Sprawozdanie merytoryczne z działalności stowarzyszenia
Centrum Technologii Informacyjnych e-Misja
w 2012 roku
1. Nazwa, siedziba i adres
Centrum Technologii Informacyjnych e-Misja
Płużnica 64
87-214 Płużnica
2. Data wpisu do rejestru, nr w rejestrze
Data wpisu do KRS: 31.01.2003
Nr KRS: 0000149480
3. Dane dotyczące członków organów
Zarząd Stowarzyszenia:
•

Prezes: Jolanta Skonieczka

•

Zastępca prezesa: Artur Puszkiewicz

•

Skarbnik: Monika Bolisęga

Do składania wszelkich oświadczeń woli w zakresie praw i zobowiązań
majątkowych stowarzyszenia i jego reprezentowania oraz podpisywanie
dokumentów w imieniu stowarzyszenia i jego reprezentowania wymagane jest
działanie jednego członka zarządu.
Komisja Rewizyjna:
•

Aleksandra Majewska

•

Robert Majewski

•

Małgorzata Wiśniewska

4. Cele statutowe Stowarzyszenia:
a) działanie na rzecz budowy społeczeństwa informacyjnego,

b) przygotowanie

ludzi

do

życia

w

warunkach

globalnego

społeczeństwa informacyjnego,
c) inspirowanie i wspieranie innowacyjnych form funkcjonowania
i komunikacji instytucji oraz organizacji,
d) wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
e) wspieranie działań organizacji pozarządowych, instytucji publicznych

i obywateli działających w obszarze samorządności, kultury, edukacji,
przedsiębiorczości, sportu, turystyki, pomocy społecznej i ochrony
środowiska,
f) animowanie

międzynarodowej,

ogólnopolskiej

i

regionalnej

współpracy lokalnych liderów, organizacji pozarządowych, podmiotów
gospodarczych i instytucji publicznych,
g) promocja i organizacja wolontariatu,
h) działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów
i współpracy między społeczeństwami.
5. Działalność nieodpłatna i odpłatna
Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez:
działalność nieodpłatną:
a) współpracę dla realizacji celów statutowych z innymi organizacjami
krajowymi i międzynarodowymi,
b) tworzenie, wdrażanie i realizowanie programów i projektów zgodnych
z celami Stowarzyszenia
c) udział i organizowanie spotkań, zebrań, szkoleń, seminariów, forów
dyskusyjnych, konferencji, targów, wystaw, odczytów i pokazów w kraju
i za granicą,
d)

zbieranie,

przetwarzanie,

udostępnianie

i

rozpowszechnianie

informacji,
e) tworzenie i uzupełnianie treści portali i witryn internetowych,

f) prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej, w tym
wydawanie biuletynów, materiałów szkoleniowych i publikowanie innych
materiałów z zakresu swojej działalności statutowej,
g) prowadzenie komputerowego banku informacji,
h) prowadzenie badań społecznych oraz opracowywanie ekspertyz
i raportów dotyczących środowiska lokalnego,
i) organizację wymian międzynarodowych,
j) organizowanie wycieczek i wypoczynku,
k) organizowanie konkursów oraz przyznawanie nagród i wyróżnień,
l) prowadzenie działalności oświatowej,
m) prowadzenie poradnictwa i konsultacji,
n) organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz staży krajowych i
zagranicznych

podnoszących

kwalifikacje

lokalnych

liderów

oraz

pracowników organizacji pozarządowych i instytucji publicznych,
o) tworzenie i prowadzenie funduszy stypendialnych i innych funduszy
celowych,
p) tworzenie i prowadzenie Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości oraz
organizacji

na

rzecz

interesów

społeczeństwa,

samorządności

i

demokracji,
q) udzielanie wsparcia, w tym finansowego, szeroko rozumianym
lokalnym inicjatywom obywatelskim
r) opiniowanie projektów mających znaczenie dla rozwoju lokalnego,
s) realizowanie prac i przedsięwzięć zgodnych z celami Stowarzyszenia,
zleconych przez inne instytucje i organizacje
t) gromadzenie środków finansowych na cele statutowe stowarzyszenia,
u)

prowadzenie

działalności

gospodarczej

zgodnej

z

zasadami

stowarzyszenia i obowiązującymi przepisami,
v) stosowanie innych środków działania sprzyjających realizacji celów
statutowych.
działalność odpłatną:
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności odpłatnej.

