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O AKADEMII 

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce jest niezależną, nienastawioną na zysk organizacją 
pozarządową działającą od 1998 r.  
 
Prowadzimy działania w następujących obszarach programowych:  
rozwój społeczności lokalnych  
programy stypendialne  
aktywność osób starszych  
społeczne zaangażowanie biznesu  
fundusze wieczyste  
 
Działania Akademii skierowane są przede wszystkim do organizacji pozarządowych, grup 
obywatelskich i przedsiębiorców. Adresatami naszych programów są także samorządy, media i 
opinia publiczna.  
 
Nasze zasady: 
Otwartość - jesteśmy otwarci na dialog i współpracę, wymianę idei, poszukiwanie rozwiązań. 
Partnerstwo - budujemy koalicje, pracujemy poprzez sieci oparte na wspólnych celach i 
wartościach. Innowacyjność - poszukujemy 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.  
 
Komisja Rewizyjna:  
Rafał Antczak - Wiceprezes Deloitte Business Consulting SA  
Aleksander Galos - Dyrektor ds. Prawnych w PGE Energia Jądrowa SA  
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, Joanna Szczęsna, Jerzy Szmagalski. 
 
Zespół Stowarzyszenia:  
Renata Aderek-Zielińska, Beata Borowiecka, Dorota Brewczyńska, Tomasz Bruski, Aleksandra 
Brzozowska, Marek Czajko, Emilia Dmochowska, Marzena Kacprowicz, Aneta Kapel, Anna 
Koseska, Katarzyna Kunert, Tomasz Kwietniewski, Elżbieta Łebkowska, Paweł Łukasiak, Agnieszka 
Łukasik, Magda Matuszewska, Karolina Muzal, Iwona Olkowicz, David Rapalski, Tomasz 
Schimanek, Krystyna Jędrzejewska, Małgorzata Stradomska , Dorota Stronkowska, Magdalena 
Wachol. 
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DZIAŁAJ LOKALNIE 
 
Program realizowany od: 2000 roku 
Źródła finansowania: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, lokalni 
darczyńcy 
Odbiorcy: lokalne organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne 
działające w społecznościach do około 20 tysięcy mieszkańców 
Partnerzy programu: sieć 60 Ośrodków Działaj Lokalnie działających w niemal 600 gminach 
 
 
Program „Działaj Lokalnie” zachęca mieszkańców małych społeczności do wspólnego działania, 
uruchamiania inicjatyw, które pomagają w budowaniu dobra wspólnego. Ze środków programu 
wspierane są bardzo różnorodne przedsięwzięcia, które mają na celu budowę i rozwój dobra 
wspólnego: od kulturalnych i edukacyjnych, poprzez ekologiczne, nastawione na 
podtrzymywanie tradycji, po promujące aktywność fizyczną, turystykę i przedsiębiorczość. 
Wychodzimy z założenia, że każda społeczność jest inna, dlatego to sami mieszkańcy decydują o 
tym, jakie działania w ich środowisku są najbardziej potrzebne. Wspólnym mianownikiem tych 
działań jest aktywność społeczna. 
 
Dzięki współpracy z partnerami Programu – Ośrodkami Działaj Lokalnie (niezależnymi 
organizacjami pozarządowymi wyłanianymi w otwartych konkursach) – możliwa jest realizacja 
jedynego w Polsce programu grantowego, w którym decyzje o przyznaniu dotacji podejmowane 
są przez lokalne komisje. Przy finansowym i merytorycznym wsparciu ze strony Akademii, 
Ośrodki Działaj Lokalnie pozyskują dodatkowe środki finansowe, ogłaszają konkursy grantowe, 
przekazują dotacje na realizację projektów i czuwają nad ich prawidłowym rozliczeniem 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 
spotkania regionalne. Wspieramy również ich kampanie 1%. 
 
 W 2014 roku: 
- przygotowaliśmy 2 filmy promujące program i zachęcające do wspierania Ośrodków Działaj 
Lokalnie dwa środowiska: przedsiębiorców i samorządowców  
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- podsumowaliśmy realizację lokalnych konkursów zrealizowanych w 2013 r. przez Ośrodki 
Działaj Lokalnie, przyznając m.in. nagrody w konkursie „Opowiedz…”, w którym grantobiorcy 
lokalni przedstawiają w atrakcyjny 
sposób realizację swoich projektów. 
Nagrodziliśmy 6 autorów 
najciekawszych filmików 
prezentujących zrealizowane 
projekty. Rozpoczęliśmy proces 
certyfikowania Ośrodków Działaj 
Lokalnie i wręczyliśmy pierwsze 
certyfikaty 12 ODL. 
- sieć 60 Ośrodków Działaj Lokalnie 
zorganizowała lokalne konkursy 
grantowe przyznając łącznie 782 
dotacje na projekty służące 
budowaniu dobra wspólnego 
w małych społecznościach o łącznej 
wartości 3,1 mln zł,- wsparliśmy 
lokalne kampanie 1% prowadzone 
przez 27 Ośrodków Działaj Lokalnie, 
dzięki czemu zebrano ponad 1,2 
mln zł od podatników 
indywidualnych.  
 
 
Koordynator: Iwona Olkowicz 
Nadzór merytoryczny: Paweł Łukasiak 
Współpraca: Katarzyna Kunert, Tomasz Schimanek, Karolina Muzal, Krystyna Jędrzejewska, 
Dorota Brewczyńska, Karolina Kurpisz, Aleksandra Brzozowska, Tomasz Bruski. 
 
Więcej na stronie: www.dzialajlokalnie.pl 
https://www.facebook.com/DzialajLokalnie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Musical "Podwórko" to spektakl stworzony przez profesjonalnych 
twórców z grupą entuzjastów teatru wyłonionych podczas castingu w 
gminie Chmielnik zorganizowanego przez Bibliotekę Publiczną w 
Chmielniku. Pod skrzydłami Kamila Dobrowolskiego, aktora Teatru 
Maska w Rzeszowie, stworzyli wzruszające widowisko z dużym 
ładunkiem emocjonalnym.  "Podwórko" to historia pełna nagłych 
zwrotów akcji - opowiedziana, wyśpiewana i wytańczona przez 
dziesięcioro młodych i pełnych pasji aktorów. Tytułowe podwórko to 
pole rywalizacji dwóch grup młodzieży: "Orłów" - z przemądrzałym 
Romkiem na czele -  i "Sokołów", dowodzonych twardą ręką Julity. 
Grupa wrażliwych początkujących artystów śpiewem i tańcem 
opowiedziała o życiu, m.in. o miłości, przyjaźni, dojrzewaniu i nadziei.  
To historia o zderzeniu młodzieńczego entuzjazmu i marzeń z twardymi 
realiami życia. O tym, co w nas zostaje po takim starciu. Dla dorosłych 
spektakl był okazją do sentymentalnej podróży w przeszłość. Dla 
młodzieży - okazja do spotkania z obrazami podwórek, które odchodzą 
do lamusa. 53 strony tekstu, 10 piosenek, 6 miesięcy wspólnej, 
regularnej pracy i powstało widowisko, które w niezwykły sposób 
wpisało się w założenia Programu „Działaj Lokalnie”. Młodzi artyści 
zagrali kilka spektakli, z czego jeden z nich miał na celu zbiórkę 
pieniędzy dla chorej koleżanki Oli. 

http://www.dzialajlokalnie.pl/�
https://www.facebook.com/DzialajLokalnie�


12 
 

 
KONKURS GRANTOWY „AKTYWNA BIBLIOTEKA” 
 
Program realizowany od: 2010 do 2014 roku 
Główny realizator i źródła finansowania: Fundacja Rozwoju 
Społeczeństwa Informacyjnego, ze środków Fundacji Billa i Melindy 
Gates i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. 
Odbiorcy: biblioteki gminne i miejsko-gminne uczestniczące w III 
Rundzie Programu Rozwoju Bibliotek. 
 
 
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w latach 2009-2014 realizowała Program 
Rozwoju Bibliotek, dzięki któremu biblioteki publiczne miały lepiej służyć mieszkańcom małych 
miejscowości. Program miał za zadanie ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do 
komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce był wspólnym 
przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. 
Dzięki programowi nowoczesne i aktywne biblioteki ułatwiają mieszkańcom pełne uczestnictwo 
w życiu społecznym i gospodarczym.  
Biblioteki uczestniczące w Programie Rozwoju Bibliotek otrzymały sprzęt informatyczny. 
Pracownicy placówek uzyskali możliwość przeszkolenia m.in. z zakresu planowania rozwoju 
biblioteki oraz wykorzystania nowoczesnych technologii. Program był również okazją do 
promocji działań podejmowanych przez biblioteki i wzmocnienia wizerunku bibliotekarzy.  
 
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce w 2014 r. była odpowiedzialna za przeprowadzenie III 
edycji Konkursu Grantowego „Aktywna Biblioteka”.  
 
III edycja Konkursu Grantowego „Aktywna Biblioteka” 
 
Biblioteki uczestniczące w III edycji Konkursu miały możliwość zrealizowania bardzo 
różnorodnych projektów odpowiadających na potrzeby lokalnej społeczności, angażujących 
partnerów i wolontariuszy oraz animujących lokalne życie społeczno-kulturalne. W konkursie 
grantowym otrzymaliśmy 158 wnioskói), z czego komisja dofinansowała 82 projekty na sumę 
359.972 zł. 
 
Projekty mogły dotyczyć działań skierowanych do następujących grup: dzieci, młodzież, dorośli 
oraz seniorzy/osoby niepełnosprawne. 
 
Projekty realizowane w ramach Aktywnej Biblioteki były szansą na włączenie się w konkretne, 
atrakcyjne dla odbiorców działania i stanowiły alternatywę dla dotychczasowych form spędzenia 
czasu. Wśród tych działań znalazły się m. in. warsztaty, wykłady, prelekcje, kursy, spotkania, 
wystawy, konkursy z nagrodami, wspólne gry i zabawy, czytanie książek, wycieczki, koncerty, 
parady, pikniki, przedstawienia teatralne, spotkania z ciekawymi osobami. Obok samej 
możliwości wzięcia udziału w zaplanowanych przez zespół projektowy działaniach, wśród 
podkreślanych korzyści wskazywano również możliwość aktywnego włączenia się w projekt, np. 
redagując gazetkę, bloga, tworząc fotobloga i zamieszczając na nim zdjęcia swojego autorstwa, 
publikując swoje wiersze w tomiku wydawanym w ramach projektu, czy wystawiając swoje 
rękodzieło na wystawie. Korzyścią była tu również możliwość otrzymania atrakcyjnych nagród w 
licznych, organizowanych przez biblioteki konkursach. W raportach podkreślano, że dla 
uczestników niezwykle cenna była możliwość spotkania się z innymi ludźmi oraz kreatywnego 
spędzenia wolnego czasu i miało to tym większe znaczenie, że projekty w znacznej części 
przeprowadzane były w wakacje. 
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Udział w niezwykle różnorodnych działaniach projektowych przyczynił się do nabycia przez 
uczestników konkretnych umiejętności. Wśród nich można wyróżnić: 
- umiejętności twarde, czyli nabycie konkretnych zdolności czy nowych kompetencji z dziedzin 
takich jak: fotografia, aktorstwo, nowe technologie (obsługa komputera, korzystanie z Internetu, 
Xbox), rękodzieło (filcowanie, szydełkowanie, decoupage, wykonywanie biżuterii), kulinaria, 
dziennikarstwo, wizaż. Wśród nabytych umiejętności znalazły się również mniej standardowe, 
np. lalkarstwo teatralne, robotyka, biologia (praca z użyciem mikroskopu), nauka języków, 
finanse (w tym bankowość elektroniczna), pierwsza pomoc czy bartnictwo. 
- umiejętności miękkie (społeczne), wśród których najczęściej wskazywano: otwartość, 
przełamanie nieśmiałości, wzrost poczucia własnej wartości, dumę z efektów własnych działań, 
wzrost tolerancji, nawiązanie przyjaźni, zmniejszenie strachu przed nowymi technologiami, 
zmniejszenie poczucia wykluczenia społecznego, kreatywne wykorzystanie wolnego czasu, 
asertywność, zdyscyplinowanie, poczucie akceptacji, naukę pracy w grupie (wspólne 
podejmowanie decyzji i osiągnie kompromisu) jak również umiejętność samodzielnego myślenia. 
 
