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Słowo wstępu 
 

Drodzy Państwo, 

 

Oddajemy w Wasze ręce raport za 2021. To był trudny rok wychodzenia z pandemii i pełen 

nadziei na przyszłość. Dzięki szybko podejmowanym decyzjom, dobrej współpracy z partnerami  

i darczyńcami zmieniliśmy profil naszej organizacji. Więcej miejsca poświęciliśmy pomocy 

humanitarnej i ekologii. 

W naszych programach uprościliśmy procedury i poświęciliśmy dużo uwagi digitalizacji 

procesów, komunikacji, wsparciu eksperckiemu i pomocy finansowej skierowanej nie tylko na rzecz 

naszych celów, ale także na rzecz wzmocnienia naszych lokalnych partnerów. To podejście dało 

bardzo dobre rezultaty. W samym tylko programie Działaj Lokalnie pierwszy raz w jego historii udało 

nam się przekroczyć liczbę 1000 wspartych projektów!!! Planujemy kontynuować to podejście.  

A ponieważ przekazujemy ten raport wiele miesięcy po zakończeniu 2021 roku, to możemy tylko 

dodać, że wyzwania 2022 roku potwierdziły sens i potrzebę przeprowadzonych zmian. 

Niniejszy raport dokumentuje osiągnięcia i przeprowadzone działania. Pokazują one naszą 

skuteczność i determinację.  W tak szybko zmieniającej się rzeczywistości ważne jest także to, czy nie 

zmarnowaliśmy tego czasu i czy dobrze przygotowaliśmy się do zmian, jakie przyniesie przyszłość. 

Nieustannie zmieniając naszą organizację i pracując z bardzo dobrze przygotowanym  

i zaangażowanym zespołem wierzę, że tak.  

Damy radę także nowym wyzwaniom jakich z pewnością nie zabraknie, a Was proszę 

wsparcie i pomoc wszystkim zaangażowanym w działania społeczne i budowę dobra wspólnego! 

 

 

Paweł Łukasiak 

Prezes Zarządu 
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Nasze zasady: 

Otwartość - jesteśmy otwarci na dialog i współpracę, wymianę idei, poszukiwanie rozwiązań. 

Partnerstwo - budujemy koalicje, pracujemy poprzez sieci oparte na wspólnych celach i wartościach. 

Innowacyjność - poszukujemy nie rutynowych metod działania, wkraczamy na nowe obszary. 

Rzetelność i przejrzystość działań - dbamy o jak najlepsze wykorzystanie powierzonych nam 

środków, o wysoką jakość rezultatów, monitoring i ewaluację.  

Wszechstronne wsparcie - udzielamy pomocy finansowej, szkoleniowej, doradczej, wydajemy 

publikacje, prowadzimy społeczne kampanie, zabiegamy o wprowadzenie systemowych rozwiązań  

i dobrych praktyk w obszarach naszych działań.  

Nieuzależnianie od pomocy - uczymy samodzielności, nasza pomoc to wspieranie aktywności  

i zaradności organizacji i obywateli.  

Stan na rok 2021: 

Zarząd Stowarzyszenia:  

Paweł Łukasiak – Prezes zarządu 

Tomasz Bruski – Członek zarządu 

Elżbieta Łebkowska – Członek zarządu 

Komisja Rewizyjna:  

Aleksander Galos -  Radca prawny, Partner, Szef Praktyki Energetyka i Infrastruktura w Kochański  

i Partnerzy 

Witold Salwach - Doktor ekonomii w dziedzinie Nauk o Zarządzaniu, ekspert we wdrażaniu 

programów doskonałości operacyjnej 

Joanna Staręga-Piasek - Dyrektor Centrum Rozwoju Służb Społecznych  

Członkowie Stowarzyszenia:  

Rafał Antczak, Tomasz Bruski, Aleksander Galos, Piotr Gliński, Michał Kott, Grzegorz Lindenberg, 

Marta Łazarowicz, Elżbieta Łebkowska, Paweł Łukasiak, Małgorzata Mazur- Łukasiak, Iwona Olkowicz, 

Ryszard Praszkier, Witold Salwach, Tomasz Schimanek, Agata Stafiej-Bartosik, Joanna Staręga-Piasek, 

Jerzy Szmagalski. 

Zespół Stowarzyszenia:  

Renata Aderek-Zielińska, Dorota Brewczyńska, Tomasz Bruski, Stanisław Głąbski, Emilia Dmochowska, 

Paulina Kamyk, Katarzyna Kunert, Paweł Łukasiak, Magdalena Spadarzewska, Kaja Petryka-

Siemiończyk, Tomasz Schimanek, Paweł Zań, Anna Weksej.  

 

Więcej na stronie: 

https://www.filantropia.org.pl/ 

https://www.facebook.com/AkademiaRozwojuFilantropiiwPolsce 

https://www.filantropia.org.pl/
https://www.facebook.com/AkademiaRozwojuFilantropiiwPolsce
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Nazwa programu  

Działaj Lokalnie 
 

Dlaczego to robimy? 

Program „Działaj Lokalnie” zachęca mieszkańców małych społeczności do wspólnego działania, 

uruchamiania inicjatyw, które pomagają w budowaniu dobra wspólnego. Ze środków Programu 

wspierane są bardzo różnorodne przedsięwzięcia, które mają na celu budowę i rozwój dobra 

wspólnego: od kulturalnych i edukacyjnych, poprzez ekologiczne, nastawione na podtrzymywanie 

tradycji, po promujące aktywność fizyczną, turystykę i przedsiębiorczość. Wychodzimy z założenia, że 

każda społeczność jest inna, dlatego to sami mieszkańcy decydują o tym, jakie działania w ich 

środowisku są najbardziej potrzebne. Wspólnym mianownikiem tych działań jest aktywność 

społeczna. 

 

Do czego dążymy? 

Długofalowym celem programu „Działaj Lokalnie” jest wzrost kapitału społecznego i aktywizacja 

społeczności lokalnych. 

 

Nowa Idea 

Głównym celem Programu jest wspieranie i aktywizowanie lokalnych społeczności na terenach 

wiejskich i w małych miastach poprzez projekty obywatelskie, które służą pobudzaniu aspiracji 

rozwojowych i poprawie jakości życia oraz przyczyniają się do budowy kapitału społecznego i dóbr 

wspólnych. W ramach Programu oferowane jest wsparcie dla aktywnych społeczności lokalnych, 

których członkowie sami definiują własne potrzeby i podejmują wspólne działania. Każda społeczność 

to inni ludzie, inne zasoby, potrzeby, tradycje i doświadczenia, dlatego „Działaj Lokalnie” wspiera 

przedsięwzięcia o zróżnicowanym charakterze. Program stawia na aktywność obywatelską, w tym 

wolontariat, filantropię, liderstwo i partnerstwo. 

 

Jak chcemy to osiągnąć? 

Dzięki współpracy z partnerami Programu – Ośrodkami Działaj Lokalnie (niezależnymi organizacjami 

pozarządowymi wyłanianymi w otwartych konkursach) – możliwa jest realizacja ogólnokrajowego 

programu grantowego, w którym decyzje o przyznaniu dotacji podejmowane są przez lokalne 

komisje. Przy finansowym i merytorycznym wsparciu ze strony Akademii, Ośrodki Działaj Lokalnie 

pozyskują dodatkowe środki finansowe, ogłaszają konkursy grantowe, przekazują dotacje  
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na realizację projektów i czuwają nad ich prawidłowym rozliczeniem oraz promocją. Ale przede 

wszystkim zajmują się animowaniem lokalnych społeczności. 

Granty trafiają do organizacji pozarządowych, a także grup nieformalnych działających przy 

organizacjach pozarządowych lub lokalnych instytucjach non-profit, a także do grup nieformalnych 

działających samodzielnie – na wzór inicjatywy obywatelskiej wymienionej w ustawie o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie. Rolą Ośrodków Działaj Lokalnie jest również przygotowanie 

mało doświadczonych organizacji i grup obywatelskich do samodzielnego opracowania projektu. 

Często, gdyby nie ich pomoc, wiele ciekawych inicjatyw nie zostałoby zrealizowanych. Organizacje  

i grupy uczestniczące w programie zdobywają nowe doświadczenia i umiejętności pozwalające  

im startować do ogólnopolskich, trudniejszych konkursów grantowych. 

Dzięki stałej aktywności Ośrodków Działaj Lokalnie w środowisku, organizacje i grupy nieformalne 

mogą na bieżąco uzyskiwać informacje o konkursach grantowych, ogłaszanych przez ogólnopolskie 

organizacje i firmy. 

Aby umożliwiać Ośrodkom Działaj Lokalnie wymianę doświadczeń, organizujemy spotkania, 

konferencje i seminaria. Zachęcamy je do promowania osiągnięć swoich grantobiorców poprzez 

organizację lokalnych edycji konkursu „Opowiedz…”. Nagradzamy finansowo najefektywniejsze 

Ośrodki Działaj Lokalnie i upowszechniamy dobre praktyki w zakresie pozyskiwania środków  

i różnorodnych aspektów prowadzenia lokalnych konkursów grantowych. Ułatwiamy wymianę 

doświadczeń poprzez wsparcie wizyt studyjnych pomiędzy Ośrodkami oraz organizujemy webinaria  

i spotkania online. Wspieramy również ich działalność fundraisingową. 

 

Katalog wartości programu: 

Program, poprzez dofinansowane projekty, promuje takie wartości i postawy jak: 

 Zaangażowanie społeczne i odpowiedzialność 

Podejmowane w Programie przedsięwzięcia służą wyzwalaniu społecznej energii. Ośrodki Działaj 

Lokalnie komunikują się ze swoją społecznością, angażują mieszkańców wsi i małych miast 

we wspólne działania. Wsparcie otrzymują projekty będące odpowiedzią na konkretne potrzeby. 

