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WSTĘP 

Rok 2004 był bardzo udany dla Akademii. Zrealizowaliśmy nasze plany na 
poziomie rozwoju instytucjonalnego i założeń programowych. Po sześciu latach 
mamy wreszcie własne biuro, w którym znalazło się miejsce na sale szkoleniowe i 
dobre zaplecze techniczne. Unowocześniony został system zarządzania 
finansami, a księgowość przeniesiona do biura rachunkowego. 

Pozostaliśmy wierni naszej misji, jednocześnie otwierając się na nowe idee. 
Konsekwentnie wspieramy rozwój Funduszy Lokalnych w Polsce, oraz jako 
operator Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności budujemy sieć lokalnych 
organizacji grantowych.  Działamy wspólnie z koalicjami reprezentującymi całe 
społeczności. Staramy się je nie tylko animować, ale także budować trwały 
kapitał społeczny oparty o aktywność obywatelską.  

Przykładem innowacyjnych rozwiązań jest również promocja społecznego 
zaangażowania firm poprzez nową kategorię Konkursu o tytuł „Dobroczyńca 
Roku”, w której oceniane będą strategie społecznego zaangażowania firm. Za 
inny przykład służyć może cykl seminariów, publikacji w programie „Vademecum 
Dobroczyńcy” realizowanych we współpracy z Fundacją im. L. Kronenberga. W 
ten sposób nawiązujemy do idei społecznej odpowiedzialności biznesu 
promowanej w krajach Unii Europejskiej.  

W centrum naszych zainteresowań znajduje się także wspieranie organizacji i 
inicjatyw na rzecz młodzieży jak i osób starszych. Służyły temu programy: 
„Inspiracja-Aktywacja”, „Pracownia Umiejętności”, „Fabryka Inicjatyw” oraz „My 
też - seniorzy w UE”. Nadszedł też czas na podsumowanie sześcioletnich 
doświadczeń Akademii i naszych Partnerów, którymi dzielimy się w programie 
„Wiedza i doświadczenie”. 

Ustawa o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie była źródłem 
nowych wyzwań dla Akademii. Odpowiedzią na te wyzwania jest m.in. jest 
zorganizowanie przez Akademię Kampanii 1% we współpracy z Koalicją, w której 
skład wchodzą organizacje pozarządowe, administracja publiczna i zrzeszenia 
przedsiębiorców.  

W 2004 roku przekazaliśmy 147 dotacji na łączną kwotę 1.850.386 zł, 
wydaliśmy 10 publikacji, stworzyliśmy 2 nowe strony internetowe 
www.inspiracja-aktywacja.org.pl oraz www.biznes.filantropia.org.pl, 2 filmy i 2 
spoty telewizyjne. Wprowadziliśmy nowe, efektywne zasady ewaluacji zespołu i 
zarządzania projektami. Członkowie naszego zespołu wielokrotnie brali udział w 
roli ekspertów w wielu seminariach i konferencjach w Polsce i zagranicą.  

Skala dokonań Akademii szczegółowo przedstawiona w dalszej części raportu 
nie byłaby możliwa, gdyby nie liczne grono darczyńców projektowych Akademii 
oraz Charles Steward Mott Foundation i Fundacji Batorego – darczyńców 
instytucjonalnych.  

Wszystkim którzy pomagali nam pomagać z całego serca dziękuję. Niech 
2005 rok będzie udany dla nas wszystkich.  

 

Paweł Łukasiak 
Prezes zarządu 
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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 
kilkusetletniej historii polskiej filantropii i tworzenia jej współczesnych form 
działania. 
 
DLACZEGO AKADEMIA JEST UNIKALNĄ ORGANIZACJĄ? 
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, wspólnot lokalnych, 
społeczeństwa. Taka szeroka definicja filantropii pozwala nam prowadzić 
różnorodne działania: edukacyjne, promocyjne, dotacyjne, inicjujące 
lokalną aktywność obywatelską. 
 
Pomagamy poprzez różnorodne programy: finansowe, szkoleniowe, doradcze, 
promocyjne, niekiedy sami inicjujemy potrzebne inicjatywy, czasem 
uczestniczymy w przedsięwzięciach realizowanych przez inne organizacje i 
instytucje. 
 
Pomagamy środowiskom lokalnym, organizacjom pozarządowym i instytucjom 
pożytku publicznego, ale także firmom i samorządom. Wspieramy rzeczy 
trwałe, dające szanse na długofalowy rozwój.  
 
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. Chcemy, aby 
współpracujące z nami organizacje nauczyły się samodzielnie pozyskiwać środki 
finansowe, 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.  
 
Fundusze na naszą działalność pozyskujemy od różnych darczyńców, od 
fundacji krajowych, zagranicznych, od firm i osób indywidualnych. Pomagają 
nam także wolontariusze i stażyści. 
 
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. 
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ZARZĄD AKADEMII ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE 
Prezes Zarządu – Paweł Łukasiak  
Członkowie Zarządu – Tomasz Bruski, Elżbieta Łebkowska,  
 
KOMISJA REWIZYJNA 

Joanna Staręga-Piasek, Dyrektor Instytutu Rozwoju Służb Społecznych 
Aleksander Galos, Partner Zarządzający Hogan & Hartson 

Piotr Gliński, Dyrektor Zakładu Społeczeństwa Obywatelskiego Instytutu Filozofii i 
Socjologii w Polskiej Akademii Nauk 

 
ZESPÓŁ AKADEMII  

Paweł Łukasiak – dyrektor  
Tomasz Schimanek – zastępca dyrektora ds. programowych, Program Trzeci Sektor w 
Akademii 
Tomasz Bruski – dyrektor ds. finansowych 
Iwona Olkowicz – Program Rozwoju Filantropii Lokalnej,  
Marta Frątczak – Program Działaj Lokalnie 
Adrianna Lepka – Program Fabryka Inicjatyw, Program Pracownia Umiejętności, 
Program 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 – My też- Seniorzy w UE  
Aleksander Wasiak-Radoszewski – Program Agrafka i Agrafka Muzyczna  
Jarosław Lepka – Program Vademecum Dobroczyńcy 
Anna Sawicka – Program Działaj Lokalnie, Program Vademecum Dobroczyńcy 
Dorota Głażewska – Program Wiedza i Doświadczenie 
Dorota Brewczyńska – specjalista ds. finansowych 
Linda Jakubowska – sekretarz biura 
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AKADEMIA W LICZBACH 
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PROGRAMY 

 
 

„Działaj Lokalnie” -  wyzwolić społeczną energię! 
 
Program realizowany: od września 2000 roku  
Źródła finansowania: Polsko – Amerykańska Fundacja Wolności  
Partnerzy programu: TVP 3 – Regionalna, Carlsberg – Okocim S. A., 15 
Lokalnych Organizacji Grantowych 
Odbiorcy: organizacje pozarządowe i społeczności lokalne z całej Polski  
 
Jak stworzyć obserwatorium meteorologiczne?  
Gdzie powstała wioska brydżowa?  
Kto może wziąć udział w ekologicznej grze terenowej?  
W której społeczności powstała wielopokoleniowa księga gier i 
zabaw?  
 
Odpowiedzi na te i na inne pytania znalazły organizacje uczestniczące w III edycji 
Programu Działaj Lokalnie.  
 
 „Działaj Lokalnie” wspiera bardzo różnorodne  przeds ięwz ięc ia .  Wychodzimy 
z założenia, że każda społeczność jest inna: inni są ludzie, zasoby lokalne, tradycje i 
doświadczenia. Mieszkańcy poszczególnych miejscowości odmiennie definiują swoje 
problemy i potrzeby, wybierają różne metody działania. Program ten umożliwia realizację 
tych projektów, które w danej społeczności są naprawdę potrzebne. Finansujemy 
zarówno projekty kulturalno-edukacyjne, jak i te nastawione na podtrzymywanie tradycji, 
a także promujące turystykę i przedsiębiorczość. Wspólnym mianownikiem wspieranych 
przez nas inicjatyw jest zawsze l oka lna  aktywność .  

 
 
Poprzez przyznawanie dotacji w otwartych konkursach grantowych pomagamy w 
budowaniu aktywnych  spo łecznośc i  loka lnych , w których mieszkańcy 
wspólnie definiują własne problemy i starają się im przeciwdziałać bądź łagodzić ich 
skutki. 
Począwszy od IV edycji dotacje w ramach programu „Działaj Lokalnie” przyznawane są 
zarówno w konkursach ogólnopolskich, jak i poprzez Lokalne Organizacje Grantowe, 
które prowadzą lokalne konkursy grantowe oraz przyznają dotacje organizacjom 
pozarządowym oraz inicjatywom obywatelskim skupiającym swe działania na obszarze od 
minimum 4 gmin, do kilku powiatów.  

 
Działania w 2004 roku: 
• Od stycznia do czerwca realizowanych było 187 lokalnych inicjatyw w ramach 

trzeciej edycji programu „Działaj Lokalnie”. W ramach monitoringu odwiedziliśmy 
84 organizacje. 

• W trakcie realizacji projektów ogłosiliśmy wśród beneficjentów programu konkurs 
„Opowiedz” na najciekawsze przedstawienie lokalnych inicjatyw za pośrednictwem 
fotografii, etiud filmowych lub stron internetowych. Podczas gali finałowej trzeciej 
edycji programu „Działaj Lokalnie” dokonaliśmy prezentacji najlepszych prac 
konkursowych i wręczyliśmy nagrody pieniężne tym organizacjom, które 
najciekawiej przedstawiły swoje projekty.  
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• Od czerwca 2004 realizujemy czwartą edycję programu 
„Działaj Lokalnie”. Dotacje na realizację lokalnych 
przedsięwzięć były przyznawane nie tylko przez 
Akademię w konkursie ogólnopolskim, ale i w 
konkursach lokalnych przez 15 Lokalnych Organizacji 
Grantowych. 

• W ramach lokalnych konkursów grantowych 
realizowanych przez 15 LOG przyznano 164 dotacje na 
realizację inicjatyw, zaś w konkursie ogólnopolskim 
wyłoniliśmy 46 grantobiorców. Realizacja 
dofinansowanych inicjatyw rozpoczęła się w styczniu i 
potrwa do końca czerwca 2005. 

• W ramach czwartej edycji programu „Działaj Lokalnie” 
wyłoniliśmy również w drodze konkursu 20 organizacji – 
kandydatów na Lokalne Organizacje Grantowe, które 
przeszły cykl szkoleń z zakresu pozyskiwania środków, 
budowania partnerstwa lokalnego, współpracy z 
mediami i prowadzenia lokalnych konkursów 
grantowych. Na początku 2005 r. wyłonimy 15 najlepiej 
przygotowanych organizacji, które wiosną 2005 
przeprowadzą pilotażowe lokalne konkursy grantowe. 

  
 
 

Doty chczas  do f inansowa l i śmy  565  p ro jek tów  na  ł ą c zną  kwo tę  5  766  
000  z ł o ty ch .  
 
I edycja (konkurs ogólnopolski) 
Realizacja 69 projektów trwała od stycznia do czerwca 2001 r. Łączna suma przekazanych 
dotacji wyniosła około 1.150.000 złotych. 
 

II edycja (konkurs ogólnopolski + 3 konkursy lokalne) 
Realizacja 99 projektów trwała od września 2002 r. do lutego 2003 r. Łączna suma przekazanych 
dotacji wyniosła około 1.050.000 złotych. 
 

III edycja (konkurs ogólnopolski) 
Realizacja 187 projektów trwała od stycznia do maja 2004 r. Łączna suma przekazanych dotacji 
wyniosła około 2.370.000 złotych. 
 

IV edycja - w trakcie realizacji (konkurs ogólnopolski + 15 konkursów lokalnych) 
 Realizacja 210 projektów trwa od stycznia do czerwca 2005 r. Łączna suma przekazanych 
dotacji wyniosła 1.196.000 złotych 

 
 

Promocja programu:  
• TVP 3 – Regionalna – przygotowanie i emisja 2 spotów informacyjnych o 

programie; przygotowanie relacji z uroczystego zakończenia trzeciej edycji 
programu  

• Portal Internetowy: www.ngo.pl - przygotowanie relacji z uroczystego zakończenia 
trzeciej edycji programu; zamieszczenie ogłoszeń o 4 edycji programu 

• Dwutygodnik dla przedstawicieli samorządów lokalnych „Wspólnota” – 
zamieszczenie ogłoszenia o realizacji czwartej edycji programu 

• Powstała publikacja podsumowująca realizowane inicjatywy, dofinansowane w 
ramach III edycji Programu 

 
Perspektywa rozwoju programu 
Planowane jest rozwijanie formuły programu opartej o zdecentralizowane przekazywanie 
grantów przez Lokalne Organizacje Grantowe. Chcemy odchodzić od centralnego 
rozdawania dotacji w konkursach ogólnopolskich; rokrocznie przyznawać ich coraz mniej, 
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na rzecz budowania i wzmacniania sieci organizacji prowadzących konkursy grantowe na 
poziomie lokalnym. 
 