W wyniku podjętych działań powstał szereg nowych inicjatyw takich jak lokalne centra 
informacji, strony internetowe bibliotek, (foto)blogi, publikacje, informatory jak również kluby 
dyskusyjne czy koła zainteresowań. Wartość dodaną stanowiła również możliwość skorzystania z 
nowego sprzętu, wypożyczenia pozycji z poszerzonego księgozbioru, a także zyskanie 
atrakcyjnego miejsca spotkań, zabaw czy spędzania wolnego czasu jakim, dzięki projektom, stała 
się biblioteka. 
 
Realizowane projekty były okazją do nagłośnienia działań podejmowanych w bibliotekach, 
uświadomienia władzom i mieszkańcom gmin wagi istnienia oraz roli tych placówek w 
społeczności lokalnej. Była to również szansa zacieśnienia współpracy z partnerami biblioteki, jak 
również pozyskania nowych. Bibliotekarze często podkreślali, że ich placówki zaczęły być 
pozytywnie postrzegane, zauważane i doceniane, a zespół biblioteki stał się bardziej 
rozpoznawalny. Często wskazywano na zmianę myślenia mieszkańców o bibliotekach. Nie są one 
już traktowane jak wypożyczalnie książek, ale jako miejsca wielofunkcyjne, gdzie można się 
spotkać, skorzystać z Internetu, wziąć udział w działaniach niezwiązanych stricto z czytelnictwem 
czy spotkać ciekawych, życzliwych ludzi. 
 
„Udało się nam stworzyć miejsce, do którego z chęcią powracają dzieci i dorośli uczestniczący w 
projekcie. Dzięki ich pozytywnym opiniom zwiększyła się liczba nowych użytkowników biblioteki, 
którzy przyszli do nas zachęceni wysłuchanymi historiami. Zmieniła się ocena naszej placówki 
wśród lokalnej społeczności. Projekt był rozwinięciem naszych wcześniejszych działań, dzięki 
czemu nie jesteśmy postrzegani jako biblioteka działająca według przestarzałych metod, lecz jako 
nowoczesna placówka wychodząca naprzeciw potrzebom mieszkańców.” 
 
 
Koordynator: Iwona Olkowicz 
Współpraca: Karolina Muzal, Tomasz Kwietniewski, Katarzyna Jaroniec, Magdalena Wachol, 
Dorota Brewczyńska, Tomasz Bruski 
Nadzór merytoryczny: Paweł Łukasiak 
 
Więcej na stronie: biblioteki.org 
https://www.facebook.com/AktywnaBiblioteka 
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FUNDACJI WOLNOŚCI 
LOKALNE PARTNERSTWA POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ 

 
 
Program jest realizowany od 2008 roku 
Źródło finansowania: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności 
Partnerzy Programu: 30 partnerstw lokalnych 
 
 
Program Lokalne Partnerstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności to społeczne 
przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, którego celem jest zainicjowanie  
i rozwój współpracy pomiędzy organizacjami, instytucjami i osobami zaangażowanymi w różne 
programy Fundacji na terenie tej samej gminy lub kilku gmin. Podstawą współpracy jest to, co 
beneficjenci programów Fundacji osiągnęli i czego nauczyli się przy realizacji tych programów  
i co odpowiada na realne potrzeby społeczności. Współpraca ta przyczynia się do wzmocnienia 
budowy kapitału społecznego poprzez synergię doświadczeń i rezultatów różnych programów 
PAFW. Ponadto program wzmacnia i integruje liderów społecznych oraz przyczynia się do 
promocji Fundacji i popularyzacji jej celów realizowanych poprzez programy skierowane do 
społeczności lokalnych.  
W programie Lokalne Partnerstwa PAFW zostało wypracowane innowacyjne podejście do 
animacji lokalnej. Metoda zastosowana w programie polega na tworzeniu partnerstw opartych 
na wspólnych korzyściach i służących budowaniu dobra wspólnego w lokalnych społecznościach. 
Partnerzy sami określają cele działań i sposoby ich realizacji, w oparciu o diagnozę społeczną.  
Lokalne Partnerstwa, podobnie jak inne programy PAFW, jest przedsięwzięciem realizowanym 
lokalnie i stanowi odpowiedź na konkretne potrzeby i problemy społeczne. Jest również 
skierowany do różnych aktorów życia społecznego – organizacji pozarządowych, instytucji 
publicznych, grup nieformalnych i ich liderów, co stwarza możliwość budowania efektywnych 
lokalnych partnerstw. Jest ukierunkowany na działania na rzecz dobra wspólnego, w ten sposób 
przyczynia się do budowania kapitału społecznego.  
Program Lokalne Partnerstwa PAFW jest wyjątkowym programem grantowym, ponieważ jest 
przeznaczony dla wybranych społeczności, udział w nim jest nagrodą za dotychczasową 
działalność  
i daje możliwość realizacji działań, na które nie ma miejsca w innych programach grantowych. 
Ponadto program opiera się na szerokim, różnorodnym partnerstwie, zbudowanym w oparciu o 
korzyści każdego partnera. 
Do konkursu zapraszane są gminy, na terenie których jest lub zostało zrealizowanych klika 
projektów, w ramach co najmniej 3 programów PAFW, przez różnego rodzaju grantobiorców.  
W czterech edycjach programu dofinansowano 30 projektów:  

1.  „Można inaczej” – lider partnerstwa: Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny”,  
2. „Otwieracz – uwalnianie przestrzeni publicznej” – lider partnerstwa:  Fundacja 

Pokolenia, 
3. „Podłącz się do Marianny i jej pozytywnej energii”– lider partnerstwa: Fundusz Lokalny 

Masywu Śnieżnika, 
4. „Rakszawa to tu - przystanek na turystycznym szlaku” – lider partnerstwa: Fundacja 

Fundusz Lokalny w Leżajsku  
5. „Młodzieżowa Kuźnia Umiejętności” – lider partnerstwa: Nidzicki Fundusz Lokalny, 
6. „Młodzi Gniewni w akcji” – lider partnerstwa: Stowarzyszenie Młodzieży Katolickiej 

„Wolni od Uzależnień”, 
7. „Wolontariat Bieszczadzki – wspólnie na szlaku Zielony Rower” – lider partnerstwa: 

Fundacja Bieszczadzka, 
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8. „Żywiec bez czadu - Kocham Żywiec, nie palę śmieci, a Ty?” – lider partnerstwa: 
Żywiecka Fundacja Rozwoju, 

9.  „Społeczeństwo Aktywnie Rozwijające Innowacje” – lider partnerstwa: Centrum 
Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, 

10. „Z ręcznikiem i piosenką przez życie” – lider partnerstwa: Stowarzyszenie Samorządów 
Euroregionu Puszcza Białowieska, 

11. „Turystyka wyjątkową wizytówką Ziemi Kamiennogórskiej” – lider partnerstwa: 
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne GRANICA, 

12. „Przestrzeń faktycznie publiczna” – lider partnerstwa: Fundacja Nauka dla Środowiska, 
13. „Kalejdoskop aktywności” – lider partnerstwa: Stowarzyszenie „CZAJNIA”, 
14. „Wisła wraca do Solca” – lider partnerstwa: Stowarzyszenie Centrum Młodzieży „Arka”, 
15. „Dwa brzegi. Trochę jak sąsiedzi” – lider partnerstwa: Stowarzyszenie Regionalne 

Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku, 
16. „Od przedszkola do seniora” – lider partnerstwa: Fundusz Lokalny "Ramża", 
17. „Przestrzeń SOWA w Biłgoraju (S -Solidarni, O - Otwarci, W - Wolni, A – Aktywni)” – lider 

partnerstwa: Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej, 
18. „Gmina Dwikozy w partnerstwie ze środowiskiem” – lider partnerstwa: Ośrodek 

Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu, 
19. „Małych miasteczek portret własny” – lider partnerstwa: Fundacja na Rzecz Collegium 

Polonicum, 
20. „TVoja okolica – poznaj ją!” – lider partnerstwa: Stowarzyszenie Europa i My, 
21. „Mazurski Inkubator Tradycji Regionu” – lider partnerstwa: Stowarzyszenie Pomocy 

Dzieciom i Młodzieży, 
22. „Wystrzałowa przyjaźń drawsko-złocieniecka” – lider partnerstwa: Stowarzyszenie 

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy”, 
23. „Jarmark rozmaitości” – lider partnerstwa: Stowarzyszenie Chociszewo - Wspólna 

Przyszłość, 
24. „Kolorowo - Karpiowo - szlakiem karpia po Dolinie Baryczy” – lider partnerstwa: 

Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy", 
25. „Stoczek Łukowski - miasto walki i oręża” – lider partnerstwa: Stowarzyszenie Inkubator 

Kreatywności Społecznej, 
26. „Młodzi Gospodarze” – lider partnerstwa: Fundacja Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży 

FARMa, 
27. „Powiat Dębicki Wolontariatem Malowany” – lider partnerstwa: Stowarzyszenie Dębicki 

Klub Biznesu, 
28. „Otwarci na różnorodność” – lider partnerstwa: Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych 

STOPA, 
29. „Wspólna przestrzeń – wspólne sprawy” – lider partnerstwa:  Centrum Kultury i 

Rekreacji  
w Supraślu, 

30. „Moja i Twoja historia” – lider projektu: Stowarzyszenie Rzeczpospolita Norwidowska. 
 
Działania w w/w przedsięwzięciach objęły teren 73 gmin:  

− Bodzanów, Słubice (powiat płocki, woj. mazowieckie), 
− Bystrzyca Kłodzka, Lądek Zdrój, Międzylesie, Stronie Śląskie (powiat kłodzki, woj. 

dolnośląskie), 
− Gniew, Pelplin, Tczew (powiat tczewski, woj. pomorskie), 
− Hajnówka, Bielsk Podlaski (woj. podlaskie), 
− Kamienna Góra, Lubawka, Marciszów (powiat kamiennogórski, woj. dolnośląskie), 
− Lesko, Ustrzyki Dolne (woj. podkarpackie), 
− Malechowo, Koszalin (woj. zachodniopomorskie), 
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− Nidzica (powiat nidzicki, woj. warmińsko-mazurskie), 
− Nowa Dęba, Baranów Sandomierski, Pysznica, Zaleszany, Gorzyce (woj. podkarpackie), 
− Rakszawa (powiat łańcucki, woj. podkarpackie), 
− Sokółka (powiat sokólski, woj. podlaskie), 
− Solec nad Wisłą (powiat lipski, woj. mazowieckie), 
− Tomaszów Lubelski (powiat tomaszowski, woj. lubelskie), 
− Żory (powiat żorski, woj. śląskie), 
− Żywiec (powiat żywiecki, woj. śląskie), 
− Czerwionka-Leszczyny (powiat rybnicki, woj. śląskie), 
− Biłgoraj - miasto i gmina, Zwierzyniec (woj. lubelskie), 
− Dwikozy (powiat sandomierski, woj. świętokrzyskie), 
− Słubice, Cybinka (powiat słubicki, woj. lubuskie), 
− Grodzisk Mazowiecki, Milanówek, Podkowa Leśna, Baranów, Żabia Wola, Jaktorów 

(powiat grodziski, woj. mazowieckie), 
− Ruciane-Nida, Pisz, Mikołajki, Biała Piska (woj. warmińsko-mazurskie), 
− Złocieniec, Drawsko Pomorskie (powiat drawski, woj. zachodniopomorskie), 
− Dębica, Miasto Dębica, Brzostek, Pilzno, Żyraków, Czarna, Jodłowa (pow. dębicki, woj. 

podkarpackie), 
− Gmina wiejska Ełk, Stare Juchy, Kalinowo, Prostki (pow. ełcki, woj. warmińsko-

mazurskie), 
− Milicz, Cieszków, Krośnice, (pow. milicki), Żmigród (pow. trzebnicki), Twardogóra (pow. 

oleśnicki), Przygodzice, Sośnie, Odolanów (pow. ostrowski), 
− Staszów (pow. staszowski, woj. świętokrzyskie), 
− Stoczek Łukowski miasto (pow. łukowski, woj. mazowieckie), 
− Strachówka (pow. wołomiński, woj. mazowieckie), 
− Supraśl (pow. Białostocki, woj. podlaskie), 
− Trzciel (gmina miejsko-wiejska w województwie lubuskim, w powiecie międzyrzeckim). 