 Gotowość do podejmowania wyzwań i otwartość na współpracę 

Ośrodki Działaj Lokalnie i realizatorzy projektów lokalnych poszukują niestandardowych metod 

działania, eksplorują nowe obszary zaangażowania społecznego oraz promują innowacyjne 

rozwiązania wśród swoich partnerów i odbiorców projektów. 

 Dzielenie się zasobami i budowanie partnerstw 

Działając na rzecz dobra wspólnego, Ośrodki Działaj Lokalnie, realizatorzy projektów, mieszkańcy jak  

i wolontariusze pozyskują i angażują partnerów i zasoby (finansowe i rzeczowe). Wszyscy dbają 
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o jak najlepsze wykorzystanie powierzonych środków, transparentność procedur, rzetelny monitoring 

i rozliczenie prowadzonych działań. Budowany jest kapitał społeczny oparty na zaufaniu partnerów  

i obywateli. 

W 2021 roku przeprowadzono kolejną rundę naborów lokalnych. We współpracy z siecią  

78 Ośrodków Działaj Lokalnie przyznano rekordową liczbę dotacji w roku, bo aż 1008. Wśród nich  

są projekty ekologiczne, edukacyjne, kulturalne, przeciwdziałające negatywnym skutkom epidemii, 

wdrażające nowe technologie, nawiązujące do dawnych tradycji, i wiele innych. 

Łączna wartość przyznanych dotacji lokalnych zamknęła się kwotą około 4.200.000 zł (w tym 30.000 

zł ze środków Fundacji WWF), Finansowy wkład własny grantobiorców to ponad 764.000 zł, wkład 

rzeczowy to ponad 2.610.000 zł. Łączna wartość projektów lokalnych to więc ponad 7.500.000 zł. 

W realizacje projektów lokalnych zaangażowało się 13.529 osób, w tym 8.390 to wolontariusze. 

Odbiorcami projektów było ponad 236.000 osób. Liczba informacji o Programie, jaka ukazała się  

w mediach, to ponad 170.000 wzmianek 

 

Darczyńca programu 

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności 

 

Osoby rozwijające program 

Koordynator: Paweł Zań 

Nadzór merytoryczny: Paweł Łukasiak 

Współpraca: Renata Aderek-Zielińska, Dorota Brewczyńska, Tomasz Bruski, Stanisław Głąbski,  

Katarzyna Kunert, Tomasz Schimanek 

 

 

Więcej na stronie: 

http://dzialajlokalnie.pl/ 

https://www.facebook.com/DzialajLokalnie 

 

 

 

 

 

 

http://dzialajlokalnie.pl/
https://www.facebook.com/DzialajLokalnie
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Nazwa programu 

Lokalne Partnerstwa PAFW 
 

Dlaczego to robimy ? 

Program Lokalne Partnerstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności to społeczne przedsięwzięcie 

Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, którego celem jest zainicjowanie i rozwój współpracy 

pomiędzy organizacjami, instytucjami i osobami zaangażowanymi w różne programy Fundacji  

na terenie tej samej gminy lub kilku gmin. Dzięki różnorodnej ofercie programowej  

Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w wielu gminach w Polsce przeprowadzono projekty, 

których uczestnicy zdobyli doświadczenia i wypracowali zasoby stwarzające szansę na wyzwolenie 

dodatkowej energii obywatelskiej, wzmacniającej miejscowy kapitał społeczny.  Stąd pomysł, żeby 

umożliwić połączenie sił różnych grup i instytucji, które chciałyby zaangażować się we wspólną 

partnerską inicjatywę. Suma ich wiedzy i doświadczeń pozwala realizować szeroko zakrojone projekty 

społeczne.  

 

Do czego dążymy ? 

Program Lokalne Partnerstwa PAFW przyczynia się do popularyzacji idei działań na rzecz dobra 

wspólnego, które stanowi dziś ważny element w komunikacji dotyczącej działań społecznych na 

poziomie lokalnym. Program stał się istotnym głosem w dyskusji o trwałości rezultatów działań 

realizowanych przez organizacje społeczne. Współpraca w partnerstwach przyczynia się  

do wzmocnienia budowy kapitału społecznego poprzez synergię doświadczeń i rezultatów różnych 

programów PAFW. Ponadto program wzmacnia i integruje liderów społecznych oraz przyczynia się  

do promocji Fundacji i popularyzacji jej celów, realizowanych poprzez programy skierowane  

do społeczności lokalnych. 

 

Nowa Idea  

Program Lokalne Partnerstwa PAFW jest wyjątkowym programem grantowym, ponieważ jest 

przeznaczony dla wybranych społeczności. Udział w nim jest nagrodą za dotychczasową działalność  

i daje możliwość realizacji działań, na które nie ma miejsca w innych programach dotacyjnych. 

Ponadto program opiera się na szerokim, różnorodnym partnerstwie, zbudowanym w oparciu  

o korzyści każdego z tworzących je podmiotów. 

Na terenie jednej lub kilku sąsiednich gmin powstają partnerstwa składające się z samorządów, 

organizacji pozarządowych, firm i mediów lokalnych, które realizują projekty ważne dla lokalnych 

społeczności. Motyw przewodni podejmowanych działań stanowi dobro wspólne. 
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Jak chcemy to osiągnąć ? 

Do wzięcia udziału w programie Lokalne Partnerstwa PAFW zostają zaproszone wybrane społeczności 

z gmin, gdzie były realizowane liczne projekty finansowane ze środków Polsko-Amerykańskiej 

Fundacji Wolności. Wśród partnerów znajdują się uczestnicy m. in. programów: Działaj Lokalnie, 

English Teaching, Liderzy PAFW,  Program Rozwoju Bibliotek, Przemiany w Regionie (RITA) , Równać 

Szanse, Stypendia Pomostowe, Seniorzy w Akcji, Szkoła Ucząca Się (SUS) , Wolontariat Studencki.  

Wiodącą rolę w partnerstwie pełni Grupa Inicjatywna, składająca się z beneficjentów programów 

Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, stanowiąca trzon partnerstwa, która zaprasza  

do współpracy wszystkich tych, którzy chcą się włączyć w inicjatywę lokalną na rzecz dobra 

wspólnego. Partnerzy wspólnie realizują projekty w swoich społecznościach lokalnych, a rezultaty 

tych inicjatyw służą mieszkańcom gmin, na terenie których są realizowane. 

 

W VII edycji, która zakończyła się w 2021 roku program został rozszerzony o pięć nowych lokalnych 

partnerstw PAFW, 4 start-upy na rzecz dobra wspólnego oraz 4 partnerstwa w ramach ścieżki 

pilotażowej. Partnerstwa powstały w oparciu o dwuetapowy proces, uwzględniający zawiązanie 

Grupy Inicjatywnej, złożonej z beneficjentów PAFW. Proces ten został wsparty przez alumnów 

programu – uczestników edycji I-V. 

 

W konkursie głównym przyznano 9 grantów (9 gmin): 

5 grantów w pełnej wysokości i 4 start-up granty 

 
Nazwa Organizacji Tytuł projektu Gmina/y Kwota dotacji 

1.  
Stowarzyszenie Centrum Technologii 

Informacyjnych e-Misja 
Płużnicka Współdzielnia Płużnica 80 000,00 zł 

2.  Stowarzyszenie im. Lady Sue Ryder w 

Niepołomicach 
ZaPuszczamy Korzenie II Niepołomice 59 920,00 zł 

3.  
Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz 

Lokalny 
„Kultura dla przestrzeni” Gołdap 80 000,00 zł 

4.  Miejski Dom Kultury im. Franciszka 

Chruściela w Ornecie 
Pomysłownia Ornety Orneta 80 000,00 zł 

5.  Stowarzyszenie Wsi Bukowiec 

„Działajmy Razem” 
TV na MUR BETON Międzyrzecz 60 000,00 zł 
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Start-up granty w ścieżce głównej (4 gminy): 

 

 
Nazwa Organizacji Tytuł projektu Gmina/y Kwota dotacji 

1.  
Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 

Ducha Gór 

MAPY PAMIĘCI, PAMIĘĆ NA 

MAPACH. 
Janowice 20 000 zł 

2.  

Grupa Inicjatywna Baranówko Budujemy MOSTy Mosina 20 000 zł 

3.  Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju 

Gospodarczego Ziemi Świeckiej 

„Inkubator Przedsiębiorczości” 

Kociewskie tradycje Dragacz 20 000 zł 

4.  
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi 

Włodawskiej 
Wspólna Włodawa Włodawa 20 000 zł 

 

W ścieżce pilotażowej przyznano 4 start-up granty: 

 

 
Nazwa Organizacji Tytuł projektu Gmina/y Kwota dotacji 

1.  
Stowarzyszenie Działań Kreatywnych 

ArteWeda 
Czego nam trzeba? - działamy! Lądek Zdrój 20 000 zł 

2.  
Stowarzyszenie Działań Lokalnych 

Spichlerz 

Wioska tematyczna „Spichlerz 

tajemnic” 
Gaszowice 20 000 zł 

3.  
Lokalna Grupa Działania Brama na 

bagna 
Kalejdoskop Tradycji Szumowskich Szumowo 20 000 zł 

4.  

Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze 
,,Dziedzictwo Przyrodnicze to 

nasza wspólna sprawa” 
Fredropol 20 000 zł 

 

 

 



13 
 

Katalog wartości programu: 

 dobro wspólne – to cel i przedmiot wspólnych działań mieszkańców społeczności lokalnej,  

a jednocześnie główny motor napędzający aktywność społeczną 

 partnerstwo – wierzymy, że dzięki współpracy na równych warunkach pomiędzy przedstawicielami 

różnych sektorów, możliwe jest realizowanie ambitnych celów i osiąganie wspólnych korzyści 

 synergia – jesteśmy przekonani, że zaproszenie innych do współdziałania daje możliwość bardziej 

efektywnego wykorzystania zasobów oraz osiągania jeszcze lepszych rezultatów  

wspólna wizja – zdajemy sobie sprawę, że tym co najskuteczniej motywuje do działania nie jest 

perspektywa problemu do przezwyciężenia, ale koncentracja na pozytywnej wizji przyszłości, w której 

dana kwestia już została rozwiązana 

 

Darczyńca programu: 

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności 

 

Osoby rozwijające program: 

Koordynator: Emilia Dmochowska 

Nadzór merytoryczny: Paweł Łukasiak 

Współpraca: Dorota Brewczyńska, Tomasz Bruski, Stanisław Głąbski,  Katarzyna Kunert, Tomasz 

Schimanek 

 

 

 

Więcej na stronie: 

http://www.lokalnepartnerstwa.org.pl/ 

https://www.facebook.com/LokalnePartnerstwaPAFW 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lokalnepartnerstwa.org.pl/
https://www.facebook.com/LokalnePartnerstwaPAFW


14 
 

Nazwa programu 

Global Challenges Local Solutions 
 

Dlaczego to robimy ? 

