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I.

INFORMACJA OGÓLNA
Nazwa:
Siedziba:
Adres:
Adres poczty elektronicznej:
Data wpisu do KRS:
Numer KRS:
Numer REGON:

Fundacja „ANWIL DLA WŁOCŁAWKA”
Włocławek
ul. Toruńska 222, 87-805 Włocławek
fundacja@anwil.pl
26.05.2014r.
0000511071
341580513

II. WŁADZE FUNDACJI
Zarząd na dzień sporządzania Sprawozdania:
Bożena Cichocka
od 17.06.2019 Monika Jąkalska
Julianna Wysocka

– Prezes Zarządu
– Członek Zarządu
– Członek Zarządu

Bożena Cichocka
do 28.06.2019 Justyna Kłobukowska
Julianna Wysocka

– Prezes Zarządu
– Członek Zarządu
– Członek Zarządu

Rada Fundacji:
Anna Lewandowska-Romanowska
Andrzej Kisielewski
Violetta Humięcka
Beata Krupińska
Małgorzata Tomaszewska
Anna Karolina Wieszczek
Agnieszka Wiśniewska-Jędrzejczyk
III.

– Przewodniczący Rady Fundacji
– Z-ca Przewodniczącego Rady Fundacji
– Sekretarz Rady Fundacji
– Członek Rady Fundacji
– Członek Rady Fundacji
– Członek Rady Fundacji
– Członek Rady Fundacji (od17.06.2019 r.)

CELE STATUTOWE:
•
•
•
•
•
•
•
•

podwyższanie poziomu wykształcenia mieszkańców,
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu osób takim
wykluczeniem zagrożonych,
podwyższanie poziomu bezpieczeństwa publicznego,
zachowanie dziedzictwa historycznego oraz rozwoju kultury i sztuki,
podnoszenie jakości pomocy społecznej,
poprawa stanu środowiska naturalnego oraz podnoszenie świadomości
ekologicznej mieszkańców,
podnoszenie atrakcyjności turystycznej, społecznej i gospodarczej,
upowszechnianie rekreacji, kultury fizycznej i sportu,

Sprawozdanie z działalności Fundacji „ANWIL DLA WŁOCŁAWKA” za rok 2019

3

•
•
•
•
IV.

wspieranie środowiska gospodarczego oraz przedsięwzięć skierowanych
na rozwój gospodarczy,
wzmocnienie integracji europejskiej oraz współpracy międzynarodowej,
ochrona i promocja zdrowia,
promocja i organizacja wolontariatu.

ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ Z PODANIEM
REALIZACJI CELÓW STATUTOWYCH

Fundacja pod nazwą „ANWIL DLA WLOCŁAWKA” (dalej: Fundacja) została
ustanowiona przez ANWIL S.A. w dniu 25.04.2014r. i zarejestrowana w Sądzie
Rejonowym w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w
Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji
oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej 26.05.2014r. pod
numerem KRS 0000511071.
Postanowieniem Sądu Rejonowego w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru w Sądowego, Fundacja od lipca 2017r. rozszerzyła teren działania na gminy
bezpośrednio sąsiadujące z Włocławkiem, tj.: gminę Brześć Kujawski, gminę
Fabianki, gminę Lubanie i gminę wiejską Włocławek oraz uzyskała status organizacji
pożytku publicznego.
Fundacja prowadzi działalność statutową organizując m.in. konkursy grantowe,
w których mogą brać udział następujące podmioty:
• organizacje pozarządowe lub inne podmioty prowadzące działalność pożytku
publicznego, o których mowa w ustawie z 24 kwietnia 2003r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie,
• uczelnie wyższe publiczne i niepubliczne, o których mowa w ustawie
z 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
• szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, o których mowa w ustawie
z 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe,
• koła gospodyń wiejskich, o których mowa w ustawie o kołach gospodyń
wiejskich z dnia 9 listopada 2018r.
• grupy nieformalne (np. nauczyciele, koło naukowe, rada rodziców, grupa
młodzieży, grupa znajomych) - grupy składające się, z co najmniej trzech osób
pełnoletnich, które wspólnie chcą realizować działania w sferze pożytku
publicznego, a nie posiadają osobowości prawnej, czyli zdolności do m.in.
zawierania zobowiązań czy składania oświadczeń woli. Osoby małoletnie
mogą być członkami grupy nieformalnej pod warunkiem, że grupę tworzą min.
trzy osoby dorosłe.
W tym przypadku wymagane jest pozyskanie partnera w postaci
zarejestrowanej organizacji pozarządowej i podpisanie umowy o współpracy
z zawierania zobowiązań czy składania oświadczeń woli.
Na dofinansowanie mają szansę najlepsze projekty, które wpisują się w cele
statutowe Fundacji i są skierowane do mieszkańców miasta Włocławka, gminy
Brześć Kujawski, gminy Fabianki, gminy Lubanie i gminy wiejskiej Włocławek.
Fundacja finansuje lokalne projekty obejmujące szerokie spektrum: od edukacji,
poprzez ochronę zdrowia, sport, ochronę środowiska, rozwój kultury i sztuki oraz
wspierające środowisko gospodarcze i przedsięwzięcia ukierunkowane na rozwój
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gospodarczy. Każdy uprawniony podmiot może złożyć nieograniczoną liczbę
projektów, jednak dofinansowanie Fundacja przyznaje tylko na jeden projekt
indywidualny i jeden partnerski.
Szczegółowe kryteria dotyczące konkursu, budżetu, harmonogramu podawane są
każdorazowo do wiadomości publicznej na stronie internetowej Fundacji
www.anwildlawloclawka.pl przed rozpoczęciem naboru wniosków, ponadto
zaproszenia do udziału są wysyłane do organizacji drogą elektroniczną, ogłoszenia
o konkursach ukazują się również w lokalnych mediach.
Wnioski nadesłane na konkurs ocenia pod względem formalnym Zarząd Fundacji, po
czym opiniuje je Rada Programowa powołana przez Radę Fundacji, którą tworzą
przedstawiciele ANWIL S.A. (dalej także: Fundator) oraz osoby cieszące się
powszechnym zaufaniem, a jednocześnie eksperci z różnych dziedzin. Następnie
wnioski opiniuje Rada Fundacji powołana przez Fundatora. Ostateczną decyzję
o przyznaniu lub nieprzyznaniu grantu podejmuje, w formie uchwały, Zarząd Fundacji
po uwzględnieniu opinii Rady Programowej i Rady Fundacji.
W konkursach grantowych wybierane są najbardziej wartościowe inicjatywy służące
lokalnej społeczności.
Każdy z beneficjentów podpisuje z Fundacją umowę na realizację projektu. Granty
rozliczane są na podstawie sprawozdań merytorycznych i finansowych. Podstawą
do rozliczenia projektu jest przedstawienie przez grantobiorcę faktur pokrywających
100% przyznanego grantu.
W 2019 roku Fundacja wsparła finansowo realizację 74 projektów, z których
skorzystało 35 415 mieszkańców Włocławka i okolic.

V.

