Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2016
Fundacja Centrum Europy Lokalnej
1) Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o funkcjach /Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm./
- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu
sprawozdania z działalności fundacji /Dz. U. Nr 50, poz. 529/
2) Dane o fundacji:
Nazwa: Fundacja Centrum Europy Lokalnej
Siedziba, adres: ul. ks. Piotra Ściegiennego 35B, 25-380 Kielce
Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 04.08.2010
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 10.06.2010
Nr KRS: 0000358259
Nr Regon: 260401252
3) Dane dotyczące członków zarządu fundacji według aktualnego wpisu w rejestrze
sądowym:
Agnieszka Kmiecik – Prezes Zarządu
Malwina Skrzyniarz-Pióro – Wiceprezes Zarządu
4) Cele statutowe fundacji:
- Aktywizacja i wspieranie liderów regionalnych i lokalnych w zakresie podejmowanych przez
nich działań na rzecz lokalnych społeczności
- Popularyzacja idei ekonomii społecznej, innowacyjności oraz przedsiębiorczości
- Inicjatywa i wspieranie nowatorskich rozwiązań w zakresie aktywności społecznej
i obywatelskiej
- Propagowanie wykorzystania nowoczesnych rozwiązań i technologii w ogólnie pojętym
poradnictwie obywatelskim oraz funkcjonowaniu NGO
- Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego
- Popularyzacja zakładania i działalności organizacji trzeciego sektora (formalnych
i nieformalnych), zwłaszcza w regionach o małej aktywności społecznej
- Działalność na rzecz organizacji pozarządowych, w tym poradnictwo prawne, finansowe,
marketingowe oraz wsparcie bezpośrednie w realizacji ich celów statutowych
- Wspieranie rozwoju regionalnego (ze szczególnym uwzględnieniem województwa
świętokrzyskiego )
5) Zasady formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych:
- Ukazywanie szans i pomoc młodym ludziom (osobom w wieku 15-30 lat) w rozwoju ich
potencjału.
- Bezpośrednia pomoc i praca w społecznościach lokalnych.
- Prowadzenie poradnictwa prawnego i obywatelskiego, w postaci niezależnych usług
wspierających samodzielność obywateli.
- Rzecznictwo interesów liderów regionalnych oraz organizacji trzeciego sektora
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- Prezentowanie i wdrażanie dobrych praktyk z zakresu NGO.
- Działalność edukacyjna, w szczególności organizacji szkoleń, doradztwa, konferencji,
sympozjum, seminariów oraz innych form informacyjno-szkoleniowych.
- Działalność wydawnicza, w szczególności publikowanie artykułów, recenzji, broszur, folderów.
- Działalność badawcza, w szczególności ekspertyzy i analizy.
- Współpraca z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi
w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
- Wspieranie rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości oraz podmiotów ekonomii społecznej.
- Działania nakierowane na rozwój kluczowych branż regionów ( w szczególności województwa
świętokrzyskiego), w tym m.in. działania na rzecz transferu wiedzy i technologii, współpracy
nauki z przedsiębiorcami, rozwoju turystyki.
- Realizację różnorodnych projektów samodzielnie i w partnerstwie w zakresie założonych
celów.
- Prowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnych.
6) Zdarzenia prawne o skutkach finansowych:
Brak
7) Opis działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS
PKD 85.59.B Sekcja P dział 85
Przeprowadzone szkolenia:
1. Szkolenie w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla kilkudziesięciu osób pracujących
lub prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze. Prowadzona tematyka szkoleń to:
a) Suche igłowanie, mezoterapia igłowa,
b) Terapia punktów spustowych z użyciem suchej igły oraz mezoterapii igłowej
z zastosowaniem collagen medical devices,
c) Szkolenie Ackermann
W tym celu zostali zatrudnieni eksperci, którzy przygotowali program oraz zrealizowali zajęcia.
2. Szkolenie na zlecenie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii
Skłodowskiej-Curie, gdzie przeszkolonych zostało 5 osób z zakresu Nowoczesne metody
nauczania
3. Warsztaty profilaktyczne dla uczniów Szkoły Podstawowej na zlecenie Urzędu Gminy w Nowej
Słupi - Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla dzieci.