Wierzymy w koncepcję „Glokalizacji”, czyli, że lokalne społeczności, wspierane przez lokalne 

organizacje filantropijne, są kluczem do rozwiązywania problemów naszych społeczeństw i poprawy 

jakości życia. Nawet największe, najbardziej kluczowe i globalne problemy społeczne mogą być lepiej 

rozwiązywane na poziomie lokalnym, innymi słowy działając oddolnie - a przynajmniej idealnie 

byłoby, gdyby były one rozwiązywane w ten właśnie sposób.  

Jeśli nie ma wsparcia i zrozumienia na poziomie lokalnym, jeśli lokalni liderzy nie są zaangażowani, 

nie zmobilizują środków na skuteczne działania - problemy pozostaną nierozwiązane. Fundusze 

lokalne wykorzystują zasoby, ale także kanalizują kapitał społeczny i zapewniają społeczne 

przywództwo na rzecz zmiany. Naszym celem jest zbudowanie sieci niezależnych fundacji 

społecznych, które pełnią taką właśnie rolę. 

 

Do czego dążymy ? 

Celem programu Global Challenges Local Solutions jest wspieranie funduszy lokalnych i społeczności 

lokalnych, działających w całej Europie, w rozwiązywaniu problemów związanych z realizacją Celów 

Zrównoważonego Rozwoju. Dążymy do tego, by te fundusze odgrywały rolę lokalnych Ambasadorów 

motywujących wszystkich interesariuszy do działania na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju. 

Jesteśmy głęboko przekonani, że działania społeczności lokalnych są kluczowe w procesie 

rozwiązywania problemów globalnych. Niemożliwe jest rozwiązanie globalnych problemów, 

opisanych w Celach Zrównoważonego Rozwoju  (tj. zmniejszanie ubóstwa, zapewnienie włączającej  

i sprawiedliwej edukacji, zapewnienie zdrowego życia, równość płci, dostęp do czystej wody, 

uczynienie miast i osiedli ludzkich bezpiecznymi, odpornymi,  zrównoważonymi i dostępnych  

dla wszystkich) - bez oddolnych inicjatyw, prowadzonych przez lokalne społeczności.  

Dlatego, Global Challeneges Local Solutions Fund to długofalowy program finansowania, w ramach 

którego fundusze lokalne otrzymują tzw. małe granty na realizację różnych projektów, wdrażających 

lokalne rozwiązania na rzecz globalnych wyzwań.  
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Nowa Idea  

Ponadto, Fundusz GCLS ma na celu: 

• promować ideę filantropii lokalnej; 

• tworzyć bazy dobrych praktyk służących wdrażaniu lokalnych rozwiązań będących odpowiedzią  

na globalne wyzwania nawiązujące do Celów Zrównoważonego Rozwoju.  

• prowadzić kampanię edukacyjną, zwracającą uwagę na to, że problemy i projekty związane z Celami 

Zrównoważonego Rozwoju są w każdej społeczności i pokazującą jak sobie z nimi radzić; 

• wspierać europejską sieć funduszy lokalnych zaangażowanych w tworzenie szeregu lokalnych 

działań na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju, poprzez organizowanie grup tematycznych  

i spotkań międzynarodowych; 

• wzmocnić i zainspirować lokalne społeczności do aktywnego angażowania się w różne działania 

mające na celu uczynienie europejskich społeczności inkluzywnymi, bezpiecznymi, odpornymi  

i zrównoważonymi. 

 

 

Jak chcemy to osiągnąć ? 

1. Komponent "działania": 

• organizacja Europejskiego Konkursu Grantowego, mającego na celu finansowe wsparcie lokalnych 

działań związanych z realizacją Celów Zrównoważonego Rozwoju - o granty mogą wnioskować 

fundusze lokalne z całej Europy, w 2021 roku przyznanych zostało 8 grantów o łącznej wartości  

92 768 USD dla funduszy lokalnych z Bułgarii, Anglii, Niemiec, Węgier, Ukrainy i Serbii. 

• realizacja kampanii edukacyjnej pokazującej, że problemy i projekty związane z Celami 

Zrównoważonego Rozwoju są w każdej społeczności oraz uczącej, jak sobie z nimi radzić -  

“Let’s glocalize – community foundations driven by SDGs spirit”. 

• organizacja międzynarodowych grup tematycznych. 

2. Komponent "wiedzy": 

• strona internetowa Programu GCLS, www.localsolutionsfund.org - platforma dla fundacji 

społecznych i lokalnych organizacji filantropijnych + platforma wymiany wiedzy, która zawiera 

portfolio ekspertów, zasoby na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju, platformy edukacyjne, 

informacje o grantach. 

• fanpage GCLS na Facebooku, która jest platformą do promowania dobrych praktyk i prezentowania 

aktualności z dziedziny SDGs.  

• newsletter GCLS, który jest wysyłany do ponad 650 osób każdego miesiąca. 
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Katalog wartości programu: 

  

● zrównoważony rozwój 

● dbałość o środowisko   

● odpowiedzialność   

● partnerstwo   

● oddolność działań  

● innowacyjność 

  

 

 

Darczyńca programu: 

THE CHARLES STEWART MOTT FOUNDATION 

 

Osoby rozwijające program 

Koordynator: Kaja Petryka-Siemiończyk  / Paulina Kamyk  

Nadzór merytoryczny: Paweł Łukasiak 

Współpraca: Dorota Brewczyńska, Tomasz Bruski 

 

 

 

Więcej na stronie: 

https://www.localsolutionsfund.org/ 

https://www.facebook.com/GlobalChallengesLocalSolutions 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.localsolutionsfund.org/
https://www.facebook.com/GlobalChallengesLocalSolutions
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Nazwa programu 

Transnational Giving Europe (TGE)  
 

Dlaczego to robimy ? 

Transnational Giving Europe (TGE) to sieć współpracujących ze sobą europejskich fundacji  

i stowarzyszeń. Pośredniczą one w przekazywaniu darowizn od osób indywidualnych  

i przedsiębiorstw z zagranicy do organizacji pozarządowych oraz publicznych i prywatnych 

instytucji realizujących przedsięwzięcia o charakterze społecznym.  

 

Nowa Idea  

Program TGE jest korzystny zarówno dla obdarowywanych organizacji, jak i dla darczyńców. 

Darczyńcy mogą wspierać przedsięwzięcia społeczne z dowolnej dziedziny, np. kultury, sztuki, 

edukacji, sportu w wybranym przez siebie kraju i skorzystać z ulg podatkowych w kraju 

zamieszkania. Organizacje pozarządowe mają zaś możliwość pozyskiwania środków  

od darczyńców zagranicznych.  

 

Jak chcemy to osiągnąć ? 

W 2021 roku darczyńcy z Polski wpłacili ponad 21 000 PLN oraz ok. 26 000 EUR rzecz organizacji 

korzystających z pośrednictwa TGE. 

 

Darczyńca programu: 

Darowizny indywidualne 

 

Osoby rozwijające program 

Koordynator: Małgorzata Mazur-Łukasiak 

Nadzór merytoryczny: Paweł Łukasiak 

Współpraca: Dorota Brewczyńska, Tomasz Bruski 

 

 

Więcej na stronie:  

https://www.transnationalgiving.eu/ 

https://www.facebook.com/transnationalgiving 

https://www.transnationalgiving.eu/
https://www.facebook.com/transnationalgiving
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Nazwa programu 

NaprawiaMY z Veolią 
 

Dlaczego to robimy ? 

Przeciętny mieszkaniec Polski produkuje coraz więcej śmieci - to około 312 kilogramów na głowę 

(GUS, 2017 rok). Rzeczy, które masowo wyrzucamy, by zastąpić je nowymi to nie tylko liczba 

odpadów zalegających na wysypiskach, to także zwiększenie produkcji dwutlenku węgla. 

Produkcja tak ogromnej liczby krótko używanych rzeczy napędza jeszcze bardziej wysoko 

rozwinięty konsumpcjonizm, który bezpośrednio ma wpływ na zmiany klimatyczne. 

 

Do czego dążymy ? 

Nasza wizja to świat, w którym ludzie szanują przedmioty, które posiadają. Chcą i potrafią 

dokonać ich podstawowej naprawy, dzięki czemu wykorzystują je najdłużej jak jest to możliwe. 

Rzeczy, które nie nadają się do dalszego użytku w miarę możliwości przetwarzają na inne 

wartościowe przedmioty. Ograniczają w ten sposób ilość odpadów, która trafia  

na wysypiska. 

 

Nowa Idea  

Celem programu „NaprawiaMY z Veolią” jest twórcze rozwijanie idei kawiarenek naprawczych,  

a także promocja idei zero waste i gospodarki o obiegu zamkniętym. Układamy nową narrację  

i historię: mówimy o naprawianiu, przywracaniu życia przedmiotom, przywracaniu i szanowaniu 

wartości, o ekologii, obiegu zamkniętym – przeciwstawiamy się konsumpcjonizmowi  

i stereotypom typu “zepsute wyrzuć”. Chcemy inspirować i mobilizować, ale nie tworząc utopijną 

wizję świata. 

 

Jak chcemy to osiągnąć ? 

Jak szerzyć ideę zero waste i gospodarki obiegu zamkniętego oddolnie? Lokalnie! 