PROGRAMY

1. Konkurs grantowy „Uczę się z ANWILEM”
Warto pokazywać dzieciom i młodzieży świat nauki już od najmłodszych lat. To
właśnie w tym wieku kształtują się ich zainteresowania i zaangażowanie. Zdobywają
nowe umiejętności oraz bezcenne doświadczenia, które w przyszłości pomogą im
w kolejnych etapach edukacji oraz w pracy zawodowej.
To właśnie ta idea przyświecała tworzeniu programu „Uczę się z ANWILEM”. Jego
celem jest popularyzacja wśród młodych ludzi nauk ścisłych: chemii, fizyki,
informatyki, robotyki, astronomii i matematyki. Inspiruje nauczycieli, rodziców,
pasjonatów nauk ścisłych do przezwyciężania rutyny i realizacji projektów
zachęcających młodzież i dzieci do przygody z pasjonującym światem nauk ścisłych.
W ramach programu Fundacja wspiera m.in. organizację zajęć z wykorzystaniem
innowacyjnych metod i narzędzi edukacji oraz projekty oparte na kreatywnym
podejściu do nauczania przedmiotów ścisłych, służące przełamaniu stereotypu, że
nauki ścisłe są trudne i nudne.
30.06.2019r. zakończyła się III edycja programu, w której 11 beneficjentów
realizowało autorskie projekty, na ich realizację Fundacja przekazała środki w
wysokości 136 434,56 zł, z czego organizacje wykorzystały środki w wysokości
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134 645,68 zł. Do III edycji konkursu aplikowały głównie szkoły działające w mieście
Włocławek oraz szkoła z gminy Lubanie. Najwyższa przyznana wysokość grantu
wynosiła 20 000,00 zł, najniższa 6 489,80 zł. W ramach programu zrealizowano
następujące projekty:
a)

b)

c)

d)

e)

f)

Zespół Szkół Samochodowych we Włocławku – projekt „ABC Robotyki”,
w ramach którego zostały zorganizowane warsztaty z programowania
maszyn oraz została doposażona pracownia modelowania i druku,
zyskując nazwę "Pracowni technologii przyszłości".
Wykorzystany grant: 16 400 zł
Zespół Szkół Nr 3 we Włocławku – projekt „Komputerowe zmagania
z naukami ścisłymi to cykl warsztatów z matematyki i fizyki z
wykorzystaniem przenośnych komputerów. Zespół Szkół nr 3 we
Włocławku to jednostka edukacyjna dla dzieci i młodzieży z
niepełnosprawnością intelektualną w różnych stopniach i sprzężeniach. Na
poszczególnych etapach edukacji naukę pobierają uczniowie z
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym
znacznym, głębokim, ze sprzężeniami, niepełnosprawnością ruchową z
autyzmem i z innymi zaburzeniami. ZS nr 3 jest największą szkołą
specjalną we Włocławku i okolicy z pełną ofertą dla uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi. Misją szkoły jest zapewnienie wszechstronnego
rozwoju każdemu uczniowi na miarę jego możliwości oraz przygotowanie
go w jak największym zakresie do życia w społeczeństwie. Zajęcia
pomogły dzieciom i młodzieży w rozwijaniu umiejętności w zakresie nauk
ścisłych.
Wykorzystany grant: 15 500 zł
III LO im. Marii Konopnickiej we Włocławku – dzięki projektowi
„Informatyka w praktyce - nauka programowania przez zabawę” szkoła
zorganizowała 5 stanowisk w laboratorium szkolnym, w którym odbywały
się zajęcia z zakresu modułów cyfrowych i programowania zakończone
otwartym pokazem robotów.
Wykorzystany grant: 15 657 zł
Zespół Szkół nr 11 we Włocławku – w ramach projektu „Przyroda
i matematyka z tabletem” zorganizowane zostały zajęcia w formie
warsztatów z wykorzystaniem mobilnych urządzeń. Głównym celem
projektu było zaprezentowanie możliwości potencjału edukacyjnego
technologii mobilnych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych.
Jednym z elementów projektu był Festiwal Przedmiotów MatematycznoPrzyrodniczych, podczas którego odbyły się pokazy doświadczeń
chemicznych, podchody ze skanowaniem kodów QR i zagadki logiczne dla
uczniów.
Wykorzystany grant: 10 362,67 zł
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubaniu – projekt pt. „Młodzi
nauczyciele” opierał się na cyklu zajęć dla uczniów klas II-VI, które
prowadzili ich starsi koledzy - uczniowie ostatnich klas SP. Na zajęciach
uczniowie przeprowadzali proste doświadczenia i eksperymenty z zakresu
gęstości cieczy, przygotowania roztworów etc.
Wykorzystany grant: 6 968,70 zł
Zespół Szkół Technicznych we Włocławku – projekt „Być jak
Leonardo…” zakładał przeprowadzenie zajęć w dwóch grupach
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g)

h)

i)

j)

k)

tematycznych: warsztaty "Konstruktorzy przyszłości” zawierający
doświadczenia matematyczne i fizyczne oraz "Świat zamknięty w pudełku",
którego celem było stworzenie gry planszowej z zastosowaniem wiedzy z
przedmiotów ścisłych. W czasie warsztatów "Konstruktorzy przyszłości"
uczniowie zaprojektowali i skonstruowali drona z kamerą oraz robota
mobilnego.
Wykorzystany grant: 19 987,60 zł
Szkoła Podstawowa nr 19 we Włocławku – w ramach projektu „Nauki
ścisłe da się lubić” zorganizowano Tydzień Nauk Ścisłych, na który
składały się warsztaty z chemii ("Chemia w życiu codziennym"),
matematyki ("Matematyka nie musi być nudna"), informatyki
("Programowanie nie musi być trudne"), warsztaty mydlarskie ("Bajecznie
kolorowe i świecące mydełka") i z informatyki ("Robotyka").
Wykorzystany grant: 10 417,12 zł
Szkoła Podstawowa nr 23 we Włocławku – zrealizowany projekt
„Fabryka wiedzy” pozwolił na organizację zajęć warsztatowych, w których
uczestnicy wykonywali eksperymenty, doświadczenia i pomiary z zakresu
matematyki, fizyki i chemii.
Wykorzystany grant: 13 287,16 zł
Zespół Szkół Katolickich im. Ks. Długosza – projekt „Świat nauki
w Długoszu - robotyka, analityka i kostka Rubika”. Projekt został
zrealizowany w okresie ferii zimowych, stanowił więc wartościową
propozycję dla młodzieży spędzającej ferie w mieście. Przewidziane
zajęcia
tematyczne:
"Robotyka=fizyka+
zostały
następujące
programowanie. Zabawa początkiem nauki"; "Chemia - nauka przez
doświadczenia"; "Matematyka - kostka Rubika".
Wykorzystany grant: 6 489,79 zł
Szkoła Podstawowa nr 14 we Włocławku – projekt pt. „Chemicznofizyczne inspiracje” w ramach którego zorganizowano pięć bloków
programowych z zakresu fizyki i chemii, był skierowany do uczniów
z różnych grup wiekowych: "Ekologiczny ogród" – uczniowie IV klasy;
"Czym oddychamy" i "Woda jako źródło życia" – uczniowie klasy V; "Co
jemy" - klasy VI; "Energia w życiu każdego z nas" - klasy VII. Zajęcia
warsztatowe organizowane były z myślą o wyrównaniu szans
edukacyjnych, szczególnie uczniów mieszkających w Śródmieściu. Na
zakończenie odbyło się podsumowanie podczas "Dni fizyki i chemii", w
czasie których efekty pracy zaprezentowane zostały szerokiemu gronu.
Wykorzystany grant: 11 803,64 zł
Zespół Szkół Elektrycznych we Włocławku – projekt „Chemia
z ANWILEM we włocławskim Elektryku - doświadczaj i eksperymentuj
techniką chemii w małej skali”, którego tematem była innowacyjna technika
doświadczalnego nauczania chemii, polegająca na pracy z niewielkimi
ilościami substancji. W ramach projektu przeprowadzono serię
eksperymentów, doświadczeń i pokazów w ramach dodatkowych zajęć
z chemii wg 5 bloków tematycznych.
Wykorzystany grant: 7 772 zł.

