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O Akademii
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce jest niezależną, nienastawioną na zysk organizacją pozarządową
działającą od 1998 r.
Prowadzimy działania w następujących obszarach programowych:
rozwój społeczności lokalnych
programy stypendialne
aktywność osób starszych
społeczne zaangażowanie biznesu
fundusze wieczyste
Działania Akademii skierowane są przede wszystkim do organizacji pozarządowych, grup obywatelskich i
przedsiębiorców. Adresatami naszych programów są także samorządy, media i opinia publiczna.
Nasze zasady:
Otwartość - jesteśmy otwarci na dialog i współpracę, wymianę idei, poszukiwanie rozwiązań.
Partnerstwo - budujemy koalicje, pracujemy poprzez sieci oparte na wspólnych celach i wartościach.
Innowacyjność - poszukujemy nierutynowych metod działania, wkraczamy na nowe obszary.
Rzetelność i przejrzystość działań - dbamy o jak najlepsze wykorzystanie powierzonych nam środków, o
wysoką jakość rezultatów, monitoring i ewaluację.
Wszechstronne wsparcie - udzielamy pomocy finansowej, szkoleniowej, doradczej, wydajemy publikacje,
prowadzimy społeczne kampanie, zabiegamy o wprowadzenie systemowych rozwiązań i dobrych praktyk w
obszarach naszych działań.
Nieuzależnianie od pomocy - uczymy samodzielności, nasza pomoc to wspieranie aktywności i zaradności
organizacji i obywateli.
Komisja Rewizyjna:
Rafał Antczak - Wiceprezes Deloitte Business Consulting SA
Aleksander Galos - Dyrektor ds. Prawnych w PGE Energia Jądrowa SA
Piotr Gliński - Zakład Społeczeństwa Obywatelskiego Instytut Filozofii i Socjologii w Polskiej Akademii Nauk,
Kierownik Katedry Socjologii i Struktur Społecznych Instytutu Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku
Joanna Staręga-Piasek - Dyrektor Centrum Rozwoju Służb Społecznych
Członkowie Stowarzyszenia:
Rafał Antczak, Tomasz Bruski, Sylwia de Latour, Marta Frątczak, Aleksander Galos, Piotr Gliński, Paweł Jordan,
Michał Kott, Grzegorz Lindenberg, Marta Łazarowicz, Elżbieta Łebkowska, Paweł Łukasiak, Małgorzata MazurŁukasiak, Iwona Olkowicz, Ryszard Praszkier, Artur Ptak, Joanna Pucek, Witold Salwach, Tomasz Schimanek,
Agata Stafiej-Bartosik, Joanna Staręga-Piasek, Joanna Szczęsna, Jerzy Szmagalski, Jakub Wygnański
Zespół Stowarzyszenia:
Renata Aderek, Beata Borowiecka, Dorota Brewczyńska, Tomasz Bruski, Aleksandra Brzozowska, Marek
Czajko, Emilia Dmochowska, Marzena Kacprowicz, Aneta Kapel, Anna Koseska, Katarzyna Kunert, Tomasz
Kwietniewski, Elżbieta Łebkowska, Paweł Łukasiak,Agnieszka Łukasik, Magda Matuszewska, Karolina Muzal,
Iwona Olkowicz, David Rapalski, Tomasz Schimanek, Krystyna Stodółkiewicz, Małgorzata Stradomska
Dorota Stronkowska, Magdalena Wachol
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Aktywizujemy społeczności lokalne

Wspieramy społeczne zaangażowanie biznesu
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DZIAŁAJ LOKALNIE

Program realizowany od: 2000 roku
Źródła finansowania: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, lokalni darczyńcy
Odbiorcy: lokalne organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne działające w
społecznościach do około 20 tysięcy mieszkańców
Partnerzy programu: sieć 60 Ośrodków Działaj Lokalnie działających w niemal 600
gminach

Program „Działaj Lokalnie” zachęca mieszkańców małych społeczności do wspólnego działania,
uruchamiania inicjatyw, które pomagają w budowaniu dobra wspólnego. Ze środków programu wspierane są
bardzo różnorodne przedsięwzięcia, które mają na celu budowę i rozwój dobra wspólnego: od kulturalnych i
edukacyjnych, poprzez ekologiczne, nastawione na podtrzymywanie tradycji, po promujące aktywność
fizyczną, turystykę i przedsiębiorczość. Wychodzimy z założenia, że każda społeczność jest inna, dlatego to
sami mieszkańcy decydują o tym, jakie działania w ich środowisku są najbardziej potrzebne.
Dzięki współpracy z partnerami Programu – Ośrodkami Działaj Lokalnie (dawniej Lokalnymi Organizacjami
Grantowymi) – możliwa jest realizacja jedynego w Polsce programu grantowego, w którym decyzje o
przyznaniu dotacji podejmowane są przez lokalne komisje. Przy finansowym i merytorycznym wsparciu ze
strony Akademii, Ośrodki Działaj Lokalnie pozyskują dodatkowe środki finansowe, ogłaszają konkursy
grantowe, przekazują dotacje na realizację projektów i czuwają nad ich prawidłowym rozliczeniem. Ale
przede wszystkim zajmują się animowaniem lokalnych społeczności.
Granty trafiają do organizacji pozarządowych, a także grup nieformalnych działających przy organizacjach
pozarządowych lub lokalnych instytucjach non-profit, a także do grup nieformalnych działających
samodzielnie – na wzór inicjatywy obywatelskiej. Rolą Ośrodków Działaj Lokalnie jest również
przygotowanie mało doświadczonych organizacji i grup obywatelskich do samodzielnego opracowania
projektu.
Często, gdyby nie ich pomoc, wiele ciekawych inicjatyw nie zostałoby zrealizowanych. Organizacje i grupy
uczestniczące w programie zdobywają nowe doświadczenia i umiejętności pozwalające im startować do
ogólnopolskich, trudniejszych konkursów grantowych.
Dzięki stałej aktywności Ośrodków Działaj Lokalnie w środowisku, organizacje i grupy nieformalne mogą na
bieżąco uzyskiwać informacje o konkursach grantowych, ogłaszanych przez ogólnopolskie organizacje i
firmy.
Aby umożliwiać Ośrodkom Działaj Lokalnie wymianę doświadczeń, organizujemy spotkania, konferencje i
seminaria. Zachęcamy je do promowania osiągnięć swoich grantobiorców poprzez organizację lokalnych
edycji konkursu „Opowiedz…”. Nagradzamy finansowo najefektywniejsze Ośrodki Działaj Lokalnie i
upowszechniamy dobre praktyki w zakresie pozyskiwania środków i różnorodnych aspektów prowadzenia
lokalnych konkursów grantowych. Wspieramy również ich kampanie 1%.
W 2013 roku:
- podsumowaliśmy realizację lokalnych konkursów zrealizowanych w 2012 r. przez Ośrodki Działaj Lokalnie,
przyznając m.in. nagrody w konkursie „Opowiedz…”, w którym grantobiorcy lokalni przedstawiają
w atrakcyjny sposób realizację swoich projektów. Nagrodziliśmy … autorów najciekawszych filmików
prezentujących zrealizowane projekty.
- sieć 60 Ośrodków Działaj Lokalnie zorganizowała lokalne konkursy grantowe przyznając łącznie 796
dotacji na projekty służące budowaniu dobra wspólnego w małych społecznościach o łącznej wartości 3 mln
zł,- wsparliśmy lokalne kampanie 1% prowadzone przez 23 Ośrodki Działaj Lokalnie, dzięki czemu zebrano
niemal 1,1 mln zł od podatników indywidualnych.
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Biotop Bike Park - największy tor rowerowy w Europie

Grupa młodych ludzi chciała stworzyć miejsce wspólne dla amatorów, pasjonatów rowerów. Takim właśnie
miejscem stał się Biotop Bike Park, czyli centrum kolarstwa górskiego. Poprzez wspólną budowę przez
mieszkańców powiatu młodszych i starszych (wolontariuszy) największego tego typu obiektu w Europie,
oraz organizację wydarzeń sportowych pragnęli pokazać jaką wartością jest współdziałanie, a przy okazji
zaszczepić pasję i chęć do działania na rzecz dobra wspólnego. „Sami jesteśmy zawodnikami i wiemy jak
treningi rowerowe mogą mieć wpływ na rozwój, nie tylko ciała, ale przede wszystkim charakteru człowieka.
Domeną naszej inicjatywy było powrócenie do stopniowo zanikającej maksymy: „sport to zdrowie”, czyli
promowanie zdrowego trybu życia. Chcieliśmy również pomóc młodszym zawodnikom w osiąganiu
sukcesów, poprzez stworzenie odpowiedniego i bezpiecznego miejsca do treningów, a także podzielić się z
nimi naszymi doświadczeniami” – mówią liderzy projektu. W ramach projektu został oddany fragment toru:
pump track, profesjonalny starter, a także basen z gąbkami oraz wypożyczalnia rowerów. „Na torze
pracowało ok. 50 wolontariuszy, którzy przewozili usypywali i ubijali ziemię, a także oczyszczali teren i
przystosowali go do budowy. To dzięki nim powstały pierwsze linie Pump trackowe, największe w Polsce
dirty, trialsy, a także niewielka plaża nad Rabą” – z dumą opowiadają twórcy projektu.
Wszystkie te atrakcje zostały bezpłatnie udostępnione mieszkańcom powiatu myślenickiego. W ramach
realizacji projektu zostały zorganizowane pierwsze zawody sportowe, w których uczestniczyło ponad 100
zawodników i ok. 400 uczestników widowiska.

Koordynator: Iwona Olkowicz
Nadzór merytoryczny: Paweł Łukasiak
Współpraca: Katarzyna Kunert, Tomasz Schimanek, Karolina Muzal, Krystyna Stodółkiewicz, Dorota
Brewczyńska, Karolina Kurpisz, Tomasz Bruski.
Więcej na stronie: www.dzialajlokalnie.pl
https://www.facebook.com/DzialajLokalnie
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Konkurs Grantowy „Aktywna Biblioteka”

Program realizowany od: 2010 roku
Główny realizator i źródła finansowania: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego, ze środków Fundacji Billa i Melindy Gates i PolskoAmerykańskiej Fundacji Wolności.
Odbiorcy: 610 bibliotek gminnych i miejsko-gminnych uczestniczących w I
Rundzie Programu Rozwoju Bibliotek oraz 497 bibliotek gminnych i miejskogminnych biorących udział w II Rundzie Programu Rozwoju Bibliotek.