Jedną z odpowiedzi na to wyzwanie są kawiarenki naprawcze. To właśnie tam naprawimy 

ubranie, rower lub przywrócimy do życia stare meble. Możemy także przerobić niepotrzebne 

przedmioty, które znalazłyby się na śmietniku – możemy sprawić, że nadal pozostaną w obiegu, 

zamiast powiększać ilość odpadów. 

W pierwszej edycji programu, której organizatorem była Fundacja Ashoka, powstało  

10 kawiarenek naprawczych w różnych miejscach Polski.  
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W drugiej edycji celem dodatkowym jest zaangażowanie lokalnej społeczności miasta Łodzi,  

w tym samorządów i mediów, oraz tworzenie lokalnych koalicji wokół wspólnego celu. 

Bezpośrednim efektem projektu będą tworzone przez mieszkańców miejsca, nakierowane  

na wzmacnianie relacji wokół idei naprawiania, gdzie będzie można przywrócić do życia swoje 

ulubione przedmioty i nauczyć się nowych umiejętności. W tych miejscach zostaną 

zorganizowane wydarzenia w ramach 4 kawiarenek naprawczych. Powstaną także lokalne 

koalicje wokół idei zero waste i circular economy, w których skład wejdą przedstawiciele 

samorządu i lokalne media. 

 

Do końca marca 2021 cztery organizacje wraz z partnerami realizowały swoje pomysły  

na działania ekologiczne dzięki drugiej edycji programu „NaprawiaMy z Veolią”: 

 

Kawiarenka Naprawcza „Piotrkowska 17” - liderem koalicji realizującej projekt jest Łódzki Sejmik 

Osób Niepełnosprawnych. W skład partnerstwa wchodzą: Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych 

Polaków, Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-TY-My”, Rzecznik Osób Niepełnosprawnych.  

W działania zaangażowani byli dziennikarze, specjaliści od tapicerstwa, kosmetyków, nadawania 

drugiego życia rzeczom, plastycy, przedstawiciele innych organizacji. Miały miejsce dyżury 

ekspertów w dziedzinach takich jak zdrowe odżywanie, stolarstwo, krawiectwo, tapicerstwo. 

Odbyły się także spotkania online ze specjalistami zero waste. Powstały również filmy 

instruktażowe jak nadać drugie życie wybranym przedmiotom oraz wystawa prac powstałych  

w ramach projektu.  

 

Kawiarenka Naprawcza w Miejscu Spotkań na zawsze - liderem koalicji realizującej projekt jest 

Stowarzyszenie Społecznie Zaangażowani. W skład partnerstwa wchodzą: Ośrodek Działań 

Ekologicznych "Źródła", Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Łodzi,  

Szymon Bujalski - dziennikarz dla klimatu, Grupa nieformalna Moje Podwórko oraz firma 

AkzoNobel. Miejscem w którym powstała kawiarenka naprawcza jest Społeczny dom kultury 

Miejsce Spotkań, który znajduje się w Łodzi przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 9.   

W ramach projektu powstały filmy instruktażowe dotyczące między innymi cerowania  

czy naprawy rowerów. Zostało również przygotowane miejsce, gdzie w okresie letnim będą 

mogły odbywać się spotkania i warsztat stacjonarne. 
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Sąsiedzka „re-pasja” w 502 - liderem koalicji realizującej projekt są Widzewskie Domy Kultury 

(Dom Kultury "502"), a w jej skład wchodzą również Fundacja na Rzecz Edukacji i Kultury „Ei-Ka”, 

Wolontariusze z fundacji „Ei-Ka” oraz Seniorzy z Centrum Aktywnego Seniora. Zrealizowano 

cotygodniowe warsztaty  „Recykling w stylu boho” poświęcone tworzeniu dekoracji oraz 

przedmiotów codziennego użytku, z wykorzystaniem materiałów „z odzysku”, a także darów 

natury. Powstały również krótkie filmy pokazujące proste sposoby na ponowne wykorzystanie 

raz już użytych przedmiotów oraz tworzenie zdrowych dla środowiska zamienników chemii 

domowej.   

 

Kawiarenka idei „zero waste” - liderem koalicji realizującej projekt jest Polski Związek Głuchych 

Oddział Łódzki. W skład partnerstwa wchodzą Spółdzielnia Socjalna Fado, Fundacja Subsidium 

oraz Warsztat Terapii Zajęciowej. Działania kawiarenki były skierowane głównie dla osób  

z niepełnosprawnościami, uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej i osób głuchych, 

podopiecznych PZG. Ważnym celem projektu było przygotowanie materiałów dotyczących idei 

zero waste, które będą dostępne i czytelne dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. 

   

29 czerwca przedstawiciele łódzkich kawiarenek naprawczych po kilku miesiącach wspólnego 

działania na rzecz idei zero waste spotkali się na żywo  w EC1, by podsumować swoje działania  

i opowiedzieć o nich w rozmowie z Odetą Moro, ambasadorką kawiarenek naprawczych Veolii. 

Główny etap działania kawiarenek naprawczych przypadł przypadł na trudny czas pandemii. 

Fundacja Veolia i Akademi Rozwoju Filantropii są pod ogromnym wrażeniem determinacji  

i wytrwałości w działaniach w tych nietypowych okolicznościach, dlatego postanowiono  

o przyznaniu nagrody w wysokości 1500 zł dla każdej kawiarenki 

  

Katalog wartości programu: 

● innowacyjność – propagujemy wciąż jeszcze innowacyjną w naszym kraju ideę repair 

cafe i jej rozwijanie; 

● dbałość o środowisko – działamy na rzecz ograniczenia liczby odpadów i zwiększenia 

świadomości ekologicznej; 

● zrównoważony rozwój – promujemy sposób gospodarowania zasobami, który pozwala 

na zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia w taki sposób, aby wystarczyło ich także 

dla kolejnych pokoleń; 
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● odpowiedzialność – czujemy się odpowiedzialni za odbiorców naszych działań, 

mieszkańców społeczności, na terenie których działamy, za środowisko naturalne i jego 

ochronę. Dlatego prowadzimy działania, które przyczyniają się do tego by żyło nam się 

lepiej; 

● partnerstwo – wierzymy, że działając razem możemy zrobić więcej niż w pojedynkę. 

Dotyczy to zarówno partnerstwa ngo z biznesem, jak w przypadku Stowarzyszenia 

Akademia Rozwoju Filantropii i Fundacji Veolia, jak również lokalnych koalicji, w które 

chcemy zaangażować organizacje, mieszkańców, przedstawicieli samorządu i media; 

● oddolność działań – wierzymy, że każda duża zmiana zaczyna się od kilku osób, które 

postanowiły wziąć sprawy z swoje ręce. Dlatego współpracujemy ze społecznościami 

lokalnymi i mieszkańcami. Cytując Margaret Mead: „Nie wątp nigdy, że mała grupa 

troskliwych ludzi mogłaby zmienić świat. Tak naprawdę to jedyna rzecz, która go 

kiedykolwiek zmieniła”; 

● szacunek – zarówno szacunek dla innych ludzi (zaczynając od odbiorców naszych 

działań, aż po wszystkich mieszkańców planety, a także przyszłe pokolenia), jak też 

szacunek dla przedmiotów, których powstanie wymaga zużycia zasobów, nakładu 

środków finansowych i mniej lub bardziej zmechanizowanej pracy ludzkich rąk. 

 

Darczyńca programu: 

Fundacja Veolia 

 

Ambasador  

Odeta Moro 

 

Osoby rozwijające program 

Koordynator: Emila Dmochowska 

Nadzór merytoryczny: Paweł Łukasiak 

Współpraca: Dorota Brewczyńska, Tomasz Bruski 

 

Więcej na stronie:  

https://www.kawiarenkinaprawcze.pl/ 

https://www.facebook.com/KawiarenkiNaprawcze 

 

https://www.kawiarenkinaprawcze.pl/
https://www.facebook.com/KawiarenkiNaprawcze
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Nazwa programu 

Konkurs o tytuł „Dobroczyńca Roku”  
 

Dlaczego to robimy ? 

Konkurs o tytuł "Dobroczyńca Roku" powstał w okresie początkowych przemian demokratycznych  

po to, aby promować prospołeczne działania firm. Środowisko przedsiębiorców nie cieszyło  

się wówczas dużym zaufaniem społeczeństwa i poważaniem opinii publicznej. Spowodowane było  

to latami negatywnej komunikacji, a może raczej propagandy państwowej na temat 

przedsiębiorczości i indywidualnych inicjatyw biznesowych. Na przestrzeni ostatnich 20 lat dokonała 

się duża zmiana: firmy i przedsiębiorcy obecnie wdrażają zasady CSR, a społeczne zaangażowanie jest 

często elementem strategii biznesowych. Biznes jest nie tylko odpowiedzialny społecznie; biznes stał 

się odpowiedzialny za dobra wspólne. Wiele dóbr w takich obszarach jak sport, rekreacja, kultura, 

zdrowie powstało dzięki wsparciu firm i ich współpracy z organizacjami pozarządowymi  

i społecznościami lokalnymi. 

 

Do czego dążymy ? 

Celami Konkursu są: 

 promowanie społecznego zaangażowania i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, 

 wyróżnianie firm najbardziej aktywnych społecznie, 

 umożliwianie organizacjom pozarządowym publicznego podziękowania darczyńcom  

i partnerom biznesowym, 

 inspirowanie przedsiębiorców do podejmowania działalności społecznej, 

 informowanie o inicjatywach i programach społecznych realizowanych przez firmy, 

 promowanie Celów Zrównoważonego Rozwoju. 