W ramach programu z zajęć i warsztatów realizowanych w w/w projektach
skorzystało 1091 uczniów.
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8.11.2019r. Fundacja ogłosiła wyniki IV edycji konkursu „Uczę się z ANWILEM”, w
ramach którego przyznano 9 grantów w łącznej wysokości 138 916,60 zł.
Granty otrzymali następujący beneficjenci:
a) Zespół Szkół Samochodowych we Włocławku – projekt „Mała poligrafia”.
Założenia projektu: zorganizowanie zajęć warsztatowych z wykorzystaniem
grafiki komputerowej w praktyce oraz przyszłościowo stworzenie kółka
poligraficznego. Doposażenie pracowni w oprogramowanie do grafiki
komputerowej i sprzęt związany z poligrafią.
Przyznany grant: 19 970 zł
b) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubaniu – projekt „Z matematyką
w życiu codziennym”. Założenia projektu: pokazanie dzieciom, jak w
atrakcyjny sposób można skutecznie uczyć się matematyki. W ramach
projektu prowadzone będę warsztaty kulinarne, podczas których doskonalone
będzie posługiwanie się jednostkami miar, odbędą się zajęcia z konstruowania
przestrzennego, zajęcia plastyczne, a także zajęcia i warsztaty matematyczne.
Na zakończenie projektu planowana jest wycieczka edukacyjna.
Przyznany grant: 10 711,92 zł
c) Szkoła Podstawowa nr 19 we Włocławku – projekt „Poczuj „chemię” do
nauk ścisłych!”. Założenia projektu: wzbudzenie zainteresowania wśród dzieci
i młodzieży naukami ścisłymi, poprzez wykorzystanie innowacyjnych metod
przekazywania wiedzy w dziedzinie chemii, matematyki i informatyki przy
wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Innowacyjność rozwiązań
to w głównej mierze wykorzystanie technologii 3D w praktyce, odkrywanie
przez eksperymentowanie (metoda IBSE), robotyka i programowanie. Projekt
przewiduje następujące działania: organizacja Tygodnia Nauk Ścisłych
"Poczuj chemię do nauk ścisłych", w ramach którego organizowane będą
warsztaty z matematyki "Matematyka i logiczne myślenie" oraz z chemii.
Przyznany grant: 10 859 zł
d) Zespół Szkół Nr 3
we Włocławku – projekt „Odkrywamy cyfrową
kreatywność”. Założenia projektu: warsztaty skierowane do uczniów
z niepełnosprawnościami, które umożliwią uczniom przełamywać bariery
związane z nieśmiałością, niepełnosprawnością oraz pozwolą odkryć swoje
możliwości i talenty. Zajęcia zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem
sprzętu i technologii cyfrowej: 1. Autoportret z afrykańskim motywem - zajęcia
z użyciem aparatu fotograficznego z tabletu. 2. My też możemy uczyć innych uczniowie z pomocą aplikacji będą tworzyć na tabletach interaktywne plakaty.
3. Otwieramy Studio Tattoo - uczniowie na własnym ciele będą tworzyć
interaktywne tatuaże. 4. Ożywiamy obrazy - uczniowie będą przekształcać
obrazy słynnych malarzy, rzeźby lub własne prace z pomocą aplikacji. Projekt
zakończy prezentacja multimedialna.
Przyznany grant: 14 424 zł
e) Zespół Szkół nr 11 we Włocławku – projekt „Stereometria w praktyce.
Obudź w sobie wyobraźnię przestrzenną”. Założenia projektu: dzięki
zastosowaniu innowacyjnych metod projekt pozwoli wprowadzić uczniów w
świat obiektów trójwymiarowych w formie zabawowej z wykorzystaniem
klocków REKO. Równoczesne zastosowanie programu GeoGebra pozwoli im
na zapoznanie się z wieloma pojęciami z zakresu geometrii przestrzennej
i zastosowanie ich w praktyce. Projekt przewiduje organizację 24 zajęć.
Przyznany grant: 11 742,25 zł
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f) Zespół Szkół Elektrycznych we Włocławku – projekt „Od elektryka
do automatyka – obsługa i programowanie sterowników logicznych PLC
w Zespole Szkół Elektrycznych”. Założenia projektu: zapoznanie uczniów
z rozwiązaniami w zakresie automatyki przemysłowej, stworzenie
edukacyjnych stanowisk treningowych zawierających logiczne PLC oraz
urządzenia peryferyjne. Zajęcia z udziałem specjalistów z branży będą
odbywać się na zasadzie ćwiczeń praktycznych obejmujących: montaż,
obsługę i programowanie układów automatyki wyposażonych w przemysłowe
sterowniki PLC.
Przyznany grant: 18 450 zł
g) Zespół Szkół Katolickich im. Ks. Jana Długosza – projekt „Ozoboty do
roboty – uczymy dzieci programować”. Założenia projektu: organizacja
dodatkowych zajęć dla 24-osobowych grup od stycznia do czerwca. Zajęcia
prowadzone przez wykwalifikowanych nauczycieli będą obejmowały takie
zagadnienia jak: programowanie, kodowanie (w tym w jęz. angielskim)
i programowanie tras zwiedzania Polski. Projekt łączy kilka elementów
z zakresu edukacji matematycznej, przyrodniczej oraz jęz. angielskiego.
Podczas zajęć uczniowie będą programować tworząc trasy: rysując
flamastrem, układając puzzle AR oraz używając programu ozoblocky.pl.
Innowacyjność projektu polega na wykorzystaniu innych niż tradycyjne metody
nauczania.
Przyznany grant: 19 959,43 zł
h) Szkoła Podstawowa nr 14 we Włocławku – projekt „Matematyka inaczej”.
Założenia projektu: zorganizowanie zajęć i warsztatów, które rozbudzą w
uczniach ciekawość, kreatywność oraz zachęcą do samodzielnego
wykorzystywania zdobytych umiejętności. Planowane są następujące zajęcia:
matematyka na macie (ćwiczenia orientacji przestrzennej, odczytywanie
współrzędnych, układanie gier rozwijających kompetencje matematyczne,
naukę pisania prostych instrukcji), ćwiczenia wyobraźni przestrzennej
(origami, gry, zabawy logiczne, tangram - warsztaty dla dzieci i rodziców);
roboty na lekcjach matematyki (konstruowanie robotów, nauka obsługi
mBotów, nauka sterowania robotem etc.).
Przyznany grant: 16 750 zł
i) Zespół Szkół Technicznych we Włocławku – projekt „Laboratorium nauki”
Założenia projektu: organizacja warsztatów podczas ferii zimowych w trzech
grupach tematycznych: 1. "Programiści przyszłości" - doświadczenia
matematyczne, fizyczne i język programowania. 2. „Naukowy escape room w
wirtualnej rzeczywistości” - tworzenie i wdrożenie scenariusza wirtualnego
escape roomu. 3. „Drukarze marzeń” - warsztaty zakładają wykorzystanie
grafiki wektorowej do projektowania na tabletach graficznych wzorów, które
następnie zostaną wydrukowane lub wygrawerowane. Na zakończenie
projektu planowany jest piknik naukowy, podczas którego zostaną
zaprezentowane prace wykonane na warsztatach.
Przyznany grant: 16 050 zł
Dofinansowane projekty wyróżniały się nowatorskim podejściem do metod
nauczania, pomagającym rozwijać wyobraźnię przestrzenną z wykorzystaniem
nowoczesnych narzędzi, gier dydaktycznych i pokazów multimedialnych.
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2. Program
stypendialny
i ponadpodstawowych

dla

uczniów

szkół

podstawowych

Program stypendialny Fundacja rozpoczęła w 2015 roku. W jego kolejnych edycjach
stypendia
były
przyznawane
uczniom
uczniów
szkół
podstawowych
i ponadpodstawowych o wysokiej średniej ocen, posiadających osiągnięcia
pozaszkolne i zaangażowanych społecznie.
W IV edycji programu w roku szkolnym 2018/19 wymagana średnia ocen została
podwyższona z 4,5 do 4,75, mimo to do konkursu aplikowało 75 uczniów. Stypendia
otrzymało 10 trzecioklasistów z gimnazjów oraz 30 uczniów szkół
ponadgimnazjalnych z Włocławka i okolicznych gmin. Budżet programu wyniósł
110 000 zł.

