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Chcemy, aby ludzie organizowali się wokół ważnych społecznie spraw
i potrafili działać razem.

W ostatnich latach Akademia koncentrowała się na
budowaniu stabilności finansowej, zróżnicowaniu źródeł
finansowania prowadzonych działań, natomiast w 2006 roku
więcej uwagi poświęciliśmy na sprawy programowe.
We współpracy z zespołem wolontariuszy McKinsey
przeprowadziliśmy analizę Trzeciego Sektora z perspektywy
segmentów rynku, w których działa Akademia, a następnie
uporządkowaliśmy strukturę programową stowarzyszenia.
Postanowiliśmy skoncentrować się na sześciu obszarach
programowych: rozwój społeczności lokalnych, aktywność
młodzieży, aktywność osób starszych, społeczne
zaangażowanie biznesu, przedsiębiorczość społeczna
i nowoczesna filantropia. Wypracowaliśmy nową misję
Akademii, która brzmi: „Inspirujemy. Pomagamy działać”.

Paweł Łukasiak
prezes Zarządu

W niniejszym raporcie szczegółowo przedstawiamy działania
i rezultaty programów prowadzonych przez Akademię
w 2006 r. Poniżej, chciałbym krótko zarysować najważniejsze
osiągnięcia w tym okresie.
Przeprowadziliśmy ewaluację Programu Rozwoju Filantropii
Lokalnej, podsumowując rezultaty naszej dotychczasowej
współpracy z funduszami lokalnymi w Polsce. Wspierane
przez Akademię fundusze zebrały dotychczas łącznie prawie
6 mln złotych na kapitał żelazny, a także przyznały ponad
2,2 tys. dotacji i 4,5 tys. stypendiów na łączną kwotę ok. 8,5
mln zł. W 2006 r. Sieć Funduszy Lokalnych przyjęła 8 nowych
członków – stając się silną platformą zdolną do prowadzenia
programów o zasięgu ogólnopolskim.
Realizując program „Działaj Lokalnie”, wiele wysiłku
włożyliśmy w budowanie i rozwijanie sieci Lokalnych
Organizacji Grantowych, które na poziomie regionów
przyznają dotacje na projekty aktywizujące mieszkańców.
W 2006 r. sieć zwiększyła liczbę członków z 30 do 45.
Dotychczas ze środków programu przyznano 1 441 dotacji
na sumę 9, 48 mln zł.
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Rozwijaliśmy programy młodzieżowe. W 2006 r.
przeprowadziliśmy pierwsze w Polsce kompleksowe badanie
rynku stypendiów, rozpoczęliśmy realizację czwartej edycji
„Pracowni Umiejętności” – od początku realizacji programu
grupy młodzieżowe zrealizowały już 654 projekty, na które
otrzymały dotacje o łącznej wartości ok. 940 tys. zł.
Zrealizowaliśmy 9. edycję ogólnopolskiego Konkursu o tytuł
“Dobroczyńca Roku” i rozpoczęliśmy przygotowanie do
10. jubileuszowej edycji. Dotychczas wyróżnienia zostały
przyznane 112 przedsiębiorstwom, a w kampaniach
promujących ideę konkursu wyemitowano 900 spotów
telewizyjnych i radiowych.

Akademia, uczestnicząc w programie „Budujemy nowy
Lisków”, zebrała cenne doświadczenia krajowe i zagraniczne
w zakresie tworzenia przedsiębiorstw społecznych.
Przy naszym wsparciu, powstają trzy tego typu
przedsiębiorstwa w województwie warmińsko-mazurskim.
Skala dokonań Akademii – szczegółowo przedstawiona
w dalszej części raportu – nie byłaby możliwa bez
doświadczenia i zaangażowania członków Zespołu Akademii
oraz wsparcia licznego grona darczyńców. Wszystkim, którzy
pomagali nam pomagać, z całego serca dziękuję. Niech 2007
rok będzie udany dla nas wszystkich.

Zdobywamy cenne doświadczenia w zakresie aktywizacji
osób starszych. W 2006 r. uruchomiliśmy dwa nowe
przedsięwzięcia: ogólnopolskie, reprezentatywne badanie
sytuacji osób bezrobotnych po 50. roku życia na rynku pracy,
a także pilotażowy program rozwoju wolontariatu osób
starszych. Realizujemy drugą edycję konkursu dotacyjnego
„Łączymy pokolenia.”

Inspirujemy.
Pomagamy działać!

Słowo o Akademii
Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce jest niezależną, nienastawioną na zysk organizacją pozarządową działającą
od 1998 r.

Prowadzimy działania w 6 obszarach pr ogramow ych :
↘
↘
↘
↘
↘
↘

rozwój społeczności lokalnych
aktywność młodzieży
aktywność osób starszych
społeczne zaangażowanie biznesu
przedsiębiorczość społeczna
nowoczesna filantropia

Działania Akademii skierowane są przede wszystkim do organizacji pozarządowych, grup obywatelskich i przedsiębiorców.
Adresatami naszych programów są także samorządy, media i opinia publiczna.

Nasze zasad y :
Otwartość – jesteśmy otwarci na dialog, współpracę, wymianę idei i poszukiwanie rozwiązań.
Partnerstwo – budujemy koalicje, pracujemy poprzez sieci oparte na wspólnych celach i wartościach.
Innowacyjność – poszukujemy nierutynowych metod działania, wkraczamy na nowe obszary.
Rzetelność i przejrzystość działań – dbamy o jak najlepsze wykorzystanie powierzonych nam środków, o wysoką jakość
rezultatów, monitoring i ewaluację.
Wszechstronne wsparcie – udzielamy pomocy finansowej, szkoleniowej, doradczej, wydajemy publikacje, prowadzimy społeczne
kampanie, zabiegamy o wprowadzenie systemowych rozwiązań i dobrych praktyk w obszarach naszych działań.
Nieuzależnianie od pomocy – uczymy samodzielności, nasza pomoc to wspieranie aktywności i zaradności organizacji i obywateli.
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Akademia w liczbach
1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Liczba darczyńców
– instytucji

5

6

18

23

12

17

19

18

18

Liczba darczyńców
indywidualnych

0

1

2

18

23

23

11

7

7

Liczba programów

4

8

10

11

13

14

17

16

19

Liczba publikacji

6

6

3

9

4

6

10

4

11

Liczba
przyznanych dotacji

0

16

105

96

148

240

147

147

137

0,00

1 97875,00

2 639142,39 1 795 843,00 2 353 908,67 3 034 403,40 1 850 386,30

2 520 527,50

2 495 880,00

Liczba przyznanych
stypendiów

0

0

3

37

40

32

20

58

57

Zespół Akademii

8

8

8

9

10

11

20

21

27

Wartość
wypłaconych dotacji
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Zespół i władze Akademii
Zar ząd
↘ Paweł Łukasiak – prezes Zarządu
↘ Tomasz Bruski, Elżbieta Łebkowska – członkowie Zarządu

Komisja Rewiz y jna
↘ Agata Stafiej-Bartosik – menadżer ds. społecznej
odpowiedzialności, konsultant ds. komunikacji społecznej
↘ Joanna Staręga-Piasek – dyrektor Centrum Rozwoju
Służb Społecznych
↘ Aleksander Galos – partner zarządzający Hogan & Hartson
↘ Piotr Gliński – dyrektor Zakładu Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego – Instytut Filozofii i Socjologii w Polskiej
Akademii Nauk

C złonkowie Stowar z yszenia :
Tomasz Bruski, Sylwia de Latour, Marta Frątczak, Aleksander
Galos, Piotr Gliński, Paweł Jordan, Michał Kott, Grzegorz
Lindenberg, Elżbieta Łebkowska, Paweł Łukasiak, Małgorzata
Mazur-Łukasiak, Iwona Olkowicz, Ryszard Praszkier, Artur
Ptak, Joanna Pucek, Witold Salwach,Tomasz Schimanek,
Agata Stafiej -Bartosik, Joanna Staręga-Piasek, Joanna
Szczęsna, Jerzy Szmagalski, Jakub Wygnański

Zespół
Zar ządzanie i administracja
Paweł Łukasiak – dyrektor
Tomasz Bruski – dyrektor finansowy
Tomasz Schimanek – wicedyrektor programowy
Dorota Brewczyńska – specjalista ds. finansowych
Beata Tokarz – koordynator ds. promocji i komunikacji
Iwona Mostowska – sekretariat

Programy społec zne

Klara Kopcińska – koordynator programu „Dialog dla
przyszłości”
Agnieszka Krajczyńska – Konkurs o tytuł „Dobroczyńca
Roku”
Iwona Kumięga – programy: „Pracownia Umiejętności”,
Konkurs o tytuł „Dobroczyńca Roku”, „Budujemy Nowy
Lisków – w stronę polskiego modelu gospodarki społecznej”,
„Kampania Społeczna na rzecz 1%”
Adrianna Lepka – koordynator programów: „Fabryka
Inicjatyw – Fundusze Młodych”, „Pracownia Umiejętności”,
„Budujemy Nowy Lisków – w stronę polskiego modelu
gospodarki społecznej”
Elwinia Modzelewska-Buławicka – programy: „Łączymy
pokolenia”, „Same plusy Wolontariat 50+”
Iwona Mostowska – opiekun programu stypendialnego
„Agrafka”
Iwona Olkowicz – koordynator programów: „Rozwój
Filantropii Lokalnej”, „Działaj Lokalnie”
Zofia Orłowska – koordynator programu „Mazurskie
inicjatywy z bliska”, programy „Pracownia Umiejętności”,
„Budujemy Nowy Lisków – w stronę polskiego modelu
gospodarki społecznej”
Artur Ptak – koordynator Konkursu o tytuł „Dobroczyńca
Roku”, koordynator „Kampanii Społecznej na rzecz 1%”
Mateusz Przywara – program „Działaj Lokalnie”
Anna Sawicka – koordynator działań Akademii w ramach
programu „Nowe przewagi konkurencyjne – odpowiedzialne
przedsiębiorstwo na rynku europejskim”
Beata Tokarz – koordynator programów: „Łączymy
pokolenia”, „Same plusy. Wolontariat 50+”

Małgorzata Baranowska – koordynator programu
„Vademecum Dobroczyńcy”

Joanna Tokarz – koordynator programów: „Rynek pracy
a osoby bezrobotne 50+ – bariery i szanse”, „Akademia eSeniora”, program „Łączymy pokolenia”

Anna Biernat – programy: „Rozwój Filantropii Lokalnej”
i „Rynek pracy a osoby bezrobotne 50+: bariery i szanse”

Anna Torosiewicz – koordynator programu „Moje
Stypendium”, program „Działaj Lokalnie”

Agnieszka Ciźla – program „Vademecum Dobroczyńcy”

Marta Trakul – koordynator programu: „Projekt tworzenia
Społecznych Banków Czasu”, programy: „Budujemy Nowy
Lisków – w stronę polskiego modelu gospodarki społecznej”,
„Pracownia Umiejętności”, „Mazurskie inicjatywy z bliska”

Karina Diłanian – programy: Konkurs o tytuł „Dobroczyńca
Roku”, „Nowe przewagi konkurencyjne – odpowiedzialne
przedsiębiorstwo na rynku europejskim”, „Kampania
Społeczna na rzecz 1%”
Dorota Głażewska – koordynator programu „Wiedza
i Doświadczenie”
Anna Iwińska – współkoordynator programu „Działaj
Lokalnie”, program „Rozwój Filantropii Lokalnej”

Wspó łpraca
Marcin Kamiński – identyfikacja wizualna, grafika i fotografia
Marek Czajko – administrator sieci, opieka nad sprzętem
komputerowym

Dziękujemy! za wspieranie
naszych działań w 2006 r.
darc z y ńcom inst y tucjonalny m :
Fundacji im. S. Batorego
Fundacji im. Ch. S. Mott
Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe

darc z y ńcom Programow y m :
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
Fundacji im. S. Batorego i Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe w ramach programu “Trzeci Sektor”
Fundacji Agory
Polskiej Telefonii Cyfrowej sp. z o.o., operatorowi sieci Era i Heyah
Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga
Fundacji PZU
Fundacji Forda
Fundacji Mazowsze
Funduszowi ProBonus zarządzanemu przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Fundacji Grupy TP
Europejskiemu Funduszowi Społecznemu
Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
METRO Group

darc z y ńcom ind y w idualny m :
Michałowi Kottowi, Sylwii de Latour, Barbarze Margol, Barbarze Płoskiej, Agnieszce i Andrzejowi Wróblewskim.

Wolontariuszom :
Bartoszowi Błesznowskiemu, Joannie Denus, Karinie Diłanian, Magdalenie Dybowskiej, Maksymilianowi Galosowi, Aleksandrze
Górskiej, Annie Mazur, Karolinie Kołodziejczyk, Zofii Orłowskiej, Filipowi Sarniakowi, Katarzynie Słoniewicz, Agnieszce
Sosnowskiej, Łukaszowi Wiśniewskiemu, Annie Zameckiej, Aleksandrze Zielińskiej.

Za wolontarystyczne doradztwo dziękujemy konsultantom z McKinsey: Agnieszce Liszce, Michałowi Pakule,
Samuelowi Palmer-Amaning, Eija Pennanen, Wojtkowi Stankiewiczowi, Annie Windorpskiej, Marcie Zarembie,
Karolinie Zubrzyckiej.
Za poświecony czas, wiedzę i wiele cennych uwag dziękujemy wszystkim członkom powołanych przez nas rad programowych,
komisji konkursowych i zespołów eksperckich.
Dziękujemy UPC Polska za rozpoczęcie współpracy w 2006 r.
Dziękujemy także firmie SUPERMEDIA za bezpłatny hosting strony internetowej.