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje Program Rozwoju Bibliotek, dzięki któremu
biblioteki publiczne lepiej służą mieszkańcom małych miejscowości. Program ma za zadanie ułatwić
polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w
Polsce jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności. Dzięki programowi nowoczesne i aktywne biblioteki ułatwią mieszkańcom pełne uczestnictwo w
życiu społecznym i gospodarczym.
Biblioteki uczestniczące w Programie Rozwoju Bibliotek otrzymują sprzęt informatyczny. Pracownicy
placówek uzyskują możliwość przeszkolenia m.in. z zakresu planowania rozwoju biblioteki oraz
wykorzystania nowoczesnych technologii. Program jest również okazją do promocji działań podejmowanych
przez biblioteki i wzmocnienia wizerunku bibliotekarzy.
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce w 2013 r. była odpowiedzialna za przeprowadzenie dwóch
komponentów: Konkursu Grantowego „Aktywna Biblioteka” oraz Mikrograntów „Podaj Dalej”.
II edycja Konkursu Grantowego „Aktywna Biblioteka”
Biblioteki uczestniczące w II edycji Konkursu miały możliwość zrealizowania bardzo różnorodnych projektów
odpowiadających na potrzeby lokalnej społeczności, angażujących partnerów i wolontariuszy oraz
animujących lokalne życie społeczno-kulturalne. Uczestnicy projektów mieli możliwość m.in.:
Brać udział w wycieczkach krajoznawczych i rajdach rowerowych,
Uczestniczyć w turniejach gier planszowych,
Odkrywać lokalną historię,
Tworzyć mapy i audiobooki pokazujące walory turystyczne ich miejscowości,
Zdobywać nowe umiejętności: obsługi komputera, gry na instrumentach, robienia profesjonalnych
zdjęć, tworzenia reportaży i wywiadów itd.
Uczestniczyć w ciekawych warsztatach: kulinarnych, z tworzenia komiksów, czerpania papieru,
dogoterapii itd.
Biblioteki, które otrzymały dofinansowanie w II edycji Konkursu Grantowego, realizowały projekty przez
sześć miesięcy: od stycznia do czerwca 2013 r. Bezpośrednimi uczestnikami projektów było łącznie ponad
22 tys. osób. Łączna liczba odbiorców pośrednich projektów realizowanych w ramach Konkursu
Grantowego została oszacowana na niemal 260 tys. osób. Łączna wartość dotacji przekazanych
bibliotekom wynosiła 998 730, 07 zł, a bibliotekarze zrealizowali projekty o łącznej wartości 1 437 420 zł i 89
gr.
W trakcie II edycji Konkursu Grantowego niemal połowa bibliotek otrzymała bezpośrednie wsparcie
animatorów i pracowników Akademii przeprowadzających wizyty monitorujące w placówkach.
Również w 2013 r. trwały prace koncepcyjne nad przygotowaniem III edycji Konkursu Grantowego. W tym
czasie powstał mashup podsumowujący dotychczasowe rezultaty Konkursu oraz zachęcający bibliotekarzy
do wzięcia udziału w III edycji Konkursu. Mashup jest dostępny pod adresem:
www.aktywnabiblioteka.filantropia.org.pl.
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Konkurs Grantowy „Aktywna Biblioteka”
II RUNDA PROGRAMU ROZWOJU BIBLIOTEK – MIKROGRANTY „PODAJ DALEJ”
Mikrogrant to dofinansowanie w wysokości do 1 000 zł, które było skierowane do wszystkich Bibliotek
Wiodących biorących udział w I i II Rundzie Programu Rozwoju Bibliotek. Grant przeznaczano na
pokrycie kosztów co najmniej 4 spotkań z przedstawicielami Bibliotek Partnerskich, z czego co najmniej
jedno spotkanie miało charakter wirtualny (tzn. było organizowane za pomocą ogólnodostępnych
komunikatorów internetowych takich jak Skype, Gadu-Gadu, Tlen, chat, itp. – jeżeli warunki techniczne na to
pozwalały). Spotkania w ramach Mikrograntu służyły przekazaniu zespołom Bibliotek Partnerskich
wiedzy zdobytej podczas szkoleń oraz wymianie doświadczeń, zacieśnianiu współpracy i
planowaniu wspólnych przedsięwzięć.
W II rundzie Programu Rozwoju Bibliotek 126 Bibliotek Wiodących skorzystało z możliwości ubiegania się
o Mikrogrant „Podaj dalej”. Spotkania z Bibliotekami Partnerskimi odbywały się od lipca 2012 r. do
października 2013 r. Większość bibliotek zorganizowała wymagane cztery spotkania.
PODSUMOWANIE SPOTKAŃ W RAMACH MIKROGRANTÓW „PODAJ DALEJ”
Zgodnie z Regulaminem Mikrograntów „Podaj dalej” spotkania miały służyć: podzieleniu się wiedzą zdobytą
w ramach Programu (wiedzą zdobytą na szkoleniach i inną dotyczącą rozwoju bibliotek ważną w kontekście
PRB); zaprezentowaniu pracy wszystkich bibliotek i integracji środowiska bibliotecznego; wymianie
doświadczeń; powstawaniu pomysłów na wspólne inicjatywy.
Wskazane cele osiągane były poprzez organizowanie spotkań o bardzo szerokiej tematyce:

nowe technologie w działaniu:
szkolenia nt. korzystania z komunikatorów internetowych;
wykorzystywanie narzędzi multimedialnych w pracy bibliotekarza;
zbieranie i przetwarzanie informacji lokalnych;
katalogi on-line bibliotek.

inspiracja:
wymiana pomysłów na działania kierowane do różnych grup użytkowników;
wskazanie roli i pomysłów na promowanie bibliotek w środowisku lokalnym;
prezentacja projektów zrealizowanych w poszczególnych bibliotekach (w tym działań
podejmowanych w ramach Konkursu Grantowego „Aktywna Biblioteka”).

podnoszenie kwalifikacji bibliotekarzy:
warsztaty dziennikarskie, z zakresu prawa autorskiego w bibliotece, fotografii, rękodzielnicze;
szkolenia odnośnie aplikowania w konkursach grantowych (pisania wniosków); poszukiwania źródeł
finansowych środków pozabudżetowych;
wykłady, prelekcje, rozmowy odnośnie tworzenia partnerstw lokalnych, otoczenia prawnego, w
jakim działa biblioteka.

integracja:
prezentacja pracy i działań podejmowanych przez poszczególne placówki;
spotkania z lokalnymi twórcami, zapraszanie mieszkańców do współudziału;
wspólne oglądanie przez bibliotekarzy spektakli teatralnych, wystaw, zwiedzanie ciekawych miejsc
w pobliżu bibliotek;
wsłuchiwanie się w głos mieszkańców obecnych na spotkaniach.
Koordynator: Iwona Olkowicz
Współpraca: Dorota Brewczyńska, Tomasz Bruski, Karolina Jurek, Tomasz Kwietniewski, Katarzyna
Jaroniec, Magdalena Wachol
Nadzór merytoryczny: Paweł Łukasiak
Więcej na stronie: biblioteki.org
https://www.facebook.com/AktywnaBiblioteka
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Lokalne Partnerstwa Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności
Program realizowany od: 2008 roku
Źródło finansowania: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
Partnerzy Programu: 22 Ośrodki Działaj Lokalnie
Program Lokalne Partnerstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności to społeczne przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności, którego celem jest zainicjowanie i rozwój współpracy
pomiędzy organizacjami, instytucjami i osobami zaangażowanymi w różne programy Fundacji na terenie tej
samej gminy lub kilku gmin. Podstawą współpracy jest to, co beneficjenci programów Fundacji osiągnęli i
czego nauczyli się przy realizacji tych programów i co odpowiada na realne potrzeby społeczności.
Współpraca ta przyczynia się do wzmocnienia budowy kapitału społecznego poprzez synergię doświadczeń
i rezultatów różnych programów PAFW. Ponadto program wzmacnia i integruje liderów społecznych oraz
przyczynia się do promocji Fundacji i popularyzacji jej celów realizowanych poprzez programy skierowane
do społeczności lokalnych.
W programie Lokalne Partnerstwa PAFW zostało wypracowane innowacyjne podejście do animacji lokalnej.
Metoda zastosowana w programie polega na tworzeniu partnerstw opartych na wspólnych korzyściach i
służących budowaniu dobra wspólnego w lokalnych społecznościach. Partnerzy sami określają cele działań i
sposoby ich realizacji, w oparciu o diagnozę społeczną.
Lokalne Partnerstwa, podobnie jak inne programy PAFW, jest przedsięwzięciem realizowanym lokalnie i
stanowi odpowiedź na konkretne potrzeby i problemy społeczne. Jest również skierowany do różnych
aktorów życia społecznego – organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, grup nieformalnych i ich
liderów, co stwarza możliwość budowania efektywnych lokalnych partnerstw. Jest ukierunkowany na
działania na rzecz dobra wspólnego, w ten sposób przyczynia się do budowania kapitału społecznego.
Program Lokalne Partnerstwa PAFW jest wyjątkowym programem grantowym, ponieważ jest przeznaczony
dla wybranych społeczności, udział w nim jest nagrodą za dotychczasową działalność i daje możliwość
realizacji działań, na które nie ma miejsca w innych programach grantowych. Ponadto program opiera się na
szerokim, różnorodnym partnerstwie, zbudowanym w oparciu o korzyści każdego partnera.
Do konkursu zapraszane są gminy, na terenie których jest lub zostało zrealizowanych klika projektów, w
ramach co najmniej 3 programów PAFW, przez różnego rodzaju grantobiorców. W trzech edycjach
programu zostały zrealizowane 22 projekty:
1. „Można inaczej” – lider partnerstwa: Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny”,
2. „Otwieracz – uwalnianie przestrzeni publicznej” – lider partnerstwa: Fundacja Pokolenia,
3. „Podłącz się do Marianny i jej pozytywnej energii”– lider partnerstwa: Fundusz Lokalny Masywu
Śnieżnika,
4. „Rakszawa to tu - przystanek na turystycznym szlaku” – lider partnerstwa: Fundacja Fundusz
Lokalny w Leżajsku
5. „Młodzieżowa Kuźnia Umiejętności” – lider partnerstwa: Nidzicki Fundusz Lokalny,
6. „Młodzi Gniewni w akcji” – lider partnerstwa: Stowarzyszenie Młodzieży Katolickiej „Wolni od
Uzależnień”,
7. „Wolontariat Bieszczadzki – wspólnie na szlaku Zielony Rower” – lider partnerstwa: Fundacja
Bieszczadzka,
8. „Żywiec bez czadu - Kocham Żywiec, nie palę śmieci, a Ty?” – lider partnerstwa: Żywiecka
Fundacja Rozwoju,
9. „Społeczeństwo Aktywnie Rozwijające Innowacje” – lider partnerstwa: Centrum Rozwoju Inicjatyw
Społecznych CRIS,
10. „Z ręcznikiem i piosenką przez życie” – lider partnerstwa: Stowarzyszenie Samorządów
Euroregionu Puszcza Białowieska,

13

Lokalne Partnerstwa Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności
11. Turystyka wyjątkową wizytówką Ziemi Kamiennogórskiej” – lider partnerstwa: Stowarzyszenie
Społeczno-Kulturalne GRANICA,
12. „Przestrzeń faktycznie publiczna” – lider partnerstwa: Fundacja Nauka dla Środowiska,
13. „Kalejdoskop aktywności” – lider partnerstwa: Stowarzyszenie „CZAJNIA”,
14. „Wisła wraca do Solca” – lider partnerstwa: Stowarzyszenie Centrum Młodzieży „Arka”,
15. „Dwa brzegi. Trochę jak sąsiedzi” – lider partnerstwa: Stowarzyszenie Regionalne Centrum
Edukacji Ekologicznej w Płocku,
16. „Od przedszkola do seniora” – lider partnerstwa: Fundusz Lokalny "Ramża",
17. „Przestrzeń SOWA w Biłgoraju (S -Solidarni, O - Otwarci, W - Wolni, A – Aktywni)” – lider
partnerstwa: Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej,
18. „Gmina Dwikozy w partnerstwie ze środowiskiem” – lider partnerstwa: Ośrodek Promowania i
Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu,
19. „Małych miasteczek portret własny” – lider partnerstwa: Fundacja na Rzecz Collegium Polonicum,
20. „TVoja okolica – poznaj ją!” – lider partnerstwa: Stowarzyszenie Europa i My,
21. „Mazurski Inkubator Tradycji Regionu” – lider partnerstwa: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i
Młodzieży,
22. „Wystrzałowa przyjaźń drawsko-złocieniecka” – lider partnerstwa: Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania „Partnerstwo Drawy”.
Działania w w/w przedsięwzięciach objęły teren 49 gmin:
Bodzanów, Słubice (powiat płocki, woj. mazowieckie),
Bystrzyca Kłodzka, Lądek Zdrój, Międzylesie, Stronie Śląskie (powiat kłodzki, woj. dolnośląskie),
Gniew, Pelplin, Tczew (powiat tczewski, woj. pomorskie),
Hajnówka, Bielsk Podlaski (woj. podlaskie),
Kamienna Góra, Lubawka, Marciszów (powiat kamiennogórski, woj. dolnośląskie),
Lesko, Ustrzyki Dolne (woj. podkarpackie),
Malechowo, Koszalin (woj. zachodniopomorskie),
Nidzica (powiat nidzicki, woj. warmińsko-mazurskie),
Nowa Dęba, Baranów Sandomierski, Pysznica, Zaleszany, Gorzyce (woj. podkarpackie),
Rakszawa (powiat łańcucki, woj. podkarpackie),
Sokółka (powiat sokólski, woj. podlaskie),
Solec nad Wisłą (powiat lipski, woj. mazowieckie),
Tomaszów Lubelski (powiat tomaszowski, woj. lubelskie),
Żory (powiat żorski, woj. śląskie),
Żywiec (powiat żywiecki, woj. śląskie),
Czerwionka-Leszczyny (powiat rybnicki, woj. śląskie),
Biłgoraj - miasto i gmina, Zwierzyniec (woj. lubelskie),
Dwikozy (powiat sandomierski, woj. świętokrzyskie),
Słubice, Cybinka (powiat słubicki, woj. lubuskie),
Grodzisk Mazowiecki, Milanówek, Podkowa Leśna, Baranów, Żabia Wola, Jaktorów (powiat
grodziski, woj. mazowieckie),
Ruciane-Nida, Pisz, Mikołajki, Biała Piska (woj. warmińsko-mazurskie),
Złocieniec, Drawsko Pomorskie (powiat drawski, woj. zachodniopomorskie).
Koordynator: Dorota Stronkowska
Nadzór merytoryczny: Paweł Łukasiak
Współpraca: Ewa Dmochowska, Aneta Kapel, Tomasz Kwietniewski
Więcej na stronie: www.lokalnepartnerstwa.org.pl
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V4 Community Foundation Maturity
Program
Program realizowany od: 2007 roku
Źródła finansowania: Charles Stewart Mott Foundation, Trust For Civil Society in Central
& Eastern Europe.