 

Nowa Idea  

„Dobroczyńca Roku” jest najstarszym tego typu konkursem, który niezmiennie, nieprzerwanie od 20 

lat nagradza firmy odpowiedzialne społecznie; ponad 4000 firm było nominowanych do nagrody; 

ponad 150 zostało nagrodzonych. Konkurs stał się inspiracją dla wielu lokalnych i regionalnych 

konkursów realizowanych zarówno przez organizacje pozarządowe, jak i lokalną administrację 

publiczną. Konkurs pokazuje i zbiera dobre praktyki zarówno wielkich korporacji (najbardziej 

doświadczonych w działaniach z zakresu CSR i CCI), ale i na równi przedstawia działania dobroczynne 

małych i średnich firm, które nie mają w Polsce jeszcze tak wielkiego doświadczenia i stara się  

nie dzielić, tylko pokazywać, że dobro jest jedno - bez względu na wielkość firmy i wydatków 
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poniesionych na dobroczynność. Konkurs pokazuje jak szeroki zakres może mieć społeczna 

odpowiedzialność: wolontariat pracowniczy, rozwój lokalny, akcje społeczne, kampanie edukacyjne, 

informacyjne, społeczne i wiele innych.  

 

Jak chcemy to osiągnąć ? 

Laureaci Konkursu co roku reprezentują najlepsze standardy w obszarze społecznego 

zaangażowania biznesu. Nagradzane przez nas firmy charakteryzują się wszechstronnym 

zaangażowaniem w projekty społeczne, nieograniczającym się wyłącznie do przekazywania 

środków finansowych. Hasło XXIV edycji to Bohaterowie społecznego zaangażowania, 

nawiązujące do sytuacji związanej z pandemią i podkreślające wagę działań społecznych  

w tym trudnym czasie. 

 

W 2021 roku zakończyła się XXIV edycja Konkursu. 

128 zgłoszonych wniosków 

120 wniosków spełniających kryteria formalne: 

• 16 wniosków – „Edukacja” 

• 6 wniosków – „Ekologia” 

• 7 wniosków – „Zdrowie” 

• 5 wniosków – „Sport” 

• 28 wniosków – „Pomoc Społeczna” 

• 2 wnioski – „Rozwój lokalny” 

• 53 wnioski – „Walka ze skutkami pandemii COVID-19” – firma 

• 3 wnioski – „Walka ze skutkami pandemii COVID-19” – koalicja 

 

Laureaci XXIV edycji: 

I. Kategoria: Edukacja 

Mała i średnia firma: Lenovo Technology B.V. Sp. z o.o. Oddział w Polsce 

Duża firma: Fundacja PKO Banku Polskiego 

 

II. kategoria: Ekologia 

Mała i średnia firma: brak zgłoszeń 

Duża firma: STU Ergo Hestia SA   
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III. kategoria: Rozwój lokalny 

Studio Reklamy Valdex SCs.c. Barbara Ziora, Waldemar Sosin 

 

IV. Kategoria: Pomoc społeczna 

Mała i średnia firma: Michał Szafrański, autor bloga „Jak oszczędzać pieniądze” 

Duża firma: Fundacja Biedronki  

 

V. Kategoria: Sport 

Mała i średnia firma: Ligihalowe.pl S.C. A. Świerzewski, B. Gendera 

Duża firma: Fundacja 4F Pomaga 

 

VI. Kategoria: Zdrowie 

Mała i średnia firma: Altair East Sp. z o.o. 

Duża firma: Nationale-Nederlanden 

 

VII. Kategoria: Walka ze skutkami pandemii COVID-19 

Obszar lokalny: Poligrafia -– Promocja -– Reklama Studio K2 Krzysztof Rauhut 

Obszar ogólnopolski: Allegro.pl Sp. z o.o. 

Koalicja firm: #pomagamyszpitalom Fundacja Urtica Dzieciom Urtica Sp. z o.o. 

 

W tej edycji została również wprowadzona kategoria „Walka ze skutkami pandemii Covid-

19”, w której koalicje firm, pojedyncze firmy oraz fundacje korporacyjne mogą samodzielnie 

zgłaszać swoje działania w obszarze walki ze skutkami pandemii Covid-19 w 2020 roku,  

np.: zakup sprzętu i odzieży ochronnej do placówek medycznych, wspieranie osób, które 

najbardziej ucierpiały podczas pandemii (seniorów, osób, które straciły pracę), 

przygotowywanie posiłków dla potrzebujących itp.  

 

Jesienią 2021 rozpoczęły się przygotowania do XXV, jubileuszowej edycji Konkursu. 
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Katalog wartości programu: 

 Społeczne zaangażowanie firm – celowe działania społeczne podejmowane przez 

przedsiębiorstwa. Może przejawiać się w formach takich, jak: wsparcie finansowe, pomoc 

rzeczowa, inwestycje społeczne, fundusze stypendialne, wolontariat pracowniczy itp. 

Zaangażowanie społeczne przynosi korzyści zarówno wspieranej społeczności, jak i firmie.  

 Współpraca – od początku istnienia Konkursu nagradzana jest współpraca biznesu  

z organizacjami pozarządowymi 

 Dobro - staramy się nie dzielić, tylko pokazywać, że dobro jest jedno - bez względu  

na wielkość firmy i wydatków poniesionych na dobroczynność 

 Inspirowanie – zbieramy dobre praktyki, aby je promować i pokazywać zachęcać  

do współpracy biznes i ngo. 

 

Darczyńca programu: 

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności 

 

Partnerzy 

Business Centre Club, Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, UNGC Polska, 

Forum Darczyńców 

 

Osoby rozwijające program 

Koordynator: Emilia Dmochowska 

Nadzór merytoryczny: Paweł Łukasiak 

Współpraca: Dorota Brewczyńska, Tomasz Bruski, Katarzyna Kunert, Magdalena Spadarzewska, 

Tomasz Schimanek 

 

 

 

Więcej na stronie:  

https://www.dobroczyncaroku.pl/ 

https://www.facebook.com/DobroczyncaRoku 

 

 

 

https://www.dobroczyncaroku.pl/
https://www.facebook.com/DobroczyncaRoku
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Nazwa programu 

Koalicja Liderzy Pro Bono 
 

Dlaczego to robimy ? 

W Polsce niespełna 20% dużych firm oferuje programy wolontariatu pracowniczego. To zaskakujące, 

biorąc pod uwagę, że badania potwierdzają jego niezwykły wpływ na życie firmy czy organizacji i na 

zatrudnione w niej osoby. Aż 88% respondentów przyznaje, że prowadzenie przez ich firmę programu 

wolontariatu pracowniczego ma wpływ na to, jak postrzegają swoje miejsce pracy - tak wynika z 

badania Centrum Wolontariatu. Koalicja Liderzy Pro Bono to wyjątkowy projekt, który od 2011 roku 

buduje i rozwija platformę współpracy oraz wymiany doświadczeń pomiędzy liderami biznesu a 

liderami organizacji społecznych. Członków Koalicji łączy przekonanie o wartości wolontariatu i 

społecznego zaangażowania biznesu. Liderzy Pro Bono posiadają wyjątkowy potencjał będący sumą 

doświadczeń, praktyk i narzędzi, którym chcą się dzielić z innymi. 

 

Do czego dążymy ? 

Koalicję Liderzy Pro Bono tworzą prezeski, prezesi i członkowie zarządów firm i znaczących organizacji 

w Polsce. Nie skupiają się jednak wyłącznie na biznesie, ale opowiadają się za zrównoważonym jego 

rozwojem, za takim biznesem, który rozwija się w harmonii z otoczeniem: pracownikami, klientami, 

partnerami i społecznościami lokalnymi. 

Poprzez własny przykład oraz przykłady dobrych praktyk z ich firm pokazują korzyści i możliwości 

jakie wolontariat daje człowiekowi – pracownikowi, liderowi oraz całej firmie. 

Liderzy Pro Bono chcą dzielić się tym co mają najcenniejsze – własną wiedzą, doświadczeniem, 

kompetencjami, czasem. Realizując wolontariat kompetencji wspierają organizacje pozarządowe,  

ich liderów i ważne inicjatywy społeczne. 

Jako liderzy firm i organizacji wspierają swoich pracowników w wolontariacie pracowniczym.  

Są świadomi tego, że pokolenia Y i Z oczekuje od pracodawców nie tylko możliwości rozwoju 

zawodowego, ale również aktywnego udziału i spełniania się w rozwiązywaniu rożnych problemów 

otaczającego ich świata. 

 

Nowa Idea  

Celem działań Koalicji Liderzy Pro Bono jest nadanie wolontariatowi pracowniczemu większego 

prestiżu i znaczenia, a wolontariuszom zapewnienie należytego szacunku za ich pracę. 

Wolontariat pracowniczy jest wspaniałym narzędziem budowania zespołów i motywowania 

pracowników. Buduje również reputację współczesnej organizacji biznesowej, która prowadzi 
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działania oparte na spełnianiu oczekiwań pracowników i społeczności lokalnych oraz coraz częściej 

także klientów i partnerów biznesowych.  

 

Jak chcemy to osiągnąć ? 

Pierwszym znaczącym i formalnym krokiem było opracowanie i ogłoszenie w grudniu 2020 r. 

pierwszej w Polsce Karty Zasad Wolontariatu Pracowniczego.  

Dokument zawiera zbiór fundamentalnych zasad wolontariatu pracowniczego, prawa 

wolontariusza-pracownika i obowiązki pracodawcy, a także szereg korzyści wynikających z tej formy 

społecznego zaangażowania dla wszystkich jego uczestników. 

Karta została stworzona przez grupę liderów i ekspertów z firm zrzeszonych w Koalicji Liderzy 

Pro Bono, jej treść konsultowali wolontariusze z firm Koalicji oraz przedstawiciele organizacji od lat 

wspierających rozwój wolontariatu pracowniczego: Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu, Business Centre Club oraz Pracodawcy RP.  

Kolejnym krokiem, mającym na celu umacnianie pozycji i znaczenia wolontariatu 

pracowniczego w firmach działających w Polsce, będzie wdrożenie procesu nadawania certyfikatów 

„Wolontariat pracowniczy wysokiej jakości”. Decyzja o przyznaniu certyfikatu, poprzedzona jest 

szczegółową ankietą oraz audytem przeprowadzonym w firmie starającej się o certyfikat, a następnie 

zaprezentowaniem Komisji Certyfikacyjnej składającej się z niezależnych ekspertów zgromadzonych 

materiałów. Dotychczas trzy firmy otrzymały certyfikat „Wolontariat pracowniczy wysokiej jakości”, 

są to Orange Polska, BNP Paribas Bank Polska oraz Unum Życie TUiR. 