 
Terapia przez sztukę  

W Łucznicy znajdują się doskonale wyposażone pracownie: ceramiki, tkactwa, witrażu, 
wikliny, batiku. W szkoleniach biorą udział nie tylko pracownicy domów kultury, ale także 
osoby pracujące z niepełnosprawnymi. To z myślą o nich opracowano projekt „Otwieramy 
drzwi”. W powiecie garwolińskim, podobnie jak w wielu innych społecznościach, osoby 
upośledzone i ich problemy pozostają niewidoczne. Terapia poprzez działania artystyczne 
stwarza dla nich pewną szansę na nawiązanie lepszego kontaktu z otoczeniem.  
 
„Zdajemy sobie sprawę, że kilka dni warsztatów to za mało. Jednak najważniejsze jest 
to, że ludzie wyjeżdżają już od nas z konkretnymi umiejętnościami, że udaje nam się w 
nich rozbudzić potrzebę dalszej pracy.” 

Justyna Gębska, koordynator projektu  
 
 
Koordynatorzy Programu: 
Marta Frątczak  
Iwona Olkowicz  
 
 
Współpraca: 
Dorota Brewczyńska, Tomasz Bruski, Anna Iwińska, Beata Tokarz, Marcin Kamiński, Anna 
Sawicka, Mateusz Przywara, Barbara Szymczyk, Iwona Kumięga, Elżbieta Bugajska, 
Dorota Stępień, Małgorzata Baranowska, Kornel Iwański, Marta Cichy, Katarzyna 
Szwedor, Dorota Sierak, Anna Radiukiewicz, Elżbieta Ciżewska, Joanna Rzepczyńska, 
Michał Rżysko 
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Program Rozwoju Filantropii Lokalnej 
 

Optymistyczna odpowiedź na lokalne problemy 
 
Program realizowany od 1998 roku 
Źródła finansowania: Fundacja C.S. Motta, Fundacja im. S. Batorego, Komisja 
Charytatywna Agory, Trust For Civil Society in Central and Eastern Europe, 
Kanadyjski Fundusz dla Inicjatyw Lokalnych (Canada Found for Social 
Initiatives) 
 

 
Jak pokonać drogę wiodącą od problemów lokalnych do skutecznego ich 
rozwiązania? Tylko poprzez wspólne działania! 
 
Poprzez realizację tego programu wspieramy 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. 
    
FUNDUSZ LOKALNY to organizacja społeczna, która:  

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

 
- 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.  

- 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 w formie dotacji i grantów na finansowanie inicjatyw 
lokalnych.  

- 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. Obecnie oferujemy tym organizacjom program szkoleń i pomoc 
finansową, a ponadto wspieramy ich starania w tworzeniu efektywnie funkcjonującej 
sieci. Ogólnopolska Sieć Funduszy Lokalnych skupiająca pierwsze 12 organizacji 
powstała w 2001 roku.  
Pod koniec 2001 roku rozpoczęliśmy współpracę z 5 nowymi społecznościami, na 
których terenie powstały kolejne fundusze. Program wsparcia dla tych organizacji opierał 
się na doświadczeniach dotychczasowych funduszy. 
W 2003 roku postanowiliśmy włączyć do programu 4 koalicje uczestniczące w 
programie Fabryka Inicjatyw – Fundusze Młodych. Również pod koniec 2003 roku w 
drodze konkursu wyłoniliśmy jeszcze jedną grupę inicjatywną, która przy wsparciu 
Akademii, stawiała pierwsze kroki w  budowaniu funduszu lokalnego. 
 
W sumie w 2004 roku współpracowaliśmy z 21 funduszami lokalnymi z całej Polski. 
 

Fundusze Lokalne umożliwiają rozwój i aktywność społeczności lokalnych. Są to 
organizacje nie nastawione na zysk, wiarygodne i przejrzyste, niezależne od władz i 
polityki. Przede wszystkim jednak związani są z nimi ludzie, którzy chcą działać na rzecz 
poprawy warunków życia swoich społeczności. 
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21 funduszy lokalnych obejmuje swoim zasięgiem ponad 3,5 mln mieszkańców. 
 

Dotychczas fundusze zebrały łącznie prawie 4.920.000 zł na kapitał żelazny oraz ponad 
4.800.000 złotych na wsparcie programów i inicjatyw lokalnych. Fundusze przyznały 3215 
stypendiów dzieciom i młodzieży oraz 1513 dotacji dla lokalnych organizacji, grup 
młodzieżowych, klubów itp. 

 
W 2004 roku: 

 
- dofinansowaliśmy bieżące koszty utrzymania oraz realizację lokalnych 

programów stypendialnych i grantowych przez 9 funduszy kwotą o wartości 
90.800 zł  

- na dofinansowanie bieżących kosztów utrzymania 12 członków 
Ogólnopolskiej Sieci Funduszy Lokalnych przekazaliśmy 97.200 zł  

- wsparliśmy kwotą 6.160 zł wizyty studyjne 3 nowych funduszy u członków 
Ogólnopolskiej Sieci 

- dofinansowaliśmy organizację imprez promocyjnych 7 członków Sieci FL kwotą 
o wartości 14.000 zł 

- zorganizowaliśmy 3 szkolenia dla funduszy lokalnych z zakresu pozyskiwania 
środków,  budowania kapitałów żelaznych, możliwości ich inwestowania, 
współpracy z radą funduszu lokalnego oraz standardów działania Ogólnopolskiej 
Sieci Funduszy Lokalnych, a także nowych rozwiązań prawnych, jakie wprowadziła 
Ustawa o Pożytku Publicznym i Wolontariacie. Ponadto fundusze wzięły udział w 
spotkaniu, prowadzonym przez konsultanta Fundacji Motta, na temat współpracy z 
biznesem, skutecznych metod pozyskiwania środków oraz budowania 
długofalowych relacji z darczyńcami 

- dzięki darowiźnie otrzymanej od Fundacji Agory, zorganizowaliśmy konkurs wśród 
uczestników Programu na dofinansowanie lokalnych programów stypendialnych. 
W efekcie 13 organizacji otrzymało wsparcie o łącznej wartości 84.000 zł na 
realizację lokalnych programów stypendialnych dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych 

- uczestnicy Programu są także partnerami innych programów Akademii, takich jak 
Pracownia Umiejętności, Działaj Lokalnie IV – Lokalne Organizacje Grantowe 

- w ramach innych programów Akademii wsparliśmy wszystkie organizacje 
kwotą 915.900 zł na dofinansowanie realizacji programów stypendialnych, 
lokalnych konkursów grantowych dla młodzieży i organizacji pozarządowych, 
zapewniliśmy też pomoc eksperta pracującego z 9 organizacjami nad skutecznym 
planowaniem i prowadzeniem działań.  

- uczestniczyliśmy w III ogólnopolskiej konferencji funduszy lokalnych 
- współpracowaliśmy przy opracowaniu i wydaniu pierwszej wspólnej publikacji 

Ogólnopolskiej Sieci Funduszy Lokalnych pt. „Poradnik Fundraisera” 
- prowadziliśmy bieżące konsultacje, m.in. z zakresu działalności grantowej i 

stypendialnej, pozyskiwania funduszy, spraw prawnych i księgowych 
- przeprowadziliśmy monitoring finansowy i merytoryczny 4 organizacji  
- dodatkowo, uzyskaliśmy dotację od Funduszu Kanadyjskiego na wsparcie 

instytucjonalne nowych funduszy lokalnych, które podejmują starania o włączenie 
do Ogólnopolskiej Sieci Funduszy Lokalnych (więcej informacji na str. 39) 
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21 funduszy lokalnych w liczbach - 2004 rok 
 
Fundusze zrealizowały programy społeczne stypendialne i grantowe, w ramach których 
przyznały 163 dotacje na łączną kwotę 239.066 zł oraz 788 stypendiów dla dzieci i 
młodzieży o łącznej wartości 603.590 zł. Ponadto pod koniec 2004 roku 14 organizacji 
uczestniczących w Programie „Działaj Lokalnie IV” rozstrzygnęło konkursy, w ramach 
których przyznało 164 granty o łącznej wartości 649.737 zł na realizację projektów od 
stycznia 2005 roku. W lokalnych mediach ukazało się łącznie 606 programów 
radiowych i telewizyjnych o działalności funduszy, a lokalna prasa opublikowała 427 
artykułów.   
Od stycznia 2004 roku 12 członków sieci wspólnie przystąpiło do realizacji projektu 
„Różne problemy – jedna metoda – fundusze lokalne na rzecz społeczności”. W wyniku 
podjętych działań przeprowadzono diagnozy problemów społeczności lokalnych, tworzono 
nowe fundusze celowe obsługiwane przez uczestników projektu z żelaznym kapitałem 
początkowym minimum 5.000 zł. oraz promowano ideę funduszy lokalnych.    

 

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: 
Fundacja Pro Bono Poloniae, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Polska Telefonia 
Cyfrowa (operator sieci komórkowej ERA i Heyah). 
 
Plany na przyszłość  
W ciągu najbliższych kilku lat (do marca 2006) będziemy wspierać i rozwijać 
Ogólnopolską Sieć Funduszy Lokalnych. Chcemy, aby w 2006 roku sieć liczyła co 
najmniej 20 członków.   
 
Młodzi ludzie z małych miast chcą się uczyć, mieć udane życie rodzinne, dobrą pracę. 
Niestety nie wszystkim łatwo udaje się zrealizować marzenia. Jeśli jednak spotkają na 
swojej drodze dorosłych, którzy wyciągną do nich pomocną dłoń, ich start w dorosłe życie 
jest dużo łatwiejszy.  
Nidzicki Fundusz Lokalny od 1999 roku prowadzi różne programy stypendialne. W ciągu 
tych 5 lat ze wsparcia finansowego o łącznej wartości 347.950 zł skorzystało już 273 
stypendystów. Ci młodzi ludzie, chętnie angażują się w przedsięwzięcia realizowane 
przez Fundusz. 

Barbara Margol, prezes NFL Wychowaliśmy już stypendystów, którzy stali się naszymi 
sponsorami – chwali się pani – Paweł, obecnie student V roku SGH w Warszawie, już od 
roku pracuje w międzynarodowej firmie. Przez cztery lata był stypendystą. Najlepiej ze 
wszystkich kandydatów zdał egzamin wstępny na uczelnię. Ci wykształceni młodzi ludzie 
są naszą największą siła. Nie tylko nie wyciągają ręki po pieniądze, ale współdziałają z 
funduszem. Chcą dawać coś z siebie, chcą pomagać.  

 
Koordynator Programu: Iwona Olkowicz  
 
Nadzór merytoryczny: Tomasz Schimanek 
Współpracownicy: Dorota Brewczyńska, Tomasz Bruski, Dorota Głażewska, Marcin 
Kamiński, Adrianna Lepka, Anna Iwińska, Barbara Szymczyk 
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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Fabryka Inicjatyw – Fundusze Młodych  
 

Precz z nudą! 
 
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 

• 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 (z powiatu płockiego, 
białobrzeskiego, radomskiego, lipskiego i żyrardowskiego).  

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

 
Poprzez realizację tego programu chcemy: 
→  budować stabilność 4 funduszy młodych / funduszy lokalnych finansujących 

inicjatywy młodzieżowe; 
→ dać szansę młodzieży na podejmowanie się ciekawych zadań i wyzwań;  
→  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 podejmowania samodzielnych inicjatyw. Organizacje takie, by móc działać 
długofalowo, budują fundusze wieczyste, które zapewniają im stabilność finansową.  
W Fabryce Inicjatyw głównym odbiorcą działań tych lokalnych organizacji jest młodzież 
stąd nazwa „fundusz młodych”. 
 
Do udziału w programie zgłosiło się 8 koalicji lokalnych z województwa 
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 koalicje lokalne, które jako fundusze młodych będą z nami 
pracować do 2008 r. 3 spośród tych koalicji w roku 2004 zarejestrowały nowe 
organizacje pozarządowe (fundacje), a 
jedna z nich działa w ramach 
istniejącego już od kilku lat 
stowarzyszenia. 
 
Organizacje te otrzymują od nas 
środki finansowe na budowę funduszu 
wieczystego, a same pozyskują 
pieniądze ze źródeł lokalnych i 
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ponadlokalnych, które 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. 
Fundusze zapraszamy także do uczestnictwa w innych programach Akademii, m.in.: w 
programie stypendialnym Agrafka, programach dotacyjnych Pracownia Umiejętności i 
Działaj Lokalnie, programie stypendialnym dofinansowanym przez Komisję Charytatywną 
Agory, programie edukacyjnym inspiracja-aktywacja. Ponadto, wszystkie fundusze 
młodych są uczestnikami Programu Rozwoju Filantropii Lokalnej. 
 
W 2004 roku: 

- powstały 3 nowe organizacje pozarządowe (fundusze lokalne / fundusze 
młodych), które przejęły dotychczasowe pola działalności nieformalnych koalicji 
lokalnych. Jedna koalicja podjęła decyzję o dalszym działaniu z ramienia 
istniejącego i dobrze rozpoznawalnego lokalnie stowarzyszenia. 

- wszystkie fundusze młodych / fundusze lokalne rozpoczęły budowę 
funduszy wieczystych – przekazaliśmy im na ten cel łącznie 80 tys. zł.  