↘ Akademia jest członkiem Forum Darczyńców w Polsce, Transatlantyckiej Sieci Funduszy Lokalnych – TCFN i międzynarodowej
sieci WINGS-CF, która skupia organizacje wspierające rozwój i działania funduszy lokalnych.
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działania Akademii: rozwój społeczności lokalnych
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Wzmacniamy społeczną aktywność mieszkańców i organizacji w środowiskach lokalnych.
Zachęcamy do budowania szerokich koalicji na rzecz rozwiązywania istotnych problemów
występujących w społecznościach. Promujemy ciekawe pomysły i metody realizacji
przedsięwzięć społecznych. Pomagamy budować trwałe mechanizmy finansowania
społecznych inicjatyw na poziomie regionów.
Prowadzone przez nas programy realizujemy we współpracy z partnerskimi organizacjami
w całej Polsce, skupionymi w Sieci Funduszy Lokalnych, Sieci Lokalnych Organizacji
Grantowych oraz powstającej sieci współpracy Społecznych Banków Czasu.

Najważniejsze działania w 2006 roku :
Ze środków programu „Działaj lokalnie” przyznanych zostało 450 dotacji na ok. 1,5 mln zł.
Rozszerzyliśmy sieć Lokalnych Organizacji Grantowych o 15 nowych członków.
Przeprowadziliśmy ewaluację Programu Rozwoju Filantropii Lokalnej, podsumowując
rezultaty naszej dotychczasowej współpracy z funduszami lokalnymi. Opracowaliśmy
narzędzia i materiały edukacyjne przydatne do tworzenia Społecznych Banków Czasu
– wsparliśmy powstanie Banków Czasu w 6 miejscowościach. W ramach programu
„Wiedza i Doświadczenie” opracowaliśmy kompleksowy program doradczo-szkoleniowy
dla organizacji pozarządowych.

rozwój
społeczności
lokalnych

Programy:
„Działaj Lokalnie”
„Program Rozwoju Filantropii Lokalnej”
„Projekt Tworzenia Społecznych Banków Czasu”
„Wiedza i Doświadczenie”

Wyzwolić społeczną energię!

Program Działaj Lokalnie
Zaledwie 17% Polaków uważa, że większości ludzi można ufać, podczas gdy 81% deklaruje, że w stosunkach z innymi trzeba zachować
dużą ostrożność. Polska należy do krajów o najniższym poziomie wzajemnego zaufania miedzy ludźmi. Taka postawa wpływa
negatywnie na poziom aktywności społecznej mieszkańców miast i wsi: brak zaufania do ludzi osłabia wiarę w sens i skuteczność
wspólnych działań. [Dane statystyczne: CBOS, 2004]
Program realizowany od: 2000 roku
Źródła finansowania: Polsko-Amerykańska
Fundacja Wolności, lokalni darczyńcy
Odbiorcy: organizacje pozarządowe,
lokalne instytucje non-profit oraz grupy
nieformalne działające w społecznościach
do około 20 tysięcy mieszkańców

Program „Działaj Lokalnie” zachęca mieszkańców małych społeczności do
wspólnego działania, uruchamiania inicjatyw, które odpowiadają na ważne
lokalne potrzeby i problemy. Ze środków programu wspierane są bardzo różnorodne przedsięwzięcia: kulturalno-edukacyjne, nastawione na podtrzymywanie tradycji, a także promujące turystykę i przedsiębiorczość. Wychodzimy
z założenia, że każda społeczność jest inna – dlatego to mieszkańcy decydują
o tym, jakie działania w ich środowisku są najbardziej potrzebne.

Dotacje przyznawane są na poziomie lokalnym. Jest to możliwe dzięki współpracy z partnerami programu – Siecią Lokalnych Organizacji Grantowych (LOG)
– wyłonionymi w drodze ogólnopolskiego konkursu. Przy finansowym i meryPatronat medialny: portal organizacji
torycznym wsparciu ze strony Akademii LOG ogłaszają konkursy dotacyjne, napozarządowych ngo.pl
stępnie przekazują środki na realizację nagrodzonych projektów i czuwają nad
ich prawidłowym rozliczeniem. Granty trafiają do organizacji pozarządowych,
lokalnych instytucji, a także grup nieformalnych.
Rolą Lokalnych Organizacji Grantowych jest również przygotowanie mało doświadczonych organizacji i grup obywatelskich do
samodzielnego opracowania projektu. Często, gdyby nie ich pomoc, wiele ciekawych inicjatyw nie zostałoby zrealizowanych.
Partnerzy programu: sieć 45 Lokalnych
Organizacji Grantowych

Rok 2006
↘ Podsumowaliśmy efekty realizacji IV edycji programu. Na uroczystej Gali, która odbyła się w czerwcu w Pałacu Królikarnia
w Warszawie, przyznane zostały nagrody i wyróżnienia w dwóch konkursach – dla pięciu najskuteczniejszych Lokalnych Organizacji Grantowych oraz za prace zgłoszone na konkurs „Opowiedz...”, promujący zrealizowane projekty. Galę poprowadził aktor
Mateusz Damięcki. Organizację Gali wsparła firma Cadbury Wedel, przekazując słodycze.
↘ We współpracy ze Stowarzyszeniem Kreator zorganizowaliśmy wystawę w warszawskim metrze promującą dofinansowane
inicjatywy.
↘ Uruchomiliśmy V edycję programu, w ramach której ok. 450 lokalnych projektów otrzymało dotacje o łącznej wartości ponad
1,5 mln złotych.
↘ Powiększyliśmy sieć Lokalnych Organizacji Grantowych z 30 do 45 organizacji.
↘ Przeprowadziliśmy pięć cykli informacyjno-szkoleniowych dla organizacji biorących udział w programie.
↘ Na drodze ogólnopolskiego konkursu grantowego wyłoniliśmy 10 organizacji pozarządowych, których zadaniem jest zbudo-

„Kurs makramy dla dzieci i młodzieży” – Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Gorzędziej
Gdy sześć lat temu we wsi Gorzędziej postanowiono zamknąć szkołę podstawową, mieszkańcy powołali stowarzyszenie walczące o jej
utrzymanie. Niestety walka zakończyła się porażką, ale w zamian powstała świetlica wiejska. W ramach „Działaj Lokalnie” w świetlicy
zrealizowano projekt, który szare i smutne miejsce przemienił w przytulne centrum rozrywki. – „Sama uczyłam się robić makramy, 20
lat temu, gdy byłam dzieckiem. Postanowiłam sprawdzić, czy naszym dzieciom też się to spodoba. Projekt rozpoczęliśmy w wakacje,
kiedy część uczniów powyjeżdżała. Ale dzieci nakazały swoim rodzicom, żeby przyszli za nie na zajęcia i potem przekazali im to,
czego się nauczą. Dzieci wróciły, ale mamy zostały. Kto by pomyślał, że dorosłym będzie się chciało siedzieć z młodymi i sznurkować”.
Jolanta Banaś, koordynatorka projektu dofinansowanego w ramach programu „Działaj lokalnie”

działania Akademii: rozwój społeczności lokalnych
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wanie lokalnej koalicji, a następnie zrealizowanie 6-miesięcznego projektu aktywizującego społeczność lokalną. W przyszłości
wyłonione i przeszkolone przez nas koalicje, zostaną zaproszone do uruchomienia lokalnych programów grantowych i dołączą
do ogólnopolskiej sieci LOG.

Program w liczbach
Dotychczas w ramach pięciu edycji programu dofinansowanych zostało 1 441 lokalnych inicjatyw na łączną kwotę 9 mln 480 tys.
zł. Dotacje zostały przekazane w ramach 88 konkursów lokalnych i 6 konkursów ogólnopolskich.

Perspekt y wa roz woju programu
Na wiosnę, w całej Polsce rozpocznie się realizacja co najmniej 450 projektów wyłonionych w 45 lokalnych konkursach grantowych – zostaną one dofinansowane łączną kwotą ok. 1,6 mln złotych. Odbędzie się kolejna edycja konkursu „Opowiedz”, przyznamy także nagrody dla najefektywniejszych organizacji grantowych.
W kolejnych latach planujemy poszerzać sieć LOG i promować mechanizm przyznawania grantów na poziomie lokalnym.

koordynatorzy: Iwona Olkowicz, Anna Iwińska
nadzór merytoryczny: Paweł Łukasiak
Członkowie Komisji Selekcyjnych programu:
Magdalena Chudzikiewicz – Polska Presse
Iwona Dominik – Newsweek Polska
Lidia Kołucka-Żuk - Trust for Civil Society
in Central & Eastern Europe
Lidia Kuczmierowska – Fundacja im. Stefana
Batorego

Krzysztof Kwatera – trener, konsultant
Maciej Markiewicz – trener, konsultant
Dorota Pieńkowska – Polsko-Amerykański
Fundusz Pożyczkowy Inicjatyw Obywatelskich
Marta Pokutycka – Cadbury Wedel
Przemysław Radwan – Stowarzyszenie Szkoła
Liderów
Anna Wojakowska-Skiba –
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Członkowie Komisji Konkursu „Opowiedz...”:
Marcin Kamiński – Akademia Rozwoju
Filantropii w Polsce
Jowita Kiepas - Program „Pociąg do sztuki”
Krzysztof Łukasiak - Firma ERACENT
Jarosław Lepka – Fundacja Bankowa
im. L. Kronenberga
Jacek Wajszczak – fotograf niezależny
Anna Windorpska - McKinsey&Company
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Optymistyczna odpowiedź na lokalne problemy

Program Rozwoju Filantropii Lokalnej
Ponad 20% społeczeństwa żyje poniżej granicy ubóstwa (wśród ludności wiejskiej odsetek ten wynosi ponad 30%). Lokalne organizacje pozarządowe są niezwykle skuteczne w rozwiązywaniu problemów społecznych, docieraniu do potrzebujących. Jednak
brak stabilności finansowej i umiejętności pozyskiwania środków ze źródeł lokalnych często ogranicza skalę podejmowanych
działań. [Dane statystyczne: GUS, 2006]
Poprzez realizację tego programu wspieramy finansowo i merytorycznie
konkretne społeczności lokalne. Pomagamy tworzyć i rozwijać fundusze lokalne – stabilne organizacje, działające w oparciu o porozumienie lokalnych
partnerów i finansujące przedsięwzięcia służące rozwiązywaniu lokalnych
problemów.

Program realizowany od: 1998 roku

FUNDUSZ LOK A LN Y to organizacja społeczna, która :

Odbiorcy: bezpośrednim odbiorcą programu
jest 20 funduszy lokalnych, pośrednio
z programu korzystają społeczności,
w których działają te organizacje

1. zbiera środki finansowe z różnych źródeł (najczęściej lokalnych), a następnie
przeznacza je na finansowanie inicjatyw potrzebnych w danej społeczności;
2. 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.;

Źródła finansowania: Fundacja C.S. Motta,
Fundacja im. S. Batorego, Fundacja Agory,
Trust For Civil Society in Central and
Eastern Europe, Fundacja Forda

ELBLĄG

SZCZECINEK

GOŁDAP
LIDZBARK WARM.

KWIDZYN

SOKÓŁKA

NIDZICA

PŁOCK
ŻYRARDÓW

BIAŁOBRZEGI

TOMASZÓW MAZ.

ZELÓW

RADOM
KIELCE

BYSTRZYCA KŁODZKA
RACIBÓRZ

CZERWIONKA
-LESZCZYNY

LEŻAJSK

BIŁGORAJ

RZESZÓW

Fundusze Lokalne w Polsce

3. tworzy kapitał żelazny zapewniający stabilność funkcjonowania. Kapitał ten powstaje z połączenia darowizn wielu darczyńców
w jeden wieczysty, nienaruszalny kapitał. Jedynie odsetki uzyskiwane z lokat i inwestowania tego kapitału przeznacza na finansowanie inicjatyw lokalnych;
4. buduje koalicje lokalne w oparciu o porozumienie lokalnych partnerów.
Współpracę z lokalnymi społecznościami rozpoczęliśmy w 1998 roku. W wyniku podjętych przez nas działań lokalni liderzy i ich
partnerzy powołali pierwsze w Polsce fundusze lokalne. W 2001 r. powstała Sieć Funduszy Lokalnych w Polsce skupiająca 12 organizacji. W latach 2001-2003 rozpoczęliśmy współpracę z 8 nowymi społecznościami, na których terenie ostatecznie powstały
i działają obecnie kolejne fundusze.
Dotychczas wspieraliśmy rozwój funduszy lokalnych poprzez: pomoc finansową (w tym dofinansowanie kapitałów żelaznych)
szkolenia, doradztwo, wsparcie promocyjne, sieciowanie i wymianę doświadczeń, a także rekomendowanie Sieci Funduszy Lokalnych jako sprawdzonego partnera innym instytucjom i organizacjom.