Odbiorcy: 33 fundusze lokalne w krajach grupy wyszehradzkiej

Wizją programu są aktywne, stabilne i samoorganizujące się społeczności lokalne w krajach grupy
wyszehradzkiej. Misją programu jest natomiast rozwój funduszy lokalnych, ich samowystarczalności i
efektywności w odpowiadaniu na potrzeby społeczności. ARFP realizuje te cele poprzez wsparcie swoich
partnerów w programie V4 – fundusze lokalne (FL).
Program V4 skierowany jest na wzmocnienie różnych aspektów działalności FL, m.in.: budowanie kapitału
żelaznego, zarządzanie majątkiem, komunikacja oraz budowanie wizerunku organizacji, współpraca z
administracją publiczną, mediami, biznesem, z Radą, pozyskiwanie środków, motywacja pracowników itp.
W ramach programu Akademia wspiera fundusze lokalne poprzez wsparcie finansowe (granty na rozwój
instytucjonalny), bazę dobrych praktyk na pięciojęzycznej stronie internetowej, wymianę informacji,
organizację Konkursu „Tell me your story..”
W 2013 roku:
Realizowane było 12 projektów w ramach czwartej rundy grantowej przez dwa czeskie, pięć
słowackich i pięć polskich funduszy lokalnych,
Zorganizowano pierwszą edycję Konkursu „Tell me your story.”, w którym nagrodzono trzy krótkie
filmy promujące fundusz lokalny,
Sfinalizowaliśmy partnerski projekt dofinansowany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki:
“Find out about the fund – the Visegrad tradition of individual philanthropy and funds”.
Efektem projektu była publikacja „Dobrze inwestuj w dobro. Rozmowy darczyńców o pomaganiu”
oraz spot promujący kampanię,
Zapewniliśmy kontynuacje programu poprzez grant od Fundacji C. S. Motta na lata 2014 – 2016.

Koordynator: Aneta Kapel
Nadzór merytoryczny: Paweł Łukasiak
Współpraca: Iwona Olkowicz, Dorota Stronkowska, Tomasz Bruski, Dorota Brewczyńska, Karolina Jurek.
Członkowie komisji/ rad programu:
Working Team: Tomasz Krejci (Czechy), Lubica Lachka (Słowacja), Irena Gadaj (Polska), Tamas
Sczaurszki (Węgry)
Grant Committee: Jiri Barta (Nadace Via, Czechy), Joanna Lempart-Winnicka (Polsko-Amerykańska
Fundacja Wolności, Polska), Peter Nizak (Open Society Institute, Węgry), Vadim Samorodov (Ladoga
Foundation, Rosja), Marcel Zajac (Centrum Pre Filantropiu, Słowacja).

Więcej na stronie: www.v4program.org

15

Program „Agrafka Agory”

Program realizowany od: 2006 roku
Źródła finansowania: Fundacja Agory
Odbiorcy: studenci pochodzący z małych miejscowości i lokalne
organizacje prowadzące programy stypendialne
Od początku realizacji Programu przyznaliśmy 119 dotacji na realizację lokalnych programów stypendialnych na sumę 1 033 600,00 zł.
Celem „Agrafki Agory" jest realizacja programu dotacji dla organizacji pozarządowych, prowadzących
programy stypendialne oraz promocja tematyki stypendiów edukacyjnych. Granty są przeznaczone na
dofinansowanie lokalnych konkursów stypendialnych dla studentów pochodzących z małych miejscowości.
W 2013 roku 15 organizacji biorących udział w edycji 2012-2013 kontynuowało realizację lokalnych
programów stypendialnych o nazwie „Agrafka Agory”, w ramach których przyznało utalentowanym
studentom z całej Polski 71 stypendiów. Z danych przedstawionych przez lokalne organizacje stypendialne
wynika, że w ramach VII edycji Programu, na rok akademicki 2012-2013 zostały przyznane stypendia o
łącznej wartości 242 820,00 zł. Oznacza to, że organizacje biorące udział w Programie dodały do kwoty
dotacji wkład własny w wysokości 104 310,00 zł.
W maju 2013 Kapituła Konkursowa przyznała dofinansowanie lokalnych konkursów stypendialnych kolejnym
8 organizacjom na kwotę 68 400 zł. Organizacje przyznały 32 stypendia na rok akademicki 2013-2014 i
realizacja lokalnych programów stypendialnych będzie trwała do czerwca 2014 roku. W tym czasie 32
studentów z całej Polski korzysta ze stypendiów w wysokości 380 zł miesięcznie.
Stypendyści „Agrafki Agory” włączają się w działania lokalnych organizacji jako wolontariusze, pomagają w
przygotowaniu materiałów promocyjnych i pozyskiwaniu środków na kolejne stypendia. Dzięki otrzymanym
stypendiom mogą się dalej kształcić, najczęściej poza miejscem zamieszkania, jednak nie zapominają o
swoich małych ojczyznach i pomagają organizacjom działać na rzecz swoich społeczności.

Koordynator: Małgorzata Stradomska-Kalinka
Członkowie Kapituły Konkursowej: Anna Kowalska (Fundacja Agory), Izabela Kręgiel (Fundacja Orange),
Paweł Łukasiak (ARFP)
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„Regranting jako sposób zwiększania zakresu, skali i
efektywności realizacji zadań publicznych przez organizacje
pozarządowe w gminie i powiecie”

Projekt realizowany od: 2012 roku
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Numer
konkursu: DWF_5.4.2_8_2011)
Partnerzy Programu: Starostwo Powiatowe w Nidzicy, Gmina
Miasto Biłgoraj, Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA”, Biłgorajska
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 2010 r. umożliwiła polskim
samorządom zlecanie prowadzenia konkursów dotacyjnych organizacjom pozarządowym lub innym
podmiotom. Takie rozwiązanie, zwane powszechnie regrantingiem, choć bardzo dla samorządów korzystne,
jest jeszcze w Polsce mało znane. Regranting to prosty i efektywny mechanizm przekazywania środków nie
bezpośrednio przez dotującego, lecz za pośrednictwem organizacji lub instytucji pełniącej rolę operatora.
Regranting pozwala na sprawne zarządzanie środkami, darczyńcę uwalnia od obowiązków związanych z
wyborem realizatorów, dystrybucją dotacji i monitorowaniem projektów i najczęściej służy pełniejszej
realizacji celów danego programu. Regranting już od wielu lat jest z powodzeniem stosowany przez
zagraniczne i krajowe organizacje pozarządowe. Z tego powodu Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce,
wychodząc naprzeciw potrzebom samorządów i organizacji pozarządowych, realizuje projekt „Regranting
jako sposób zwiększania zakresu, skali i efektywności realizacji zadań publicznych przez organizacje
pozarządowe w gminie i powiecie”, którego celem jest upowszechnienie regrantingu wśród jednostek
samorządu terytorialnego w Polsce.
W ramach projektu wypracowany zostanie modelowy mechanizm regrantingu, obejmujący wszystkie istotne
działania związane z regrantingiem, począwszy od planowania zadań publicznych, przez przeprowadzenie
konkursów, po ocenę skuteczności i efektywności ich realizacji. Akademia przygotowała podręcznik
zawierający model regrantingu oparty miedzy innymi na doświadczeniach programu Działaj Lokalnie. Model
jest poddany testowaniu w wybranych samorządach powiatowych i gminnych. Finalnym produktem projektu
będzie publikacja „Podręcznik regrantingu, czyli jak wdrażać mechanizm regrantingu w samorządach
gminnych i powiatowych. Modelowe rozwiązanie opracowane przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce”
oraz film „Regranting, czyli sposób zwiększenia zakresu i skali oraz efektywności realizacji zadań
samorządu przez organizacje pozarządowe””, które zawierać będą wnioski i rekomendacje płynące z
testowania i będą stanowić przewodnik dla wszystkich samorządów zainteresowanych wdrażaniem
regrantingu.
Po zakończeniu testowania model ten upowszechniany będzie wśród samorządów i organizacji
pozarządowych w całej Polsce.
W testowaniu regrantingu, trwającym od września 2012 r. do grudnia 2013 r., brało udział 8 jednostek
samorządu terytorialnego z dwóch województw. Każda jednostka samorządu terytorialnego biorąca udział w
projekcie objęta była dodatkowo kompleksowym wsparciem szkoleniowo-doradczym. Są to:
Województwo lubelskie:
I.
Gmina Adamów (powiat łukowski); Gmina Biłgoraj; Miasto Biłgoraj; Powiat Janów Lubelski
II.
Województwo warmińsko – mazurskie:
Powiat Bartoszycki; Miasto Ełk; Powiat Nidzicki; Gmina Pisz
Koordynator: Dorota Stronkowska
Zespół projektu: Marzena Kacprowicz, Dorota Brewczyńska, Anna Koseska, Tomasz Bruski
Ekspert zewnętrzny: Tomasz Schimanek
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"Activ 50+ - instrumenty wspierające
aktywność zawodową”

Projekt jest realizowany od: 2013 roku
Źródło finansowania: Projekt finansowany jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Partnerzy: Urząd m.st. Warszawy (lider projektu), Akademia
Leona Koźmińskiego i Akademia Rozwoju Filantropii w
Polsce (partnerzy)

Celem projektu jest wypracowanie narzędzi, które przyczynią się do wydłużenia aktywności zawodowej osób
pracujących po 50 roku życia w województwie mazowieckim oraz pomoc przy podnoszeniu ich
konkurencyjności na rynku pracy. Jednym z zaplanowanych w projekcie narzędzi, za który odpowiedzialna
jest Akademia, będzie poradnik polityki zarządzania wiekiem w małych i średnich przedsiębiorstwach wraz z
filmem promującym zarządzanie wiekiem i równość szans ze względu na wiek, ze szczególnym
uwzględnieniem kobiet. Pozostałe narzędzia, które przygotowują pozostali partnerzy to test kompetencji dla
osób pracujących 50+ oraz nawigator przedsiębiorczości dla osób pracujących 50+.
Wstępna wersja poradnika i filmu opracowana została m.in. na podstawie badania o charakterze desk
research dotyczącego praktyki stosowania zarządzania wiekiem w polskich małych i średnich
przedsiębiorstwach. W 2013 roku zostały przygotowane wstępne produkty, które następnie zostały przyjęte
w strategii wdrażania produktu. Następny etap obejmuje testowanie produktu podczas trzech spotkań
konsultacyjnych z przedsiębiorcami.
Koordynator: Aneta Kapel
Zespół projektu: Dorota Brewczyńska, Emilia Dmochowska
Ekspert kluczowy: Tomasz Schimanek
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Wolontariat Rodzinny