- przeprowadziliśmy 4 prezentacje dla grup młodzieżowych z miejscowości 
uczestniczących w programie o możliwościach uczestnictwa grup młodzieżowych w 
programach różnych organizacji pozarządowych (programach grantowych i 
programach wsparcia merytorycznego). W prezentacjach uczestniczyło ponad 
600 młodych osób. 

- przeprowadziliśmy 2 bloki warsztatowe dla przedstawicieli lokalnych organizacji i 
instytucji pracujących z młodzieżą. W warsztatach uczestniczyło prawie 80 osób 
(działanie w ramach programu inspiracja-aktywacja). 

- przeprowadziliśmy 2 bloki szkoleniowe dla przedstawicieli koalicji lokalnych z 
zakresu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego, budowania kapitału 
żelaznego, pozyskiwania środków, możliwości inwestowania kapitału, współpracy z 
radą funduszu lokalnego. Ponadto zorganizowaliśmy warsztat z udziałem 
konsultanta Fundacji Motta na temat współpracy z biznesem oraz skutecznych 
metod pozyskiwania środków i budowania długofalowych relacji z darczyńcami. 
Warsztat ten wzbogacony został o analizę SWOT współpracy funduszy z sektorem 
biznesu.  

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

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

- w ramach innych programów Akademii wsparliśmy wszystkie organizacje 
kwotą 224.760 zł na dofinansowanie realizacji lokalnych konkursów grantowych 
dla młodzieży i organizacji pozarządowych oraz na koszty operacyjne, 
sfinansowaliśmy dla nich wizyty studyjne w innych funduszach lokalnych, 
zapewniliśmy pomoc  eksperta pracującego z organizacjami nad skutecznym 
planowaniem i prowadzeniem działań.  

- 4 organizacje dofinansowały realizację 89 projektów młodzieżowych, które 
przeprowadzone zostały w terminie styczeń – czerwiec 2004. 

- 4 organizacje przeprowadziły kolejne konkursy grantowe dla młodzieży, w których 
dofinansowały kolejnych 80 projektów – ich realizacja nastąpi w terminie 
styczeń – lipiec 2005. 

- 4 organizacje oraz lokalne grupy młodzieżowe wyposażone zostały w 
podręczniki inspiracja-aktywacja. Jak realizować pasje na swoim podwórku? 
Oraz inspiracja-aktywacja. Dorośli / młodzież / programy społeczne. 

 
Promocja programu: 
Ze względu na specyfikę programu, jego promocja prowadzona jest głównie w 
społecznościach lokalnych za pośrednictwem mediów lokalnych. 
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Partnerzy: 
Powszechna Akademia Młodzieży 
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży 
 
 
Plany na przyszłość: 
Program zaplanowany jest na kolejne 4 lata, 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.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Program w liczbach w roku 2004:  
 
80 tys. zł przekazaliśmy 4 organizacjom na budową ich funduszy wieczystych. 
135 tys. zł 4 organizacje przeznaczyły na realizację lokalnych konkursów grantowych dla 
młodzieży 
89 dotacji przyznały fundusze młodych na realizację lokalnych inicjatyw młodzieżowych 
w terminie styczeń – czerwiec 2004. 
80 dotacji przyznały fundusze młodych w konkursach rozstrzygniętych w grudniu 2004 – 
projekty realizowane będą w terminie styczeń – lipiec 2005. 
600 młodych osób uczestniczyło w prezentacjach dotyczących oferty organizacji 
pozarządowych dla młodych osób. 
Ponad 3 tys. młodych osób zaangażowało się w realizację wspartych projektów. 
 

Koordynator Programu: Adrianna Lepka  
 

Nadzór merytoryczny: Paweł Łukasiak   
Współpracownicy: Dorota Brewczyńska, Tomasz Bruski, Marcin Kamiński, Katarzyna 
Kozłowska, Iwona Olkowicz, Przemysław Radwan. 
 
Rada Programu: 
Maria Holzer – Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży 
Halina Lipke – Mazowiecki Urząd Wojewódzki 
Ewa Lewicką – 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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Pracownia Umiejętności  
 

Dialog młodzi-dorośli! 
 
Program realizowany od czerwca 2003 r. 
Źródła finansowania: Polska Telefonia Cyfrowa, operator sieci Era i Heyah, 10 
organizacji pozarządowych uczestniczących w programie i lokalni darczyńcy. 
Odbiorcy: 10 organizacji pozarządowych z całego kraju, grupy młodzieżowe z małych 
miejscowości 
 
Czy grupy młodzieżowe mogą stworzyć projekty pomagające im wkroczyć na 
rynek pracy i wejść w dorosłość? Czy potrafią samodzielnie realizować swoje 
pomysły? 
 
Wychodzimy z założenia, że najlepszą metodą edukacji jest nauka przez działanie. 
Dlatego w Pracowni Umiejętności realizujemy konkursy grantowe dla grup 
młodzieżowych. Młodzi ludzie uczą się zdrowej rywalizacji, rozumienia procedur, 
wypełniania formularzy aplikacyjnych, planowania, a co najważniejsze, otrzymują 
pieniądze na realizacje wymyślonych przez siebie projektów, czyli poprzez działania 
nabywają takie umiejętności jak: praca w zespole, rozwiązywanie problemów, 
komunikacja z otoczeniem. To właśnie takich umiejętności szukają w młodych 
pracownikach współcześni pracodawcy. 
 
Poprzez realizację tego programu chcemy: 
Stworzyć skuteczną metodę pracy służącą przygotowaniu młodych ludzi do dorosłego 
życia, budowaniu postaw, które będą procentowały w trakcie wchodzenia młodzieży na 
rynek pracy – metodę „Pracowni Umiejętności”: 

• opartą na dialogu młodzi – dorośli, wzajemnej pomocy, nauce i przyjaźni 
• umożliwiającą realizację marzeń i projektów stworzonych przez młodzież (konkurs 

grantowy) 
• mobilizującą lokalnych partnerów 
• 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, już po raz drugi wybraliśmy 10 organizacji 
pozarządowych, które realizują z nami Pracownie Umiejętności.  
Pracownie pomagają młodym ludziom w zaplanowaniu i realizacji 
ich własnych pomysłów. Przyznając niewielkie dotacje (średnio 
1000–3000 zł.) na najciekawsze i najlepiej opracowane projekty 
dają szansę młodzieży na sprawdzenie się i na nabycie całkiem 
nowych umiejętności przydatnych na rynku pracy. 
 
W ten sposób - wspólnie z Polską Telefonią Cyfrową, operatorem 
sieci Era i Heyah oraz lokalnymi organizacjami pozarządowymi - 
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.  
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Rada Uczniów Społecznego Gimnazjum STO ze Szczecinka przygotowała projekt 
Na dużym i małym ekranie – w kręgu filmu i telewizji. Ok. 40 młodych osób, przez 
kilka miesięcy organizowała projekcje filmów i dyskusje dotyczące zagadnień 
kinematografii i telewizji. Na spotkania zapraszani byli specjaliści od filmu, młodzi poznali 
pracę w studiu telewizyjnym, uczyli się pisać scenariusze, a także szlifowali swoje 
umiejętności aktorskie. Ich koledzy z I liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Elżbiety w 
Szczecinku, z Redakcji Gazety Szkolnej LOELA poszerzali swoją wiedzę dotyczącą 
pracy dziennikarskiej i wydawniczej. Oprócz wnikliwego przygotowywania kolejnych 
numerów gazety, nawiązali współpracę z innymi młodymi redaktorami i podczas 
wzajemnych spotkań / wymiany informacji, poznawali szczegóły pracy dziennikarskiej.  

 

W pierwszej połowie 2004 roku: 

- realizowaliśmy I edycję programu w 10 społecznościach, we współpracy 
z 10 lokalnymi organizacjami 
pozarządowymi, które 
organizowały konkursy dotacyjne 
dla grup młodzieżowych ze swoich 
społeczności, 

- organizacje prowadzące program 
Pracownia Umiejętności 
przeprowadziły konkursy 
grantowe dla grup 
młodzieżowych i dofinansowały 
219 projektów na łączną kwotę 
ponad 322 tys. zł. 

 
W drugiej połowie 2004: 

- Ogłosiliśmy drugi nabór dla 
organizacji zainteresowanych 
prowadzeniem programu 
Pracownia Umiejętności w swoich 
społecznościach, w drodze którego 
wybraliśmy 10 organizacji pozarządowych 

- Organizacje prowadzące program przeprowadziły konkursy grantowe dla 
grup młodzieżowych i dofinansowały ok. 200 projektów na łączną kwotę 
ponad 300 tys. zł., które realizowane będą w terminie od stycznia do lipca 
2005. 

 
 
 
Program w liczbach 2004:  
 
190 tys. zł – Polska Telefonia Cyfrowa przekazała organizacjom prowadzącym program 
na I edycję 2003/2004 (10 dotacji) 
190 tys. zł – Polska Telefonia Cyfrowa przekazała organizacjom prowadzącym program 
na II edycję 2004/2005 (10 dotacji) 
 
300 tys. zł -  organizacje prowadzące program zebrały na rzecz obu edycji programu  
ponad 400 dotacji – przyznały organizacje lokalne na realizację lokalnych inicjatyw 
młodzieżowych 
22 warsztaty – tyle spotkań przeprowadziły Pracownie dla grup młodzieżowych i ich 
opiekunów 
4–6 tys. – mniej więcej tyle osób zaangażowało się w realizację młodzieżowych 
projektów w 10 społecznościach w pierwszej edycji programu. Przewidujemy, że w 
tegorocznej edycji liczba pozostanie na podobnym poziomie. 
Ponad 100 informacji o programie – ukazało się w mediach lokalnych 
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Pierwsza połowa roku 2004 (Grzybów, Białobrzegi, Radom, Stara Bystrzyca, Gołdap, 
Szczecinek, Nidzica, Sokółka, Kwidzyn, Biłgoraj) 
Druga połowa roku 2004 (Płock, Białobrzegi, Radom, Żyrardów, Stara Bystrzyca, 
Gołdap, Ełk, Sokółka, Biłgoraj, Kielce) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koordynator Programu: Adrianna Lepka 
 

Nadzór merytoryczny: Paweł Łukasiak   
Współpracownicy ze strony Polskiej Telefonii Cyfrowej, operatora sieci 
Era: Katarzyna Kozłowska, Danuta Wójcik 
Współpracownicy ze strony Akademii: Marcin Kamiński, Dorota Brewczyńska, 
Tomasz Bruski 
Rada Programu:  
Katarzyna Kozłowska – Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o., operator sieci Era i 
Heyah  
Danuta Wójcik - Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o., operator sieci Era i Heyah  
Marcin Korzeniowski – Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o., operator sieci Era i 
Heyah  
Anna Wojakowska-Skiba – Polsko – Amerykańska Fundacja Wolności 
Paweł Łukasiak – Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce 
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Program Partnerski realizowany wspólnie z Fundacją J&S Pro Bono Poloniae 

Pogram Stypendialny Agrafka Muzyczna 

Zagrajmy Razem! 

W 2004 roku: 

- w okresie od września 2003 do czerwca 2004 wypłaciliśmy 21 rocznych 
stypendiów (2500 zł każde) oraz 4 jednorazowe stypendia (po 1000 zł), na 
łączną sumę 56.500 zł; w związku z bardzo wysokim poziomem kandydatów 
przyznaliśmy też 8 stypendiów warsztatowych, umożliwiających udział w 
warsztatach Agrafki Muzycznej. 

- zorganizowaliśmy 10-dniowe warsztaty dla stypendystów o nazwie BAS NA 
CZAS, których podstawą były ruch–muzyka–obraz–improwizacja. W 
programie tych warsztatów znalazły się następujące klasy: Mechanika 
Precyzyjna; Kunst der Fuge; Cztery Tańce Świata; Cztery Pory (Dnia); 
Żadnych Pustych Dźwięków; Jej Obraz: Rysunek, Film, Wizualizacja Muzyki, 
Wyobraźnia, Horyzont. Koncert finałowy warsztatów odbył się w Muzeum 
Narodowym w Warszawie. 

- wydaliśmy płytę CD „Agrafka Muzyczna 2002/2003” z solowymi i zespołowymi 
nagraniami stypendystów, fragmentami audycji radiowej nt. programu 
zrealizowanej przez Hannę Bogoryja Zakrzewską z Polskiego Radia, ulotkę, folder i 
plakat promujące naszych stypendystów i sam program. 

