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`03è Od momentu powstania, w 1998 roku nasza organizacja 
rozwinęła się i dojrzała.

 Zespół Akademii powiększył się co najmniej dwukrotnie, przybyło 
nam stażystów i wolontariuszy. Umożliwia nam to prowadzenie coraz 
większej liczby programów; zaczynaliśmy z czterema, a obecnie reali-
zujemy dwanaście. Rozwinęliśmy działalność grantodawczą - pierwsze 
dotacje przyznaliśmy w drugim roku naszej działalności i było ich za-
ledwie 16, zaś w samym tylko 2003 przyznaliśmy ich aż 240. 

Tak szybki rozwój był możliwy dzięki zaangażowaniu zespołu i zau-
faniu oraz pomocy wielu partnerów i darczyńców. Wysoka jakość 
i partnerska współpraca z wieloma instytucjami i organizacjami to 
niezbędne elementy realizacji każdego z naszych programów.
Poruszaliśmy trudne i mało popularne tematy takie jak: antysemi-
tyzm i nietolerancja (program Dialog dla Przyszłości) czy pozycja osób 
starszych w naszym społeczeństwie (program Atlas Złotego Wieku). 
Wydaliśmy pierwszą w Polsce publikację opisującą historię filantropii 
i na jej podstawie przygotowaliśmy animowany film.
Wprowadziliśmy nowe techniki i narzędzia umożliwiające promocję 
naszych programów: kampanie społeczne z wykorzystaniem spotów 
telewizyjnych i radiowych, bilboardów, pocztówek; wydaliśmy 
płyty CD oraz przygotowaliśmy filmy o podejmowanych przez nas 
działaniach. Nawiązaliśmy współpracę z ośrodkami uniwersytec-
kimi, wydaliśmy dotychczas 34 publikacje, rozwinęliśmy działalność 
szkoleniową i doradczą. 
Przed Akademią pojawiają się nowe wyzwania spowodowane wyco-
fywaniem się zagranicznych darczyńców z Polski i zmianą sytuacji 
prawnej trzeciego sektora, po wejściu w życie Ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. Zagraniczni darczyńcy uznali 
Polskę za kraj nie wymagający już dalszej pomocy. Akademia, podob-
nie jak i inne organizacje, musi myśleć o poszukiwaniu alternaty-
wnych źródeł finansowania swoich programów. Mogą nimi stać się
w przyszłości fundusze Unii Europejskiej, darowizny dużych korpo-
racji i indywidualnych darczyńców. 
Ta sytuacja zmusza nas do mocnego przedefiniowania systemu 
zarządzania oraz stworzenia nowej wizji budowy samowystarczalności 
Akademii. Uwzględniając wnioski z kilku zewnętrznych ewaluacji
i korzystając ze społecznego doradztwa konsultantów z firmy McKin-
sey przygotowaliśmy nową strategię na lata 2004-2007.

Postanowiliśmy z pełną determinacją kontynuować naszą misję
i utrzymać ofertę programową, budując przy tym instytucję stabilną 
pod względem organizacyjnym i finansowym. Wymagać to będzie 
pełnego zaangażowania zespołu, starannej i konsekwentnej realizacji 
strategii i wprowadzenia wielu zmian w naszym dotychczasowym 
funkcjonowaniu. Jest to nasza szansa i wyzwanie.
W ostatnich latach mogliśmy zaobserwować proces przenoszenia 
przez władze centralne odpowiedzialności i uprawnień decyzyjnych 
na poziom lokalny. Jednak społeczności lokalne nie zawsze są przy-
gotowane do przejęcia nowych zadań. Dlatego adresując swe pro-
gramy do społeczności lokalnych, chcemy wspierać ich aktywność 
oferując pomoc finansową, szkoleniową i doradczą. Przygotowujemy 
je w ten sposób do samodzielnego rozwiązywania problemów.
Naszym celem jest osiągnięcie pozycji lidera wśród organizacji 
pozarządowych na obszarze rozwoju filantropii lokalnej i promocji 
filantropii w Polsce. Chcemy być instytucją proponującą innowacyjne 
i skuteczne rozwiązania, które mogą stać się inspiracją dla innych 
krajów tej części Europy. 

Paweł Łukasiak
Prezes Zarządu



Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

NASZ POCZĄTEK
Akademię założyły osoby od lat związane ze środowiskiem organizacji obywatelskich. Spotkały się
w zespole Academy for Educational Development, amerykańskiej organizacji, która w latach 1995-
98 realizowała program wsparcia dla polskich organizacji pozarządowych – DemNet. Osoby tworzące 
Akademię połączyły wspólne wartości i indywidualne misje życiowe oraz chęć odtwarzania kilkusetlet-
niej historii polskiej filantropii i tworzenia jej współczesnych form działania.

DLACZEGO AKADEMIA JEST UNIKALNĄ ORGANIZACJĄ?
è  Nasze rozumienie współczesnej filantropii to przejście z myślenia i działania opartego na zasadach 
darczyńca – beneficjent do relacji wzajemnego dialogu, w którym obydwie strony obdarowują się, 
wymieniając wartości, korzyści, pomysły, pomoc, a wszystko to na rzecz poprawy życia człowieka, wspól-
not lokalnych, społeczeństwa. Taka szeroka definicja filantropii pozwala nam prowadzić różnorodne 
działania: edukacyjne, promocyjne, dotacyjne, inicjujące lokalną aktywność obywatelską.

è  Pomagamy poprzez różnorodne programy: finansowe, szkoleniowe, doradcze, promocyjne, niekiedy 
sami inicjujemy potrzebne inicjatywy, czasem uczestniczymy w przedsięwzięciach realizowanych przez 
inne organizacje i instytucje.

è  Pomagamy środowiskom lokalnym, organizacjom pozarządowym i instytucjom pożytku publicznego, 
ale także firmom i samorządom. Wspieramy rzeczy trwałe, dające szanse na długofalowy rozwój. 

è  Szukamy rozwiązań unikalnych, próbujemy być nowocześni, ale z troską odnosimy się do naszego 
dziedzictwa kulturowego i społecznego i wykorzystujemy w naszych działaniach to, co już się 
sprawdziło. 
è  Chcemy, aby współpracujące z nami organizacje nauczyły się samodzielnie pozyskiwać środki finan-
sowe, by środowiska lokalne stały się ogniskami samopomocy, by społeczności potrafiły rozwiązywać 
swoje problemy bez konieczności interwencji organów państwowych, by potrafiły współpracować
z różnymi partnerami i wykorzystywać własne zasoby – ludzkie, społeczne i kapitałowe.

è  Fundusze na naszą działalność pozyskujemy od różnych darczyńców, od fundacji krajowych, za-
granicznych, od firm i osób indywidualnych. Pomagają nam także wolontariusze i stażyści.

è  Zespół Akademii ciągle się uczy i rozwija, chcąc coraz lepiej służyć pożytkowi publicznemu. 
Słuchamy różnych środowisk, opinii i poznajemy różne doświadczenia.
Rozpoznajemy potrzeby lokalne i staramy się poznać jak najlepiej tych, którym pomagamy.

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
Stowarzyszenie

ul. Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa
tel. [22] 622 01 22, fax [22] 622 02 11

e-mail: arfp@filantropia.org.pl
www.filantropia.org.pl

NUMER KONTA:
BISE S.A. III Oddział w Warszawie

75 1370 1037 0000 1706 4021 0901 
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ZARZĄD AKADEMII ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE
Prezes zarządu à Paweł Łukasiak 
Członkowie zarządu à Tomasz Bruski, Elżbieta Łebkowska, Monika Mazurczak

KOMISJA REWIZYJNA
Joanna Staręga-Piasek, Dyrektor Instytutu Rozwoju Służb Społecznych
Aleksander Galos, Partner Zarządzający Hogan & Hartson
Piotr Gliński, Zakład Społeczeństwa Obywatelskiego Instytutu Filozofii i Socjologii w Polskiej Akademii Nauk

ZESPÓŁ AKADEMII 
Paweł Łukasiak – dyrektor 
Tomasz Schimanek – zastępca dyrektora ds. programowych
Tomasz Bruski – dyrektor finansowy
Iwona Olkowicz – Program Rozwoju Filantropii Lokalnej 
Marta Frątczak – Program Działaj Lokalnie 
Adrianna Lepka – Programy: Fabryka Inicjatyw, Pracownia Umiejętności, Inspiracja-Aktywacja
Artur Ptak – Konkurs o Tytuł Dobroczyńca Roku, Kampania na rzecz 1%
Klara Kopcińska – Program Dialog dla Przyszłości
Marcin Kamiński – identyfikacja wizualna (grafika, fotografia)
Beata Tokarz – Programy: Atlas Złotego Wieku, My też - seniorzy w UE
Aleksander Wasiak-Radoszewski – Program Agrafka i Agrafka Muzyczna  
Jarosław Lepka – Program Vademecum Dobroczyńcy 
Anna Sawicka – Programy: Działaj Lokalnie, Vademecum Dobroczyńcy 
Dorota Głażewska – Program Wiedza i doświadczenie
Dorota Brewczyńska – specjalista ds. finansowych
Ewa Milewska – księgowość
Linda Jakubowska – sekretarz biura

Pomagają nam à Anna Iwińska, Mateusz Przywara, Joanna Rzepczyńska

Serdecznie dziękujemy za społeczną pracę zespołowi konsultantów McKinsey,
a zwłaszcza: Urszuli Chajewskiej, Piotrowi Nestorowiczowi i Witoldowi Salwachowi. czym byłby

świat bez 
filantropii?
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wartość przekazanych dotacji

liczba przekazanych dotacji
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Program realizowany: od września 2000 roku
Źródła finansowania: Polsko – Amerykańska Fundacja Wolności
Odbiorcy: organizacje pozarządowe i społeczności lokalne z całej Polski

Udzielamy wsparcia finansowego
i szkoleniowego dbając o to, aby nasza pomoc 
przyczyniała się do budowania samodzielności 

i stabilności lokalnych organizacji. 
Każdy z grantobiorców musi pozyskać 

25% wartości wspartego przez nas 
przedsięwzięcia w formie wkładu finansowego, 
usługowego lub rzeczowego. Wspieramy tylko 

takie inicjatywy, które realizowane są
we współpracy z różnymi partnerami 

lokalnymi i które włączają mieszkańców
w realizację planowanych działań.

Działaj Lokalnie to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 
realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce

działajlokalnie
wyzwolić społeczną energię!

Jak zagospodarować budynek po zamkniętej szkole?
Jak walczyć z bezrobociem, brakiem wizji rozwoju na wsi?
Jak pomóc zdolnej młodzieży? 
Jak zwiększyć bezpieczeństwo w swojej dzielnicy?

Odpowiedzi na te i na inne pytania znalazły organizacje uczestniczące
w programie Działaj Lokalnie.

Poprzez realizację tego programu chcemy budować aktywne społeczności lokalne, 
w których mieszkańcy wspólnie definiują własne problemy i starają się
im przeciwdziałać bądź łagodzić ich skutki.

Na drodze konkursu grantowego przyznajemy organizacjom pozarządowym dotacje na 
realizację takich projektów, które służą społecznościom lokalnym - zawsze szukamy 
najlepszych rozwiązań.

Przy opracowywaniu zasad uczestnictwa w każdej edycji Programu wykorzystu-
jemy nasze dotychczasowe doświadczenia tak, aby skutecznie docierać do małych 
społeczności, angażować mieszkańców do działania, budować trwałe mechanizmy ro-
zwoju lokalnego.
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W drugiej edycji programu (realizowanej od marca 2002 do kwietnia 2003) opracowaliśmy 
3 ścieżki przyznawania grantów. Organizacje z całej Polski mogły zaadaptować jeden z 
12 modeli – najlepszych projektów zrealizowanych w pierwszej edycji programu. Orga-
nizacje z 5 wybranych przez nas województw o najtrudniejszej sytuacji społeczno–eko-
nomicznej mogły otrzymać dotację na projekty oparte na własnych pomysłach. Orga-
nizacje doświadczone w prowadzeniu programów dotacyjnych mogły od nas otrzymać 
środki na przeprowadzenie lokalnych konkursów grantowych.

W trzeciej edycji programu (realizowanej od czerwca 2003 do czerwca 2004) dotacje 
mogły uzyskać fundacje i stowarzyszenia mające siedziby i działające w niewielkich 
miejscowościach (do 20 tys. mieszkańców).

Od początku realizacji programu przyznaliśmy 307 dotacji na łączną kwotę 4 570 000 zł
W 2003 roku przyznaliśmy 187 dotacji na łączną kwotę 2 370 000 zł

W 2003 roku:

è  przeprowadziliśmy monitoring wybranych 21 projektów realizowanych w ramach dru-
giej edycji programu;

è  firma „PROFILE” przeprowadziła ewaluację Programu „Działaj Lokalnie 2”;
è  przygotowaliśmy publikację oraz film prezentujące wsparte w ramach tej edycji projekty;
è  zaprezentowaliśmy najciekawsze projekty wsparte w drugiej edycji programu podczas 

spotkania w Królikarnii, które społecznie poprowadził Piotr Machalica;
è  ogłosiliśmy trzecią edycję Programu Działaj Lokalnie;
è  do biura Akademii wpłynęło łącznie 560 wniosków, komisja konkursu postanowiła 

przyznać 187 dotacji. Wybrane projekty będą realizowane od stycznia do maja 2004 
roku. Maksymalna kwota dofinansowania to 15 000 zł;

è  zorganizowaliśmy jednodniowe szkolenie dla naszych grantobiorców mające im uła-
twić realizację projektu zgodnie z warunkami umowy. 
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Czerpać można nie tylko zyski - czyli ekologiczna produkcja papieru czerpanego
Aby wziąć udział w warsztatach papieru czerpanego grupy uczniów musiały zebrać,
a następnie sprzedać 50 kg makulatury i 15 kg puszek. W ten sposób przy wykorzystaniu su-
rowców wtórnych ruszyła wyjątkowa fabryka papieru !!!
Zajęcia odbywały się w sali jednej ze szkół, gdzie przygotowano profesjonalny warsztat 
produkcji papieru, wyposażony w niezbędne urządzenia takie jak: prasa do odciskania wody, 
sita do czerpania papieru, kadzie i beczki do mieszania masy papierniczej. 
Przeszkolone osoby we współpracy z wolontariuszami poprowadziły 17 warsztatów, w tym trzy 
warsztaty wyjazdowe: w Malechowie, Gdańsku i na Helu. Łącznie z warsztatów skorzystało 
500 osób. 

Kwidzyńskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Ekologicznych ”Eko- Inicjatywa”
Dotacja - 21 000 zł



Partnerzy:
TVP3 
Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych

Koordynator Programu è Marta Frątczak

Promocja Programu
è zwiastuny promujące trzecią edycję programu zostały nieodpłatnie przygotowane 

przez TVP3 i  były emitowane przez tę stację kilka razy dziennie od 30 lipca do 15 
września 2003 r.

è spot radiowy zachęcający do wzięcia udziału w konkursie emitowany był nieodpłatnie 
przez około 30 lokalnych rozgłośni radiowych

è informacje o programie ukazały się w kilku tygodnikach lokalnych dzięki rekomen-
dacji Stowarzyszenia „Gazety Lokalne”

è serwis internetowy
è reportaż promujący ideę programu został przygotowany i dwukrotnie wyemitowany 

przez Telewizję Polską S.A. W filmie wzięli udział realizatorzy najciekawszych projek-
tów zrealizowanych w drugiej edycji „Działaj Lokalnie”.

è specjalna infolinia o programie i zasadach ubiegania się od dotacje działała od czerw-
ca do września (w okresie poprzedzającym termin składania wniosków). Przy obsłudze 
infolinii pracowało 4 konsultantów.

è spotkania konsultacyjne dla zainteresowanych programem były prowadzone w biurze 
Akademii – skorzystało z nich ok. 30 organizacji.

Plany na przyszłość
Planowane jest uruchomienie kolejnej edycji programu, której formuła opierać się 
będzie o zdecentralizowane przekazywanie grantów za pośrednictwem wybranych part-
nerów, którzy znają najlepiej potrzeby i zasoby swoich społeczności. 

Nadzór merytoryczny à Paweł Łukasiak

Współpraca à Dorota Brewczyńska, Tomasz Bruski
Noemi Gryczko, Anna Iwińska, Jerzy Jończyk,

Marcin Kamiński, Joanna Kołak, Adrianna Lepka, 
Jarosław Lepka, Monika Mazurczak, Iwona Olkowicz, 
Zuzanna Rojek, Joanna Rzepczyńska, Anna Sawicka, 

Beata Tokarz, Dorota Wardecka
Stażyści à Mateusz Przywara
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Działaj Lokalnie w liczbach
– druga edycja (marzec 2002/kwiecień 2003)

1.050.000 zł przekazaliśmy na realizację
51 projektów 
378 000 zł pozyskali grantobiorcy
ze środków lokalnych
1 050 różnorodnych imprez odbyło
się w ramach wspartych projektów. 
3 730 wolontariuszy zaangażowało
się w realizację 51 projektów 
735 informacji o programie ukazało
się w lokalnych mediach 



Program realizowany od 1998 roku
Źródła finansowania: Fundacja C.S. Motta, Fundacja im. S. Batorego, 
Fundacja Forda,  Skoll Community Fund, Komisja Charytatywna Agory, 
Trust For Civil Society in Central and Eastern Europe

Aby jak najlepiej wspierać rozwój
i aktywność społeczności lokalnych 

tworzymy fundusze lokalne. Te wyjątkowe 
organizacje z sukcesem łączą pomysły 
i pieniądze zarówno przedsiębiorców, 

samorządów lokalnych, jak i mieszkańców. 

programrozwojufilatropiilokalnej
optymistyczna odpowiedź na lokalne problemy

Jak pokonać drogę wiodącą od problemów lokalnych
do skutecznego ich rozwiązania? Tylko poprzez wspólne działania!

Poprzez realizację tego programu chcemy tworzyć i rozwijać fundusze lokalne - sta-
bilne organizacje, działające na rzecz swoich społeczności i angażujące lokalne zasoby.
   
Fundusz lokalny to organizacja społeczna, która: 
è    zbiera środki finansowe z różnych źródeł (najczęściej lokalnych), a następnie 

przeznacza je na finansowanie inicjatyw potrzebnych w danej społeczności.
è    jest otwarta na różnorodne potrzeby, bierze pod uwagę głosy płynące zarówno 

od darczyńców, jak i od samych mieszkańców. Umożliwia to wspieranie realizacji 
różnorodnych celów społecznych (w formie dotacji czy stypendiów): od edukacji 
poprzez pomoc społeczną, rozwój kultury, ochronę środowiska, sport itp. 

è    tworzy kapitał żelazny zapewniający stabilność funkcjonowania. Kapitał ten pow-
staje z połączenia darowizn wielu darczyńców w jeden wieczysty, nienaruszalny 
kapitał. Jedynie odsetki uzyskiwane z lokat i inwestowania tego kapitału przeznacza 
w formie dotacji i grantów na finansowanie inicjatyw lokalnych. 

è    buduje koalicje lokalne w oparciu o porozumienie lokalnych partnerów 
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Stale współpracujemy z kilkunastoma organizacjami społecznymi i ich lokalnymi 
partnerami, które powołały lub tworzą fundusze lokalne w Polsce. Organizacje te 
mogą liczyć na szerokie wsparcie szkoleniowo-doradcze, finansowe oraz promocję. 

Do 2001 roku powstało 12 funduszy lokalnych, które stworzyły Ogólnopolską
Sieć Funduszy Lokalnych. Od końca 2001 roku współpracujemy z kolejnymi
5 społecznościami, które tworzą fundusze lokalne na swoim terenie. 
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17 funduszy lokalnych obejmuje łącznie
swoim zasięgiem obszar zamieszkały
przez ponad 2 mln mieszkańców.

Dotychczas fundusze zebrały łącznie ponad 
4.800.000 zł na kapitał żelazny1 oraz ponad 
3.620.000 złotych na wsparcie programów
i inicjatyw lokalnych. Fundusze przyznały
2443 stypendiów dzieciom i młodzieży
oraz 1170 dotacji dla lokalnych organizacji,
grup młodzieżowych, klubów itp.
 

Pan Stanisław będąc na rencie odnalazł to, czego od 
dawna poszukiwał. Od sierpnia jest wolontariuszem 

– fundaiserem Fundacji Elbląg. Zadaniem pana 
Stanisława jest zachęcanie firm, instytucji i osób 

prywatnych do finansowego wspierania Funduszu Dzieci 
Niepełnosprawnych SŁONIK. Fundusz, utworzony w maju 

2003 jest trwałą pamiątką obchodów Europejskiego 
Roku Osób Niepełnosprawnych, a dochód z jego 
kapitału przeznaczony jest na pomoc edukacyjną 

niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży z Elbląga.
Do końca roku zebrano ponad 23.000 zł. 

Dawno już szukałem zajęcia, któremu mógłbym się 
poświęcić – wyznaje pan Stanisław – aż trafiłem do 

Fundacji  Elbląg, o której nigdy wcześniej nie słyszałem, 
choć mieszkam w Elblągu od dawna.

A przecież to, co robi fundacja i skupieni wokół niej 
wolontariusze, to naprawdę wspaniała sprawa.

1 Na tym etapie kapitały żelazne tworzone są tylko przez
  12 funduszy lokalnych



17 funduszy lokalnych w liczbach - 2003 rok

Fundusze zrealizowały 73 programy społeczne 
stypendialne i grantowe, przyznały 114 dotacji
na łączną kwotę 240.000 zł oraz 719 stypendiów
dla dzieci i młodzieży o łącznej wartości 560.000 zł.
W lokalnych mediach ukazało się 480 informacji 
o działalności funduszy, 6.000 wolontariuszy 
włączyło się w działania samych funduszy i ich 
grantobiorców.