IV edycja programu stypendialnego zyskała też swoją nazwę - „Primi inter pares”,
czyli „Pierwsi wśród równych sobie”, co podkreśla, że stypendyści Fundacji to osoby
wyjątkowe. Najwyższa średnia ocen uzyskanych wśród gimnazjalistów wyniosła 5,57,
natomiast w starszej grupie wiekowej – uczniów szkół ponadgimnazjalnych – aż 5,89.
W V edycji programu „Primi inter pares” w roku szkolnym 2019/2020 wnioski złożyło
65 uczniów. O stypendia mogli starać się uczniowie 8 klas szkół podstawowych oraz
uczniowie szkół ponadpodstawowych. Stypendia otrzymało 35 uczniów szkół
ponadpodstawowych oraz 2 uczniów ósmej klasy szkoły podstawowej. Najwyższa
średnia wśród uczniów szkół ponadpodstawowych wyniosła 5,88, natomiast wśród
drugiej grupy wiekowej – 5,42.
Wysoka średnia ocen, a także szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki, sportu
i kultury zapewniły młodym ludziom wsparcie finansowe w kwocie 200 zł (dla uczniów
ósmej klasy szkoły podstawowej) i 300 zł (dla uczniów szkół ponadpodstawowych),
wypłacane co miesiąc w roku szkolnym. Środki te stypendyści mogą przeznaczyć na
naukę języków obcych, udział w zajęciach rozwijających ich zainteresowania
naukowe, jak również zakup pomocy edukacyjnych.
W pięciu edycjach z programu stypendialnego Fundacji ANWIL DLA WŁOCŁAWKA,
skorzystało 186 uczniów ze szkół znajdujących się na terenie działania Fundacji, na
łączną kwotą 504 000 zł.
3. Program stypendialny dla studentów „Młodzi z ANWILEM”
15.10.2019 Fundacja „ANWIL DLA WŁOCŁAWKA” ogłosiła II edycję programu
stypendialnego „Młodzi z ANWILEM”, który jest skierowany do mieszkających we
Włocławku (włączając gminę wiejską Włocławek) oraz okolicznych gminach – Brześć
Kujawski, Fabianki, Lubanie – osób, które nie ukończyły 26. roku życia i studiują
w trybie stacjonarnym na kierunkach technicznych dowolnej polskiej uczelni
publicznej. O przyznanie stypendium mogli ubiegać się studenci ostatniego roku
studiów I stopnia, studiów II stopnia oraz studenci czwartego i piątego roku studiów
jednolitych z określonych przez Fundacje kierunków m.in. inżynierii biochemicznej
inżynierii materiałowej, zarządzania i inżynierii produkcji oraz elektrotechniki.
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W II edycji programu stypendialnego „Młodzi z ANWILEM” w roku akademickim
2019/2020 stypendium otrzymało 6 osób, które w ostatnich dwóch semestrach
osiągnęły średnią ponad 4,0, mają na swoim koncie opracowania naukowe,
zrealizowane projekty i badania naukowe, staże i praktyki, a także działają
w organizacjach
studenckich,
fundacjach,
stowarzyszeniach,
instytucjach
społecznych. Wysokość wypłacanego przez 9 miesięcy stypendium wynosi 700 zł
brutto.
4. Program „ Streetworking we Włocławku” skierowany do dzieci i młodzieży
zagrożonej marginalizacją i wykluczeniem społecznym
W 2019 roku Fundacja zakończyła 3-letni program streetworkerski, zainicjowany
w sierpniu 2016 r. pn. „Streetworking we Włocławku”, w ramach którego
podejmowane były działania skierowane do dzieci i młodzieży pochodzących ze
środowisk niewydolnych pod względem wychowawczym, spędzających większość
czasu w przestrzeni miejskiej (ulica, podwórko, plac, dworzec), dzieci i młodzieży,
które nie korzystały z placówek wsparcia dziennego).
Głównym założeniem działań była bezpośrednia praca z trzema (początkowo 8osobowymi, później 5-7-osobowymi) grupami dzieci w ich środowisku, by poprzez
zajęcia animacyjne, profilaktyczne, wychowawcze i edukacyjne pokazać im, że
istnieje inny świat niż ulica i podwórko. Grupy zrekrutowane zostały przez trzech
pedagogów, którzy dodatkowo przeszli specjalne przeszkolenie z metod pracy w
trudnym terenie, jakim jest ulica. Na początku podstawowym zadaniem pedagogów
było nawiązanie kontaktu z dziećmi, utrzymanie go dzięki regularnym spotkaniom,
czyli w konsekwencji zdobycie ich zaufania. Dzięki zaangażowaniu pedagogów do
programu zrekrutowano uczestników z trzech najbardziej zagrożonych rejonów
miasta: ulice Barska i Płocka, Śródmieście i osiedle Leopoldowo.
Poprzez kontakt z odpowiedzialnym dorosłym, który umożliwiał spędzenie wolnego
czasu odmiennie niż byli do tego przyzwyczajone, dzieci uczyły się nowych
pozytywnych zachowań, miały szanse na poznanie swoich silnych stron i tym samym
wzmocnić poczucie własnej wartości. Streetworkerzy pomagali wyjść dzieciom poza
własne środowisko, pokazują im świat innych wartości i relacji międzyludzkich,
rozbudzali w nich marzenia, otwierając nowe pragnienia i wyzwania.
W ciągu trzech lat projekt realizowany był zgodnie z założeniami i polegał przede
wszystkim na organizacji zajęć w grupach, wspólnych wyjść i aktywności inicjowanej
przez opiekunów. W ostatnim roku projektu streetworkerzy skupili się na wdrażaniu
podopiecznych do pracy metodą projektów dziecięcych. Metoda ta polegała na
samodzielnym inicjowaniu przez dzieci, planowaniu, wykonywaniu i ocenie realizacji
działań o charakterze społecznym, kulturalnym, edukacyjnym, artystycznym,
rekreacyjnym, wypoczynkowym lub sportowym. Umożliwiło to dzieciom
podejmowanie odpowiedzialności za cały cykl przedsięwzięcia, w szczególności na
samodzielne rozwijanie zainteresowań, kierowanie własnym uczeniem się, podczas
gdy pedagog pełnił funkcję wspomagającą, kierującą i organizującą.
W 2019 roku dzieci objęte programem „Streetworking we Włocławku” uczestniczyły
w projektach realizowanych z grantów Fundacji, m.in. korzystały z półkolonii w
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ramach programu „Wakacje z Fundacją”. Ponadto odbyły się wycieczki do Kutna
(Aqua Park), zamku w Bobrownikach oraz Torunia (zwiedzanie Starówki).
W ciągu roku uczestnicy programu wzięli udział m.in. w takich zajęciach, spotkaniach
edukacyjnych i kulturalnych jak:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

zwiedzanie wystaw Galerii Sztuki Współczesnej oraz udział w warsztatach
BWA Włocławek;
wspólne wyjścia do kina i teatru;
udział w grach planszowych - Klub Taktyk, Browar B;
pokój zagadek Włocławek;
warsztaty wędkarskie na Jeziorem Czarnym zorganizowane przez
wolontariuszy z Koła Wędkarskiego ANWIL S.A.,
spotkania w świetlicy TPD przy ul. Barskiej oraz Kaliskiej we Włocławku: gry
planszowe, zajęcia plastyczne, przygotowywanie przez dzieci deserów
i kanapek;
otwarte imprezy miejskie: Dzień Autyzmu Hala OSiR, Festiwal Wisły
(Bulwary), Kolor Fest, Festiwal Baniek Mydlanych – Bubble Day, Bieg na 6 łap
(Schronisko dla zwierząt);
rejsy katamaranem po Zalewie Włocławskim organizowane przez Przystań
Wodną OSiR;
wyjścia na mecz drużyny Anwilu Włocławek;
relaks i zajęcia ogólnorozwojowe w Parku Trampolin, Parku Linowym,
Centrum Zabaw RIO, w Sali Zabaw Kids&Play, na Podwórku Talentów Nivea,
w Strzelnicy Colt (nauka strzelania), Paintball (Przystań) czy w Klubie
Sportowym Fight Club (trening boksu);
w czasie letnim wyjazdy i odpoczynek nad jeziorami: Skoki, Czarne,
Wikaryjskie i Łuba oraz spacery np. po Parku Łokietka czy w lesie w Wieńcu,
wycieczki rowerowe, wyjścia na plac zabaw przy Bulwarach oraz wyjścia z
grupami na boisko Orlik;
korzystanie z pływalni miejskiej i kręgielni;
warsztaty edukacyjne w kawiarni Miodnia;
zajęcia w Stadninie Koni w Michelinie;
sadzenie drzewek przy ul. Barskiej zorganizowane przy współpracy
z Nadleśnictwem Włocławek oraz warsztaty w siedzibie Nadleśnictwa
z rozpoznawania śladów zwierząt i przygotowywanie laurek na Dzień Dziadka.