- w lecie 2004 roku postanowiliśmy stworzyć nowy projekt w ramach Agrafki 
Muzycznej: Wędrowną Orkiestrę Agrafki Muzycznej i ruszyć w trasę 
koncertową. Zrobiliśmy to ponieważ na podstawie ankiet wypełnianych przez 
stypendystów wiedzieliśmy, że największym ich marzeniem jest granie w 
orkiestrze.  
Przed trasą koncertową zorganizowaliśmy warsztaty orkiestrowe dla 
stypendystów, które odbyły się w dniach 27 czerwca – 3 lipca 2004 roku w Pałacu 
w Jadwisinie nad Zalewem Zegrzyńskim. 
W skład orkiestry weszło 28 najlepszych stypendystów wybranych ze 
wszystkich dotychczasowych edycji Programu. W trasie byliśmy od 3 do 11 lipca 
br., przejechaliśmy ponad 1300 km. W sumie odbyło się 8 koncertów 
Wędrownej Orkiestry Agrafki Muzycznej: w Warszawie (Pałac Kultury i Nauki, 
taras widokowy, XXX p), w Kazimierzu Dolnym (Kościół farny), w Nidzicy 
(Zamek), w Lidzbarku Warmińskim (Zamek Biskupów Warmińskich), w Gdańsku 
(Kościół p.w. św. Katarzyny), we Wrocławiu (Sala Wielka, Ratusz Staromiejski), w 
Lądku Zdroju (amfiteatr), w Wójtowicach k. Bystrzycy Kłodzkiej (Stodoła 
Europejska). 
Członkowie Orkiestry wykonali utwory solowe, kameralne, orkiestrowe, w tym 
klasyczne, jazzowe, filmowe, klezmerskie, world music. Opracowane na 
warsztatach orkiestrowych, jak i zaproponowane przez samych stypendystów (w 
tym także ich własne, autorskie kompozycje). Każdy koncert miał inny repertuar, 
ale wszystkie kończyły się bisami i owacją na stojąco zawsze licznej publiczności 
(od 100 do kilkuset osób). 
W organizacji koncertów pomogły nam zaprzyjaźnione organizacje – w tym 
fundusze lokalne. 
 

Dotychczas przyznaliśmy 71 stypendiów na łączną sumę 161 000 zł.  

 
Indywidualne zajęcia instrumentalne pozwoliły mi lepiej zrozumieć problemy 
interpretacyjne, a dzięki zajęciom z improwizacji mogłem uwierzyć w siebie i spróbować 
tworzyć własną muzykę. 
Folklor – rozluźniał (i to bardzo). Jazz – zostałem nim skutecznie zarażony. Lekcje 
indywidualne – w końcu pewne rzeczy do mnie dotarły. 
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Grając mogłam w końcu uruchomić serce, które na lekcjach zawsze musiało chować się 
za techniką. 
Warsztaty to respirator dla serca. 
Warsztaty to umysłowa rewolucja. 
cytaty z ankiet wypełnianych przez stypendystów po warsztatach Agrafki Muzycznej 
 
Na początku pierwszych warsztatów Agrafki Muzycznej uderzył mnie nastrój kontemplacji 
nad dźwiękiem, uczono nas słuchać siebie nawzajem. Słuchano nas. Organizowano 
spotkania z wybitnymi muzykami w grupie i sam na sam, a to wielka mobilizacja. W 
takich warunkach ja też zaczęłam szukać w sobie czegoś więcej, czegoś innego. Wniosek 
był prosty i piękny - ludzie nas słuchają, trzeba szukać porozumienia. 
Zaczęłam szukać, myśleć, łączyć, eksperymentować, bawić się i uśmiechać się do ludzi ze 
sceny. Dzieje się to z różnym skutkiem, bo ciągle się uczę. Ale wierzę, że właśnie tak 
wygląda rozwój!  
Grażyna Bober z Nysy, stypendystka Agrafki Muzycznej w latach 2001-2003, śpiew 
solowy 
 
Promocja programu: 
Agrafka Muzyczna jest promowana w ogólnopolskich i lokalnych mediach, do tej pory m. 
in.:  

- artykuły o Agrafce Muzycznej i jej stypendystach ukazały się w „Gazecie 
Wyborczej” , miesięczniku „Zwierciadło”, „Ruchu Muzycznym”, kwartalniku ”Twoja 
Muza”; 

- 30-minutowy reportaż o Agrafce Muzycznej pt. „Bez pustych dźwięków proszę” 
emitowany był w Programie I Polskiego Radia; 

- kilkadziesiąt reportaży, wywiadów oraz prezentacji sylwetek stypendystów Agrafki 
Muzycznej wyemitowano w Polskim Radiu BIS; 

- w wydanej w 2004 roku książce-przewodniku programu inspiracja-aktywacja pt. 
„Inspiracja-aktywacja. Dorośli/ młodzież/ programy społeczne” ukazał się tekst o 
Agrafce Muzycznej jako przykładzie nowatorskiego programu stypendialnego; 

- w trakcie trasy koncertowej ukazały się artykuły, relacje radiowe i telewizyjne w 
lokalnych mediach; 

- w miastach i miejscowościach, w których odbywały się koncerty Wędrownej 
Orkiestry Agrafki Muzycznej na miesiąc wcześniej rozmieszczone były specjalnie 
na tę okazję wydrukowane plakaty z informacją o koncertach 

 
 

 
 
Plany na przyszłość: 
W tej chwili, po przeprowadzeniu trzech edycji programu, postanowiliśmy zastanowić się 
nad jego przyszłością, dlatego na razie nie ogłosiliśmy naboru kandydatów na rok szkolny 
2004/2005. 
 
Partnerzy: 
Fundacją J&S Pro Bono Poloniae,  
fundusze lokalne 
fundusze młodych 
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Koordynator Programu: Aleksander Wasiak-Radoszewski 
 
Nadzór merytoryczny: Paweł Łukasiak 
Opieka artystyczna: Radosław Mleczko  
Współpraca: Marcin Kamiński, Dorota Brewczyńska, Tomasz Bruski 
Współpracownicy ze strony J&S Pro Bono Poloniae: Ryszard Romanowski, Ewa 
Olędzka 
Wolontariusze: Małgorzata Kubicka, Dominik Skrzypkowski 
Komisja Stypendialna: 
Muzycy: 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: Paweł Łukasiak, Radosław Mleczko, Ryszard Romanowski 
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Program Stypendialny Agrafka  
 

Spinamy talent z możliwościami! 
 
Program jest realizowany od 2000 roku 
Źródła finansowania: odsetki od kapitału żelaznego Funduszu Celowego Agrafka 
ufundowanego przez indywidualnego darczyńcę, darowizny od Agory S.A., Polskiej 
Konfederacji Pracodawców Prywatnych, a także kwoty przekazywane przez 
darczyńców indywidualnych. W 2004 roku Agrafkę wsparli: Wanda Grzylińska, Barbara 
Margol, Monika Mazurczak, Iwona Olkowicz, Barbara Płoska, Katarzyna 
Sadłowska-Kittel, Teresa Wiśniewska, Mirosław Gwiazdowicz, John Kubiniec 
Odbiorcy: uzdolnieni, niezamożni uczniowie ze szkół znajdujących się na obszarze 
działania 17 Funduszy Lokalnych i 4 Funduszy Młodych. 
 
Na jedno roczne stypendium potrzebujemy 2000 zł. 
Czy można sobie wyobrazić lepiej zainwestowane pieniądze? 
 
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. 

 
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, stypendystów wybiera 
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 
stypendystami, zbierają informacje o ich osiągnięciach i składają raporty do Akademii.  
 
W roku szkolnym 2003/2004 wypłaciliśmy 8 rocznych stypendiów po 2000 każde (200 
zł przez 10 miesięcy dla 1 stypendysty) na sumę 16.000 zł. 
 
Natomiast w roku szkolnym 2004/2005 przyznaliśmy 20 rocznych stypendiów na 
sumę 40.000 zł. Miesięczne stypendium dla jednego ucznia wyniosło również 200 zł.  
 
Od początku realizacji programu (uwzględniając rok 2004/2005) przyznaliśmy 59 
rocznych stypendiów na łączną sumę 118.000 zł.  
 

Daniel [ur. 1986] – stypendysta Agrafki w roku szkolnym 2004/2005, nominowany przez 
Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego i Filantropii z Kielc – mieszka w Bielinach. Interesuje się 
naukami humanistycznymi: językiem polskim, historią, historią sztuki, filozofią, wiedzą o kulturze. 
Pasjonuje się także językami obcymi – rosyjskim i angielskim. Pisze artykuły, eseje, wiersze, sztuki 
teatralne, przeprowadza wywiady. Jest redaktorem szkolnej gazety ‘Liścienie’ (wydawanej w jego 
szkole – II LO im. Śniadeckiego w Kielcach), w której publikuje.  
Laureat (III lokata) Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, reprezentował Polskę na 
Międzynarodowej Olimpiadzie Lingwistycznej w Moskwie, brał udział w centralnych eliminacjach 
Olimpiady Artystycznej, angażuje się w działalność wolontariacką i jest członkiem klubu ‘Halo’ w 
ramach międzynarodowego programu Klub-Net. 
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Magda [ur. 1988] - stypendystka Agrafki w roku szkolnym 2004/2005, nominowana przez Fundusz 
Młodych ‘Wehikuł’ z Żyrardowa – mieszka w Radziejowicach. Interesuje się przedmiotami 
humanistycznymi: językiem polskim, historią, muzyką, literaturą, teatrem, śpiewem, recytacją, 
dziennikarstwem. Jest autorką powieści dla młodzieży pt. „Trzeci naiwny człowiek”, która została 
wydana nakładem wydawnictwa Anagram. W związku z wydaniem książki pojawiło się kilkanaście 
informacji i artykułów na ten temat w prasie lokalnej i ogólnopolskiej. Brała udział w programie 
‘Rower Błażeja’, była bohaterką reportażu w Teleexpresie, uczestniczyła w wielu audycjach 
radiowych. Jest laureatką VII Ogólnopolskiego Przeglądu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości 
Literackiej Lipa 2003. Otrzymała nagrodę burmistrza miasta Mszczonowa za uzdolnienia literackie. 
Była bohaterką wieczorów literackich (w kilku szkołach, w Trafficu i Empiku w Warszawie). Jest 
autorką słów hymnu gimnazjum, które ukończyła, a także tekstów piosenek. 
 

Promocja programu: 
Artykuły o programie ukazały się do tej pory w „Gazecie Wyborczej”, w magazynie 
„Decydent”. Powstał reportaż filmowy nt. Agrafki, wyemitowany przez TVP 3. Program 
promowany jest także w mediach lokalnych. 
 
Partnerzy: 
fundusze lokalne 
fundusze młodych 
 
Plany na przyszłość: 
W oparciu o doświadczenia nabyte podczas realizacji Programu Agrafka Muzyczna 
chcielibyśmy rozwijać Agrafkę, umożliwiając stypendystom udział w autorskich 
warsztatach.  
 
 
Koordynator Programu: Aleksander Wasiak-Radoszewski 
 

Nadzór merytoryczny: Paweł Łukasiak 
Współpraca: Marcin Kamiński, Dorota Brewczyńska, Tomasz Bruski    
Wolontariusze: Małgorzata Kubicka 
 
Komisja Stypendialna  
Elżbieta Łebkowska - członek Zarządu ARFP 
Katarzyna Sadło - Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 
Krystyna Starczewska – dyrektor Gimnazjum nr 20 w Warszawie, Prezes Krajowego Forum 
Oświaty Niepublicznej  
Joanna Szczęsna – dziennikarka „Gazety Wyborczej” 
Tomasz Bruski - członek Zarządu ARFP 
Jacek Cichocki – dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich 
Piotr Machalica - aktor Teatru Powszechnego 
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Konkurs o tytuł „Dobroczyńca Roku” 
 

Dobro czyń cały rok! 
 

Program realizowany od 1997 r. 
Źródła finansowania: Fundacja im. Leopolda Kronenberga, Fundacja im. Stefana 
Batorego, Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe, Polsko-
Amerykańska Fundacja Wolności 
  
Patronat honorowy: Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Pan Aleksander Kwaśniewski 
 
 

Odbiorcy:  
- fundacje i stowarzyszenia pragnące podziękować swoim darczyńcom  
- firmy państwowe i prywatne oraz fundacje utworzone przez firmy 
- przedsiębiorcy  
 

Znamy już firmy zaangażowane społecznie. 
 
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.  

 
Poprzez realizację tego programu chcemy: 
→ nagradzać dobroczynność przedsiębiorców, 
→ promować skuteczne formy współpracy organizacji pozarządowych z firmami, 
→ promować budowanie strategii społecznego zaangażowania w firmach, 
→ stworzyć szansę organizacjom społecznym na podziękowanie swoim darczyńcom. 
 
 
Pierwsza edycja konkursu w 1997 roku została zrealizowana przez Stowarzyszenie na 
rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych i 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. W ósmej edycji konkursu 
również same firmy mogą zgłaszać swoje nominacje do Konkursu. 
Organizacje i przedsiębiorstwa informujemy o konkursie i zachęcamy do wzięcia w nim 
udziału poprzez ogólnopolską kampanię promocyjną. Wykorzystywany w niej później 
projekt graficzny przygotowywali co roku inni artyści – dotychczas współpracowaliśmy z 
Ryszardem Grzybem, Marianem Czaplą, Edwardem Dwurnikiem. Specjalnie dla Akademii 
Kayah wykonała i zaaranżowała utwór promujący konkurs. 
 
Pod koniec każdego roku wysyłamy do kilku tysięcy organizacji społecznych w całym 
kraju formularze wniosków nominacyjnych.  
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 pięciu kategoriach: edukacja i oświata; ekologia; kultura i sztuka, 
pomoc społeczna, promocja i ochrona zdrowia. Przedsiębiorcy mogą zgłaszać nominacje 
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na swoją firmę w odrębnej kategorii – strategiczne programy 
społecznego zaangażowania firmy. 
 