6. Działalność gospodarcza
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
a) kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia,
b) transmisja danych,
c) działalność telekomunikacyjna pozostała,
d) sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów
oraz sprzętu telekomunikacyjnego,
e) konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i sprzętu
komputerowego,
f) wynajem maszyn i urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego,
g) wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego,
h) działalność związana z bazami danych,
i) przetwarzanie danych,
j) działalność w zakresie oprogramowania, pozostała,
k) doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego,
l) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
zarządzania,
m) reklama,
n) działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi,
o) działalność organizatorów turystyki,
p) działalność zespołów teatralnych muzycznych,
q) działalność filharmonii, orkiestr, chórów,
r) działalność domów i ośrodków kultury.
7. Działalność w roku 2012
Rok 2012 był dziesiątym rokiem działalności Stowarzyszenia. W okresie,
którego dotyczy sprawozdanie zrealizowano następujące projekty:
„Fabryka młodych firm”
W 2012 roku Stowarzyszenie zakończyło realizację projektu „Fabryka
młodych firm”. Projekt realizowany był w okresie od 01.07.2010 do

30.09.2012r. Na realizację projektu Stowarzyszenie otrzymało dotację z
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu w wysokości 2 779 036,40 zł. Źródło
finansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy
otwarty

dla

wszystkich,

Działanie

6.2

Wsparcie

oraz

promocja

przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
Celem

głównym

projektu

było

podjęcie

do

września

2012

r.

samozatrudnienia przez 34 kobiety i 22 mężczyzn w wieku od 18 do 25 roku
życia, zamieszkałych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
W roku 2012 w ramach projektu udzielono 56 godzin doradztwa
specjalistycznego

oraz

przyznano

19

miesięcznych

dotacji

w

ramach

przedłużonego wsparcia pomostowego.
Realizacja projektu pozwoliła w osiągnąć w większości założone rezultaty – 54
osoby, dzięki otrzymanym w ramach projektu dotacjom, założyło własną
działalność gospodarczą.
„e-pracownik”
W 2012 roku Stowarzyszenie zakończyło realizację projektu „epracownik”. Projekt realizowany był w okresie 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.
Na

realizację

projektu

Stowarzyszenie

otrzymało

dotację

z

Urzędu

Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 355
004,20 zł. Źródło finansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet
VIII Regionalne kadry gospodarki, Poddziałanie 8.1. 1 Wspieranie rozwoju
kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.
Celem projektu było nabycie do końca marca 2012 r. przez 144
pracujące osoby zatrudnione w MMŚP praktycznych umiejętności korzystania z
Internetu,

potwierdzonych

certyfikatem

ECDL

e-Citizen.

W

projekcie

zaplanowanych zostało 16 szkoleń stacjonarnych na terenie województwa
kujawsko-pomorskiego dla 192 osób oraz przeprowadzenie 16 szkoleń elearningowych dla uczestników kursów stacjonarnych.
W ramach projektu w 2012 rok przeprowadzono ostatnie 6 z 16 szkoleń
stacjonarnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz 120
godzin szkolenia e-learningowego. W zorganizowanych szkoleniach w 2012
roku uczestniczyło 63 osoby, egzamin ECDL e-Citizen zdało 80 osób. Łącznie

w ramach realizacji całego projektu przeszkolono 205 osób, z których 159
zdało egzamin ECDL e-Citizen.
„Meblarskie kwalifikacje”
W 2012 roku Stowarzyszenie zakończyło realizację projektu
„Meblarskie kwalifikacje”. Projekt realizowany był w okresie od 01.06.2011 r.
do 29.02.2012 r. Na realizację projektu Stowarzyszenie otrzymało dotację z
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości
155 399,36 zł. Źródło finansowania:Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Poddziałanie 8.1. 1 Wspieranie
rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.
W ramach projektu pracownicy trzech firm z Wieldządza, działających w
branży meblarskiej wzięli udział w cyklu szkoleń m.in. mających na celu
podniesienie

ich

kwalifikacji.

Dla

uczestników

projektu

zaplanowano

następujące działania: doradztwo zawodowe, warsztaty motywacyjne oraz
zajęcia z zakresu komunikacji, 3 szkolenia techniczne dla 21 osób, szkolenie z
zakresu profesjonalnej obsługi klienta dla 8 osób oraz indywidualne szkolenia
zewnętrzne w następującym zakresie: magazynier, operator wózka widłowego,
kierowca kat. C oraz kwalifikacje wstępne na przewóz rzeczy (10 osób).
W 2012 r. w ramach projektu Zorganizowano ostatnie z 3 szkoleń
technicznych z zakresu obróbki montażu mebli. W szkoleniu wzięło udział 7
osób.