Rok 2006
↘ Akademia przekazała funduszom lokalnym środki w łącznej wysokości 294.000 zł na dofinansowanie kapitałów żelaznych.
↘ Sieć Funduszy Lokalnych w Polsce przyjęła 8 nowych członków i skupia obecnie 20 organizacji.
↘ Sieć przygotowała strategię rozwoju na lata 2007-2010.
↘ W czerwcu odbyło się w Warszawie spotkanie podsumowujące dotychczasową współpracę Akademii z funduszami lokalnymi.
Przeprowadzona została ewaluacja programu, stanowiąca analizę dotychczasowych działań funduszy oraz wnioski i rekomendacje na przyszłość.
↘ Członkowie Sieci są partnerem i uzyskują wsparcie w ramach innych programów Akademii („Działaj Lokalnie”, „Pracownia
Umiejętności”, „Agrafka” „Moje Stypendium”), a także w ramach programów realizowanych przez inne instytucje: „Stypendia
Pomostowe” Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości, „Otwarta Filharmonia Agrafki Muzycznej” Fundacji J&S Pro Bono Poloniae,
„Lokalne Programy Stypendialne” Fundacji im. S. Batorego.

Program w liczbach
20 funduszy lokalnych obejmuje swoim zasięgiem ponad 3,5 mln mieszkańców. Dotychczas fundusze zebrały łącznie prawie 6 mln
złotych na kapitał żelazny oraz ponad 8,5 mln złotych na wsparcie programów i inicjatyw lokalnych. Fundusze przyznały ok. 4,5 tysiąca stypendiów dzieciom i młodzieży oraz ok. 2,2 tysiąca dotacji dla lokalnych organizacji, grup młodzieżowych, klubów itp.

„Otrzymaliśmy ogromną wiedzę i wiele umiejętności. Zapoznano nas zarówno z teorią, jak i praktyką. Mamy w Akademii stałego
partnera, do którego zawsze możemy zwrócić się o pomoc, nawet w prozaicznych sprawach. Nigdy nikt nie odmówiono nam pomocy”
– wypowiedź jednego z liderów funduszy lokalnych.

działania Akademii: rozwój społeczności lokalnych
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Perspekt y wa roz woju programu
Planujemy wspierać rozwój Sieci Funduszy Lokalnych przede wszystkim poprzez oferowanie szkoleń i bieżących konsultacji,
a także zapraszanie do udziału w prowadzonych przez nas programach. Starania na rzecz tworzenia nowych funduszy lokalnych
będziemy prowadzić poprzez promowanie idei tego typu organizacji oraz budowy kapitału żelaznego wśród grantobiorców
i partnerów naszych programów.
koordynator: Iwona Olkowicz
nadzór merytoryczny: Paweł Łukasiak
Członkowie Komisji:
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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Czasem się wymień!

Projekt Tworzenia Społecznych Banków Czasu
Społeczny Bank Czasu to nieformalna sieć wymiany usług, w której walutą jest czas. Jeśli poświęcamy komuś godzinę, to odbieramy również godzinę, w formie którejkolwiek z usług zdeponowanych w Banku. W Banku zaoferować można praktycznie wszystko,
od nauki obsługi komputera, po lekcje szydełkowania. Główną zasadą pozostaje równoważność wszystkich oferowanych usług,
niezależne od ich rynkowej wartości – w każdej wymianie jednostką przeliczeniową jest godzina.
Chcemy promować Społeczne Banki Czasu jako skuteczne narzędzie aktywizacji społeczności lokalnych. Tworzenie Banków Czasu jest próbą powrotu do
sytuacji, kiedy ludzie bezinteresownie pomagali sobie nawzajem. Wzajemne,
nieodpłatne świadczenie usług, jakie ma miejsce w Bankach Czasu, odbudowuje zaufanie w społecznościach. Ma również wymiar integracyjny, ponieważ
do tej inicjatywy przyłączyć może się każdy. Wspierając tworzenie Banków Czasu, szczególny nacisk kładziemy na wypracowanie nowej formy uczestnictwa
w życiu społecznym osób mało aktywnych i marginalizowanych (osoby starsze,
niepełnosprawne etc).
W ramach projektu postanowiliśmy pilotażowo wesprzeć powstanie sześciu
Społecznych Banków Czasu. W każdej społeczności Banki powstawały w oparciu o strategie przygotowane przez lokalnych koordynatorów, a następnie
skonsultowane z Akademią.

Rok 2006

Program realizowany od października
2005 r. do końca lipca 2006 r.
Źródła finansowania: Fundusz ProBonus
zarządzany przez Fundację Rozwoju
Odbiorcy: 6 społeczności lokalnych,
w których powstały Banki Czasu
Partnerzy programu: Warszawski
Bank Czasu (wsparcie merytoryczne),
6 partnerstw/sieci organizacji
infrastrukturalnych współpracujących
z Funduszem ProBonus, zainteresowanych
promocją idei Banków Czasu wśród swoich
członków (każda organizacja wytypowała
jednego ze swoich członków/partnerów do
udziału w projekcie)

↘ Prowadziliśmy szkolenia i bieżące doradztwo dla uczestników programu.
↘ Opracowaliśmy zasady zakładania i prowadzenia Społecznych Banków Czasu. Materiały te udostępniliśmy na stronie internetowej programu www.czasnawzajem.pl, a następnie – wzbogacone o doświadczenia nowopowstałych Banków – wydaliśmy w formie publikacji.
↘ Banki Czasu powstały w 6 miejscowościach (Goleniów, Maszewo, Kutno, Radom, Słupsk, Tczew), a w Gminie Lesznowola
tworzenie Banków Czasu zostało wpisane do strategii gminy. Banki skupiają ponad 100 osób, które regularnie wymieniają się
usługami.

Wymiany w Bankach Czasu:
Internet za pierogi – w Słupsku student uczy seniorkę obsługi komputera, która w zamian robi dla niego pierogi.
Nauka żeglarstwa za lekcje grafiki – w Goleniowie emerytowany sternik uczy bezrobotnego żeglowania, w zamian korzysta w Banku
z lekcji programów graficznych oraz usług krawieckich.
Nauka czytania za pielenie ogródka – w Kutnie pani, która uczy głuchoniemego chłopca pisać, korzysta z pomocy w ogródku
oferowanej przez inną panią.

↘ Specjalnie dla potrzeb projektu napisany został program komputerowy „Elektroniczny System Rejestracji Usług”. Program służy
zapisywaniu wymian i rejestracji uczestników Banku – jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych na stronie internetowej
programu.
↘ Przeprowadzona została ewaluacja programu – jej wyniki przedstawiliśmy w wydanej publikacji. Zorganizowaliśmy seminarium promujące ideę banków czasu.
↘ Projekt, poprzez realizację wspólnego przedsięwzięcia stał się okazją do zacieśnienia współpracy pomiędzy organizacjami
infrastrukturalnymi zrzeszonymi w Funduszu ProBonus.

Perspekt y wa roz woju programu
Planujemy wzmacniać i wspierać rozwój Sieci Społecznych Banków Czasu. Partnerzy programu zainteresowani są jego kontynuacją – strategia dalszych działań opracowana zostanie na początku 2007 roku.

koordynator: Marta Trakul
nadzór merytoryczny: Tomasz Schimanek
eksperci Programu: Prof. Wojciech Łukowski – socjolog, Karolina Pniewska – psycholog
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Wiedzieć więcej.

Wiedza i doświadczenie
We współpracy z partnerskimi organizacjami społecznymi oraz zaproszonymi ekspertami przygotowaliśmy i udostępniliśmy kompleksowy program szkoleniowo-doradczy służący przekazywaniu wiedzy na temat tworzenia i działania organizacji pozarządowych, w tym nowoczesnych mechanizmów finansowania działań obywatelskich na poziomie lokalnym. Program przygotowany
został na podstawie wiedzy i doświadczeń współpracujących z Akademią funduszy lokalnych oraz innych organizacji pozarządowych działających w całej Polsce.
Program realizowany od: maja 2003 roku
do czerwca 2006
Źródła finansowania: Fundacja
im. S. Batorego, Trust For Civil Society
in Central and Eastern Europe
Odbiorcy: lokalne organizacje pozarządowe,
trenerzy organizacji pozarządowych

Członkowie Zespołu Doradczego, w skład którego weszli przedstawiciele doświadczonych organizacji wspierających i szkoleniowych, pracowali społecznie, wnosząc
wiele cennych uwag do przygotowywanych materiałów dydaktycznych.
W 2006 roku na zakończenie realizacji projektu Akademia wydała serię publikacji szkoleniowo-doradczych w nakładzie 1200 egzemplarzy każda:
↘ moduł 1: Prawne warunki działania organizacji pozarządowych
↘ moduł 2: Zarządzanie, planowanie i ocena własnych działań

działania Akademii: rozwój społeczności lokalnych
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↘ moduł 3: Współpraca z otoczeniem
↘ moduł 4: Finanse w organizacji pozarządowej.
Dodatkowo wydana została płyta CD „Przewodnik dla organizacji pozarządowych” w nakładzie 500 egzemplarzy oraz pakiet materiałów dla trenerów wraz z płytą CD – w nakładzie 200 egzemplarzy. Materiały szkoleniowo-doradcze zostały również umieszczone w internecie na stronie: www.filantropia.org.pl/wiedza. Publikacje były promowane podczas seminarium zorganizowanego w czerwcu w Warszawie – wzięło w nim udział ponad 80 przedstawicieli organizacji pozarządowych.
W 2007 roku planujemy uruchomić program szkoleń i doradztwa w oparciu o opracowane podręczniki i materiały.
koordynator: Dorota Głażewska
nadzór merytoryczny: Tomasz Schimanek
Zespół Doradczy Programu:
Andrzej Biderman – Fundacja Partnerstwo
dla Środowiska
Grzegorz Borek – Europejskie Centrum
Współpracy Młodzieży
Łukasz Domagała, Rafał Klepacz – Sieć
Wspierania Organizacji Pozarządowych
„SPLOT”

Piotr Frączak – Fundacja Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego
Paweł Gizbert Studnicki – Instytut Studiów
Strategicznych
Lidia Kuczmierowska – Fundacja im. Stefana
Batorego
Krzysztof Margol – Nidzicka Fundacja
Rozwoju „Nida”
Witold Monkiewicz – Fundacja Rozwoju
Demokracji Lokalnej

Przemysław Radwan Röhrenschef
– Stowarzyszenie Szkoła Liderów
Tomasz Schimanek – Akademia Rozwoju
Filantropii w Polsce
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Inne inicjatywy
↘ Ze środków Fundacji Forda przeznaczonych na realizację programu „Dialog dla Przyszłości” zorganizowaliśmy 3-dniowe warsztaty pt. „Różni Równi”. Szkolenia miały przygotować 20 osób do roli lokalnych liderów społecznej kampanii prowadzonej co roku
w dniu 21 marca z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Walki z Rasizmem i Nietolerancją.
↘ Zakres tematyczny zajęć obejmował przede wszystkim podstawy komunikacji międzykulturowej i techniki realizacji lokalnej
kampanii społecznej. Ponad połowa uczestników po powrocie do rodzinnej miejscowości zorganizowała spotkania poświecone
tematyce tolerancji i różnorodności – odbyły się pokazy filmowe, happeningi, dyskusje. Miedzy uczestnikami powstała sieć wymiany informacji i współpracy.

������
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Dajemy młodym ludziom możliwość rozwoju osobistego, rozbudzamy w nich aspiracje
i mobilizujemy do dalszego kształcenia. Chcemy, by młodzież spoza dużych centrów
edukacyjno-kulturalnych miała szansę na rozwijanie swoich zainteresowań i pasji.

Prowadzimy dwa rodzaje programów młodzieżow ych :
↘ programy nastawione na budowanie aktywnych postaw, rozwój zainteresowań
i kompetencji społecznych młodzieży, w których finansowane są projekty wymyślone
i realizowane przez grupy młodzieżowe.
↘ programy stypendialne, w których młodzi ludzie, pochodzący z rodzin o trudnej sytuacji
materialnej, otrzymują środki na zakup niezbędnych pomocy naukowych i materiałów
pomagających im w edukacji.
Prowadzone przez nas programy są silnie osadzone w środowiskach lokalnych – realizujemy
je we współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, które pełnią rolę animatorów
i koordynatorów działań prowadzonych w ich społecznościach.

Najważniejsze działania w 2006 roku :
↘ Realizując program „Pracownia Umiejętności” współpracowaliśmy z 13 społecznościami
lokalnymi, w których młodzież zrealizowała ponad 230 własnych projektów.
↘ W ramach programu „Fabryka Inicjatyw – Fundusze Młodych” prowadziliśmy działania
nastawione na budowę stabilności czterech lokalnych organizacji pozarządowych, które
w swoich środowiskach finansują inicjatywy młodzieżowe i przyznają stypendia.
↘ Kontynuowana była realizacja programu stypendialnego „Agrafka” (przyznaliśmy 57
stypendiów), rozpoczęliśmy także realizację nowego programu pt. „Moje Stypendium”,
którego głównym celem jest finansowe wspieranie lokalnych programów stypendialnych
i budowanie systemu informacji o rynku stypendiów w Polsce.

aktywność
młodzieży

Programy:
„Pracownia Umiejętności”
„Fabryka Inicjatyw - Fundusze Młodych”
Program Stypendialny „Agrafka”
„Moje Stypendium”

Ścieżka 1:
b u d o w a n i e a k t y w n y c h p o s t a w, r o z w i j a n i e z a i n t e r e s o w a ń i k o m p e t e n c j i s p o ł e c z n y c h m ł o d z i e ż y
Bezrobocie w grupie osób 18-34 lata wynosi obecnie niemal 50%. Problem ten jest szczególnie dotkliwy w mniejszych
miejscowościach, gdzie dodatkowo brakuje atrakcyjnych zajęć pozaszkolnych, a nuda i brak perspektyw często prowadzi do apatii,
braku zaufania i zachowań agresywnych wśród młodzieży. [Dane statystyczne: Publiczne Służby Zatrudnienia, wrzesień 2006]
Czynnikiem mającym ogromny wpływ na tak duże bezrobocie młodych ludzi jest niedostosowanie wiedzy i kompetencji
młodzieży do wymogów współczesnego rynku pracy. Polska szkoła nadal nie jest nastawiona na kształtowanie w młodych
ludziach kompetencji społecznych, w tym umiejętności planowania, pracy w zespole, komunikacji z otoczeniem, zdolności
adaptacji do nowego środowiska.