 
 
Koordynator: Dorota Stronkowska 
Nadzór merytoryczny: Paweł Łukasiak 
Współpraca: Aneta Kapel, Tomasz Kwietniewski 
 
Więcej na stronie: www.lokalnepartnerstwa.org.pl 
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PROGRAM 
V4 COMMUNITY FOUNDATION MATURITY 

 
 
Program realizowany od: 2007 roku 
Źródła finansowania: Charles Stewart Mott Foundation 
Odbiorcy: 35 funduszy lokalnych w krajach grupy wyszehradzkiej 
(Polska, Czechy, Słowacja, Węgry) 
 
 
Wizją programu są aktywne, stabilne i samoorganizujące się społeczności lokalne w krajach 
grupy wyszehradzkiej. Misją programu jest natomiast rozwój funduszy lokalnych, ich 
samowystarczalności i efektywności w odpowiadaniu na potrzeby społeczności. ARFP realizuje te 
cele poprzez wsparcie swoich partnerów w programie V4 – fundusze lokalne (FL).  
 
Program V4 skierowany jest na wzmocnienie różnych aspektów działalności FL poprzez wsparcie 
innowacji w lokalna filantropię i wsparcie techniczne (instytucjonalne). 
W ramach programu Akademia wspiera fundusze lokalne poprzez wsparcie finansowe (granty), 
pięciojęzyczną stronę internetową, wymianę informacji, szkolenia, organizację Konkursu „Tell me 
your story..” 
 
W 2014 roku: 

• Przyznanych było 7 grantów na projekty wprowadzające innowację w lokalną filantropię 
projektów oraz 8 grantów na wsparcie instytucjonalne, 

• Zorganizowano drugą edycję Konkursu „Tell me your story.”, w którym nagrodzono 
cztery krótkie filmy promujące fundusz lokalny oraz wsparto dwa warsztaty z 
komunikacji dla FL z Czech i Słowacji, 

• Przeprowadziliśmy badanie mierzące rozwój FL w krajach V4 i opracowaliśmy infografiki 
oraz podsumowujący mashup, które zaprezentowaliśmy na konferencji w Bratysławie z 
okazji 20-lecia FL w V4, 

• Uzyskaliśmy dofinansowanie na partnerski projekt przez Międzynarodowy Fundusz 
Wyszehradzki: “Change comes from the bottom up - community foundations’ role in 25 
years of building civil socjety”, którego celem jest podsumowanie dotychczasowych 
sukcesów FL w krajach V4 oraz zaplanowanie przyszłej współpracy.  

 
 
Koordynator: Aneta Kapel 
Nadzór merytoryczny: Paweł Łukasiak 
Współpraca: Iwona Olkowicz, Dorota Stronkowska, Tomasz Bruski, Dorota Brewczyńska. 
 
Członkowie komisji/ rad programu:  
Working Team: Tomasz Krejci (Czechy), Lubica Lachka (Słowacja), Irena Gadaj (Polska), Tamas 
Sczaurszki (Węgry)  
 
Grant Committee:  Jiri Barta (Nadace Via, Czechy), Joanna Lempart-Winnicka (Polsko-
Amerykańska Fundacja Wolności, Polska), Peter Nizak (Open Society Institute, Węgry), Vadim 
Samorodov (Timchenko Foundation, Rosja), Marcel Zajac (Centrum pre filantropiu, Słowacja). 
 
Więcej na stronie: www.v4program.org 
 

http://v4program.org/index.php?option=com_content&view=article&id=88&Itemid=54&lang=pl�
http://v4program.org/visegrad-mashup/�
http://www.v4program.org/�
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PROGRAM „AGRAFKA AGORY” 

 
Program realizowany od: 2006 r. 
Źródła finansowania: Fundacja Agory 
Odbiorcy: studenci pochodzący z małych miejscowości  
i lokalne organizacje prowadzące programy stypendialne 
 
Od początku realizacji Programu przyznaliśmy 128 dotacji na realizację lokalnych programów 
stypendialnych na sumę 1 102 000,00 zł.  
 
Celem „Agrafki Agory" jest realizacja programu dotacji dla organizacji pozarządowych, 
prowadzących programy stypendialne oraz promocja tematyki stypendiów edukacyjnych. Granty 
są przeznaczone na dofinansowanie lokalnych konkursów stypendialnych dla studentów 
pochodzących z małych miejscowości.  
 
W 2014 roku 8 organizacji biorących udział w edycji 2013/2014 kontynuowało realizację 
lokalnych programów stypendialnych o nazwie „Agrafka Agory”, w ramach których przyznało 
utalentowanym studentom z całej Polski 32 stypendia.  Z danych przedstawionych przez lokalne 
organizacje stypendialne wynika, że w ramach VIII edycji Programu zostały przyznane stypendia 
o łącznej wartości 109 440,00 zł. Oznacza to, że organizacje biorące udział w Programie dodały 
do kwoty dotacji wkład własny w wysokości 41 040,00 zł. 
 
W marcu 2014 roku Kapituła Konkursowa przyznała dofinansowanie lokalnych konkursów 
stypendialnych kolejnym 9 organizacjom na kwotę 68 400 zł. Organizacje przyznały 60 
stypendiów na rok akademicki 2014/2015 i realizacja lokalnych programów stypendialnych 
będzie trwała do czerwca 2015 roku. W tym czasie 60 studentów z całej Polski korzysta ze 
stypendiów w wysokości 380 zł miesięcznie. 
 
Stypendyści „Agrafki Agory” włączają się w działania lokalnych organizacji jako wolontariusze, 
pomagają w przygotowaniu materiałów promocyjnych i pozyskiwaniu środków na kolejne 
stypendia. Dzięki otrzymanym stypendiom mogą się dalej kształcić, najczęściej poza miejscem 
zamieszkania, jednak nie zapominają o swoich małych ojczyznach i pomagają organizacjom 
działać na rzecz swoich społeczności. 
 
Koordynator: Emilia Dmochowska 
 
Członkowie Kapituły Konkursowej: Anna Kowalska (Fundacja Agory), Izabela Kręgiel (Fundacja 
Orange), Paweł Łukasiak (ARFP) 
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ZADAŃ PUBLICZNYCH PRZEZ 

„REGRANTING JAKO SPOSÓB ZWIĘKSZANIA 
ZAKRESU, SKALI I EFEKTYWNOŚCI REALIZACJI 

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W 
GMINIE I POWIECIE” 
 
 
Projekt realizowany od 2012 do 2015 roku 
Źródło finansowania: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Numer konkursu: 
DWF_5.4.2_8_2011) 
Partnerzy Programu: Starostwo Powiatowe w Nidzicy, Gmina Miasto Biłgoraj, Nidzicka 
Fundacja Rozwoju „NIDA”, Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. 
 
Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 2010 r. umożliwiła 
polskim samorządom zlecanie prowadzenia konkursów dotacyjnych organizacjom 
pozarządowym lub innym podmiotom. Takie rozwiązanie, zwane powszechnie regrantingiem, 
choć bardzo dla samorządów korzystne, jest jeszcze w Polsce mało znane. Regranting to prosty i 
efektywny mechanizm przekazywania środków nie bezpośrednio przez dotującego, lecz za 
pośrednictwem organizacji lub instytucji pełniącej rolę operatora. Regranting pozwala na 
sprawne zarządzanie środkami, darczyńcę uwalnia od obowiązków związanych z wyborem 
realizatorów, dystrybucją dotacji i monitorowaniem projektów i najczęściej służy pełniejszej 
realizacji celów danego programu. Regranting już od wielu lat jest z powodzeniem stosowany 
przez zagraniczne i krajowe organizacje pozarządowe. Z tego powodu Akademia Rozwoju 
Filantropii w Polsce, wychodząc naprzeciw potrzebom samorządów i organizacji pozarządowych, 
realizuje projekt „Regranting jako sposób zwiększania zakresu, skali i efektywności realizacji 
zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w gminie i powiecie”, którego celem jest 
upowszechnienie regrantingu wśród jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. 
W ramach projektu wypracowany zostanie modelowy mechanizm regrantingu, obejmujący 
wszystkie istotne działania związane z regrantingiem, począwszy od planowania zadań 
publicznych, przez przeprowadzenie konkursów, po ocenę skuteczności i efektywności ich 
realizacji. Akademia przygotowała podręcznik zawierający model regrantingu oparty miedzy 
innymi na doświadczeniach programu Działaj Lokalnie. Model jest poddany testowaniu w 
wybranych samorządach powiatowych i gminnych. Finalnym produktem projektu będzie 
publikacja „Podręcznik regrantingu, czyli jak wdrażać mechanizm regrantingu w samorządach 
gminnych i powiatowych. Modelowe rozwiązanie opracowane przez Akademię Rozwoju 
Filantropii w Polsce” oraz film „Regranting, czyli sposób zwiększenia zakresu i skali oraz 
efektywności realizacji zadań samorządu przez organizacje pozarządowe””, które zawierać będą 
wnioski i rekomendacje płynące z testowania i będą stanowić przewodnik dla wszystkich 
samorządów zainteresowanych wdrażaniem regrantingu.  
Po zakończeniu testowania model ten upowszechniany będzie wśród samorządów i organizacji 
pozarządowych w całej Polsce. 
 
W testowaniu regrantingu, trwającym od września 2012 r. do grudnia 2013 r., brało udział 8 
jednostek samorządu terytorialnego z dwóch województw: 
 

I. Województwo lubelskie: 
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• Gmina Adamów (powiat łukowski) 
• Gmina Biłgoraj 
• Miasto Biłgoraj 
• Powiat Janów Lubelski 

II. Województwo warmińsko – mazurskie: 
• Powiat Bartoszycki 
• Miasto Ełk 
• Powiat Nidzicki 
• Gmina Pisz 

 
W ramach projektu powstał kompleksowy podręcznik regrantingu, obejmujący model 
regrantingu wraz z instrukcją jego stosowania i narzędziami badającymi efektywność społeczną i 
ekonomiczną proponowanych rozwiązań oraz film edukacyjny dotyczący wdrażania regrantingu 
w samorządach powiatowych i gminnych. Podręcznik zawiera wiele praktycznych informacji i 
sprawdzonych rozwiązań dotyczących wdrażania regrantingu, a także wzory dokumentów 
gotowych do zastosowania przez JST. 
 