Program realizowany od: 2013 roku
Źródło finansowania: Fundacja PZU
Odbiorcy: organizacje pozarządowe i instytucje publiczne z całej
Polski; rodziny, które chcą zaangażować się społecznie na rzecz
lokalnego środowiska
Patronat honorowy Małżonki Prezydenta RP, Pani Anny
Komorowskiej
Patroni medialni: TVP1, Samorząd PAP, „Dziennik Polski”,
ngo.pl, kampaniespoleczne.pl
Program „Wolontariat Rodzinny” to pierwszy tego typu projekt w Polsce. Jego celem jest zachęcenie rodzin
do angażowania się w działania społeczne. Poprzez Program chcemy pokazać polskim rodzinom, czym jest
idea wolontariatu rodzinnego oraz w jaki sposób mogą wspólnie włączyć się w inicjatywy na rzecz dobra
wspólnego.
Szczęście rodzinne zajmuje niezmiennie pierwsze miejsce wśród najważniejszych wartości, którymi Polacy
kierują się w swoim codziennym życiu. Jednocześnie badania TNS Polska przeprowadzone na przełomie
maja i czerwca 2013 r. dowodzą, że Polacy chcieliby zaangażować się w działania społeczne, jednak
uważają, że brakuje inicjatyw, w które z łatwością mogliby się włączyć. Drugim powodem, dla którego
Polacy nie angażują się społecznie, jest brak czasu. Stając przed wyborem – poświęcić czas społecznemu
zaangażowaniu czy bliskim – wielu z nich wybierze wartość dla nich najważniejszą, a więc właśnie rodzinę.
Wolontariat rodzinny jest odpowiedzią na realną potrzebę społeczną.
Zaangażowanie się w wolontariat jest dla rodzin szansą na wartościowe spędzenie wspólnego czasu,
umocnienie więzi, a także doświadczenie korzyści z relacji międzypokoleniowych. Wolontariat wykonywany
wspólnie przez rodziny tworzy pozytywne wzorce dla dzieci i młodzieży – pokazuje, czym są
odpowiedzialność, troska o innych i wspólna praca. Daje rodzinom poczucie celu i przynależności, promuje
obywatelską odpowiedzialność i pozwala poznać własną społeczność, a co za tym idzie – rozwiązać
problemy społeczne, na które rodziny mają wpływ.
W grudniu 2013 r. rozpoczął się nabór do konkursu grantowego na najlepsze praktyki wolontariatu
rodzinnego. Kapituła konkursu – w skład której wchodzą eksperci ze świata nauki, administracji publicznej,
organizacji pozarządowych i biznesu – wybierze najlepsze wnioski, których autorzy zostaną poproszeni o
dosłanie krótkich filmików opowiadających o ich projektach. Z nadesłanych filmików głosami internautów
wybrane zostanie 18 najlepszych inicjatyw, które otrzymają dofinansowanie. Posłużą one w przyszłości za
dobre praktyki wolontariatu rodzinnego.
W ramach Programu realizowana jest również kampania społeczna „Zabierz rodzinę na wspólne
pomaganie!” której zadaniem jest promowanie idei wolontariatu rodzinnego w całej Polsce, propagowanie
wartości takich jak życzliwość, odpowiedzialność i opiekuńczość. Razem z Fundacją PZU chcemy poprzez
spot i inne narzędzia kampanii (debaty, konferencje) zachęcić Polaków do organizowania z bliskimi –
dziećmi, dziadkami, rodzicami, przyjaciółmi, rodzeństwem – wspólnych akcji dobroczynnych. Poprzez
zaangażowanie mediów tradycyjnych i społecznościowych chcemy sprawić, by jak najwięcej osób
dowiedziało się o korzyściach płynących z pomagania wspólnie z innymi członkami rodziny i zaangażowało
się w wolontariat rodzinny. Wokół kampanii postanie szeroka koalicja ambasadorów, którzy będą promować
ideę wolontariatu rodzinnego w mediach ogólnopolskich. Wsparciem dla całego projektu jest strona
internetowa www.wolontariatrodzinny.pl.
Koordynator: Magdalena Wachol
Nadzór merytoryczny: Paweł Łukasiak
Współpraca: Katarzyna Kunert, Emilia Dmochowska
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Wolontariat Rodzinny

Kapituła konkursu grantowego: prof. Anna Giza-Poleszczuk – Prorektor Uniwersytetu Warszawskiego,
Dariusz Pietrowski – Prezes Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu, Krzysztof Więckiewicz – Dyrektor
Departamentu Pożytku Publicznego, Paweł Rabiej – Redaktor Naczelny Magazynu THINKTANK, Radosław
Jasiński – Dyrektor Programowy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Zdzisław Hofman – Prezes
Fundacji Rozwoju Wolontariatu, Zofia Dzik – Prezes Fundacji Humanites – Sztuka Wychowania, Irena
Wóycicka – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Agnieszka Kazimierska – Koordynator ds.
Wolontariatu w Fundacji PZU, Izabela Rakuć-Kochaniak – Dyrektor Biura Fundacji PZU.

Więcej na stronie: www.wolontariatrodzinny.pl
facebook.com/wolontariatrodzinny
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Wspieramy społeczne zaangażowanie biznesu
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Koalicja Prezesi Wolontariusze 2011
Program realizowany od: marzec 2011 r.
Źródła finansowania: Składki członkowskie od koalicjantów, organizacje
pozarządowe i firmy
Odbiorcy: Firmy państwowe i prywatne, reprezentowane przez Prezesów i
Członków Zarządów.
Partnerzy Programu: Inwestycje Społeczne Sp. z o.o., Business Centre Club,
Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, UNDP Polska - The
United Nations Development Programme, Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej
Patroni Medialni: Brief, CSRInfo, Harvard Business Review Polska, Purpose, CR Navigator, Bizion - Biznes
Odpowiedzialny
i
Nowoczesny,
odpowiedzialnybiznes.pl,
Corporate-weelness.pl,
Proto.pl,
kampaniespoleczne.pl., InfoTuba, Związek Firm Public Relations
Koalicja „Prezesi-wolontariusze 2011” to unikalny projekt promujący społeczne zaangażowanie liderów
biznesu, którzy osobiście biorą udział w działaniach wolontariackich.
Celem Projektu „Koalicja Prezesi - wolontariusze 2011” jest rozpoczęcie dyskusji na temat społecznego
zaangażowania wśród liderów biznesu, a także propagowanie postaw i zachowań prospołecznych poprzez
pokazywanie pozytywnych przykładów menedżerów wysokiego szczebla, którzy dzielą się swoim czasem,
doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami w ramach akcji wolontariackich.
W roku 2013 koalicja „Prezesi-wolontariusze 2011” była zaangażowana w szereg różnych akcji
wolontariackich.
W ramach wolontariatu kompetencji odbyły się warsztaty ze studentami. W zajęciach wzięło udział 68
studentów i młodych przedsiębiorców z Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości przy SGH oraz
prezesi:
Jakub Charaszkiewicz (Członek Zarządu AMB ENERGIA)
Andrzej Klesyk (PZU)
Harry Klompe (Danone)
Podzielili się oni swoim doświadczeniem z budowania własnej firmy oraz tworzenia kompetentnego zespołu
pracowników.
Wiosną odbyła się akcja „ Prezesi -wolontariusze na wagarach w szkole”
Prezesi-wolontariusze poprowadzili nietypowe lekcje, pokazując młodym ludziom, że nauka o prądzie,
finansach, zdrowiu czy podróżach może być ciekawa i zabawna. Prezes Krzysztof Michniewicz, ICP Group
S.A. odwiedził Szkołę Główną Turystyki i Rekreacji w Warszawie. Prezes opowiedział studentom o
korzyściach należenia do stowarzyszeń branżowych: liczne szkolenia, warsztaty, sposobność uzyskania
międzynarodowych certyfikatów, należenie do globalnych organizacji, poznawanie nowych miejsc podczas
krajowych i zagranicznych konferencji, promowanie firmy, networking. Zwrócił uwagę na to jak ważne dla
rozwoju i wiedzy młodych ludzi jest spotykanie się z liderami branży i udział w spotkaniach różnych
stowarzyszeń.
W czerwcu odbyła się III edycja projektu zainicjowanego w roku 2011 z okazji Dnia Dziecka - „Dzień Dziecka
z Prezesami - wolontariuszami w Teatrze Kamienica” odbył się spektakl: „Czerwony Capturek” zagrany i
przygotowany przez pracowników Capgemini. Celem akcji było zorganizowanie dzieciom z trudnych
środowisk dobrej zabawy i pokazanie, że wizyta w teatrze to fantastyczna forma spędzania wolnego czasu.
W akcji wzięło udział 187 dzieci oraz 6 Prezesów-wolontariuszy:
- Paweł Ornatek (Lyreco),
Marek Jurkiewicz (Start People),
Seweryn Jakubiec (ICP Group),
Paweł Kacprzyk (Medicover),
Guido Vreuls (Otto Polska)
Marek Kuzaka (AMS)
W listopadzie odbyła się Wielka Gala Integracji. W tym roku jej głównym tematem były nowe technologie,
wspomagające osoby z niepełnosprawnością w codziennym funkcjonowaniu.
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Koalicja Prezesi Wolontariusze 2011
Po wspaniałej współpracy w poprzednim roku, członkowie Koalicji „Prezesi-wolontariusze 2011” postanowili
uczestniczyć również i w tegorocznej Gali. Około 50 wolontariuszy, prezesów i ich współpracowników z firm:
ENEA, Imperial Tobacco, ICP Group, Banku City Handlowego, Tchibo i Lyreco wspierało gości Gali,
pomagając m.in. przy kierowaniu ruchem, wskazywaniu właściwych miejsc na sali, przewożeniu osób na
wózkach inwalidzkich, wydawaniu materiałów informacyjnych i ciepłych napojów, reagowaniu, gdy ktoś się
zagubił. Przede wszystkim jednak, troszczyli się, aby goście Wielkiej Gali INTEGRACJI dobrze czuli się w
czasie całego wydarzenia.
Wśród tłumnie zgromadzonej publiczności znaleźli się m.in. Irena Wóycicka, sekretarz stanu w Kancelarii
Prezydenta, Jarosław Duda, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych, Włodzimierz Paszyński,
zastępca prezydenta m.st. Warszawy.
W czasie Gali prowadzonej przez Piotra Pawłowskiego i Huberta Urbańskiego, rozstrzygnięto konkursy
"Aplikacje bez barier" oraz "Nakręć się na integrację!", a także zaprezentowano nowy portal
www.cyfrowaintegracja.org. Medalem Przyjaciel Integracji, wręczanym za cenne inicjatywy i działania na
rzecz osób z niepełnosprawnością, nagrodzono tego wieczoru Kancelarię Prezesa Rady Ministrów oraz
firmy Siemens i Peugeot.
5 grudnia 2013 r. odbyła się konferencja "Wolontariat drogą do odpowiedzialnego przywództwa".
Celem konferencji było pokazanie wartości wolontariatu pracowniczego, jego wpływu na rozwój zawodowy i
osobisty wolontariuszy oraz na kształtowanie postawy odpowiedzialnego przywództwa. Konferencja miała
również na celu przedstawienie wolontariatu jako drogi do budowania kapitału społecznego i ludzkiego oraz
zaproszenie do wspólnej dyskusji na te tematy środowiska, których potencjał dotychczas nie był doceniony,
m.in. działów HR w firmach.
Podczas konferencji został przedstawiony kalejdoskop wolontariatów. Wolontariusze osobiście
zaprezentowali w nim swoje doświadczenia, przedstawili najciekawsze pomysły, opowiedzieli o
trudnościach, emocjach i - co równie ważne - o korzyściach jakie aktywność wolontariacka im przyniosła. A
wszystko to w postaci dynamicznych i inspirujących prezentacji.
W trakcie konferencji odbyły się cztery warsztaty. Trzy z nich skierowane były do konkretnych grup
odbiorców: przedstawicieli HR, specjalistów CSR oraz przedstawicieli NGO. Ich celem było przede
wszystkim wypracowanie konkretnych narzędzi i rozwiązań służących wdrożeniu dojrzałego wolontariatu
pracowniczego w firmach. Nacisk został położony na korzyści HR-owe, ocenę badań istniejących już
programów wolontariackich i wykorzystywaniu ich wyników w celu zwiększania korzyści dla pracowników i
pracodawcy. Warsztaty dla organizacji pozarządowych służyły wypracowaniu najlepszej metody stworzenia
oferty wolontariatu dopasowanej zarówno do potrzeb organizacji jak i firm. Czwarty warsztat obejmował
najszerszy zakres zagadnień - dyskutowane było nowe podejście w komunikowaniu o wolontariacie
językiem korzyści, rozwoju osobistego, nabywania nowych kompetencji.
Punktem kulminacyjnym konferencji był pierwszy w Polsce Okrągły Stół „Odpowiedzialne przywództwo –
lider o wolontariacie”, w którym udział wzięli liderzy biznesu, coachowie, psychologowie biznesu i zaproszeni
goście. Paneliści odnieśli się do wyzwania, jakim jest kształtowanie wrażliwości społecznej liderów i
budowanie postawy odpowiedzialnego, dojrzałego przywódcy.
Koalicja „Prezesi-wolontariusze 2011” to doskonała przestrzeń dla wszystkich zaangażowanych społecznie
prezesów i menedżerów firm, która pozwala na wymianę doświadczeń, wzajemną pomoc oraz współpracę
przy podejmowanych inicjatywach.
Do Koalicji mogą przystąpić Prezesi oraz Członkowie Zarządów, którzy chcą w swojej firmie aktywnie
promować działania z zakresu społecznego zaangażowania biznesu. Grono Prezesów-wolontariuszy to
doskonała przestrzeń zarówno dla Prezesów, którzy mają już doświadczenie w tworzeniu programu
wolontariatu pracowniczego, jak również i tych, którzy dopiero szukają inspiracji, by zainicjować
prospołeczną aktywność wśród swoich pracowników.
Koordynator: Agnieszka Łukasik
Nadzór merytoryczny: Elżbieta Łebkowska, Paweł Łukasiak,
Więcej na stronie: www.dobrybiznes.info
facebook.com/DobryBiznes
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Dobroczyńca Roku