Precz z nudą!

Fabryka Inicjatyw – Fundusze Młodych
Poprzez realizację tego programu, budujemy stabilność czterech organizacji (funduszy młodych), które finansują inicjatywy
młodzieżowe w swoim otoczeniu. Dajemy w ten sposób młodym ludziom szansę na podejmowanie ciekawych zadań i wyzwań,
rozbudzamy w nich chęć do dalszego kształcenia i ułatwiamy im wejście na rynek pracy.
Program realizowany od: 2002 r.
Źródła finansowania: Fundacja Mazowsze, Trust
for Civil Society in Central & Eastern Europe

Odbiorcy: 4 mazowieckie koalicje lokalne:
– Fundacja „Koalicja dla Młodych”
– Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzeskiej
– Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej
– Młodzi Razem
– Fundacja „Fundusz Młodych – Wehikuł”
– Stowarzyszenie Centrum Młodzieży ARKA
oraz grupy młodzieżowe z 4 społeczności
mazowieckich (powiatu płockiego,
białobrzeskiego, radomskiego, lipskiego
i żyrardowskiego).

Program realizowany jest w oparciu o ideę community foundation, która zakłada
budowanie na poziomie lokalnym stabilnych organizacji pozarządowych, mobilizujących samorządy i środowiska biznesowe do inwestowania w swoją społeczność, a mieszkańców do podejmowania samodzielnych inicjatyw. Organizacje
takie, by móc działać długofalowo, budują kapitały żelazne, które zapewniają
im stabilność finansową. W „Fabryce Inicjatyw” głównym odbiorcą działań lokalnych organizacji jest młodzież, stąd nazwa „fundusz młodych”.

Rok 2006

↘ Cztery mazowieckie fundusze młodych dofinansowały realizację ponad 70
projektów nastawionych na rozwój i przeciwdziałanie bierności młodzieży.
↘ Akademia przekazała organizacjom 80 tys. zł. na powiększenie kapitałów
żelaznych Na koniec 2006 r. łączna wysokość kapitałów żelaznych funduszy
młodych wyniosła blisko 430 tys. zł
↘ Wszystkie fundusze młodych prowadziły aktywną działalność zmierzającą
do poprawy nie tylko sytuacji młodzieży, ale i całych środowisk lokalnych – np.
warsztaty i spotkania dla mieszkańców, projekty aktywizacyjne, konkursy grantowe czy szkolenia dla organizacji pozarządowych.

Program w liczbach
Przez pięć lat realizacji programu cztery fundusze młodych dofinansowały realizację ponad 350 projektów skierowanych do młodzieży. Akademia przekazała czterem funduszom młodych 240 tys. zł na budowę kapitałów żelaznych.

Perspekt y wa roz woju programu
Program będzie realizowany do 30 czerwca 2007 r. (fundusze młodych otrzymają kolejne dofinansowanie kapitału żelaznego,
wesprą realizację projektów młodzieżowych). W celu podsumowania sześciu lat realizacji programu zorganizujemy spotkanie
połączone z ewaluacją programu. Przygotowane zostaną także rekomendacje dla wszystkich funduszy młodych w sprawie ich
dalszego rozwoju i możliwości współpracy z Akademią przy innych programach.
koordynator: Adrianna Lepka
nadzór merytoryczny: Paweł Łukasiak

W i ę c e j i n f o r m a c j i : w w w. f i l a n t r o p i a . o r g . p l / f a b r y k a _ i n i c j a t y w. h t m l
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Możesz więcej!

Pracownia Umiejętności
Realizując program „Pracownia Umiejętności”, dążymy przede wszystkim do budowania aktywnych postaw wśród młodych ludzi
z mniejszych ośrodków. Umożliwiamy im rozwój zainteresowań i kompetencji społecznych przydatnych na rynku pracy (uczymy
komunikacji, pracy w zespole, planowania i reagowania na zmiany).
Metoda Pracowni Umiejętności to edukacja przez działania. Młodzi ludzie (w
Program realizowany od: 2003 r.
wieku 15-24 lata) mają możliwość realizacji wymyślonych przez siebie projekŹródła finansowania: Polska Telefonia Cyfrowa
tów, zaplanowania i przeprowadzenia działań, które są zgodne z ich zainteresosp. z o.o., operator sieci Era i Heyah, lokalne
waniami i potrzebami.
organizacje pozarządowe i lokalni darczyńcy
Program prowadzony jest obecnie we współpracy z 13 lokalnymi organizacjaOdbiorcy: 13 lokalnych organizacji
mi pozarządowymi, które na swoim terenie koordynują realizację konkursów
pozarządowych (lokalni koordynatorzy
grantowych dla grup młodzieżowych oraz organizację weekendowych warszprogramu) i grupy młodzieżowe
tatów dla młodzieży z zakresu metod pracy w grupie i realizacji projektów.
mieszkające na obszarze działania tych
Lokalni koordynatorzy angażują w realizację programu zebrane środki finanorganizacji (15 powiatów)
sowe – każdy koordynator do otrzymanych 20 tys. zł dotacji dodaje 15 tys. zł
pozyskane ze źródeł lokalnych.

Partnerzy programu: 13 lokalnych
koordynatorów programu

Rok 2006
W pierwszej połowie 2006 r. (trzecia edycja programu) program realizowany był we współpracy z 10 lokalnymi organizacjami pozarządowymi. Młodzież z 10 społeczności otrzymała dotacje w wysokości niemal 320 tys. zł na realizację 234 własnych projektów.
W warsztatach „Pracowni Umiejętności” uczestniczyło ponad 350 osób. W spotkaniach i szkoleniach organizowanych przez lokalnych koordynatorów – ponad 1600 osób. W realizację projektów bezpośrednio włączyło się ponad 4000 osób. Powstała strona
www.pracowniaumiejetnosci.pl.
W drugiej połowie 2006 r. rozpoczęła się czwarta edycja programu, realizowana we współpracy z 13 lokalnymi koordynatorami programu (8 dotychczasowych organizacji i 5 nowych wybranych w drodze konkursu). We wszystkich 13 społecznościach lokalnych ogłoszone
zostały konkursy grantowe dla grup młodzieżowych, realizacja nagrodzonych projektów rozpocznie się w styczniu 2007 r.

Program w liczbach
Od początku realizacji programu grupy młodzieżowe zrealizowały już 654 projekty, na które otrzymały dotacje o łącznej wartości
940 tys. zł. Blisko 770 osób uczestniczyło w weekendowych warsztatach „Pracowni Umiejętności”. W realizację projektów włączyło
się niemal 12 tys. osób. O programie ukazało się około 450 informacji w mediach.

Perspekt y wa roz woju programu
W styczniu 2007 r. będziemy kontynuować realizację czwartej edycji programu. Planujemy, że w kolejnym roku zrealizowanych
zostanie ok. 260 projektów, na które grupy otrzymają dotacje w łącznej wysokości 390 tys. zł, a w warsztatach weźmie udział ponad 500 osób. Będziemy także poszukiwać dwóch nowych organizacji, które jesienią dołączą do grona lokalnych koordynatorów
„Pracowni Umiejętności”.
koordynator: Adrianna Lepka
nadzór merytoryczny: Paweł Łukasiak
Członkowie Komisji:
Danuta Wójcik , Katarzyna Kozłowska,
Jolanta Szerstobitow – Polska Telefonia
Cyfrowa Sp. z o.o.,

Paweł Łukasiak – Akademia Rozwoju
Filantropii w Polsce.
Iwona Marczak – przedstawiciel
dotychczasowych lokalnych koordynatorów
„Pracowni Umiejętności”
Anna Giza – Poleszczuk – socjolog,
Uniwersytet Warszawski,

Przemysław Radwan – Rohrenschef
– Stowarzyszenie Szkoła Liderów,
Pracowni Umiejętności,
Zbigniew Wejcman – Biuro Obsługi Ruchu
Inicjatyw Społecznych

Taniec jest sensem naszego życia.
Spotykamy się, by tańczyć i realizować nasze marzenia. Taniec wyzwala w nas radość, zmysłowość, siłę i poczucie wartości. Znaczne oddalenie od ośrodków tanecznych i brak „fachowca od tańca” spowodowały, że sami podjęliśmy wyzwanie i utworzyliśmy nieprofesjonalną grupę
taneczną, która przygotowuje prawdziwe SHOW. Nasze układy choreograficzne łączą w sobie różne style taneczne: taniec MTV Dance, disco
– dance, taniec towarzyski z elementami rock&rolla, break dance i elektro- boogie.
Program „Pracownia Umiejętności” zmobilizował nas do działania, uświadomił jak wiele zależy od nas samych – „CHCIEĆ TO MÓC”! Pozdrawiamy wszystkich! Uczestnicy projektu „Show dance” realizowanego przez Nieprofesjonalną Grupa Taneczna 4EVER z Lądka Zdroju.

Ścieżka 2:
programy st ypendialne
Na wsi zaledwie 6% mieszkańców posiada wykształcenie wyższe – ponad dwukrotnie mniej niż w miastach, gdzie wskaźnik ten
wynosi 13% – to tylko jedna ze statystyk, które ilustrują wyraźne i pogłębiające się dysproporcje w dostępie do edukacji i poziomie
wykształcenia pomiędzy dziećmi z małych ośrodków a mieszkańcami dużych miast. Tymczasem obszary wiejskie obejmują 80%
powierzchni Polski i wraz z małymi miasteczkami stanowią miejsce życia dla milionów młodych osób. Zapotrzebowanie na pomoc
stypendialną w Polsce rośnie – ważnym utrudnieniem w dostępie do stypendiów są nie tylko ograniczone zasoby finansowe, ale
także brak sprawnego systemu informacji o możliwych formach pomocy, co jest szczególnie odczuwane przez młodzież z mniejszych
ośrodków. [Dane statystyczne: GUS, 2004]

Spinamy talent z możliwościami!

Program Stypendialny Agrafka
Ze środków programu stypendialnego „Agrafka” przyznajemy utalentowanym i niezamożnych uczniom z małych miejscowości roczne stypendia w wysokości 200 złotych miesięcznie. Tego rodzaju wsparcie umożliwia młodym ludziom kontynuację nauki, a w perspektywie długofalowej zwiększa ich szanse życiowe i pomaga wyjść z trudnej sytuacji socjalnej, sprzyjającej marginalizacji.
Wyszukaniem uczniów potrzebujących wsparcia zajmują się organizacje
partnerskie, utrzymują one także stały kontakt ze stypendystami i zbierają
Program realizowany od: od 2000 roku
informacje o ich osiągnięciach. Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje
powołana przez Akademię komisja, w której skład wchodzą wybitni przedstaŹródła finansowania: odsetki od kapitału
wiciele życia publicznego.
żelaznego Funduszu Celowego Agrafka
ufundowanego przez Michała Kotta
i Funduszu Stypendialnego Rodziny
Rok 2006
Wróblewskich, darowizna od Fundacji
W pierwszych latach realizacji programu przyznawaliśmy około 10-15 stypenAgory, a także kwoty przekazywane przez
diów rocznie. W tym roku, dzięki hojności naszych darczyńców, na rok szkolny
darczyńców indywidualnych. W 2006 roku
2006/2007 przyznaliśmy 57 stypendiów.
„Agrafkę” wsparli: Barbara Margol, Barbara
Płoska, Sylwia de Latour.
Program w liczbach
Odbiorcy: uzdolnieni, niezamożni uczniowie
ze szkół znajdujących się na obszarze
działania organizacji partnerskich

Od początku realizacji Programu Stypendialnego Agrafka przyznaliśmy 173
stypendiów na łączną sumę 346 000 zł.

Partnerzy programu: Sieć Funduszy
Lokalnych w Polsce (20 organizacji)
oraz niezrzeszony w sieci PułtuskoCiechanowski Fundusz Lokalny

Planujemy przeprowadzenie działań promocyjnych w celu pozyskania środków finansowych na powiększenie kapitału żelaznego „Agrafki”, co umożliwi
nam zwiększenie skali udzielanej co roku pomocy.