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, Macieja 
Dowbora, Jarosława Kulczyckiego. Wrażeń artystycznych podczas 
imprez dostarczali wspaniali muzycy: Janusz Olejniczak, Jadwiga 
Kotnowska, Waldemar Gromolak, Waldemar Malicki, kwartet 
Tytusa Wojnowicza. 
 
 

 
Aby promować postawy prospołeczne w środowisku biznesu, opisy 
współpracy nagrodzonych firm z organizacjami społecznymi 
zamieszczamy w serwisie „Vademecum Dobroczyńcy” 
dostępnym na stronie internetowej Akademii. 
 
W 2004 roku przeprowadziliśmy konkurs o tytuł Dobroczyńca Roku 2003 
 
Do konkursu zgłoszono 473 firmy i fundacje utworzone przez firmy. Tytuł 
„Dobroczyńcy Roku” zdobyło 5 firm i 1 fundacja firmy.  
 
W kwietniu 2004 roku w Teatrze Stanisławowskim w Warszawie odbyła się Gala 
Finałowa Konkursu, podczas której nagrodzono laureatów. Imprezę poprowadzoną 
społecznie przez Jarosława Kulczyckiego uświetnił występ kwartetu Tytusa Wojnowicza. 
 
Kampania promocyjna konkursu  
O programie informowało kilkadziesiąt 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: Program III Polskiego Radia, Program 1; stacje 
telewizyjne: TVP 2 i TVP3; prasa: dziennik „Rzeczpospolita”, Gazeta Wyborcza, Życie, 
a także strony internetowe takich instytucji jak Business Centre Club, Polska 
Konfederacja Pracodawców Prywatnych, „Rzeczpospolita”, Forum Odpowiedzialnego 
Biznesu oraz stronach www.ngo.pl, www.sprintnet.pl, www.esponsor, www.archipelag,pl, 
www.niepelnosprawni.info, www.money.pl. 
 

W 2004 roku rozpoczęliśmy realizację konkursu o tytuł Dobroczyńca Roku 2004 
- w publikacji Fundacji Komunikacji Społecznej „PR a społeczne zaangażowanie 

biznesu zamieściliśmy informacje o 2 laureatach konkursu. 
- przygotowaliśmy nowe formularze wniosków nominacyjnych dla organizacji 

pozarządowych i po raz pierwszy dla firm; 
- patronat medialny: Polskie Radio, Rzeczpospolita, Radio Lublin, Silver Screen,  

TVP3, portal organizacji pozarządowych www.ngo.pl; 
- we współpracy z grupą Provizorca przygotowaliśmy spot radiowy i telewizyjny. 
- przygotowaliśmy nowe logo kampanii, 
- rozpoczęliśmy pracę nad budową nowej strony internetowej konkursu 

www.dobroczyncaroku.pl 

 
Do siedmiu edycji konkursu zgłoszono łącznie 2313 firm i fundacji 
utworzonych przez firmy.  
Tytuł „Dobroczyńcy Roku” zdobyło 98 przedsiębiorstw i fundacji 
firm. 
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Partnerzy programu (edycja 2003 i 2004): 
Business Centre Club 
Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan 
Polska Rada Biznesu  
Stowarzyszenie Klon/Jawor 
 
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. 
 

 

Koordynator Programu: Artur Ptak 
 
Nadzór merytoryczny: Paweł Łukasiak i Elżbieta Łebkowska 
Współpraca: Jarosław Lepka, Anna Sawicka, Marcin Kamiński, Dorota Brewczyńska, Tomasz 
Bruski  
Wolontariusze: Andrzej Gulli, Małgorzata Hugo-Bader, Michał Jarząbek, Anna Kołodziejczyk, 
Anna Karasińska, Olga Łebkowska, Mikołaj Łebkowski  
Stażyści: Michał Rżysko, Iwona Kumięga 
 

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 
 
Kapituła Konkursu - edycja 2004 
Henryka Bochniarz – Prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan 
Marek Goliszewski – Prezes Business Centre Club, 
Zbigniew Niemczycki – Członek Zarządu Polskiej Rady Biznesu 
Jerzy Koźmiński - Prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 
 

 

Fundacja Dobroczynności ATLAS z Gdańska 
 
Firma Atlas w odpowiedzi na tysiące listów z prośbą o wsparcie powołała Fundację Dobroczynności 
Atlas, która angażuje się w imieniu firmy w programy społeczne. Unikalność zaangażowania 
społecznego firmy przejawia się w dążeniu do pozostawienia trwałego śladu w społeczności lokalnej – 
Hospicjum dla osób dotkniętych chorobami nowotworowymi. Tego typu postawa jest przejawem 
bezinteresownej pomocy – rozumianej przez właścicieli firmy jako „rodzaj obywatelskiego podatku”.  
 
Powstanie pierwszego stacjonarnego Hospicjum w Sopocie to wspólna inicjatywa władz miejskich 
Sopotu, Caritas Archidiecezji Gdańskiej i Fundacji Dobroczynności ATLAS. Prezydent Sopotu i Rada 
Miasta przekazali dla Caritas w wieczyste użytkowanie działkę. Budowę placówki całkowicie 
sfinansowała, kwotą 4 milionów złotych, Fundacja Dobroczynności ATLAS. Budynek powstał w ciągu 
dwunastu miesięcy. W prowadzonym przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej hospicjum znajdzie opiekę 
25 osób.  
Hospicjum stanowi odpowiedź na wzrastającą ilość zachorowań na choroby nowotworowe. Adresatami 
pomocy Fundacji są przede wszystkim ludzie ubodzy, dotknięci chorobą, dzieci pokrzywdzone przez los, 
osoby wymagające specjalistycznej opieki medycznej.  
 
Nagroda Specjalna „Dobroczyńca Roku 2003”. 
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Program Partnerski realizowany wspólnie z Fundacją Bankową im. Leopolda 
Kronenberga 

 

Vademecum Dobroczyńcy 

Można wspierać efektywniej! 

>> projekt realizowany w ramach programu „Trzeci sektor” << 
 
Program realizowany  od 1999 roku 
Źródła finansowania: Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga oraz Trust For Civil 
Society in Central and Eastern Europe   
Odbiorcy: przedsiębiorcy i firmy z całej Polski 
 
Czy organizacja społeczna może być dobrym partnerem dla biznesu? 

 
Promujemy nowoczesny model partnerstwa między firmą a organizacją społeczną, polegający 
na przekształceniu jednorazowej pomocy potrzebującym w  zaplanowaną strategię działań 
prospołecznych firm. Uświadamiamy przedsiębiorcom realne korzyści dla firmy płynące z 
prowadzenia działań społecznych. 

 
Program Vademecum Dobroczyńcy ma za zadanie upowszechnienie praktyk społecznego 
zaangażowania biznesu wykraczających poza tradycyjnie rozumianą filantropię. Chcemy 
zainteresować przedsiębiorców korzyściami wynikającymi z aktywnego uczestnictwa w 
życiu społeczności, w której działają. 

 
We współpracy z naszymi partnerami organizujemy multimedialne prezentacje dla 
przedstawicieli środowisk biznesowych pt. „Problematyka społeczna, a strategie 
promocyjne firm”, które w atrakcyjny i przystępny sposób przybliżają tematykę 
społecznej aktywności przedsiębiorców. W wielu przypadkach w organizację tych 
wydarzeń aktywnie włączają się lokalne samorządy, udostępniając reprezentacyjne sale, 
obejmując honorowy patronat, czy poprzez uczestnictwo władz miejskich i wojewódzkich. 
Przedsiębiorcy uczestniczący w prezentacjach zyskują solidną, praktyczną wiedzę z 
zakresu efektywnej działalności prospołecznej, przekonują się o korzyściach płynących z 
pomagania innym. 
W serwisie internetowym biznes.filantropia.org.pl, udostępniamy praktyczne 
informacje: przykłady dobrych praktyk współpracy biznesu i organizacji społecznych, 
teorię społecznego zaangażowania biznesu, wzory umów przydatne we współpracy firm i 
organizacji, publikacje oraz słownik filantropii biznesu 

 
W 2004 roku: 

- zorganizowaliśmy 4 prezentacje, w których wzięło udział blisko 350 osób.  
- zaktualizowaliśmy serwis internetowy biznes.filantropia.org.pl  
- wydaliśmy dwie publikacje związane tematycznie ze społecznym zaangażowaniem 

firm. W pierwszej z nich zatytułowanej „Odpowiedzialny biznes w 
nieodpowiedzialnym świecie”, wydanej wspólnie z Forum Odpowiedzialnego 
Biznesu staraliśmy się pokazać szerszy kontekst społecznego zaangażowania biznesu 
(Corporate Community Involvement – CCI), jako część koncepcji społecznej 
odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility - CSR). Natomiast druga 
publikacja „Współpraca firm z organizacjami pozarządowymi - formy prawne” 
porusza praktyczne zagadnienia wspólnych działań organizacji pozarządowych i 
środowiska firm. 

 
Od początku realizacji programu ponad 1350 przedsiębiorców uczestniczyło w 
29 prezentacjach. 
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Perspektywa rozwoju programu  
Program Vademecum Dobroczyńcy będzie kontynuowany także w 2005 roku. 
Zamierzamy zorganizować co najmniej 3 seminaria i prezentacje dla przedsiębiorców, a 
na podstawie relacji z dyskusji chcemy opracować raport zawierający najważniejsze 
wyzwania dla rozwoju zaangażowania społecznego przedsiębiorców. Planujemy również 
rozbudowę i modyfikację szaty graficznej serwisu internetowego 
www.biznes.filantropia.org.pl 

 
 

Partnerzy programu: Oddziały Banku Handlowego w Warszawie SA, Fundacja Bankowa 
im. Leopolda Kronenberga, Fundacja Komunikacji Społecznej, Forum Odpowiedzialnego 
Biznesu oraz lokalne samorządy i media 

 
 
 

 
 

 
 

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 Pracodawców 
Prywatnych – Lewiatan 
 

Koordynator Programu: Jarosław Lepka 
 
Nadzór merytoryczny: Paweł Łukasiak i Elżbieta Łebkowska 
Współpraca: Anna Sawicka, Artur Ptak, Marcin Kamiński, Dorota Brewczyńska, Tomasz 
Bruski  
Stażyści: Michał Rżysko, Mateusz Przywara 
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My też! Seniorzy w Unii Europejskiej 
 

Nowe wyzwania! 
 
Program realizowany był od grudnia 2003 r. do września 2004 r. 
Źródła finansowania: Unia Europejska – Program Small Projects Facility 2002, 
Bank BISE 
Odbiorcy: organizacje społeczne pracujące z osobami starszymi  

 
Nasze społeczeństwo starzeje się. Czy jesteśmy na to przygotowani? 

 

Wzmacniamy pozycję osób starszych. Zachęcamy seniorów, aby aktywnie 
uczestniczyli w publicznych dyskusjach dotyczących spraw ważnych dla kraju. Pokazujemy, 
że ludzie starsi mogą wnieść wiele cennych doświadczeń do zjednoczonej Europy. 
Przekonujemy, że wszelkie decyzje, które mają wpływ na jakość życia ludzi starszych, 
powinny być z nimi konsultowane.  

 

Poprzez realizację tego programu chcieliśmy: 
 
→ przygotować liderów organizacji seniorskich do informowania osób starszych o 

Unii Europejskiej; 
→ umożliwić organizacjom pracującym z seniorami nawiązanie kontaktów z 

doświadczonymi organizacjami z zagranicy; 
→ sprawić, aby osoby starsze aktywnie uczestniczyły w zmianach, które zachodzą 

w naszym kraju; 
→ pokazać potencjał, jaki tkwi w osobach starszych. 
 

W Polsce zbyt mało jest silnych organizacji reprezentujących interesy osób starszych. 
Realizowany przez nas projekt miał umożliwić organizacjom seniorskim zdobycie 
przydatnej wiedzy z zakresu funkcjonowania UE, miał być także okazją do poznania 
doświadczeń innych krajów we wzmacnianiu pozycji osób starszych. Do udziału w 
programie zaprosiliśmy 28 aktywnych organizacji podejmujących działania na rzecz 
seniorów. Były to przede wszystkim organizacje wybrane przez nas w 2003 roku w 
ramach konkursu Atlas Złotego Wieku prezentującego najciekawsze inicjatywy 
skierowane do osób starszych.  
 