 

Popularyzacja, dzielenie się doświadczeniami i wiedzą w zakresie wolontariatu obywa się i będzie 

odbywać przede wszystkim poprzez: 

 spotkania z ekspertami w ramach inkubatora i akceleratora wolontariatu pracowniczego 

 doroczne konferencje Koalicji Liderzy Pro Bono - jedyne w Polsce spotkania, w całości 

poświęcone zagadnieniom wolontariatu kompetencji i wolontariatowi pracowniczemu,  

w których biorą udział wybitni prelegenci, eksperci, przekazując wiedzę oraz przykłady 

dobrych praktyk z Polski i ze świata; konferencje tworzą przestrzeń do spotkania i dialogu 

pomiędzy przedstawicielami biznesu i przedstawicielami organizacji pozarządowych, 

sprzyjają budowaniu środowiska liderów biznesu odpowiedzialnych społecznie.  

 wyróżnianie pracy zasłużonych wolontariuszy, którzy poprzez dzielenie się swoją wiedzą, 

kompetencjami i doświadczeniem, wspierają działania organizacji pozarządowych, instytucji 

oraz przyczyniają się do rozwoju ważnych projektów społecznych – Nagroda Koalicji Liderzy 

Pro Bono „Człowiek wiedzy i doświadczenia” 
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 inne formy wspierania własnym biznesowym doświadczeniem liderów organizacji 

pozarządowych. 

 

Katalog wartości programu: 

● budowanie kapitału społecznego – budowanie współodpowiedzialności za społeczeństwo 

● zaangażowanie - społeczne biznesu w zakresie zarówno wolontariatu pracowniczego,  

jak i wolontariatu kompetencji 

● partnerstwo – wzajemny transfer wiedzy i nowych kompetencji między biznesem i 

organizacjami społecznymi 

● szacunek – dla działań wolontariuszy 

● wrażliwość – na problemy różnych grup społecznych 

● edukacja - na temat istotnych problemów społecznych 

● oddolność działań – wspieranie inicjatyw oddolnych pracowników w zakresie wolontariatu 

 

 

Darczyńca programu: 

Projekt wspierany jest finansowo przez firmy członkowskie Koalicji Liderzy Pro Bono 

 

Osoby rozwijające program 

Koordynator: Paulina Kamyk 

Nadzór merytoryczny: Paweł Łukasiak 

Współpraca: Dorota Brewczyńska, Tomasz Bruski, Katarzyna Kunert, Tomasz Schimanek 

 

 

Więcej na stronie:  

https://www.liderzyprobono.pl/ 

https://www.facebook.com/LiderzyProBono 

 

 

 

 

 

 

https://www.liderzyprobono.pl/
https://www.facebook.com/LiderzyProBono
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Nazwa programu 

Plebiscyt „Gwiazdy Dobroczynności”  
 

Dlaczego to robimy? 

Plebiscyt „Gwiazdy Dobroczynności” to jedyne w Polsce przedsięwzięcie, w którym nagradzamy 

społeczne zaangażowanie osób znanych ze świata kultury, rozrywki, mediów, filmu, sportu 

i internetu. tytuł Gwiazdy Dobroczynności osobom, które ze swej rozpoznawalności i popularności 

tworzą narzędzie do pomagania, ratowania życia i zmieniania świata na lepsze. Nie tylko myślą,  

jak pomagać lub chcieliby, aby świat był lepszy, ale robią konkretne rzeczy, aby to się stało.  

Gwiazdy użyczając swojego wizerunku naświetlają konkretny problem społeczny i pokazują, dlaczego 

warto być wolontariuszem. Przemawiają w imieniu wykluczonych społecznie i materialnie, są głosem 

organizacji pozarządowych i ich misji. Zdarza się, że sami zakładają fundacje i stowarzyszenia.  

 

Program daje organizacjom pozarządowym, współpracujących z gwiazdami, do symbolicznego 

podziękowania za współpracę (nominacja), otrzymania wsparcia finansowego, w przypadku wygranej 

w plebiscycie oraz poinformowania przez kanały komunikacji Plebiscytu. 

 

Do czego dążymy? 

Realizując program od ponad 10 lat zależy nam na tym, aby łączyć i wspierać rożne grupy. Plebiscyt 

daje przestrzeń do tego, aby w jednym celu – zmieniania świata na lepsze, wspólnie współpracowały 

ze są społecznie odpowiedzialne osoby znane oraz ich fani i społeczności, organizacje pozarządowe 

oraz przedstawiciele mediów i różnych partnerów. Z pozoru bardzo różne grupy, łączą swoje kapitały, 

wymieniają się kompetencjami z fantastycznym efektem. 

 

Nowa Idea  

Wspieramy rozwoj inicjatyw społecznych, obywatelskich i dobroczynnych, zachęcając organizacje  

do współpracy z osobami znanymi ze świata kultury, rozrywki, mediów, filmu, sportu i internetu. 

Pokazujemy, jak gwiazdy współpracują z organizacjami dobroczynnymi i jak pomagają wypełnić  

ich misję i cele.  

 

Jak chcemy to osiągnąć? 

W kwietniu 2021 roku ruszył nabór wniosków w XII edycji Plebiscytu „Gwiazdy Dobroczynności”, 

edycji tej w sposób wyjątkowy chciano wyróżnić te Gwiazdy, które zaangażowały się w walkę  

z pandemią COVID-19, stąd też nowa kategoria - Gwiazdy przeciw pandemii COVID-19. W XII edycji 
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Plebiscytu wpłynęło 35 wniosków, wyboru finalistów i laureatów dokonała Kapituła Plebiscytu.  

W Międzynarodowym Dniu Dobroczynności – 5 września ogłoszono Honorowe Gwiazdy 

Dobroczynności – ten tytuł otrzymali Mateusz Damięcki i Marcin Dorociński. Wielki finał Plebiscytu 

odbył się 9 października 2021 r. w Hotelu Sofitel Warsaw Victoria. Bal tradycyjnie poprowadzili 

przedstawiciele trzech stacji telewizyjnych: Agnieszka Hyży – Polsat, Bartek Jędrzejak – TVN  

i Aleksandra Kostka – TVP2. Do grona osób z tytułem „Gwiazda Dobroczynności”, dołączyli:  

W kategorii Edukacja nagrodzono Agnieszkę Więdłochę i Antoniego Pawlickiego, którzy  

są wieloletnimi ambasadorami  ogólnopolskiej kampanii „BohaterON – włącz historię!”. Piotr Zelt 

został laureatem w kategorii Zdrowie, aktor jest ambasadorem kampanii społecznej „Twarze depresji. 

Nie oceniam. Akceptuję.” Za pomoc charytatywną nagrodę w tej kategorii otrzymał aktor Michał 

Grudziński - wieloletni ambasador i przyjaciel Stowarzyszenia na rzecz Hospicjum Palium z Poznania. 

W kategorii Gwiazdy przeciw pandemii COVID-19. Kapituła wybrała dwóch laureatów. Pierwszymi 

zostali Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor, którzy w czasie pierwszej fali pandemii i lockdownu 

zorganizowali przezabawne, ciepłe i spontaniczne „Domówki u Dowborów”. Drugim laureatem 

została literacka akcja charytatywna książka - „Nadzieja”.  

Redakcja magazynu „Twój Styl” Partnera Głównego Plebiscytu przyznała swoją nagrodę specjalną 

Katarzynie Żak. Gwiazda Dobroczynności Forum Odpowiedzialnego Biznesu trafiła do Marcina 

Dorocińskiego.  

Darowizny z Funduszu Gwiazd Dobroczynności trafiły do następujących organizacji: Fundacja Druga 

Strona Lustra, Fundacja Twarze Depresji, Fundacja Niesiemy Nadzieję, Polskie Towarzystwo Opieki 

Paliatywnej Oddział w Poznaniu. Organizacje te zostały wskazane przez laureatów Plebiscytu. 

 

Katalog wartości i postaw  programu: 

 dobroczynność 

 empatia  

 mądre pomaganie 

 współpraca ponad podziałami  

 zaangażowanie w sprawy społeczne  

 odpowiedzialność  

 wolontariat i filantropia 

 samodoskonalenie  

 inspirowanie  

 dawanie dobrego przykładu i inspirowanie do działania  
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Darczyńca programu: 

Polsko Amerykańska Fundacja-Wolności  

 

Partner Główny 

Magazyn „Twój Styl” 

 

Ambasador  

Laureaci Plebiscytu „Gwiazdy Dobroczynności” 

 

Osoby rozwijające program 

Koordynator: Renata Aderek-Zielińska  

Nadzór merytoryczny: Paweł Łukasiak 

Współpraca: Dorota Brewczyńska, Tomasz Bruski, Katarzyna Kunert 

 

 

 

Więcej na stronie:  

https://www.gwiazdydobroczynnosci.pl/ 

https://www.facebook.com/GwiazdyDobroczynnosci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gwiazdydobroczynnosci.pl/
https://www.facebook.com/GwiazdyDobroczynnosci


32 
 

Nazwa programu 

Fundusze wieczyste 
Kampania „Jesteśmy dziś, jutro, zawsze”  

 

Dlaczego to robimy? 

„Jesteśmy dziś, jutro, zawsze” to nazwa kampanii społeczno-edukacyjnej, której zadaniem jest 

propagowanie idei funduszy wieczystych i kapitałów żelaznych. Kampania jest realizowana od 2010 

roku.  Jednym z najważniejszych elementów kampanii jest serwis www.funduszewieczyste.pl.  

To pierwszy w Polsce portal w pełni poświęcony tematyce kapitałów żelaznych oraz funduszy 

wieczystych. Można w nim znaleźć między innymi użyteczny przewodnik zakładania krok po kroku 

funduszu wieczystego, inspirujące przykłady historycznych i współczesnych funduszy, słownik 

wybranych pojęć oraz przydatne linki i materiały.  