Perspekt y wa roz woju programu

Stypendium na pewno ułatwiło mi naukę, a przede wszystkim dało mi swego rodzaju pewność, że nie muszę mieszkać w dużym mieście,
aby mieć swobodny dostęp do wiedzy. Anna Badowska, stypendystka „Agrafki”
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opiekun programu: Iwona Mostowska
nadzór merytoryczny: Paweł Łukasiak
Członkowie Komisji:
Elżbieta Łebkowska, Tomasz Bruski –
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
Piotr Machalica – aktor Teatru Powszechnego

Katarzyna Sadło – Fundacja Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego
Krystyna Starczewska – dyrektor
Gimnazjum nr 20 w Warszawie
Joanna Szczęsna – dziennikarka
„Gazety Wyborczej”
Agnieszka i Andrzej Wróblewscy

w i ę c e j i n f o r m a c j i : w w w. f i l a n t r o p i a . o r g . p l /a g r a f k a . h t m l

Moje Stypendium
Głównym celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z małych miejscowości poprzez rozwój lokalnych
programów stypendialnych i stworzenie systemu informacji o dostępnych stypendiach w Polsce. Wyjątkowość programu polega
na połączeniu finansowego wsparcia lokalnych programów stypendialnych, działalności informacyjno-doradczej z badaniem
dostępności edukacji.

Rok 2006
W 2006 roku w drodze konkursu przyznaliśmy dotacje 22 organizacjom na
realizację lokalnych programów stypendialnych w łącznej wysokości 144 100
zł. Dodatkowo organizacje zostały zobowiązane do pozyskania i przekazania
na stypendia równowartości otrzymanej dotacji, co oznacza że w ramach programu przyznano stypendia w kwocie 288 200 zł. Stypendia trafiły do uczniów
szkół podnadgimnazjalnych i studentów.
Firmie Obsidian powierzyliśmy przeprowadzenie ogólnopolskiego badania
rynku stypendiów w Polsce. Raport z badania został wydany w formie publikacji i zaprezentowany podczas seminarium z udziałem dziennikarzy, organizacji
pozarządowych i przedstawicieli środowiska akademickiego.

Program realizowany od: czerwca 2006 r.
Źródła finansowania: METRO Group,
Fundacja Agory
Odbiorcy: młodzież ucząca się, szczególnie
z małych miast i wsi; organizacje
prowadzące programy stypendialne
Patronat medialny: „Cogito”, „Perspektywy”

Stworzyliśmy także portal www.mojestypendium.pl, który oferuje uczniom i studentom z całej Polski narzędzie wyszukiwania
odpowiedniego dla nich stypendium. Na portalu udzielane są porady w zakresie uruchamiania i prowadzenia programów stypendialnych.

Perspekt y wa roz woju programu
W 2007 r. planujemy rozwijać program, kładąc nacisk na zainicjowanie ogólnopolskiej debaty medialnej na temat oferty programów stypendialnych. Stworzymy zespół złożony z wolontariuszy, partnerów i konsultantów, który będzie na bieżąco monitorował
rynek stypendiów i aktualizował dane zamieszczane na portalu.
koordynator: Anna Torosiewicz
nadzór merytoryczny: Paweł Łukasiak
Członkowie Komisji:
Jarosław Gowin – Wyższa Szkoła Europejska
im. Ks. J. Tischnera

Wojciech Kamiński – Fundacja Agora
Paweł Łukasiak – Akademia Rozwoju
Filantropii w Polsce
Hanna Palska – prorektor ds. studenckich
Collegium Civitas
Anna Giza-Poleszczuk – Instytut Socjologii UW
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Chcemy skutecznie wpływać na poprawę jakości życia ludzi starszych w Polsce poprzez
wzmacnianie i integrację środowiska organizacji, które pracują na rzecz seniorów, a także
poprzez promowanie dobrych praktyk, prowadzenie badań i kampanii edukacyjnych.
Podejmowane przez nas inicjatywy koncentrują się przede wszystkim na wspieraniu
aktywności społecznej i zawodowej osób starszych, na promowaniu edukacji przez całe
życie i korzyści płynących ze współpracy międzypokoleniowej. Ważne miejsce w naszych
działaniach zajmuje przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na wiek.

Najważniejsze działania w 2006 roku :
↘ Kontynuowaliśmy realizację programu grantowego „Łączymy pokolenia”, który wspiera
inicjatywy oparte na współpracy osób starszych z dziećmi i młodzieżą.
↘ Opracowaliśmy i rozpoczęliśmy realizację dwóch nowych programów: „Rynek pracy
a osoby bezrobotne 50+: bariery i szanse” i „Same plusy. Wolontariat 50+”, jako partner
wspieramy realizację programu „Akademia e-seniora” realizowanego przez firmę UPC Polska.
W ten sposób podjęliśmy działania w nowych obszarach, odpowiadając na istotne problemy:
niewielka aktywność zawodowa osób po 50-tce, niewielkie zaangażowanie osób starszych
w wolontariat, wykluczenie osób starszych z dostępu do technologii informatycznych.
↘ Rozwijaliśmy serwis internetowy nt. dyskryminacji ze względu na wiek www.senior.info.pl.
↘ Współpracowaliśmy z Forum 50+ Seniorzy XXI w. – platformą współpracy 17 organizacji
pozarządowych (doradztwo, pomoc w pisaniu wniosków).

aktywność
osób starszych

Programy:
„Łączymy pokolenia”
„Rynek pracy a osoby bezrobotne 50+: bariery
i szanse”
„Same plusy. Wolontariat 50+”
„Akademia e-seniora”

Nowe spojrzenie na przekaz wiedzy i doświadczeń

Łączymy pokolenia
Jedynie co czwarty badany postrzega młode pokolenie jako życzliwe wobec seniorów. Połowa respondentów (49%) dostrzega u młodych
ludzi obojętność, co szósty (17%) – niechęć. Wraz z rozwojem nowych technologii, szybkim tempem przemian zwiększył się dystans, który
dzieli pokolenia. Ludzie starsi mają poczucie, że ich wiedza i umiejętności nie są przydatne we współczesnym świecie. Pomiędzy młodymi
i starszymi istnieje wiele uprzedzeń i niechęci, a korzyści ze współpracy międzypokoleniowej nie są dostrzegane. [Dane: CBOS: 2007 r.]

Program partnerski realizowany wspólnie
z Fundacją PZU
Program realizowany od: kwietnia 2005 r.
Źródła finansowania:
Fundacja PZU
Odbiorcy: 25 organizacji pozarządowych;
dzieci, młodzież i osoby starsze ze
społeczności objętych programem
Patron medialny: portal organizacji
pozarządowych ngo.pl

Poprzez realizację tego programu chcemy promować sprawdzone metody
angażowania ludzi młodych i starszych do wspólnych działań. Na drodze konkursu dotacyjnego wspieramy realizację ciekawych przedsięwzięć opartych
na współpracy seniorów z dziećmi i młodzieżą. Poszukujemy projektów, które
sprzyjają wzajemnemu uczeniu się, wymianie doświadczeń, a także prowadzą
do wypracowania innowacyjnych metod zaspokajania ważnych potrzeb obu
grup wiekowych i przeciwdziałania ich wykluczeniu. Pomysły na wspólne działania mogą być różne: zajęcia komputerowe, teatralne czy kulinarne, wspólne
pisanie książki o regionie. W 2006 roku za obszar priorytetowy uznaliśmy rozwijanie wolontariatu osób starszych.

Rok 2006

↘ Wydaliśmy publikację „Łączymy pokolenia” promującą współpracę międzypokoleniową i prezentującą ciekawe projekty dofinansowane w ramach pierwszej edycji programu – nakład 1000 egz.
↘ Rozpoczęliśmy realizację drugiej ogólnopolskiej edycji programu (pierwsza edycja realizowana była w formie pilotażu na terenie 5 województw). Ze środków programu przyznane zostały dotacje 25 organizacjom na łączną kwotę blisko 729 tys. zł
↘ Przeprowadziliśmy szkolenia dla organizacji biorących udział w programie z procedur realizacji umowy i rozliczania dotacji.

Program w liczbach
Dotychczas ze środków programu dotacje na realizację projektów międzypokoleniowych otrzymało 49 organizacji na łączną
kwotę blisko 983 tys. zł

Perspekt y wa roz woju programu
W 2007 roku będziemy kontynuować realizację drugiej edycji programu „Łączymy pokolenia” (wydanie podręcznika z zakresu
metod współpracy międzypokoleniowej, organizacja konferencji z udziałem gości zagranicznych, przygotowanie wystawy fotograficznej). Chcemy także pozyskać środki na prowadzenie szkoleń i warsztatów przygotowujących lokalnych liderów do realizacji
inicjatyw międzypokoleniowych.
Musimy zmienić pewne stereotypy, że młodzi są wykolejeni, nieposłuszni, a starzy to wapniaki. Najskuteczniejszy jest bezpośredni
kontakt i spotkania. W trakcie rozmowy okazuje się, że są wspólne tematy, że starsi to też fajni goście.
Krzysztof (25 lat ), uczestnik projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Ekologiczne „Dla Ziemi”

koordynator: Beata Tokarz
nadzór merytoryczny: Tomasz Schimanek
Członkowie komisji dotacyjnej:
dr hab. prof. UW Barbara Szatur-Jaworska
– Uniwersytet Warszawski

dr Marek Rymsza – Instytut Spraw
Publicznych
Katarzyna Dąbrowska – Polska Fundacja
Dzieci i Młodzieży
Magdalena Maciejewska – dziennikarka
radiowa
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Małgorzata Misztela – Centrum Wolontariatu
w Warszawie
Przemysław Radwan – Rohrenschef
– Stowarzyszenie Szkoła Liderów
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Wolontariat nie jest tylko dla młodych!

Same plusy. Wolontariat 50+
W Polsce wolontariat po 50-tce nie jest tak modny, jak na Zachodzie. Według danych KLON/JAWOR najmniej wolontariuszy w 2005 r. było
wśród osób po 55. roku życia (20,7%), a najwięcej wśród osób w wieku 36-45 lat (26,8 %) i osób do 25 roku życia (25,2%).
Tymczasem wolontariat pozwala zaspokoić wiele ważnych potrzeb osób
w starszym wieku (m.in. pokonanie samotności, wykorzystywanie wiedzy i doświadczeń, twórcze zagospodarowanie czasu, osobisty rozwój). Zachęcanie
osób starszych do wolontariatu jest szczególnie ważne w kontekście starzenia
się polskiego społeczeństwa i wzrastającej liczby osób powyżej 50 roku życia,
które przechodzą na wcześniejszą emeryturę.
Chcemy wypracować i przetestować model rozwijania wolontariatu osób
powyżej pięćdziesiątego roku życia, a także wypromować tego rodzaju aktywność wśród samych seniorów i w szerszej społeczności Elbląga i powiatu elbląskiego. Liczymy, że uda nam się zachęcić do wolontariatu i przeszkolić grupę
ok. 20-30 osób po 50-tce

Rok 2006

Program realizowany od: września 2006 r.
do grudnia 2007 r.
Źródła finansowania: Ministerstwo Polityki
Społecznej ze środków Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich oraz Fundacja Grupy TP
Odbiorcy: osoby po 50-tym roku życia,
instytucje i organizacje z terenu powiatu
elbląskiego
Partnerzy programu: Regionalne Centrum
Wolontariatu w Elblągu
Patronat medialny: Gazeta Internetowa
INTERSENIOR, Portal Senior.pl, „Dziennik
Elbląski”, „Elbląska Gazeta Internetowa
PortEl”, Telewizja Elbląska

W 2006 r. zrealizowaliśmy badanie postaw wobec wolontariatu osób po 50-tym
roku życia wśród instytucji i osób starszych z powiatu elbląskiego. Badanie
miało charakter zarówno ilościowy (370 ankiet) jak i jakościowy (26 wywiadów
pogłębionych). Wyniki badania będą dla nas podstawą do prowadzenia dalszych działań: realizacji szkoleń dla starszych wolontariuszy, opracowania strategii rozwijania wolontariatu 50+ w regionie i przeprowadzenia kampanii promującej wolontariat osób
starszych.

Perspekt y wa roz woju programu
Realizacja projektu potrwa do końca 2007 roku. Projekt ma wymiar lokalny. Jednak liczymy, że wypracowane rozwiązania okażą
się przydatne dla innych społeczności zainteresowanych rozwijaniem wolontariatu osób starszych. Będziemy dążyć do przeniesienia doświadczeń z Elbląga do innych miast.
koordynator: Beata Tokarz
nadzór merytoryczny: Tomasz Schimanek
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Wolontariat jest dla każdego. W każdym wieku można być wolontariuszem i coś robić – to nie wiek a chęci są ważne. Po przejściu na
emeryturę człowiek nie może zamykać się ze swoimi problemami jak w klatce. Przecież i na emeryturze można jeszcze coś robić, coś
z siebie dać. Ludzie starsi nie zostają wolontariuszami, bo nie wiedzą, ile przyjemności mogą z tego wynieść. Często boją się, że nie
podołają obowiązkom.
Kobieta, 61 lat, wolontariuszka w hospicjum w Elblągu

Rynek pracy a osoby bezrobotne 50+:
bariery i szanse
W Polsce zaledwie 26% osób w wieku 55-64 lat jest aktywnych zawodowo, podczas gdy w Szwecji pracuje aż 68% osób w tym
wieku, a średni wskaźnik dla krajów UE wynosi 40%,. Nasz kraj ma jeden z najniższych w Europie wskaźników zatrudnienia starszych
pracowników, należymy także do grupy tych państw, gdzie bardzo wcześnie przechodzi się na emeryturę – średnio w wieku 56 lat. (dane
Eurostatu i MGiP, 2004 r.)