Program realizowany od: 1997 r.
Źródła finansowania: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
Odbiorcy: firmy, organizacje pozarządowe, organizacje branżowe, media
Partnerzy programu:
Fundator Konkursu: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
Patron kategorii Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
Audytor procedur konkursowych: Ernst & Young
Partnerzy Konkursu: Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”,
Business Centre Club, Polska Rada Biznesu, UNDP Polska - The United Nations
Development Programme, Koalicja CR – Pracodawcy RP na rzecz
odpowiedzialnego biznesu, Związek Firm Public Relations.
Organizacje wspierające: McKinsey&Company, Stowarzyszenie Gazet Lokalnych, Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości, FreshMail,
Partnerzy Gali Finałowej: Marriott Hotel Warszawa, Berefoot
Patroni medialni: TVN CNBC, wyborcza.pl, odpowiedzilnybiznes.pl, ngo.pl, kampaniespoleczne.pl,
Odpowiedziany Biznes – Kompendium CSR, CSRinfo, Marketingprzykawie.pl, magazyn Purpose, magazyn
CR Navigator, audycja BIZON.
W 2013 roku trwała XVI edycja Konkursu, który nieprzerwanie o 1997 roku realizuje misję promowania
postaw społecznego zaangażowania biznesu wśród polskich przedsiębiorstw – zarówno dużych, jak i
małych. Jego głównymi celami są:
promowanie społecznego zaangażowania i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw,
wyróżnianie firm najbardziej aktywnych społecznie,
umożliwianie organizacjom pozarządowym publicznego podziękowania darczyńcom i partnerom
biznesowym,
inspirowanie przedsiębiorców do podejmowania działalności społecznej,
informowanie o inicjatywach i programach społecznych realizowanych przez firmy.
W 2013 roku firmy mogły być zgłaszane do konkursu w 4 kategoriach:
„Współpraca firmy z organizacją pozarządową” (firmy są zgłaszane przez współpracujące z nimi
organizacje pozarządowe), odrębnie zgłaszane były firmy duże oraz średnie/małe.
„Lokalne zaangażowanie społeczne firmy” (firmy mogą być zgłaszane przez Ośrodki Działaj
Lokalnie lub ich grantobiorców),
„Strategia społecznego zaangażowania firmy” (firmy zgłaszają się same),
„Wolontariat pracowniczy” (firmy są zgłaszane przez swoich pracowników – wolontariuszy).
W 2013 roku trwała rozpoczęta w ostatnim kwartale 2012 roku XVI edycja Konkursu. W lutym zakończyliśmy
nabór wniosków zgłoszeniowych, które następnie zostały ocenione przez niezależnych ekspertów. (Liczba
nadesłanych wniosków: 126). Następnie Kapituła Konkursu wybrała laureatów w kategoriach „Strategia
społecznego zaangażowania firmy” oraz „Lokalne zaangażowanie społeczne firmy”. W kategoriach
„Współpraca firmy z organizacją pozarządową” i „Wolontariat pracowniczy” laureatów wybierali internauci w
powszechnym głosowaniu internetowym, które odbyło się w kwietniu 2013 r. na stronie internetowej
www.dobroczyncaroku.pl oraz na Facebooku. Najbardziej zaangażowane społecznie firmy zostały
nagrodzone na uroczystej Gali Finałowej, która odbyła się w maju w Hotelu Mariott w Warszawie.
Laureatami XVI edycji Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku” zostali:
„Współpraca firmy z organizacją pozarządową. Duża firma”
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Dobroczyńca Roku
TEATR KAMIENICA ORAZ FUNDACJA WSPIERANIA TWÓRCZYCH INICJATYW TEATRALNYCH
ATUT nominowana przez Fundację "Tęczowy Dom". Nagroda przyznana m.in. za wieloletnie wsparcie
kampanii promocyjnej na rzecz odpisu 1% dla Fundacji „Tęczowy Dom”, liczne akcje dobroczynne, koło
teatralne osób bezdomnych, cykl warsztatów o bezpieczeństwie ruchu drogowego oraz naukę pierwszej
pomocy dla kilku tysięcy dzieci ze szkół podstawowych w Warszawie.
„Współpraca firmy z organizacją pozarządową. Mała i średnia firma”
FUNDACJA ORANGE nominowana przez: Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą
Słuchu w Krośnie. Nagroda przyznana m.in. za przekazanie aparatów słuchowych do banku aparatów w
Krośnie; wyposażenie przez pracowników-wolontariuszy poczekalni dla małych pacjentów ośrodka
diagnostyczno-rehabilitacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim w Krośnie, wsparcie finansowe i
organizacyjne dla Banku Aparatów Słuchowych.
"Strategia społecznego zaangażowania firmy" SCANMED MULTIMEDIS S.A. Nagroda została
przyznana m.in. za współpracę z ponad 200 organizacjami i instytucjami niosącymi pomoc ludziom chorym i
niepełnosprawnym, bezpłatne konsultacje i badania organizowane w trakcie imprez masowych, inicjowanie
akcji prozdrowotnych dla mieszkańców dużych aglomeracji miejskich oraz sponsoring licznych wydarzeń
kulturalnych w całej Polsce.
"Lokalne zaangażowanie społeczne firmy"
RÖBEN POLSKA SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA nominowana przez:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”. Nagroda została przyznana za
wsparcie merytoryczne, organizacyjne i rzeczowe na rzecz programu „Mała architektura, duża sprawa”,
pomoc kadrze Lokalnej Grupy Działania w zakresie poradnictwa budowlanego i public relations oraz
wspieranie lokalnych inicjatyw obywatelskich.
BAŁTYCKI BANK SPÓŁDZIELCZY nominowana przez: Darłowskie Centrum Wolontariatu. Nagroda
przyznana za wieloletnie zaangażowanie w lokalne inicjatywy i realny wkład w zrównoważony rozwój
regionu; za wsparcie finansowe, rzeczowe i organizacyjne dla licznych lokalnych instytucji, klubów
sportowych oraz wydarzeń kulturalnych organizowanych w regionie.
„Wolontariat pracowniczy” FIRMA ORANGE POLSKA Nagroda została przyznana za realizację
długofalowych projektów angażujących pracowników-wolontariuszy w działalność społeczną dostosowaną
do ich potrzeb i oczekiwań. Wolontariusze Orange Polska animują interaktywne Pracownie Orange powstałe
w 50 małych miejscowościach w całej Polsce, udzielając szerokiego wsparcia merytorycznego
beneficjentom firmy.
W listopadzie 2013 r. wraz z uruchomieniem naboru wniosków zgłoszeniowych rozpoczęliśmy XVII edycję
Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku 2014”.
Koordynator: Dagmara Kruczkowska (do sierpnia 2013), Krystyna Stodółkiewicz (od września 2013)
Nadzór merytoryczny: Paweł Łukasiak
Współpraca: Patrycja Rokicka, Katarzyna Korus, Magda Biejat, Agnieszka Łukasik
Nadzór finansowy: Tomasz Bruski
Członkowie Kapituły XVI edycji konkursu: Henryka Bochniarz - Prezydent Polskiej Konfederacji
Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, Anna Potocka-Domin - Wiceprezes Business Centre Club,
Zbigniew Niemczycki - Prezes Polskiej Rady Biznesu, Jerzy Koźmiński – Prezes Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności, Jerzy Karwelis - Mentor Fundacji Dobra Sieć, Roman Młodkowski - Dyrektor
Programowy TVN CNBC, Kamil Wyszkowski – Dyrektor UNDP Polska, Kazimierz Krupa - Redaktor
Naczelny Magazynu Forbes.
Więcej na stronie: www.dobroczyncaroku.pl
facebook.com/dobroczyncaroku
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Rozwijamy nowoczesną filantropię
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Kampania „Jesteśmy dziś, jutro, zawsze”

Program realizowany od: 2010 r.
Źródła finansowania: Akademia Rozwoju Filantropii w
Polsce
Odbiorcy: organizacje pozarządowe, instytucje
działające na rzecz pożytku publicznego, firmy a także
osoby indywidualne i rodziny zainteresowane działalnością filantropijną.
„Jesteśmy dziś, jutro, zawsze” to nazwa kampanii społeczno-edukacyjnej, której zadaniem jest
propagowanie idei funduszy wieczystych i kapitałów żelaznych. Kampania jest realizowana od 2010 roku.
Cel kampanii stanowi nie tylko propagowanie samej idei funduszy wieczystych i kapitałów żelaznych, ale
przede wszystkim jak najszersza edukacja na temat ich zakładania i zarządzania. To ważne, bo tradycja
funduszy zaczyna się w Polsce powoli odradzać. Fundusze wieczyste już od kilku lat zakładane są przy
Akademii, współpracujących z nią funduszach lokalnych i innych organizacjach pozarządowych.
Jednym z najważniejszych elementów kampanii jest serwis www.funduszewieczyste.pl. To pierwszy w
Polsce portal w pełni poświęcony tematyce kapitałów żelaznych oraz funduszy wieczystych. Można w nim
znaleźć między innymi użyteczny przewodnik zakładania krok po kroku funduszu wieczystego, inspirujące
przykłady historycznych i współczesnych funduszy, słownik wybranych pojęć oraz przydatne linki i materiały.
Ideę funduszy wieczystych i kapitałów żelaznych prezentujemy na seminariach i konferencjach.
Popularnością cieszą się też konsultacje z organizacjami zainteresowanymi zbudowaniem kapitału
żelaznego, jak również z osobami, które chcą się zaangażować w działalność dobroczynną.
W ramach kampanii oferujemy również powoływanie funduszy wieczystych działających przy Akademii. W
2013 r. został utworzony jeden fundusz – Fundusz Wigilijny. Obecnie Akademia realizuje działania siedmiu
funduszy wieczystych. Są to: Fundusz Wieczysty im. Pawła Kryszczyszyna, Fundusz Wieczysty
„Pozytywka”, Fundusz Wieczysty im. Grażyny Gęsickiej, Fundusz Wieczysty „Agrafka”, Fundusz
Wieczysty im. Olgi Rok, Fundusz Wieczysty im. prof. Aliny Brodzkiej-Wald oraz Fundusz Wigilijny.

Koordynator: Karolina Muzal
Nadzór merytoryczny: Paweł Łukasiak
Partnerzy: Polsko–Amerykańska Fundacja Wolności, Business Centre Club, Naczelna Rada Adwokacka
Więcej na stronie: www.funduszewieczyste.pl
facebook.com/JestesmyDzisJutroZawsze
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Fundusz Wieczysty im. Pawła Kryszczyszyna

