realizacji: od 1.10.2010 r. do 31.03.2012 r 
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Partnerzy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie 

Budżet projektu: 804 901,00 zł 

85% - Europejski Fundusz Społeczny (684 165,85 zł), 15% - środki krajowe (120 735,15 zł) 

Cel główny:  

aktywizacja społeczno - zawodowa 88 osób bezrobotnych z powiatu węgorzewskiego do 31 marca 2012 

roku ze szczególnym wsparciem osób długotrwale bezrobotnych, osób zamieszkujących tereny wiejskie (po 

PGR-owskie), osób niepełnosprawnych, a także matek, które po urodzenia dziecka miały problemy z 

powrotem na rynek pracy 

Rezultaty: 

110 osób (100%) ukończyło warsztaty psychologiczne, konsultacje z doradcami zawodowymi oraz 

prawnikami, 93 osoby ukończyły kursy zawodowe (łącznie 27 różnego rodzaju szkoleń i kursów). Przed 

końcem projektu 22 osoby spośród beneficjentów podjęły stałą pracę. 

 

PROJEKT „DOBRY START” 
 
Czas realizacji: od 1.12.2010 do 31.12.2011 r. 

Partnerzy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu, Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu, 

Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej w Grucie i Łasinie 

Budżet projektu: 955 952,36 zł 

85% - Europejski Fundusz Społeczny (812 559,506 zł), 15% - środki krajowe (143 392,85 zł) 

Cel główny:  

aktywizacja społeczno-zawodowa 140 osób bezrobotnych (w tym 84 kobiet) z powiatu grudziądzkiego 

grodzkiego i ziemskiego 

Rezultaty: 

140 osób ukończyło warsztaty psychologiczne, konsultacje z doradcami zawodowymi oraz prawnikami, 134 

uczestników ukończyło kursy zawodowe (łącznie 35 różnego rodzaju szkoleń i kursów), natomiast 6 osób 

podjęło pracę przed rozpoczęciem kursów zawodowych, mimo że projekt trwał zaledwie rok. Przed końcem 



 

 

projektu łącznie 20 osób spośród beneficjentów podjęło stałą pracę lub praktyki na rynku pracy, natomiast 

2 osoby założyły własną działalność gospodarczą 

 

 

PROJEKT „BĄDŹ PRZEDSIĘBIORCZY” 
 
Czas realizacji: od 01.04.2011 do 31.07.2011 

Partnerzy: - 

Budżet projektu:  20100,00 zł 

69,66% - Gmina Miasta Toruń (14000 zł), 30,34% - środki własne (6100 zł) 

Cel główny:  

aktywizacja społeczno-zawodowa 20 osób bezrobotnych, zamieszkujących miasto Toruń, do 31.07.2011 

roku 

Rezultaty: 

Zdobycie umiejętności przygotowywania dokumentów aplikacyjnych i skutecznego poszukiwania pracy (w 

tym przez Internet), zwiększenie motywacji do podjęcia pracy zawodowej lub założenia własnej działalności 

gospodarczej oraz zwiększenie kompetencji społecznych u 20 osób bezrobotnych, w tym 16 kobiet, 

zamieszkujących miasto Toruń. 

 
PROJEKT „PRZEKRACZAMY BARIERY W DRODZE DO KARIERY” 
 
Czas realizacji: od 01.03.2011r. do 29.02.2012 r. 

Partnerzy: Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim, Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie 

Trybunalskim 

Budżet projektu: 392 977,14 zł 

85% - Europejski Fundusz Społeczny (334 030,57 zł), 15% - środki krajowe (58 946,57 zł) 
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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. 

 

PROJEKT „AKTYWNY SENIOR” 
 
Czas realizacji: od 1.04.2011 r. do 31.08.2011 r. 

Partnerzy: n/d 

Budżet projektu: 15415 zł 

64,87% - Gmina Miasta Toruń (10000 zł), 35,13% - środki własne (5415 zł) 

Cel główny:  

upowszechnienie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa wśród 20 osób starszych, zamieszkałych w 

Toruniu i integracja międzypokoleniowa mieszkańców miasta do końca sierpnia 2011 r. 

Rezultaty: 

Zajęcia w ramach projektu ukończyło 90% uczestników (18 osób) i uzyskało stosowne zaświadczenia (18 

zaświadczeń – 90%) ukończenia kursu gry w boules, cyklu szkoleń i warsztatów dotyczących aktywności 

fizycznej  oraz intelektualnej osób starszych. Seniorzy wzięli również udział  w dwóch rajdach rowerowych 

oraz odbyli zajęcia z instruktorem nordic walking. 