Ważnym elementem programu było angażowanie dzieci w działania na rzecz lokalnej
społeczności m.in. wizyta w DPS. Ciekawą inicjatywą, uwrażliwiającą młodych ludzi
na los zwierząt były wizyty w schronisku, podczas których mogły one wyprowadzać
na spacer psy oraz przekazać zebraną przez siebie karmę i środki higieniczne.
Program „Streetworking we Włocławku” wpisywał się w cel statutowy Fundacji
określony jako przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu osób
takim wykluczeniem zagrożonych.
5. V edycja Konkursu Grantowego
12.04.2019r. Fundacja ogłosiła V edycję tzw. dużego konkursu grantowego pt.
„Ocalić od zapomnienia". W tej edycji dodatkowo punktowane były projekty służące
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zachowaniu dziedzictwa historycznego oraz rozwoju kultury i sztuki. Okres realizacji
projektów od 27.05.2019r. do 23.03.2020r.
W V edycji konkursu granty otrzymało 17 projektów na łączną kwotę w wysokości
277 537,87 zł:
a) Stowarzyszenie Edukacyjno-Teatralne Teatr "NASZ" – projekt partnerski:
„"XXVII Finał Turnieju Poezji Śpiewanej 64. Ogólnopolskiego Konkursu
Recytatorskiego".
Grant w wysokości 23 000 zł
b) Włocławskie Towarzystwo Naukowe – projekt indywidualny: Publikacja:
"Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie", tom 34: "W 80-lecie wybuchu II Wojny
Światowej na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej".
Grant w wysokości 3 760 zł
c) Kuria Diecezjalna Włocławska - projekt indywidualny: Koncert Muzyki
Chrześcijańskiej "UWIELBIENIE".
Grant w wysokości 26 000 zł
d) Koło Gospodyń Wiejskich w Kulinie - projekt partnerski: "Od seniora do
malucha poznaj kujawskiego ducha".
Grant w wysokości 20 466 zł
e) Ochotnicza Straż Pożarna w Szpetalu Górnym - projekt indywidualny:
"OSP na straży tradycji".
Grant w wysokości 23 150 zł
f) Stowarzyszenie Dyskusyjny Klub Filmowy Ósemka - projekt indywidualny:
"Akademia Dokumentalna - Dokumenty Pamięci".
Grant w wysokości 35 000 zł
g) Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku – projekt partnerski: "II wojna
światowa rozpoczęła się 80 lat temu w Polsce".
Grant w wysokości 7 392 zł
h) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku - projekt partnerski:
"III Wielopokoleniowy Maraton Tańca".
Grant w wysokości 7 300 zł
i) Yacht Club Anwil Stowarzyszenie - projekt indywidualny: "Rejsy do
przeszłości - Wisła w dziejach Włocławka".
Grant w wysokości 35 000 zł
j) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubaniu - projekt indywidualny:
Ogólnopolski Festiwal Piosenki Religijnej ku czci św. Jana Pawła II "Nie
lękajcie się".
Grant w wysokości 9 239,87 zł
k) Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka
w Smólniku – projekt partnerski: "Stąd pochodzę, tu mieszkam - w mej
Ojczyźnie przeszłość i przyszłość".
Grant w wysokości 11 760 zł
l) Fundacja Caietanus - projekt indywidualny: "Zachować w pamięci".
Grant w wysokości 3 100 zł
m) Włocławskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych "EUROINTEGRACJA"
- projekt indywidualny: "Tu jest moje miejsce - tu jest mój dom".
Grant w wysokości 8 720 zł
n) Zespół Szkół Katolickich im. Ks. Jana Długosza - projekt indywidualny:
"Ocalić od zapomnienia- pamiętam w Długoszu".
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Grant w wysokości 19 470 zł
o) Chorągiew Kujawsko - Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec
Włocławek - projekt indywidualny: "Ocalić Włocławską Historię
od zapomnienia".
Grant w wysokości 12 500 zł
p) Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca "Kujawy" - projekt
indywidualny: "Dumni z pochodzenia - Ocalić od zapomnienia".
Grant w wysokości 14 680 zł
q) Fundacja Ari Ari - projekt indywidualny: "Pamięć o przeszłości dla
przyszłości".
Grant w wysokości 17 000 zł.

6. Konkurs grantowy „Wakacje z Fundacją”
W 2019 roku po raz czwarty Fundacja uruchomiła program “Wakacje z Fundacją”,
którego celem jest zapewnienie dzieciom i młodzieży z Włocławka oraz gmin z terenu
działania Fundacji, pozostających w czasie wakacji w miejscu zamieszkania,
kreatywnego, atrakcyjnego i bezpiecznego wypoczynku.
W tej edycji konkursu premiowane były projekty o widocznych walorach
edukacyjnych, a także stwarzające dzieciom okazję do odkrywania nowych wartości,
pobudzające do rozwoju, rozszerzające zainteresowania, zwiększające wrażliwość
na potrzeby innych, pogłębiające wiedzę i umiejętności praktyczne, rozwijające
talenty i umożliwiające zdobywanie nowych doświadczeń.
Na realizację 16 projektów w 2019 roku Fundacja przyznała łączną
kwotę 241 205,90 zł z czego wykorzystanych zostało 221 577,20 zł. Jeden
beneficjent zrezygnował z przyjęcia grantu.
Granty otrzymały następujące organizacje:
a) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy – projekt indywidualny:
"Wakacje w mieście - wesoło, aktywnie i bezpiecznie".
Grant w wysokości 15 576 zł
b) Stowarzyszenie "Sportowy Klub Żeglarski Włocławek" – projekt
indywidualny: "Przygoda z wiatrem".
Grant w wysokości 18 750 zł
c) Włocławski Klub Karate Kyokushin – projekt indywidualny: "Lato z
ANWILEM".
Grant w wysokości 13 047,36 zł
d) Zespół Szkół Katolickich im. Ks. Jana Długosza we Włocławku – projekt
indywidualny: "Wyrusz z Długoszem w przygodę".
Grant w wysokości 19 592 zł
e) Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętego Stanisława BM we Włocławku
– projekt indywidualny: "Wesołe Wakacje ze św. Stanisławem".
Grant w wysokości 21 580 zł
f) Uczniowski Klub Sportowy 19 – Michelin – projekt partnerski: "Akademia
Aktywności".
Grant w wysokości 9 153,37 zł
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g) Fundacja Caietanus – projekt partnerski: "Nasze wspólne leśne wakacje".
Grant w wysokości 13 930 zł
h) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubaniu – projekt partnerski:
"Atrakcyjny region, udane wakacje".
Grant w wysokości 20 183,90 zł
i) Szkoła Podstawowa nr 14 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we
Włocławku – projekt indywidualny: "Wakacyjna przygoda w mieście".
Grant w wysokości 14 629,95 zł
j) Akademia Rozwoju Twórczości i Kreatywności – projekt indywidualny:
"Atrakcje na wakacje".
Grant w wysokości 7 700 zł
k) YACHT CLUB ANWIL Stowarzyszenie – projekt indywidualny: „Wakacje z
Fundacją u Żeglarzy”.
Grant w wysokości 15 500 zł
l) Parafia Najświętszego Serca Jezusowego we Włocławku – projekt
indywidualny: "Żywiołowe wakacje z Anwilem".
Grant w wysokości 14 516 zł
m) Klub Sportowy BE ACTIVE Włocławek – projekt indywidualny: "Tenisowe
wakacje z ANWILEM".
Grant w wysokości 6 361 zł
n) Stowarzyszenie "Daj szansę" – projekt indywidualny: "Odlotowe wakacje z
ANWILEM dla dzieci z domów dziecka".
Wnioskodawca zrezygnował z realizacji projektu.
o) Chorągiew Kujawsko- Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec
Włocławek – projekt indywidualny: "Harcerskie półkolonie z Bazą Przygody edycja piąta".
Grant w wysokości 18 464,82 zł
p) Towarzystwo Kulturalne w Brześciu Kujawskim – projekt partnerski:
"Wakacje bez nudy! Aktywnie, zdrowo, kreatywnie".
Grant w wysokości 12 592,80 zł.