Program realizowany od: 2010 r.
Źródła finansowania: Microsoft Sp. z o.o., darczyńcy indywidualni
Odbiorcy: Michał Kryszczyszyn, utalentowani uczniowie i studenci z rodzin
pracowników Microsoft, utalentowani i niezamożni uczniowie i studenci znajdujący się
w trudnej sytuacji życiowej lub wymagający wsparcia w ich rozwoju naukowym.
Firma Microsoft oraz jej pracownicy we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w
Polsce powołali Fundusz Wieczysty im. Pawła Kryszczyszyna, aby upamiętnić postać
tragicznie zmarłego kolegi i współpracownika. Fundusz jest „żywym pomnikiem” idei i wartości Pawła, które
odgrywały ważną rolę w Jego życiu. Każdy pracownik firmy Microsoft, a także inne bliskie Pawłowi osoby,
mogą aktywnie wesprzeć Fundusz, wspierając jednocześnie ważne cele społeczne.
W 2013 r. zostały wypłacone dwa stypendia o łącznej wysokości 18 000 zł. Pierwsze stypendium, w
wysokości 13 000 zł trafiło do Michała Kryszczyszyna. Michał – syn Pawła Kryszczyszyna - jest laureatem
kilku konkursów – głównie matematycznych, ale także z języka polskiego, angielskiego i przyrody. W wielu
uzyskał wyróżnienia. Stypendium pokryło koszty związane z indywidualnymi lekcjami języka angielskiego,
zakupem podręczników szkolnych i pomocy naukowych a także indywidualnymi lekcjami informatyki.
Drugie stypendium w ramach Funduszu, w wysokości 5 000 zł trafiło do Niny Fedorow. Nina urodziła się w
2005 r. W szóstym tygodniu życia pojawiły się napady padaczkowe, które spowodowały kilkumiesięczne
pobyty w szpitalu. Do dziś Nina nie wstaje, nie mówi, często nie reaguje na obecność innych osób. Wciąż
nie ma postawionej diagnozy, jest leczona na padaczkę i bardzo wiele czasu spędza na rehabilitacji.
Przyznane stypendium zostało przeznaczone na różne rodzaje rehabilitacji oraz pobudzanie rozwoju Niny.
Jest to przede wszystkim rehabilitacja ruchowa prowadzona na specjalnych sprzętach (piłki, pionizatory). W
ramach stypendium prowadzone były także zajęcia rewalidacyjne – poznawanie smaków, dźwięków,
zapachów i faktur – pobudzające zmysły.
Stypendia zostały przyznane decyzją Komisji Stypendialnej, w skład, której wchodzą:
Narcyz Adamus – Microsoft Sp. z o.o., Iwona Jeznach – Microsoft Sp. z o.o., Anna Kryszczyszyn – siostra
Pawła Kryszczyszyna, Henryk Kryszczyszyn – ojciec Pawła Kryszczyszyna, Paweł Łukasiak – Akademia
Rozwoju Filantropii w Polsce, Adw. Radosław Skiba – Kancelaria Adwokacka Radosław Skiba.
Działalność Funduszu Wieczystego w pełni odpowiada wartościom i pasjom Pawła, o których opowiedzieli
Jego najbliżsi:
Paweł był wielkim entuzjastą – wielkim entuzjastą życia. Jego tragiczna i przedwczesna śmierć w wieku lat
37 jest dla nas wszystkich niepojęta. Paweł żył z pasją i realizując się w swoich pasjach nagle odszedł. Z
pasją podchodził do pracy zawodowej ciągle goniąc za nowościami świata, z pasją podchodził do życia
prywatnego; pasją zarażał swoje otoczenie. Miał to po prostu w sobie. Tę pasję poznawania świata i
cieszenia się życiem chciał przekazać swojemu ukochanemu synowi Michałowi. Chciał pokazać mu
wszystko i wszędzie, nauczyć współczesnego świata, zachęcając do aktywności w różnych sferach życia: w
sporcie, podróżach, nauce. Sam był dla niego wspaniałym wzorem. Chciał cieszyć się z tego, jak jego syn
wchodzi w dorosłe życie pasjonując się nim i odkrywając codziennie coś nowego i ciekawego. Rozwój
młodego człowieka jest pełniejszy i szybszy, jeśli towarzyszą mu różnorodne doświadczenia. Z taką dewizą
Paweł wychowywał swojego syna i z pewnością chciałby, aby wielu rówieśników Michała miało takie same
szanse
Rodzina Pawła
Koordynator: Karolina Muzal
Nadzór merytoryczny: Paweł Łukasiak
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Fundusz Wieczysty im. Grażyny Gęsickiej

Program realizowany od: 2010 r.
Źródła finansowania: darczyńcy indywidualni oraz instytucjonalni
Odbiorcy: dzieci i młodzież, które są aktywnymi wolontariuszami lub inicjują zmiany
w swoich społecznościach lokalnych.
Aby podziękować Grażynie Gęsickiej za całokształt działalności oraz zachować o Niej pamięć jak najdłużej,
przyjaciele i współpracownicy utworzyli Fundusz Wieczysty im. Grażyny Gęsickiej zarządzany przez
Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Fundusz ten pozyskuje darowizny, które są przeznaczane na
stypendia dla dzieci i młodzieży z małych miejscowości i społeczności wiejskich.
W ramach Funduszu realizowany jest konkurs „Młodzieżowy Animator". Celem konkursu jest
wyrównywanie szans edukacyjnych i poprawa warunków socjalnych dzieci i młodzieży, które są aktywnymi
wolontariuszami lub inicjują zmiany w swoich społecznościach lokalnych. Konkurs ma na celu wyłonienie
zaangażowanych społecznie osób, promocję cennych inicjatyw oraz aktywizowanie społeczeństwa do
budowania dobra wspólnego. Nagrodą w Konkursie jest stypendium im. Grażyny Gęsickiej.
Fundusz wieczysty im. Grażyny Gęsickiej jest wolny od wpływów partyjnych i wszelkich dylematów
politycznych. Wyróżnia go postawa neutralności wobec zagadnień politycznych w państwie. Członkowie
Rady Funduszu są przedstawicielami różnych dziedzin życia społecznego, wszyscy działają z dobrej woli i
na rzecz wspólnego dobra, tak jak to kiedyś czyniła Grażyna Gęsicka.
O Grażynie Gęsickiej opowiadają Jej najbliżsi:
Moja Mama była zawsze pełna wiary w możliwości zwykłych ludzi. Nie tyle tych, którzy zasiadają na samej
górze, na eksponowanych stanowiskach i mają moc zmieniania świata, ale takich zwykłych ludzi, z małych
miasteczek i wsi, którzy swoim entuzjazmem i zapałem potrafią "góry przenosić".
Klara Gęsicka
Grażyna Gęsicka była nie tylko wspaniałym człowiekiem wielkiego formatu, mocno zaangażowanym
działaczem społecznym, uznanym ekspertem, ale przede wszystkim bliskim przyjacielem, na którego
zawsze mogliśmy liczyć i z którego wiedzy i mądrości mogliśmy czerpać. Była osobą bardzo silnie
zorientowaną na przyszłość, na rzecz rozwoju nowoczesnej Polski i wzmacniania jej pozycji w Europie i w
świecie. Wiedziała, że droga do tego celu prowadzi przede wszystkim poprzez rozwój społecznogospodarczy. W polityce gospodarczej działała w sposób nietradycyjny i niezwykle nowoczesny. Rozumiała
rolę przedsiębiorców, samorządów, organizacji pozarządowych oraz regionalizacji i decentralizacji państwa
.Jerzy Kwieciński

Koordynator: Karolina Muzal
Nadzór merytoryczny: Paweł Łukasiak
Rada Funduszu: Klara Gęsicka, Michał Boni, Henryk Wujec, Jerzy Kwieciński, Barbara Margol, Krzysztof
Margol, Irena Gadaj, Krystyna Gurbiel, Paweł Łukasiak, Zenon Szacherski, Władysław Ortyl, Abp Andrzej
Dzięga, Stanisław Ożóg, Dariusz Bajkowski, Ks. Jan Drob, Witold Krochmal, Wojciech Arkuszewski, Janusz
Zaleski, Tadeusz Wrona, Bogdan Kawałko, Bożena Cebulska, Tadeusz Donocik, Sławomir Spaczyński.
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Fundusz Wieczysty im. Olgi Rok

Program realizowany od: 2012 r.
Źródła finansowania: darczyńcy indywidualni oraz instytucjonalni
Odbiorcy: bibliotekarki pracujące w niewielkich miejscowościach

Wzruszająca historia o babci-bibliotekarce, dla której biblioteka to znacznie więcej niż książki i
wnuczce, która postanowiła kreatywnie i z pożytkiem uczcić swoje trzydzieste urodziny… Oto, jak
powstał Fundusz Wieczysty im. Olgi Rok.
Celem Funduszu jest wspieranie rozwoju osobistego bibliotekarek pracujących w małych miejscowościach,
a także forma upamiętnienia życia i pracy Olgi Rok. O stypendium z Funduszu mogą ubiegać się
bibliotekarki z małych miejscowości, niezależnie od wieku, wykształcenia czy stażu pracy. Stypendystka
Funduszu Wieczystego im. Olgi Rok otrzymane stypendium może przeznaczyć na dowolny cel związany z
rozwojem osobistym. We wnioskach kandydatki do stypendium przedstawiają swoją bibliotekę, realizowane
projekty, a także osobiste plany, marzenia i aspiracje. Po zapoznaniu się z wnioskami decyzję o przyznaniu
stypendium podejmuje Kapituła Konkursu. W skład Kapituły wchodzą przedstawiciele różnych środowisk –
bibliotek, organizacji pozarządowych, polityki, literatury i mediów. Patronat honorowy nad Funduszem
Wieczystym objęła Pani Agnieszka Kozłowska–Rajewicz, Pełnomocniczka Rządu do Spraw Równego
Traktowania.
Laureatką II edycji Konkursu im. Olgi Rok została Pani Anna Orlikowska z Centrum Kultury i
Biblioteki im. Jana Karnowskiego, Brusy (woj. pomorskie)
Kiedy 25 lat temu zaproponowano jej pracę w bibliotece, odpowiedziała „Bardzo chciałabym, ale nie wiem,
czy sobie poradzę”. Dziś pani Anna jest dyrektorką Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w
Brusach i współzałożycielką gminnej koalicji na rzecz rozwoju biblioteki, a także prezeską Stowarzyszenia
Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Ty i Ja”, w ramach którego organizuje coroczne olimpiady dla osób
niepełnosprawnych. W lipcu tego roku biblioteka, razem z ogromnym zespołem współpracowników,
przyjaciół i wolontariuszy, koordynowała organizację Międzynarodowego Festiwalu Folkloru „Kaszubskie
Spotkania z Folklorem Świata” – 5 gmin, 5 dni koncertów, goście z całego świata i 4 tysiące widzów podczas
koncertu finałowego! Po 25 latach pracy Pani Anna mówi „Już wiem, że nie ma dla nas rzeczy
niemożliwych”, a my wierzymy i… czekamy na więcej.
Wyróżnienia otrzymały:
Magdalena Turska, Gminna Biblioteka Publiczna w Kłodawie
Krystyna Pszczółkowska, Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Kozienicach, Filia nr 6 w
Ryczywole
Karolina Suska, Gminna Biblioteka i Dom Kultury w Łaziskach
Anna Czachorowska, Gminna Biblioteka Publiczna im. księdza Jana Twardowskiego w Jabłonnej
(woj. mazowieckie)
Marianna Czyżak, Gminna Biblioteka Publiczna w Brzeźniu Filia w Kliczkowie Małym (woj. łódzkie)
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Fundusz Wieczysty im. Olgi Rok
Niezwykła postać
Olga Rok była Rosjanką od dziecka mieszkającą w Uzbekistanie. Tam ukończyła szkołę bibliotekarską i
poznała swojego przyszłego męża – polskiego Żyda z Zamościa, z którym w 1946 roku przeprowadziła się
do Polski. Przez wiele lat zajmowała się rodziną, wychowując dzieci i prowadząc dom. W tym czasie sama
nauczyła się mówić po polsku. Kiedy dzieci podrosły, zgłosiła się do urzędu pracy, a ten skierował ją do
pracy w jednej z warszawskich bibliotek dla dzieci i młodzieży. Choć miała czterdzieści lat była to dla niej
pierwsza praca zawodowa. W 1967 r. została kierowniczką biblioteki dla dzieci i młodzieży na Służewcu
Przemysłowym i przepracowała tam kolejnych 20 lat. Jej praca i oddanie bibliotece zostały wyróżnione
wieloma nagrodami i medalami - organizowała z dziećmi wspólne odrabianie lekcji, teatr marionetkowy,
wycieczki, spotkania z pisarzami. Jak pisała prasa: „dawała dzieciom to, co dla nich najważniejsze:
serdeczność i poważne traktowanie dziecięcych problemów”.
Dziennik
Przez niemal całe swoje życie Olga Rok pisała dziennik, który jest niezwykłym dokumentem ilustrującym, jak
codzienność miesza się z wielką polityką, a z każdej jego strony przebija empatia, nadzieja i zachwyt
pięknem świata.
Lektura tego dziennika stała się inspiracją dla jej wnuczki – Anny Rok, dla której losy babci to historia
ogromnej odwagi osoby budującej swoje życie na nowo, nie tylko w nowym kraju i w nowym języku, ale
także w chwili, kiedy dzieci dorastając opuszczają dom. Z okazji swoich trzydziestych urodzin Anna Rok,
przy wsparciu rodziny i przyjaciół, postanowiła utworzyć fundusz wieczysty imienia swojej babci, zmarłej w
2007 po długiej i ciężkiej chorobie.
Koordynator: Karolina Muzal
Nadzór merytoryczny: Paweł Łukasiak
Rada Funduszu: Urszula Kopeć – Zaborniak – laureatka I edycji Konkursu im. Olgi Rok, dyrektorka
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Cieszanowie na Podkarpaciu, Anna Rok - założycielka Funduszu
Wieczystego im. Olgi Rok, Olga Tokarczuk - pisarka, laureatka Nagrody NIKE, Sylwia Chutnik – pisarka i
felietonistka, działaczka społeczna, prezeska Fundacji MaMa, Teresa Ogrodzińska – działaczka organizacji
pozarządowych, prezeska Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, Anna Polus bibliotekarka, wicedyrektorka Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki, Beata Jasiak – bibliotekarka,
koordynatorka regionalna Programu Rozwoju Bibliotek w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej im. Tadeusza
Mikulskiego, Ewa Rozkosz – bibliotekarka, trenerka, Biblioteka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Maciej
Jakubczyk – członek zarządu Stowarzyszenia Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, Rafał Kramza - prezes
Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Paweł Łukasiak - prezes Akademii Rozwoju Filantropii w
Polsce.
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Fundusz Wieczysty im. prof. Aliny Brodzkiej-Wald

Program realizowany od: 2012 r.
Źródła finansowania: darczyńcy indywidualni oraz instytucjonalni
Odbiorcy: autorzy prac doktorskich dotyczących współczesności z
dziedziny humanistyki obronionych w roku poprzedzającym ogłoszenie
kolejnej edycji Konkursu.