 
Koordynator: Dorota Stronkowska 
Zespół projektu: Marzena Kacprowicz, Dorota Brewczyńska, Anna Koseska, Tomasz Bruski 
Ekspert zewnętrzny: Tomasz Schimanek 
 
Więcej na stronie: http://regranting.filantropia.org.pl/ 
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AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ” 
"ACTIV 50+ - INSTRUMENTY WSPIERAJĄCE 

 
 
Projekt jest realizowany od: 2013 roku 
Źródło finansowania: Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki  
Partnerzy: Urząd m.st. Warszawy (lider projektu), Akademia Leona Koźmińskiego i Akademia 
Rozwoju Filantropii w Polsce (partnerzy) 
  
Celem projektu jest wypracowanie narzędzi, które przyczynią się do wydłużenia aktywności 
zawodowej osób pracujących po 50 roku życia w województwie mazowieckim oraz pomoc przy 
podnoszeniu ich konkurencyjności na rynku pracy. Jednym z zaplanowanych w projekcie 
narzędzi, za który odpowiedzialna jest Akademia, będzie poradnik polityki zarządzania wiekiem 
w małych i średnich przedsiębiorstwach wraz z filmem promującym zarządzanie wiekiem i 
równość szans ze względu na wiek, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet. Pozostałe narzędzia, 
które przygotowują pozostali partnerzy to test kompetencji dla osób pracujących 50+ oraz 
nawigator przedsiębiorczości dla osób pracujących 50+.  
 
W 2014 roku wstępne produkty z powodzeniem przeszły etap testowania, zostały pozytywnie 
zewaluowane oraz rozpoczęto prace nad ich ostateczną wersją gotową do upowszechniania. 
 
 
Koordynator: Aneta Kapel 
Zespół projektu: Dorota Brewczyńska, Magdalena Matuszewska 
Ekspert kluczowy: Tomasz Schimanek 
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WOLONTARIAT RODZINNY 

 
Program realizowany od: 2013 roku 
Źródło finansowania: Fundacja PZU 
Odbiorcy: organizacje pozarządowe i instytucje publiczne  
z całej Polski; rodziny, które chcą zaangażować się społecznie na rzecz lokalnego środowiska  
Patronat honorowy Małżonki Prezydenta RP, Pani Anny Komorowskiej  
Patroni medialni: TVP1, Samorząd PAP, „Dziennik Polski”, ngo.pl, kampaniespoleczne.pl 
 
Jak wynikało z badania TNS Polska przeprowadzonego w maju 2013 roku -  71%1 Polaków uważa,  
że brakuje im atrakcyjnych inicjatyw społecznych, w które mogliby się zaangażować. 
Jednocześnie najchętniej poświęcaliby swój czas rodzinie, ponieważ jest dla nich najważniejszą 
wartością.2

 

  
W odpowiedzi na potrzeby Polaków Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce wraz z Fundacją PZU 
stworzyła Program „Wolontariat Rodzinny”. Program wystartował  5 grudnia 2013 r.  

Program składał się z dwóch zasadniczych elementów, z których pierwszym był konkurs 
grantowy adresowany do organizacji pozarządowych i instytucji. Dał możliwość stworzenia w 
Polsce konkretnych inicjatyw, w których realizację włączyć mogły się całe rodziny. Sukces I edycji 
konkursu w ramach Programu „Wolontariat Rodzinny” (180 wniosków w konkursie grantowym, 
ponad 1100 chętnych do działania rodzin, 18 zrealizowanych wzorcowych praktyk wolontariatu 
rodzinnego, 189 216 głosów internautów w trakcie realizacji konkursu grantowego) pokazał, jak 
nośną  
i potrzebną w polskim społeczeństwie jest idea wolontariatu rodzinnego. Odpowiedziała ona 
zarówno na chęć zaangażowania Polaków w wolontariat (umożliwiając stworzenie konkretnych 
ofert), jak również na potrzebę spędzania czasu z rodziną w sposób wartościowy. Program 
wzmocnił zaangażowanie i znaczenie rodzin w społecznym działaniu i środowiskach lokalnych.  
 
Program dał przestrzeń działania i rozwoju rodziny jako całości (budowanie wspólnych 
doświadczeń, wzmacnianie wspólnych wartości, definicja lub redefinicja ról w rodzinie) oraz 
poszczególnych jej członków. Ma również istotne znaczenie w edukowaniu młodego pokolenia, 
przekazywaniu pozytywnych wzorców i kształtowaniu w nim postaw obywatelskich. 
 
Program „Wolontariat Rodzinny” to także zainteresowanie opinii publicznej, mediów i ekspertów 
problematyką zaangażowania społecznego rodzin – korzyściami, jakie zaangażowanie to przynosi 
różnym grupom społecznym, jego uwarunkowaniami i przykładami.  
W ramach kampanii społecznej „Zabierz rodzinę na wspólne pomaganie!” powstał spot 
promocyjny, wyemitowany na antenach TVP, animacja „Wirtualne Miasteczko Dobroczynności” 
promująca zaangażowanie na rzecz lokalnego środowiska oraz katalog inspiracji dla rodzinnych 
wolontariuszy (obecnie 58 pomysłów na rodzinny wolontariat), zawierający możliwość 
dodawania nowych pomysłów przez internautów.  
 
Aby rozbudzić społeczną dyskusję dotyczącą idei wolontariatu rodzinnego zorganizowane 
zostały: debata pt. „Nie marnuj czasu z rodziną”, konferencja prasowa w PAP, „Zupełnie inny 
piknik rodzinny!” w Łazienkach Królewskich przy wsparciu firmy PZU (ponad 1200 uczestników), 
stoisko Programu w ramach OFIP, spotkanie podsumowujące Program „Wolontariat Rodzinny”. 

                                                           
1 TNS Polska, Zaangażowanie społeczne Polaków, 2013 r. 
2 CBOS, Rodzina – jej współczesne znaczenie i rozumienie, 2013 r. 
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Powstał także pierwszy w Polsce podręcznik „Wolontariat Rodzinny: Teoria, Praktyka, Trendy” 
oraz publikacja podsumowująca dobre praktyki Programu. 
I edycja Programu „Wolontariat Rodzinny” rozbudziła w polskich rodzinach chęć pomagania  
i świadomość korzyści, które może ono przynieść. Poprzez konkurs grantowy i kampanię 
społeczną uświadomiliśmy Polaków, jak spędzać czas z rodziną w sposób wartościowy i 
pożyteczny, a także zwiększyliśmy wpływ rodzin na ich własne otoczenie. 
 
Koordynator: Magdalena Wachol, Beata Borowiecka 
Nadzór merytoryczny: Paweł Łukasiak 
Współpraca: Katarzyna Kunert, Emilia Dmochowska 
 
Kapituła konkursu grantowego: prof. Anna Giza-Poleszczuk – Prorektor Uniwersytetu 
Warszawskiego, Dariusz Pietrowski – Prezes Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu, Krzysztof 
Więckiewicz – Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego, Paweł Rabiej – Redaktor Naczelny 
Magazynu THINKTANK, Radosław Jasiński – Dyrektor Programowy Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności, Zdzisław Hofman – Prezes Fundacji Rozwoju Wolontariatu, Zofia Dzik – 
Prezes Fundacji Humanites – Sztuka Wychowania, Irena Wóycicka – Sekretarz Stanu w Kancelarii 
Prezydenta RP, Agnieszka Kazimierska – Koordynator ds. Wolontariatu w Fundacji PZU, Izabela 
Rakuć-Kochaniak – Dyrektor Biura Fundacji PZU. 
 
 
Więcej na stronie: www.wolontariatrodzinny.pl 
facebook.com/wolontariatrodzinny 
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KOALICJA „PREZESI-WOLONTARIUSZE 2011”  

Program realizowany od: marzec 2011 r. 
Źródła finansowania: Składki członkowskie od  koalicjantów, 
organizacje pozarządowe i firmy. 
Odbiorcy: Firmy reprezentowane przez Prezesów i Członków 
Zarządów. 
Partnerzy Programu: Inwestycje Społeczne Sp. z o.o., Business 
Centre Club, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, Pracodawcy 
Rzeczpospolitej Polskiej 
Patroni Medialni: CSR.pl, CR Navigator, Personel plus, Biznes Newseria 
 
 
Koalicja Prezesi-wolontariusze 2011 to unikalny projekt promujący społeczne zaangażowanie 
liderów biznesu, którzy osobiście biorą udział w działaniach wolontariackich.  
 
Celem Projektu Koalicja Prezesi-wolontariusze 2011 jest dyskusja na temat społecznego 
zaangażowania wśród liderów biznesu, a także propagowanie postaw i zachowań 
prospołecznych poprzez pokazywanie pozytywnych przykładów prezesów i członków zarządów, 
którzy dzielą się swoim czasem, doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami w ramach akcji 
wolontariackich. 
 
Koalicja Prezesi-wolontariusze 2011 to doskonała przestrzeń dla wszystkich zaangażowanych 
społecznie prezesów i menedżerów firm, która pozwala na wymianę doświadczeń, wzajemną 
pomoc oraz współpracę przy podejmowanych przez firmy inicjatywach społecznie 
zaangażowanych.  
 
Do Koalicji mogą przystąpić prezesi oraz członkowie zarządów, którzy chcą w swojej firmie 
aktywnie promować działania z zakresu społecznego zaangażowania biznesu. Grono Prezesów-
wolontariuszy to doskonała przestrzeń zarówno dla Prezesów, którzy mają już doświadczenie w 
tworzeniu programu wolontariatu pracowniczego, jak również i tych, którzy dopiero szukają 
inspiracji, by zainicjować prospołeczną aktywność wśród swoich pracowników. 
 
 
Koordynator: Agnieszka Łukasik 
Nadzór organizacyjny: Elżbieta Łebkowska 
Nadzór merytoryczny:  Paweł Łukasiak 
 
Więcej na stronie: www.dobrybiznes.info 
https://www.facebook.com/DobryBiznes.Info?ref=hl 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CGYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.undp.org.pl%2F&ei=U3TYT_HsMoHetAaZ58jQDw&usg=AFQjCNHo0YetgT1COxiJ7EE06brWUoH-rA&sig2=7kzF3OdFSZWpbNiFXm-EeA�
http://www.dobrybiznes.info/�
https://www.facebook.com/DobryBiznes.Info?ref=hl�
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ROKU”  
KONKURS O TYTUŁ „DOBROCZYŃCA 

 
 
Program realizowany od: 1997 r. 
Źródła finansowania: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności 
Odbiorcy: firmy, organizacje pozarządowe, organizacje branżowe, media 
Partnerzy programu: 
Fundator Konkursu: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności 
Partnerem Merytorycznym, Opiekunem nowej kategorii konkursowej „Nowe technologie  
w społecznym zaangażowaniu”: Orange Polska 
Audytor procedur konkursowych: Ernst & Young 
Partnerzy Konkursu: Business Centre Club, Konfederacja „Lewiatan”, Pracodawcy RP, United 
Nations Global Compact, Związek Firm Public Relations, Polska Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości oraz FreshMail.  
Partnerzy Gali Finałowej: Hotel InterContinental Warsaw, Brill AV Media 
Patroni medialni: „Forbes”, „Manager”, „Purpose”, „CR Navigator”, Money.pl, wyborcza.biz, 
CSRinfo.org, Ngo.pl, „Businesswoman&life”; OdpowiedzialnyBiznes.pl, 
MarketingPrzyKawie.pl, kampanieSpoleczne.pl, audycja BIZON – Biznes Odpowiedzialny I 
Nowoczesny 
 
W 2014 roku trwała XVII edycja Konkursu, który nieprzerwanie o 1997 roku realizuje misję 
promowania postaw społecznego zaangażowania biznesu wśród polskich przedsiębiorstw – 
zarówno dużych, jak i małych. Jego głównymi celami są: 

• promowanie społecznego zaangażowania i społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw, 

• wyróżnianie firm najbardziej aktywnych społecznie, 
• umożliwianie organizacjom pozarządowym publicznego podziękowania darczyńcom  

i partnerom biznesowym, 
• inspirowanie przedsiębiorców do podejmowania działalności społecznej, 
• informowanie o inicjatywach i programach społecznych realizowanych przez firmy. 