 

 

 
W 2004 roku: 

- zorganizowaliśmy dwudniowe seminarium „Seniorzy w UE” dla przedstawicieli 28 
organizacji organizacji seniorskich z udziałem zagranicznych gości z Anglii, Belgii, 
Francji (70 uczestników) 

- pomogliśmy przeszkolonym podczas seminarium organizacjom zorganizować 25 
europejskich spotkań, w których łącznie udział wzięło ok. 1600 osób starszych. Na 
każde z takich spotkań przyjechał ekspert, który poprowadził dyskusję i odpowiadał 
na pytania seniorów związane z integracją Polski z UE. Formuła spotkań zależna była 
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od pomysłów organizatorów, mogła przybrać postać wykładu, pogadanki, happeningu, 
konkursu czy zabawy 

- aby upowszechnić wiedzę zdobytą w ramach projektu, wspólnie z naszymi partnerami 
i uczestnikami seminarium przygotowaliśmy bezpłatną publikację "My też - 
Seniorzy w UE" (w nakładzie 1400 egz.), skierowaną do organizacji i instytucji 
pracujących z osobami starszymi w całej Polsce  

- zorganizowaliśmy konferencję dla dziennikarzy pt.: „Dlaczego starość jest 
niemedialna?”. Wspólnie z dziennikarzami szukaliśmy przyczyn, które sprawiają, iż 
tematy dotyczące osób starszych tak rzadko są poruszane w artykułach prasowych, 
programach radiowych i telewizyjnych. Zastanawialiśmy się na tym, jak mówić i pisać 
o starości, aby uniknąć stereotypów. 

- doradczo i organizacyjnie wspieramy Forum Organizacji Seniorskich, nieformalną 
grupę współpracy i wymiany doświadczeń, która powstała w trakcie trwania projektu. 
Forum skupia kilkanaście organizacji z całej Polski i spotyka się kilka razy w roku. 

 
Promocja Programu: 
 
- projekt został objęty patronatem medialnym przez portal organizacji 

pozarządowych www.ngo.pl 
- artykuły i notatki o programie ukazały się w ogólnopolskiej prasie: „Gazecie 

Wyborczej”, „Życiu” oraz „Życiu Warszawy” 
- na zakończenie projektu zorganizowana została konferencja prasowa połączona z 

debatą pt. „Dlaczego starość jest niemedialna?”, udział w niej wzięło blisko 30 
dziennikarzy (m.in.: „Polityka”, „Wprost”, „Newsweek”, „Gazeta Wyborcza”, 
„Życie”, „Życie Warszawy”, „Dzień Dobry”, Polskie Radio, Radio Tok FM, Radio dla 
Ciebie„Twój Styl”, „Zwierciadło”, „Pani ”, TVP3, KAI etc.) 

 
Partnerzy: 
 
Polska Rada Ruchu Europejskiego, 
AGE-the European Older People’s Platform (Belgia), 
Help the Aged (Anglia), 
Little brothers of the Poor (Francja). 
 
 
Perspektywa rozwoju programu: 

 
Planujemy rozwijać współpracę z utworzonym w ramach projektu Forum Organizacji 
Seniorskich, a także z partnerami z Belgii i Anglii. W 2005 r. rozpoczniemy realizację 
nowego projektu „Stop dyskryminacji osób starszych” finansowanego przez Unię 
Europejską. Przeprowadzimy ekspertyzy i badania zmierzające do rozpoznania zjawiska 
dyskryminacji ze względu na wiek w Polsce, ponadto uruchomimy ogólnopolski system 
zbierania przykładów dyskryminacji. 

 
 

Koordynator Programu: Beata Tokarz 
 
Nadzór merytoryczny: Tomasz Schimanek 
Współpracownicy: Anna Iwińska, Dorota Głażewska  

   Stażyści: Magda Szarota 
   Wolontariusze: Krzysztof Szwalgin, Katarzyna Wojciechowska, Joanna Sitnik 
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Dialog dla Przyszłości  
 
Różni ludzie - równi partnerzy dialogu 
 
Program realizowany od 2001 roku 
Źródła finansowania: Fundacja Forda, Ambasada Stanów Zjednoczonych 
Odbiorcy: młodzież, nauczyciele i społeczności lokalne 
 
Czy będziemy potrafili zrozumieć inne światy, czerpiąc z nich inspirację? 
Katarzyna Templin, laureatka konkursu literackiego PANGEA 
 
Lęk, niewiedza i izolacja prowadzą do postaw ksenofobicznych, niechętnych "inności". 
Przedsięwzięcia edukacyjne, które uczą młodych ludzi ciekawości i otwartości na to co 
„inne”, pozwalają im w sposób wolny od lęku i stereotypów patrzeć na otaczający ich 
świat i zachodzące w nim zmiany. 
 
Celem programu jest zmiana postaw 
społecznych poprzez promowanie tolerancji, 
otwartości i zasady przeciwdziałania 
dyskryminacji, a także wzrost wiedzy i 
świadomości tej problematyki, poprzez dotarcie 
do szerokiego kręgu odbiorców: młodzieży, 
nauczycieli i lokalnych społeczności. W tym 
celu, od 2003 roku organizujemy ogólnopolski 
konkurs, adresowany do młodzieży, który ma: 

- uwrażliwić młodych ludzi na tematykę 
różnorodności i „inności”: kulturowej, 
religijnej, narodowościowej, społecznej i 
na potrzeby różnych grup społecznych i 
mniejszości.  

- zachęcić młodych ludzi do wypowiadania się na ważne dla nich tematy 
- promować idee równości, dialogu i tolerancji. 

Prowadzimy również akcję informacyjną - w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia 
Walki z Rasizmem organizujemy wystawy, przeglądy filmów, kampanie internetowe, 
adresowane do szerokiej publiczności.  
 
W 2004 roku: 
- przeprowadziliśmy konkurs PANGEA w kategoriach: plastyka, literatura, fotografia, 

kampania społeczna. Spośród autorów wszystkich 300 nadesłanych prac, wyłoniliśmy 
11 laureatów i przyznaliśmy 5 wyróżnień  

- zorganizowaliśmy czterodniową wycieczkę dla laureatów, obejmującą wizyty w 
redakcjach czasopism, instytucjach kultury, muzeach itp. oraz warsztaty filmowe 

- zorganizowaliśmy Galę Konkursu w dawnej Fabryce Norblina w Warszawie połączoną 
z koncertem i wernisażem wystawy pokonkursowej 

- zorganizowaliśmy wystawę pokonkursową, która odwiedziła w ciągu roku 12 małych 
miejscowości 

- przeprowadziliśmy akcję informacyjną z okazji 21 marca (Dzień Walki z Rasizmem) – 
obejmującą wystawę w dawnej Fabryce Norblina w Warszawie oraz projekcje filmów i 
dystrybucję pocztówek i plakatów w 20 miejscowościach 

 
Od początku Programu:  
- 460 567 zł przekazaliśmy na projekty edukacyjne, realizowane od Kołobrzegu po 

Ustrzyki Dolne i od Krynek po Skwierzynę (23 dotacje). 
- 34 publikacje,13 stron internetowych powstało w ramach wspartych 

przedsięwzięć. 
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- 200 imprez: koncertów, przedstawień, wieczorów autorskich, konferencji, 
warsztatów, wycieczek  odbyło się w ramach wspartych przez nas projektów. 
Uczestniczyło w nich łącznie 25 000 osób. 

- 5000 zdjęć zgromadzono w trakcie trwania programu  
- 300 informacji o programie ukazało się w mediach lokalnych 
- Ponad 700 prac literackich, fotograficznych, plastycznych wpłynęło na dwie edycje 

organizowanego przez nas konkursu PANGEA. 
- 47 osób nagrodzono lub wyróżniono w konkursie PANGEA 
- 19 miejsc w Polsce odwiedziła wystawa pokonkursowa 
- Zostały zorganizowane 2 wycieczki edukacyjne i Gale finałowe 
- Ponad 40 miejscowości brało czynny udział w kampanii z okazji Dnia Walki z 

Rasizmem. 
 
Promocja programu  
O konkursie informowały radio i prasa (np. Gala, Naj, Trybuna), plakaty i ulotki; 
ogłoszenia i artykuły były zamieszczane na wielu portalach edukacyjnych i 
pozarządowych. 
 
Partnerzy programu  
Ars Polona;  
Archiwum Stefana i Franciszki 
Themersonów w Katowicach;  
Business Centre Club;  
Filipinka;  
Foto i Fotografia Cyfrowa;  
Galeria Studio;  
ISKRY;  
Fundacja Komunikacji Społecznej;  
MTV Polska;  

Profilab;  
Redakcja Dokumentu TVP;  
Sony Music Polska;  
Świat Książki;  
Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe;  
Wydawnictwo Bauer;  
Wydawnictwo G&J 
Wydawnictwo Prószyński;  
Wydawnictwo WAB;  
Zeszyty Literackie 

 
Perspektywa rozwoju programu  
Planujemy kolejne edycje konkursu. Szczególny nacisk chcemy położyć na kategorię 
kampanii społecznej, która ze względu na swą trudność jest mniej popularna, ale 
nadsyłane w niej prace są niezwykle interesujące. 
Wystawa pokonkursowa wzbogacana o nowe prace będzie co roku odwiedzać min. 5 
lokalizacji. 
Akcja z okazji Dnia Walki z Rasizmem będzie rozwijana (pozyskiwane nowe filmy, udział 
większej ilości artystów i rozszerzenie o nowe media) 

 
Koordynator Programu: Klara Kopcińska  
Nadzór merytoryczny: Paweł Łukasiak 
Artyści: Adam Bajerski, Zbigniew Chmielewski, Mirosław Csölle, Grupa artystyczna 
Twożywo, Robert Jasiński, Stanisław Kroszczyński, Jacek Malicki, Wiktor Nowotka, Józef 
Żuk Piwkowski, Michał Silski, Tadeusz Sudnik, Krzysztof Wojciechowski 
Współpracownicy: Marcin Kamiński, Jarosław Lepka, Dorota Brewczyńska, Tomasz 
Bruski 
Wolontariusze: Anna Karasińska, Zofia Kowalska, Magda Mentrak 

 

 „Zbierając materiały do tego tekstu, poznałam wspaniałych ludzi. Ludzi, którzy nie boją się rzeczy prostych i 
naturalnych. Miłości, tęsknoty, pragnień... Nie wstydzą się marzeń, tego, że w ich życiu jest już na coś za 
późno albo jeszcze za wcześnie. Mimo że los ich nie oszczędzał, nie poddali się. Nie mają do nikogo pretensji. 
Ludzie są bardzo nierówni – wielcy i mali. Dopóki jesteśmy zdrowi i pełni sił, nie potrafimy dostrzec darów 
losu. Moi rozmówcy okazali się inni, lepsi, głębsi. Jakby z innej planety. Planety pokory. Przekonałam się, że 
każdy z nas może zajść bardzo wysoko lub równie nisko upaść. Biali i czarni, katolicy i protestanci, mężczyźni 
i kobiety. Życie każdego rozpoczyna się tak samo – narodzinami - i kończy się tak samo - śmiercią. Więc o 
jakich tu można mówić różnicach?” 
Aleksandra Zalewska, laureatka konkursu literackiego PANGEA 
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Inspiracja - aktywacja  
 

Zrób coś! Wystarczy kiwnąć palcem! 
 
Program realizowany w terminie marzec – październik 2004 r. 
Źródła finansowania: Phare 2001, program „Rozwój społeczeństwa 
obywatelskiego”. 
Odbiorcy: młodzież w wieku 15-19 lat oraz osoby dorosłe pracujące z młodzieżą 
lub zainteresowane podjęciem wspólnych inicjatyw z młodymi ludźmi. 
 
Czy młodzi ludzie chcą i potrafią realizować projekty i czy w swoich działaniach 
potrzebują osób dorosłych? Czy możliwe jest porozumienie młodzieży z 
dorosłymi?  
 
Celem projektu było poszukiwanie skutecznych metod aktywizacji grup młodzieżowych 
uzupełniających system edukacji o naukę takich umiejętności jak: kreatywność, 
samodzielność, umiejętności planowania i pracy projektami oraz popularyzacja tych 
metod. Zależało nam na tym, by pokazać w jak wielu miejscach istnieją aktywne grupy 
młodzieżowe oraz porozumienia osób dorosłych i młodych, dzięki którym zmieniają się 
postawy i całe społeczności lokalne. Chcieliśmy stworzyć narzędzia (publikacje, stronę 
www), które będą inspirowały do podejmowania wspólnych działań i pokazywały w jaki 
sposób realizować projekty w swoich miejscowościach.  
 
Poprzez realizację tego programu chcieliśmy: 
→ przeprowadzić analizę aktywności grup młodzieżowych oraz oferty organizacji 
pozarządowych dla młodzieży 
→ pokazać jakie metody aktywizacji grup młodzieżowych są stosowane w Polsce oraz 
zapoznać młodzież i osoby pracujące z młodzieżą z programami służącymi aktywizacji 
młodzieży dostępnymi na polskim rynku 
→ zainspirować młodych ludzi do podejmowania własnych działań i nauczyć ich 
realizować samodzielne projekty 
→ zapoznać dorosłych działaczy lokalnych z różnymi metodami pracy z młodzieżą i 
zainspirować do podjęcia współpracy z młodymi  
 
Program rozpoczęliśmy od analizy działań grup młodzieżowych i organizacji pracujących z 
młodzieżą. Zbadaliśmy ponad 1500 projektów służących aktywizacji młodych ludzi 
zrealizowanych w całej Polsce w ciągu ostatnich 4 lat – sprawdzaliśmy m.in. w jakich 
miejscach najczęściej są podejmowane takie inicjatywy i jakiego rodzaju są to działania. 
Po stworzeniu takiej „mapy aktywności” przystąpiliśmy do przygotowania narzędzi, które 
miały zainspirować młodych i dorosłych do podejmowania wspólnych działań – 
stworzyliśmy 2 publikacje, stronę internetową, film dokumentalny i spot reklamowy. 
Następnie prowadziliśmy szeroką promocję tych narzędzi, zarówno w mediach, jak i 
podczas bezpośrednich spotkań z młodzieżą i osobami współpracującymi z młodzieżą. Na 
zakończenie programu zorganizowaliśmy warsztaty dla młodych (Zlot Siła Stu!), podczas 
których uczyli się, jak podejmować wspólne działania, przygotowywać projekty, gdzie 
szukać wsparcia. Zorganizowaliśmy również konferencję prezentującą wszystkie 
przygotowane w ramach programu narzędzia i wypracowane wnioski. 