Przeprowadzono

także

indywidualne

szkolenia

zewnętrzne

w

następującym zakresie: magazynier, operator wózka widłowego, kierowca kat.
C oraz kwalifikacje wstępne na przewóz rzeczy. Na szkolenia te zostało
skierowanych łącznie 10 osób.
Ponadto 8 pracowników mających bezpośredni kontakt z klientem wzięło
udział w szkoleniu profesjonalna obsługa klienta.
Działania szkoleniowe zamknęło spotkanie z doradcą zawodowym, podczas
którego przeprowadzono ewaluację udziału w projekcie 30 pracowników firm
Seco, Lemar i LS Lemar.
Realizacja projektu pozwoliła podnieść poziomu motywacji i kwalifikacji 30
pracowników firm Seco, Lemar i LS Lemar.

„Nowe Technologie Lokalnie”
Stowarzyszenie w 2012 roku wzięło udział w programie „Nowe
Technologie Lokalnie” Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego,
finansowanym przez Polsko – Amerykańską Fundację Wolności. W ramach
Programu 3 członków Stowarzyszenia wzięło udział w bloku szkoleniowym na
temat praktycznego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych
w bieżącej pracy. Stowarzyszenie otrzymało również grant w wysokości 6000
zł, z przeznaczeniem na opracowanie zbioru polityk bezpieczeństwa, budowę
zintegrowanego

systemu

online

z

witryną

WWW

oraz

szkolenie

z

bezpieczeństwa IT. Dotacja wydatkowana będzie do dnia 15.01.2013 r.
„GEO-connected: Partnerstwo NGO z samorządem na rzecz informatyzacji
obszarów wiejskich w Gruzji”
Projekt realizowano w okresie od 01.06.2012 do 30.11.2012 r. Na realizację
projektu Stowarzyszenie otrzymało dotację w wysokości 60 000 zł, z Polskiej
Fundacji Międzynarodowej Współpracy na Rzecz Rozwoju „Wiedzieć Jak”.
Źródło finansowania: Program „Wsparcie Demokracji 2012” finansowany ze
środków programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw
Zagranicznych RP w 2012 r. Ponadto zaangażowano w realizację projektu
środki własne o wartości 11 432,25 zł. Celem projektu było wsparcie procesu
zlecania przez samorządy części zadań własnych podmiotom zewnętrznym
(NGO) oraz wyposażenie obu stron w umiejętności praktyczne i techniczne
związane ze zlecaniem i podejmowaniem zadań publicznych.
W ramach projektu zorganizowano:
–

Wizytę ekspercką w Gruzji, podczas której przeprowadzono dla 13 osób

warsztaty i wykłady oraz facylitację konsultacji społecznych.
–

Wizytę studyjną w Polsce dla 5 osób – przedstawicieli sakrebulo i NGO.

–

Debatę promującą projekt w Gruzji. W debacie wzięło udział 27 osób.

Ponadto utworzona została witryna web dystryktu w Gurjaani wraz z
podstroną dotyczącą informacji adresowanych do NGO.

Działalność gospodarcza
W 2012 roku Stowarzyszenie prowadziło działalność gospodarczą. Jej
przedmiotem było świadczenie usług dostępu do Internetu mieszkańcom
gminy

Płużnica,

Bezprzewodowej

podłączanie
Sieci

nowych

użytkowników

Komputerowej,

sprzedaż

do

Płużnickiej

sieciowego

sprzętu

komputerowego oraz serwisowanie komputerów. Z tego tytułu osiągnęło
przychody w wysokości 156 248,70 zł.
Ponadto w 2012 r. Stowarzyszenie rozpoczęło realizację projektu „Płużnicki
Szerokopasmowy Internet”. Na realizację projektu otrzymano dotację w
wysokości 784 000,00 zł w ramach działania 8.4 Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka.
Celem projektu jest zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu
480 podmiotom z terenu gmin Płużnica, Radzyń Chełmiński i Wąbrzeźno do
końca czerwca 2014 roku.
W

2012

roku

w

ramach

projektu

wybudowano

7

masztów

telekomunikacyjnych, utworzono 6 stacji bazowych szerokopasmowego
dostępu

do

Internetu,

zamontowano

7

radiolinii

oraz

wyposażono

serwerownię. Zakończenie realizacji projektu planowane jest do dnia 30
czerwca 2014 r.
Płużnica, 31.03.2013 r.