Program realizowany od: października 2006 r.
Źródła finansowania: Europejski Fundusz
Społeczny
Odbiorcy: instytucje i organizacje
prowadzące działania na rzecz osób
bezrobotnych Patronat medialny: Gazeta
Internetowa INTERSENIOR, Portal Senior.pl

Taka sytuacja na rynku pracy stanowi poważne obciążenie i wyzwanie dla
systemu ubezpieczeń społecznych. Również z punktu widzenia osób starszych
jest to zjawisko niepokojące. Niestety w Polsce brakuje pomysłu na aktywizację
zawodową osób po 50-tce. Istotną przeszkodą w opracowaniu strategii działań
w tym obszarze jest brak rozpoznania sytuacji osób bezrobotnych 50+ (brak
badań, oceny dotychczas podejmowanych działań).

Poprzez realizację programu planujemy dokonać kompleksowej analizy sytuacji osób bezrobotnych 50+ na rynku pracy – oczekiwań, motywacji, możliwości zatrudnienia i dokształcania, a także dostępnego wsparcia ze strony instytucji publicznych i prywatnych, organizacji pozarządowych, jak i rządu.
Liczymy, że zebrane przez nas dane i przykłady pozytywnych praktyk umożliwią zwiększenie skuteczności działań instytucji rynku
pracy i innych podmiotów na rzecz osób bezrobotnych 50+.
W ramach programu przeprowadzone zostanie ogólnopolskie, reprezentatywne badanie osób bezrobotnych 50+, pracodawców,
instytucji rynku pracy, wybranych organizacji pozarządowych. Jego wyniki zostaną zaprezentowane podczas konferencji (pieć
regionalnych i jedna ogólnopolska).

Rok 2006
Na drodze zamkniętego konkursu ofert wyłoniliśmy firmę Ipsos Polska Sp. z o.o., która przeprowadzi kompleksowe badanie socjologiczne dotyczące sytuacji osób bezrobotnych 50+ na rynku pracy.

Perspekt y wa roz woju programu
Realizacja programu potrwa do grudnia 2007 roku (przeprowadzenie badania, przygotowanie i publikacja raportu, organizacja
cyklu konferencji). Wnioski z badania będą stanowić dla nas podstawę do opracowania i uruchomienia kolejnych inicjatyw promujących zatrudnienie osób po 50-tce (kampania edukacyjna, programy szkoleń i aktywizacji zawodowej osób starszych).
koordynator: Joanna Tokarz
nadzór merytoryczny: Tomasz Schimanek
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„Akademia e-Seniora”
W Polsce żyje ponad 11 mln osób w wieku powyżej 50. roku życia, co stanowi 29% polskiego społeczeństwa. Jednak udział tej grupy
wiekowej w populacji internautów pozostaje niewielki. Internet jest głównie domeną ludzi młodych, co drugi polski internauta ma mniej
niż 25 lat. Osoby powyżej 55 roku życia stanowią w tej grupie zaledwie 3,7 procent. [Dane statystyczne: Narodowy Spis Powszechny
Ludności i Mieszkań 2002 oraz Megapanel PBI/Gemius 2005]
W sytuacji, gdy nowe technologie w coraz większym zakresie znajdują zastosowanie w wielu obszarach życia codziennego (urzędy, banki, zakupy, przekazywanie informacji), brak działań służących zapoznaniu seniorów z nowymi technologiami sprzyja ich marginalizacji, wykluczeniu ze społeczeństwa informacyjnego.

Program firmy UPC Polska realizowany we
współpracy z Akademią
Program realizowany od: listopada 2006 r.

Źródła finansowania: UPC Polska
Celem projektu jest zwiększanie umiejętności osób starszych w zakresie obsługi
komputera, a także promocja korzyści, jakie z korzystania z internetu mogą wynieść
Odbiorcy: osoby powyżej 60. roku życia,
seniorzy. Program zakłada organizację kursów komputerowych w 10 miastach w
12 instytucji prowadzących pracownie
oparciu o sieć 12 pracowni internetowych fundowanych przez firmę UPC Polska.
komputerowe w 10 miastach
Pracownie internetowe tworzone przez UPC powstają w siedzibach domów
kultury, spółdzielni i organizacji pozarządowych (obecnie działa 6 pracowni).
Dotychczas z zajęć w pracowniach korzystały przede wszystkim dzieci i młodzież. W 2006 r. UPC Polska po raz pierwszy zorganizowała bezpłatne kursy komputerowe skierowane do osób starszych – wzięło w nich udział 450 osób. Sukces inicjatywy i duże
zainteresowanie ze strony osób starszych skłoniły UPC do uruchomienia specjalnego programu kursów dla seniorów pod nazwą
„Akademia e-Seniora UPC”. Akademia Rozwoju Filantropii pomogła UPC w opracowaniu kształtu programu i wspiera jego realizację jako doradca i partner społeczny.
W 2006 roku przygotowaliśmy procedury konkursu na utworzenie 6 nowych lokalnych pracowni komputerowych (wybór
organizacji/instytucji, które będą zarządzać pracownią i organizować kursy komputerowe dla seniorów). Konkurs został ogłoszony w grudniu 2006 r.

Perspekt y wa roz woju programu :
W roku 2007 Akademia będzie partnerem UPC w kolejnych działaniach (m.in. otwarcie nowych pracowni komputerowych, realizacja
kursów internetowych dla ok. 1000 osób starszych, opracowanie podręcznika do nauki komputera i internetu dla seniorów, działania
promocyjne i edukacyjne w mediach).
koordynator: Joanna Tokarz
nadzór merytoryczny: Tomasz Schimanek
Bezpośrednią przyczyną zapisania się na kurs był wyjazd syna do Ameryki. To było w zeszłym roku, na wiosnę. Wiadomo, jak drogie są
rozmowy. Poszłam na kurs i nauczyłam się korzystać ze Skype’a.
kobieta, 65 lat, uczestnik kursu
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Promujemy ideę społecznego zaangażowania przedsiębiorców, prezentujemy dobre
praktyki i skuteczne formy współpracy firm z organizacjami pozarządowymi oraz przykłady
aktywności społecznej firm. Przedstawiamy korzyści dla firmy i dla organizacji pozarządowych
z podejmowania wspólnych inicjatyw.

Najważniejsze działania w 2006 roku :
W ramach IX edycji Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku” nagrodziliśmy sześć firm
zaangażowanych społecznie” – po raz pierwszy jeden z laureatów konkursu został wybrany
w głosowaniu internetowym. Do programu „Vademecum Dobroczyńcy” wprowadziliśmy
nowy element – realizację badań nt. społecznego zaangażowania firm w wybranych
regionach.

Społeczne
zaangażowanie
biznesu

Programy:
„Vademecum Dobroczyńcy”
„Dobroczyńca Roku”

„Dobro czyń cały rok!”

Konkurs o tytuł „Dobroczyńca Roku”
Celem konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku” jest promowanie idei społecznego zaangażowania wśród przedsiębiorców. W konkursie
nagradzane są najbardziej skuteczne i ciekawe przykłady zaangażowania firm w działalność społeczną. Laureaci konkursu to firmy,
które pomagają rozwiązać problemy lokalnych społeczności oraz inspirują innych przedsiębiorców do podjęcia takiej działalności.
Program realizowany od: 1997 r.
Źródła finansowania: Fundacja Bankowa
im. L. Kronenberga, Polsko-Amerykańska
Fundacja Wolności, Fundacja im. Stefana
Batorego i Trust for Civil Society in Central
& Eastern Europe.
Odbiorcy: fundacje i stowarzyszenia
współpracujące z sektorem i biznesu
pragnące podziękować za udzielone
wsparcie; przedsiębiorstwa państwowe
i prywatne prowadzące aktywność społeczną
oraz fundacje utworzone przez firmy.

Od 2004 roku tytuł „Dobroczyńcy Roku” przyznawany jest w dwóch kategoriach. W pierwszej z nich nagradzane i promowane są różnorodne formy
współpracy przedsiębiorców z organizacjami społecznymi. Firmy do tej kategorii konkursu zgłaszane są przez organizacje pozarządowe, które mogą w ten
sposób podziękować swoim darczyńcom. Laureaci drugiej kategorii: „strategiczne programy społecznego zaangażowania firmy” to przedsiębiorstwa, które działalność społeczną uczyniły częścią swojej misji, a podejmowane przez
nie działania cechuje wysoki stopień profesjonalizmu. Zgłoszeń w tej kategorii
dokonują same firmy lub fundacje utworzone przez firmy.

Rok 2006
Przeprowadziliśmy 9. edycję Konkursu i rozpoczęliśmy przygotowania do 10.
jubileuszowej edycji Konkursu:
Partnerzy programu: Business Centre Club,
↘ Na konkurs wpłynęło 348 wniosków spełniających wymogi formalne. ZostaPKPP „Lewiatan”, Polska Rada Biznesu
ły one poddane ocenie niezależnych ekspertów i członków Kapituły Konkursu.
Nad prawidłowością przebiegu wszystkich procedur konkursowych czuwała
Patroni medialni: AMS i portal organizacji
niezależna firma audytorska Ernst & Young.
pozarządowych ngo.pl
↘ Tytuł „Dobroczyńcy Roku 2005” uzyskało pięć firm: Chmielnik Zdrój S.A.,
Whirlpool Sp. z o.o., Danone Sp. z o.o., EnargiaPro Koncern Energetyczny S.A.
oraz Komandor S.A. Nowością w roku 2006 było przeprowadzenie głosowania internetowego, którego laureatem i jednocześnie
zdobywcą tytułu „Dobroczyńca Roku 2005” został Bank BPH SA.
↘ Gala Finałowa Konkursu odbyła się 30 maja 2006 roku w Filharmonii Narodowej w Warszawie. W uroczystości wzięli udział
przedstawiciele instytucji państwowych, placówek dyplomatycznych, firm, organizacji pozarządowych oraz mediów.
↘ Przygotowaliśmy materiały promocyjno-informacyjne nt. wyników konkursu, w tym raport – prezentujący społeczną działalność nagrodzonych firm.
↘ Promocja 9. edycji Konkursu odbywała się na każdym etapie trwania konkursu. (informacja w internecie, wysyłka listów, artykuły w prasie etc). Projekt graficzny billboardów promujących konkurs i jego laureatów przygotowała Grupa Twożywo – zdobywca
prestiżowej nagrody Paszporty „Polityki” 2006”.
↘ Rozpoczęliśmy realizację jubileuszowej, dziesiątej edycji Konkursu – do współpracy udało nam się pozyskać wiele organizacji
pozarządowych i biznesowych, oraz media ogólnopolskie (Forbes, Puls Biznesu, Radio Zet, TVP 2).

Program w liczbach
Do udziału w dziewięciu edycjach konkursu zgłoszono 3 058 firm i fundacji utworzonych przez firmy – 112 z nich uzyskało tytuł
„Dobroczyńcy Roku”.
koordynator: Artur Ptak
nadzór merytoryczny: Paweł Łukasiak
Kapituła Konkursu 2005:
Henryka Bochniarz, Polska Konfederacja
Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”
Marek Goliszewski, Business Centre Club
Iwona Jaworska, Fundacja Bankowa im.
Leopolda Kronenberga

Jerzy Koźmiński, Polsko-Amerykańska
Fundacja Wolności
Zbigniew Niemczycki, Polska Rada Biznesu
Tomasz Wróblewski, Newsweek Polska
Kapituła Konkursu 2006:
Monika Bednarek, Eurozet
Henryka Bochniarz, Polska Konfederacja
Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”

W i ę c e j i n f o r m a c j i : w w w. d o b r o c z y n c a r o k u . p l

Marek Goliszewski, Business Centre Club
Michał Kobosko, Forbes Polska
Jerzy Koźmiński, Polsko-Amerykańska
Fundacja Wolności
Zbigniew Niemczycki, Polska Rada Biznesu
Ludwik Sobolewski, Giełda Papierów
Wartościowych
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Perspekt y wa roz woju programu
W 2007 r. zorganizujemy 10 jubileuszową edycję programu. Z tej okazji planujemy wydanie publikacji podsumowującej dziesięć
lat Konkursu w Polsce.

Biznes a dobroczynność

Vademecum Dobroczyńcy
Realizując ten program, promujemy społeczne zaangażowanie wśród przedsiębiorców: zachęcamy do współpracy z organizacjami pozarządowymi, wspierania działań służących rozwiązaniu ważnych problemów w społeczności, w której działa firma. Pokazujemy, że działalność społeczna może przynieść realne korzyści biznesowe.
Program realizowany od: 1999 r.
Źródła finansowania: Fundacja Bankowa
im. Leopolda Kronenberga oraz Trust For
Civil Society in Central and Eastern Europe
Odbiorcy: przedsiębiorcy z małych,
średnich i dużych firm
Partnerzy programu: Fundacja Bankowa
im. Leopolda Kronenberga

W miejscowościach w całej Polsce organizujemy spotkania dla przedsiębiorców. W poprzednich latach prowadzone były one w formie multimedialnych
prezentacji przybliżających uczestnikom tematykę społecznego zaangażowania biznesu. W 2006 r. wprowadziliśmy nowy element do programu – realizację badań społecznej działalności firm w wybranych regionach Polski. Wyniki
badań są omawiane podczas spotkań z udziałem firm, mediów, przedstawicieli
samorządu i organizacji pozarządowych. Nowa formuła spotkań w większym
zakresie sprzyja dyskusji i wymianie poglądów.

W 2 0 0 6 r.