 
PROJEKT „SENIOR LIDEREM” 
 
Czas realizacji:  01.05. – 31.07.2011 

Partnerzy: n/d 



 

 

Budżet projektu:  7875 zł 

25,4% - Województwo Kujawsko-Pomorskie (2000 zł), 74,6% - środki własne (5875 zł) 

Cel główny:  

aktywizacja społeczna i zdobycie kompetencji liderów społecznych przez 18 osób w wieku emerytalnym 

Rezultaty: 

18 osób ukończyło warsztaty psychologiczno-motywacyjne oraz zajęcia z fundraisingu i realizacji zadań 

publicznych. 19 osób ukończyło warsztaty poświęcone NGO oraz ekonomii społecznej. 

 

PROJEKT „POCZUJ KULTURĘ” 
 
Czas realizacji: od 01.05.2011 do 31.07.2011 r. 

Partnerzy: n/d 

Budżet projektu: 10645 zł 

37,58% - Województwo Kujawsko-Pomorskie (4000 zł), 62,42% - środki własne (6645 zł) 

Cel główny:  

rozwój kompetencji kulturalnych i artystycznych u 10-ciorga dzieci i młodzieży z Ośrodka Terapii 

Odwykowej Uzależnień: Całodobowego Młodzieżowego Oddziału Leczenia Uzależnień z siedzibą w Toruniu 

do końca czerwca 2011 roku 

Rezultaty: 

cykl warsztatów ukończyło łącznie 13 osób, co stanowi 130% grupy docelowej; 100% uczestników nabyło 

podstawowe umiejętności praktyczne w określonych polach przedmiotowych warsztatów (fotograficznych, 

dźwiękowych); Obudzenie u uczestników chęci do spędzania czasu w kreatywny sposób, twórczego 

wykorzystania wyobraźni, w połączeniu ze wzrostem motywacji i chęci do działania oraz wsparciu 

opiekunów winno w dłuższym wymiarze przynieść pozytywny efekt ugruntowania pożądanych postaw 

promowanych podczas całego cyklu warsztatów. Był to podstawowy zamysł zadania, obok zmotywowania 

jego uczestników do aktywniejszego społecznie codziennego życia. 
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PROJEKT „KULTURALNA PREZYDENCJA” 
 
Czas realizacji: od 01.04.2011 do 31.12.2011 r. 

Partnerzy: n/d 

Budżet projektu: 

69,5% - Gmina Miasta Torunia (20000,00 zł), 30,5% - środki własne (8775,00 zł) 

Cel główny:  

promocja wolontariatu kulturalnego, a w tym Europejskiego Roku Wolontariatu oraz Polskiej Prezydencji w 

Radzie UE, a także europejskich wartości oraz współpracy w zakresie kultury, poprzez utworzenie oraz 

prowadzenie nowoczesnego Europejskiego Centrum Wolontariatu Kulturalnego do końca roku 2011 oraz 

prowadzenie Centrum również po zakończeniu realizacji zadania. 

Rezultaty: 

40 osób uzyskało zaświadczenie o ukończeniu warsztatów integracyjno-motywacyjnych z elementami 

assesstment centre; szkolenie z zakresu pierwszej pomocy ukończyło oraz uzyskało zaświadczenie 17 osób, 

natomiast w przypadku szkolenia z zakresu interwencji kryzysowej było to 18 osób; następująca liczba osób 

ukończyła poszczególne szkolenia tematyczne: fotograficzne (21), dziennikarskie (19), z zakresu wiedzy o UE 

(12), organizacji wydarzeń kulturalnych i imprez masowych/animacji kultury (28); powstało Europejskie 

Centrum Wolontariatu, którego działalność jest wciąż kontynuowana; powstała strona internetowa 

poświęcona wolontariatowi (w tym wolontariatowi europejskiemu): powstała strona internetowa 

www.wolontariatkultury.pl. 

 

DZIAŁANIA NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ 

PROJEKT „SERWIS INFORMACYJNO-PROMOCYJNY KULTURALNY TORUŃ”  
 
Czas realizacji: od 01.03.2012 do 31.12.2012 

Partnerzy: n/d 

Budżet projektu: 29150 zł 

68,62% - Gmina Miasta Toruń (20000 zł), 31,38% - środki własne (9150 zł) 

 

http://www.wolontariatkultury.pl/


 

 

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. 

Rezultaty: 

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 layout’u - 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 społecznościowym Facebook, 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 2011 roku z 17 dziennikarzami oraz 8 osobami zajmującymi się technicznymi 

pracami w redakcji, z którymi podpisała umowy wolontariackie lub którym, w zależności od wykonywanych 

prac, wystawiła legitymacje prasowe.  

 

PROJEKT „ZAPROJEKTOWANIE, BUDOWA, URUCHOMIENIE I PROWADZENIE PORTALU 
SPOŁECZNOŚCIOWEGO ORBITORUŃ.PL” 
 
Czas realizacji: od 01.07.2009 do 31.12.2011 r. 