Wynajem pomieszczeń
Fundacja w 2016 roku zgodnie z umowami podnajmowała odpłatnie część wynajmowanego
lokalu (najpierw dla Biura Rachunkowego evComplex Ewa Wajdzik oraz dla Firmy Horyzonty
Biznesu Monika Strus-Bilska).
Ewaluacja
Fundacja zrealizowała zlecenia dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na
przeprowadzenie ewaluacji projektu ponadnarodowego. Drugi - ostatni etap ewaluacji został
zatwierdzony w terminie zgodnie z umową w listopadzie 2016 roku.
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8) Informacje o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł:
Przychody netto ze sprzedaży towarów i usług 186.010,10 zł w tym:
- przychody zwolnione podmiotowo z podatku VAT 38.810,10 zł.
- przychody zwolnione przedmiotowo z podatku VAT 147.200,00 zł.
Pozostałe przychody operacyjne (w tym z Budżetu Państwa oraz z środków Unii Europejskiej)
1.205.072,60 zł w tym:
dotacje 961.959,71 zł
inne przychody operacyjne ( darowizny, odpis wyniku finansowego ) 243.112,89
Przychody finansowe 0,00 zł
9) Informacje o poniesionych kosztach:
Koszty działalności operacyjnej ogółem: 646.483,76zł
W tym:
- Amortyzacja 70.897,41 zł
- Zużycie materiałów i energii 62.071,91 zł
- Usługi obce 257.427,38 zł
- Podatki i opłaty 350,00 zł
- Wynagrodzenia 231.845,40 zł
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 23.570,62 zł
- Pozostałe koszty rodzajowe 351,04 zł
Ponadto
- Inne koszty operacyjne 2.100,00 zł
- Koszty finansowe 2,57 zł
10) Informacje o zatrudnionych:
Liczba osób zatrudnionych ogółem:
- łącznie 9 osób zatrudnione na podstawie umowy o pracę (zatrudnienie na stanowiskach: m.in.
Kierownik projektu, Asystent Kierownika projektu, Kluczowego Konsultanta Klienta, Opiekuna
Inkubatora itp.)
- 27 osób zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej (zatrudnienie m.in. jako Księgowa,
Trener, Doradca zawodowy, Opiekun itp.)
11) Informacje o wynagrodzeniach:
Łączna kwota wynagrodzeń: 231.845,40 zł
W tym:
wynagrodzenia z tytułu o pracę 126.753,40 zł
z działalności gospodarczej 15.950,00 zł.
z tytułu umów zleceń 117.683,40 zł
z tytułu umów o dzieło 5900,00 zł
Wysokość rocznych wynagrodzeń ogółem wypłaconych:
Członkom Zarządu ogółem: 0,00 zł – Członkowie Zarządu zgodnie ze statutem funkcje
w Zarządzie pełnią społecznie.
Członkom innych organów fundacji: 0 zł
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12) Informacje o udzielonych pożyczkach:
Fundacja nie udzielała pożyczek
Fundacji nie udzielano pożyczki.
13) Informacje o posiadanym majątku:
Informacja o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych:
Kwota: 514.534,00 zł
Bank: Bank Zachodni WBK
b) Informacja o wartości posiadanych papierów wartościowych:
Fundacja nie nabyła żadnych obligacji ani też nie objęła żadnych udziałów lub nabytych
akcji w spółkach prawa handlowego.
c) Informacja o nabytych nieruchomościach:
Fundacja nie nabyła żadnych nieruchomości.
d) Informacja o nabytych środkach trwałych:
Data
przyjęcia

Nazw a

Sposób
nabycia

Nr ksiegow y

Num er inw entarzow y

Wartość
początkow a

Um orzenie

BZ

BZ

21.12.2012 Teleskop soczew kow y

z

RKK-14/42/2012

20/42/9.1.2/069/12/EFS

4 935,05 zł

987,01 zł

UDA-POKL.09.01.02-26-009/12-00
PROJEKT "Z sukcesem Ci do twarzy"

Meble barow e (2
31.12.2012 segmenty - bar + szfka
za barem)

z

RKK-73/40/2012

30/40/9.2/118/11/EFS

7 800,00 zł

1 560,00 zł

UDA-POKL.09.02.00-26-118/11-00
PROJEKT "Zmień rzeczywistość wybierz zawód!"