 
 
W 2014 roku firmy mogły być zgłaszane do konkursu w 5 kategoriach: 

• „Projekt społeczny”, (firmy są zgłaszane przez współpracujące z nimi organizacje 
pozarządowe), odrębnie zgłaszane były firmy duże oraz średnie/małe. 

• „Zaangażowanie lokalne”, (firmy mogą być zgłaszane przez Ośrodki Działaj Lokalnie lub 
ich grantobiorców), 

• „Strategia społecznego zaangażowania”, (firmy zgłaszają się same), 
• „Nowe technologie w społecznym zaangażowaniu” (firmy zgłaszają się same), 
•  „Wolontariat pracowniczy” (firmy są zgłaszane przez swoich pracowników – 

wolontariuszy). 
 
W 2014 roku trwała rozpoczęta w ostatnim kwartale 2013 roku XVII edycja Konkursu. W lutym 
zakończyliśmy nabór wniosków zgłoszeniowych, które następnie zostały ocenione przez 
niezależnych ekspertów. Następnie Kapituła Konkursu wybrała laureatów w kategoriach 
„Strategia społecznego zaangażowania firmy” oraz „Zaangażowanie lokalne”, W kategoriach 
„Projekt społeczny”, „Nowe technologie w społecznym zaangażowaniu” i „Wolontariat 
pracowniczy” laureatów wybierali internauci w powszechnym głosowaniu internetowym, które 
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odbyło się w marcu i kwietniu 2014 r. na stronie internetowej www.dobroczyncaroku.pl oraz na 
Facebooku. Najbardziej zaangażowane społecznie firmy zostały nagrodzone na uroczystej Gali 
Finałowej, która odbyła się w maju w Hotelu InterContinental w Warszawie.  
 
Laureaci XVII edycji Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku”: 
 
W kategorii „Projekt społeczny – duża firma” zwyciężyła Nowa Era nominowana przez 
Stowarzyszenie "Towarzystwo Navegadores" za projekt "eduBudzik – Nakręcamy Edukację!" oraz 
kolejny, przeprowadzony w Marokańskiej wiosce Idaougnidif. Pracownicy Nowej Ery zrobili 
remont ośrodka edukacji i aktywizacji zawodowej, następnie go wyposażyli i uruchomili, dzięki 
czemu firma zapewniła dostęp do edukacji dla miejscowych, niepiśmiennych kobiet. W kategorii 
„Projekt społeczny – mała/średnia firma” w tym roku zwyciężyła firma SMAY, nominowana 
przez „Dzieło Pomocy św. Ojca Pio”. Organizacja ta prowadzi projekt mieszkań wspieranych, 
dzięki czemu bezdomne rodziny uczą się samodzielnego prowadzenia domu. Firma SMAY 
wsparła „Dzieło pomocy św. Ojca Pio”, pokrywając koszty utrzymania całego domu. Dzięki temu, 
rodzina przebywająca w mieszkaniu, może tworzyć kapitał wyjściowy, który jest wykorzystywany 
w momencie opuszczenia wspieranego lokalu i rozpoczęcia samodzielnego funkcjonowania.  
 
W kategorii „Wolontariat pracowniczy” laureatem została Stocznia Darłowo M&W. Od 2010 r. 
firma jest Partnerem Strategicznym Darłowskiego Centrum Wolontariatu w ramach Programu 
"Działaj Lokalnie” i realizuje wartościowe akcje społeczne poprzez wolontariat pracowników i ich 
rodzin. Jego głównym celem jest wspieranie i rozwijanie zaangażowania pracowników, w 
szczególności w zakresie sportu i ochrony środowiska. Stocznia Darłowo M&W wzięła udział w 
akcji "Łatwo pomagać", która ma na celu niesienie pomocy chorym dzieciom. Firma wspiera 
również organizacyjnie festyn „Laponia Św. Mikołaja”, organizowany od 5 lat przez Darłowskie 
Centrum Wolontariatu.  
 
Z kolei we wprowadzonej w tym roku kategorii „Nowe technologie w społecznym 
zaangażowaniu”, której opiekunem jest Orange Polska, zwyciężyła Fundacja „All for Planet” 
firmy Allegro, działająca na rzecz promocji ochrony środowiska i edukacji proekologicznej. 
Organizując kampanię „Kręć kilometry, zaparkuj klimatycznie” połączono konkurs indywidualny z 
rywalizacją województw. Uczestnicy, wykorzystując specjalnie przygotowaną aplikację mobilną, 
„zbierali” kilometry pokonywane na rowerze i realizowali zadania konkursowe. Przejechany 
dystans był zapisywany na koncie uczestnika oraz na rzecz wybranego przez niego województwa. 
Te regiony, których mieszkańcy byli najbardziej aktywni w akcji, wygrywały nowe stojaki 
rowerowe od Fundacji „All For Planet”.  
 
W pozostałych kategoriach – „Zaangażowanie lokalne” oraz „Strategia społecznego 
zaangażowania”– zwycięzców wybierali członkowie Kapituły Konkursu. Za strategię społecznego 
zaangażowania Kapituła nagrodziła Tesco Polska za stworzenie spójnej, odpowiedzialnej  
i przemyślanej strategii społecznego zaangażowania firmy. Dzięki uruchomionemu w 2013 roku 
programowi „Oszczędzam. Nie marnuję. Przekazuję” Tesco rozpoczęło współpracę z Bankami 
Żywności, w ramach której nie tylko edukuje, jak ograniczyć marnowanie żywności, lecz także 
przekazuje nadwyżkę żywności potrzebującym. Od października 2013 do końca marca 2014 
program został wdrożony w 22 sklepach Tesco, które przekazały ponad 180 ton żywności. 
Natomiast poprzez program „Tesco dla Szkół – Talent do niemarnowania”, który działa już od 
2002 roku, młodzi ludzie tworzą edukacyjne filmy promujące gospodarowanie żywnością, a ich 
szkoły w nagrodę wyposażane są w nowoczesny sprzęt multimedialny. W ostatniej edycji 
programu powstało aż 587 filmów poruszających ten temat. Z kolei za „Zaangażowanie lokalne” 
Kapituła nagrodziła firmę Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM”. Spółka aktywnie i stale 
angażuje się w działalność na rzecz pomocy potrzebującym, stale wspiera materialnie 

http://www.dobroczyncaroku.pl/�
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przedszkola, szkoły, domy dziecka i instytucje zajmujące się pomocą osobom niesprawnym. O 
niezwykłym zaangażowaniu firmy w życie społeczne mogą świadczyć nagrody i wyróżnienia, m. 
in. w 2009 roku firma otrzymała Kluczborską Basztę za aktywny udział w życiu społecznym, w 
2008 Spółka HYDROKOM po raz kolejny została laureatem konkursu organizowanego przez 
Krajową Radę Gospodarczą, zdobywając tytuł Przedsiębiorstwo Fair Play. 
 
Liczba wniosków złożonych w terminie:  139 wniosków 
Liczba wniosków spełniających kryteria formalne:  131wniosków 
Projekt społeczny – 65 wniosków 
Zaangażowanie lokalne – 14 wniosków 
Strategia społecznego zaangażowania – 24 wnioski 
Nowe technologie w społecznym zaangażowaniu – 8 wniosków 
Wolontariat pracowniczy – 20 wniosków 
 
Członkowie Kapituły XVII edycji konkursu: 

♦  Henryka Bochniarz, Prezydent Konfederacji „Lewiatan”, 
♦ Anna Potocka-Domin, Wiceprezes Business Centre Club, 
♦ Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej,  
♦ Jerzy Koźmiński, Prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, 
♦ Kamil Wyszkowski, Krajowy Przedstawiciel UN Global Compact w Polsce  
♦ Jerzy Karwelis, ekspert rynku mediów, mentor Fundacji Dobra Sieć 
♦ Kazimierz Krupa, Redaktor Naczelny Magazynu Forbes, 
♦ Magdalena Rędziniak, Dyrektor CSR, Orange Polska, 
♦ Wojciech Szeląg, Telewizja Polsat, 

 
W listopadzie 2014 r. wraz z uruchomieniem naboru wniosków zgłoszeniowych rozpoczęliśmy 
XVIII edycję Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku 2015”. 
 
 
Koordynator: Krystyna Jędrzejewska 
Nadzór merytoryczny: Paweł Łukasiak 
Współpraca: Emilia Dmochowska, Katarzyna Korus, Agnieszka Łukasik 
Nadzór finansowy: Tomasz Bruski 
 
Więcej na stronie: www.dobroczyncaroku.pl  
facebook.com/dobroczyncaroku 
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KAMPANIA „JESTEŚMY DZIŚ, JUTRO, ZAWSZE” 

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

http://www.funduszewieczyste.pl/�


31 
 

 

FUNDUSZ WIECZYSTY IM. PAWŁA KRYSZCZYSZYNA 

 
Program realizowany od: 2010 r. 
Źródła finansowania: Microsoft Sp. z o.o., darczyńcy indywidualni 
Odbiorcy: Michał Kryszczyszyn, utalentowani uczniowie i studenci  
z rodzin pracowników Microsoft, utalentowani i niezamożni 
uczniowie i studenci znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej  
lub wymagający wsparcia w ich rozwoju naukowym.   
 
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 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 
 

63 500,00 zł. 

W 2014 r. decyzją Komisji Stypendialnej działającej w ramach Funduszu przyznano 3 stypendia  
w łącznej wysokości 15 500 zł. 
 
Tymon Czernek otrzymał stypendium w wysokości 3 000 zł. Tymon to młody mistrz szachowy, 
który dzięki stypendium ze środków Funduszu może rozwijać swoje umiejętności. Tymon uczy się 
w szkole podstawowej i w ciągu 1,5 roku szkolenia szachowego dołączył do czołówki kraju w 
szachach w swojej kategorii wiekowej. Obecnie jest jednym z niewielu zawodników w swojej 
kategorii wiekowej z II kategorią szachową, jednym z pierwszych, którzy zdobyli ranking FIDE w 
tej kategorii wiekowej. Natomiast w systemie rankingowym Chessarbiter (który zbiera dane ze 
wszystkich krajowych turniejów szachowych) znajduje się na 3 pozycji do lat 8 w szachach 
klasycznych i szybkich. Został włączony do Kadry Narodowej Polski Juniorów i brał udział w 
Mistrzostwach Świata Juniorów w 2013 roku oraz Mistrzostwach Polski Juniorów w 2014 roku. 
Wsparcie pozwoliło mu na dostęp do programów komputerowych, literatury oraz indywidualne 
zajęcia szachowe oraz – przede wszystkim na wyjazdy na turnieje szachowe. 
 
Do Michała Kryszczyszyna, syna Pawła Kryszczyszyna, trafiło stypendium w wysokości 7 500 zł. 
Michał posiada umysł ścisły. Interesuje się zwłaszcza matematyką i informatyką. W ostatnim 
czasie jego zainteresowania poszerzyły się o fizykę i chemię. W 2014 roku rozpoczął naukę w 
Liceum Ogólnokształcącym. Stypendium pozwoliło Michałowi na udział w obozie 
wypoczynkowo-krajoznawczym oraz indywidualnych zajęciach z języka angielskiego. Mógł także 
rozwijać swoje zainteresowania zakupując pomoce naukowe oraz czasopisma. 
 
Dzieci Anny Białobłockiej, pracowniczki firmy Microsoft, które po tragicznej śmierci ojca nagle 
znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji, otrzymały pomoc w wysokości 5 000 zł. Przekazane 
wsparcie finansowe zostało przeznaczone na edukację przedszkolną, fizykoterapię i terapię 
logopedyczną dzieci. 
 