W 2004 roku: 

- Stworzyliśmy publikację „inspiracja – aktywacja. Jak działać na własnym podwórku” 
skierowaną do młodzieży i pokazującą w jaki sposób zawiązać grupę, rozpocząć 
wspólne działania, gdzie szukać wsparcia. 
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- Stworzyliśmy publikację „inspiracja – aktywacja. Dorośli / młodzież / programy 
społeczne” prezentującą metody współpracy dorosłych z młodymi oraz ofertę 
organizacji pozarządowych kierowaną do grup młodzieżowych lub organizacji i 
instytucji pracujących z młodzieżą. 

- Stworzyliśmy stronę www.inspiracja-aktywacja.org.pl, na której prezentujemy obie 
książki, bazę 100 projektów młodzieżowych oraz publikujemy aktualne informacje o 
programach dla młodzieży. 

- Stworzyliśmy kilkuminutowy film o aktywności młodzieży oraz spot reklamowy 
zachęcający do podjęcia działań 

- Spotkaliśmy się z ponad 2000 tysiącami młodych osób z całej Polski i przekazaliśmy 
im obie publikacje, film, spot oraz zaprezentowaliśmy programy społeczne, w  których 
mogą uczestniczyć 

- Przeprowadziliśmy 3 warsztaty dla osób zainteresowanych współpracą z młodymi 
ludźmi. 

- Przeprowadziliśmy 3-dniowe warsztaty dla młodzieży, służące inspiracji ich do 
działania oraz nauce, w jaki sposób realizować własne projekty. 

- Zorganizowaliśmy ogólnopolską konferencję promującą opracowane w ramach 
programu materiały. 

 

 

 

Program w liczbach 2004:  
 
2066 młodych osób uczestniczyło w spotkaniach dotyczących możliwości udziału młodzieży 
w różnych programach społecznych 
111 osób dorosłych uczestniczyło w warsztatach służących budowaniu dialogu młodzi – 
dorośli, ustalaniu zasad współpracy z młodymi ludźmi, możliwości wspólnych działań   
4000 egz. – łączny nakład książek powstałych w ramach programu 
127 – liczba młodych osób, które uczestniczyły w 3-dniowych warsztatach 
aktywizacyjnych 
100 -  liczba rekordów w bazie projektów młodzieżowych znajdujących się na stronie 
www.inspiracja-aktywacja.org.pl 

 

Koordynator Programu: Adrianna Lepka 
Nadzór merytoryczny: Paweł Łukasiak   
Partner programu: Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę – Marta Białek, Piotr Stasik, 
Jakub Piątek  
Współpracownicy ze strony Akademii: Iwona Kumięga, Aleksander Wasiak – 
Radoszewski, Jarosław Lepka, Linda Jakubowska, Tomasz Bruski, Dorota Brewczyńska, 
Marcin Kamiński 
Rada Programu:  
Anna Giza – Poleszczuk – Uniwersytet Warszawski  
Maria Holzer – Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży  
Janusz Byszewski – Laboratorium Edukacji Twórczej Centrum Sztuki Współczesnej 
Jacek Jakubowski – Grupa Trop 
Zbigniew Modrzewski – Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości  
Jacek Strzemieczny – Centrum Edukacji Obywatelskiej 
Wolontariusze / stażyści: Dominik Skrzypkowski, Elżbieta Bugajska, Anna Augustyn, 
Agnieszka Bartosiewicz, Anna Biernat, Magdalena Biernat, Monika Kaliszewicz, Anna 
Karasińska, Ilona Karpiuk, Magdalena Kisiel, Zofia Kowalska, Magdalena Mentrak, Anna 
Mieleszko, Ksenia Naronowicz, Justyna Niksa, Anna Pakulska, Anna Pawlonek, Magdalena 
Pęcka, Milena Szymelfejnik, Justyna Tymińska, Katarzyna Wojciechowska 
Organizacje współpracujące: Fundacji Wspomagania Wsi, Narodowej Agencji 
Programu „Młodzież”, Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, Fundacji Młodzieżowej 
Przedsiębiorczości, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Polskich Funduszy Lokalnych i 
Funduszy Młodych 
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>> kampania realizowana w ramach programu „Trzeci sektor” << 
      

Kampania społeczna na rzecz 1%  
 
Dobry Podatek 
 
Program realizowany od maja 2003 roku  
Źródła finansowania: Fundacja im. S. Batorego, Trust for Civil Society in Central 
and Eastern Europe, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. 
 
Odbiorcy: płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (ok. 18 mln osób), 
organizacje pozarządowe, media, potencjalni sponsorzy kampanii. 
 
A na co Ty przeznaczysz 1% swojego podatku? 
 
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 mogły przekazać wybranej organizacji pożytku publicznego 1% 
podatku dochodowego już za rok 2003 (w okresie rozliczeniowym 1 stycznia – 30 
kwietnia 2004 r.). Jednak w tak krótkim czasie niewiele organizacji zdążyło zyskać status 
pożytku publicznego. Kolejnym okresem rozliczeniowym podatków jest 1 stycznia – 30 
kwietnia 2005 r. 
 
 
Czy wiesz, że możesz sam zadecydować o tym, gdzie trafi 1% Twojego 
podatku? 
 
Poprzez realizację tego programu chcemy: 
 
→ poinformować opinię publiczną o regulacjach prawnych dotyczących 1%; 
→ zachęcić jak najwięcej podatników do przekazywania 1% podatku na rzecz 
organizacji pożytku publicznego; 
 → pokazać podatnikom, że ich decyzje podatkowe mają wpływ na wzmacnianie 
społecznej aktywności; 
→ promować wizerunek organizacji pożytku publicznego, jako wiarygodnego 
odbiorcy środków finansowych. 
  
Realizację ogólnopolskiej kampanii informacyjnej rozpoczęliśmy pod koniec 2004 r. 
(tuż przed zamknięciem roku podatkowego 2004) wykorzystując różnorodne techniki 
public relations (np. artykuły prasowe, wywiady radiowe, strona internetowa). Kampania 
będzie prowadzona w roku 2005, a jej nasilenie przypadnie na kwiecień.  
Realizację celów kampanii wspierają partnerzy Akademii zasiadający w Radzie 
Kampanii. Do udziału w pracach nad kampanią zaproszeni zostali przedstawiciele 
środowisk: organizacji pozarządowych, administracji publicznej, biznesu, instytutów 
badawczych. 
Kampania ma wymiar wyłącznie edukacyjno-informacyjny i jest prowadzona na rzecz 
całego środowiska organizacji pozarządowych posiadających status pożytku 
publicznego. Nie jest powiązana z pozyskiwaniem potencjalnych darczyńców dla 
jakiejkolwiek organizacji (ani dla Akademii, ani dla partnerów kampanii).  
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Pomysł przekazywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na organizacje i 
instytucje zajmujące się problematyką społeczną, kulturalną, edukacyjną itd. przywędrował 
do Polski z Węgier. Tam rozwiązanie to funkcjonuje już od 7 lat. Podobne regulacje 
wprowadzono także na Słowacji, Litwie i w Rumunii. 

 
W 2004 roku: 

- uczestniczyliśmy w konferencji w Budapeszcie poświęconej funkcjonowaniu 
mechanizmu 1% na Słowacji, Węgrzech, Litwie, Rumunii i Polsce 

- zorganizowaliśmy 3 spotkania Rady Partnerów Kampanii i przedstawiliśmy jej 
członkom charakter i założenia kampanii 

- zarejestrowaliśmy stronę internetową www.jedenprocent.pl, na której 
zamieściliśmy informacje o planowanych działaniach w ramach kampanii oraz 
informacje o sposobie zastosowania mechanizmu 1% 

- prowadziliśmy prace związane z przygotowaniem kampanii (spot TV i radiowy, 
plakat, broszury informacyjne) 

- udzieliliśmy kilku wywiadów na temat mechanizmu i kampanii dla radia i prasy. 
Informacje przekazali: Radiowa Agencja Informacyjna, miesięcznik „Seal” 

- reprezentanci Akademii wzięli udział w konferencji Rady Działalności Pożytku 
Publicznego i przedstawili informacje o wykorzystaniu mechanizmu 1% w 
pierwszym okresie rozliczeniowym podatków (1 stycznia – 30 kwietnia 2004 r.) 
oraz o roli Trzeciego Sektora w Polsce. 

 
 
Koordynator Programu: Artur Ptak  
Nadzór merytoryczny: Tomasz Schimanek 
Współpraca: Elżbieta Łebkowska, Marcin Kamiński, Dorota Brewczyńska, Tomasz 
Bruski 
Wolontariusze: Iwona Kumięga  
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>> projekt realizowany w ramach programu „Trzeci sektor” << 
 
Wiedza i doświadczenie 
 
Wiedzieć więcej! 
 
Program realizowany od maja 2003 roku 
Źródła finansowania: Fundacja im. S. Batorego, Trust for Civil Society in Central and 
Eastern Europe, Kanadyjski Fundusz dla Inicjatyw Lokalnych 
Odbiorcy: lokalne organizacje pozarządowe, organizacje szkoleniowe pracujące z 
lokalnymi stowarzyszeniami i fundacjami, trenerzy organizacji pozarządowych 
 
Jak budować samowystarczalność lokalnej organizacji pozarządowej? 
 
Organizacja, która osiągnęła stan samowystarczalności: 
>> ciągle się uczy 
>> analizuje i poprawia efektywność swoich działań 
>> słucha opinii różnych środowisk 
>> umiejętnie rozpoznaje potrzeby lokalne 
>> dostosowuje się do zmian 
>> skutecznie odpowiada na nowe zapotrzebowania społeczne 
>> planuje swój rozwój w dłuższej, kilkuletniej perspektywie 
 
Niewiele lokalnych organizacji może pochwalić się takimi dokonaniami. 
 
Poprzez realizację tego programu chcemy: 
>> pomagać lokalnym organizacjom pozarządowym w budowaniu ich 
samowystarczalności; 
>> zebrać i opracować doświadczenia organizacji, którym udało się osiągnąć stan 
samowystarczalności. 
 
Przygotujemy kompleksowy program szkoleniowo-doradczy przedstawiający różne 
sposoby budowania samowystarczalności lokalnej organizacji. Materiał ten zostanie 
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 
dotacyjnych i stypendialnych, zarządzanie finansami oraz pozyskiwanie środków. 
Wykorzystamy proste i przyjazne metody szkoleniowe: krótkie wykłady, scenariusze 
ćwiczeń oraz materiały audiowizualne. Zebraną wiedzę udostępnimy polskim 
organizacjom pozarządowym, samorządom lokalnym i przedsiębiorcom. 
 
W 2004 roku: 
>> powołaliśmy Zespół Doradczy projektu, w ramach którego odbyło się 5 spotkań 
roboczych 
>> zidentyfikowaliśmy 14 lokalnych organizacji pozarządowych, które zostały włączone 
do badań w ramach poszukiwania przykładów budowania samowystarczalności 
>> przeprowadziliśmy wywiady z lokalnymi liderami oraz pogłębioną analizę dorobku i 
praktyk wybranych organizacji pozarządowych 
>> sporządziliśmy raport zbiorczy z badań, który stał się punktem wyjścia do 
przygotowywanego materiału szkoleniowego 
>> dodatkowo, uzyskaliśmy dotację od Funduszu Kanadyjskiego na opracowanie 
publikacji nt. pozyskiwania funduszy w społeczności lokalnej (więcej informacji na str. 
39) 
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Koordynator projektu: Dorota Głażewska 
Nadzór merytoryczny: Tomasz Schimanek 
Współpraca: Noemi Gryczko, dr Ryszard Skrzypiec, Beata Tokarz 
Wolontariusze: Mateusz Przywara, Marta Trakul 
 
Zespół Doradczy projektu: 
Tomasz Schimanek, wicedyrektor ds. programowych – Akademia Rozwoju Filantropii 
w Polsce  
Lidia Kuczmierowska, dyrektor programowy – Fundacja im. Stefana Batorego  
Przemysław Radwan Röhrenschef, dyrektor generalny – Stowarzyszenie Szkoła 
Liderów  
Piotr Frączak – Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego  
Andrzej Biderman, członek Zarządu – Fundacja Partnerstwo dla Środowiska  
Witold Monkiewicz, dyrektor programów rozwoju społeczeństwa obywatelskiego - 
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej 
Rafał Klepacz –  Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych "SPLOT" 
Anna Sienicka – Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych  
Krzysztof Margol, prezes – Fundacja „Nida” 
Paweł Gizbert-Studnicki, członek Zarządu – Instytut Studiów Strategicznych 
Grzegorz Borek, dyrektor ds. międzynarodowych – Europejskie Centrum Współpracy 
Młodzieży 
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trzeci sektor w akademii  
Program realizowany od maja 2003 roku do kwietnia 2006  
Główne źródło finansowania: Fundacja im. Stefana Batorego i Trust for Civil 
Society in Central and Eastern Europe  
Odbiorcy: organizacje pozarządowe, samorządy lokalne, przedsiębiorcy  
Nadzór merytoryczny: Tomasz Schimanek 
 
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. Zależy nam na tym, 
by organizacje - działając na rzecz dobra publicznego - współpracowały ze sobą i z 
innymi partnerami społecznymi (samorządem, przedsiębiorcami, wolontariuszami), by 
były dobrze zarządzane i umiały odpowiedzialnie gospodarować powierzonymi 
funduszami. Będziemy pracować nad stworzeniem przyjaznego otoczenia prawno-
podatkowego dla rozwoju organizacji pozarządowych w Polsce, nad budowaniem podstaw 
ich stabilizacji finansowej oraz promowaniem rodzimej filantropii na poziomie lokalnym i 
ogólnopolskim.   
 