Podczas wakacji 2019 roku dzięki wsparciu Fundacji z różnych form wypoczynku
skorzystało 1 113 dzieci.
7. Program sportowy „Wybieram sport – skreślam nudę”
23.09.2019r. Fundacja, stawiając na wsparcie inicjatyw wpływających na rozwój
fizyczny dzieci i młodzieży, promujących zdrowy styl życia oraz poprawiających
jakość życia osób starszych ze szczególnym uwzględnieniem działań skierowanych
do osób niepełnosprawnych, ogłosiła I edycję programu sportowego.
Konkurs realizuje jednocześnie trzy cele statutowe Fundacji, które zostały
sformułowane jako upowszechnianie rekreacji, kultury fizycznej i sportu, ochronę
i promocję zdrowia oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i
ekonomicznemu osób takim wykluczeniem zagrożonych.
Okres realizacji projektów od 22 listopada 2019r. do 22 sierpnia 2020r.
Do programu zakwalifikowało się 13 projektów na łączną kwotę 107 288 zł.
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Granty otrzymały następujące organizacje:
a) Uczniowski Klub Sportowy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
we Włocławku – projekt indywidualny: "Sport, czyli skuteczna pomoc w walce
z uzależnieniami". Projekt przewiduje organizację zajęć sportowych dla
wychowanków MOW Włocławek w sekcjach sportowych: piłka nożna, piłka
siatkowa, tenis stołowy, wędkarstwo, badminton.
Grant w wysokości 4 146,60 zł
b) Stowarzyszenie Włocławski Uniwersytet Seniora – projekt indywidualny:
"Sprawny i zdrowy Senior". W ramach projektu realizowanych będzie 7 zadań
tematycznych: wyjazdy i rajdy rowerowe, wędrówki z kijkami nordic walking,
gra w kręgle, gra w brydża (turniej), gra w szachy.
Grant w wysokości 5 850 zł
c) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubaniu – projekt partnerski:
Powiatowy bieg "Biegnij po zdrowie". Organizacja zawodów biegowych
średnio i długodystansowych dla dzieci i młodzieży z całego powiatu
włocławskiego.
Grant w wysokości 9 270 zł
d) Ochotnicza Straż Pożarna w Szpetalu Górnym – projekt indywidualny:
"Sprawni i wyszkoleni, jak strażacy". Celem projektu jest utworzenie drużyny
dzieci i młodzieży i przygotowanie jej do zawodów sportowo-pożarniczych.
Grant w wysokości 9 090 zł
e) Zespół Szkół nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej we Włocławku – projekt
indywidualny: "Turniej koszykarski - Bawimy się razem". Organizacja turnieju
koszykówki dla grupy uczniów z niepełnosprawnościami ze szkół z Włocławka
i Lipna. Turniej zaplanowany podczas Dni Świadomości Autyzmu.
Grant w wysokości 3 525 zł
f) Fundacja Caietanus – projekt indywidualny: „WŁOMAGGEDON - pierwszy
integracyjny bieg z przeszkodami dla osób niepełnosprawnych”. Po raz
pierwszy we Włocławku. Planowane 3 kategorie biegowe, w tym na wózkach.
Impreza połączona z akcją charytatywną na rzecz Klubu Kajetan formie
publicznej zbiórki pieniędzy oraz poborem krwi.
Grant w wysokości 8 400 zł
g) Komitet Terenowy Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole przy
Przedszkolu Publicznym nr 35 we Włocławku – projekt indywidualny: "Żyj
zdrowo i sportowo". Projekt zakłada promowanie aktywności ruchowej
przedszkolaków, dzieci i ich rodzin poprzez zajęcia: taneczne, sportowe piłkarskie, warsztaty kulinarne, spotkania z dietetykiem, aktywności
włączające dzieci niepełnosprawne. Ponadto zorganizowany zostanie
happning pt. „Kolorowe skarpetki” związany z Dniem Autyzmu, tydzień
zdrowego żywienia, olimpiada sportowa, piesze wycieczki, nauka tańca oraz
zajęcia piłkarskie "Tato poćwicz ze mną".
Grant w wysokości 14 999,40 zł
h) Włocławsko-Brodnicki Klub Sportowy Niewidomych i Słabowidzących
"Pionek" – projekt indywidualny: "Aktywni od lat 5 do 105". Projekt zakłada 10
trzygodzinnych szkoleń z zakresu bowlingu, pływania oraz strzelectwa
pneumatycznego, z których skorzysta 300 osób, w tym osoby
niepełnosprawne i starsze.
Grant w wysokości 9 650 zł
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i) Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Autostrada" – projekt partnerski:
"Badminton - sport dla każdego II". Projekt obejmuje organizację zajęć
sportowych w badmintonie dla dzieci i dorosłych. 16 zajęć z instruktorem po
1,5 godziny raz na tydzień. Na zakończenie przewidziany jest turniej i festyn
sportowo-rekreacyjny.
Grant w wysokości 5 007 zł
j) Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec
Włocławek – projekt indywidualny: "Gwiżdżemy na nudę - sportowo,
międzypokoleniowo". Projekt zakłada organizację 4 wydarzeń: 1. Sportowy
Dzień Babci i Dziadka - zajęcia dla seniorów, 2. Sportowa gra dla rodzin i
seniorów - zajęcia w formie gry terenowej, 3. Turniej koszykówki i zbijaka zawody sportowe, 4. Sportowe miasteczko zdrowia - poczęstunek, zabawy i
międzypokoleniowa rywalizacja.
Grant w wysokości 10 800 zł
k) Stowarzyszenie "Sportowy Klub Żeglarski Włocławek" – projekt
indywidualny: „Przygoda z wiatrem cz. 2”. Celem projektu jest zapoznanie
uczestników z żeglarstwem turystycznym i regatowym, kształtowanie postaw
proekologicznych, doskonalenie sprawności fizycznej, przygotowanie
uczestników do kursu na patent żeglarza jachtowego.
Grant w wysokości 7 250 zł
l) Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Najświętszego Serca Jezusowego we
Włocławku – projekt indywidualny: „Nie zostawiaj w tyle - uprawiaj sport z
ANWILEM”. Projekt zakłada organizację ogólnopolskiego turnieju piłki
siatkowej rajdów pieszych i oraz zajęć sportowo-ruchowych dla dzieci, w tym
dla przedszkolaków.
Grant w wysokości 10 300 zł
m) Stowarzyszenie "Trampolina dla Polski" – projekt indywidualny: „Sportowa
Alternatywa”. Projekt zakłada stworzenie miejsca, w którym młodzież będzie
spędzała czas pozaszkolny i gdzie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach
rekreacyjnych (bilard, piłkarzyki, snooker, tenis stołowy) oraz uprawiać sporty
zespołowe (koszykówka, siatkówka) czy też utworzyć siłownię.
Grant w wysokości 9 000 zł.