Stypendia zostały przyznane decyzją Komisji Stypendialnej w skład, której wchodzą następujące 
osoby: 

 Narcyz Adamus – Microsoft Sp. z o.o. 
 Iwona Jeznach – Microsoft Sp. z o.o. 
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 Anna Kryszczyszyn – siostra Pawła Kryszczyszyna 
 Henryk Kryszczyszyn – ojciec Pawła Kryszczyszyna 
 Paweł Łukasiak – Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce 

 
 
Koordynator: Karolina Muzal 
Nadzór merytoryczny: Paweł Łukasiak 
 
Komisja Stypendialna: Narcyz Adamus, Iwona Jeznach, Adw. Radosław Skiba, Anna 
Kryszczyszyn, Henryk Kryszczyszyn, Paweł Łukasiak
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FUNDUSZ WIECZYSTY IM. GRAŻYNY GĘSICKIEJ 

 
Program realizowany od: 2010 r. 
Źródła finansowania: darczyńcy indywidualni oraz instytucjonalni 
Odbiorcy: dzieci i młodzież, które są aktywnymi wolontariuszami lub 
inicjują zmiany w swoich społecznościach lokalnych. 
 
Aby podziękować Grażynie Gęsickiej za całokształt działalności  
oraz zachować o Niej pamięć jak najdłużej, przyjaciele  
i współpracownicy utworzyli Fundusz Wieczysty im. Grażyny Gęsickiej 
zarządzany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Fundusz ten 
pozyskuje darowizny, które są przeznaczane na stypendia dla dzieci i młodzieży z małych 
miejscowości i społeczności wiejskich. 
 
W ramach Funduszu realizowany jest konkurs „Młodzieżowy Animator". Celem konkursu jest 
wyrównywanie szans edukacyjnych i poprawa warunków socjalnych dzieci i młodzieży, które są 
aktywnymi wolontariuszami lub inicjują zmiany w swoich społecznościach lokalnych. Konkurs ma 
na celu wyłonienie zaangażowanych społecznie osób, promocję cennych inicjatyw oraz 
aktywizowanie społeczeństwa do budowania dobra wspólnego. Nagrodą w Konkursie jest 
stypendium im. Grażyny Gęsickiej.  
 
Fundusz wieczysty im. Grażyny Gęsickiej jest wolny od wpływów partyjnych i wszelkich 
dylematów politycznych. Wyróżnia go postawa neutralności wobec zagadnień politycznych 
w państwie. Członkowie Rady Funduszu są przedstawicielami różnych dziedzin życia 
społecznego, wszyscy działają z dobrej woli i na rzecz wspólnego dobra, tak jak to kiedyś czyniła 
Grażyna Gęsicka. 
 
 
Koordynator: Karolina Muzal 
Nadzór merytoryczny: Paweł Łukasiak 
 
Rada Funduszu:  Klara Gęsicka, Michał Boni, Henryk Wujec, Jerzy Kwieciński, Barbara Margol, 
Krzysztof Margol, Irena Gadaj, Krystyna Gurbiel, Paweł Łukasiak, Zenon Szacherski, Władysław 
Ortyl, Abp Andrzej Dzięga, Stanisław Ożóg, Dariusz Bajkowski, Ks. Jan Drob, Witold Krochmal, 
Wojciech Arkuszewski, Janusz Zaleski, Tadeusz Wrona, Bogdan Kawałko, Bożena Cebulska, 
Tadeusz Donocik, Sławomir Spaczyński. 
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FUNDUSZ WIECZYSTY IM. OLGI ROK 

 
Program realizowany od: 2012 r. 
Źródła finansowania: darczyńcy indywidualni oraz instytucjonalni 
Odbiorcy: bibliotekarki pracujące w niewielkich miejscowościach 
 
III edycja Konkursu trwała od 5 czerwca do 20 października 2014 r. 
Pierwszym etapem konkursu był nabór wniosków zakończony 31 lipca 2014 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 89 zgłoszeń, w tym 68 w kategorii placówki wieloosobowej i 21 w 
kategorii placówki jednoosobowej. 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. 
 
Zgodnie z nowym regulaminem Kapituła wybrała jedną laureatkę w kategorii „placówka 
biblioteczna jednoosobowa” oraz jedną w kategorii „placówka biblioteczna wieloosobowa”. 
Zdecydowano także, że Kapituła wyróżni 4 osoby, które oprócz dyplomów otrzymały książki 
ufundowane przez Wydawnictwo Czarne.  
 
Decyzją Kapituły laureatką w kategorii placówka jednoosobowa została  
 

• Magdalena Hankiewicz, Gminna Biblioteka Publiczna w Radkowie 
 
Laureatką w kategorii placówka wieloosobowa: 
 

• Magdalena Turska, Gminna Biblioteka Publiczna w Kłodawie 
 
Wyróżnione zostały: 
 

• Marta Bieława, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej 
Górze 

• Grażyna Paździorny, Miejska Biblioteka Publiczna w Dynowie 
• Magdalena Schatt-Skotak, Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Opolu 
• Katarzyna Heród, Miejska Biblioteka Publiczna im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI  

w Oświęcimiu 
 
Nagrody wręczono podczas V Kongresu Bibliotek Publicznych „Cała naprzód!” 20 października  
w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie. Obie laureatki otrzymały stypendia w 
wysokości  
5 tys. zł. m.in.  za stworzenie w swoich bibliotekach miejsc, w których dzieją się rzeczy 
nieprzeciętne. Kongres jest częścią Programu Rozwoju Bibliotek - przedsięwzięcia wspierającego 
biblioteki z małych miejscowości, które prowadzi Fundacja Rozwoju Społeczeństwa 
Informacyjnego. Tegoroczny kongres został objęty honorowym patronatem Małżonki Prezydenta 
RP Pani Anny Komorowskiej oraz patronatami Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Pani 
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Hanny Gronkiewicz-Waltz i Centrum Konferencyjnego Muranów w Muzeum Historii Żydów 
Polskich. 
 
Wszystkie bibliotekarki, które przesłały zgłoszenie do Konkursu otrzymały dyplom i kalendarz. 
 
Stypendium im. Olgi Rok w kategorii bibliotek jednoosobowych (5.000 PLN).  
Nagroda ufundowana przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności 
 
Magdalena Hankiewicz, Gminna Biblioteka Publiczna w Radkowie (woj. świętokrzyskie) 
 Do biblioteki w Radkowie pani Magdalena trafiła 8 lat temu z rodzinnych Katowic, zamieniając 
hipermarketowe półki na regały z książkami. Jedna kobieta, jedyna instytucja kultury w 
najmniejszej pod względem liczby ludności gminie w województwie świętokrzyskim, nie było 
łatwo. A jednak w radkowskiej bibliotece wciąż coś się dzieje: sobotnie warsztaty prowadzone 
przez lokalnych liderów, czytelnia internetowa, galeria Pociąg, piknik z udziałem grupy rycerskiej 
czy konkursy poświęcone zdrowiu i ekologii. Oczywiście, wśród planów na najbliższe lata jest  
więcej miejsca dla czytelników, bardziej przyjazna przestrzeń i nowe rozwiązania techniczne, ale 
– jak pisze pani Magdalena – “mury to nie wszystko”. Nasza laureatka nie wierzy w cuda, tylko 
słucha swoich czytelników, szuka nowych pomysłów i możliwości i… działa! 
 
Stypendium im. Olgi Rok w kategorii bibliotek dwuosobowych i większych (5.000 PLN) 
 
Magdalena Turska, Gminna Biblioteka Publiczna w Kłodawie (woj. lubuskie) 
 Proszę zapamiętać to nazwisko: w zeszłym roku wyróżnienie, w tym roku nagroda główna – pani 
Magdalena idzie jak burza! Z wykształcenia filolożka, po studiach zamieniła Wrocław na Londyn, 
ale w 2007 wygrała konkurs na kierowniczkę biblioteki w Kłodawie i wróciła. Jako kierowniczka 
biblioteki  
i prezeska lokalnego stowarzyszenia Oblicza Kłodawskich Okolic, wspólnie z zespołem zmieniła 
kłodawską bibliotekę w prawdziwe centrum życia lokalnej społeczności. Razem czytają i 
dyskutują o książkach, oglądają i kręcą filmy, a nawet… biegają! Dzięki tym działaniom w 
Kłodawie rośnie nowe pokolenie świadomych obywateli, bez kompleksów, za to z poczuciem 
sprawstwa i odpowiedzialności za dobro wspólne. W swoim wniosku napisała “Nie piszę pod 
szablon, hurraoptymistycznie wychwalając uroki sielskiej wsi, bo czasami jest ciężko, opadają 
skrzydła, a rzeczywistość wydaje się bezbarwna. Myślę, że obecny czas to mój kluczowy moment, 
gdy zaczęłam pojmować, że zapuściłam korzenie w miejscu, które rokuje dalszy mój rozkwit.“. 
 
Niezwykła postać 
 
Olga Rok była Rosjanką od dziecka mieszkającą w Uzbekistanie. Tam ukończyła szkołę 
bibliotekarską  
i poznała swojego przyszłego męża – polskiego Żyda z Zamościa, z którym w 1946 roku 
przeprowadziła się do Polski. Przez wiele lat zajmowała się rodziną, wychowując dzieci i 
prowadząc dom. W tym czasie sama nauczyła się mówić po polsku. Kiedy dzieci podrosły, zgłosiła 
się do urzędu pracy, a ten skierował ją do pracy w jednej z warszawskich bibliotek dla dzieci i 
młodzieży. Choć miała czterdzieści lat była to dla niej pierwsza praca zawodowa. W 1967 r. 
została kierowniczką biblioteki dla dzieci i młodzieży na Służewcu Przemysłowym i przepracowała 
tam kolejnych 20 lat. Jej praca i oddanie bibliotece zostały wyróżnione wieloma nagrodami i 
medalami - organizowała z dziećmi wspólne odrabianie lekcji, teatr marionetkowy, wycieczki, 
spotkania z pisarzami. Jak pisała prasa: „dawała dzieciom to, co dla nich najważniejsze: 
serdeczność i poważne traktowanie dziecięcych problemów”.  
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Dziennik 
 
Przez niemal całe swoje życie Olga Rok pisała dziennik, który jest niezwykłym dokumentem 
ilustrującym, jak codzienność miesza się z wielką polityką, a z każdej jego strony przebija 
empatia, nadzieja i zachwyt pięknem świata.  
Lektura tego dziennika stała się inspiracją dla jej wnuczki – Anny Rok, dla której losy babci to 
historia ogromnej odwagi osoby budującej swoje życie na nowo, nie tylko w nowym kraju 
i w nowym języku, ale także w chwili, kiedy dzieci dorastając opuszczają dom. Z okazji swoich 
trzydziestych urodzin Anna Rok, przy wsparciu rodziny i przyjaciół, postanowiła utworzyć fundusz 
wieczysty imienia swojej babci, zmarłej w 2007 po długiej i ciężkiej chorobie.  
 
 
Koordynator: Karolina Muzal 
Nadzór merytoryczny: Paweł Łukasiak 
 
Rada Funduszu:  Anna Orlikowska - laureatka II edycji Konkursu im. Olgi Rok, dyrektorka 
Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach, Anna Rok - założycielka 
Funduszu Wieczystego im. Olgi Rok, Sylwia Chutnik – pisarka i felietonistka, działaczka 
społeczna, prezeska Fundacji MaMa, Teresa Ogrodzińska – działaczka organizacji 
pozarządowych, prezeska Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, Anna Polus -
  bibliotekarka, wicedyrektorka Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki, Beata Jasiak – 
bibliotekarka, koordynatorka regionalna Programu Rozwoju Bibliotek w Dolnośląskiej 
Bibliotece Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego 
Ewa Rozkosz – bibliotekarka, trenerka, Biblioteka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Rafał Kramza - 
prezes Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego,Paweł Łukasiak - prezes Akademii 
Rozwoju Filantropii w Polsce, Joanna Lempart-Winnicka - kierownik programowy, Polsko-
Amerykańska Fundacja Wolności, Małgorzata Borowska – dziennikarka, trenerka w zakresie 
promocji i kontaktów z mediami, Joanna Olech - z wykształcenia graficzka, autorka książek dla 
dzieci i młodzieży, pisze artykuły o literaturze dziecięcej, 
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ALINY BRODZKIEJ-WALD 

FUNDUSZ WIECZYSTY IM. PROF.  