 

Do czego dążymy? 

Cel kampanii stanowi nie tylko propagowanie samej idei funduszy wieczystych i kapitałów żelaznych, 

ale przede wszystkim jak najszersza edukacja na temat ich zakładania i zarządzania. To ważne,  

bo tradycja funduszy zaczyna się w Polsce powoli odradzać. Fundusze wieczyste już od kilku lat 

zakładane są przy Akademii, współpracujących z nią funduszach lokalnych i innych organizacjach 

pozarządowych.  

 

Nowa Idea 

Ideę funduszy wieczystych i kapitałów żelaznych prezentujemy na seminariach i konferencjach. 

Popularnością cieszą się też konsultacje z organizacjami zainteresowanymi zbudowaniem kapitału 

żelaznego, jak również z osobami, które chcą się zaangażować w działalność dobroczynną.  

 

Jak chcemy to osiągnąć? 

W ramach kampanii oferujemy również powoływanie funduszy wieczystych działających  

przy Akademii. Obecnie Akademia realizuje działania następujących funduszy wieczystych:  

1. Fundusz Wieczysty im. Pawła Kryszczyszyna 

Rozwój zainteresowań, pomoc w edukacji i rozwoju naukowym, wsparcie finansowe dla uczniów  

i studentów oraz rodzin pracowników firmy znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej  

to najważniejsze cele Funduszu Wieczystego im. Pawła Kryszczyszyna. Wszyscy pracownicy firmy 

http://www.funduszewieczyste.pl/
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Microsoft oraz ich rodziny, a także dzieci zgłoszone przez pracowników mogą ubiegać się o wsparcie 

ze środków funduszu.  

Od 2010 r. z Funduszu Wieczystego im. Pawła Kryszczyszyna zostało wypłacone wsparcie na łączną 

kwotę 113 950,00 zł. 

W skład Komisji Stypendialnej wchodzą następujące osoby: 

 Narcyz Adamus – Microsoft Sp. z o.o. 

 Katarzyna Zasada-Moćko – Microsoft Sp. z o.o. 

 Anna Kryszczyszyn – siostra Pawła Kryszczyszyna 

 Henryk Kryszczyszyn – ojciec Pawła Kryszczyszyna 

 Paweł Łukasiak – Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce 

2. Fundusz Wieczysty im. Grażyny Gęsickiej 

W ramach Funduszu realizowany jest konkurs „Młodzieżowy Animator". Celem konkursu jest 

wyrównywanie szans edukacyjnych i poprawa warunków socjalnych dzieci i młodzieży, które  

są aktywnymi wolontariuszami lub inicjują zmiany w swoich społecznościach lokalnych. Konkurs  

ma na celu wyłonienie zaangażowanych społecznie osób, promocję cennych inicjatyw oraz 

aktywizowanie społeczeństwa do budowania dobra wspólnego. Nagrodą w Konkursie jest 

stypendium im. Grażyny Gęsickiej.  Fundusz wieczysty im. Grażyny Gęsickiej jest wolny od wpływów 

partyjnych i wszelkich dylematów politycznych. Wyróżnia go postawa neutralności wobec zagadnień 

politycznych w państwie. Członkowie Rady Funduszu są przedstawicielami różnych dziedzin życia 

społecznego, wszyscy działają z dobrej woli i na rzecz wspólnego dobra, tak jak to kiedyś czyniła 

Grażyna Gęsicka. 

3. Fundusz Wieczysty im. Olgi Rok 

Olga Rok była Rosjanką od dziecka mieszkającą w Uzbekistanie. Tam ukończyła szkołę bibliotekarską  

i poznała swojego przyszłego męża – polskiego Żyda z Zamościa, z którym w 1946 roku 

przeprowadziła się do Polski. Przez wiele lat zajmowała się rodziną, wychowując dzieci i prowadząc 

dom. W tym czasie sama nauczyła się mówić po polsku. Kiedy dzieci podrosły, zgłosiła się do urzędu 

pracy, a ten skierował ją do pracy w jednej z warszawskich bibliotek dla dzieci i młodzieży. Choć miała 

czterdzieści lat była to dla niej pierwsza praca zawodowa. W 1967 r. została kierowniczką biblioteki 

dla dzieci i młodzieży na Służewcu Przemysłowym i przepracowała tam kolejnych 20 lat. Jej praca  

i oddanie bibliotece zostały wyróżnione wieloma nagrodami i medalami - organizowała z dziećmi 

wspólne odrabianie lekcji, teatr marionetkowy, wycieczki, spotkania z pisarzami. Jak pisała prasa: 

„dawała dzieciom to, co dla nich najważniejsze: serdeczność i poważne traktowanie dziecięcych 

problemów”. Przez niemal całe swoje życie Olga Rok pisała dziennik, który jest niezwykłym 

dokumentem ilustrującym, jak codzienność miesza się z wielką polityką, a z każdej jego strony 

przebija empatia, nadzieja i zachwyt pięknem świata.  
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Lektura tego dziennika stała się inspiracją dla jej wnuczki – Anny Rok, dla której losy babci to historia 

ogromnej odwagi osoby budującej swoje życie na nowo, nie tylko w nowym kraju i w nowym języku, 

ale także w chwili, kiedy dzieci dorastając opuszczają dom. Z okazji swoich trzydziestych urodzin Anna 

Rok, przy wsparciu rodziny i przyjaciół, postanowiła utworzyć fundusz wieczysty imienia swojej babci, 

zmarłej w 2007 po długiej i ciężkiej chorobie.  

X edycja Konkursu trwała od 10 maja do 10 grudnia 2021  r. Pierwszym etapem konkursu był 

nabór wniosków zakończony 9 lipca 2021 r.  

W tym roku bibliotekarki z całej Polski mogły ubiegać się o stypendium w dwóch kategoriach 

konkursowych: placówka biblioteczna jednoosobowa oraz placówka biblioteczna wieloosobowa. 

Bibliotekarki przesłały 29 zgłoszeń. Zgłoszenia opisywały ich dokonania, najważniejsze doświadczenia 

związane z pracą w bibliotece, a także pomysły na własny rozwój. Do wypełnionego wniosku można 

było dołączyć list polecający od osoby współpracującej z kandydatką, artykuły prasowe 

potwierdzające doświadczenia lub osiągnięcia oraz zdjęcia ilustrujące opisywaną we wniosku 

działalność kandydatki i prowadzone przez nią projekty. 

W kategorii „placówka biblioteczna większa” nagrodę główną zdobyła Monika Bąder  

z Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Filia Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 25. 

Drugą nagrodę główną, w kategorii „placówka biblioteczna mniejsza” zdobyła  

Alena Yanukovich z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sopocie im. Józefa Wybickiego. Filia Broadway.  

Spośród nadesłanych wniosków, z których każdy opisywał historię nietuzinkowej, 

zaangażowanej w życie swojej społeczności kobiety, w tym roku zdecydowano się przyznać  

aż 4 wyróżnienia. Zdobyły je: Ilona Kowalska z Biblioteki Publicznej im. dr Władysława Biegańskiego w 

Częstochowie, Filia nr 9; Marta Horabik-Piasecka z Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima 

Łopacińskiego w Lublinie; Barbara Markowska z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie,  

Filia nr 5 oraz Angela Kapustka z Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliusza Słowackiego  

w Tarnowie. 

4. Fundusz Wieczysty im. prof. Aliny Brodzkiej-Wald 

Aby upamiętnić życie i zasługi Aliny Brodzkiej-Wald, w 2012 r. powstał Fundusz Wieczysty nazwany jej 

imieniem. Fundusz realizuje cele z obszarów: nauki, edukacji, kultury, ochrony zdrowia i pomocy 

społecznej. Jest wiele powodów, które sprawiły, że Fundusz nosi Jej imię. Znaczenia dokonań prof. 

Aliny Brodzkiej-Wald nie da się opisać w kilku zdaniach: 

 wypromowała ponad 20 doktorów, 

 była jednym z członków Komitetu Redakcyjnego serii wydawniczej IBL PAN „Historia i Teoria 

Literatury. Studia”, która przyczyniła się do rozwoju wiedzy o literaturze, 

 koordynowała pracę zespołu redakcyjnego „Słownika Literatury XX wieku”, stanowiącego 

jedyne w swoim rodzaju źródło wiedzy o tym okresie polskiej literatury, 
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 od 1991 roku była członkiem Rady Wydawniczej Instytutu Książki i Czytelnictwa Biblioteki 

Narodowej - przedsięwzięcia o długiej tradycji i wysokim prestiżu, 

 od 1970 r. była członkiem, a potem przez dziesiątki lat wiceprzewodniczącą Komitetu 

Głównego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego przy IBL, która promuje kulturę polską, 

odkrywa jej miłośników i zyskuje dla nich nowych opiekunów i przewodników. Wszyscy 

laureaci i finaliści Olimpiady zawsze mogli liczyć na pomoc i radę prof. Aliny Brodzkiej-Wald, 

nie tylko na tę naukową, ale także zwyczajną, związaną z życiem codziennym. 

W ramach Funduszu organizowany jest coroczny Konkurs im. Inki Brodzkiej–Wald, którego celem jest 

promowanie wybitnych prac humanistycznych. W Konkursie przyznawana jest nagroda za pracę 

doktorską dotyczącą współczesności z dziedziny humanistyki. W Konkursie mogą wziąć udział autorzy 

prac obronionych w roku poprzedzającym ogłoszenie kolejnej edycji Konkursu. 

X edycja Konkursu im. Inki Brodzkiej-Wald: 

Nagrodę otrzymała doktor Gabriela Jarzębowska za pracę „Czystka gatunkowa. Tępienie 

szczurów jako praktyka kulturowa”. Doktorat powstał na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu 

Warszawskiego; promotorami byli prof. Ewa Domańska oraz prof. Andrzej Elżanowski. 