↘ Na zlecenie Akademii zrealizowane zostało badanie jakościowe i ilościowe
społecznego zaangażowania przedsiębiorców w dwóch województwach: pomorskim i śląskim (400 respondentów). Wydane zostały raporty prezentujące wyniki badań.
↘ Zorganizowaliśmy pięć spotkań dla przedsiębiorców połączonych z prezentacją wyników przeprowadzonych badań – udział
w nich wzięło ponad 130 osób.
↘ Rozwijaliśmy serwis internetowy zawierający praktyczne informacje dla firm z zakresu społecznego zaangażowania biznesu
www.dobrybiznes.info.

Program w liczbach
Od początku realizacji programu ponad 1530 przedsiębiorców uczestniczyło w 36 prezentacjach i spotkaniach.

Perspekt y wa roz woju programu
Planujemy rozwijanie programu szkoleń i konsultacji dla przedsiębiorców ze szczególnym naciskiem na przekazywanie praktycznej wiedzy z zakresu opracowywania i wdrażania w firmie strategii społecznego zaangażowania.
koordynator: Małgorzata Baranowska
nadzór merytoryczny: Paweł Łukasiak
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Inne działania
W 2006 roku Akademia, jako partner, uczestniczyła w realizacji programu „Nowe przewagi konkurencyjne – odpowiedzialne
przedsiębiorstwo na rynku europejskim” realizowanego przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Trenerzy Akademii prowadzili szkolenia dla małych i średnich firm z zakresu
społecznego zaangażowania biznesu.
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Uważamy, że gospodarka społeczna może stać się dobrą metodą redukcji bezrobocia,
szczególnie wśród osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, np.: mieszkańców
wsi, osób starszych i niepełnosprawnych. Chcemy wypracować i wypromować polski model
przedsiębiorczości społecznej.
W 2006 roku kontynuowaliśmy realizację programu „W stronę polskiego modelu gospodarki
społecznej – budujemy nowy Lisków”, w ramach którego w województwie warmińskomazurskim powstają trzy przedsiębiorstwa społeczne. Uruchomiliśmy także nowy program
„Mazurskie Inicjatywy z bliska”, który – poprzez działania promocyjne – pomoże nam
wypromować wypracowane w tym obszarze rezultaty i metody.
Problem bezrobocia jest najpoważniejszym problemem kraju od początku zmian
ustrojowych. W październiku 2006 r. stopa bezrobocia wynosiła 17,3 procent, co oznacza, że
bez pracy było 2,7 mln Polaków (bezrobocie rejestrowane). Wśród bezrobotnych dominują
osoby z niskim wykształceniem i osoby z terenów wiejskich
Szczególnie trudna sytuacja występuje w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie do dziś
widoczne są negatywne skutki gospodarki opartej o państwowe gospodarstwa rolne. Po upadku
PGR-ów wielu byłych pracowników nie potrafiło znaleźć źródła dochodu, odnaleźć się w nowych
realiach – stopa bezrobocia należy tu do najwyższych w kraju i w listopadzie 2006 roku wyniosła
23,2%1. (Dane: www.mps.gov.pl www.stat.gov.pl).
1

http://www.stat.gov.pl/urzedy/olsz/index.htm

Przedsiębiorczość
społeczna

Programy:
„W stronę polskiego modelu gospodarki
społecznej – budujemy nowy Lisków”
„Mazurskie Inicjatywy z bliska”

W stronę polskiego modelu gospodarki
społecznej – budujemy nowy Lisków.
Chcemy by ci, którzy nie mogą znaleźć zatrudnienia, sami zaczęli organizować dla siebie pracę. Tworzyli przedsiębiorstwa, w których działalność zarobkowa połączona będzie z działalnością społeczną. Zależy nam, by te osoby zyskały źródła dochodów dzięki
własnej aktywności oraz wsparciu instytucji lokalnych i pomocy ekspertów.
Program realizowany od: listopada 2004 r.
do marca 2008 r.
Źródła finansowania: Europejski Fundusz
Społeczny, Inicjatywa Wspólnotowa Equal
Odbiorcy: mieszkańcy 4 społeczności
lokalnych (2 społeczności z województwa
warmińsko-mazurskiego i 2 z województwa
lubelskiego). Akademia koordynuje
realizację projektu na terenie województwa
warmińsko – mazurskiego.
Partnerzy programu: Fundacja Instytut
Spraw Publicznych, Wspólnota Robocza
Związku Organizacji Socjalnych WRZOS
oraz prawie 39 innych podmiotów
(organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy,
instytucje samorządu terytorialnego).

Chcemy wypracować polski model przedsiębiorczości społecznej i stworzyć,
we współpracy z samymi bezrobotnymi, 7 przedsiębiorstw (w tym trzy w województwie warmińsko-mazurskim), które oprócz celów zarobkowych, będą realizowały zadania z zakresu integracji społeczności lokalnej, poprawy sytuacji
życiowej mieszkańców i rozwoju lokalnego.
Bezpośrednio animowaniem powstawania przedsiębiorstw społecznych
w poszczególnych miejscowościach zajmują się partnerstwa lokalne, w skład
których wchodzą samorządy lokalne, organizacje pozarządowe, lokalne firmy
i reprezentanci biznesu. To oni kontaktują się z osobami bezrobotnymi i przygotowują je do założenia firm społecznych. Rolą Akademii jest pomoc partnerstwom w dobrym opracowaniu i wdrożeniu koncepcji przedsiębiorczości
społecznej oraz stałe doradztwo w zakresie pojawiających się problemów.

Rok 2006

↘ Akademia przeprowadziła szkolenia i wizyty studyjne dla lokalnych partnerstw z województwa warmińsko-mazurskiego, które w swoich powiatach
tworzą przedsiębiorstwa społeczne (dwie 3-dniowe wizyty studyjne, w których łącznie udział wzięło 31 osób oraz 6 bloków szkoleniowych – 68h szkoleń
– w których łącznie udział wzięły 63 osoby).
↘ Na terenie powiatu ełckiego zawiązane zostały dwie spółdzielnie socjalne, a w powiecie nidzickim partnerstwo lokalne zakupiło teren dla tworzonego przedsiębiorstwa – wioski garncarskiej. Stworzone zostały biznesplany dla wszystkich trzech przedsiębiorstw.
↘ zespół projektu uczestniczył w 2 zagranicznych wizytach studyjnych we Włoszech oraz dwóch międzynarodowych spotkaniach tematycznych w Holandii i Belgii, których celem była wymiana doświadczeń różnych krajów w zakresie rozwoju przedsiębiorczości społecznej.

Perspekt y wa roz woju programu
W 2007 r. Akademia przeprowadzi kolejne bloki szkoleniowe i warsztaty dla partnerstw i animatorów lokalnych. Przez pierwszą
połowę 2007 r. będą trwały prace adaptacyjne i remontowe budynków przeznaczonych dla przedsiębiorstw społecznych. W drugiej połowie 2007 r. wszystkie planowane w projekcie przedsiębiorstwa rozpoczną działalność (produkcję i świadczenie usług).
koordynator: Adrianna Lepka
nadzór merytoryczny: Tomasz Schimanek

To nas na duchu podnosi!
Chodziło nam głównie o to, żeby dać szansę i stworzyć nowe miejsca pracy dla ludzi, którzy już bardzo długo nie mogą znaleźć pracy.
Chcieliśmy ich zmobilizować, zaangażować i pobudzić naszą społeczność lokalną do działania.
Dla mnie osobiście to jest bardzo ważna sprawa – sama zanim wróciłam do aktywnego życia długo byłam osobą bezrobotną. Wiem
co to znaczy być bez pracy i pozostawać w takim spoczynku, kiedy nic się nie dzieje, nic ode mnie nie zależy. A tutaj widzę, że jednak
dużo zależy od człowieka. Myślę, że warto angażować się w takie inicjatywy. To nas na duchu podnosi.
Helena Pankiewicz, Urząd Gminy Prostki (instytucja zaangażowana w tworzenie spółdzielni socjalnej w Prostkach):
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Mazurskie Inicjatywy Z bliska
Projekt stanowi uzupełnienie działań prowadzonych w ramach programu „W stronę polskiego modelu ekonomii społecznej
– Budujemy nowy Lisków”. Poprzez nasze działania chcemy promować wśród mieszkańców i władz lokalnych woj. warmińsko-mazurskiego nowe modele aktywności zawodowej, zwłaszcza na polu przedsiębiorczości społecznej, a także pozytywne przykłady
aktywności społecznej, współpracy mieszkańców, władz lokalnych oraz organizacji pozarządowych.
W powiatach ełckim i nidzickim powstają trzy przedsiębiorstwa społeczne.
Chcemy, aby stały się one inspiracją dla innych społeczności w województwie.
W ramach projektu przeprowadzimy szereg działań promujących powstałe
przedsiębiorstwa (dwa filmy, kwartalnik, dwie publikacje, platforma internetowa).
Zrealizujemy także badanie potrzeb mieszkańców miejscowości, w których
powstają przedsiębiorstwa społeczne, a w oparciu o ich wyniki przygotowane
zostaną warsztaty dla lokalnych animatorów.

Rok 2006
↘ We współpracy z partnerami opracowaliśmy koncepcję kwartalnika pokazującego pozytywne przykłady działań społecznych i zachęcającego do aktywności. W 2006 r. wydaliśmy pierwszy z czterech numerów kwartalnika.
↘ Opracowaliśmy koncepcję badań potrzeb mieszkańców trzech miejscowości, w których tworzone są przedsiębiorstwa społeczne.

Perspekt y wa roz woju programu
Realizacja projektu potrwa do końca 2007 r.
koordynator: Zofia Orłowska
nadzór merytoryczny: Tomasz Schimanek, Adrianna Lepka

Program realizowany od września 2006 r.
do grudnia 2007 r.
Źródło finansowania: Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej ze środków Funduszu
Inicjatyw Obywatelskich.
Odbiorcy: społeczności powiatu ełckiego
oraz powiatu nidzickiego
(woj. warmińsko-mazurskie)
Partnerzy: Starostwo Powiatowe w Ełku,
Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA
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Odwołując się do historii i tradycji dobroczynności, kształtujemy nowe rozumienie
filantropii. Uważamy, że udzielanie pomocy potrzebującym powinno być równoznaczne
z mobilizowaniem ich do aktywności. Promujemy nowoczesne mechanizmy wspierania
celów społecznych – jednym z nich jest odpis 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji
pożytku publicznego.

nowoczesna
filantropia

Mały wielki procent

Kampania społeczna na rzecz 1%
W 2005 r. ponad 680 tys. osób zdecydowało się przekazać 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Rok później taką
decyzję podjęło już ponad 1 mln 156 tys. osób. Dużą rolę w zachęceniu podatników do skorzystania z tej nowej możliwości odegrały kampanie informacyjne prowadzone przez organizacje pozarządowe i media. [Dane statystyczne: Ministerstwo Finansów]

Nasze działania
Program realizowany od: 2003 r.
Źródła finansowania: Fundacja im. Stefana
Batorego, Polsko-Amerykańska Fundacja
Wolności, Trust for Civil Society in Central
& Eastern Europe
Odbiorcy: płatnicy podatku dochodowego od
osób fizycznych (ponad 23 miliony osób),
organizacje pozarządowe (szczególnie
organizacje pożytku publicznego), media
Partnerzy programu: Stowarzyszenie
Klon/Jawor

Odpis 1% podatku to mechanizm umożliwiający podatnikowi przekazanie części swojego podatku na rzecz organizacji posiadającej status organizacja pożytku publicznego (OPP). Jest to jedna z najprostszych form wspierania celów
społecznych: podatek zamiast do państwa trafia do wybranej organizacji, nie
uszczuplając przy tym kieszeni podatnika.
Celem prowadzonej przez nas kampanii społecznej była popularyzacja wiedzy
na temat możliwości przekazania organizacjom części podatku oraz zachęcenie jak największej liczby osób do skorzystania z tego odpisu. Chcieliśmy także
wypromować pozytywny wizerunek OPP jako organizacji odpowiedzialnych
i stosujących przejrzyste procedury. Kampania miała wymiar wyłącznie edukacyjno-informacyjny i była prowadzona na rzecz całego środowiska organizacji
pozarządowych posiadających status pożytku publicznego. Nie służyła pozyskaniu potencjalnych darczyńców dla jakiejkolwiek organizacji (ani dla Akademii, ani dla partnerów kampanii).

Kampania byłą realizowana przy zastosowaniu wielu kanałów informacji (ulotki, plakaty, kartki pocztowe, spoty telewizyjne i radiowe, strona internetowa). Rolę organu doradczego Kampanii pełniła społeczna Rada złożona z 33 przedstawicieli środowisk
pozarządowych i biznesowych.

Rok 2006
↘ Plakaty reklamowe typu citylight zostały wyeksponowane na 400 nośnikach w 9 największych miastach Polski.
↘ Strona internetowa Kampanii www.jedenprocent.pl zanotowała 188 172 wizyty w ciągu pięciu miesięcy.
↘ Opracowaliśmy 15 000 ulotek informujących o mechanizmie 1%, 7 000 plakatów z instrukcją „Jak przekazać 1% podatku, 6 000
plakatów reklamowych oraz 10 000 kartek pocztowych.
↘ Udzieliliśmy kilkunastu wywiadów na temat mechanizmu 1% dla radia, telewizji i prasy.
↘ Raport z monitoringu mediów w okresie od 1 stycznia 2006 do 10 maja 2006 wykazuje, że hasło „organizacja pożytku publicznego” pojawiło się w publikacjach 1933 razy, a hasło „1% podatku” 1548 razy.