 
Program realizowany od: 2012 r. 
Źródła finansowania: darczyńcy indywidualni oraz instytucjonalni 
Odbiorcy: autorzy prac doktorskich dotyczących współczesności z dziedziny humanistyki 
obronionych w roku poprzedzającym ogłoszenie kolejnej edycji Konkursu. 
 
Aby upamiętnić życie i zasługi Aliny Brodzkiej-Wald, w 2012 r. powstał Fundusz Wieczysty 
nazwany jej imieniem. Fundusz realizuje cele z obszarów: nauki, edukacji, kultury, ochrony 
zdrowia i pomocy społecznej. Jest wiele powodów, które sprawiły, że Fundusz nosi Jej imię. 
Znaczenia dokonań prof. Aliny 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, 
• 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. 
 
II edycja Konkursu trwała od 2 stycznia do 16 czerwca 2014 r. Pierwszym etapem Konkursu był 
nabór wniosków zakończony 28 lutego 2014 r. Do tego czasu kandydaci przesłali 53 zgłoszenia. 
 
„Praktyki fotograficzne i teksty kultury. Inwersja, metamorfoza, montaż” to tytuł zwycięskiej 
pracy doktorskiej autorstwa Magdalena Szczypiorska-Mutor, nagrodzonej 16 czerwca w II edycji 
Konkursu. Uroczystość poprowadził eseista, scenarzysta i krytyk filmowy - Michał Komar. 
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce i Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza 
nagrodzili trzy prace doktorskie oraz przyznali trzy wyróżnienia.  
 
I nagrodę w wysokości 3500 zł otrzymała Magdalena Szczypiorska-Mutor za pracę pt. Praktyki 
fotograficzne i teksty kultury. Inwersja, metamorfoza, montaż, której promotorem był dr hab. 
Wincenty Cesluk-Grajewski.  
 
II nagrodę (Ex aequo) i po 2000 zł otrzymali:  
Łukasz Pawłowski, za pracę Zamiast epickiej syntezy. Problemy konstruowania rzeczywistości 
społecznej II Rzeczypospolitej w prozie fabularnej lat dwudziestych, obronioną pod opieką prof. 
dr hab. Hanny Gosk oraz Piotr Rosół za Historię uwiedzionego podmiotu w pisarstwie Witolda 
Gombrowicza i Jeana Geneta, której promotorem był dr hab. Andrzej Zieniewicz, prof. UW.  
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Wyróżnienia otrzymali: 
• Marta Brzezińska, za pracę Spektakl-granica-ekran. Mur berliński w filmie niemieckim, 
obroniona na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Promotor: prof. dr 
hab. Andrzej Gwóźdź,  
• Bartłomiej Lis, Normy płciowe a strategie tożsamościowe gejów. Socjologiczna analiza 
tożsamości płciowej mężczyzn homoseksualnych, obroniona na Wydziale Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego, Promotor: dr hab. Stefan Bednarek, prof. UWr 
• Katarzyna Bielińska-Kowalewska,  Filozoficzne koncepcje praktyki i ich społeczno-polityczne 
implikacje w kręgu jugosłowiańskiej grupy „Praxis”, obroniona w Instytucie Filozofii i Socjologii 
PAN, Promotor: prof. dr hab. Stanisław Czerniak 
 
 
Koordynator: Karolina Muzal 
Nadzór merytoryczny: Paweł Łukasiak 
 
Kapituła Konkursu: prof. dr hab. Grażyna Borkowska - kierownik Pracowni Literatury II połowy 
XIX wieku w Polskiej Akademii Nauk i prezes Towarzystwa Literackiego im. Adama 
Mickiewicza, prof. dr hab. Maryla Hopfinger-Amsterdamska - profesor nauk humanistycznych, 
członek Rady Naukowej Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, prof. dr hab.  Jan 
Kordys - profesor nauk humanistycznych, pracownik Instytutu Badań Literackich Polskiej 
Akademii Nauk, prof. dr hab. Marek Zaleski - krytyk literacki, eseista i publicysta, oraz członek 
Rady Naukowej Instytutu Badań Literackich  Polskiej Akademii Nauk, dr Tomasz Żukowski – 
adiunkt w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk 
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FUNDUSZ GWIAZD DOBROCZYNNOŚCI 

 
Program realizowany od: stycznia 2010 r. 
Źródła finansowania: Plebiscyt o tytuł „Gwiazdy 
Dobroczynności” 
Odbiorcy: organizacje społeczne, które współpracują  
z osobami publicznymi 
Partnerzy programu: Wydawnictwo Bauer 
 
Cały dochód z Plebiscytu oraz Balu Charytatywnego „Gwiazdy Dobroczynności” przekazywany 
jest na Fundusz Gwiazd Dobroczynności. 
 
Celem Funduszu Gwiazd Dobroczynności jest wsparcie cennych i wartościowych projektów 
społecznych oraz promocja działań dobroczynnych osób publiczne znanych. Dzięki 
dotychczasowym edycjom Konkursu o tytuł „Gwiazdy Dobroczynności”, naszym partnerom, 
darczyńcom oraz gościom Bali Charytatywnych, Fundusz zasiliło już ponad 500 tys. zł. Fundusz 
Gwiazd Dobroczynności to Fundusz Wieczysty. Oznacza to, że część kwoty przekazywanej na 
Fundusz przeznaczona jest na bieżącą działalność i realizację jego celów społecznych. Część jest 
inwestowana i pomnażana, aby suma przeznaczona na pomoc była jeszcze wyższa.  
Środki Funduszu Wieczystego Gwiazd Dobroczynności, zgromadzone na jego koncie 
przeznaczone zostaną na wsparcie cennych i wartościowych projektów społecznych. Dlaczego 
Fundusz Gwiazd Dobroczynności? Dlatego, że bez Dobroczynnych Gwiazd – osób publicznie 
znanych, których piękne działania na rzecz innych co roku mamy przyjemność nagłaśniać i 
promować, nasz Fundusz nie mógłby powstać. Z tego również powodu decyzyjność w sprawie 
rozdysponowania środków Funduszu chcemy powierzyć Dobroczynnym Gwiazdom – laureatom 
Plebiscytu „Gwiazdy Dobroczynności”. Każdy z Laureatów VI Edycji Konkursu otrzymał czek o 
wartości 5 tys. zł, który przekazał na wybrany przez siebie cel społeczny. 
 
 Wsparcie finansowe podczas VI finału Plebiscytu otrzymały następujące organizacje 
pozarządowe: 
 

1. Fundacja Promocji Kultury Głuchych KOKON – organizacja społeczna wskazana przez 
Pana Andrzeja Piasecznego, laureata Gwiazdy Dobroczynności w kategorii EDUKACJA. 

2. WWF Polska - organizacja społeczna wskazana przez Panią Martynę Wojciechowską, 
laureatkę Gwiazdy Dobroczynności w kategorii EKOLOGIA. 

3. Stowarzyszenie Piękne Anioły – organizacja wskazana przez Pana Pawła 
Małaszyńskiego, laureata Gwiazdy Dobroczynności w kategorii POMOC 
CHARYTATYWNA. 

4. Młodzi Migają Muzykę - organizacja wskazana przez zespół VIDEO, laureata Gwiazdy 
Dobroczynności w kategorii KULTURA. 

5. Amazonki Polski Ruch Społeczny - organizacja wskazana przez Panią Krystyne Koftę, 
laureatkę Gwiazdy Dobroczynności w kategorii ZDROWIE. 

 

 
HISTORIA FUNDUSZU: 

Podczas V edycji Plebiscytu „Gwiazdy Dobroczynności” wsparcie finansowe w postaci 5 tys. zł 
otrzymały organizacje: 
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1. Hospicjum dla dzieci „Alma Spei” – organizacja społeczna wskazana przez Panią 
Małgorzatę Ostrowską-Królikowską, laureatkę Gwiazdy Dobroczynności w kategorii 
Twarz kampanii społecznej.  

2. Fundacja Szkoła Otwartych Serc - organizacja społeczna wskazana przez Panią Agnieszkę 
Cegielską, laureatkę Gwiazdy Dobroczynności w kategorii Darczyńca organizacji 
społecznej. 

3. Stowarzyszenie „Stworzenia Pana Smolenia” – organizacja wskazana przez Pana 
Bohdana Smolenia, laureata Gwiazdy Dobroczynności w kategorii Własna Działalność 
społeczna. 

4. Stowarzysznie im. Leszka Grajka w Swarzedzu - organizacja wskazana przez Panią Halinę 
Benedyk, laureata Gwiazdy Dobroczynności w kategorii Wolontariusz. 

5. Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce - organizacja wskazana przez Panią 
Natalię Kukulską, laureatkę Gwiazdy Dobroczynności w kategorii Strategiczna 
Współpraca  
z Organizacją Społeczną.  
 

Podczas IV edycji Plebiscytu „Gwiazdy Dobroczynności” wsparcie finansowe w postaci 10 tys. 
zł otrzymały organizacje: 
 

1. Polski Komitet Narodowy UNICEF – organizacja społeczna wskazana przez Panią 
Magdalenę Różczkę, laureatkę Gwiazdy Dobroczynności w kategorii Twarz kampanii 
społecznej.  

2. Fundacja „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową”- organizacja społeczna 
wskazana przez Panią Martynę Wojciechowską, laureatkę Gwiazdy Dobroczynności w 
kategorii Zaangażowanie w program społeczny. 

3.  Fundacja Szkoła Otwartych Serc - organizacja społeczna wskazana przez Panią 
Agnieszkę Cegielską, laureatkę Gwiazdy Dobroczynności w kategorii Darczyńca 
organizacji społecznej. 

4. Stowarzyszenie Artystyczne ECCE HOMO – organizacja wskazana przez Pana Jana 
Nowickiego, laureata Gwiazdy Dobroczynności w kategorii Własna działalność społeczna. 

5. Fundacja Spełnionych Marzeń – organizacja wskazana przez Zespół VOLVER, laureat 
Gwiazdy Dobroczynności w kategorii Wolontariusz. 
 

Dzięki uprzejmości firmy DELL, która przekazała laptopy dla organizacji społecznych wskazanych 
przez laureatów – laptopy otrzymały: Polski Komitet Narodowy UNICEF, Fundacja „Na ratunek 
dzieciom z chorobą nowotworową”, Fundacja Szkoła Otwartych Serc, Stowarzyszenie 
Artystyczne ECCE HOMO, Fundacja Spełnionych Marzeń oraz Interwencyjna Placówka 
Opiekuńcza w Otwocku Przy Fundacji Rodzin Adopcyjnych (organizacja społeczna wskazana 
przez Panią Annę Dereszowską, laureatkę Nagrody Specjalnej SHOW). 
 