Aby upamiętnić życie i zasługi Aliny Brodzkiej-Wald, w 2012 r. powstał Fundusz Wieczysty nazwany jej
imieniem. Fundusz realizuje cele z obszarów: nauki, edukacji, kultury, ochrony zdrowia i pomocy społecznej.
Jest wiele powodów, które sprawiły, że Fundusz nosi Jej imię. Znaczenia dokonań prof. Aliny BrodzkiejWald nie da się opisać w kilku zdaniach:
wypromowała ponad 20 doktorów,
była jednym z członków Komitetu Redakcyjnego serii wydawniczej IBL PAN „Historia i Teoria
Literatury. Studia”, która przyczyniła się do rozwoju wiedzy o literaturze,
koordynowała pracę zespołu redakcyjnego „Słownika Literatury XX wieku”, stanowiącego jedyne w
swoim rodzaju źródło wiedzy o tym okresie polskiej literatury,
od 1991 roku była członkiem Rady Wydawniczej Instytutu Książki i Czytelnictwa Biblioteki
Narodowej - przedsięwzięcia o długiej tradycji i wysokim prestiżu,
od 1970 r. była członkiem, a potem przez dziesiątki lat wiceprzewodniczącą Komitetu Głównego
Olimpiady Literatury i Języka Polskiego przy IBL, która promuje kulturę polską, odkrywa jej
miłośników i zyskuje dla nich nowych opiekunów i przewodników. Wszyscy laureaci i finaliści
Olimpiady zawsze mogli liczyć na pomoc i radę prof. Aliny Brodzkiej-Wald, nie tylko na tę naukową,
ale także zwyczajną, związaną z życiem codziennym.
W ramach Funduszu organizowany jest coroczny Konkurs im. Inki Brodzkiej–Wald, którego celem jest
promowanie wybitnych prac humanistycznych. W Konkursie przyznawana jest nagroda za pracę doktorską
dotyczącą współczesności z dziedziny humanistyki. W Konkursie mogą wziąć udział autorzy prac
obronionych w roku poprzedzającym ogłoszenie kolejnej edycji Konkursu.
W I edycji Konkursu im. Inki Brodzkiej-Wald nagrodzono trzy prace - przyznano nagrodę główną w oraz
wyróżnienie pierwszego i wyróżnienie drugiego stopnia.
Nagrodę główną w wysokości 5000 zł otrzymała dr Justyna Budzik z Uniwersytetu Śląskiego, która
została doktorem nauk humanistycznych w dziedzinie kulturoznawstwa dzięki rozprawie o magii kina. Tytuł
nagrodzonej pracy to: „Sensorium kina. Ku antropologii doznania kinematograficznego”.
Wyróżnienie pierwszego stopnia i nagrodę w wysokości 3 000 zł otrzymała dr Matylda Szewczyk z
Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Kapituła przyznała to wyróżnienie za pracę
„Wirtualne obrazy. Analiza kategorii wirtualności w wybranych praktykach artystycznych współczesnego
kina”.
Wyróżnienie drugiego stopnia i nagrodę w wysokości 2 000 zł otrzymał dr Sebastian Jagielski z
Uniwersytetu Jagiellońskiego za pracę doktorską „Męskie pragnienie homospołeczne w polskim kinie
fabularnym”.

Koordynator: Karolina Muzal
Nadzór merytoryczny: Paweł Łukasiak
Kapituła Konkursu: prof. dr hab. Grażyna Borkowska - kierownik Pracowni Literatury II połowy XIX wieku
w Polskiej Akademii Nauk i prezes Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, prof. dr hab. Maryla
Hopfinger-Amsterdamska - profesor nauk humanistycznych, członek Rady Naukowej Instytutu Badań
Literackich Polskiej Akademii Nauk, prof. dr hab. Jan Kordys - profesor nauk humanistycznych, pracownik
Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, prof. dr hab. Marek Zaleski - krytyk literacki, eseista i
publicysta, oraz członek Rady Naukowej Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, dr Tomasz
Żukowski – adiunkt w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
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Fundusz Wigilijny

Wigilia to czas szczególny, kiedy wszyscy pamiętamy o swoich najbliższych. To także czas, kiedy
powinniśmy pamiętać o innych - tych, którzy potrzebują naszej pomocy. Z inicjatywy Pawła
Łukasiaka – prezesa Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce powstał Fundusz Wigilijny.

Dzięki Funduszowi osoby potrzebujące wsparcia nie będą spędzały Wigilii samotnie. To ważne,
aby tego dnia każdy miał szansę usiąść przy wspólnym stole. Dzięki Funduszowi Wigilijnemu już
niebawem ośrodki dla kobiet, samotnych matek i kobiet z dziećmi, jadłodajnie oraz noclegownie
otrzymają wsparcie w postaci:
dofinansowania wydawanych posiłków w okresie Świąt Bożego Narodzenia,
doposażenia kuchni (sprzęt AGD, akcesoria kuchenne) tychże placówek w pozostałych
miesiącach.
W ramach Funduszu w 2013 r. zostało wypłacone wsparcie finansowe Wspólnocie Chleb Życia
prowadzonej przez s. Małgorzatę Chmielewską. Dzięki przekazanym środkom niezamożna rodzina
będąca pod opieką Wspólnoty otrzymała pierwszą w ich życiu pralkę.

Koordynator: Karolina Muzal
Nadzór merytoryczny: Paweł Łukasiak
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Fundusz Gwiazd Dobroczynności
Program realizowany od: stycznia 2010 r.
Źródła finansowania: Plebiscyt o tytuł „Gwiazdy Dobroczynności”
Odbiorcy: organizacje społeczne, które współpracują z osobami
publicznymi
Partnerzy programu: Wydawnictwo Bauer
Cały dochód z Konkursu o tytuł „Gwiazdy Dobroczynności” oraz Balu Charytatywnego Gwiazd
Dobroczynności przekazywany jest na Fundusz Gwiazd Dobroczynności.
Celem Funduszu Gwiazd Dobroczynności jest wsparcie cennych i wartościowych projektów społecznych
oraz promocja działań dobroczynnych osób publiczne znanych. Dzięki dotychczasowym edycjom Konkursu
o tytuł „Gwiazd Dobroczynności”, naszym Partnerom, darczyńcom oraz gościom Bali Charytatywnych,
Fundusz zasiliło już ponad 400 tyś zł. Fundusz Gwiazd Dobroczynności to Fundusz Wieczysty. Oznacza to,
że część kwoty przekazywanej na Fundusz przeznaczona jest na bieżącą działalność i realizację jego celów
społecznych. Część jest inwestowana i pomnażana, aby suma przeznaczona na pomoc była jeszcze
wyższa.
Środki Funduszu Wieczystego Gwiazd Dobroczynności, zgromadzone na jego koncie przeznaczone
zostaną na wsparcie cennych i wartościowych projektów społecznych. Dlaczego Fundusz Gwiazd
Dobroczynności? Dlatego, że bez Dobroczynnych Gwiazd – osób publicznie znanych, których piękne
działania na rzecz innych, co roku mamy przyjemność nagłaśniać i promować nasz Fundusz nie mógłby
powstać. Z tego również powodu decyzyjność w sprawie rozdysponowania środków Funduszu chcemy
powierzyć Dobroczynnym Gwiazdom – laureatom Plebiscytu „Gwiazdy Dobroczynności”. Każdy z Laureatów
V Edycji Konkursu otrzymał czek o wartości 5 tys zł, który przekazał na wybrany przez sienie cel społeczny.
Wierzymy, że osoby o tak pięknych sercach dokonają najlepszego wyboru. Wsparcie finansowe podczas V
finału Plebiscytu otrzymały następujące organizacje pozarządowe:
1. Hospicjum dla dzieci „Alma Spei” – organizacja społeczna wskazana przez Panią Małgorzatę
Ostrowską-Królikowską, laureatkę Gwiazdy Dobroczynności w kategorii Twarz kampanii
społecznej.
2. Fundacja Szkoła Otwartych Serc - organizacja społeczna wskazana przez Panią Agnieszkę
Cegielską, laureatkę Gwiazdy Dobroczynności w kategorii Darczyńca organizacji społecznej.
3. Stowarzyszenie „Stworzenia Pana Smolenia” – organizacja wskazana przez Pana Bohdana
Smolenia, laureata Gwiazdy Dobroczynności w kategorii Własna Działalność społeczna.
4. Stowarzysznie im. Leszka Grajka w Swarzedzu - organizacja wskazana przez Panią Halinę
Benedyk, laureata Gwiazdy Dobroczynności w kategorii Wolontariusz.
5. Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce - organizacja wskazana przez Panią Natalię
Kukulską, laureatkę Gwiazdy Dobroczynności w kategorii Strategiczna Współpraca z Organizacją
Społeczną.
HISTORIA FUNDUSZU:
Podczas IV edycji Plebiscytu „Gwiazdy Dobroczynności” wsparcie finansowe w postaci
10 tys zł otrzymały organizacje:
1. Polski Komitet Narodowy UNICEF – organizacja społeczna wskazana przez Panią Magdalenę
Różczkę, laureatkę Gwiazdy Dobroczynności w kategorii Twarz kampanii społecznej.
2. Fundacja „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową”- organizacja społeczna wskazana
przez Panią Martynę Wojciechowską, laureatkę Gwiazdy Dobroczynności w kategorii
Zaangażowanie w program społeczny.
3. Fundacja Szkoła Otwartych Serc - organizacja społeczna wskazana przez Panią Agnieszkę
Cegielską, laureatkę Gwiazdy Dobroczynności w kategorii Darczyńca organizacji społecznej.
4. Stowarzyszenie Artystyczne ECCE HOMO – organizacja wskazana przez Pana Jana
Nowickiego, laureata Gwiazdy Dobroczynności w kategorii Własna działalność społeczna.
5. Fundacja Spełnionych Marzeń – organizacja wskazana przez Zespół VOLVER, laureat Gwiazdy
Dobroczynności w kategorii Wolontariusz.
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Dzięki uprzejmości firmy DELL, która przekazała laptopy dla organizacji społecznych wskazanych przez
laureatów – laptopy otrzymały: Polski Komitet Narodowy UNICEF, Fundacja „Na ratunek dzieciom z
chorobą nowotworową”, Fundacja Szkoła Otwartych Serc, Stowarzyszenie Artystyczne ECCE
HOMO, Fundacja Spełnionych Marzeń oraz Interwencyjna Placówka Opiekuńcza w Otwocku Przy
Fundacji Rodzin Adopcyjnych (organizacja społeczna wskazana przez Panią Annę Dereszowską,
laureatkę Nagrody Specjalnej SHOW)
W latach 2009 – 2011 Fundusz Gwiazd Dobroczynności działał pod nazwą Funduszu „Pozytywka” i wspierał
edukację i integrację społeczną dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością słuchu. Środki Funduszu
rozdysponowywane były w corocznych konkursach – Konkursach Grantowych „Pozytywka”. W wyniku
dwóch edycji Konkursu Grantowego „Pozytywka”, granty o wartości 10 tys zł każdy otrzymało w sumie 10
organizacji pozarządowych z całej Polski. Dzięki temu:
128 dzieci z niepełnosprawnością słuchu wzięło udział w zajęciach i warsztatach realizowanych w
ramach projektów finansowanych przez Fundusz „Pozytywka”
9 uzdolnionych niesłyszących uczniów i studentów otrzymało stypendia naukowe
Powstał pierwszy w Polsce zeszyt edukacyjny dla niesłyszących dwulatków z wykorzystaniem
znaków języka migowego
Przeprowadzono 319 godzin warsztatów i zajęć specjalistycznych dla dzieci z
niepełnosprawnością słuchu oraz ich rodzin
Zrealizowano 5 filmów edukacyjnych dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością słuchu oraz 3 filmy
edukacyjne dla dzieci z niepełnosprawnością słuchu dotyczących bezpieczeństwa w Internecie
8 dzieci w wieku 1, 5 -7 lat, po wszczepie implantu ślimakowego, zostało objętych indywidualną
rehabilitacją słuchu i mowy
20 niesłyszących nastolatków wzięło udział w warsztatach fotograficznych, zakończonych wystawą
„Fotografia w ciszy”
Powstał pierwszy w Polsce słownik „Piłka Nożna” Słowniczek polsko-migowy, migowo-polski
Odbył się specjalny koncert dla 200 osobowej niesłyszącej publiczności
Nakręcono 7 filmów instruktażowych dla rodziców niesłyszących dzieci
Odbył się 1 przegląd filmów nakręconych przez niesłyszącą młodzież i opracowano mini słownik polskiego
języka migowego w celu popularyzacji filmów powstałych w trakcie warsztatów filmowych
Koordynator: Aleksandra Brzozowska
Nadzór merytoryczny: Elżbieta Łebkowska, Paweł Łukasiak
Współpraca: Wydawnictwo Bauer