03.04.2013

zestaw kombajn + fotel
kosmetyczny

z

RKK-03/40/2012

42/40/9.2/118/11/EFS
43/40/9.2/118/11/EFS

6 500,00 zł

1 733,34 zł

UDA-POKL.09.02.00-26-118/11-00
PROJEKT "Zmień rzeczywistość wybierz zawód!i"

03.04.2013

zestaw kombajn + fotel
kosmetyczny

z

RKK-03/40/2012

44/40/9.2/118/11/EFS
45/40/9.2/118/11/EFS

6 500,00 zł

1 733,34 zł

UDA-POKL.09.02.00-26-118/11-00
PROJEKT "Zmień rzeczywistość wybierz zawód!i"

z

RKK-4/2013/46

77/46/9.1.2/188/13/EFS

4 400,00 zł

330,00 zł

UDA-POKL.09.01.02-26-188/13-00
PROJEKT "Szkoła Kluczow ych
Kompetencji"

Jednostka centralna
systemu z
Oprogramow aniem
sterującym PC –
27.11.2013 Program Navigator oraz
z Oprogramow aniem
magnetofonu cyfrow ego
z trenerem w ymow y –
Program MC
5 osiow y robot
dydaktyczny w raz z
19.12.2016 układem sterow ania,
licencja
w ielostanow iskow a

z

RKK-128/2016/53 167/53/8.5.1/0028/16/EFS

31 500,00 zł

19.12.2016

Centrum obróbcze
VM400

z

RKK-129/2016/53 168/53/8.5.1/0028/16/EFS

85 800,00 zł

28.12.2016

Wyposażenie pracow ni
chemicznej –
Dygestorium

z

RKK-134/2016/58, 169/58/8.3.4/0058/16/EFS

5 000,00 zł

e) Informacje statystyczne:
Aktywa trwałe: 132.943,58 zł
Aktywa obrotowe: 540.693,74 zł
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 482.935,71 zł
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UWAGI

RPSW.8.5.1-26-0028/16-00
„Kompetencje kluczow e szansą
na sukces”
RPSW.8.5.1-26-0028/16-00
„Kompetencje kluczow e szansą
na sukces”
RPSW.08.03.04-26-0058/16-00
„Kompetencje kluczow e szansą
na sukces”