Koordynator Programu è Iwona Olkowicz

W 2003 roku:
è  zorganizowaliśmy 3 szkolenia dla nowotworzonych funduszy lokalnych z zakresu po-

zyskiwania środków, komunikowania się, public relations, księgowości (20 osób)
è  wsparliśmy finansowo realizację lokalnych programów stypendialnych przez 4 fun-

dusze
è  dofinansowaliśmy bieżące koszty utrzymania członków Ogólnopolskiej Sieci Funduszy 

Lokalnych
è  dofinansowaliśmy zorganizowanie II ogólnopolskiej konferencji funduszy lokalnych,

w której udział wzięli m.in. Krzysztof Mroziewicz, Urszula Dudziak i Stefan Szmidt,
è  zorganizowaliśmy zamknięty konkurs na wyłonienie jednej nowej społeczności, która 

będzie przy naszym wsparciu tworzyć fundusz lokalny. Konkurs adresowany był do 10 
społeczności, które były zainteresowane i najlepiej przygotowane do podjęcia wyz-
wania, jakim jest uruchomienie funduszu lokalnego; spośród 5 ofert nadesłanych do 
Akademii (z Legnicy, Chojnic, Chełma, Myślenic i Rybnika), Komisja Programu wyłoniła 
grupę inicjatywną skupioną przy Towarzystwie „Oświata” w Chełmie. Grupa ta prze-
jdzie intensywny cykl szkoleń i spotkań oraz otrzyma wsparcie finansowe na uruchomie-
nie FL. 

è  ogłosiliśmy konkurs na dofinansowanie kapitałów wieczystych dla 6 nowych orga-
nizacji (rozstrzygnięcie nastąpi jesienią 2004 r.)

è  prowadziliśmy bieżące konsultacje, m.in. z zakresu usprawnienia systemu księgowego. 

Promocja Programu
Ze względu na swój lokalny charakter, program jest promowany przede wszystkim na 
poziomie lokalnym. Fundusze lokalne i ich osiągnięcia promujemy również na poziomie 
ogólnopolskim (np.: podczas ogólnopolskich konferencji Sieci Funduszy Lokalnych) oraz 
na forum międzynarodowym. Fundusze Lokalne są partnerem takich instytucji jak: Fun-
dacja Pro Bono Poloniae, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Polska Telefonia Cy-
frowa (operator sieci komórkowej ERA).

Plany na przyszłość 
W ciągu najbliższych kilku lat (do marca 2006) będziemy rozwijać Ogólnopolską Sieć Fun-
duszy Lokalnych, chcemy, aby w 2006 roku sieć liczyła 22 członków.  

Nadzór merytoryczny à Tomasz Schimanek

Współpraca à Dorota Brewczyńska, Tomasz Bruski, 
Dorota Głażewska, Jerzy Jończyk, Marcin Kamiński, 

Adrianna Lepka, Monika Mazurczak

Komisja Programu
Justyna Duriasz-Bułhak - Fundacja Wspomagania Wsi 

Artur Łęga - Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
Marek Rymsza - Instytut Spraw Publicznych 

Marcin Polak - Narodowy Bank Polski
Elżbieta Pałys- Gazeta Samorządu i Administracji
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Program realizowany od marca 2002 
Źródła finansowania: Fundacja Mazowsze, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Trust for Civil 
Society in Central & Eastern Europe
Odbiorcy: 4 mazowieckie koalicje lokalne.
 – Koalicja dla Młodych zawiązana przy Białobrzeskim Towarzystwie Kulturalnym
 – Koalicja Młodzi Razem działająca przy Stowarzyszeniu Ekologiczno – Kulturalnym Ziarno 
 – Koalicja Wehikuł działająca przy Żyrardowskim Stowarzyszeniu Wspierania Przedsiębiorczości 
 – Stowarzyszenie Centrum Młodzieży ARKA
oraz grupy młodzieżowe z 4 społeczności mazowieckich (z powiatu płockiego, białobrzeskiego, 
radomskiego, lipskiego i żyrardowskiego). 

Zachęcamy młodych ludzi do mówienia
o swoich potrzebach, do przekształcania 

własnych pomysłów w zaplanowane działania. 
Finansując inicjatywy samodzielnie 

przygotowane i realizowane przez młodzież 
stwarzamy jej szansę na nauczenie się 

współpracy, podziału zadań, operatywności
i odpowiedzialności, czyli tego, co jest istotne 

na współczesnym rynku pracy, a czego 
zazwyczaj nie można nauczyć się w szkole. 

fabrykainicjatyw - funduszemłodych
precz z nudą!

Czy zastanawiałeś się, co czuje młody człowiek z małej
miejscowości kończący szkołę? Dlaczego tak często nie decyduje
się na kontynuowanie nauki?

Poprzez realizację tego programu chcemy:
è  budować stabilność 4 funduszy młodych finansujących inicjatywy młodzieżowe;
è  dać szansę młodzieży na uczestnictwo w życiu kulturalnym, na podejmowanie  
   ciekawych zadań i wyzwań; 
è  obudzić w młodzieży chęć do dalszego kształcenia i ułatwić im wejście na rynek pracy.

Program realizowany jest w oparciu o ideę funduszu lokalnego, która zakłada budowanie 
na poziomie lokalnym stabilnych organizacji pozarządowych, mobilizujących samorządy 
i środowiska biznesowe do inwestowania w swoją społeczność, a mieszkańców do podej-
mowania samodzielnych inicjatyw. Organizacje takie, by móc działać przez wiele lat, 
budują kapitał wieczysty, który zapewnia im stabilność finansową. W Fabryce Inicjatyw 
głównym odbiorcą działań tych lokalnych organizacji jest młodzież - stąd nazwa „fun-
dusz młodych”.
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Do udziału w programie zgłosiło się 8 koalicji lokalnych z woje-
wództwa mazowieckiego, zainteresowanych budową funduszu młodych 
we własnej społeczności. Daliśmy im rok na naukę, wspólną pracę
i sprawdzenie się, następnie w lipcu 2003 r. wyłoniliśmy 4 najlepsze 
organizacje pozarządowe, które jako fundusze młodych będą z nami 
pracować do 2008 r.

Otrzymane od nas środki finansowe (zwiększone o to, co uda im się 
zebrać lokalnie) organizacje te przekazują w drodze konkursów na 
realizację inicjatyw młodzieżowych.
Oprócz wsparcia finansowego udzielamy funduszom młodych pomocy 
doradczej, organizujemy cykle szkoleniowe. Przygotowujemy także 
warsztaty dla grup młodzieżowych, podczas których młodzi ludzie 
uczą się jak współpracować, dzielić się zadaniami, przygotowywać 
wnioski o dotacje, planować wydatki i opracowywać projekty.

Fakt, iż fundusze młodych działają na poziomie lokalnym sprawia, 
że są znane młodym ludziom, co pozwala na zmniejszenie ich obaw 
przed opracowaniem i złożeniem wniosku o wsparcie. 

W 2003 roku:
è  wyłoniliśmy 4 koalicje lokalne do drugiego (5-cio letniego) etapu 

programu;
è  przeprowadziliśmy 4 bloki szkoleniowe dla przedstawicieli koa-

licji lokalnych (40 osób) z zakresu podejmowania działań na 
rzecz młodzieży, pozyskiwania środków finansowych, organizacji 
konkursów grantowych, promocji i współpracy z mediami, współdzia-
łania w ramach koalicji, księgowości i public relations;

è  podczas specjalnie zaprojektowanych warsztatów przeszkoliliśmy 
200 młodych osób z zakresu generowania pomysłów, pisania pro-
jektów, aplikowania o dotacje;

è  prowadziliśmy bieżące konsultacje dla koalicji lokalnych z zakresu 
m.in.: działalności grantowej, budowania funduszy stypendialnych
i pozyskiwania środków;

è  przeznaczyliśmy łącznie 100 tys. zł na 8 dotacji dla 4 mazo-
wieckich koalicji lokalnych, wspierających młodzieżowe inicjatywy
w swoim regionie.
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Najwięcej problemów było, gdy musieliśmy stanąć przed 
kamerą i opowiedzieć o swoich pomysłach. Zjadała nas trema 
(...) później oglądaliśmy nagrania i analizowaliśmy błędy, które 

popełniliśmy. Teraz czekamy na realizację projektów.
relacja uczestnika warsztatów w Białobrzegach



Partnerzy:
Powszechna Akademia Młodzieży
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
Stowarzyszenie BORIS
Ogólnopolska Sieć Funduszy Lokalnych 

Koordynator Programu è Adrianna Lepka

Promocja programu:
Ze względu na specyfikę programu, jego promocja prowadzona jest głównie w społecz-
nościach lokalnych za pośrednictwem mediów lokalnych.

Plany na przyszłość:
Program zaplanowany jest na kolejnych 5 lat, w trakcie, których przynajmniej raz
w roku koalicje lokalne będą organizowały konkursy grantowe dla grup młodzieżowych. 
Będziemy także pracować nad przygotowaniem 4 mazowieckich Funduszy Młodych do 
wstąpienia do Ogólnopolskiej Sieci Funduszy Lokalnych. 
Zamierzamy opracować podręczniki dla grup młodzieżowych, które będą inspirowały 
młodych ludzi do działania, a także zebrać wiedzę dotyczącą aktywizacji grup 
młodzieżowych tworząc w ten sposób przydatne narzędzia dla organizacji zaintereso-
wanych taką formą pracy z młodzieżą.

Nadzór merytoryczny à Paweł Łukasiak

Współpraca à Marta Białek, Ida Bocian, Dorota 
Brewczyńska, Tomasz Bruski, Arkadiusz Brzeziński, 
Kinga Gałuszko, Anna Iwińska, Czesław Jurczyszyn,  

Marcin Kamiński, Jarosław Lepka, Artur Łęga, Katarzyna 
Kozłowska, Barbara Margol, Krzysztof Margol, Iwona 
Olkowicz, Katarzyna Sadłowska, Tomasz Schimanek, 

Piotr Stasik, Zbigniew Wejcman, Danuta Wójcik.

Rada Programu
Maria Holzer – Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

Halina Lipke – Mazowiecki Urząd Wojewódzki
Ewa Lewicka – Fundacja Mazowsze

Nathalie Bolgert – Fundacja Mazowsze (obserwator)
Marek Rymsza – Instytut Spraw Publicznych
Zbigniew  Wejcman – Stowarzyszenie BORIS

Jacek Jakubowski – Powszechna Akademia Młodzieży
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Program w liczbach (od początku realizacji): 

à 257 tys zł przekazaliśmy funduszom młodych
(20 dotacji dla 8 organizacji).

à 240 tys. zł fundusze młodych zebrały na rzecz programu.
à 200 dotacji przyznały fundusze młodych na realizację 

lokalnych inicjatyw młodzieżowych.
à 10 warsztatów przeprowadziły fundusze młodych dla 

grup młodzieżowych i ich opiekunów.
à 36 dni trwały warsztaty i szkolenia,

które zorganizowaliśmy dla grup młodzieżowych.
à 28 dni trwały szkolenia, które zorganizowaliśmy

dla przedstawicieli koalicji lokalnych.
à 3 tys. młodych osób zaangażowało się w realizację 

wspartych projektów.
à 130 informacji o programie ukazało się w mediach 

lokalnych.

Pomysłowi Eskimosi 
Młodzież licealna z Klubu Ośmiu „Bratnie 
serca” w Radomiu postanowiła zorga-
nizować cykl zajęć dla młodszych dzieci 
pochodzących z rodzin ubogich oraz śro-
dowisk patologicznych. Zajęcie dla dzieci 
rozpoczną się od zabaw na śniegu oraz 
konkursu na piosenkę o zimie. Dofinanso-
wanie - 600,00 zł. 

Plama 
Młodzież gimnazjalna z Płocka postanowiła 
rozwijać swoje zainteresowania artysty-
czne poprzez cykl spotkań w galeriach 
oraz zajęcia malarskie, które zakończą się 
konkursem oraz wspólnym wykonaniem 
artystycznego graffiti. Młodzież zorganizuje 
także wystawę swoich prac plastycznych
i wernisaż połączony z licytacją. 
Dofinansowanie - 2 000,00 zł.



Program realizowany od czerwca 2003 r.
Źródła finansowania: Polska Telefonia Cyfrowa, operator sieci Era, 10 organizacji pozarządowych
uczestniczących w programie i lokalni darczyńcy.
Odbiorcy: 10 organizacji pozarządowych z całego kraju, grupy młodzieżowe z małych miejscowości

pracowniaumiejętności
dialog młodzi-dorośli

Czy grupy młodzieżowe mogą stworzyć projekty pomagające
im wkroczyć na rynek pracy i wejść w dorosłość?
Czy potrafią samodzielnie realizować swoje pomysły?  

Poprzez ten program chcemy stworzyć ogólnopolską sieć lokalnych
„Pracowni Umiejętności”:
è  opartą na dialogu młodzi – dorośli, wzajemnej pomocy, nauce i przyjaźni
è  umożliwiającą realizację marzeń i projektów stworzonych przez młodzież
è  mobilizującą lokalnych partnerów
è  realizującą zasadę grosz do grosza: do środków przekazanych przez darczyńcę 
   społeczność lokalna dodaje taką samą kwotę. 

Na drodze konkursu otwartego dla funduszy lokalnych i funduszy młodych wybraliśmy 
10 organizacji pozarządowych, które stworzyły Pracownie Umiejętności nastawione na 
współpracę z młodzieżą. 
Pracownie pomagają młodym ludziom w zaplanowaniu i realizacji ich własnych 
pomysłów. Przyznając niewielkie dotacje (średnio 1000 – 2000 zł) na najciekawsze
i najlepiej opracowane projekty, dają szansę młodzieży na sprawdzenie się i na nabycie 
całkiem nowych umiejętności przydatnych na rynku pracy.
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Receptą na sukces programu jest 
połączenie pomysłowości młodzieży,

ze wsparciem ze strony osób dorosłych
i całego środowiska lokalnego.

Pomoc finansowa i zaangażowanie 
pracowników PTC Sp. z o.o. oraz 

doświadczenie Akademii jest gwarancją,
że sukces ten uda się osiągnąć.



Koordynator Programu è Adrianna Lepka

Nadzór merytoryczny à Paweł Łukasiak

Współpracownicy ze strony Polskiej Telefonii Cyfrowej, 
operatora sieci Era à Katarzyna Kozłowska, Danuta Wójcik
Współpracownicy ze strony Akademii à Marcin Kamiński

 

Rada Programu:
Antoni Mielniczuk – PTC Sp. z o.o., operator sieci Era  
Beata Andrzejewska – PTC Sp. z o.o., operator sieci Era 

Michał Gajewski – Redakcja miesięcznika „Dlaczego”  
Mateusz Dzieduszycki – Agencja Produkcji Audycji 

Telewizyjnych TVP2 
Jacek Jakubowski – Powszechna Akademia Młodzieży  

Paweł Łukasiak – Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

Gabinet Szeryfa
Uczniowie z podstawówki w Bobrku postanowili zagospoda-
rować nieużywane pomieszczenie w szkole, aby stworzyć
w ten sposób miejsce, gdzie mogliby się spotykać i rozwijać 
swoje zainteresowania. Gabinet szeryfa będzie jedyną świe-
tlicą w Bobrku. Dofinansowanie -1 500,00 zł.

Forever Broken Boys
Młodzież ćwicząca breakdance przy Szczecineckim 
Ośrodku Kultury, zaplanowała zorganizowanie regional-
nego turnieju breakdance połączonego z koncertem.
Dofinansowanie -1 500,00 zł.

W ten sposób - wspólnie z Polską Telefonią Cyfrową, operatorem sieci Era - uczymy 
młodych ludzi, jak napisać dobry projekt, gdzie szukać partnerów do swoich działań, jak 
pracować w zespole i dlaczego warto być aktywnym. Młodzi ludzie uczą się współpracy, 
operatywności, samodzielności i odpowiedzialności.

Dzięki Pracowniom młodzież może otrzymać pieniądze na np.: zorganizowanie kursu 
dziennikarstwa, tańca, sztuki aktorskiej, informatyki lub sfinansowanie zakupu sprzętu 
potrzebnego do rozwijania zainteresowań.

W 2003 roku:
è utworzyliśmy 10 Pracowni Umiejętności, które organizują konkursy dotacyjne dla grup 

młodzieżowych ze swoich społeczności,
è zorganizowaliśmy spotkanie inaugurujące program połączone z wręczeniem 

certyfikatów uczestnictwa w programie,
è Pracownie Umiejętności przeprowadziły konkursy grantowe dla grup młodzieżowych

na łączną kwotę ponad 300 tys. zł.
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Program w liczbach (2003):

à 190 tys. zł – Polska Telefonia Cyfrowa przekazała 
Pracowniom Umiejętności (10 dotacji)

à 150 tys. zł -  same Pracownie zebrały na rzecz programu
à 200 dotacji – przyznały Pracownie na realizację lokalnych 

inicjatyw młodzieżowych
à 22 warsztaty – tyle spotkań przeprowadziły Pracownie dla 

grup młodzieżowych i ich opiekunów
à 4–6 tys. – mniej więcej tyle osób zaangażowało się w 

realizację młodzieżowych projektów w 10 społecznościach
à 100 informacji o programie – ukazało się w mediach 

lokalnych



Program jest realizowany od 2001 roku
Źródła finansowania: Fundacja J&S Pro Bono Poloniae, Aleksandra Sobczak-Kovesi
Odbiorcy: uzdolnieni, niezamożni uczniowie ze szkół muzycznych II stopnia 

Stworzyliśmy jedyny w Polsce program 
stypendialny łączący pomoc finansową 
z edukacją muzyczną. Program ten jest 

niepowtarzalnym przykładem porozumienia 
na rzecz rozwoju młodych talentów 

zawartego przez organizację dobroczynną, 
fundację z kapitałem prywatnym oraz 

najwybitniejszych muzyków-wirtuozów.

program stypendialny

agrafkamuzyczna
gramy razem!

Świat bez muzyki? Bardzo możliwe.
Ale my tego nie chcemy. Byłoby zbyt nudno.

Ekspansja muzyki rozrywkowej, która wypiera bardziej wyrafinowane gusta, wysokie 
koszty edukacji muzycznej, niedofinansowanie szkolnictwa muzycznego mogą sprawić, 
że muzycznie uzdolnione dzieci, zwłaszcza z małych miejscowości, nie będą miały gdzie 
i za co się uczyć.

Poprzez realizację tego program chcemy:
è  umożliwić uzdolnionym muzycznie młodym osobom odpowiedni rozwój ich talentu; 
è  docierać do „nieodkrytych” talentów muzycznych z małych miejscowości i wspierać 
   ich edukację;
è  promować wybitne talenty muzyczne.

Kandydatów na stypendia „Agrafki Muzycznej” nominują nasi partnerzy lokalni – fundu-
sze lokalne oraz od 2003 roku fundusze młodych (razem 21 organizacji). Wyszukują one 
wspólnie z pedagogami kandydatów, opracowują ich profile i nadsyłają je do Akademii. 
Co roku jesienią organizowane są w Warszawie przesłuchania kandydatów prowadzone 
przez autorytety muzyczne, a Komisja Stypendialna dokonuje, spośród najzdolniejszych, 
wyboru około 20 stypendystów. 
Wypłatą stypendiów zajmują się bezpośrednio nasi lokalni partnerzy, dysponując na ten 
cel środkami przekazanymi przez Akademię. Utrzymują oni także stały kontakt ze sty-
pendystami, zbierają informacje o ich osiągnięciach i składają raporty do Akademii. 
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„Jesienią dwa lata temu stanęłam na miękkich nogach przed komisją
„Agrafki Muzycznej” i w tych stresujących okolicznościach miałam przyjemność 

po raz pierwszy spotkać osoby, które później  pokazały, że można iść
za Muzyką po trochę innej ścieżce niż dotychczas. Więc poszłam.”
Grażyna Bober z Nysy, stypendystka Agrafki Muzycznej w latach 2001-2003, śpiew solowy

Co roku dla naszych stypendystów organizujemy autorskie 10-dniowe warsztaty ofe-
rujące wszechstronny program zajęć i kontakt z wybitnymi muzykami. Warsztaty kończą 
się uroczystym koncertem, dającym stypendystom szansę na pokazanie tego, czego nau-
czyli się podczas warsztatów. 

Na podstawie rekomendacji osób prowadzących warsztaty co roku wybieramy kilku 
najbardziej utalentowanych muzyków spośród grona stypendystów. Każdy z nich otrzy-
muje ofertę zindywidualizowanego stypendium zapewniającą - prócz wsparcia finan-
sowego - udział w koncertach, warsztatach i profesjonalnej sesji nagraniowej.

W 2003 roku:
è  przyznaliśmy 19 rocznych stypendiów (2500 zł każde) oraz 7 jednorazowych stypendiów 
   (po 1000 zł) na łączną sumę 54 500 zł;
è  przeprowadziliśmy po raz pierwszy pilotażowe, lokalne eliminacje do programu 
   stypendialnego, które odbyły się w Nysie. Wzięło w nich udział ok. 60 uczniów ze szkół 
   muzycznych woj. opolskiego i dolnośląskiego;
è  zorganizowaliśmy 10-dniowe warsztaty dla stypendystów pt. Cztery Struny Świata, 
   które koncentrowały się na motywie muzyki różnych kultur. W programie tych warszta-
  tów znalazły się klasy RYTMU, ŚPIEWU, IMPROWIZACJI, ZESPOŁU. Kończący warsztaty 
   koncert odbył się w Muzeum im. I. Paderewskiego w Łazienkach Królewskich;
è  wydaliśmy płytę CD z nagraniami stypendystów „Agrafka Muzyczna 2001/2002”,  
   publikację, pocztówkę i plakat promujące naszych stypendystów i sam program.