Nagrodę zdobyła również rozprawa doktora Michała Kozy „Troska, podmiot, nomadyczność. 

Dyskursy etyczne literatury polskiej po 1989 roku”. Praca została napisana na Wydziale Polonistyki 

Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej promotorem był dr hab. Andrzej Zawadzki. 

 Nagrodę otrzymał także doktor Tomasz Szczepanek z Uniwersytetu Warszawskiego za pracę 

„Sztuka porażki – emancypacja polityczna poprzez praktykę artystyczną na przykładzie sztuki 

queerowej”. Jej promotorem była prof. dr hab. Iwona Lorenc. 

Kapituła konkursu im. Inki Brodzkiej-Wald przyznała również dwa wyróżnienia.  Wyróżnienie 

otrzymała doktor Karolina Górniak-Prasnal za pracę „Otwieranie wszechświata”. Polska powojenna 

awangarda poetycka: Tymoteusz Karpowicz i Krystyna Miłobędzka”. Rozprawa doktorska powstała na 

Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego; promotorem był dr hab. Tomasz Bilczewski. 

Wyróżnienie otrzymała również doktor Alicja Bartnicka z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

za pracę  „Światopogląd w działaniu. Heinrich Himmler – jego wizja i rola w budowaniu aryjskiego 

imperium „Tysiącletniej Rzeszy”. Jej promotorem był Jej promotorem był prof. dr hab. Jacek 

Wijaczka. 

Zwycięzców wybierała Kapituła Konkursu, w skład której wchodzą: 

•    prof. dr hab. Grażyna Borkowska – Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk; 

Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza 

•    prof. dr hab. Maryla Hopfinger-Amsterdamska - Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk 
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•    prof. dr hab.  Jan Kordys -  Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk 

•    prof. dr hab. Marek Zaleski -  Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk 

•    dr hab. Tomasz Żukowski –  Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk 

oraz 

dr Anna Gutkowska – założycielka Funduszu Wieczystego 

 

Katalog wartości programu: 

 samodoskonalenie  

 inspirowanie  

 dawanie dobrego przykładu i inspirowanie do działania  

 pomoc w edukacji i rozwoju naukowym 

 promocja cennych inicjatyw aktywizujących społeczeństwo lokalne 

 aktywizowanie społeczeństwa do budowania dobra wspólnego 

 

Darczyńca programu: 

Darowizny indywidualne 

 

Osoby rozwijające program 

Koordynator: Kaja Petryka-Siemiończyk / Magdalena Spadarzewska 

Nadzór merytoryczny: Paweł Łukasiak 

Współpraca: Dorota Brewczyńska, Tomasz Bruski, Katarzyna Kunert 

 

 

Więcej na stronie:   

http://www.funduszewieczyste.pl/ 

https://www.facebook.com/JestesmyDzisJutroZawsze 

 

 

 

 

 

 

http://www.funduszewieczyste.pl/
https://www.facebook.com/JestesmyDzisJutroZawsze
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Nazwa programu 

Konkurs o tytuł „Społecznika Roku”   
tygodnika „Newsweek Polska” 

 

Dlaczego to robimy ? 

Konkurs jest kontynuacją idei podjętej przez Fundację "POMOC SPOŁECZNA SOS" w 1997 roku. 

Zapoczątkował ją Jacek Kuroń, w odpowiedzi na prośbę Wisławy Szymborskiej o pomoc  

w podzieleniu się ze społeczeństwem pieniędzmi z literackiej Nagrody Nobla. 

 

Do czego dążymy ? 

Nasza wizja to świat, w którym ludzie bezinteresownie pomagają innym oraz udzielają się społecznie, 

wspierając najbardziej potrzebujących i aktywizując społeczności lokalne. 

 

Nowa Idea  

Celem przedsięwzięcia jest pokazywanie aktywności osób i stojących za nimi organizacji  

w podejmowaniu różnych społecznych wyzwań, nagłaśnianie przykładów obywatelskich postaw  

i brania spraw we własne ręce, bez oglądania się na pomoc instytucjonalną. 

 

Jak chcemy to osiągnąć ? 

W ramach Konkursu zbierane są zgłoszenia dotyczące osób zaangażowanych społecznie. Decyzję  

o przyznaniu nagród podejmuje Kapituła w składzie: Renata Kim, szefowa działu Społeczeństwo 

tygodnika „Newsweek Polska”, Jerzy Koźmiński, Prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności,  

Jan Kuroń, wnuk Jacka Kuronia, Tomasz Lis, redaktor naczelny tygodnika „Newsweek Polska”,  

Paweł Łukasiak, Prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, Janina Ochojska, Prezes Polskiej Akcji 

Humanitarnej, Przemysław Radwan-Röhrenschef, Wiceprezes Fundacji Szkoła Liderów,  

Michał Rusinek, Prezes Fundacji Wisławy Szymborskiej. 

W kategorii ogólnopolskiej tytuł „Społecznika Roku 2021” otrzymał Dominik Dobrowolski.  

Jest inicjatorem takich akcji społecznych jak: „Śmieci skrzydeł nie mają”, Bałtycka, Wiślana i Górska 

Odyseja czy RECYKLING REJS, w ramach którego przepłynął kajakiem łącznie ponad 10 tysięcy 

kilometrów, oczyszczając rzeki i jeziora ze śmieci. Nieustannie apeluje o działania prowadzące  

do systemowych zmian w gospodarce odpadami. 

Główną nagrodę w kategorii zaangażowanie lokalne Kapituła przyznała Mariuszowi 

Antolakowi, prezesowi Fundacji „W krajobrazie” i wykładowcy na Uniwersytecie  

Warmińsko-Mazurskim  
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w Olsztynie. Laureat od wielu lat konsekwentnie promuje życie w zgodzie z naturą i ideę 

zrównoważonego rozwoju. Tworzy społeczne ogrody ekologiczne dla społeczności lokalnych w Polsce 

oraz przyszkolne ogródki dla dzieci ze slumsów w Kenii i Republice Zielonego Przylądka. Nieobce mu 

są akcje charytatywne, happeningi, obozy naukowe i wykłady otwarte, włączające mieszkańców  

i rozmaitych partnerów.  

Z kolei za zaangażowanie społeczne w czasie pandemii Covid-19 tytuł „Społecznika Roku 

2021” otrzymał Sławomir Kaliński, prezes Fundacji Novis Plus.z Krakowa. We współpracy  

z Politechniką Śląską stworzył projekt bram odkażających do zamontowania na Szpitalnych 

Oddziałach Ratunkowych, aby ratownicy zdejmując kombinezony nie zarazili się koronawirusem. 

Takie same urządzenia trafiły do domów pomocy społecznej. Ratowników wspierał również 

bezpłatnymi posiłkami w ramach akcji „Dobrowóz”. Od lat organizuje warsztaty boksu tajskiego  

dla młodzieży z domów dziecka i ośrodków wychowawczych. Na zajęciach mogą dać upust emocjom,  

a jednocześnie przekonać się, że są silni i wartościowi. 

Oprócz nagród głównych za 2021 rok, Kapituła przyznała trzy nagrody specjalne. Pierwszym 

laureatem został Janusz Bukowski, założyciel Stowarzyszenia „Dać Siebie Innym” z Warszawy. 

Systematycznie wspiera osoby w kryzysie bezdomności oraz te z niepełnosprawnościami. 

Zorganizował bieg charytatywny „Wybiegaj Sprawność”, przy okazji którego udało się zebrać łącznie 

ponad 700 000 złotych. W czasie pandemii organizował zbiórki krwi i promował ideę krwiodawstwa. 

Drugą nagrodę otrzymała Dorota Lisiak – prezeska Stowarzyszenia Grupa Inicjatywna 

Baranówko z gminy Mosina, twórczyni i koordynatorka Młodzieżowego Sejmu Rzeczpospolitej 

Mosińskiej. Dzięki konsekwentnemu budowaniu mostów między lokalnymi organizacjami, 

instytucjami i przedsiębiorstwami, przyczyniła się do powstania Gminnego Centrum Wolontariatu  

i Federacji Organizacji Lokalnych. 

Trzecia nagroda została przyznana całemu środowisku Społeczników zaangażowanych przez 

Fundację Ocalenie za długofalową organizację pomocy prawnej, medycznej i aprowizacyjnej dla osób 

dotkniętych kryzysem uchodźczym na granicy polsko-białoruskiej, a także za obejmowanie 

uchodźców wojennych wszechstronnym wsparciem, w tym za konsekwentne pomaganie migrantom 

w budowaniu nowego życia w Polsce. 

 

Katalog wartości programu: 

● aktywność – promujemy tych, którzy biorą sprawy we własne ręce, inicjując oddolne działania, 

akcje i inicjatywy społeczne. 

● empatia – społecznicy to osoby wrażliwe na potrzeby innych 
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● skuteczność – nagradzamy tych, którzy skutecznie walczą z problemami społecznymi lub im 

zapobiegają 

● współpraca – działając razem można zrobić więcej, dlatego doceniamy osoby, które potrafią 

wokół ważnej idei skupić szerokie grono partnerów i wolontariuszy 

● innowacyjność – skuteczne pomaganie innym wymaga kreatywności i pomysłowości 

w proponowanych rozwiązaniach i realizowanych działaniach 

 

 

 

Organizator Konkursu: 

Tygodnik „Newsweek Polska” 

 

Partner główny: 

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności 

 

Partner merytoryczny: 

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce 

 

Osoby rozwijające program 

Koordynator: Stanisław Głąbski 

Nadzór merytoryczny: Paweł Łukasiak 

Współpraca: Dorota Brewczyńska, Tomasz Bruski, Katarzyna Kunert 

 

 

 

 

 

Więcej na stronie:  

https://www.newsweek.pl/spolecznik-roku 

https://www.facebook.com/spolecznikroku 

 

 

 

https://www.newsweek.pl/spolecznik-roku
https://www.facebook.com/spolecznikroku
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Sprawozdanie finansowe 
 
Sprawozdanie finansowe znajduje się w odrębnym pliku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