14) Informacje o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe
oraz o ich wynikach finansowych:
„Mama i Tata idą do pracy”
Instytucja Zarządzająca/Ogłaszająca konkurs/Przyznająca dotację:
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego z siedzibą w Kielcach
Okres realizacji:
01 październik 2016 r. – 30 września 2018 r.
Oś Priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo.
Działanie 8.1 Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia,
rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego.
Poddziałanie 8.1.1 Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3.
Okres realizacji:
01 październik 2016 r. – 30 września 2018 r.
Wnioskodawca/Partner:
Fundacja Centrum Europy Lokalnej (Lider)
Punkt Przedszkolny „Nutki” Anna Rynkowska-Jasztal (Partner)
Cel projektu:
Zwiększenie poziomu aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród osób sprawujących opiekę nad
dziećmi do lat 3.
Grupa docelowa:
1. Osoby fizyczne w wieku aktywności zawodowej powracające lub wchodzące na rynek pracy
po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem dzieci – 24 osoby (22K, 2 M).
2. Dzieci do 3 roku życia (lub w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka
wychowaniem przedszkolnym - 4 roku życia zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3) – 24 dzieci (11K, 13M).
Opis działań:
Zadanie 1 - Adaptacja pomieszczeń na potrzeby żłobka - dostosowanie pomieszczeń do potrzeb
dzieci, zakup i montaż wyposażenia, wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną
nawierzchnią i ogrodzeniem.
Zadanie 2 - Utrzymanie i funkcjonowanie żłobka - prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych,
edukacyjnych i zajęć dodatkowych: zabawy językiem angielskim, zajęcia sensoplastyczne i
ruchowo-rytmiczne.
Budżet projektu:
Koszty ogółem: 804 174,09 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 683 548,17 zł
Koszt przypadający na jednego uczestnika: 33 507,25 zł
Wkład własny: 120 625,92 zł
Opis działań w 2016 r.
W 2016 r. dokonano adaptacji pomieszczeń na potrzeby żłobka - dostosowanie pomieszczeń do
potrzeb dzieci, zakup i montaż wyposażenia, mebli, zabawek, artykułów higienicznych. Wyposażeno
i zamontowano placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem.
Rozpoczęto rekrutację dzieci do żłobka.
„W Ożarowie kształcimy zawodowo”
Oś Priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo
Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego
Poddziałanie 8.5.1. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia
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i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe)
Instytucja przyznająca dotację: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego,
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
Cel projektu:
Celem głównym projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej Technikum i
Zasadniczej Szkoły Zawodowej z Zespołu Szkół w Ożarowie poprzez
zwiększenie zdolności adaptacyjnych do przyszłego zatrudnienia przez 60 uczniów (1K i 59M)
poprzez odbycie staży zawodowych, kursów i dodatkowych zajęć oraz przez
uzupełnienie kwalifikacji zawodowych przez 11 nauczycieli (1K i 10M) do końca sierpnia 2018 r.
Grupa docelowa:
1. Szkoły / placówki prowadzące kształcenie zawodowe: Technikum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa
w Zespole Szkół w Ożarowie im. M. Skłodowskiej – Curie;
2. Uczniowie szkół / placówek kształcenia zawodowego (1K, 59M);
3. Nauczyciele kształcenia zawodowego 11 osób (1K, 10M).
Opis działań:
Zadanie 1 - Odbycie staży zawodowych dla uczniów objętych projektem.
Zadanie 2 – Kompleksowe wsparcie szkół w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.
Zadanie 3 – Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów.
Zadanie 4 – Zajęcia dla uczniów organizowane w formie kursów podnoszących kompetencje
techniczne i informatyczne.
Zadanie 5 – Kursy dla nauczycieli.
Budżet projektu:
Koszty ogółem: 1 108 536,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 053 156,00 zł
Koszt przypadający na jednego uczestnika: 15 613,18 zł
Wkład własny: 55 380,00 zł
Opis działań w 2016r.:
 W grudniu 2016 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, z którą nawiązano współpracę
zakończyła działania związane z przeprowadzeniem diagnozy stanu doradztwa edukacyjnozawodowego w szkole oraz z opracowaniem dla szkoły planu wsparcia szkoły w tym zakresie. Oba dokumenty zostały przekazane udostępnione szkole celem zapoznania oraz realizacjiW zorganizowanym w szkole Szkolnym Punkcie Informacji i Kariery (SPInKa), odbywało
się bieżące funkcjonowanie. Opiekun Szkolnego Punktu Informacji i Kariery organizował
bieżącą pracę punkty i prowadził cykliczne spotkania z uczestnikami projektu (3K i 57M) pomocne w świadomym wyborze ich dalszej ścieżki zawodowej.
 W okresie X-XII 2016 r. przeprowadzono: 180 h zajęć z przedsiębiorczości dla 3K i 57M, 16 zajęć z matematyki dla 3K i 37M, 10h zajęć z fizyki elektronicznej dla 0K i 20M oraz 18 h zajęć z