Dotychczas (łącznie z rokiem szkolnym 2003/2004)
przyznaliśmy 71 stypendiów na łączną sumę 161 000 zł. 
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Partnerzy:
Fundacją J&S Pro Bono Poloniae
Fundusze Lokalne
Fundusze Młodych

Koordynator Programu
è Aleksander Wasiak-Radoszewski

Promocja programu:
Agrafka Muzyczna jest promowana w ogólnopolskich i lokalnych mediach: 
è artykuły o Agrafce Muzycznej i jej stypendystach ukazały się w „Gazecie Wyborczej”, 

miesięczniku „Zwierciadło”, „Ruchu Muzycznym”, kwartalniku ”Twoja Muza”;
è 30-minutowy reportaż o Agrafce Muzycznej pt. „Bez pustych dźwięków proszę” 

emitowany był w Programie I Polskiego Radia;
è warsztaty i koncert finałowy zostały objęte patronatem Radia Klasyka, gdzie 

emitowany był 2-godzinny program poświęcony Agrafce Muzycznej;
è kilkanaście reportaży, wywiadów oraz prezentacji sylwetek stypendystów Agrafki 

Muzycznej emitowano w Polskim Radiu BIS.

Plany na przyszłość:
Program będzie rozwijany o nowe elementy edukacyjne i promocyjne m. in. planowane
jest powołanie orkiestry Agrafki Muzycznej.

Nadzór merytoryczny à Paweł Łukasiak

Opieka artystyczna à Radosław Mleczko 
Współpracownicy ze strony J&S Pro Bono Poloniae: 

Ryszard Romanowski, Ewa Olędzka
Wolontariusze à Małgorzata Piętka, Zuzanna Pasiewicz

Komisja Stypendialna
Muzycy à  Agnieszka Kopacka, Maja Nosowska, 

Krzysztof Bąkowski, Artur Kasperek, Adam Klocek, 
Bogdan Kraski, Waldemar Malicki, Piotr Reichert, 

Stanisław Skoczyński, Paweł Skrzypek,
Andrzej Tomczok, Marcin Zalewski, 

Ze strony organizatorów à  Radosław Mleczko,
Paweł Łukasiak, Ryszard Romanowski



Program jest realizowany od 2000 roku
Źródła finansowania: odsetki od kapitału żelaznego Funduszu Celowego Agrafka ufundowanego przez 
indywidualnego darczyńcę, darowizny od Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga, Agory S.A., 
Fundacji Zeszytów Literackich, a także kwoty przekazywane przez darczyńców indywidualnych.
Odbiorcy: uzdolnieni, niezamożni uczniowie ze szkół znajdujących się na obszarze działania
17 funduszy lokalnych i 4 funduszy młodych.

Bardzo zależy nam na starannym wyborze 
stypendystów. Dlatego też współpracujemy 

z 21 partnerami lokalnymi, którzy znając 
swoje środowiska lokalne, potrafią dotrzeć 

do uzdolnionej młodzieży naprawdę 
potrzebującej pomocy. Wszystkie osoby 

zaangażowane w realizację tego programu 
pracują społecznie, w ten sposób całość 

środków pozyskanych na ten program trafia 
do stypendystów.

program stypendialny

agrafka
spinamy talent z możliwościami

Na jedno roczne stypendium potrzebujemy 2000 zł.
Czy można sobie wyobrazić lepiej zainwestowane pieniądze?

Poprzez realizację tego programu chcemy wspierać finansowo uzdolnionych
i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej uczniów.
Nasi partnerzy: fundusze lokalne, a od roku szkolnego 2003/2004 także fundusze 
młodych wyszukują w swoich społecznościach i nominują uzdolnionych (zwłaszcza
w dziedzinie nauk humanistycznych i ścisłych) i niezamożnych uczniów do otrzymywania 
finansowego wsparcia. Spośród zgłoszonych kandydatów, wyboru stypendystów dokonuje 
powołana przez Akademię komisja, w której skład wchodzą wybitni przedstawiciele 
życia publicznego. 
Wypłatą stypendiów zajmują się bezpośrednio nasi lokalni partnerzy, dysponując na ten 
cel środkami przekazanymi przez Akademię. Utrzymują oni także stały kontakt ze sty-
pendystami, zbierają informacje o ich osiągnięciach i składają raporty do Akademii.

è  W roku szkolnym 2002/2003 przyznaliśmy 14 rocznych stypendiów na sumę 28.000 zł. 
   Miesięczne stypendium dla jednego ucznia wyniosło 200 zł.

è  Od początku realizacji programu (uwzględniając rok 2003/2004) przyznaliśmy
   38 rocznych stypendiów na łączną sumę 76.000 zł. 
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Ola ma 10 lat, mieszka w ubogiej, rolniczej wiosce, jest wybitnym talentem 
szachowym, zdobyła wiele nagród w tej dziedzinie, z powodzeniem startuje też

w konkursach recytatorskich.W jej rodzinie miesięczny dochód na osobę
wynosi 208 zł. Od trzech lat jest stypendystką Agrafki.

Ola nominowana została przez Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej

„Po skończeniu liceum chciałabym studiować dziennikarstwo na Uniwersytecie 
Warszawskim. Moim marzeniem jest praca w mediach. Wiem już jak wygląda 

praca w redakcji gazety, teraz chciałabym spróbować swoich sił także w telewizji. 
Moja dewiza życiowa to - znaleźć coś, co się robi lepiej niż inni i temu się poświęcić”.  

Anna, 18-letnia stypendystka Agrafki, pochodzi z Żółtnicy
nominowana została przez Stowarzyszenie Szczecineckie Centrum Inicjatyw Społecznych

Promocja programu:
Artykuły o programie ukazały się w „Gazecie Wyborczej”, w magazynie „Decydent”. 
Powstał także reportaż filmowy nt. Agrafki, wyemitowany przez TVP 3. Program pro-
mowany jest także w mediach lokalnych.

Plany na przyszłość:
W oparciu o doświadczenia nabyte podczas realizacji Programu Agrafka Muzyczna chcemy 
rozwijać Agrafkę, umożliwiając stypendystom udział w nowatorskich warsztatach i szko-
leniach. Chcemy wspólnie ze specjalistami pomóc każdemu ze stypendystów w opra-
cowaniu indywidualnych programów rozwoju.

Partnerzy:
fundusze lokalne
fundusze młodych

Koordynator Programu
è Aleksander Wasiak-Radoszewski

Nadzór merytoryczny à Paweł Łukasiak

Wolontariusze à Małgorzata Piętka

Komisja Stypendialna 

Krystyna Starczewska - dyrektor I Społecznego 
Liceum w Warszawie

Joanna Szczęsna - dziennikarka „Gazety Wyborczej”
Monika Mazurczak - członek Zarządu ARFP

Tomasz Bruski - członek Zarządu ARFP
Elżbieta Łebkowska - członek Zarządu ARFP

Katarzyna Sadło - Fundacja Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego

Piotr Machalica - aktor Teatru Powszechnego
Jacek Cichocki – dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich

023



Program realizowany od 1997 r.
Źródła finansowania: Citibank Handlowy, Fundacja im. Leopolda Kronenberga,
Fundacja im. Stefana Batorego, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. C.S. Mott Foundation,
The Foundation for a Civil Society, Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe
Patronat honorowy: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Aleksander Kwaśniewski
Odbiorcy: fundacje i stowarzyszenia pragnące podziękować swoim darczyńcom, 
firmy państwowe i prywatne oraz fundacje utworzone przez firmy 

Nagradzamy najciekawsze przykłady 
współpracy firm z organizacjami 

pozarządowymi. W ten sposób 
stowarzyszeniom i fundacjom umożliwiamy 

publiczne podziękowanie swoim darczyńcom, 
a środowisko biznesu zachęcamy
do społecznego zaangażowania. 

konkursotytuł”dobroczyńcaroku”
dobro czyń cały rok!

Kto był dobry w zeszłym roku?

Poprzez realizację tego programu chcemy:
è  nagradzać dobroczynność przedsiębiorców;
è  promować skuteczne formy współpracy organizacji pozarządowych z firmami;
è  stworzyć szansę organizacjom społecznym na podziękowanie swoim darczyńcom.

Pierwsza edycja Konkursu w 1997 roku została zrealizowana przez Stowarzyszenie na rzecz Forum 
Inicjatyw Pozarządowychi Businessman Magazine we współpracy z Akademią. Dwie kolejne edycje 
były prowadzone wspólnie przez Akademię i Stowarzyszenie FIP. Od 2000 roku jesteśmy jedynym 
organizatorem konkursu.

W Konkursie nominacje na dobroczyńców zgłaszają fundacje i stowarzyszenia.
To one, korzystając ze wsparcia firm, mogą najrzetelniej opisać współpracę z darczyńcą 
i zaprezentować rezultaty osiągnięte dzięki otrzymanej pomocy. 

Organizacje społeczne informujemy o konkursie i zachęcamy do wzięcia w nim udziału 
poprzez ogólnopolską kampanię promocyjną. Projekt graficzny wykorzystywany później 
na plakatach, pocztówkach i w spotach filmowych przygotowuje co roku inny artysta 
– dotychczas współpracowaliśmy z Ryszardem Grzybem, Marianem Czaplą, Edwardem 
Dwurnikiem. Specjalnie dla Akademii Kayah wykonała i zaaranżowała utwór i promujący 
konkurs.
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Do sześciu edycji konkursu zgłoszono łącznie 
1840 firm i fundacji utworzonych przez firmy. 

Tytuł „Dobroczyńcy Roku” zdobyły
92 przedsiębiorstwa i fundacje firm.

Pod koniec każdego roku wysyłamy do kilku tysięcy organizacji społecznych w całym kraju formularze wniosków nomi-
nacyjnych. 
Do Konkursu zgłaszane są firmy, które prowadzą działalność dobroczynną, wspierają organizacje społeczne i angażują 
się w rozwiązywanie problemów lokalnych. Na podstawie nadesłanych wniosków, Kapituła - w skład której wchodzą 
przedstawiciele stowarzyszeń przedsiębiorców, organizacji społecznych i darczyńców Konkursu - wybiera laureatów
w czterech kategoriach: edukacja i oświata, ekologia, kultura i sztuka, pomoc społeczna i ochrona zdrowia.
Finałem konkursu jest uroczysta gala. Laureaci konkursu otrzymują statuetki Dobroczyńcy Roku, mogą także posługiwać 
się logotypem konkursu w kampaniach promocyjno-informacyjnych.
Dotychczasowe gale były prowadzone społecznie przez Magdę Umer, Piotra Machalicę, Annę Dymną, Annę Popek i Macieja 
Dowbora. Wrażeń artystycznych podczas imprez dostarczali wspaniali muzycy: Janusz Olejniczak, Grzegorz Turnau, Jad-
wiga Kotnowska, Waldemar Gromolak, Waldemar Malicki.

Aby promować postawy prospołeczne w środowisku biznesu, opisy współpracy nagrodzonych firm z organizacjami 
społecznymi zamieszczamy w serwisie „Informacje dla przedsiębiorcy” dostępnym na stronie Akademii.
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W 2003 roku przeprowadziliśmy Konkurs o Tytuł Dobroczyńca Roku 2002
Do konkursu zgłoszono 419 firm. Tytuły „Dobroczyńcy Roku” i wyróż-
nienie w Konkursie zdobyło 11 przedsiębiorstw. 
W kwietniu 2003 roku w Teatrze Stanisławowskim w Warszawie odbyła 
się Gala Finałowa Konkursu, podczas której nagrodzono laureatów. 
Imprezę poprowadzoną społecznie przez Macieja Dowbora uświetnił 
występ znakomitego pianisty Waldemara Malickiego.

Kampania Promocyjna Konkursu 
O programie informowało 500 emisji spotu reklamowego w Polskim 
Radiu, emisje w kinach Silverscreen w Warszawie, Łodzi i Gdyni oraz 
emisje na antenie TVP3. W miejscach publicznych umieściliśmy 700 
plakatów i 7000 pocztówek. Konkurs promowały stacje radiowe: Pro-
gram III Polskiego Radia, Radio BIS; stacje telewizyjne: TVP 2 i TVP3; 
prasa: dziennik „Rzeczpospolita”, Warsaw Business Journal, VIP Maga-
zine, Profit, Gazeta BCC, a także strony internetowe takich instytucji 
jak Business Centre Club, Polska Konfederacja Pracodawców Pry-
watnych, Fundacja Wspólna Droga oraz strony www.fundacje.ngo.pl
i www.ngo.pl.
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W 2003 roku rozpoczęliśmy realizację Konkursu o Tytuł Dobroczyńca Roku 2003

è zorganizowaliśmy konferencję prasową nt. siódmej edycji Konkursu. Udział w niej wzięli: przed-
stawiciele BCC, PKPP, Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga;

è wysłaliśmy ok. 7400 formularzy wniosków nominacyjnych do organizacji pozarządowych w całej 
Polsce;

è Edward Dwurnik namalował i podarował Akademii obraz, który posłuży do promocji konkursu.
è patronat medialny: Polskie Radio, Rzeczpospolita, telewizja Polsat, Radio Lublin, Silver Screen, 

Clear Channel, TVP3, portal organizacji pozarządowych www.ngo.pl;
è we współpracy z ITI Film Studio, Synchrolab przygotowaliśmy spot radiowy i telewizyjny.



Partnerzy programu (edycja 2002 i 2003):
Centrum Wolontariatu
Business Centre Club
Fundacja im. Stefana Batorego
ITI Film Studio
Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych
Polska Rada Biznesu 
Stowarzyszenie Klon/Jawor
Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw 
Pozarządowych
Synchrolab

Koordynator Programu è Artur Ptak

Nadzór merytoryczny
à Paweł Łukasiak, Elżbieta Łebkowska

Współpraca à Jarosław Lepka, Anna Sawicka
Wolontariusze à Andrzej Gulli, Małgorzata Hugo-Bader, 
Michał Jarząbek, Marcin Kamiński, Anna Kołodziejczyk, 
Anna Karasińska, Olga Łebkowska, Mikołaj Łebkowski, 

Aleksandra Sobczak, wolontariusze z Centrum Wolontariatu 
Stażyści à Jerzy Jończyk, Paweł Makowiecki

Kapituła Konkursu - edycja 2002

Henryka Bochniarz - Prezydent Polskiej Konfederacji 
Pracodawców Prywatnych

Marek Goliszewski - Prezes Business Centre Club
Zbigniew Niemczycki - Prezes Polskiej Rady Biznesu

Iwona Ryniewicz - Prezes Fundacji Bankowej
im. Leopolda Kronenberga

Anna Rozicka - Dyrektor Fundacji im. Stefana Batorego
Juliusz Braun - Przewodniczący Krajowej Rady 

Radiofonii i Telewizji

Kapituła Konkursu - edycja 2003

Henryka Bochniarz - Prezydent Polskiej Konfederacji 
Pracodawców Prywatnych

Marek Goliszewski - Prezes Business Centre Club
Jan Kulczyk - Prezes Polskiej Rady Biznesu

Iwona Ryniewicz - Prezes Fundacji Bankowej
im. Leopolda Kronenberga

Jerzy Koźmiński - Prezes Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności

Przyszłość programu 
Planujemy kontynuację programu w dotychczasowej formule. Promując firmy
przyjazne i zaangażowane w życie społeczne włączymy się w Europejską Kampanię 2005 
o Odpowiedzialności Społecznej Biznesu.

Carlsberg Okocim S.A
W 2002 roku 10 pracowników zatrudnionych w oddziałach firmy w Warszawie,
Brzesku, Sierpcu, Szczecinie i Wrocławiu zachęciło swoich kolegów do przekazy-
wania dobrowolnych, comiesięcznych składek pracowniczych na rzecz Fundacji 
Wspólna Droga. W ten sposób 382 pracowników od maja do listopada 2002 przekazało
w formie darowizn kwotę 22.438 złotych. Z własnego budżetu firma powiększyła tę 
kwotę do 50.000 złotych. Kwota ta trafiła do 8 instytucji niosących pomoc osobom 
niepełnosprawnym, chorym i najuboższym – działających w miejscowościach, gdzie 
ma swoje oddziały Carlsberg Okocim S.A. 

Nagroda „Dobroczyńca Roku 2002” w kategorii  Wolontariat Pracowniczy 
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Program realizowany od 1999 r.
Źródła finansowania: Fundacja Bankowa im. L. Kronenberga, C.S. Mott Foundation, 
Skoll Community Fund, Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe    
Odbiorcy: przedsiębiorcy i firmy z całej Polski

Promujemy nowoczesny model partnerstwa 
między firmą a organizacją społeczną 

polegający na przekształceniu jednorazowej 
pomocy potrzebującym w zaplanowaną 

strategię działań prospołecznych. Pokazujemy 
przedsiębiorcom, że wspieranie celów 

społecznych przynosi firmom realne korzyści.

Program Partnerski realizowany wspólnie z Fundacją Bankową im. Leopolda Kronenberga

vademecumdarczyńcy
można wspierać lepiej!

Czy organizacja społeczna może być dobrym partnerem dla biznesu?

Poprzez realizację tego programu chcemy:
è  promować społeczne zaangażowanie biznesu;
è  pomagać firmom w wypracowaniu najlepszej formy wspierania celów społecznych
   i współpracy z organizacjami pozarządowymi;
è  zachęcać firmy do aktywnego uczestniczenia w życiu społeczności, w których działają.

Wspólnie z Fundacją Bankową im. L. Kronenberga i lokalnymi oddziałami Banku Han-
dlowego w Warszawie S.A. organizujemy w całej Polsce multimedialne prezentacje 
dla przedstawicieli środowisk biznesowych pt.: „Problematyka społeczna, a strategie 
promocyjne firm”. Uczestnicy tych spotkań zapoznają się z korzyściami związanymi ze 
wspieraniem celów społecznych przez przedsiębiorców i z różnymi możliwymi formami 
udzielania pomocy. Dowiadują się, jakie problemy mogą pojawić się przy prowadzeniu 
tego typu działalności i jak im zaradzić. Uczą się, jak kompleksowo zaplanować, a nas-
tepnie wdrożyć strategię prospołeczną w swojej firmie.
Często w organizowanie tych wydarzeń aktywnie włączają się lokalne samorządy, 
(udostępniając reprezentacyjne sale, obejmując honorowy patronat) oraz media, które 
przygotowują audycje telewizyjne i radiowe z udziałem uczestników i organizatorów.

Przedsiębiorcy zainteresowani wspieraniem celów społecznych i współpracą z organizac-
jami pozarządowymi mogą korzystać ze specjalistycznego serwisu internetowego „In-
formacje dla przedsiębiorców”, który uruchomiliśmy na stronie www.filantropia.org.pl. 
Można tam znaleźć m.in.: artykuły i informacje nt. społecznej odpowiedzialności biznesu, 
przykłady udanej współpracy firm z organizacjami społecznymi, wzory umów darowizny
i sponsoringu, porady prawne, a także liczne publikacje i słownik filantropii biznesu.
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Partnerzy:

Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga
Oddziały Banku Handlowego w Warszawie S.A.
Fundacja Komunikacji Społecznej
Lokalne samorządy i media

Koordynator Programu è Jarosław Lepka

Nadzór merytoryczny à Paweł Łukasiak

Współpracownicy à Anna Sawicka, Artur Ptak
Wolontariusze à Olga Łebkowska

Stażyści à Jerzy Jończyk, Paweł Makowiecki

Dziś do sukcesu w biznesie nie wystarczy już pomysł, 
produkt i marketing. Częścią strategii firmy musi być 
także efektywne zaangażowanie społeczne. 
Henryka Bochniarz, Prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych

w 2003 roku:
è  zorganizowaliśmy 7 prezentacji, w których udział wzięło blisko 

350 osób
è  stworzyliśmy internetowy serwis „Informacje dla przedsiębiorców”
è  przygotowaliśmy praktyczny poradnik dla firm „Przedsiębiorca 

w krainie działań społecznych”. Publikacja ta zawiera 
informacje o korzyściach płynących z prowadzenia działań 
prospołecznych przez firmy, a także prezentuje dostępne 
przedsiębiorcom metody i formy działań służące społeczności 
lokalnej

è  stworzyliśmy ofertę warsztatów dla przedsiębiorców z zakresu 
budowania strategii społecznego zaangażowania

 

Od początku realizacji programu zorganizowaliśmy 25 prezentacji,
w których wzięło udział blisko 1000 osób.

Plany na przyszłość:
Planujemy poszerzyć formułę prezentacji dla przedsiębiorców o debaty radiowe
i telewizyjne organizowane we współpracy z lokalnymi mediami. 
Podczas prezentacji będziemy prowadzić także dyskusje z udziałem przedsiębiorców, 
władz lokalnych, organizacji pozarządowych i przedstawicieli mediów. Pozwoli 
nam to lepiej poznać opinie i wątpliwości przedsiębiorców dotyczące prowadzenia 
działalności prospołecznej.
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Program realizowany był od listopada 2002 r. do września 2003 r.
Finansowanie: Unia Europejska – Program Phare Access 2000
Odbiorcy: organizacje społeczne i instytucje publiczne realizujące programy adresowane do osób starszych

Prezentujemy nową wizję starości. Na 
konkretnych przykładach pokazujemy, że 

starość nie musi oznaczać pozostawania 
w domu, zaniechania aktywności. Chcemy 

udowodnić, że będąc na emeryturze 
można rozwijać swoje zainteresowania, 

realizować plany, na które dotychczas 
brakowało czasu. Zachęcamy osoby 

starsze, aby dzieliły się z innymi swoją 
wiedzą i życiowym doświadczeniem, aby 

aktywnie uczestniczyły w życiu swoich 
miejscowości.

atlaszłotegowieku
mamy pomysły na twórczą i aktywną starość

Nasze społeczeństwo starzeje się, przybywa nam babć
i dziadków, czy jesteśmy na to przygotowani?