Partnerzy: n/d 

Budżet projektu: 

100% - Gmina Miasta Torunia (210710,00 zł) 

Cel główny:  

zaprojektowanie i stworzenie portalu społecznościowego, który w dobie powszechnego dostępu do 

Internetu stanie się miejscem aktywnej wymiany pomysłów i informacji między jego użytkownikami – 

stanie się współczesną agora miasta. Jego cechy i projekt mają wspomagać rozwój wspólnoty lokalnej, a 

także wzmacniać identyfikację lokalnej społeczności ze swoim miastem, pomagać w budowaniu 

pozytywnych relacji, promowaniu postaw i idei sprzyjających rozwojowi miasta. 
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Rezultaty: 

Zbudowanie portal, który zrzesza różne grupy społeczne oraz indywidualnych użytkowników, przyczyniając 

się do aktywnej budowy społeczeństwa obywatelskiego. Na koniec 2011 roku wprawdzie nie osiągnięto 

założonego wskaźnika 10 000 zarejestrowanych użytkowników (w portalu było zarejestrowanych 1 821 

użytkowników), lecz wg Google Analytics w ciągu tylko ostatniego półrocza 2011 r. strona zanotowała 

ponad 20 000 unikalnych użytkowników (niepowtarzalnych osób identyfikowanych na podstawie adresu IP, 

przeglądarki internetowej oraz komputera). Na koniec 2011 roku na portalu można było odnotować 1 783 

aktywnych użytkowników, co stanowi 98% wszystkich zarejestrowanych kont. Choć wartość wskaźnika 

(5 000)  nie została w pełni osiągnięta, co jest związane głównie z faktem, iż łącznie na portalu było 1 821 

kont, to warto przyjrzeć się współczynnikowi procentowemu, który założono na poziomie 50% (5 000 

aktywnych użytkowników na 10 000 zarejestrowanych), a osiągnięto 98%, lecz przy innych wartościach 

wyjściowych (1783 aktywnych użytkowników na 1 821 zarejestrowanych). 

Ponadto: 

Zgłoszone „Pomysły dla Miasta” w poszczególnych kategoriach: 

 Komunikacja i drogi: 95 

 Turystyka i wypoczynek: 64 

 Kultura, sztuka: 51 

 Sport: 19 

 Nauka i edukacja: 8 

 Inne: 57 

Z czego: 

 rozpatrzone: 96 

 w realizacji: 31 

 odrzucone: 58 

 

Zarejestrowane podmioty w bazie portalu: 

 Firmy: 108 



 

 

 Organizacje pozarządowe: 9 

 Instytucje: 5 

 

Liczba ogłoszeń: 427 

Liczba galerii użytkowników: 898 

Ankiety: 61 (Suma odpowiedzi: 6 711) 

Odwiedziny (w II półroczu 2011 r.): 39 701 

Odsłony (w II półroczu 2011 r.): 138 144 

Średni czas spędzony na stronie (w II półroczu 2011 r.): 00:03:22 

Procent nowych odwiedzin (w II półroczu 2011 r.): 47,79% nowych odwiedzin 

W ramach zadania można zdefiniować następujące grupy adresatów: 

a) członkowie organizacji pozarządowych, w tym utworzono: 

- 7 kont fundacji: Fundacja PRACOWNIA DIALOGU, IPsoftware, Fundacja TRADITIO EUROPAE, Fundacja 

POmocy Samotnym Matkom, DAJ SZANSĘ Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych, Fundacja 

Nie Tylko Matka Polka oraz Fundacji Stabilo; 

- 5 kont stowarzyszeń: Toruński Związek Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, Stowarzyszenie 

Dzieciom i Młodzieży WĘDKA im. każdego Człowieka, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji 

Toruńskiej, Toruńskie Towarzystwo Fortyfikacyjne,  Stowarzyszenie Rowerowy Toruń; 

b) mieszkańcy danej dzielnicy/osiedla, którzy zgłaszali swoje pomysły na ulepszenie funkcjonowania miasta, 

liczba zgłoszonych pomysłowa wg toruńskich dzielnic: 

 Bydgoskie (19) 

 Bielawy-Grębocin (1) 

 Chełmińskie (7) 

 Czerniewice (0) 

 Jakubskie - Mokre (4) 



 

20 

 

 Kaszczorek (0) 

 Podgórz (8) 

 Rubinkowo (3) 

 Rudak (1) 

 Skarpa (2) 

 Staromiejskie (51)  

 Stawki (3) 

 Wrzosy (5) 

c) członkowie instytucji, firm, spółdzielni, z czego utworzyło swoje konta 108 firm, 5 instytucji, żadna 

spółdzielnia nie założyła konta. 

d) studenci – byli jedną z najliczniejszych grup odwiedzających portal; 

e) uczniowie i nauczyciele szkół publicznych i prywatnych, zgodnie z ofertą portal był ukierunkowany na ich 

aktywizację, jednak nie spotkało się to z zainteresowaniem przedstawicieli środowiska nauczycielskich. 

        

 

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. 