Perspekt y wa roz woju programu
Głównym celem kampanii było poinformowanie podatników o możliwości przekazania 1% podatku na rzecz OPP. Ponieważ cel
ten został osiągnięty, podjęliśmy decyzję o niekontynuowaniu kampanii. W kolejnych latach działania informacyjne nt. odpisu
1% będą prowadzone bezpośrednio przez organizacje pożytku publicznego, które są zainteresowane możliwością pozyskania
środków finansowych w ten sposób.
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie Klon/Jawor będą natomiast nadal prowadziły stronę internetową
www.jedenprocent.pl oraz aktualizowały bazę organizacji pożytku publicznego.
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koordynator: Artur Ptak
nadzór merytoryczny: Tomasz Schimanek,
Paweł Łukasiak
Członkowie Rady Kampanii:
Jarosław Bittel, CARITAS Polska
Łukasz Czokajło, Związek Harcerstwa
Polskiego
Marcin Dadel, Sieć Wspierania Inicjatyw
Pozarządowych SPLOT
Izabela Dembicka, Stowarzyszenie Klon/
Jawor
Magdalena Dudkiewicz, Instytut Spraw
Publicznych
Anna Dymna, Fundacja „Mimo wszystko”
Mateusz Dzieduszycki, Telewizja Polska S.A.
Wanda Falk, Diakonia Kościoła EwangelickoAugsburskiego w RP
Grzegorz Gruca, Polska Akcja Humanitarna
Monika Hawkes, Polska Akcja Humanitarna
Krzysztof Kaczmar, Fundacja Bankowa im.
Leopolda Kronenberga

Hieronim Kaczmarek, Klasztor Dominikanów
w Lublinie
Piotr Kowalski, Związek Harcerstwa
Polskiego
Agnieszka Kubicka, CARITAS Polska
Lidia Kuczmierowska, Fundacja im. Stefana
Batorego
Longina Lewandowska-Borówka, Federacja
Konsumentów
Jeremi Mordasewicz, PKPP „Lewiatan”
Magdalena Nowakowska, Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dariusz Niestrzębski, Ministerstwo Finansów
Janina Ochojska, Polska Akcja Humanitarna
Janusz Palikot, Polska Rada Biznesu
Piotr Pawłowski, Stowarzyszenie Przyjaciół
Integracji
Tomasz Perkowski, Fundacja na rzecz Nauki
Polskiej
Paweł Prochenko, Fundacja Komunikacji
Społecznej

Marek Rymsza, Instytut Spraw Publicznych
Tomasz Schimanek, Akademia Rozwoju
Filantropii w Polsce
Magdalena Sułek, Stowarzyszenie Przyjaciół
Integracji
Ewa Śliwka, Diakonia Kościoła EwangelickoAugsburskiego w RP
Krzysztof Więckiewicz, Departament
Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i
Polityki Społecznej
Anna Wojakowska-Skiba, PolskoAmerykańska Fundacja Wolności
Jan Jakub Wygnański, Stowarzyszenie na
rzecz FIP
Przemysław Zaroń, Polsko-Amerykańska
Fundacja Wolności
Zbigniew Żurek, Business Centre Club

W i ę c e j i n f o r m a c j i : w w w. j e d e n p r o c e n t . p l

Współpraca międzynarodowa
Akademia jest członkiem międzynarodowej sieci WINGS-CF, która skupia organizacje grantodawcze wspierające rozwój i działania
funduszy lokalnych. Sieć co roku przeprowadza badania i publikuje raport na temat rozwoju funduszy lokalnych na całym świecie,
w tym w Polsce.

Konferencje i spotkania międz ynarodowe
Przedstawiciele Akademii wzięli udział w 7 międzynarodowych spotkaniach:
↘ w seminarium na temat działalności pożytku publicznego zorganizowanym przez Open Society Foundation i Słowackie Forum
Darczyńców,
↘ w międzynarodowej konferencji poświęconej tworzeniu funduszy lokalnych w Bułgarii,
↘ w spotkaniu plenarnym Transatlantyckiej Sieci Funduszy Lokalnych w Brukseli,
↘ w konferencji poświęconej tworzeniu funduszy lokalnych na Węgrzech,
↘ w międzynarodowej konferencji w Usti nad Labem (Czechy), w ramach której prezentowano przykłady wspierania funduszy
lokalnych w Polsce, Bułgarii i Niemczech,
↘ w konferencji kanadyjskich funduszy lokalnych zorganizowanej przez Community Foundations of Canada, która miała miejsce
w Saskatoon,
↘ w Forum sieci WINGS -CF w Bangkoku.

Wiz yt y grup międz ynarodow ych i gości zagranicznych w Polsce
W roku 2006 Akademia prezentowała swoje doświadczenia w realizacji programów społecznych gościom z różnych krajów, m.in.
z Ukrainy, Rosji, Kazachstanu, Tadżykistanu, Gruzji, Kosowa. Ponadto, gościliśmy Verę Dakovą – przedstawiciela Fundacji C.S. Motta, Gabriela Caspera – niezależnego konsultanta, który przygotowywał obszerne badanie nt. trendów w działalności filantropijnej
w wielu krajach (głównie w USA, ale także w Europie) oraz Sally Newman, eksperta w zakresie współpracy międzypokoleniowej
z Uniwersytetu w Pitzburgu w USA.

Dzielimy się doświadczeniem
Akademia współpracuje z uniwersytetami prowadzącymi zajęcia poświęcone zagadnieniom związanym z działalnością organizacji pozarządowych: Collegium Civitas, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim (wykłady,
spotkania warsztatowe).
Przedstawiciele Akademii uczestniczą w działaniach Funduszu ProBonus – wspólnym przedsięwzięciu Fundacji im. Stefana Batorego, Fundacji C.S. Motta i Fundacji Forda – które ma na celu wspieranie rozwoju organizacji infrastrukturalnych.
Przedstawiciele Akademii w charakterze ekspertów wzięli udział w dwóch opiniotwórczych debatach dotyczących problemu
biedy i aktywności osób starszych – zorganizowanych przez Newsweek Polska i Bussines Centre Club.
W roku 2006 przedstawiciele Akademii uczestniczyli w pracach kilkunastu rad, grup roboczych i komisji:
↘ Rada Działalności Pożytku Publicznego
↘ Rada Inwestorów funduszu OPERA NGO
↘ Komisja Programu Stypendiów Pomostowych i akcja „Dyplom z Marzeń” Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości
↘ Komisja grantowa programu „Podziel się posiłkiem” firmy Danone
↘ Komisja grantowa programu „Warto być za” Kampanii Piwowarskiej
↘ Rada programu „Wolontariat w biznesie” prowadzonego przez Centrum Wolontariatu w Warszawie
↘ Rada programu Liderzy PAFW realizowanego przez Stowarzyszenie Szkoła Liderów
↘ Forum Dialogu Społecznego miasta stołecznego Warszawy
↘ Komisja programu „Aktywna wiosna” Fundacji J&S Pro Bono Poloniae
↘ Komisja stypendialna m.st. Warszawy im. Jana Pawła II;
↘ Komisja Funduszu Edukacyjnego dla Rodzinnych Domów Dziecka Fundacji Św. Mikołaja
↘ Rada Programowa kwartalnika „Trzeci Sektor” wydawanego przez Instytut Spraw Publicznych;

Akademia jako Partner
Forum Darcz yńców
Akademia jest członkiem założycielem stowarzyszenia Forum Darczyńców w Polsce, które reprezentuje interesy organizacji grantodawczych. Do czerwca 2006 członkiem Zarządu Forum był reprezentujący Akademię Tomasz Schimanek. Forum wypowiada się
w sprawach istotnych zmian legislacyjnych dotyczących działalności grantodawczej (m.in. regulacje podatkowe, projekt ustawy
o fundacjach, projekt zmian w ustawie o działalności pożytku publicznego), prowadzi także działalność edukacyjną (seminaria
dotyczące różnych aspektów grantodawstwa, publikacje).
Forum skupia siedmiu członków zwykłych:
↘ Fundacja Bankowa im Leopolda Kronenberga
↘ Fundacja im Stefana Batorego
↘ Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej
↘ Fundacja Partnerstwo dla Środowiska
↘ Fundacja Wspomagania Wsi
↘ Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
↘ Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
i pięciu członków wspierających:
↘ Polsko – Amerykańska Fundacja Wolności
↘ Stowarzyszenie Nidzicki Fundusz Lokalny
↘ Stowarzyszenie Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika,
↘ Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe
↘ Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
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Zarządzanie finansami w Akademii
Aby stowarzyszenie mogło długoterminowo realizować swoje cele statutowe, oprócz inwestowania środków obrotowych, pochodzących z bieżących programów, Akademia buduje kapitał żelazny i rezerwowy oraz powołała spółkę z o.o.
Kapitał żelazny i rezerwowy Akademii ma zapewnić instytucji stabilność, niezależność i możliwość profesjonalnego prowadzenia
programów. Kapitał Akademii inwestowany jest w różnorodne instrumenty finansowe, a zyski z inwestycji przeznaczane są na
realizację programów (wkład własny), rozwój instytucjonalny, koszty administracyjne i powiększanie wartości kapitału żelaznego.
Obecnie kapitał Akademii inwestowany jest w jednostki funduszy inwestycyjnych OPERA NGO i KBC GAMMA.
Inwestycje Społeczne, to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której właścicielem jest Akademia. Wszystkie wypracowane
przez spółkę zyski przeznaczane są na realizację celów statutowych Akademii. Spółka świadczy usługi dla firm w zakresie realizacji
kampanii społecznych, tworzenia strategii społecznego zaangażowania firmy. Spółka realizuje także projekty we współpracy z organizacjami pozarządowymi. W roku 2006 spółka Inwestycje Społeczne współpracowała z korporacjami: Metro Group, Cadbury
Wedel, Polska Telefonia Cyfrowa, UPC Polska, Winterthur, a także organizacjami: Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów
KLANZA, Centrum Wolontariatu, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.

INFORMACJA FINANSOWA

RACHUNEK WYNIKÓW
Rachunek Zysków i Strat sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów
z 15 listopada 2001r.

POZ.

Wyszczególnienie

1

2

okres poprzedni

okres bieżący

01.01.2006

31.12.2005

3

4

3 967 844,20

4 563 409,31

–

530,00

A.

Przychody z działalności statutowej

I.

Składki brutto określone statutem

II.

Inne przychody określone statutem

3 967 844,20

4 562 879,31

3 945 665,91

4 482 619,87

22 178,29

80 789,44

170 134,73

184 679,73

1. Zużycie materiałów i energii

11 201,81

12 927,18

2. Usługi obce

58 002,22

58 053,34

1 680,30

1 596,00

94 792,75

108 575,76

4 457,65

3 527,45

13,91

1,89

385 114,22

720 034,62

30,00

25 117,10

237 113,87

591 025,34

B.

Koszty realizacji zadań statutowych

C.

Wynik finansowy na działalności statutowej
(wielkość dodatnia lub ujemna) (a-b)

D.

Koszty administracyjne

3. Podatki i opłaty
4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
5. Amortyzacja
6. Pozostałe
E.

Pozostałe przychody (niewymienione w poz. a i g)

F.

Pozostałe koszty (niewymienione w poz. b, d i h)

G.

Przychody finansowe

H.

Koszty finansowe

I.

Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia
lub ujemna) (c-d+e-f+g-h)

J.

Zyski i straty nadzwyczajne:

I.

Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia

II.

Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna
Podatek dochodowy

K.

Wynik finansowy ogółem (I+J)

9 500,00
227 613,87

591 025,34
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AKTYWA
A. Aktywa trwałe
I. Wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe

okres poprzedni

okres bieżący

01.01.2006

31.12.2005

1 205 368,51

1 183 274,17

4 073,07
1 151 295,44

1 133 274,17

50 000,00

50 000,00

6 686 043,11

6 792 163,75

II. Należności krótkoterminowe

10 763,16

11 478,12

III. Inwestycje krótkoterminowe

6 675 279,95

6 780 685,63

1. Środki pieniężne

1 823 153,51

1 551 328,93

2. Pozostałe aktywa finansowe

4 852 126,44

5 229 356,70

47 800,51

37 716,50

7 939 212,13

8 013 154,42

okres poprzedni

okres bieżący

III. Należności długoterminowe
IV. Inwestycje długoterminowe
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
B. Aktywa obrotowe
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych

C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
SUMA AKTYWÓW

PASYWA

01.01.2006

31.12.2005

A. Fundusze własne

2 233 855,90

2 802 786,90

I. Fundusz statutowy

2 006 242,03

2 211 761,56

227 613,87

591 025,34

227 613,87

591 025,34

5 705 356,23

5 210 367,52

11,00

13 189,11

11,00

13 189,11

5 705 345,23

5 197 178,41

5 705 345,23

5 197 149,41

II. Wynik finansowy netto za rok obrotowy
1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (plus)
2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (minus)
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek
II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne
1. Kredyty i pożyczki
2. Inne zobowiązania
3. Fundusze specjalne
III. Rezerwy na zobowiązania
IV. Rozliczenia międzyokresowe
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
SUMA PASYWÓW

29,00
7 939 212,13

8 013 154,42

tekst – zespół Akademii
redaktor – Beata Tokarz
współpraca – Anna Iwińska, Iwona Olkowicz
projekt graficzny – rzeczyobrazkowe.pl

www.filantropia.org.pl