Poprzez realizację tego programu chcemy:
è  zbadać, jakie inicjatywy angażujące osoby starsze realizowane są w Polsce;
è  promować najciekawsze przykłady skutecznej pracy z seniorami;
è  wzmocnić wymianę informacji pomiędzy tymi podmiotami, które adresują   
   swe działania do seniorów;
è  pokazać potencjał, jaki tkwi w osobach starszych. 

Na drodze konkursu chcieliśmy wybrać i wypromować takie przedsięwzięcia adresowane 
do osób starszych, których realizacja oparta została na dobrym pomyśle i zakończyła się 
sukcesem. 
Pokazanie dobrych pomysłów na pracę z seniorami miało zachęcić i zainspirować innych 
do podejmowania podobnych działań w ich własnych społecznościach. 
Organizacje społeczne i instytucje publiczne mogły zgłosić do konkursu swoje 
przedsięwzięcia za pomocą specjalnie opracowanej ankiety, która pocztą 
tradycyjną i elektroniczną trafiła do ponad 3200 podmiotów z całej Polski.
W ten sposób do programu Atlas Złotego Wieku wpłynęło aż 385 opisów bardzo 
różnorodnych inicjatyw. 
Spośród nich w oparciu o przeprowadzony monitoring i opinie ekspertów wybraliśmy 35 
najciekawszych projektów adresowanych do osób starszych. 
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„Na starość nie można siedzieć w domu,zamykać się w sobie,
trzeba coś robić!..”.

Wypowiedź jednej z członkiń klubu seniora prowadzonego przez Fundację „Emeryt” z Warszawy

Aby promować aktywność osób starszych:
è  stworzyliśmy Internetową Bazę Inicjatyw Seniorskich na stronie www.atlas.ngo.pl 

gromadzącą opisy wszystkich zebranych w ramach projektu inicjatyw;
è  wydaliśmy publikację Atlas Złotego Wieku prezentującą 35 wybranych projektów se-

niorskich z Polski, a także zagraniczne przedsięwzięcia realizowane przez organizacje
z takich krajów jak: Czechy, Niemcy, Wielka Brytania, Irlandia, Francja i Stany Zjedno-
czone;

è  zorganizowaliśmy konferencję pt.: „Aktywność Osób Starszych w Polsce” w Bib-
liotece Narodowej w Warszawie. Podczas tej imprezy realizatorzy 35 wybranych do 
Atlasu Złotego Wieku inicjatyw mieli możliwość publicznego zaprezentowania prow-
adzonych przez siebie działań i wzajemnego poznania się. Konferencja połączona była 
z promocją publikacji Atlas Złotego Wieku i z debatą ekspercką dotyczące zagadnień 
związanych z aktywizacją osób starszych.

Uczniowie Gimnazjum w Latowiczu uczestniczyli w niezwykłych lekcjach edu-
kacji regionalnej. O przeszłości, dawnych zwyczajach i obrzędach dowiadywali się 
podczas wywiadów przeprowadzanych z własnymi babciami i dziadkami. Ucznio-
wie nagrywali zapamiętane przez seniorów legendy, baśnie, ludowe przyśpiewki
i przysłowia. Starsze kobiety z kół gospodyń wiejskich na specjalnych spotkaniach 
pokazywały uczniom, jak kiedyś wyrabiano masło, jak tkano tkaniny itp.
Gimnazjum w Latowiczu – Program Edukacji Regionalnej

Seniorzy z Tczewa udowodnili, że uczyć można się przez całe życie. Podczas 
specjalnych warsztatów przełamali swój lęk wobec nowoczesnych technologii
i nauczyli się korzystać z komputera, bankomatu i telefonu komórkowego. 
Następnie korzystając z nabytych umiejetnosci pracy na komputerze samodzielnie 
przygotowali i wydrukowali publikację „Senior też potrafi!”.
PKPS – Zarząd Miejski w Tczewie – Ludzie starsi  w XXI wieku
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Partnerzy:
Stowarzyszenie Klon/Jawor
Wspólnota Robocza Związku Organizacji Socjalnych WRZOS

Koordynator Programu è Beata Tokarz

Promocja Programu:
è artykuły i ogłoszenia o programie ukazały się w: „Gazecie Wyborczej”, w specjalistycz-

nym piśmie „Bez recepty”, piśmie „Senior” i „Uśmiech Seniora”, w biuletynie „S.O.S” 
oraz na portalu www.ngo.pl

è 4 audycje radiowe miały miejsce w Polskim Radiu Bis i w Programie 1 Polskiego Radia;
è reportaż z konferencji ukazał się w 1 Programie Polskiego Radia; 
è czat z organizatorami Atlasu Złotego Wieku został zorganizowany przez Portal Orga-

nizacji Pozarządowych; 
è film promujący aktywne oblicza starości został przygotowany we współpracy z reali-

zatorami wybranych do Atlasu projektów; był publicznie emitowany podczas konfe-
rencji „Aktywność Osób Starszych w Polsce”.

Perspektywa rozwoju programu:
Zamierzamy kontynuować działania mające na celu wspieranie organizacji pracujących 
z osobami starszymi. W ramach naszego nowego projektu „My też – Seniorzy w UE” 
przewidujemy dalszą współpracę z realizatorami inicjatyw wybranych w ramach Atlasu.
W 2004 r. zorganizujemy dla liderów organizacji seniorskich seminarium poświęcone Unii 
Europejskiej i możliwościom kształtowania polityki wobec osób starszych na poziomie 
europejskim.

Nadzór merytoryczny à Tomasz Schimanek

Współpracownicy à ze strony stowarzyszenia Klon/
Jawor: Urszula Krasnodębska, Rafał Kowalski;

ze strony stowarzyszenia WRZOS: Jacek Sutryk; 
pozostali: Marta Białek, Eliza Boszko, Agnieszka 
Brzezińska, Dorota Głażewska, Noemi Gryczko, 

Jerzy Jończyk, Klara Kopcińska, Jerzy Hołub, Marta 
Kosińska, Józef Piwkowski, Joanna Rzepczyńska, 

Zuzanna Rojek, Anna Sawicka, Piotr Stasik, Danuta Stępień.
Stażyści à Anna Marchlewska

Wolontariusze à Ewa Mańkowska, Dorota Wardecka

  Rada Programu

   Barbara Szatur-Jaworska (przewodnicząca) - 
Instytut Polityki Społecznej UW

Zbigniew Woźniak - Instytut Socjologii UAM Poznań
Krzysztof Więckiewicz

- Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego, 
Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki  Społecznej

Dariusz Karłowicz
- Dyrektor Działu Marketingu Allianz Polska SA

Janina Jankowska
- Studio Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia

Joanna Podgórska – dziennikarka Tygodnika „Polityka”
Joanna Szczęsna – dziennikarka „Gazety Wyborczej”
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Program realizowany od 2001 r.
Źródła finansowania: Fundacja Forda, Ambasada USA
Odbiorcy: 23 organizacje pozarządowe działające na rzecz dialogu kultur, młodzież - głównie z małych miejscowości 

Lęk, niewiedza i izolacja prowadzą do 
postaw ksenofobicznych, niechętnych 

„inności”. Wspierając finansowo 
przedsięwzięcia edukacyjne, które uczą 

młodych ludzi ciekawości i otwartości na to 
co „inne”, pozwalamy im w sposób wolny od 

lęku i stereotypów patrzeć na otaczający 
ich świat i zachodzące w nim zmiany.

dialogdlaprzyszłości
różni ludzie - równi partnerzy dialogu

Czy będziemy potrafili zrozumieć inne światy, czerpiąc z nich inspirację?
Katarzyna Templin, laureatka konkursu literackiego PANGEA 

Poprzez realizację tego programu chcemy:
è  zachęcić młodzież do poszukiwania wielokulturowej tradycji ich miejscowości, do 
   otwarcia na dialog z grupami mniejszościowymi – etnicznymi, społecznymi; 
è  wspierać organizacje i inicjatywy, które występują przeciw nietolerancji, ksenofobii 
   i antysemityzmowi.

Na drodze konkursu grantowego w 2002 roku przyznaliśmy 23 dotacje na projekty 
promujące dialog polsko-żydowski, otwartość na różnorodność kulturową i religijną.
Ich realizacja zakończyła się w lutym 2003 r. Większość przedsięwzięć realizowana była 
w mniejszych ośrodkach, gdzie młodzi ludzie mają gorszy start życiowy, niewiele okazji 
do kontaktu z cudzoziemcami, obcymi kulturami i zwyczajami. Poprzez udział w pro-
gramie „Dialog dla Przyszłości” młodzież, a także inni mieszkańcy mogli wziąć udział 
w szkoleniach, konkursach, akcjach artystycznych, sprzątaniu i restauracji cmentarzy 
(głównie niszczejących kirkutów). 

Chcieliśmy, aby wszystkie osoby zainteresowane tematyką programu mogły wymieniać 
się informacjami, nawiązywać współpracę, pokazywać publicznie to, co robią. W ten 
sposób powstała strona internetowa www.future.ngo.pl, na której można zapoznać się z 
tym, „co robią inni”, znaleźć ciekawe linki, galerię prac artystycznych i tekstów, a także 
wybór materiałów edukacyjnych. 

Od 2002 r. aktywnie uczestniczymy w obchodach Dnia Walki z Rasizmem, który przypada 
na 21 marca. W tym dniu organizujemy w Warszawie imprezy artystyczne: przeglądy 
filmów, wystawy, akcje plakatowe promujące tolerancję i dialog kultur. 
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Z reguły ludzie boją się tego, czego nie znają. Chyba podjęłam się 
nie lada wyczynu, skoro zaryzykowałam i swój strach zamieniłam 
w ciekawość. Jestem wdzięczna, już sama nie wiem komu, za te 

przeżycia, których doświadczyłam w moim rodzinnymi mieście i 
które diametralnie wpłynęły na mój mały światopogląd.

Natalia Nowicka, laureatka konkursu literackiego w Leżajsku

Mam na imię Edyta. Mam 16 lat. Zawsze myślałam,
że najpiękniejszy jest kolor szafirowy. Chciałam upodobnić się
do nieba. Teraz czuję, że są we mnie wszystkie kolory tęczy.

Uczestniczka warsztatów „Ballada o Szydłowcu”

Organizujemy także konkurs PANGEA umożliwiający młodym ludziom zabranie głosu 
w dyskusji koncentrującej się wokół zagadnień związanych z wielokulturowością
i tolerancją. Młodzież może się wypowiedzieć za pomocą różnorodnych form wyrazu, 
takich jak: fotografia, literatura, plastyka.

W 2003 roku:
è   zorganizowaliśmy imprezę w Kinie Luna dla finalistów pierwszej edycji konkursu 

Pangea. Spośród nadesłanych 389 prac, nagrodziliśmy 13 i wyróżniliśmy 16;
è   przygotowaliśmy wystawę pokonkursową, która odwiedziła 7 miejscowości, ciesząc 

się wielkim powodzeniem;
è   zwycięzcy konkursu w kategorii „kampania społeczna” - Grupa Infosystem

z Gimnazjum w Kaliszu Pomorskim wzięła udział w kilkudniowej wycieczce „Śladami 
wielokulturowości w Warszawie”

è   ogłosiliśmy drugą edycję konkursu PANGEA, na którą 198 osób zgłosiło swoje prace

21 marca 2003 r. już po raz drugi obchodziliśmy Dzień Walki z Rasizmem. 
Zorganizowaliśmy w Warszawie wystawy z udziałem malarzy, fotografów, artystów 
wideo, a także akcje w Internecie i przeglądy filmowe. Przygotowaliśmy plakat
i 2 pocztówki informujące o Dniu Walki z Rasizmem. Wydaliśmy publikację i płytę CD
o programie „Dialog dla Przyszłości”.

W naszych działaniach przyświeca nam od 
początku postulat Stefana Themersona, 
polskiego pisarza i filozofa, który jako 
emigrant, sam stykał się z wieloma kulturami 
i postawami: 

”
Spojrzeć na świat z wielu 

możliwych punktów widzenia, gdyż jest on 
bardziej skomplikowany niż nasze prawdy o 
nim”. Jesteśmy przekonani, że małymi krokami 
można przejść od negującego, agresywnego 
NIE do otwartego na innych, optymistycznego 
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Partnerzy:
Ambasada Stanów Zjednoczonych
Fundacja Komunikacji Społecznej
Centrum Promocji Młodzieżowej
Portal Organizacji Pozarządowych - www.ngo.pl
portal gazetylokalne.pl
grupa artystyczna Twożywo
Redakcja Dokumentu TVP

Koordynator Programu è Klara Kopcińska

Program w liczbach 2002-2003
è 460 567 zł przekazaliśmy na projekty edukacyjne, realizowane od Kołobrzegu po 

Ustrzyki Dolne i od Krynek po Skwierzynę (23 dotacje);
è ponad 700 prac literackich, fotograficznych i plastycznych nadesłano na dwie edycje 

konkursu PANGEA;
è 200 imprez: koncertów, przedstawień, wieczorów autorskich, konferencji, 

warsztatów, wycieczek odbyło się w ramach wspartych przez nas projektów. 
Uczestniczyło w nich łącznie 25 000 osób;

è 34 publikacje,13 stron internetowych powstało w ramach wspartych przedsięwzięć;
è 5000 zdjęć zgromadzono w trakcie trwania programu;
è 300 informacji o programie ukazało się w mediach lokalnych.

Promocja programu:
O projekcie informowały media lokalne i ogólnopolskie (Gazeta Wyborcza, Radiostacja, 
Radio BIS, Radio dla Ciebie, Polskie Radio Program III). Ogłoszenia i artykuły zamieszczane 
były także na wielu stronach internetowych, np. www.ngo.pl, www.gazetylokalne.pl. 
Konkurs Pangea miał 18 patronów medialnych.

Plany na przyszłość
Będziemy dalej prowadzić działalność edukującą poprzez kulturę i sztukę. W 2004 
roku rozstrzygniemy wyniki drugiej edycji konkursu dla młodzieży PANGEA, zorganizu-
jemy wycieczkę dla nagrodzonych „Śladami różnorodności” i wystawę pokonkursową.
W marcu 2004 r. już po raz trzeci będziemy obchodzić Dzień Walki z Rasizmem. Serwis 
internetowy www.future.ngo.pl, który powstał w ramach programu, będzie nadal prowa-
dzony i rozwijany.

Nadzór merytoryczny à Paweł Łukasiak

Współpraca à Marcin Kamiński,
Jarosław Lepka, Beata Tokarz

Artyści à Adam Bajerski, Zbigniew Chmielewski, 
Mirosław Csölle, grupa artystyczna Twożywo,

Ryszard Latecki, Józef Żuk Piwkowski, Tadeusz Sudnik, 
Sensitive Improv, Krzysztof Wojciechowski

Wolontariusze à Monika Herbst, Anna Karasińska,
Zofia Kowalska, Magda Mentrak, Anna Urbanek,

Anna Wiśniewska

Komisja konkursu Pangea 2000 
Monika Agopsowicz - gazetylokalne.pl

Joanna Dowgiałło - Filipinka
Magda Groszewska - Wydawnictwo Bauer

Lidia Kołucka - Fundacja Forda
Andrew Koss - Ambasada USA

Ryszard Latecki - artysta
Elzbieta Łebkowska - Zarząd ARFP

Marek Nelken - BCC
Anna Potocka - BCC

Paweł Prochenko - FKS
Krzysztof Sidorek - grupa artystyczna Twożywo

Barbara Toruńczyk - Zeszyty Literackie
Ryszard Twarowski - Profilab

Krzysztof Wojciechowski - Mała Galeria ZPAF
Janusz Zagrodzki - PWSFTviT

Katarzyna Zimmerer - pisarka
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Program realizowany od stycznia 2003 r. do marca 2004 r.
Źródła finansowania: Fundacja Forda 
Odbiorcy: organizacje i instytucje działające na rzecz dialogu kultur i promocji kultury karaibskiej

Nowoczesne metody komunikowania (internet, 
telefony komórkowe, telewizja) doprowadziły 
do tego, że nasz świat skurczył się, stał się 
„globalną wioską”. Jednak szybki dostęp do 

różnych źródeł wiedzy, tradycji i kultur przynosi 
zazwyczaj wiedzę powierzchowną. Dlatego 

niezwykle potrzebne są takie przedsięwzięcia 
z pogranicza kultury i nauki, które umożliwiają 

nam głębsze poznanie i zrozumienie 
różnorodności współczesnego świata.

dialogkultur
viva la fiesta! 

Czy daleko stąd na Kubę?

Poprzez realizację tego programu chcemy:
è  promować wśród młodzieży postawy otwartości na inne kultury, uczyć czerpania
   z doświadczeń i tradycji różnych kręgów kulturowych;
è  wspierać finansowo organizacje i instytucje promujące ideę dialogu między 
   kulturami ze szczególnym uwzględnieniem regionu krajów karaibskich.

Na drodze konkursu grantowego przyznaliśmy 10 dotacji o średniej wysokości ok. 30- 
40 tys. zł na projekty kulturalne i edukacyjne promujące kulturę krajów karaibskich. 
Centrum naszego zainteresowania stanowiła największa wyspa tego regionu - Kuba, dla-
tego też zachęcaliśmy do współpracy zwłaszcza te instytucje/organizacje, które chciały 
zrealizować projekty związane z tym właśnie krajem.
Realizacja wybranych projektów możliwa była dzięki zaangażowaniu krajowego 
środowiska związanego z Ameryką Łacińską i Półwyspem Iberyjskim: artystów, instytucji 
kultury i nauki, organizacji pozarządowych, ambasad, a także firm i wolontariuszy.
Udało się nawiązać wiele nowych kontaktów z zagranicznymi partnerami np. z Casa de 
Las Americas w Hawanie, Casa del Caribe w Santiago de Cuba, Centro de Estudios Mar-
tianos w Hawanie, Fundación Fernando Ortiz w Hawanie.
Nasz program umożliwił m.in. zorganizowanie w kilku miastach Przeglądu Kubańskich 
Filmów Muzycznych, powstanie Centrum Promocji Kuby w Warszawie i Studia Pieśni 
Tradycji w Olsztynie. Wydany został numer kwartalnika „FA-art.” poświęcony literaturze 
kubańskiej oraz powieść współczesnego kubańskiego prozaika Reinaldo Arenasa „Antes 
que anochezca”. Studenci Uniwersytetu Warszawskiego uczestniczyli w cyklu warsz-
tatów na temat religii afro-kubanskich.
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Koordynator Programu è Małgorzata Mazur 
(do lipca 2003), Jarosław Lepka

Program w liczbach: 
è 401 tys. zł przekazaliśmy 10 organizacjom/instytucjom.
è 160 tys. zł grantobiorcy zebrali i zaangażowali we wsparte przez nas przedsięwzięcia.
è 40 szkoleń i 35 imprez (przeglądów, festiwali, spektakli, koncertów) odbyło się w 
   ramach programu.
è 27 tys. osób uczestniczyło w różnych imprezach i szkoleniach.
è 170 wolontariuszy pomagało w realizacji zaplanowanych przedsięwzięć.
è 200 informacji o programie ukazało się w mediach ogólnopolskich i lokalnych.

II Festiwal Kultury Iberoamerykańskiej 
Odwiedzający festiwal mogli poznać egzotyczną kuchnię, rzemiosło, muzykę i 
tańce. Dla prawdziwych smakoszy przeznaczony był kolumbijski przysmak Hor-
migas culonas - smażone mrówki. Mają one ponad centymetr długości i potrafią 
mocno ugryźć, ale po odpowiednim przygotowaniu smakują jak słone orzeszki. W 
trakcie imprezy można było zakupić: yerba mate (napój o smaku zielonej herbaty i 
właściwościach mocnej kawy), prawdziwą czekoladę, brazylijską kawę i boliwijskie 
wisiorki. Głównym punktem programu był wieczorny koncert zespołu Calle Sol, 
który zgromadził dwutysięczną roztańczoną widownię. W sumie festyn odwiedziło 
6-7 tys. osób.
W kolejnych dniach odbywały się warsztaty salsy, samby, flamenco, tanga, a także 
tak oryginalnych tańców jak huaylas czy bachata; pokazywano także slajdy z podróży.
Ukoronowaniem festiwalu był jedyny w Polsce koncert gwiazdy muzyki kubańskiej 
– obdarzonego niezwykłą charyzmą zespołu NG La Banda. Kiedy grali, nogi same 
rwały się do tańca.

Stowarzyszenie CANDELA.; Dotacja – 30 000 zł
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Nadzór merytoryczny à Elżbieta Łebkowska  

Współpraca à Linda Jakubowska

Rada Programu:
Bartłomiej Chaciński

- dziennikarz magazynu “CITY” i „Przekrój”
Wojciech Krukowski

- dyrektor Centrum Sztuki Współczesnej
Konstanty Gebert – Gazeta Wyborcza

Ze strony organizatorów:
Elżbieta Łebkowska, Paweł Łukasiak



Program realizowany od września 2002 roku
Odbiorcy: grantodawcze organizacje pozarządowe, w szerszym rozumieniu cały trzeci sektor
Finansowanie: składki członkowskie

Wychodząc z założenia, że nie tylko 
obdarowany odpowiada za efektywne 

wykorzystanie dotacji, ale także ten, kto 
udziela wsparcia - chcemy współpracować 

z innymi organizacjami grantodawczymi, aby 
upowszechniać dobre praktyki i doskonalić 

umiejętności przyznawania dotacji 
organizacjom pozarządowym.

forumdarczyńców
pomagać skutecznie!

Darczyńca czy obdarowany? Kto odpowiada za jak najlepsze 
wykorzystanie przekazanego wsparcia?