rysunku technicznego dla 3K i 57M.
 W listopadzie ’16 r. 20 uczestników z ZSZ odbyło 24h kurs (8h zajęć przktycznych+16h zajęć
teoretycznych) z zakresu ręcznego cięcia gazowego i plazmowego, a w XII 2016 r. 20
uczestników z ZSZ odbyło 16h kurs (8h zajęć przktycznych+8h zajęć teoretycznych) z zakresu prostowania termicznego konstrukcji stalowych, dający uczniom praktyczne umiejętności
w zawodzie montera konstrukcji stalowych
 W drugiej połowie grudnia zakupiono sprzęt: centrum obróbcze i model robota dydaktycznego wraz z oprogramowaniem, które został dostarczone do szkoły i dokonano jego montażu i odbioru technicznego.
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„Gimnazjum w Bodzentynie – szkoła z pasją”
Instytucja przyznająca dotację: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego,
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
Oś Priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo
Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia
podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego
Poddziałanie 8.3.4 Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji
kluczowych (projekty konkursowe)
Okres realizacji: 01 październik 2016 r. – 30 czerwca 2018 r.
Cel:
Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz rozwój nauczania opartego
o eksperyment i narzędzia TIK wśród 120 uczniów (60K i 60M) Gimnazjum im.
mjr. Jana Piwnika „Ponurego” w Bodzentynie, poprzez odbycie zajęć matematycznych, językowych,
przyrodniczych, ICT i umiejętności uczenia się oraz przez uzupełnienie
kwalifikacji zawodowych przez 12 nauczycieli (11K i 1M) w zakresie stosowania technologii
informacyjno-komunikacyjnych na lekcjach do końca czerwca 2018 r.
Grupa docelowa:
Grupą docelową stanowią
1) Gimnazjum im.mjr.J.Piwnika „Ponurego” w Bodzentynie(dalej Gim)
2) 120 uczniów(U) (60K,60M) gimnazjum, w tym: 60U w r.szkol.2016/17 oraz 60U w r.szkol.2017/18,w
wieku 13-16 lat,zamieszk.(w rozum.KC)gm.Bodzentyn w woj.święt –
3) 12 nauczycieli których wyboru do projektu dokonała dyrekcja szkół
W ramach projektu przeprowadzone są następujące działania::
Zadanie 1 – Budowanie kompetencji kluczowych z matematyki i j. angielskiego.
Zadanie 2 – Wzmacnianie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy.
Zadanie 3 – Nauczanie eksperymentalne przedmiotów przyrodniczych.
Zadanie 4 – Przeprowadzenie kursu „e-Nauczyciel”.
Koszty:
Koszty ogółem: 480 885,30 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 432 785,30 zł
Koszt przypadający na jednego uczestnika: 3 643,07 zł
Wkład własny: 48 100,00 zł
Opis działań w 2016r.:
W 2016 r. w gimnazjum w Bodzentynie rozpoczęto:
 kurs ECDL BASE dla 10 uczniów (7K i 13M). W sumie odbyło się 24h zajęć.
 Warsztaty „Uczę się kreatywnie” dla 31 uczniów (18K i 13M); w sumie odbyło się 18h warsztatów
 „Kosmiczna fizyka” dla 10 uczniów (4K i 6M); w sumie odbyło się 4 h zajęć
 kurs „e-Nauczyciel” dla 13 nauczycieli. Celem kursu było podniesienia przygotowania ich do
stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej w pracy edukacyjnej. Na zakończenie
nauczyciele przeszli dwustopniowy egzamin e-Nauczyciel, potwierdzający, że nauczyciele
celowo i efektywnie stosują technologie TIK w nauczaniu swoich przedmiotów. Wszyscy nauczyciele biorący udział w projekcie 12K i 1M zakończyli test wynikiem pozytywnym. Stosowne certyfikaty potwierdzające zdanie egzaminu zostały zamówione w Polskim Towarzystwie Informatycznym.
„Klucz do lepszej edukacji – wsparcie szkół podstawowych w gminie Bodzentyn”
Instytucja przyznająca dotację: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego,
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
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Oś Priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo
Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia
podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego
Poddziałanie 8.3.2. Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych
(projekty konkursowe)
Cel projektu:
Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz rozwój nauczania opartego
o eksperyment i narzędzia TIK wśród 180 uczniów (81K i 99M) czterech szkół podstawowych dla
których Gmina Bodzentyn jest organem prowadzącym , poprzez odbycie zajęć matematycznych,
językowych, ICT i umiejętności uczenia się oraz przez
uzupełnienie kwalifikacji zawodowych przez 12 nauczycieli (10K i 2M) w zakresie stosowania
technologii informacyjnych na lekcjach do końca VI 2018 r.
Grupy docelowe:
1. Szkoły kształcenia podstawowego:
a) Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Psarach Starej Wsi,
b) Szkoła Podstawowa w Woli Szczygiełkowej,
c) Szkoła podstawowa im. A. Wacińskiego w Bodzentynie,
d) Szkoła Podstawowa im. Oddziału Armii Krajowej „Wybranieccy” we Wzdole Rządowym.
1. Nauczyciele kształcenia ogólnego (podstawowego) oraz specjalnego, pracownicy pedagogiczni
(10K, 2M).