8. Program dofinansowania wolontariatu pracowniczego „ANWIL Pomaga”
W 2019 roku zakończyła się III edycja programu, którego celem było dofinansowanie
inicjatyw zgłoszonych przez wolontariat pracowniczy ANWIL S.A. Wolontariat uczy
pracy zespołowej, rozwijając przy tym indywidualne cechy i własne aspiracje
pracownika oraz wyzwalając w nim kreatywność. Wolontariusze, realizując swoje
pasje, mogą w prosty sposób pomagać innym. Pracownik podejmujący wolontariat
zdobywa nowe umiejętności, podnosi swoje kompetencje, rozwija swoje hobby,
a także uczy się pewnego stylu życia.
Działania wolontariatu w ramach programu w III edycji skierowane były do
funkcjonujących na terenie działania Fundacji placówek opiekuńczo-wychowawczych
i wychowawczo-oświatowych, szkół oraz zespołów szkół, organizacji sportowych,
ośrodków nauki, kultury i sztuki, oraz podmiotów leczniczych w zakresie ich
działalności statutowej oraz organizacji pozarządowych. Maksymalna wysokość
dofinansowania projektu wynosiła 4 000 zł. W III edycji programu dofinansowanie
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przyznano 14 zespołom wolontariackim na łączną kwotę 56 000 zł, z czego
wykorzystana została kwota 53 245,09 zł.
W III edycji programu zrealizowane zostały projekty skierowane do działających na
terenie miasta Włocławka, gminy Brześć Kujawski, gminy Fabianki, gminy Lubanie
i gminy wiejskiej Włocławek organizacji pozarządowych, placówek opiekuńczych,
opiekuńczo-wychowawczych i wychowawczo-oświatowych, przedszkoli, szkół oraz
zespołów szkół, organizacji sportowych i schroniska dla zwierząt. Tematyka i zakres
zrealizowanych projektów był bardzo różnorodny. Jednym z nich był remont
obserwatorium astronomicznego i zakup lunety. Natomiast inny projekt skupiał się na
wsparciu schroniska dla zwierząt. Innowacyjnym projektem był pomysł
uporządkowania schronów z czasów II WŚ oraz przygotowanie ścieżki i tablic
dydaktycznych. Ponadto wolontariusze zorganizowali integracyjny bieg „Przyjaźnie
dla autyzmu” czy warsztaty w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu dla
przedszkolaków.
W ramach innych projektów wolontariusze zakupili nowoczesne pomoce
dydaktyczne, które sprawiły, że nauka stała się przyjemniejsza a wiedza łatwiej
przyswajalna, a pomoc w remoncie sal i świetlic pozwoliła na spędzanie czasu przez
najmłodszych w przyjaznym otoczeniu.
Wśród zrealizowanych projektów znalazły się również działania edukacyjne mające
na celu podniesienie świadomości ekologicznej: warsztaty wędkarskie dla dzieci
pracowników ANWILU, zawody wędkarskie dla najmłodszych z okazji Dnia Dziecka
oraz sprzątnie brzegów jeziora Rybnica.
Zostały również zorganizowane przez wolontariuszy dwa projekty związane
ze sportem – zawody siatkarskie dla dzieci oraz dorosłych.
Ponadto wolontariusze przeprowadzili remont i wyposażyli w pomoce dydaktyczne
pomieszczenia z których korzystają dzieci z autyzmem oraz niepełnosprawni dorośli.
14.08.2019 r. ogłoszona została kolejna - IV edycja programu „ANWIL Pomaga”. W
tej edycji Fundacja przyznała granty 20 projektom na łączną kwotę 79 615,98 zł.
Dofinansowanie otrzymały następujące projekty:
a) Odnowienie pomnika pamięci ofiar II Wojny Światowej – projekt
zakładający uporządkowanie terenu i odnowienie pomnika pamięci ofiar II WŚ.
b) Sportowy Shopping - doposażenie w stroje sportowe placówki opiekuńczowychowawczej, organizacja konkursów sportowych.
c) Ferie na sportowo II edycja - integracyjny turniej siatkówki dla dzieci
podczas ferii zimowych
d) Włocławska Branżowa Liga Siatkówki - Integracja środowiska
międzyzakładowego, aktywny odpoczynek pracowników.
e) Warsztaty edukacyjne (Akademia Małego Kuchcika, Robo Projekt, Modra
Sowa) dla dzieci przedszkolnych z Przedszkola nr 14 we Włocławku organizacja 3 tematycznych warsztatów edukacyjnych (zajęcia kulinarne,
z robotyki i papiernicze) dla przedszkolaków.
f) Wędkuj z nami - zajęcia wędkarskie dla dzieci przeprowadzone nad wodą,
organizacja 2 konkursów dla najmłodszych, sprzątanie jeziora Rybnica
i Skrzyneckiego, zawody wędkarskie dla dzieci.
g) Młodzieżowa Szkółka Wędkarska przy Kole wędkarskim 122 – organizacja
zajęć tematycznych dla dzieci, przygotowywanie ich do egzaminu na kartę
Sprawozdanie z działalności Fundacji „ANWIL DLA WŁOCŁAWKA” za rok 2019
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h)
i)
j)
k)
l)

m)
n)

o)

p)

q)

r)
s)

t)

wędkarską, podnoszenie świadomości ekologicznej, wspólne starty
w zawodach.
Mały Talent To Ja – organizacja międzyszkolnego konkursu dla uczniów klas
0-III z terenu miasta i gminy Włocławek.
Integrujemy zmysły - zajęcia z integracji sensorycznej dla dzieci
ze specjalnymi potrzebami, zakup pomocy dydaktycznych.
Integracja pokoleń poprzez warsztaty scrapbookingu w Klubie "Łęg" –
organizacja cyklu zajęć dydaktycznych dla dzieci i seniorów .
Muzyczni Odkrywcy - Doposażenie sali szkolnej oraz prowadzenie zajęć
instrumentalnych i chóru.
Bezpieczny Muzyk – organizacja pogadanki na temat zasad bezpiecznego
zachowania w różnych sytuacjach, szkolenie z zasad udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej, szkolenie z zasad ruchu drogowego.
Sala integracji lokalnej społeczności - remont pomieszczenia i stworzenie
Sali do spotkań integracyjnych lokalnej społeczności.
Doświadczaj, eksperymentuj, działaj - organizacja pozalekcyjnych zajęć
edukacyjnych (zajęcia z zakresu chemii, biologii i fizyki), artystycznych
(zajęcia w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku - np.
lepienie z gliny) oraz zajęć z bezpiecznego zachowania się nad wodą (wyjazd
do Mariny Zarzeczewo oraz na basen).
Zielony kącik - adaptacja klasy do organizacji zajęć specjalistycznych
i tematycznych (pomieszczenie będzie nawiązywało do zajęć z hortiterapii
i zielonego kącika, w którym będzie można się zrelaksować i odpocząć).
Sport, zabawa oraz nauka - podróż do "Zaginionego Świata" –
organizacja zawodów sportowych i zabaw na świeżym powietrzu - Dzień
Sportu i Zabawy, wycieczka do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku
"Myślęcinek" w Bydgoszczy, zakup pomocy dydaktycznych.
Rozśpiewane przedszkolaki w Pluszowym Misiu - pomoc przy
organizowaniu scenografii i oprawy dźwiękowej podczas imprez
przedszkolnych: Koncertu Jesiennego, kolędowania "Aniołkowego grania",
balu karnawałowego "W cyrkowej krainie", aranżacji muzyczno-teatralnej
"Łąka" i "Wielkanocy na Kujawach ".
2 Bieg - Przyjaźnie dla Autyzmu - organizacja biegu z okazji Światowego
Dnia Świadomości Autyzmu w ramach akcji Niebieski Włocławek.
Rejonowy Konkurs Poezji i Pieśni Patriotycznej - MOJA OJCZYZNA organizacja konkursu, zakup nagród, dyplomów, upominków dla uczestników
konkursu.
Zdrowy kręgosłup - odnowienie szatni szkolnej, częściowy remont szafek
szkolnych oraz zakup sprzętu sportowego służącego kształtowaniu właściwej
postawy uczniów.