Program Forum Darczyńców jest kontynuacją realizowanego przez Akademię od 1997 
roku programu Biała Księga Prawa, w ramach którego wspólnie z innymi organizacjami 
pozarządowymi analizowaliśmy i ocenialiśmy środowisko prawne działań obywatelskich 
w Polsce. Celem tych działań było przyczynienie się do poprawy istniejących regulacji 
prawnych tak, aby były one bardziej przyjazne dla trzeciego sektora. W 2002 roku 
organizacje współpracujące w ramach programu powołały grupę inicjatywną na rzecz 
utworzenia Forum Darczyńców.
Poprzez realizację tego programu chcemy:
è  zacieśniać współpracę i koordynować działania największych polskich organizacji 
   grantodawczych;
è  zwiększyć efektywność finansowego wsparcia przekazywanego organizacjom 
   pozarządowym w Polsce;
è  skutecznie wpływać na zmianę istniejącego prawa dotyczącego trzeciego sektora.
Forum Darczyńców skupia obecnie 7 organizacji grantodawczych, których przedsta-
wiciele spotykają się średnio raz w miesiącu na roboczych spotkaniach.
Członkowie Forum współpracują w zakresie:
à wzajemnej edukacji w celu doskonalenia procesów przyznawania dotacji;
à promowania organizacji, które najlepiej wykorzystują i rozliczają otrzymane dotacje;
à analizowania rozwiązań prawnych regulujących działalność filantropijną w Polsce oraz 
   nagłaśnianie istotnych zmian w zasadach prowadzenia tej działalności;
à wymiany informacji, działań promocyjno-wydawniczych, szkoleń i doradztwa.
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Koordynator Programu ze strony 
Akademii è Tomasz Schimanek

Dotychczas Forum zorganizowało konferencję prasową dotycząca inwestowania środków 
przez organizacje pozarządowe; członkowie Forum uczestniczyli w 4 oficjalnych spot-
kaniach z przedstawicielami Rządu, brali udział w pracach parlamentarnych nad projek-
tem Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz nad projektami 
zmian w ustawach podatkowych.

W 2003 roku Forum Darczyńców:
è ustaliło zasady współpracy i standardy działania Forum;
è opracowało wstępne kryteria „Idealnego Grantobiorcy” i „Idealnego Grantodawcy”;
è przyczyniło się do utrzymania korzystnych dla organizacji pozarządowych zapisów;

dotyczących inwestowania w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
è przyczyniło się do złagodzenia niekorzystnych dla organizacji pozarządowych zapisów 

w zmianach podatkowych;
è umieściło swoich przedstawicieli w Radzie Działalności Pożytku Publicznego;
è złożyło wniosek o rejestrację Forum jako stowarzyszenia osób prawnych (został on 

odrzucony przez Sąd Rejestrowy - obecnie trwa procedura odwoławcza).

Plany na przyszłość:
W 2004 roku zamierzamy doprowadzić do instytucjonalizacji Forum Darczyńców oraz 
do opracowania i wdrożenia strategii działania Forum. Będziemy zabiegać o zmianę 
niekorzystnych dla organizacji pozarządowych zapisów w Ustawie o podatku dochodowym 
od osób prawnych. Skoncentrujemy się także na popularyzacji dobrych praktyk w zakre-
sie działalności grantodawczej.

Członkowie Forum Darczyńców:
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga 
Fundacja im. Stefana Batorego

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej
Fundacja Wspomagania Wsi

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

Współpracownicy
W działania programu zaangażowanych jest na bieżąco 8 osób: 
reprezentanci organizacji członkowskich oraz sekretarz Forum. Forum 
na bieżąco współpracuje z prawnikami i dziennikarzami.
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Program realizowany od maja 2003 roku
Źródła finansowania: Fundacja im. S. Batorego, 
Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe
Odbiorcy: lokalne organizacje pozarządowe, 
organizacje szkoleniowe pracujące z lokalnymi 
stowarzyszeniami i fundacjami, trenerzy 
organizacji pozarządowych

Organizacja, która osiągnęła stan 
samowystarczalności: 

à ciągle się uczy
à analizuje i poprawia efektywność swoich działań

à słucha opinii różnych środowisk
à umiejętnie rozpoznaje potrzeby lokalne

à dostosowuje się do zmian
à skutecznie odpowiada na nowe zapotrzebowania społeczne
à planuje swój rozwój w dłuższej, kilkuletniej perspektywie

Niewiele lokalnych organizacji może pochwalić
się takimi dokonaniami.

wiedzaidoświadczenie
wiedzieć więcej!

Jak budować samowystarczalność lokalnej organizacji pozarządowej?
Poprzez realizację tego programu chcemy:
è pomagać lokalnym organizacjom pozarządowym w budowaniu ich samowystarczalności;
è zebrać i opracować doświadczenia organizacji, którym udało się osiągnąć 
   samowystarczalności.
Przygotujemy kompleksowy program szkoleniowo-doradczy przedstawiający różne 
sposoby budowania samowystarczalności lokalnej organizacji. Materiał ten zosta-
nie opracowany w oparciu o doświadczenia lokalnych organizacji społecznych, przede 
wszystkim funduszy lokalnych. Uwzględnimy w nim takie zagadnienia, jak: tworzenie
i działanie lokalnych koalicji, współpraca z darczyńcami, organizowanie programów do-
tacyjnych i stypendialnych, zarządzanie finansami oraz pozyskiwanie środków. Wykorzys-
tamy proste i przyjazne metody szkoleniowe: krótkie wykłady, scenariusze ćwiczeń 
oraz materiały audiowizualne. Zebraną wiedzę udostępnimy polskim organizacjom 
pozarządowym, samorządom lokalnym i przedsiębiorcom.

W 2003 roku:
è  przeprowadziliśmy analizę zasobów szkoleniowych dostępnych na rynku polskim pod 
   kątem budowania samowystarczalności lokalnych organizacji
è  zorganizowaliśmy spotkanie focusowe z 15 wybranymi organizacjami w celu zapro-
   ponowania im współpracy przy projekcie
è  opracowaliśmy listę podstawowych wyznaczników samowystarczalności lokalnej organizacji
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Koordynator Programu è Dorota Głażewska

Nadzór merytoryczny à Tomasz Schimanek

Współpraca à Monika Mazurczak

projekt realizowany w ramach Programu Trzeci Sektor



akademiafilantropii
dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem

Akademia współpracuje z uczelniami wyższymi prowadząc zajęcia
dla studentów dotyczące zagadnień związanych z trzecim sektorem. 

Nasi przedstawiciele są wykładowcami w Colegium Civitas, uczą na studiach dziennych
i podyplomowych zarządzania projektami i finansami w organizacji pozarządowej. 
W 2003 roku poprowadziliśmy 2 prezentacje o programach Akademii dla studentów 
Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW oraz wykład dotyczący finansów
w organizacjach pozarządowych dla studentów Polityki Społecznej UW.
Przedstawiciel Akademii wygłosił wykład nt. społecznego zaangażowania biznesu
w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Krakowie. Współpracujemy z Wyższą Szkołą Euro-
pejską im. J. Tischnera przy powołaniu podyplomowych studiów „Social Public Rela-
tions” (współpraca biznesu z trzecim sektorem).

Przedstawiciel Akademii poprowadził szkolenia dla trenerów organizacji pozarządowych 
zorganizowane przez Ministerstwo Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej dotyczące 
Ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Prowadziliśmy także zajęcia dotyczące 
współpracy sektora publicznego z organizacjami pozarządowymi dla słuchaczy Instytutu 
Rozwoju Służb Społecznych.

Przedstawiciele Akademii w 2003 r. uczestniczyli w pracach różnych grup roboczych:
è  Komisji Grantowej Fundacji R. Boscha
è  Komisji Grantowej Lokalnych Programów Stypendialnych Fundacji im. S. Batorego
è  Komisji Programu Stypendiów Pomostowych Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości
è  Komisji Konkursu „Barwy Wolontariatu” organizowanego przez Centrum Wolontariatu
è  Rady Programowej Funduszu Pro Bonus 
è  Kapituły Konkursu na najlepszą Kampanię Społeczną – Fundacja Komunikacji Społecznej
è  Komisji Grantowej Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży
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Program realizowany od maja 2003 roku 
Źródła finansowania: Fundacja im. S. Batorego, Trust for Civil Society in Central
and Eastern Europe
Odbiorcy: płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (ok. 18 mln osób), organizacje 
pozarządowe, media, potencjalni sponsorzy kampanii.

Od 1 stycznia 2004 roku organizacje 
pozarządowe mogą ubiegać się o status 
organizacji pożytku publicznego na mocy 

Ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.Zyskują w ten sposób wiele 

przywilejów, jednym z nich jest możliwość 
pozyskiwania 1% podatku dochodowego od 

osób fizycznych. Osoby indywidualne mogą 
przekazać wybranej organizacji pożytku 

publicznego 1% podatku dochodowego już
za rok 2003 (w okresie rozliczeniowym

1 stycznia – 30 kwietnia 2004 r.).

kampaniaspołecznanarzecz1%
{kampania realizowana jest w ramach Programu „Trzeci Sektor”} 

A na co Ty przeznaczysz 1% swojego podatku?

Poprzez realizację tego programu chcemy:

è  poinformować opinię publiczną o regulacjach prawnych dotyczących 1%
è  zachęcić jak najwięcej podatników do przekazywania 1% podatku na rzecz 

 organizacji pożytku publicznego
è  pokazać podatnikom, że ich decyzje podatkowe mają wpływ na wzmacnianie  

 społecznej aktywności
è  promować wizerunek organizacji pożytku publicznego, jako wiarygodnego 

 odbiorcy środków finansowych
 
Realizację ogólnopolskiej kampanii informacyjnej rozpoczniemy pod koniec 2004 r. (tuż 
przed zamknięciem roku podatkowego 2004) wykorzystując różnorodne techniki rekla-
mowe, promocyjne i public relations. 
Realizację celów kampanii wspierać będą partnerzy Akademii zasiadający w Radzie Kam-
panii. Do udziału w pracach nad kampanią zaproszeni zostali przedstawiciele środowisk: 
organizacji pozarządowych, administracji publicznej, biznesu, instytutów badawczych.
Kampania będzie miała wymiar wyłącznie edukacyjno-informacyjny i będzie prowadzona 
na rzecz całego środowiska organizacji pozarządowych posiadających status pożytku 
publicznego. Nie będzie powiązana z pozyskiwaniem potencjalnych darczyńców dla 
jakiejkolwiek organizacji (ani dla Akademii, ani dla partnerów kampanii). 
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Koordynator Programu è Artur Ptak

w 2003 roku:

è  przygotowaliśmy wstępną wersję strategii promocyjnej kampanii 
è  opracowaliśmy założenia pracy Rady Partnerów Kampanii 1%, do której 

zaprosiliśmy przedstawicieli organizacji pozarządowych, organizacji 
zrzeszających przedsiębiorców, rządu

è  zorganizowaliśmy spotkanie inauguracyjne Rady Partnerów Kampanii
i przedstawiliśmy założenia kampanii społecznej

è  zarejestrowaliśmy stronę internetową www.jedenprocent.pl, na której 
będziemy zamieszczać informacje o przebiegu kampanii 1%, wskazówki
i wyjaśnienia związane z odpisem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

 

Nadzór merytoryczny à Tomasz Schimanek

Pomysł przekazywania 1% podatku dochodowego 
od osób fizycznych na organizacje i instytucje
zajmujące się problematyką społeczną, kultural-
ną, edukacyjną itd. przywędrował do Polski z Wę-
gier. Tam rozwiązanie to funkcjonuje już od 7 lat.
Podobne regulacje wprowadzono także na Sło-
wacji, Litwie i w Rumunii.

Współpracownicy à Elżbieta Łebkowska
Wolontariusze à Anna Marchlewska

Stażyści à Paweł Makowiecki
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trzecisektorwakademii

Program realizowany od maja 2003 roku do kwietnia 2006 
Finansowanie: Fundacja im. Stefana Batorego, Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe
Odbiorcy: organizacje pozarządowe, samorządy lokalne, przedsiębiorcy

Akademia uczestniczy w Programie Trzeci 
Sektor, realizowanym przez Fundację im. 

Stefana Batorego przy wsparciu finansowym 
Trust for Civil Society in Central and Eastern 

Europe. Celem programu jest inicjowanie
i wspieranie przedsięwzięć zmierzających do 

poprawy funkcjonowania ruchu organizacji 
pozarządowych w Polsce. 

Poprzez realizację tego programu chcemy:
   
è  wzmocnić istniejące i tworzyć nowe źródła i mechanizmy finansowania działań 

organizacji pozarządowych na poziomie lokalnym;
è  budować lokalne koalicje, które czują się odpowiedzialne za rozwiązywanie 

problemów swoich społeczności;
è  dostarczyć organizacjom pozarządowym wiedzę i umiejętności w zakresie tworzenia

i działania funduszu lokalnego;
è  promować filantropię i społeczne zaangażowanie biznesu.

Uznaliśmy, że cele te osiągniemy wykorzystując i integrując realizowane przez nas 
programy: Program Rozwoju Filantropii Lokalnej (więcej informacji na str. 11), 
Fabryka Inicjatyw – Fundusze Młodych (więcej informacji na str. 14); Konkurs o tytuł 
„Dobroczyńca Roku” (więcej informacji na str. 24), oraz uruchamiając dwa dodatkowe 
projekty, także skoordynowane z pozostałymi: Wiedza i doświadczenie (więcej 
informacji na str. 40), Kampania na rzecz 1% (więcej informacji na str. 42).

Nadzór merytoryczny à Tomasz Schimanek
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akademiajakopartner

Stypendia Pomostowe 
Program realizowany jest od 2002 roku przez Fundację 
Edukacyjną Przedsiębiorczości we współpracy z Akademią 
Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacją im. Stefana Batorego. 
Jego celem jest przyznawanie młodzieży stypendiów na pier-
wszy rok dziennych studiów magisterskich. Przyznane wsparcie 
w wysokości 380 zł miesięcznie ma ułatwić ubogiej, ale uzdol-
nionej i ambitnej młodzieży ze wsi i małych miast, pokonanie 
wyjątkowo trudnej dla niej bariery związanej z rozpoczęciem 
nauki w szkole wyższej. Perspektywa uzyskania stypendium 
działa niezwykle motywująco na uczniów szkół średnich: 55% 
stypendystów programu stwierdziło, że bez finansowej pomocy 
nie kontynuowałoby nauki.
Zarówno Akademia, jak i Fundacja im. Stefana Batorego pełnią 
rolę doradczą, a także przygotowują i rekomendują lokalne 
organizacje, które w swoich społecznościach wyłaniają stypen-
dystów, monitorują ich postępy oraz dofinansowują stypendia.
Program finansowany jest przez: Polsko - Amerykańską Fundację 
Wolności, Agencję Nieruchomości Rolnych, Narodowy Bank Pol-
ski, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz częściowo przez ok. 30 
lokalnych organizacji pozarządowych.

è  dotychczas w ramach programu przyznano 2642 stypendia
è  fundatorom udało się zebrać na ten cel ponad 10 mln złotych

Menadżerowie 500
i odpowiedzialny biznes
Forum Odpowiedzialnego Biznesu wspólnie z Akademią przy-
gotowało metodologię badania społecznej odpowiedzialności
i społecznego zaangażowania przedsiębiorców. Badania na pró-
bie 170 menadżerów spośród 500 największych firm w Polsce 
przeprowadzili ankieterzy firmy Indicator. 
Wyniki badania zostały opublikowane w raporcie i zaprezen-
towane w październiku 2003 r. podczas Międzynarodowej 
Konferencji „Odpowiedzialny Biznes. Nowa Strategia Roz-
woju”. Konferencja miała na celu pokazanie najważniejszych 
trendów w zakresie odpowiedzialnego biznesu w Polsce i innych 
krajach Europy Środkowej. W ramach konferencji Akademia 
przygotowała i poprowadziła warsztat dotyczący różnych form 
społecznego zaangażowania biznesu z udziałem firm: Levi 
Strauss, Polska Telefonia Cyfrowa - operator sieci Era, Spedpol, 
Provident. 
Realizacja badania i druk raportu zostały dofinansowane przez 
Bank Światowy oraz The Foundation for a Civil Society i The Citi-
group Foundation w ramach programu VIA BONA, a takżeTrust 
for Civil Society in Central and Eastern Europe i Fundację im. 
Stefana Batorego w ramach programu Trzeci Sektor.
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filantropiabezgranic
-współpracamiędzynarodowa

Otwarcie na świat, chęć uczenia się od innych
i dzielenia się własnymi doświadczeniami pozwala 
nam ciągle się zmieniać i podejmować nowe 
wyzwania. 

Konferencje i spotkania zagraniczne
Reprezentowaliśmy Akademię podczas 3 wydarzeń międzyna-
rodowych: 
è  na rocznym spotkaniu Transatlantyckiej Sieci Funduszy Lokal-
   nych w Newcastle (Anglia), 
è  na spotkaniu organizacji filantropijnych organizowanych 
   przez EFC w Lizbonie (Portugalia)
è  oraz na spotkaniu roboczym organizacji wspierających fun-
   dusze lokalne w Polsce, Słowacji i Rosji (Czechy). 
Przedstawiciel Akademii oraz jednego z funduszy lokalnych 
poprowadzili szkolenia dla organizacji pozarządowych w Niżnym 
Nowgorodzie (Rosja).

Wizyty gości zagranicznych w Polsce
W 2003 roku gościliśmy przedstawicieli 4 zagranicznych 
organizacji (Sasakawa Peace Foundation z Japonii, Ahalar 
– Centre for Human Technologies z Ukrainy, Pontis Foundation 
ze Słowacji, Citigroup Foundation z USA) oraz grupę 
przedstawicieli chorwackich organizacji i instytucji.
Zorganizowaliśmy także 4 wizyty studyjne do Polski: 
è  w kwietniu 2003 roku zorganizowaliśmy wizytę studyjną 
dla członków sieci Orpheus Civil Society Network, w której 

wzięli udział przedstawiciele organizacji pozarządowych z Ru-
munii, Ukrainy, Białorusi i Polski.  Celem wizyty była wymiana 
doświadczeń w zakresie współpracy między biznesem a orga-
nizacjami pozarządowymi oraz mediami. Uczestnicy wizyty 
zapoznali się z przykładami współpracy między sektorami oraz 
z przykładami udanych kampanii społecznych prowadzonych
w Polsce.
è  również w kwietniu, zorganizowaliśmy wizytę studyjną dla 
grupy inicjatywnej z Timisoary (Rumunia), która była zain-
teresowana utworzeniem funduszu lokalnego w swoim mieście. 
Uczestnicy zapoznali się z ideą i mechanizmem funkcjonowania 
funduszu i raportem z badań dotyczących możliwości tworzenia 
funduszy lokalnych w Polsce.
è  we wrześniu organizowaliśmy wizytę studyjną dla przed-
stawicieli organizacji słowackich, które były zainteresowane 
wymianą doświadczeń z polskimi funduszami. Kilkunastu uczest-
ników odwiedziło fundusze lokalne w Elblągu, Sokółce i Nidzicy.
è  w grudniu zorganizowaliśmy wizytę studyjną dla 8 przedsta-
wicieli organizacji i instytucji z Chorwacji, zainteresowanych 
utworzeniem funduszy lokalnych w 3 regionach (Rijeka, Osijek 
i Krapina). Uczestnicy zostali zapoznani z ideą funduszu lo-
kalnego, otrzymali pakiet materiałów dotyczących tworzenia 
funduszu lokalnego oraz odwiedzili dwa fundusze lokalne:
w Nidzicy i Sokółce. Wizytę zorganizował World Learning Ltd., 
a sfinansował USAID. 
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Imperium Młodych – rozstrzygnięcie konkursu
Czym byłby świat bez filantropii? Takie pytanie zadaliśmy 
młodym osobom z różnych krajów zachęcając je do pokaza-
nia działalności znanych im funduszy lokalnych za pomocą 
fotografii. Prace napłynęły z Polski, Wielkiej Brytanii, Rosji 
oraz USA. W maju 2003 Międzynarodowa Komisja postanowiła 
przyznać 4 równorzędne II nagrody o równowartości $500 dla: 
Hanny Cieszyńskiej (Polska), Joanny Kosciukiewicz (Polska), 
grupy uczniów ze szkoły średniej w Sokółce (Polska), Larissy 
Levanovej (Rosja).

Komisja Konkursu:
Chris Harris – Community Foundation of Calderdale (Wlk. Brytania)
Peter Hero – Community Foundation Silicon Valley (USA)
Brian Frederic – Lorrain Community Foundation (USA)
Maria de Lourdes Sanz – CEMEFI (Meksyk)
Paweł Łukasiak – Akademia Filantropii w Polsce (Polska)
Kari Pardoe - Council on Michigan Foundations (USA)
Barbara Oates – Vancouver Foundation (Kanada)
Peter Walkenhorst – Bertelsmann Foundation (Niemcy)
Marilyn Wyatt – BoardSource (Polska)

Praca w międzynarodowych sieciach
Akademia aktywnie uczestniczyła w pracach grupy roboczej 
Transatlantyckiej Sieci Funduszy Lokalnych - braliśmy udział 
w przygotowaniu zawartości strony internetowej o syste-
mie zarządzania w funduszach lokalnych www.tcfn.efc.be. Do 

pracy w grupach roboczych rekomendowaliśmy dwie przedsta-
wicielki Ogólnopolskiej Sieci Funduszy Lokalnych – Irenę Gadaj, 
szefową Funduszu Lokalnego Ziemi Biłgorajskiej oraz Dorotę 
Komornicką, prezes Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika.

Nasz przedstawiciel uczestniczył w pracach Komisji Oceniającej 
Transatlantyckiego Programu Stypendialnego, The King Baudouin 
Foundation. 