2. Uczniowie i wychowankowie (w tym z niepełnosprawnościami) szkół/placówek prowadzących
kształcenie podstawowe oraz specjalne (81K, 99M).
Opis działań:
Zadanie 1 - Kompetencje językowe i informatyczne szansą na rynku pracy.
Zadanie 2 – Zwiększenie umiejętności uczenia się i poznanie własnych potrzeb przez uczniów.
Zadanie 3 – Zajęcia eksperymentalne ukierunkowane na rozwój nauczania matematyki.
Zadanie 4 – Przeprowadzenie kursu „e-Nauczyciel”.
Budżet projektu:
Koszty ogółem: 630 823,75 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 567 148,75 zł
Koszt przypadający na jednego uczestnika: 3 285,54 zł
Wkład własny: 63 675,00 zł
Opis działań w 2016r.:
W 2016 r. w podstawówkach w Bodzentynie rozpoczęto:
 kurs ECDL BASE - SP we Wzdole odbyło się 18 h dla 5K i 5M, w SP Psary i SP Woli Szczygiełkowej odbyło się 18 h dla 4K i 6M oraz w SP w Bodzentynie odbyło się 36 h dla 6K i 19M
 warsztaty z umiejętności uczenia się - w SP we Wzdole odbyło się 18 h dla 7K i 6M, w SP Psary odbyło się 18 h dla 5K i 5M, w SP Woli Szczygiełkowej odbyło się 18 h dla 7K i 4M oraz w SP
w Bodzentynie odbyło się 36 h dla 25K i 19M
 kursu „e-Nauczyciel” 12 N (10K i 2M)- celem podniesienia przygotowania nauczycieli do stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej w pracy edukacyjnej. Na zakończenie
nauczyciele przeszli dwustopniowy egzamin e-Nauczyciel, potwierdzający, że nauczyciele
celowo i efektywnie stosują technologie TIK w nauczaniu swoich przedmiotów. Wszyscy nauczyciele biorący udział w projekcie 10K i 2M zakończyli test wynikiem pozytywnym i uzyskali stosowne certyfikaty.
„Kompetencje kluczowe szansą na sukces”
Projekt partnerski: Lider – Gmina Suchedniów/Gimnazjum im. S. Staszica w Suchedniowie, Partner
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– Fundacja Centrum Europy Lokalnej
Instytucja przyznająca dotację: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego,
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
Oś Priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo
Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia
podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego
Poddziałanie 8.3.4 Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji
kluczowych (projekty konkursowe)
Okres realizacji: 01 października 2016 r. – 30 czerwca 2018 r.
Cel:
Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz rozwój nauczania opartego
o eksperyment wśród 144 Uczniów(68K,76M) z Gimnazjum im. S. Staszica w
Suchedniowie, dla których gm. Suchedniów jest organem prowadzącym. Powyższe osiągnięte
zostanie poprzez przeprowadzenie dla Uczniów dodatkowych zajęć z zakresu matematyki, języka
angielskiego, warsztaty kompetencji społecznych, zajęcia z zakresu przedsiębiorczości, zajęcia z
przedmiotów przyrodniczych oraz przez uzupełnienie kwalifikacji zawodowych przez 4
nauczycieli(4K) w zakresie prowadzenia przedmiotów przyrodniczych metodą eksperymentu do
końca VI'18r.Cel główny projektu jest zgodny z celem szczegółowym Priorytetu Inwestycyjnego.
Projekt realizuje cel szczegółowy poprzez zwiększenie jakości i atrakcyjności kształcenia w
kontekście zwiększenia szans uczniów na rynku pracy po ukończeniu edukacji.
Grupa docelowa:
Grupą docelową stanowią:
1) Gimnazjum im.St-awa Staszica w Suchedniowie dla którego organem prowadzącym jest gmina
Suchedniów;
2) 144 uczniów Gimnazjum z kl.I-III, w tym 35K,37M w r.szkol.2016/17 oraz 33K,39M w
r.szkol.2017/18, w wieku 13-16l., zamieszkujących (w rozum. KC) gm. Suchedniów w województwie świętokrzyskim;
3) nauczyciele przedmiotów przyrodniczych: fizyki, chemii, geografii, biologii (4K) z obszaru gm.
Suchedniów.
W ramach projektu przeprowadzone są następujące działania:
Zadanie 1 – Budowanie kompetencji matematycznych i podstawowych kompetencji naukowotechnicznych.
Zadanie 2 – Wzmacnianie kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy.
Zadanie 3 – Wzmacnianie kompetencji przedsiębiorczych.
Zadanie 4 – Szkolenia dla nauczycieli z metod aktywizujących i eksperymentów w nauczaniu.
Zadanie 5 – Nauczanie eksperymentalne przedmiotów przyrodniczych.
Zadanie 6 – Eksperymentalne nauczanie fizyki.
Zadanie 7 – Wyjazdy edukacyjne.
Koszty:
Koszty ogółem: 423 780,25 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 369 940,25 zł
Koszt przypadający na jednego uczestnika: 2 942,92 zł
Wkład własny: 53 840,00 zł
Opis działań w 2016r.:
1. Od 10XII2016r.rozpoczęto realizację warsztatów "Kompetencje społeczne kluczem do sukcesu"
dla I gr. uczestników/-czek zajęć. W zajęciach udział wzięło 10 osób. Warsztaty realizowane były w
soboty (tj.w dni wolne od zajęć szkolnych) dlatego ich uczestnikom/-czkom zapewniono transport oraz catering
2. Od grudnia 2016 r. realizowane były warsztaty z zakresu przedsiębiorczości, w których udział
wzięło 20 uczestników/-czek projektu. Uczestnicy warsztatów wyłonieni zostali z grupy uczestników/-czek projektu na podstawie rozmowy z doradcą zawodowym który określił indywidualne