Więcej na stronie: www.gwiazdydobroczynnosci.pl
facebook.com/gwiazdydobroczynnosci
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Fundusz Wieczysty im. Agnieszki i Andrzeja
Wróblewskich, w ramach którego organizowany jest
program stypendialny „Agrafka”

Program realizowany od: 2000 r.
Źródła finansowania: odsetki od kapitału żelaznego Funduszu Celowego Agrafka ufundowanego przez
Michała Kotta i Funduszu Stypendialnego Rodziny Wróblewskich, darowizna od Fundacji Agory, a także
kwoty przekazane przez darczyńców indywidualnych.
Odbiorcy: młodzież z terenów objętych działaniem lokalnych organizacji partnerskich, utalentowana w
określonych dziedzinach (ścisłych, humanistycznych i artystycznych), posiadająca trudną sytuację
materialną, przede wszystkim mieszkająca w małych miejscowościach.
Partnerzy Programu: Fundusze Lokalne, Ośrodki „Działaj Lokalnie
Program Stypendialny "Agrafka" realizowany jest we współpracy z lokalnymi organizacjami partnerskimi
Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, które nominują kandydatów do stypendium, a następnie monitorują
sposób jego wykorzystania. Program wspiera wybitnie utalentowaną młodzież z miejscowości, w których
występują problemy bezrobocia i marginalizacji, a dostęp do instytucji edukacyjno-kulturalnych jest mocno
ograniczony.
W 2013 roku ze stypendium korzystali stypendyści wybrani na rok szkolny 2012-2013. Stypendyści
pochodzą z obszaru działania lokalnych organizacji partnerskich. Organizacje te, na podstawie podpisanych
z młodymi ludźmi umów, co miesiąc wypłacają stypendia w wysokości 300 zł i utrzymują stały kontakt ze
stypendystami, zbierając informacje o ich osiągnięciach.
W ciągu minionego roku szkolnego 2012/2013, stypendyści „Agrafki” poszerzyli swoją wiedzę oraz nabyli
nowe kompetencje. Chęć do nauki, a także ogromne zaangażowanie we własny rozwój mają odbicie nie
tylko w doskonałych wynikach w nauce, ale również w ilości zdobytych przez stypendystów nagród. Wielu z
nich uczestniczyło w konkursach i turniejach na szczeblu ogólnopolskim lub międzynarodowym. Brali także
udział w olimpiadach przedmiotowych i zdobywali tytuły finalistów. Na szczególną uwagę zasługuje
Mateusz Grala, uczeń trzeciej klasy I Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie, którego praca opisująca
obserwację supernowych zwyciężyła w 39. Ogólnopolskim Młodzieżowym Seminarium Astronomicznym im.
prof. Roberta Głębockiego w Grudziądzu. Większość stypendystów Agrafki to osoby wybitnie utalentowane
w dziedzinie nauk artystycznych, humanistycznych, ścisłych, które osiągnęły w minionym roku szkolnym
bardzo wysokie średnie (m.in. Paula Bigos – średnia 6,0).
W lipcu 2013 r. Komisja Stypendialna wybrała spośród 99 kandydatów nominowanych przez organizacje
partnerskie 12 stypendystów. Wśród nich znalazła się m.in. dziesięcioletnia Lidia Czarnecka, trzykrotna
mistrzyni szachowa województwa warmińsko-mazurskiego. W 2013 roku grała w finale Mistrzostw Polski.
Osiągnięty wynik pozwolił jej zagrać w Mistrzostwach Europy w Czarnogórze oraz Mistrzostwach Świata w
Bahrajnie. Lidia osiąga także bardzo wysokie wyniki w nauce i jest aktywnym członkiem społeczności
szkolnej. Stypendium pozwoliło jej pokryć koszty związane udziałem w turniejach i dalej rozwijać talent. W
przyszłości chciałaby dzielić się pasją z innymi i zostać trenerem szachowym.
Od początku realizacji Programu przyznaliśmy 314 stypendiów na łączną sumę 750 500, 00 zł.
Koordynator: Emilia Dmochowska
Nadzór merytoryczny: Paweł Łukasiak, Tomasz Bruski, Iwona Olkowicz
Członkowie Komisji Konkursowej: Członkowie komisji: Elżbieta Łebkowska, Tomasz Bruski- Akademia
Rozwoju Filantropii w Polsce, Sylwia de Latour- Polpharma, Anna Smółka- Specjalista ds. Public Relations,
Joanna Szczęsna- Dziennikarka Gazety Wyborczej, Agnieszka Wróblewska
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Dobrze inwestuj w dobro! Nowe horyzonty
zarządzania finansami na rzecz dobra wspólnego
Program realizowany od: 2013 r.
Źródła finansowania: Narodowy Bank Polski, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
Odbiorcy: organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, osoby
indywidualne
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim zrealizowała
w 2013 r. projekt pt. „Dobrze inwestuj w dobro! Nowe horyzonty zarządzania finansami na rzecz
dobra wspólnego”. Celem projektu był wzrost wiedzy wśród organizacji pozarządowych w Polsce i
samorządów lokalnych na temat zarządzania finansami, pozyskiwania źródeł finansowania oraz
optymalizacji kosztów zarządzania organizacjami. Dlaczego skierowaliśmy ten projekt do organizacji
pozarządowych, a równocześnie do samorządów? Ponieważ lokalnie działające organizacje i
samorządy to naturalni partnerzy, którzy działają razem na rzecz dobra wspólnego.
Tematyka projektu była skupiona wokół następujących zagadnień:
Efektywne pozyskiwanie środków, bezpieczeństwo korzystania z instrumentów finansowych,
inwestycje finansowe na rzecz dobra wspólnego, bezpieczne zarządzanie środkami w
perspektywie wspólnych działań (organizacje pozarządowe i samorządy);
Ochrona środków organizacji na rzecz dobra wspólnego, optymalne gospodarowanie środkami;
Fundusze wieczyste i kapitały żelazne – dobre praktyki na rzecz budowania stabilności organizacji;
współpraca samorządów i lokalnych organizacji pozarządowych w kwestii tworzenia kapitałów
żelaznych i funduszy wieczystych.
Edukacja ekonomiczna – stworzenie kodeksu zasad bezpiecznego zarządzania inwestycjami na rzecz
dobra wspólnego
W ramach projektu powstał zbiór 10 zasad bezpiecznego zarządzania finansami w organizacjach
pozarządowych, opracowany przez Grupę Ekspercką, w skład której weszły następujące osoby:
Ewa Balcerowicz, CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych
Tomasz Bruski, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
Anna Cudna, Bank Ochrony Środowiska S.A., członek Grupy Doradczej w ramach Koalicji
„Prezesi Wolontariusze 2011”
Grzegorz Dudzik - Burmistrz Miasta i Gminy Zielonka
Irena Gadaj, Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej
Grzegorz Jędrys, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
Jakub Kosowski - Urząd Miasta Lublin, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej
Monika Paluch, Bank Ochrony Środowiska S.A., członek Grupy Doradczej w ramach Koalicji
„Prezesi Wolontariusze 2011”
Tomasz Perkowski, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej
Andrzej Rybus-Tołłoczko - Doradca Wojewody Mazowieckiego
Tomasz Schimanek, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
Grzegorz Wach, Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga
Zasady bezpiecznego zarządzania finansami na rzecz dobra wspólnego zostały opracowane w publikacji pt.
„Dobrze inwestuj w dobro”, serii krótkich filmów obrazujących zasady bezpiecznego zarządzania
inwestycjami na rzecz dobra wspólnego. Filmy oraz zasady bezpiecznego zarządzania finansami zostały
zaprezentowane w formie mashupu dostępnego na stronie www.dobrzeinwestuj.funduszwieczysty.pl
Koordynator: Karolina Muzal, Krystyna Stodółkiewicz
Nadzór merytoryczny: Paweł Łukasiak
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Społecznik Roku tygodnika Newsweek
Polska

Program realizowany od: 2009
Źródła finansowania: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.
Organizator: Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o., wydawca
tygodnika „Newsweek Polska”
Odbiorcy: organizacje pozarządowe, osoby działające społecznie
Partnerzy programu: Partnerem Głównym Konkursu była Polsko Amerykańska Fundacja Wolności.
Celem konkursu jest pokazywanie aktywności osób indywidualnych (liderów społecznych) i stojących za
nimi organizacji w zmaganiu się z różnymi społecznymi problemami, nagłaśnianie przykładów pro
obywatelskich postaw brania spraw we własne ręce.
W 2013 roku konkurs był organizowany w dniach od od 26 sierpnia do 17 października 2013 r. Do
konkursu nadesłanych zostało 100 wniosków.
Spośród osób, które otrzymały najwyższe oceny, decyzją Kapituły tytułem Społecznika Roku 2013
została uhonorowana pani Aneta Obcowska. Kapituła postanowiła nagrodzić wyróżnieniem Annę
Czerniak i Krystynę Wechmann.
Gala wręczenia nagrody głównej i wyróżnień odbyła się 17 października 2013 r. w SKWERZE - filii
Centrum Artystycznego Fabryka Trzciny w Warszawie. Wśród gości znalazł się Minister Pracy i Polityki
Społecznej, Władysław Kosiniak-Kamysz, który uświetnił uroczystość swoim przemówieniem. Jerzy
Koźmiński, Prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Paweł Łukasiak, Prezes Akademii
Rozwoju Filantropii w Polsce wręczyli dwa wyróżnienia w Konkursie o tytuł „Społecznika Roku 2013”
tygodnika Newsweek. Odebrały je Anna Czerniak i Krystyna Wechmann. Zwyciężczyni Konkursu, Aneta
Obcowska odebrała nagrodę z rąk redaktora naczelnego „Newsweek Polska” Tomasza Lisa. Dokonania
laureatki Konkursu zostały zaprezentowane w artykule na łamach tygodnika „Newsweek Polska” w
numerze, który ukazał się 21.10.2013 r.
Aneta Obcowska jest członkiem zarządu Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia Lekarze Nadziei i
kierowniczką przychodni dla bezdomnych w Warszawie oraz chirurgiem w Szpitalu Praskim w
Warszawie. Kapituła nagrodziła ją za bezinteresowną pomoc osobom bezdomnym poprzez zapewnienie
im dostępu do bezpłatnej opieki medycznej i terapii, skuteczną walkę z poważnym problemem
społecznym oraz za angażowanie we wspólne działania na rzecz potrzebujących studentów medycyny,
lekarzy i wielu innych osób.
Koordynator: Emilia Dmochowska
Nadzór merytoryczny: Paweł Łukasiak
Współpraca: Dorota Brewczyńska, Tomasz Bruski
W skład Kapituły Konkursu weszli: Tomasz Lis, Redaktor Naczelny tygodnika Newsweek Polska, Jerzy
Koźmiński, Prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Paweł Łukasiak, Prezes Akademii Rozwoju
Filantropii w Polsce, Bożena Walter, Prezes Fundacji TVN „Nie jesteś sam”, Przemysław RadwanRöhrenschef, Dyrektor Generalny Stowarzyszenia Szkoła Liderów, Jan Kuroń, kucharz, wnuk Jacka
Kuronia, Michał Rusinek, wykładowca, tłumacz, pisarz, były sekretarz Wisławy Szymborskiej, Renata Kim,
szefowa działu „Społeczeństwo” tygodnika Newsweek Polska
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Sprawozdanie finansowe
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Kontakt

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
ul. Marszałkowska 6/6,00-590 Warszawa
tel.: (22) 622 01 22, 622 02 08, 622 02 09
faks: (22) 622 02 11
e-mail: arfp@filantropia.org.pl
http://www.filantropia.org.pl/
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