“Ogólnie należy powiedzieć, że oddanie i zaangażowanie 
wszystkich jest imponujące. Konkurs podnosi na duchu, gdyż 
podkreśla wyraźnie udział młodzieży w działaniach na rzecz 
osiągania pozytywnych przemian w ich społecznościach. 
To niesamowite móc dostrzec związek między udokumen-
towanymi projektami, działaniem Funduszy Lokalnych oraz 
funkcjonowaniem społeczności lokalnych. Słowa uznania dla 
organizatorów, którzy zostawili młodzieży pole działania, 
aby mogła pokazać co naprawdę potrafi i jak jest ważna”

– powiedział Peter Hero 
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Rachunek wyników na dzień 31 grudnia 2003
Data sporządzenia: Warszawa, 30 marca 2004
Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)

REGON: 012988835 / NIP : 526-21-71-840
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Wyszczególnienie  Kwota za rok 
poprzedni 

 Kwota za rok 
obrotowy 

1 2 3 4

A. Przychody z działalności statutowej        3 652 102,59           3 336 444,07    
I. Składki brutto określone statutem                          -                       150,00    

II. Inne przychody określone statutem        3 652 102,59           3 336 294,07    

B. Koszty realizacji zadań statutowych        3 398 671,24           3 962 146,55    
C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)           253 431,35    -        625 702,48    
D. Koszty administracyjne           115 663,31              133 277,88    
1 Zużycie materiałów i energii             14 006,72                12 030,47    

2 Usługi obce             43 959,64                41 585,97    

3 Podatki i opłaty                  282,00                     483,50    

4 Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia             54 565,18                78 480,64    

5 Amortyzacja                          -                               -      

6 Pozostałe               2 849,77                     697,30    

E. Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)                          -                               -      
F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)                          -                               -      
G. Przychody finansowe           365 470,52              255 872,08    
H. Koszty finansowe           47 811,26 28 323,53
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub 

ujemna) (C-D+E-F+G-H)
          455 427,30    -         531 431,81    

J. Zyski i straty nadzwyczajne                          -                               -      
I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia                          -                               -      

II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna                          -                               -      

K. Wynik finansowy ogółem (I+J)           455 427,30    -        531 431,81    
I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)                          -      -         531 431,81    

II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)           455 427,30    
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AKTYWA Stan na PASYWA Stan na 

1 2 początek roku koniec roku 1 2 początek roku koniec roku

A Aktywa trwałe               92 981,06           110 100,64    A Fundusze własne     1 282 646,86        1 856 838,63    
I Wartości niematerialne

i prawne
               14 663,06               27 128,67    I Fundusz statutowy          827 219,56          2 388 270,44    

II Rzeczowe aktywa trwałe                78 318,00               82 971,97    II Fundusz z aktualizacji wyceny        -        -      

III Należności długoterminowe                           
     -      - 

 

III Wynik finansowy netto za 
rok obrotowy

         455 427,30    -        531 431,81    

IV Inwestycje długoterminowe                           
     -      

                         
-      

1 Nadwyżka przychodów nad 
kosztami (wielkość dodatnia)

         455 427,30                             
-      

V Długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe

                          
     -      

                         
-      

2 Nadwyżka kosztów nad 
przychodami (wielkość ujemna)

-      -        531 431,81    

B Aktywa obrotowe          3 910 914,47        8 668 206,00    B Zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania

    2 721 248,67        6 921 468,01    

I Zapasy rzeczowych 
aktywów obrotowych

                          
     -      

                         
-      

I Zobowiązania długoterminowe 
z tytułu kredytów i pożyczek

                         
-      

                         
-      

II Należności 
krótkoterminowe

                 3 278,02                6 072,66    II Zobowiązania krótkoterminowe 
i fundusze specjalne

         26 976,54             28 126,10    

1 Kredyty i pożyczki  -      -      

2 Inne zobowiązania           26 976,54               28 126,10    

3 Fundusze specjalne  -      -      

III Inwestycje krótkoterminowe   -            1 088 504,00    III Rezerwy na zobowiązania  -     -      

1 Środki pieniężne            3 907 636,45          7 573 629,34    IV Rozliczenia międzyokresowe     2 694 272,13        6 893 341,91    
2 Pozostałe aktywa finansowe                           

     -      
                         

-      
1 Rozliczenia międzyokresowe 

przychodów
      2 694 272,13          6 893 341,91    

C Krótkoterminowe 
rozliczenia międzyokresowe

                          
     -      

                         
-      

2 Inne rozliczenia 
międzyokresowe

                         
-      

                         
-      

Suma bilansowa          4 003 895,53        8 778 306,64    Suma bilansowa     4 003 895,53        8 778 306,64    

Bilans na dzień 31 grudnia 2003
Data sporządzenia: Warszawa, 30 marca 2004
Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)
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Grantobiorcy programów
Dialog Kultur
Fabryka Inicjatyw
Program Rozwoju Filantropii Lokalnej
Działaj Lokalnie

Stypendyści
Program Stypendialny Agrafka Muzyczna
Program Stypendialny Agrafka

Laureaci Konkursów
Konkurs o tytuł Dobroczyńca Roku 2002
Atlas Złotego Wieku
Konkurs Pangea 2002

Uczestnicy Programów
Pracownia Umiejętności
Dialog dla Przyszłości

Lista prezentacji – Vademecum dobroczyńcy
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dialogkultur
organizacja è miejscowość è tytuł projektu è kwota dotacji
Stowarzyszenie Kultury Iberoamerykańskiej CANDELA è Warszawa è Centrum promocji Kuby è 40 450,00
Stowarzyszenie Kultury Iberoamerykańskiej CANDELA è Warszawa è Festiwal Kultury Iberoamerykańskiej è 30 000,00
Stowarzyszenie „Nowe Horyzonty” è Warszawa è Przegląd Kubańskich Filmów Muzycznych è 40 000,00
Fundacja Ośrodka KARTA è Warszawa è Publikacja i upowszechnienie hiszpańskojęzycznej wersji pakietu edukacyjnego „Koniec Jałty” è 38 500,00
Stowarzyszenie ZDANIE è Stara Bystrzyca è Cuba Libre – karaibski koktajl czy marzenie desydenta? è 20 000,00
Zakład Języka Hiszpańskiego IFR Uniwersytetu Śląskiego è Sosnowiec è Wielka nieobecna – współczesna literatura kubańska w Polsce è 27 000,00
Stowarzyszenie TRATWA è Olsztyn è Laboratorium Paramo è 39 996,00
Centrum Studiów Latynoamerykańskich CESLA è Warszawa è Kultura Afrokubańska – korzenie i współczesność è 30 000,00
Fundacja Inicjatyw Międzynarodowych è Warszawa è Dokumentacja do filmu dokumentalnego w reżyserii Andrzeja Fidyka è 15 000,00
Fundacja Inicjatyw Międzynarodowych è Warszawa è Realizacja hiszpańskojęzycznej wersji językowej i przygotowanie organizacyjne niekomercyjnych pokazów filmów 
dokumentalnych è 120 000,00

fabrykainicjatyw - funduszemłodych
nazwa organizacji è przeznaczenie dodacji è miasto è kwota
Stowarzyszenie Centrum Młodzieży „ARKA” è wsparcie kapitału żelaznego Funduszu Młodych è Radom è 20 000,00
Białobrzeskie Towarzystwo Kulturalne è wsparcie kapitału żelaznego Funduszu Młodych è Białobrzegi è 20 000,00
Stowarzyszenie Ekologiczno Kulturalne „Ziarno” è wsparcie kapitału żelaznego Funduszu Młodych è Słubice è 20 000,00
Żyrardowskie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości è wsparcie kapitału żelaznego Funduszu Młodych è Żyrardów è 20 000,00
Stowarzyszenie Centrum Młodzieży „ARKA” è wsparcie kosztów operacyjnych Funduszu Młodych è Radom è 5 000,00
Białobrzeskie Towarzystwo Kulturalne è wsparcie kosztów operacyjnych Funduszu Młodych è Białobrzegi è 5 000,00
Stowarzyszenie Ekologiczno Kulturalne „Ziarno” è wsparcie kosztów operacyjnych Funduszu Młodych è Słubice è 5 000,00
Żyrardowskie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości è wsparcie kosztów operacyjnych Funduszu Młodych è Żyrardów è 5 000,00



052

programrozwojufilatropiilokalnej {łączne wsparcie 94 246,00 zł}

nazwa organizacji è przeznaczenie środków è siedziba è kwota
Fundusz Lokalny RAMŻA è dofinansowanie programów stypendialnych AGORY è Czerwionka è 5 650,00
Gołdapski Fundusz Lokalny è dofinansowanie programów stypendialnych AGORY è Gołdap è 10 346,00
Społeczny Kapitał Przyszłości è dofinansowanie programów stypendialnych AGORY è Szczecinek è 7 000,00
Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka è dofinansowanie programów stypendialnych AGORY è Pasłęk è 4 050,00
Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej è wsparcie kosztów operacyjnych è Biłgoraj è 5 600,00
Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika è wsparcie kosztów operacyjnych è Bystrzyca è 5 600,00
Fundacja Elbląg - Fundusz Lokalny Regionu Elbląskiego è wsparcie kosztów operacyjnych è Elbląg è 5 600,00
Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego i Filantropii è wsparcie kosztów operacyjnych è Kielce è 5 600,00
Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju è wsparcie kosztów operacyjnych è Leżajsk è 5 600,00
Fundacja Rozwoju Społecznego „Nad Symsarną” - Warmińsko-Mazurski Fundusz Lokalny è wsparcie kosztów operacyjnych è Lidzbark Warm. è 5 600,00
Nidzicki Fundusz Lokalny è wsparcie kosztów operacyjnych è Nidzica è 5 600,00
Fundacja Raciborski Fundusz Lokalny è wsparcie kosztów operacyjnych è Racibórz è 5 600,00
Stowarzyszenie na rzecz Fundacji Rozwoju Społecznego è wsparcie kosztów operacyjnych è Rzeszów è 5 600,00
Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny” è wsparcie kosztów operacyjnych è Sokółka è 5 600,00
Stowarzyszenie Dobroczynne „Lokalny Fundusz Roku 2000” è wsparcie kosztów operacyjnych è Tomaszów Maz. è 5 600,00
Stowarzyszenie Dobroczynne „RAZEM” è wsparcie kosztów operacyjnych è Zelów è 5 600,00

działajlokalnie
organizacja è tytuł projektu è miejscowość è kwota dotacji
Stowarzyszenie „Zdrowie dla Gminy” w Płużnicy è Nasze Dzieciaki è Płużnica è 13 648,00 zł
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju, Promocji Wsi Lubnów i Okolic è Stwórzmy Lepsze Jutro- Ośrodek Aktywności Społecznej è Lubnów è 13 450,00 zł
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sędziszewa è „Sami o Sobie- Sami dla Siebie”- program aktywizacji młodzieży z terenu gminy Sędziszów è Sędziszów è 14 271,00 zł
Stowarzyszenie na Rzecz Gminy Somianka „Soma” è „Zielone- Centrum gminy Dla rodziny- drugi etap prac” è Somianka è 15 000,00 zł
Koło Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych w Kożuchowie è „Moja droga do sukcesu wiedzie przez wiedzę i umiejętności” è Kożuchów è 13 810,00 zł
Stowarzyszenie przy Szkole Podstawowej w Wiśniewie „Szansa dla Wsi” è „Przystanek: Aktywna Wieś” è Wiśniewa è 10 750,00 zł
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Targowisko è „Z historią w przyszłość” è Targowisko è 12 145,00 zł
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Otwarta Dłoń” w Muratynie è „Lokalne Wspieranie Rozwoju Twórczości Dzieci i Młodzieży” è Muratyn è 13 345,00 zł
Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju Regionalnego è „Zdrowo bo rowerowo- trasa rowerowa i agroturystyka w lasach parczewskich” è Parczew è 10 370,00 zł
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych è „Spełnić Marzenie Osoby Niepełnosprawnej” Zintegrowanie osób niepełnosprawnych i ich rodzin ze środowiskiem 
Kamień Krajeński è 15 085,00 zł
Towarzystwo Przyjaciół Miasta Głowna è „Rękodzieło na start”- garncarstwo i wyrób papieru czerpanego è Głowno è 15 000,00 zł
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niedostosowanym Społecznie i Upośledzonym „SPOMNIS” è „Razem łatwiej” è Herby è 13 045,00 zł
Fundacja Busko Zdrój è „Ponidziańskie szlaki” è Busko Zdrój è 15 142,00 zł
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Opatowskiej è „Odkrywanie Lokalnego Dziedzictwa Kulturalnego” è Opatów è 10 102,00 zł
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Doliny Wiaru è „Z przeszłością w przyszłość” è Wojtkowa è 14 950,00 zł
Stowarzyszenie Międzynarodowej i Międzykulturowej Wymiany „ANAWOJ” è „Młodzieżowy punkt informacji” è Michałowo è 9 908,00 zł
Gminny Ludowy Klub Sportowy „Orzyc” Janowo è „Każdy Potrafi. Każdy jest zwycięzcą” è Janowo è 12 252,00 zł
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Stowarzyszenie ds. Rozwoju Gminy „RG Mircze” w Mirczu è „Przez historię do współdziałania w czasach współczesnych” è Mircze è 15 000,00 zł
Stowarzyszenie na rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Delfin” è „Spotkajmy się - program przeciwdziałania społecznemu wykluczeniu osób z zaburzeniami 
psychicznymi” è Solec Kujawski è 3 088,00 zł
Towarzystwo Przyjaciół i Rozwoju Gminy Tłuchowo è My też potrafimy-dajcie nam szansę! è Tłuchowo è 14 980,00 zł
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Czyczkowy „Zaboracy” è BEZROBOTNY? MOŻE BYĆ INACZEJ è Czyczkowy è 11 752,00 zł
Koronowskie Stowarzyszenie Oświatowe „CORONA” è „WĘDRUJEMY Z JEDYNKĄ” - utworzenie klubu turystycznego w Gimnazjum nr 1 è Koronowo è 15 092,00 zł
Stowarzyszenie Agroturystyczne „Góry Stołowe” è „Tradycja- szansą i atrakcją ziemi kłodzkiej” è Radków è 11 430,00 zł
Stowarzyszenie „Nasza Mała Ojczyzna” w Nowej Sarzynie è „Oznaki Życia - Ratownictwo dla każdego” è Nowa Sarzyna è 14 490,00 zł
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych è „Ja tobie babcią, ty mi wnuczkiem” è Solec Kujawski è 8 671,00 zł
Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „AGAPE” w Borowym Młynie è Środowiskowa Pracownia Internetowa - „Klikaczek” è Borowy Młyn 22 è 11 400,00 zł
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka è „Zrób coś dla siebie” è Solec Kujawski è 6 142,00 zł
Stowarzyszenie „Konferencja Służb Ochrony Zielonych Płuc Polski” è „Cztery pory roku” è Krzywe è 11 301,00 zł
Komenda Hufca ZHP w Bierutowie è Poszukiwanie przygód... è Bierutów è 5 300,00 zł
Towarzystwo na Rzecz Rehabilitacji Zdrowotnej im. prof. Franciszka Chrapkiewicza - Chapeville’a è „Pięć kolorów” è Strzyżów è 12 541,00 zł
Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Rolnictwa Ekologicznego ECOLOGIKA è „Teraz Wojsławice” - przedsięwzięcie marketingowe integrujące środowiska edukacji, lokalnego 
biznesu i samorządu gminy Zduńska Wola wokół problemu aktywacji zawodowej i promującej postawy przedsiębiorcze młodych mieszkańców tej gminy. è Wojsławice
è 15 052,00 zł
Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Cygany è „Wieś Cygany matecznikiem folkloru lasowskiego” è Cygany è 13 878,00 zł
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Myślenicach è „Ludzie do ludzi” è Myślenice è 14 942,00 zł
Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej Warsztat Terapii Zajęciowej è „Ty i Ja, czyli My” è Piaseczno è 12 178,00 zł
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Iłżeckiej è „Przeszłość dla przyszłości”- dziedzictwo kulturowe i ekologia źródłem aktywizacji społecznej i gospodarczej ziemi 
iłżeckiej è Iłża è 15 050,00 zł
Ochotnicza Straż Pożarna w Budrach è „Tacy sami?” è Budry è 14 900,00 zł
Stowarzyszenie Odnowy Wsi Gostomia è Zagospodarowanie czasu wolnego społeczności lokalnej „Dla nas i naszej miejscowości” è Gostomia è 7 500,00 zł
Towarzystwo Miłośników Ziemi Tyczyńskiej è „Reflektorem w mrok” - Klub Młodego Dziennikarza è Tyczyn è 15 160,00 zł
Macierz Ziemi Cieszyńskiej - Towarzystwo Miłośników Regionu - Koło w Strumieniu è „Żabi Kraj” tradycją i kulturą stoi è Strumień è 11 540,00 zł
Stowarzyszenie Kulturalno - Ekologiczne „Alternatywa” è „Zielona Integracja” - ochrona środowiska sposobem na aktywizację społeczeństwa lokalnego è Gołdap
è 12 720,00 zł
Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju Wsi „Nasze Dzieci” w Przyczynie Górnej è „Z wiedzą po sukces” è Wschowa è 14 074,00 zł
Ochotnicza Straż Pożarna w Zadusznikach è „W życiu jak na scenie” è Zaduszniki è 13 234,00 zł
Stowarzyszenie „Akademia Łucznica” è „Otwieramy drzwi”- edukacja artystyczna w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych è Łucznica è 15 000,00 zł
Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika è „Wszystko na sprzedaż” è Wójtowice è 15 000,00 zł
Stowarzyszenie Ludzi Bezrobotnych è „Czas działać” è Drawno è 12 017,00 zł
Stowarzyszenie Mieszkańców „Mała Ojczyzna” è „Pomóżmy sobie” è Koluszki è 5 502,00 zł
Bieszczadzkie Stowarzyszenie Ekoturystyczne „Baszta” è Ośrodek promocji turystycznej regionu è Lesko è 14 940,00 zł
Stowarzyszenie Rozwoju Solca Kujawskiego è Ośrodek Edukacji Kobiet „PRYZMAT” w Solcu Kujawskim è Solec Kujawski è 15 081,00 zł
Towarzystwo Rozwoju Powiatu Kwidzyńskiego è „Nasza wiedza razem większa niż każdego z osobna” è Górki è 2 680,00 zł
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Stare Bogaczowice è „Doroczne Święto Jaja” è Stare Bogaczowice è 13 385,00 zł
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Strzegomiu è Centrum Aktywności Lokalnej „Jesień życia nie musi być smutna” è Strzegom
è 10 510,00 zł
Polski Komitet Pomocy Społecznej o/ Głuchołazy è Program przeciwdziałania negatywnym skutkom bezrobocia - „NIE JESTEŚ SAM” è Głuchołazy è 15 120,00 zł
Stowarzyszenie Pomocy „Przytulisko” è „CENTRUM ALTERNATYWY” è Białograd è 10 298,00 zł
Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD è Program terapeutyczny dla dzieci upośledzonych, nadpobudliwych i zagrożonych patologią è Brochów è 15 026,00 zł
Stowarzyszenie Agroturystyczne „WYPOCZYNEK” è „Zatrzymać czas w obiektywie” konkurs fotograficzny dla amatorów è Kluczewsko è 6 548,00 zł



Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wysin è Budujemy nowoczesne społeczeństwo obywatelskie i informacyjne, czyli „Centrum informacji Wiejskiej w Wysinie” è Wysin
è 13 372,00 zł
Strzyżewieckie Towarzystwo Regionalne è Ekologia-świadomy wybór dla przyszłości è Strzyżewice è 15 080,00 zł
Towarzystwo Miłośników Łosiowa i Okolic è Szukamy tożsamości, czerpiemy radość z życia pomimo... è Łosiów è 15 139,00 zł
Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju Wsi Chruślanki Józefowskie- Idalin è „Z komputerem bliżej świata”- program aktywizacji społeczności lokalnej è Chruścianki 
Józefowskie è 15 011,00 zł
Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat Łobeski” è „Dajmy im szansę” è Łobez è 14 800,00 zł
Nowomiejskie Stowarzyszenie „Salveo” è „W grupie siła” è Nowe Miasto Lubawskie è 2 391,00 zł
Stowarzyszenie na Rzecz Środowiska Lokalnego Gminy Złotniki Kujawskie „Równe Szanse” è „My też chcemy poznawać świat” è Złotniki Kujawskie è 14 915,00 zł
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Anieliny i Łodzia „Żakus” è Klub Sportu i Zdrowia „Baobab” è Samostrzel è 10 195,00 zł
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „MUMINKI” è „Muminki-dzieciom” è Trzebinia è 10 280,00 zł
Fundacja im. Brata Alberta w Krakowie, Jednostka w Aleksandrowie Kujawskim z siedz. w Otłoczynie è „Otłoczyn- Karczemka (wczoraj- dziś- jutro)” è Otłoczyn è 8 700,00 zł
Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży w Świętej Katarzynie è Zabawy Rodzinne è Święta Katarzyna è 15 171,00 zł
Caritas Diecezji Drohiczyńskiej oddział przy Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Siemiatyczach è Taki sam, a jednak inny è Siemiatycze è 14 842,00 zł
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Szemrowice è „Jeden rok- jeden krok” è Szemrowice è 11 705,00 zł
Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Lisewo è „I ty możesz zostać kinomaniakiem” è Lisewo è 13 464,00 zł
Międzygminne Towarzystwo Regionalne Dobrodzień- Zębowice è Dzień dobry Miasto Dobrodzień- w roku 630 Twego istnienia! è Dobrodzień è 15 044,00 zł
Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego è Przedsiębiorczość na ludowo è Sielec è 13 350,00 zł
Klub Górski Doliny Białej Lądeckiej è „Lądecka wieża Babel” Historie ludzi różnorodnych narodowości zamieszkujących Dolinę Białej i Lądeckiej w okresie przed
i powojennym XX w. è Lądek Zdrój è 13 096,00 zł
Fundacja Nowy Staw è Młodzi lokalnie è Nasutów è 12 200,00 zł
Ochotnicza Straż Pożarna w Jasienicy è „W kolejne stulecie z nowymi siłami” - młodzieżowa drużyna pożarnicza OSP Jasienica è Jasienica è 15 158,00 zł
Społeczna Inicjatywa Ekologiczna „EKO-STARCZA” è Leśne trasy rowerowe (ok.13 km) Starcza-Rudnik Mały-Starcza è Starcza è 14 592,00 zł
Stowarzyszenie Miłośników Folkloru w Niedrzewicy Kościelnej è „BLIŻEJ SIEBIE” czyli bądźmy razem bliżej własnych tradycji, sąsiadów i swej miejscowości è Niedrzwica 
Kościelna è 15 064,00 zł
Stowarzyszenie Dobroczynne „RAZEM” è Jeden Zelów, cztery nacje, siedem wyznań è Zelów è 15 065,00 zł
Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju è „Motyle drewniane, koniki bujane z papieru kwiaty...” è Leżajsk è 11 540,00 zł
Gołdapski Fundusz Lokalny è „Razem skuteczniej-Centrum Wspierania Aktywności Społecznej w Gołdapi” è Gołdap è 15 074,00 zł
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kamieniu Pomorskim è Klub aktywności dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną „Tacy 
sami” è Kamień Pomorski è 15 100,00 zł
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Rakowskiej è Raków- miejsce dialogu i tolerancji è Raków è 15 082,00 zł
Lubelski Związek Stowarzyszeń Agroturystycznych è „Historia w Murach Wieży Zaklęta” è Wojciechów è 15 064,00 zł
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Lądku è „Zamieńmy narzekanie na działanie” è Lądek è 15 000,00 zł
Ochotnicza Straż Pożarna w Woźnikach è „Nasze życie zależy od nas” è Woźniki è 8 664,00 zł
Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica è Dziedzictwo kulturowe gminy Pierzchnica w zabytkach è Pierzchnica è 12 570,00 zł
Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna” - Klub Terenowy w Gniewie è Edukacja dla przyszłości. Budowa koalicji społecznej na rzecz programu wyrównywania szans 
edukacyjnych ludności gminy Gniew è Gniew è 14 980,00 zł
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rdzawa è „Mała szkoła-wielka szansa dla wsi” è Rdzawa è 15 189,00 zł
Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Iwkowa è „Gmina Iwkowa śliwką malowana” è Iwkowa è 11 471,00 zł
Stowarzyszenie „Nasze gminne gimnazjum w Szczańcu” è „Ród Szczanieckich i moja rodzina w historii naszego regionu i Polski” è Szczaniec è 14 852,00 zł
Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Naszym Dzieciom” è „Bądźmy razem” è Brzeziny è 5 618,00 zł
Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa è Uniejowskie ślady - póki jeszcze ktoś pamięta... è Uniejów è 15 072,00 zł
Stowarzyszenie Inicjatywa Kulturalno- Oświatowa „Prospero” è Program wychowawczy dla dzieci przedszkolnych „Bezpieczny przedszkolak” è Staszów è 9 738,00 zł
Stowarzyszenie na rzecz Promocji i Rozwoju Gminy Rzeczenica è Wioska Brydżowa- sposób na promocję i rozwój naszej gminy! è Rzeczenica è 14 879,50 zł
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Towarzystwo Miłośników Niemczycy i Ziemi Niemczańskiej è „Ożywiamy Zamek Jadwigi”- organizacja konkursu plastycznego na najciekawszą rzeźbę św. Jadwigi Śląskiej, 
rezydentki zamku niemczańskiego è Niemcza è 8 165,00 zł
Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga è „Razem łatwiej” è Staniszcze Wielkie è 15 080,00 zł
Towarzystwo Wspierania Rozwoju Ziemi Sannickiej (TWRZS) è „Z przeszłością w przyszłość” è Sanniki è 12 040,00 zł
Bieszczadzkie Towarzystwo Folkowe „Bojkowiana” è „Ratujmy co się da!- warsztaty rękodzieła” è Ustrzyki Dolne è 8 780,00 zł
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci, Młodzieży i Osób Niepełnosprawnych „Kunkowa” è Powroty do źródeł è Kunkowa è 14 066,00 zł
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Grzybna i Gminy Unisław „Podkowa” è Przeszłość dla przyszłości è Grzybno è 13 437,00 zł
„AMOR OMNIA VINCIT” è Chceme le so zarzec .....ale co? - czyli chcemy zażyć .... ale co? (profilaktyka uzależnień) è Kartuzy è 10 164,00 zł
Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne Sołtysów Gminy Widawa è „Nasza przyszłość w naszych rękach” è Widawa è 15 000,00 zł
Stowarzyszenie Producentów i Doradców Rolnictwa è „Szkodliwość spalania tworzyw sztucznych dla zdrowia i środowiska naturalnego- znaczenie selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych” è Brzesko è 15 396,00 zł
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Niemce è „Twórczo z sukcesem” è Niemce è 14 190,00 zł
Zespół Caritas Parafii Wniebowzięcia NMP w Pelplinie è W młodości praca? To się opłaca! è Pelplin è 14 616,00 zł
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Wsparcie” è „Pokażemy co potrafimy” è Chełmża è 15 098,00 zł
Stowarzyszenie Agroturystyczne „Mazurska Kraina” è Ucz się promować swoją gminę - w turystyce twoja przyszłość è Świętajno è 15 000,00 zł
Towarzystwo Ratowania Dziedzictwa Kulturowego Kresów Dawnych i Obecnych „Ojcowizna” è Garnki na tatulowym polu è Węgorzewo è 9 091,00 zł
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Kiszewskiej è „Kołowa Wanoga Po’ Kisześci Ziemi” rowerowa wędrówka po ziemi kiszewskiej è Stara Kiszewa è 15 189,00 zł
Towarzystwo Miłośników Regionu Dobrzańskiego è „Za rogi z biedą” è Dobra è 10 145,00 zł
Ochotnicza Straż Pożarna w Radzanowie è „Dobre iskierki” è Radzanów è 15 000,00 zł
Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego Oddział Żnin przy Szkole podstawowej Nr 1 w Żninie è „Narody tracąc pamięć tracą życie”- jestem Żninianinem, 
Pałuczaninem, Wielkopolaninem, Polakiem, Europejczykiem è Żnin è 15 159,00 zł
Oddział „Osiek” Stowarzyszenia „Olszówka” è „Obudźmy nasz twórczy potencjał” è Osiek è 15 080,00 zł
Beskidzki Klub Astronomiczny „Polaris” è „Wiejski ogródek- zamiast warzyw, wiedza meteorologiczna” è Sopotnia Wielka è 13 722,00 zł
Międzyszkolny Klub Sportowy „SPARTAN” è Stawiamy żagle demokracji è Koronowo è 15 145,00 zł
Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Kikół è „Odkryć nieznane, przypomnieć zapomniane” - szlaki turystyczne i ścieżka dydaktyczna po gminie Kikół è Kikół è 9 060,00 zł
Stowarzyszenie Litewskiej Kultury Etnicznej w Polsce è Dziedzictwo kulturalne łączy ludzi i pokolenia è Puńsk è 15 086,00 zł
Towarzystwo Przyjaciół Gminy Szemud è „Biesiada Kaszubska” śpiewnik przyśpiewek i gawęd z gminy Szemud è Szemud è 13 583,00 zł
Stowarzyszenie „Ziemia Leżajska” è Powiat obywatelski è Leżajsk è 15 000,00 zł
Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych „Pomóżmy sobie sami” è Jutro my będziemy radzić?! è Olecko è 11 563,00 zł
Fundacja Rozwoju Społecznego „Nad Symsarną”, Warmińsko-Mazurski Fundusz Lokalny è Przedsiębiorczość za pan brat ze środowiskiem è Lidzbark Warmiński è 15 090,00 zł
Ośrodek Edukacji Ekologicznej i Gospodarczej è Kurs Towaroznawstwa Zielarskiego è Łęgi è 15 180,00 zł
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Dobry Start” w Kruszynie è Kruszyn, ci to Kruszyn è Kruszyn è 15 090,00 zł
Stowarzyszenie „Hobbiton” è Uczymy się è Sierakowo Sławieńskie è 15 202,00 zł
„Koalicja dla Młodych” przy Białobrzeskim Towarzystwie Kulturalnym è „Kropelka” è Białobrzegi è 9 400,00 zł
Stowarzyszenie „Nasza Wieś” è „Plantacja” è Frączki è 15 044,00 zł
Zarząd Miejsko- Gminny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Wieruszowie Kolo przy Szkole Podstawowej w Pieczyskach è „Na przekór nudzie” è Wieruszów è 14 578,00 zł
Caritas Parafii p.w. Św. Jana Chrzciciela w Trzciance è Aktywność kluczem do pracy è Trzcianka è 15 190,00 zł
Kaszubski Instytut Rozwoju è Aktywna jesień życia! è Kościerzyna è 8 777,00 zł
Caritas Diecezji Sosnowieckiej; Centrum Młodzieżowe Tlen w Wojkowicach è Klub Beskid- trotera è Wojkowice è 12 384,40 zł
Stowarzyszenie Agroturystyczne „Kraina Kugla” è Galeria-Wierzbowa Kraina Kugla è Przedbórz è 14 323,00 zł
Stowarzyszenie Gminna Szkoła Reymontowska è „Przyjechaliśmy z różnych stron, teraz tu jest nasz dom” è Witoszyce è 15 000,00 zł
Krakowska Kongregacja Kupiecka Oddział Terenowy w Myślenicach è „Wielkanocne spotkanie Myśleniczan” è Myślenice è 12 485,00 zł
Fundacja Pokolenia è Jeden kłos - razem dla wspólnej sprawy è Pelplin è 15 005,00 zł
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamieńskie Młyny è „Przedszkole w Kamieńskich Młynach” è Kamieńskie Młyny è 11 350,00 zł
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ECEAT- Poland- Europejskie Centrum Rolnictwa Ekologicznego i Turystyki, Polska è „Ekologizacja rolnictwa i turystyki wiejskiej szansą dla przyrody i mieszkańców powiatu 
kamiennogórskiego” è Bukówka è 15 060,00 zł
Stowarzyszenie na Rzecz Wzajemnej Pomocy oraz Rozwoju Kultury i Oświaty na Wsi è Stawiamy na wspólne działanie - a świetlica powstanie è Tulce è 14 600,00 zł
Katolickie Stowarzyszenie „Dom na skRAJu” è „Pstryk” è Pieniężno è 4 200,00 zł
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Środowiskowe Ognisko Wychowawcze „Iskierki” è „Agresji staw czoło” è Strzegom è 10 593,00 zł
Dęblińskie Stowarzyszenie Gospodarcze è „Dębliniak - dębliniakowi” - rozwój informacji lokalnej i pomocy obywatelskiej è Dęblin è 14 588,00 zł
Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno - Ekologicznych „Animare” è „Warsztaty rękodzielnicze, kuchnia regionalna sposobem na atrakcyjniejszą ofertę agroturystyczną, dłuższy 
sezon turystyczny” è Łęki Dukielskie è 13 320,00 zł
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy è Klub Interwencji Społecznej è Połczyn Zdrój è 3 798,00 zł
Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej è „Zbieramy dla zmiany” è Biłgoraj è 15 060,00 zł
Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Publicznemu Gimnazjum w Wińsku i Jego Młodzieży è Czerpanie z natury, czyli przyroda nie tylko na papierze è Wińsko è 14 950,00 zł
Stowarzyszenie Przyjaciół Regulic i Nieporazu è „Muzeum bez Murów w Alwerni”- jako forma prezentacji lokalnego dziedzictwa przyrodniczego  i kulturowego efektem 
współdziałania różnych środowisk społecznych na rzecz lokalnego rozwoju è Regulice è 14 885,00 zł
Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Brzostek è Dziedzictwo kulinarne i lokalne produkty rolne- szansą na rozwój gminy Brzostek è Brzostek è 15 142,00 zł
Stowarzyszenie „Przyjazna Edukacja” è Rozejrzyj się wkoło- mamy się czym pochwalić! è Złotów è 13 347,00 zł
Stowarzyszenie Edukacyjne „Szansa” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie è „My też potrafimy segregować” è Zakliczyn è 15 142,00 zł
Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejsko-Gminny Stowarzyszenie Charytatywne w Kolbuszowej è I Gminny Festiwal Piosenki Dzieci i Młodzieży „Następcy Janka 
Muzykanta” w Kolbuszowej è Kolbuszowa è 12 172,00 zł
Radlińskie Biuro Porad Obywatelskich (RBPO) è Więcej wiedzieć - lepiej żyć: poradnictwo obywatelskie szansą dla mieszkańców Radlina è Radlin è 6 730,00 zł
Stowarzyszenie „Przyszłość” è „Żyją wśród nas, a nie obok nas” è Sławki è 9 110,00 zł
Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjno-Teatralne è „Raz, dwa, trzy - akcja!” - projekt na kontynuację działalności Pracowni Filmu na Stacji Szamocin è Szamocin è 14 500,00 zł
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży Przy Parafii Najświętszego Zbawiciela w Rykach è Stworzenie sekcji Wolontariatu i Sekcji Teatralnej: Doskonalenie 
warsztatu muzycznego è Ryki è 14 464,00 zł
Stowarzyszenie Kobiet na Rzecz Środowiska Wiejskiego è Student z naszej wsi è Samostrzel è 5 651,00 zł
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „PRZYSZŁOŚĆ” w Mieczach è Nie zamykajmy się w swojej „skorupce” idźmy w przyszłość razem è Miecze è 10 415,00 zł
Mazowiecki Oddział Regionalny Towarzystwa ALTUM è Porozumienie Na Rzecz Trzeźwości è Szydłowiec è 15 030,00 zł
Fundacja Kultury Ziemi Sandomierskiej è Program Edukacji Artystycznej Młodzieży „Kotłownia Artystyczna” è Sandomierz è 15 018,00 zł
Oddział Lokalny Małopolskiego Forum Edukacji Europejskiej w Kluczach è W czystym środowisku - ekologiczna odnowa wsi jurajskiej è Klucze è 15 007,00 zł
Stowarzyszenie „Wspólna Dobra” è Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego we wsi Wołoczkowo è Wołczkowo è 15 200,00 zł
Cybińskie Stowarzyszenie Rozwoju PRO-EKO è „Kłopot bez kłopotu” Rozwój i wspieranie budowy demokratycznych struktur wśród mieszkańców „bocianiej wioski” 
è Cybinka è 15 175,00 zł
Ochotnicza Straż Pożarna w Będkowicach è Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców i eliminowanie patologii- aktywizacja środowiska wiejskiego è Będkowice
è 15 151,00 zł
Towarzystwo Przyjaciół Opatówka è Nasze czasopismo „OPATOWIANIN” è Opatówek è 5 000,00 zł
Szkolne Koło Ligi Obrony Kraju przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej è Lokalna Akademia Dziennikarska è Sucha Beskidzka è 14 735,00 zł
Gminne Stowarzyszenie Partnerskie „PARTNER” è FOLK ART. KOMPRACHCICE 2004 - Program Odtwarzania Dziedzictwa Kulturowego è Komprachcice è 15 000,00 zł
Towarzystwo Miłośników Krosnowic è Rankowo, czyli Krosnowice. IV Spotkanie Pierwszych Osadników Wsi Krosnowice è Krosnowice è 7 805,00 zł
Parafialny Zespół „Caritas” è „Skaryszew Wstępami słynie” è Skaryszew è 1 500,00 zł
Szkolne Koło Ligi Obrony Kraju przy Szkole Podstawowej nr 5 w Zawoi Gołyni è Na rowerze zdrowo i bezpiecznie è Zawoja è 15 020,00 zł
Teatr „KOTELIOTY” - Regionalne Towarzystwo Historyczne w Czaplinku è Pieśni zbieramy, pieśni è Czaplinek è 12 874,00 zł
Stowarzyszenie „Lepsze Jutro” è „Bądźmy razem” è Kamień Krajeński è 14 630,00 zł
Stowarzyszenie ONJATY è „Mamo, tato, babciu, dziadku- pobawcie się razem z nami!” Projekt Bukowieckiego Centrum Gier i Zabaw Tradycyjnych è Bukowiec è 15 660,00 zł
Żar+Ptak Stowarzyszenie Działań Twórczych i Terapeutycznych è „Dobra Miejsce”- rozruch Pracowni Działań Twórczych w Halinowie è Kalonka è 15 000,00 zł
Stowarzyszenie „Wspólnota Myślenice” è Raport z cyfrowej przestrzeni è Myślenice è 15 145,00 zł
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Fundacja Rozwoju Miasta i Gminy Lubawka „Brama Lubawska” è Piknik ekologiczno- wędkarski „Jedziemy na Bukówkę” è Lubawka è 12 570,50 zł
Fundacja Pomocy Szkole im. E. Machniewicza è Czas wolny nie znaczy stracony è Góra è 15 000,00 zł
Stowarzyszenie na Rzecz Ratowania Zabytkowych Cmentarzy w Gminie Cekcyn - „Światło” è „Non omnis moriar” è Wysoka è 2 450,00 zł
Społeczne Stowarzyszenie Wiejskie „Okolice” è „Akademia teatralno-filmowa” warsztaty dla uczniów klas IV-VI za Szkoły Podstawowej w Osolinie è Osolin è 5 042,00 zł
Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Mieszkańców Polesia Lubelskiego è Bogactwo kulturowe regionu szansą na rozwój wiejskiej gminy è Podedwórze è 15 010,00 zł
Ochotnicza Straż Pożarna w Woliborzu è Wypalaj glinę, nie łąki! è Wolibórz è 15 000,00 zł
Towarzystwo Rozwoju Gminy Dobrcz è „Rękodzielnicza kuźnia pomysłów!” è Dobrcz è 12 830,00 zł
Stowarzyszenie „Porozumienie dla Zielonki” è „Tak jak w ETON” è Zielonka è 12 950,00 zł
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pomieczyńska Huta è Zapraszamy na Kaszuby è Pomieczyno è 9 166,00 zł
Stowarzyszenie „Homo Homini” è „Wędrujące przedszkole” è Chełmża è 14 157,00 zł
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lipskiej „Powiśle” w Lipsku è „Czary Mary Ziemi Lipskiej” è Lipsko è 15 044,00 zł
Ochotnicza Straż Pożarna è Otwórzmy siebie dla innych è Wąwał è 15 000,00 zł
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Oddział Parafialny w Garnku è „Dawniej i dziś - wędrówka po śladach lokalnej kultury i historii” è Garnek è 5 885,00 zł
Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego è „Dobra moneta stypendysty”- program na rzecz rozwoju funduszu stypendialnego è Wieluń è 15 070,00 zł
Stowarzyszenie Przyrodniczo - Kulturalne „Niebórz” è Świetlica otwarta! è Niebórz è 15 029,00 zł
Stowarzyszenie Communio in Christo w Skarszewach oddział terenowy è Młodzieżowa Inicjatywa Medialna Światło w Skarszewach è Skarszewy è 7 205,00 zł
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agrafkamuzyczna - STYPENDYŚCI w roku szkolnym 2002/2003

è fortepian 
Maciej Gański (18 lat, nominowany przez Fundusz Lokalny Regionu Elbląskiego)
Rafał Kobyliński (13 lat, nominowany przez Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika z Bystrzycy Kłodzkiej)
Radosław Kurek (18 lat, nominowany przez Lokalną Fundację Filantropijną Projekt z Kwidzyna)
è instrumenty smyczkowe
Izabela Bławat (skrzypce,14, nominowana przez Fundusz Lokalny Regionu Elbląskiego),
Maksymilian Cybowski (skrzypce, 14 lat, nominowany przez Fundację Rozwoju Społecznego „Nad Symsarną” z Lidzbarka Warmińskiego), 
Tomasz Daroch (wiolonczela, 13 lat, nominowany przez Lokalny Fundusz Roku 2000 z Tomaszowa Mazowieckiego), 
Magdalena Filipczak (skrzypce, 17 lat, nominowana przez Fundusz Lokalny Regionu Elbląskiego),
Olga Piskórz (skrzypce, 12 lat, nominowana przez Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika z Bystrzycy Kłodzkiej)
è instrumenty dęte
Dominik Jastrzębski (klarnet, 19 lat, nominowany przez Fundację Rozwoju Społecznego „Nad Symsarną” z Lidzbarka Warmińskiego),
Rafał Kos (saksofon, 17 lat, nominowany przez Raciborski Fundusz Lokalny),
Paulina Kruk (flet, 17 lat, nominowana przez Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego i Filantropii z Kielc),
Katarzyna Raszka (fagot, 19 lat, nominowana przez Raciborski Fundusz Lokalny),
Tadeusz Słoniak (flet, 17 lat, nominowany przez Stowarzyszenie na rzecz Fundacji Rozwoju Społecznego z Rzeszowa),
Michał Szerszeń (klarnet, 20 lat, nominowany przez Raciborski Fundusz Lokalny),
Alicja Szlempo (saksofon, 18 lat, nominowana przez Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika z Bystrzycy Kłodzkiej)
è akordeon i gitara
Marek Majcher (akordeon, 17 lat, nominowany przez Stowarzyszenie na rzecz Fundacji Rozwoju Społecznego z Rzeszowa),
Bartosz Mrugacz (gitara klasyczna, 15 lat, nominowany przez Sokólski Fundusz Lokalny)
Justyna Nakraszewicz (gitara klasyczna, 13 lat, nominowana przez Raciborski Fundusz Lokalny),
Piotr Płuska (akordeon, 18 lat, nominowany przez Fundusz Roku 2000 z Tomaszowa Mazowieckiego)