9

predyspozycje co do udziału w zajęciach. W XII 2016r. odbyły się 3 spotkania. Warsztaty prowadzone są w soboty (tj.w dni wolne od nauki). Uczestnikom/-czkom zajęć zapewniono transport
oraz catering (zajęcia trwają 6 godz.lekcyjnych/spotkanie).
3. Cztery nauczycielki przedmiotów przyrodniczych wzięły udział w szkoleniu "Metody aktywizujące
i eksperymenty w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych", których celem jest podniesienie
umiejęt.z zakresu prowadzenia zajęć metodą eksperymentu. Szkolenia trwało w sumie 24
godz.lekcyjne i przeprowadzone zostało w trakcie 3 spotkań 8-godzinnych.
4. Zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach doposażenia szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych. Pomoce dostarczone zostały do Gimnazjum w XII 2016r.
5. Przeprowadzono teoretyczną część zajęć w ramach warsztatów Kosmiczna Fizyka. W zajęciach
udział wzięło 20 uczestników/-czek projektu, wybranych na podstawie zainteresowania udziałem
w warsztatach oraz oceny z fizyki z klasy poprzedniej. Ze względu na tematykę warsztatów zajęcia teoretyczne podzielono na 3 spotkania, w celu skrócenia ich trwania podczas jednego spotkania. Na początku zajęć przeprowadzono test wiedzy z fizyki, który pozwolił na dopasowanie poziomu zajęć do umiejętności i wiedzy uczniów.
„Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)”
Projekt partnerski: Lider – caritas Diecezji Kieleckiej, Partner I – Fundacja Centrum Europy Lokalnej,
Partner II – Świętokrzyski Oddział Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej – jako konsorcjum, które
otrzymało status akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości
przyznany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Instytucja przyznająca dotację: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego,
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem
Działanie 9.3 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do
zatrudnienia
Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej (projekty konkursowe)
Okres realizacji: 01 września 2016 r. – 31 sierpnia 2019 r.
Cel:
Cel główny - rozwój, aktywizacja, ekonomizacja Sektora Ekonomii Społecznej(SES) w subregionie
południowym woj. świętokrzyskiego poprzez działania animacyjno-inkubacyjne, doradcze, usługi,
szkolenia i szerokie wsparcie finansowe, niefinansowe skierowane do os. fizycznych, w tym
zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i osób z niepełnosprawnościami, JST, sektora
pozarządowego, PES/PS oraz środowiska Biznesu i Mediów.
Grupa docelowa:
Grupą docelową stanowią:
1. podmioty ekonomii społecznej, w tym organizacje pozarządowe
2. osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
3. podmioty wspierające sektor ekonomii społecznej
4. osoby i podmioty planujące rozpocząć działalność gospodarczą w obszarze ekonomii społecznej
W ramach projektu przeprowadzone są następujące działania:
Zadanie 1 – Uruchomienie i funkcjonowanie biura głównego ŚOWES w Busku-Zdroju.
Zadanie 2 – Uruchomienie i funkcjonowanie biur terenowych ŚOWES – w Staszowie oraz
w Jędrzejowie.
Zadanie 3 – Działania animacyjno-inkubacyjne.
Zadanie 4 – Doradztwo ogólne i specjalistyczne.
Zadanie 5 – Usługi zewnętrzne: prawne, księgowe, marketingowo-rozwojowe.
Zadanie 6 – Szkolenia branżowe.
Zadanie 7 – Dotacje i wsparcie pomostowe.
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Koszty:
Koszty ogółem: 5 373 191,12 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 5 202 303,62 zł
Koszt przypadający na jednego uczestnika: 10 535,67 zł
Wkład własny: 170 887,50 zł
Opis działań w 2016r. (przypisanych do Fundacji CEL):
1. od XI'16r. w Staszowie uruchomiono biuro terenowe, które doposażone zostało w sprzęt: laptopy
(w tym 2szt.dla uczestników/-czek projektu, 1szt.-dla opiekuna inkubatora, po 1szt. Dla dwóch