Działania Akademii 
Akademia realizuje swój Projekt w ramach komponentu „Upowszechnienie nowych 
modeli finansowania lokalnych inicjatyw obywatelskich”.  Ma on przyczynić się do: 
 
� wzmocnienia istniejących i tworzenia nowych źródeł i mechanizmów finansowania 

działań organizacji pozarządowych na poziomie lokalnym, 
� budowania lokalnych koalicji, które czują się odpowiedzialne za rozwiązywanie 

problemów swoich społeczności, 
� dostarczania organizacjom pozarządowym wiedzy i umiejętności w zakresie tworzenia 

i działania funduszu lokalnego, w tym w szczególności tworzenia i działania lokalnych 
koalicji, fundraisingu i współpracy z darczyńcami, gospodarki finansowej oraz 
uruchamiania i prowadzenia programów grantowych i stypendialnych, 

� promocji filantropii, budowanie kultury dawania i społecznego zaangażowania biznesu 
 
Uznaliśmy, że cele te osiągniemy wykorzystując i integrując realizowane przez nas 
programy: Program Rozwoju Filantropii Lokalnej, Fabryka Inicjatyw – Fundusze Młodych; 
Konkurs o tytuł „Dobroczyńca Roku”, oraz uruchamiając dwa dodatkowe projekty, także 
skoordynowane z pozostałymi: Wiedza i doświadczenie, Kampania na rzecz 1%.  
 
Zakładane cele zamierzamy osiągnąć poprzez: 
� wzmocnienie Ogólnopolskiej Sieci Funduszy Lokalnych i jej 12 członków, 
� wsparcie powstania i działania 10 nowych funduszy lokalnych, opartych na lokalnych 

koalicjach samorządowców, przedsiębiorców i liderów społecznych, 
� przygotowanie, prezentacja i udostępnienie zainteresowanym podmiotom programu 

szkoleniowo-doradczego służącego przekazywaniu wiedzy na temat tworzenia 
funduszy lokalnych, w tym nowoczesnych mechanizmów finansowania działań 
obywatelskich na poziomie lokalnym z uwzględnieniem oferty skierowanej do trzech 
grup odbiorców: samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych, 

� opracowanie i wdrożenie strategii promocji filantropii opartej na dwóch, wiodących 
kampaniach informacyjno-promocyjnych dotyczących upowszechniania: 

- idei społecznej odpowiedzialności biznesu 
- postaw filantropijnych w społeczeństwie . 

 
W ramach Programu Trzeci Sektor w Akademii podejmowane są również inne działania, 
służące realizacji jego celów. Jednym z najważniejszych, zrealizowanych w 2004 roku jest 
kompleksowa ewaluacja rocznych działań Akademii realizowanych w ramach tego 
Programu przeprowadzona przy współpracy eksperta zewnętrznego pani Beaty Ciężkiej. 
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INNE INICJATYWY 

 
Ekonomia społeczna 
Akademia jest także wspólnie ze WRZOS-em partnerem Instytutu Spraw Publicznych 
we wspólnym przedsięwzięciu, którego celem jest wsparcie rozwoju gospodarki 
społecznej w Polsce. Realizacja projektu rozpoczęła się w grudniu 2004 roku, 
głównym źródłem finansowania jest Inicjatywa Wspólnotowa Equal. 
 
Projekt „Aktywne Społeczności” 

Celem projektu „Aktywne społeczności” jest wzmocnienie nowotworzonych 
funduszy lokalnych i koalicji na rzecz powołania tego typu instytucji, poprzez 
indywidualne konsultacje i doradztwo, prowadzone przez doświadczonych ekspertów 
zewnętrznych.  

Współpracujący z Akademią eksperci na podstawie indywidualnych spotkań i 
konsultacji,  wspólnie z liderami i partnerami nowotworzonych funduszy lokalnych 
przygotowują analizę potrzeb organizacji lokalnych, ponadto we współpracy z każdą 
z organizacji i Akademią wypracowane zostaną roczne plany działań uwzględniające 
różnorodne formy aktywności służące wzmocnieniu organizacji.  

W efekcie realizacji projektu nowe fundusze lokalne będą miały opracowaną 
zindywidualizowaną ocenę stanu rozwoju organizacji oraz roczny plan działań służący 
wzmocnieniu i budowaniu podstaw samowystarczalności, a także budowaniu zaufania 
społecznego. 

 
Projekt „Aktywne społeczności” realizowany jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce 
od listopada 2004 do lutego 2005. Dofinansowany został przez Kanadyjski Fundusz dla 
Inicjatyw Lokalnych / „Canada Fund for Local Initiatives”.  Przedsięwzięcie wsparli również 
Fundacja im. S. Batorego oraz Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe w ramach 
programu „Trzeci sektor”. 

 
Księga dobrych praktyk 
Celem projektu „Księga Dobrych Praktyk” jest dostarczenie lokalnym organizacjom 
pozarządowym wiedzy i umiejętności na temat pozyskiwania funduszy na działalność 
społeczną, w szczególności na poziomie lokalnym. Chcemy zachęcić organizacje do 
poszukiwania rozwiązań własnych problemów poprzez rozpoznawanie możliwości 
istniejących w samej społeczności lokalnej, a tym samym do konsekwentnego 
działania w dążeniu do stabilności finansowej.  
 
W ramach projektu przygotowujemy publikację przedstawiającą różne sposoby 
pozyskiwania funduszy, budowania lokalnych koalicji wokół organizacji 
pozarządowych i realizowanych przez nie celów. Publikacja ta będzie służyła – jako 
użyteczny przewodnik w zakresie inicjatyw obywatelskich – organizacjom mniej 
doświadczonym, które na przykładzie sprawdzonych już praktyk uczą się i rozwijają 
własną działalność. Zorganizowanie seminarium podsumowującego projekt będzie 
zaś okazją dla wszystkich zainteresowanych, by bliżej poznać metody pracy 
lokalnych liderów, jak i wziąć udział w otwartej debacie z udziałem praktyków i 
specjalistów na temat znaczenia i sposobów osiągnięcia stabilności finansowej przez 
lokalne organizacje. 
 
Projekt „Księga dobrych praktyk” realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce od 
listopada 2004 r. do lutego 2005 r. dofinansowany został przez Kanadyjski Fundusz dla 
Inicjatyw Lokalnych / „Canada Fund for Local Initiatives”.  Przedsięwzięcie wsparli również 
Fundacja im. S. Batorego oraz Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe w ramach 
programu „Trzeci sektor”. 
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DZIAŁANIA PARTNERSKIE: 

 
Forum Darczyńców 
Akademia jest jednym z inicjatorów oraz członków – założycieli Forum Darczyńców w 
Polsce, pierwszej platformy współpracy organizacji wspierających finansowo osoby 
prawne i fizyczne. Grupa założycieli Forum Darczyńców działa od 2002 roku. Pracuje 
m.in. nad standardami jakości i przejrzystości przyznawania dotacji, a także kryteriami 
prawidłowego rozliczania się przez organizacje z wykorzystania przyznanych funduszy. 
Bierze udział w monitorowaniu zmian prawnych dotyczących działalności nie dla zysku. 
To właśnie przedstawiciele Forum Darczyńców przekonali w 2003 roku rząd, aby wycofał 
się z propozycji opodatkowania kapitałów żelaznych oraz wszystkich dochodów 
organizacji pozarządowych.  
 
Jesienią 2004 roku Forum zostało zarejestrowane jako stowarzyszenie osób prawnych, a 
członkiem Zarządu Forum jest reprezentant Akademii – Tomasz Schimanek. W 2005 roku 
Forum zamierza kontynuować dotychczasowe kierunki działań, a także konsekwentnie 
poszerzać grono członków o nowe organizacje i firmy. 
 
Członkami-założycielami Forum Darczyńców w Polsce – obok Akademii – są: Fundacja im. 
Stefana Batorego, Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga, Fundacja na Rzecz 
Nauki Polskiej, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Fundacja Wspomagania Wsi, Polska 
Fundacja Dzieci i Młodzieży, Stowarzyszenie Nidzicki Fundusz Lokalny, Stowarzyszenie 
Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika.  
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RAPORT FINANSOWY 

 
 

 
 
 

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

okres poprzedni okres bieżący
POZ. WYSZCZEGÓLNIENIE 01.01.2004 31.12.2004

1 2 3 4

A. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ 3 336 444,07       4 988 145,01     

I. Składki brutto określone statutem 150,00                  350,00                

II. Inne przychody określone statutem 3 336 294,07         4 987 795,01       

B. KOSZTY REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH 3 962 146,55       5 010 948,05     
C. WYNIK FINANSOWY NA DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ 

  (WIELKOŚĆ DODATNIA LUB UJEMNA) (A-B) 625 702,48 -         22 803,04 -         

D. KOSZTY ADMINISTRACYJNE 133 277,88          151 322,99        

1. Zużycie materiałów i energii 12 030,47              11 353,80            

2. Usługi obce 41 585,97              59 852,12            

3. Podatki i opłaty 483,50                  2 258,74              

4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 78 480,64              76 307,98            

5. Amortyzacja

6. Pozostałe 697,30                  1 550,35              

E. POZOSTAŁE PRZYCHODY (NIEWYMIENIONE W POZ. A i G)

F. POZOSTAŁE KOSZTY (NIEWYMIENIONE W POZ. B, D i H) 253,44               

G. PRZYCHODY FINANSOWE 255 872,08          367 019,00        

H. KOSZTY FINANSOWE 28 323,53            -                      
I. WYNIK FINANSOWY BRUTTO NA CAŁOKSZTAŁCIE DZIAŁALNOŚCI

(WIELKOŚĆ DODATNIA LUB UJEMNA) (C-D+E-F+G-H) 531 431,81 -         192 639,53        

J. ZYSKI I STRATY NADZWYCZAJNE:

I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia

II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna

K. WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM (I+J) 531 431,81 -         192 639,53        

I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) 531 431,81 -           

II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) 192 639,53          

Data sporządzenia: Warszawa dn. 15.03.2005

RACHUNEK WYNIKÓW
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okres poprzedni okres bieżący
AKTYWA 01.01.2004 31.12.2004

A. AKTYWA TRWAŁE 110 100,64         1 216 293,29     

I. Wartości niematerialne i prawne 27 128,67           12 637,04          

II. Rzeczowe aktywa trwałe 82 971,97           1 203 656,25     

III. Należności długoterminowe

IV. Inwestycje długoterminowe

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

B. AKTYWA OBROTOWE 8 668 206,00      6 487 241,31     

I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych

II. Należności krótkoterminowe 6 072,66            30 641,95          

III. Inwestycje krótkoterminowe 1 088 504,00      

1. Środki pieniężne 7 573 629,34      6 456 599,36     

2. Pozostałe aktywa finansowe

C. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 98,30                 

SUMA AKTYWÓW 8 778 306,64    7 703 632,90   

okres poprzedni okres bieżący
PASYWA 01.01.2004 31.12.2004

A. FUNDUSZE WŁASNE 1 856 838,63      2 067 166,81     

I. Fundusz statutowy 2 388 270,44      1 874 527,28     

II. Fundusz z aktualizacji wyceny

III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy 531 431,81 -        192 639,53        

1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (plus) 192 639,53        

2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (minus) 531 431,81 -        

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 6 921 468,01      5 636 466,09     

I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek

II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 28 126,10           35 726,55          

1. Kredyty i pożyczki

2. Inne zobowiązania 28 126,10           35 726,55          

3. Fundusze specjalne

III. Rezerwy na zobowiązania

IV. Rozliczenia międzyokresowe 6 893 341,91      5 600 739,54     

1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów 6 893 341,91      5 600 739,54     

2. Inne rozliczenia międzyokresowe

SUMA PASYWÓW 8 778 306,64    7 703 632,90   

Data sporządzenia: Warszawa dn. 15.03.2005

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 r.