Ponadto Komisja Stypendialna przyznała nagrodę specjalną Agrafki Muzycznej 
Maćkowi Kanikowi, stypendyście Agrafki; nagroda specjalna polega na umożliwieniu 
konsultacji indywidualnych i udziału w warsztatach Agrafki Muzycznej 

STYPENDYŚCI w roku szkolnym 2003/2004

Stypendia Agrafki Muzycznej na rok 2003/2004 w formie:
- 250 zł miesięcznie w roku szkolnym 2003/2004 
(dziesięć miesięcy z wyrównaniem od września)
- udział w dziesięciodniowych warsztatach muzycznych wiosną 2004:
è fortepian
Andrzej Busse (nominator: Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika z Bystrzycy Kłodzkiej)
Aleksander Dębicz (Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika z Bystrzycy Kłodzkiej)
Tomasz Śliwiński (Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika z Bystrzycy Kłodzkiej)
Krzysztof Trzaskowski (Sokólski Fundusz Lokalny)
è skrzypce
Bartłomiej Ciastoń (Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika z Bystrzycy Kłodzkiej)
Maksym Dondalski (Fundacja Rozwoju Społecznego „Nad Symsarną” z Lidzbarka 
Warmińskiego)
Aleksandra Rytwińska (Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika z Bystrzycy Kłodzkiej)
Maxima Sitarz (Fundusz Lokalny Regionu Elbląskiego)
Maciej Strzelecki (Szczecineckie Centrum Inicjatyw Społecznych - Społeczny Kapitał 
Przyszłosci)
è wiolonczela
Julia Kisielewska (Sokólski Fundusz Lokalny)
Mikołaj Konopelski (Raciborski Fundusz Lokalny)
Adam Krzeszowiec (Raciborski Fundusz Lokalny)
è instrumenty dęte
Piotr Duda (trąbka, Stowarzyszenie na rzecz Fundacji Rozwoju Społecznego w Rzeszowie)
Władysław Margulec (klarnet, Fundusz Lokalny Regionu Elbląskiego)
Mariusz Moćko (flet, Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego i Filantropii z Kielc)
Monika Sęk (obój, Raciborski Fundusz Lokalny) 
è akordeon
Maciej Frąckiewicz (Sokólski Fundusz Lokalny)
Bogumiła Kwiatkowska (Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika z Bystrzycy Kłodzkiej)
Paweł Zagańczyk (Nidzicki Fundusz Lokalny)
è perkusja
Alina Szymczyk (Raciborski Fundusz Lokalny)
Aleksandra Wasik (Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika z Bystrzycy Kłodzkiej)

Dodatkowych dziewięć stypendiów warsztatowych Agrafki Muzycznej, dzięki 
którym poniżej wymienione osoby będą mogły wziąć udział w warsztatach Agrafki 
Muzycznej 2003/2004:

Anna Bienek (klarnet, Fundusz Lokalny RAMŻA z Czerwionki-Leszczyny)
Miłosz Boguszewski (trąbka, Stowarzyszenie na rzecz Fundacji Rozwoju Społecznego 
w Rzeszowie)

Natalia Chybiak (wiolonczela, Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika z Bystrzycy Kłodzkiej)
Dorota Kasterska (flet, Lokalny Fundusz Roku 2000 z Tomaszowa Mazowieckiego)
Karolina Matuszkiewicz (skrzypce, Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika z Bystrzycy 
Kłodzkiej)
Agata Raatz (skrzypce, Fundusz Lokalny Regionu Elbląskiego)
Agnieszka Ryszczuk ( flet, Sokólski Fundusz Lokalny)
Agata Szymczewska (skrzypce, Szczecineckie Centrum Inicjatyw Społecznych
- Społeczny Kapitał Przyszłosci) 
Kamila Wąsik (skrzypce, Fundusz Lokalny Regionu Elbląskiego)

Najlepsi stypendyści Agrafki Muzycznej 2002/2003, którzy otrzymali 
zindywidualizowane stypendia w roku szkolnym 2003/2004:

Maksymilian Cybowski (skrzypce, Fundacja Rozwoju Społecznego „Nad Symsarną”
z Lidzbarka Warmińskiego)
Tomasz Daroch (wiolonczela, Lokalny Fundusz Roku 2000 z Tomaszowa Mazowieckiego)
Bartosz Mrugacz (gitara, Sokólski Fundusz Lokalny)
Olga Piskórz (skrzypce, Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika z Bystrzycy Kłodzkiej)

agrafka - STYPENDYŚCI w roku szkolnym 2002/2003

è Oktawian Anuszkiewicz (miejsce zamieszkania: Domaszków, wiek: 17 lat, 
nominowany przez Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika z Bystrzycy Kłodzkiej, 
mieszka w domu dziecka, dziedzina zainteresowań i osiągnięć: mistrz warcabów 
100-polowych)
è Daniel Działa (Bieliny, 16 lat, nominowany przez Stowarzyszenie Rozwoju 
Lokalnego i Filantropii z Kielc, literatura, teatr, języki angielski i rosyjski)
è Grzegorz Golonka (Kielce, 17 lat, nominowany przez Stowarzyszenie Rozwoju 
Lokalnego i Filantropii z Kielc, fizyka i elektronika)
è Maciej Kanik (Czarna, 13 lat, nominowany przez Stowarzyszenie na rzecz 
Fundacji Rozwoju Społecznego w Rzeszowie, wyjątkowy talent pianistyczny)
è Krzysztof Koman (Biłgoraj, 16 lat, nominowany przez Fundusz Lokalny Ziemi 
Biłgorajskiej, malarstwo i historia sztuki)
è Jakub Kowalski (Racibórz, 17 lat, nominowany przez Raciborski Fundusz Lokalny, 
genetyka, biologia molekularna, informatyka i literatura)
è Aleksandra Kuna (Frampol, 10 lat, nominowana przez Fundusz Lokalny Ziemi 
Biłgorajskiej, wybitny talent szachowy)
è Piotr Marek (Rogóżno, 18 lat, nominowany przez Stowarzyszenie na rzecz Fundacji 
Rozwoju Społecznego w Rzeszowie, informatyka, pisanie programów komputerowych)
è Łukasz Michałowski (Glinnik, 18 lat, nominowany przez Lokalny Fundusz Roku 2000 
z Tomaszowa Mazowieckiego, języki rosyjski i angielski)
è Gabriela Rubin (Racibórz, 15 lat, nominowana przez Raciborski Fundusz Lokalny, 
rysunek, literatura)
è Grzegorz Sikorski (Lądek Zdrój, 14 lat, nominowany przez Fundusz Lokalny 
Masywu Śnieżnika z Bystrzycy Kłodzkiej, malarstwo)
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è Paweł Skrzyński (Rzeszów, 17 lat, matematyka, nominowany przez 
Stowarzyszenie na rzecz Fundacji Rozwoju Społecznego w Rzeszowie, fizyka, 
chemia, informatyka)
è Piotr Żółtak (Nidzica, 18 lat, nominowany przez Nidzicki Fundusz Lokalny, historia)
è Filip Żukiewicz (Szczecinek, 16 lat, nominowany przez Szczecineckie Centrum 
Inicjatyw Społecznych - Społeczny Kapitał Przyszłosci, fizyka i astronomia)

STYPENDYŚCI w roku szkolnym 2003/2004
Rafał Stępień (nominator - Fundusz Lokalny Powiatu Leżajskiego)
Beata Fołtyn (Białobrzegi Radomskie - Fabryka Inicjatyw - Fundusz Młodych)
Marzena Bogusławska (Sokólski Fundusz Lokalny)
Anna Fieducik (Szczecineckie Centrum Inicjatyw Społecznych - Społeczny Kapitał 
Przyszłosci)
Marcin Kociołek (Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika z Bystrzycy Kłodzkiej)
Marta Apanowicz (Sokólski Fundusz Lokalny)
Aleksandra Kuna (Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej)
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konkursotytuł”dobroczyńcaroku”
Laureaci konkursu za 2002 rok

Kategoria: Edukacja i oświata
è Tytuł „Dobroczyńca Roku 2002” è LEVI STRAUSS POLAND SP. Z O.O. z Warszawy

Kategoria: Ekologia
è Wyróżnienie w Konkursie o tytuł „Dobroczyńca Roku 2002”
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-ASENIZACYJNE „ASTWA” SP. Z O.O. z Białegostoku

Kategoria: Kultura i sztuka
è Tytuł „Dobroczyńca Roku 2002” è GOSPODARCZY BANK SPÓŁDZIELCZY W BARLINKU

Kategoria: Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
è Tytuł „Dobroczyńca Roku 2002” è ERNST&YOUNG z Warszawy
è Tytuł „Dobroczyńca Roku 2002” è FUNDACJA „WARTA” z Warszawy
è Wyróżnienie w Konkursie o tytuł „Dobroczyńca Roku 2002”
PILICKA TELEFONIA SP. Z O.O. z Radomia
è Wyróżnienie w Konkursie o tytuł „Dobroczyńca Roku 2002”
ZAKŁAD ENERGETYCZNY BIAŁYSTOK S.A. z Białegostoku

Kategoria: Wolontariat pracowniczy
è Tytuł „Dobroczyńca Roku 2002”
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE S.A. W KRAKOWIE
è Wyróżnienie w Konkursie o tytuł „Dobroczyńca Roku 2002” CARLSBERG OKOCIM 
S.A. z Warszawy
è Wyróżnienie w Konkursie o tytuł „Dobroczyńca Roku 2002”
BANANA SPLIT POLSKA SP. Z O.O. z Warszawy

Nagroda Specjalna
è Tytuł „Dobroczyńca Roku 2002” è PUDLISZKI S.A. z Pudliszek

atlaszłotegowieku
33 organizacje i instytucje wybrane do Atlasu Złotego Wieku

è Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA - Lublin
Dodać życia do lat - warsztaty i książka dla osób pracujących z  ludźmi starszymi
è Towarzystwo Uniwersytet Trzeciego Wieku w Poznaniu
Aktywny Senior - program aktywizacji społecznej, fizycznej i  intelektualnej 
Seniorów - członków UTW
è Uniwersytet Trzeciego Wieku  -Stargard Szczeciński
Inicjatywa Społeczna na Rzecz Domu Dziecka nr 2
è Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji  - Subkowy
 Klub Seniora „Radość” Niepełnosprawny wśród nas
è Klub Seniora „Złota Strzecha” – Barlinek
„Starość bez granic”
è Klub Seniora w Biskupicach Radłowskich
Klub seniora
è Gminny Ośrodek Kultury - Jedwabno
II Święto Ziemniaka i Kapusty
è Knyszyński Ośrodek Kultury
Konkurs - przegląd haftów i koronek regionalnych
è Centrum Kultury i Rekreacji - Lądek Zdrój
„Czas Ocalony” - publikacja zbioru wspomnień i dokumentów
è Gimnazjum w Latowiczu z Oddz. w Wielgolesie
Program Edukacji Regionalnej
è Publiczne Gimnazjum - Solec n/Wisłą
Kółko charytatywne
è Wiejskie Centrum Szkolenia i Wspierania Rolników przy Szkole Podstawowej w Ulowie
Seniorzy w rozmiłowywaniu młodego pokolenia w Dziedzictwie Ojców
è Stowarzyszenie Dobroczynne „Razem”
Centrum Aktywizacji Osób Starszych
è „BETEL” Federacja Wspólnot – Częstochowa
Wspólnota Młodych Duchem- „BETEL”
è Zespół Ludowy „Wronowianki” 
Śpiew i taniec utworów ludowych z Kresów
è Polski Komitet Pomocy Społecznej - Zarząd Miejski w Tczewie
„Ludzie starsi w Xxi wieku”
è Bielańskie Centrum Pomocy Społecznej - Warszawa
Organizowanie wsparcia dla chorych na chorobę alzheimera i ich opiekunów
è Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie 
Prowadzenie placówki dziennego pobytu dla osób z chorobą Alzheimera
è Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona 
„Zrób to sam - bądź aktywny na co dzień”
è Towarzystwo Dobroczynności w Kielcach
W służbie człowieka starszego i niepełnosprawnego
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è  Stowarzyszenie Samotnych Rencistów, Emerytów i Inwalidów 
Zorganizowanie schroniska
è Fundacja „Emeryt” - Warszawa
Pomóżmy sobie wzajemnie
è Stowarzyszenie Samopomocowe Rada Seniorów dz. Antoniuk 
Działalność wydawnicza, Aktywizacja osób starszych, niepełnosprawnych 
è  Dom Pomocy Społecznej „Kombatant”- Olsztyn 
Wojewódzka Spartakiada Domów Pomocy Społecznej
è Dzienny Dom Pomocy Społecznej – Jędrzejów
Projekt profilaktyczno-edukacyjny „Razem lepiej”- profilaktyka problemów 
alkoholowych wśród ludzi starszych
è  Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” w Kraśniku
„Ferie wspierających się serc”  
è Dom Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim
Zespół „Echo Jesieni”
è MOPS- Rzeszów
Seniorzy Dzieciom – Dzieci Seniorom
è Miejski Ośrodek Kultury - Klub SENIORA SREBRNY WŁOS
Zlot Zespołów Artystycznych Klubów Seniora
è Dzienne Centrum Aktywności  - Besko
„Taki duży, taki mały”, „Koncert”,  „W zdrowym ciele, zdrowy duch”
è OPS w Pniewach
Problemy osób starszych i próby ich rozwiązania w środowisku lokalnym
è Ośrodek Usług Społecznych „NOA”
Kluby Aktywnego Seniora „AS”
è Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Aktywizacja Seniorów - „Projekt AS”

dialogdlaprzyszłości - Konkurs PANGEA

Konkurs literacki
è Ex equo dwie I nagrody w wysokości 500 zł oraz prenumeraty Zeszytów 
Literackich - Magdalena Neuberg z Przeworska, Katarzyna Templin z Kwidzyna 
è II nagroda (zestaw książek i płyt CD) - Łukasz Necio z Kamińska 
è III nagroda (zestaw książek i płyt CD) - Agnieszka Chołodowska ze Złotowa 

è Ponadto Jury postanowiło przyznać wyróżnienia (nagrody ufundowane przez 
redakcje „Zeszytów Literackich” oraz „Filipinki”) następującym osobom:
Maria Zięciak z Mysłowic, Konrad Baran z Maszkienic, Magdalena Guziejko
z Białegostoku, Maciej Lis z Nowego Sącza 
Konkurs plastyczny
è Dwie I nagrody ex equo po 500 zł oraz nagrody rzeczowe:
Anna Kamińska z Łodzi, Dominika Stankowska ze Strzyżewa 

è Dwie II nagrody ex equo - zestawy albumów i płyt CD:
Dorota Fidziukiewicz z Krynek , Artur Perz ze Strzyżewa 

è Ponadto zostały przyznane wyróżnienia (nagrody rzeczowe ufundowane przez 
Ambasadę USA w Warszawie oraz Business Centre Club) następującym osobom:
Ewa Bolesta z Ustroni , Aleksandra Czop z Zawiercia , Ewa Borys z Olsztyna, 
Katarzyna Templin z Kwidzyna, Angelika Jędrocha z Czarnej

Konkurs fotograficzny
è Dwie I nagrody ex equo, po 500 złotych oraz nagrody rzeczowe: 
Krzysztof Szewczyk z Katowic, Przemysław Baster z Krakowa
è II nagroda (zestaw albumów i płyt CD) - Ireneusz Borowski z Zabrza 
è III nagroda (zestaw albumów i płyt CD) - Paweł Wocal z Żar 

Ponadto przez PROFILAB zostały przyznane nagrody specjalne następującym 
osobom - Michał Pańczyk z Warszawy, Maria Kowalska z Brzeźna 

Konkurs dla klas szkolnych
è I nagroda (wycieczka szlakami wielokulturowości w Warszawie oraz nagrody 
rzeczowe) - Grupa Infosystem z Gimnazjum Publicznego w Kaliszu Pomorskim 

è Pozostałym 5 pracom nadesłanym na konkurs postanowiono przyznać wyróżnienia 
(nagrody rzeczowe: zestawy książek, albumów, płyt CD itp. Ufundowanych m.in. 
przez Fundację Komunikacji Społecznej oraz wydawnictwo Media Styl):
Publiczne Gimnazjum nr 2 w Małkini Górnej
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Kwidzynie
LO im. Władysława Jagiełły w Płocku
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim (grupa 1)
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim (grupa 2)

pracowniaumiejętności
Uczestnicy programu Pracownia Umiejętności (dotacje wypłacane 
bezpośrednio przez Polską Telefonię Cyfrową Sp. z o.o.)

Koalicja Młodzi Razem: Stowarzyszenie Ekologiczno - Kulturalne ZIARNO - Grzybów
Koalicja dla Młodych: Białobrzeskie Towarzystwo Kulturalne - Białobrzegi
Koalicja Budowanie Świata na Tak: Stowarzyszenie Centrum Młodzieży Arka – Radom 
Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika – Stara Bystrzyca 
Gołdapski Fundusz Lokalny - Gołdap
Fundusz Lokalny Miasta Szczecinek - Szczecinek
Nidzicki Fundusz Lokalny - Nidzica
Sokólski Fundusz Lokalny - Sokółka
Lokalna Fundacja Filantropijna Projekt - Kwidzyn
Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej - Biłgoraj
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dialogdlaprzyszłości - uczestnicy programu

organizacja è miejscowość è tytuł projektu è kwota dotacji

duże granty   
Białostocki Ośrodek Badań i Inicjatyw Społecznych è Białystok è Złota Macewa è 28 000
Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej è Warszawa è Nasza wspólna przeszłość – uczniowie adoptują zabytki è 38 000
Miejskie Centrum Kultury è Leżajsk è Dni Kultury Żydowskiej è 28 000
Muzeum Ziemi Złotowskiej è Złotów è Góra Żydowska w Złotowie – miejscem pamięci è 20 500
Ostródzkie Stowarzyszenie Kulturowe Sasinia è Ostróda è Mazurska Wieża Babel – Dialog – Tolerancja – Zrozumienie è 20 000
Ośrodek Brama Grodzka – teatr NN è Lublin è Zapomniana przeszłość – wielokulturowe tradycje Lubelszczyzny è 45 000
Skwierzyńskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego è Skwierzyna è Przywrócić pamięć è 26 500
Stowarzyszenie Grupa Studnia O. è Warszawa è Taniec opowieści - Chasydzi Piaseczna è 14 451
Stowarzyszenie Olszówka è Bielsko-Biała è Wielokulturowość w Karpatach è 45 000
Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych è Poznań è Polacy i Żydzi – Próba Rozmowy è 37 000
Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny è Warszawa è Poszukiwanie wspólnego dziedzictwa Polaków, Żydów i Ukraińców è 45 000
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę è Warszawa è Ballada o Szydłowcu è 45 000
Towarzystwo Ratowania Dziedzictwa Kulturowego Kresów Dawnych i Obecnych Ojcowizna è Węgorzewo è Obcy wśród obcych – swojacy wśród swoich è 20 000
         
małe granty        
Federacja Inicjatyw Oświatowych è Warszawa è Wielokulturowość w Małej Szkole è 3 825
Fundacja Sokólski Fundusz Lokalny è Sokółka è Sokółka – nasze miasto è 4 000
Gimnazjum nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej è Bystrzyca Kłodzka è Ocalić od zapomnienia è 4 000
Gimnazjum Nr 2 w Tomaszowie Lubelskim è Tomaszów Lubelski è Oni mieszkali wśród nas è 2 650
Stowarzyszenie Edukacji Artystycznej Ślad è Warszawa è Między stadionem a Placem Hallera è 14 451
Stowarzyszenie Villa Sokrates è Krynki è Krynki starozakonnych è 4 000
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział Bieszczadzki è Ustrzyki Dolne è Dokumentacja cmentarzy żydowskich w Bieszczadach è 4 000
Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Izraelskiej w Kołobrzegu è Kołobrzeg è Haverim – PrzyjacieleDni Tolerancji è 5 240 
Wodzisławskie Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Europejskiej è Wodzisław Śląski è Dzieje Wodzisławskich Żydów è 3 950
Zespół Szkół im X. Dunikowskiego w Zawierciu, Szkolny Klub Europejski è Zawiercie è Był świat, jest... è 2 000

vademecumdarczyńcy - prezentacje dla przedsiębiorców zorganizowane w 2003 r.

miejsce è data è liczba osób è partnerzy/media
WROCŁAW Hotel Qubus è 12 marca è 25 
SZCZCZECINEK Restauracja „Jolka” è 2 kwietnia è 40 è Fundusz Lokalny Miasta Szczecinek, Urząd Miasta Szczecinek / Patronat medialny: Kurier Szczeciński,TV Zachód, 
Radio Koszalin, Głos Pomorza
SZCZECIN Hotel Radisson è 3 kwietnia è 80 è Północna Izba Gospodarcza, Rada Miasta Szczecina / Media: TV Gryf, Kurier Szczeciński, Gazeta Wyborcza
OPOLE Hotel Mercure è 13 maja è 40 è Patronat Honorowy: Prezydent Miasta Opole, Urząd Marszałkowski / Patronat medialny: Radio Opole, obecność Radio Plus
LUBLIN Hotel Unia Lublin è 29 maja è 80 è Partonat Honorowy: Prezydent Miasta Lublin / Media: lokalne stacje radiowe
STARGARD SZCZECIŃSKI Centrum Kultury è 14 października è 35 è Patronat Honorowy: Prezydent Miasta Stargard / Patronat medialny: Polskie Radio O/Szczecin, 7 dni Stargardu
PŁOCK Aula Ratusza Miejskiego è 19 listopada è 40 è Patronat Honorowy: Prezydent Miasta Płocka / Patronat medialny: Gazeta Wyborcza, Radio Plus
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