kluczowych konsultantów klienta), projektor multimedialny, urządzenie wielofunkcyjne. Zakupiony sprzęt służy efektywnej działalności biura, w którym odbywają się spotkania z kluczowymi
konsultantami oraz doradztwo ogólne i specjalistyczne. Biuro mieści się w budynku bez barier architektonicznych, z łatwym dostępem również dla osób niepełnosprawnych. Godziny funkcjonowania biura (godz. popołudniowe) dostosowane zostały do potrzeb uczestników/-czek projektu i
ułatwienia im godzenia życia zawodowego i rodzinnego. W biurze dyżurują: opiekun inkubatora
oraz-na zmianę-kluczowi konsultanci klienta, którzy prowadzą doradztwo mające na celu określenie potrzeb, potencjału i oczekiwań wszystkich podmiotów i osób zainteresowanych udziałem
w projekcie.
2. Rozpoczęto realizację doradztwa specjalistycznego. Doradztwo przeprowadzono w formie indywidualnej, tj. doradca-uczestnik. Przeprowadzono procedury wyboru doradców prawnych oraz
finansowo-księgowych. Rozstrzygnięcie postępowań nastąpiło na początku I'17r.
Piknik Historyczny „Ociesęki 2016”
Instytucja przyznająca dotację: Starostwo Powiatowe w Kielcach
Instytucja przyznająca dotację: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Okres realizacji:
12 lipca do 31 sierpnia 2016 r
Cel:
Celem głównym projektu jest przybliżenie wydarzeń historycznych.
Grupa docelowa:
Grupą docelową projektu są mieszkańcy województwa świętokrzyskiego.
Koszty:
Koszty ogółem: 12.885,00 zł
Opis działań:
24 lipiec o godz. 14.00 Ociesęki (teren po byłej Spółdzielni Produkcyjnej)
Już trzeci rok z rzędu wspólnie z Ochotniczą Strażą z Ociesęk współorganizujemy rekonstrukcję
historyczną. Tegoroczna inscenizacja "Przyczółek sandomierski 44/45" - na polu walki pojawiło się
ok. 50 rekonstruktorów, PAK 38 i kilka pojazdów. Nie zabrakło atrakcji dla całej rodziny.
Dofinansowanie z dotacji pozwoliło na zapewnienie odpowiedniej oprawy widowiska historycznego,
związanego z działaniami wojennymi, odbywającymi się na terenie woj. świętokrzyskiego. Dzięki
dotacji w rekonstrukcji można było zobaczyć broń pancerną oraz artylerię wraz z grupami
rekonstrukcyjnymi, które obsługiwały ten sprzęt. Rekonstruowane wydarzenia były bardziej
realistyczne, co znacząco wpłynęło na odbiór widowiska przez społeczność lokalną oraz
zaproszonych gości z innych miejscowości.
Realizacja zadania przyczyniła się do zwiększenia wiedzy historycznej uczestników na temat działań
wojennych prowadzonych na lokalnym obszarze. Przyczyniła się do podtrzymania tradycji
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narodowej, rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej, pobudzenia świadomości historycznej
mieszkańców i ich postaw patriotycznych. Zwiększyła integrację kulturową, więzi
międzypokoleniowe i społeczne wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego.

15) Informacje o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych w tym
składanych deklaracji podatkowych:
Brak
16) Informacje o kontrolach i ich wynikach:
W kwietniu 2016 r. w Fundacji Centrum Europy Lokalnej odbyła się jedna kontrola
z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o/Kielce. Przebiegła ona pozytywnie, a kontrolujący nie
stwierdził nieprawidłowości.
17) Informacje o pozostałych aktywnościach Fundacji Centrum Europy Lokalnej
Fundacja Centrum Europy Lokalnej w ramach działalności statutowej nieodpłatnie realizowała
doradztwo dla organizacji pozarządowych oraz grup inicjatywnych chcących utworzyć podmiot
ekonomii społecznej w zakresie:
 ogólnym,
 prawnym,
 księgowym,
 marketingowym,
 biznesowym

W załączniku:
Odpisy uchwał zarządu fundacji.
Podpisy co najmniej dwóch członków zarządu fundacji, jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej:

…………………………………..

………………………………….
Miejsce, data
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…………………………….