Program skierowany jest do pracowników oraz do byłych pracowników (emerytów
i rencistów) ANWIL S.A. i realizuje cel statutowy Fundacji określony jako promocja
i organizacja wolontariatu.
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VI.

•

INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
WEDŁUG WPISU DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO
Fundacja ANWIL dla Włocławka nie prowadzi działalności gospodarczej.

VII.
•
•

•

•

•
•
•
•

•

•

•

•

•

UCHWAŁY ZARZĄDU FUNDACJI

1/2019 z dnia 7.02.2019r. w sprawie: powołania Komisji Stypendialnej;
2/2019 z dnia 20.02.2019r. w sprawie: przyznania oraz wypłacania stypendiów
studentom w ramach programu stypendialnego „Młodzi z ANWILEM” w roku
akademickim 2018/2019;
3/2019 z dnia 21.03.2019r. w sprawie: zmiany Uchwały nr 14/2018 z dnia
10.12.2018 roku w sprawie rozliczenia darowizn udzielonych Zespołowi Szkół
Chemicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie we Włocławku;
4/2019 z dnia 21.03.2019r. w sprawie: zmiany Uchwały nr 19/2018 z dnia
21.12.2018 roku w sprawie rozliczenia beneficjentów konkursu grantowego
Fundacji pt. „Uczę się z ANWILEM – II edycja”;
5/2019 z dnia 29.03.2019r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego i
przedstawienia go Radzie Fundacji „ANWIL DLA WŁOCŁAWKA”;
6/2019 z dnia 29.03.2019r. w sprawie: zwrotu darowizny środków pieniężnych
otrzymanych od Fundatora Fundacji „ANWIL DLA WŁOCŁAWKA”;
7/2019 z dnia 21.05.2019r. w sprawie: rozliczenia beneficjentów IV Konkursu
Grantowego Fundacji pt. „Działajmy razem i uczmy się od siebie”;
8/2019 z dnia 27.05.2019r. w sprawie: przyznania dofinansowania w postaci
grantów w V edycji Konkursu Grantowego pt. „Ocalić od zapomnienia”
Fundacji pod nazwą „ANWIL DLA WŁOCŁAWKA”;
9/2019 z dnia 27.05.2019r. w sprawie: przyznania dofinansowania w postaci
grantów w konkursie grantowym pt. „Wakacje z Fundacją” Fundacji pod nazwą
„ANWIL DLA WŁOCŁAWKA”;
10/2019 z dnia 15.07.2019r. w sprawie: zwrotu darowizny środków
pieniężnych otrzymanych od Fundatora Fundacji „ANWIL DLA
WŁOCŁAWKA”;
11/2019 z dnia 16.08.2019r. w sprawie: rozliczenia beneficjentów
w programie dofinansowania programu edukacyjnego pt. „Uczę się
z ANWILEM – III edycja”;
12/2019 z dnia 16.08.2019r. w sprawie: zwrotu niewykorzystanych środków
w programie stypendialnym „Młodzi z ANWILEM w roku akademickim
2018/2019;
13/2019 z dnia 18.09.2019r. w sprawie: powołania Komisji do oceny zgłoszeń
do programu dofinansowania wolontariatu pracowniczego pt. „ANWIL
pomaga” IV edycja;
Sprawozdanie z działalności Fundacji „ANWIL DLA WŁOCŁAWKA” za rok 2019

20

•
•

•
•

•
•
•

•

•
•
•

•

•

•

14/2019 z dnia 23.09.2019r. w sprawie: przyznania dofinansowania
w programie wolontariatu pracowniczego pt. „ANWIL pomaga” – IV edycja;
15/2019 z dnia 27.09.2019r. w sprawie: rozliczenia dofinansowania zgłoszeń
w programie dofinansowania wolontariatu pracowniczego pt. „ANWIL pomaga”
– III edycja;
16/2019 z dnia 11.10.2019r. w sprawie: powołania Komisji Stypendialnej;
17/2019 z dnia 21.10.2019r. w sprawie: przyznania stypendiów uczniom
zamieszkałym w mieście Włocławek, gminie Brześć Kujawski, gminie
Fabianki, gminie Lubanie i gminie wiejskiej Włocławek i uczęszczającym do
szkół na terenie miasta Włocławka, gminy Brześć Kujawski, gminy Fabianki,
gminy Lubanie i gminy wiejskiej Włocławek w roku szkolnym 2019/2020;
18/2019 z dnia 08.11.2019r. w sprawie: przyznania dofinansowania zgłoszeń
w programie edukacyjnym pt. „Uczę się z ANWILEM – IV edycja”;
19/2019 z dnia 22.11.2019r. w sprawie: przyznania dofinansowania zgłoszeń
w konkursie grantowym pt. „Wybieram sport – skreślam nudę”;
20/2019 z dnia 27.11.2019r. w sprawie: zmiany Uchwały nr 15/2019 z dnia
27.09.2019r. w sprawie rozliczenia dofinansowania zgłoszeń w programie
dofinansowania wolontariatu pracowniczego pt. „ANWIL pomaga” – III edycja;
21/2019 z dnia 27.11.2019r. w sprawie: zmiany Uchwały nr 15/2019 z dnia
27.09.2019r. w sprawie rozliczenia dofinansowania zgłoszeń w programie
dofinansowania wolontariatu pracowniczego pt. „ANWIL pomaga” – III edycja;
22/2019 z dnia 09.12.2019r. w sprawie: powołania Komisji Stypendialnej;
23/2019 z dnia 12.12.2019r. w sprawie: przyznania jednorazowej premii
pracownikowi Fundacji „ANWIL DLA WŁOCŁAWKA”;
24/2019 z dnia 18.12.2019r. w sprawie: przyznania i wypłacania stypendiów
studentom w ramach programu stypendialnego „Młodzi z ANWILEM” w roku
akademickim 2019/2020;
25/2019 z dnia18.12.2019r. w sprawie: zmiany Uchwały nr 11/2019 z dnia
16.08.2019 roku w sprawie rozliczenia beneficjentów w programie
dofinansowania programu edukacyjnego pt. „Uczę się z ANWILEM – III
edycja”;
26/2019 z dnia 20.12.2019r. w sprawie: zwrotu niewykorzystanych środków
pieniężnych otrzymanych na podstawie Umowy darowizny nr DM/2018/05/02
z dnia 6.06.2018r.;
27/2019 z dnia 20.12.2019r. w sprawie: rozliczenia beneficjentów konkursu
grantowego pt. „Wakacje z Fundacją”.

VIII.

INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYCH PRZYCHODÓW

W roku bilansowym 2019 Fundacja „ANWIL DLA WŁOCŁAWKA” otrzymała
darowizny od Fundatora ANWIL S.A. na łączną kwotę 1 276 075,84 zł.
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W 2017 roku Fundacja Anwil dla Włocławka uzyskała status organizacji pożytku
publicznego.
W 2019 roku uzyskała przychody z tytułu 1% podatku dochodowego od osób
fizycznych w wysokości 2 398,20 zł
Pozostałe przychody statutowe - 184,20 zł
Przychody z działalności statutowej - 1 278 658,24 zł
Przychody finansowe – 2 225,75 zł

IX.

INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
Wszystkie poniesione koszty są związane z realizacją celów statutowych.
Poniesiono koszty na:
a)
b)
c)

realizację działań statutowych 1 040266,92 zł
koszty administracyjne ogółem 91 075,84 zł
w tym koszty osobowe
29 446,09 zł

X.

DANE O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ

W okresie sprawozdawczym Fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez
podmioty państwowe i samorządowe.

XI.

INFORMACJA O KONTROLACH:

W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzana żadna kontrola.

Zarząd:
Bożena Cichocka

– Prezes Zarządu

………………………………………...

Monika Jąkalska

– Członek Zarządu

………………………………………...

Julianna Wysocka – Członek Zarządu

………………………………………...

Sprawozdanie z działalności Fundacji „ANWIL DLA WŁOCŁAWKA” za rok 2019