W latach 2009 – 2011 Fundusz Gwiazd Dobroczynności działał pod nazwą Funduszu „Pozytywka”  
i wspierał edukację i integrację społeczną dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością słuchu. Środki 
Funduszu rozdysponowywane były w corocznych konkursach – Konkursach Grantowych 
„Pozytywka”.  W wyniku dwóch edycji Konkursu Grantowego „Pozytywka”, granty o wartości 10 
tys. zł każdy otrzymało w sumie 10 organizacji pozarządowych z całej Polski. Dzięki temu: 
 

• 128 dzieci z niepełnosprawnością słuchu wzięło udział w zajęciach i warsztatach 
realizowanych w ramach projektów finansowanych przez Fundusz „Pozytywka” 

• 9 uzdolnionych niesłyszących uczniów i studentów otrzymało stypendia naukowe 
• Powstał  pierwszy w Polsce zeszyt edukacyjny dla niesłyszących dwulatków z 

wykorzystaniem znaków języka migowego 
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• Przeprowadzono 319  godzin warsztatów i zajęć specjalistycznych dla dzieci  
z niepełnosprawnością słuchu oraz ich rodzin 

• Zrealizowano 5 filmów edukacyjnych dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością słuchu 
oraz 3 filmy edukacyjne dla dzieci z niepełnosprawnością słuchu dotyczących 
bezpieczeństwa w Internecie 

• 8 dzieci w wieku 1, 5 -7 lat, po wszczepie implantu ślimakowego, zostało objętych 
indywidualną rehabilitacją słuchu i mowy 

• 20 niesłyszących nastolatków wzięło udział w warsztatach fotograficznych, zakończonych 
wystawą „Fotografia w ciszy” 

• Powstał pierwszy w Polsce słownik „Piłka Nożna” Słowniczek polsko-migowy, migowo-
polski 

• Odbył się specjalny koncert dla 200 osobowej niesłyszącej publiczności 
• Nakręcono 7 filmów instruktażowych dla rodziców niesłyszących dzieci 
• Odbył się 1 przegląd filmów nakręconych przez niesłyszącą młodzież i opracowano mini 

słownik polskiego języka migowego w celu popularyzacji filmów powstałych w trakcie 
warsztatów filmowych 

 
 
Koordynator: Aleksandra Brzozowska 
Nadzór organizacyjny: Elżbieta Łebkowska 
Nadzór merytoryczny:  Paweł Łukasiak 
 
Współpraca: Wydawnictwo Bauer 
Członkowie kapituły/ rad programu: 
W Kapitule zasiadają przedstawiciele świata mediów, przedsiębiorców oraz organizacji 
pozarządowych, którzy cieszą się autorytetem i społecznym zaufaniem.  
Edward Miszczak, Dyrektor Programowy Telewizji TVN 
Agata Młynarska, Dziennikarka telewizyjna, wydawca portalu onaonaona.com  
Anna Popek, Dziennikarka Programu 2 Telewizji Polskiej 
Nina Terentiew, Dyrektor Programowy Telewizji Polsat  
Jerzy Koźmiński - Prezes Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności 
Paweł Łukasiak-  Prezes Zarządu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce 
Piotr Pawłowski - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji 
Jerzy Karwelis- Mentor Fundacji Dobra Sieć 
Ewa Wojciechowska – Dziennikarka, wydawca portalu ewawojciechowska.pl 
Krystyna Aldridge-Holc – Prezes Fundacji Polsat 
Bożena Walter – Prezes Fundacji TVN „Nie jesteś sam” 
Monika Krokiewicz - Wydawca pism luksusowych Wydawnictwa Bauer 
 
Więcej na stronie: www.gwiazdydobroczynnosci.pl 
gwiazdydobroczynnosci/facebook.pl 
 
 

 

 

 

http://www.gwiazdydobroczynnosci.pl/�
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IM. AGNIESZKI I ANDRZEJA 
FUNDUSZ WIECZYSTY  

WRÓBLEWSKICH, W RAMACH 
KTÓREGO ORGANIZOWANY JEST PROGRAM 
STYPENDIALNY „AGRAFKA” 
 
 
Program realizowany od: 2000 r. 
Źródła finansowania: odsetki od kapitału żelaznego Funduszu Celowego Agrafka 
ufundowanego przez Michała Kotta i Funduszu Stypendialnego Rodziny Wróblewskich, 
darowizna od Fundacji Agory, a także kwoty przekazane przez darczyńców indywidualnych.  
 Odbiorcy: młodzież z terenów objętych działaniem lokalnych organizacji partnerskich, 
utalentowana w określonych dziedzinach (ścisłych, humanistycznych i artystycznych), 
posiadająca trudną sytuację materialną, przede wszystkim mieszkająca w małych 
miejscowościach. 
Partnerzy Programu: Fundusze Lokalne, Ośrodki „Działaj Lokalnie” 
Program Stypendialny "Agrafka" realizowany jest we współpracy z lokalnymi organizacjami 
partnerskimi Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, które nominują kandydatów do 
stypendium, a następnie monitorują sposób jego wykorzystania. Program wspiera wybitnie 
utalentowaną młodzież z miejscowości, w których występują problemy bezrobocia i 
marginalizacji, a dostęp do instytucji edukacyjno-kulturalnych jest mocno ograniczony.  
 
 
Od początku realizacji Programu przyznaliśmy 326 stypendiów na łączną sumę 785 500,00 zł  
W 2014 roku ze stypendium korzystali stypendyści wybrani na rok szkolny 2013-2014. 
Stypendyści pochodzą z obszaru działania lokalnych organizacji partnerskich. Organizacje te, na 
podstawie podpisanych z młodymi ludźmi umów, co miesiąc wypłacają stypendia w wysokości 
300 zł i utrzymują stały kontakt ze stypendystami, zbierając informacje o ich osiągnięciach.  
 
W ciągu minionego roku szkolnego 2013/2014, stypendyści „Agrafki” poszerzyli swoją wiedzę 
oraz nabyli nowe kompetencje. Chęć do nauki, a także ogromne zaangażowanie we własny 
rozwój mają odbicie nie tylko w doskonałych wynikach w nauce, ale również w ilości zdobytych 
przez stypendystów nagród. Wielu z nich uczestniczyło w konkursach i turniejach na szczeblu 
ogólnopolskim lub międzynarodowym. Brali także udział w olimpiadach przedmiotowych i 
zdobywali tytuły finalistów. Na szczególną uwagę zasługuje dziesięcioletnia Lidia Czarnecka, 
trzykrotna mistrzyni szachowa województwa warmińsko-mazurskiego. W 2013 roku grała w 
finale Mistrzostw Polski.  
 
Osiągnięty wynik pozwolił jej zagrać w Mistrzostwach Europy w Czarnogórze oraz Mistrzostwach 
Świata w Bahrajnie. Lidia osiąga także bardzo wysokie wyniki w nauce i jest aktywnym członkiem 
społeczności szkolnej. Stypendium pozwoliło jej pokryć koszty związane udziałem w turniejach i 
dalej rozwijać talent. W przyszłości chciałaby dzielić się pasją z innymi i zostać trenerem 
szachowym.  
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Większość stypendystów Agrafki to osoby wybitnie utalentowane w dziedzinie nauk 
artystycznych, humanistycznych, ścisłych, które osiągnęły w minionym roku szkolnym bardzo 
wysokie średnie. 
W sierpniu 2014 r. Komisja Stypendialna wybrała spośród 59 kandydatów nominowanych przez 
organizacje partnerskie 12 stypendystów. Wśród nich znalazł się m.in. Adrian Akerman, którego 
pasją jest informatyka, a w szczególności algorytmika. Z sukcesami bierze udział w olimpiadach  
i konkursach informatycznych. Mimo młodego wieku Adrian już rozwija swój autorski projekt  
z dziedziny data miningu oraz pracując jako wolontariusz tworzy oprogramowanie dla gdyńskiej 
fundacji. 
 
Koordynator: Emilia Dmochowska 
Nadzór merytoryczny: Paweł Łukasiak, Tomasz Bruski, Iwona Olkowicz 
 
Członkowie Komisji Konkursowej: Członkowie komisji: Elżbieta Łebkowska, Tomasz Bruski- 
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Sylwia de Latour- Polpharma, Anna Smółka- 
Specjalista ds. Public Relations, Joanna Szczęsna- Dziennikarka Gazety Wyborczej, Agnieszka 
Wróblewska. 
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ZARZĄDZANIA FINANSAMI NA RZECZ 
DOBRZE INWESTUJ W DOBRO! NOWE HORYZONTY 

DOBRA WSPÓLNEGO 
 
 
Program realizowany od: 2014 r. 
Źródła finansowania: Narodowy Bank Polski, Akademia Rozwoju 
Filantropii w Polsce 
Odbiorcy: organizacje pozarządowe, jednostki samorządu 
terytorialnego, osoby indywidualne 
 
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim 
zrealizowała w 2014 r. projekt pt. „Dobrze inwestuj w dobro! II edycja. Racjonalne zarządzanie 
finansami w organizacjach pozarządowych”. Celem projektu był wzrost wiedzy wśród 
organizacji pozarządowych w Polsce i samorządów lokalnych na temat zarządzania finansami, 
pozyskiwania źródeł finansowania oraz optymalizacji kosztów zarządzania organizacjami. 
Dlaczego skierowaliśmy ten projekt do organizacji pozarządowych, a równocześnie do 
samorządów? Ponieważ lokalnie działające organizacje i samorządy to naturalni partnerzy, 
którzy działają razem na rzecz dobra wspólnego.  
 
Tematyka projektu była skupiona wokół następujących zagadnień: 
 

• budżetowanie projektów społecznych 
• racjonalne gospodarowanie finansami i budowanie rezerw finansowych 
• procedury, wskaźniki i kryteria dotyczące wyboru instytucji zarządzającej finansami 

organizacji 
• unikanie ryzyka związanego z zawieraniem umów finansowych, wysoko 

oprocentowanych, krótkoterminowych pożyczek oraz z korzystaniem z usług 
finansowych, które nie podlegają szczególnemu nadzorowi państwa 

• procedury budowania i zarządzania funduszami wieczystymi 
• standardy postępowania profesjonalnej i rzetelnej organizacji pozarządowej 

 
 
W etapie eksperckim pięcioosobowa Grupa Ekspertów powołana przez Akademię opracowała 
pakiet materiałów dydaktycznych, które posłużyły realizacji działań w etapie szkoleniowym 
projektu. 
 
 
Członkami Grupy Eksperckiej byli: 
 

• dr Ewa Balcerowicz, Fundacja CASE 
• Agnieszka Gamdzyk, Biuro Rachunkowe SUPERATA 
• dr Jakub Kosowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 
• dr Tomasz Perkowski, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej 
• Tomasz Schimanek, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce 

 
W terminie kwiecień- czerwiec 2014 r. zostały opracowane materiały w celu przeprowadzenia 
rekrutacji na 10 Lokalnych Trenerów – przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy 
odpowiednio przygotowani merytorycznie, przeprowadzili cykl lokalnych spotkań warsztatowych 
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dla kolejnych organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych oraz lokalnych liderów. 
Tematyka spotkań warsztatowych dotyczyła m.in. racjonalnego zarządzania finansami w 
organizacjach pozarządowych, zarządzania i gromadzenia środków, rachunkowości, systemu 
finansowo-księgowego, a także sprawozdawczości. 
 
 
Koordynator: Krystyna Jędrzejewska, Karolina Muzal 
Nadzór merytoryczny: Paweł Łukasiak 
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Promujemy 
działalność społeczną 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



47 
 

 

SPOŁECZNIK ROKU TYGODNIKA NEWSWEEK 
POLSKA 

 
Program realizowany od: 2009 
Źródła finansowania: Polsko-Amerykańska Fundacja 
Wolności.  
Organizator: Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o., 
wydawca tygodnika „Newsweek Polska” 
Odbiorcy: organizacje pozarządowe, osoby działające 
społecznie 
Partnerzy programu: Partner Główny Konkursu Polsko - Amerykańska Fundacja Wolności.  
 
Celem konkursu jest pokazywanie aktywności osób indywidualnych (liderów społecznych)  
i stojących za nimi organizacji w zmaganiu się z różnymi społecznymi problemami, 
nagłaśnianie przykładów pro obywatelskich postaw brania spraw we własne ręce. 
 
W 2014 roku konkurs był organizowany w dniach od 10 czerwca sierpnia do 17 października 
2014r. Do konkursu nadesłano 82 wnioski. 

 
Nagrody tygodnika Newsweek Polska wręczono 14 października w „Skwerze – filii Centrum 
Artystycznego Fabryka Trzciny”, podczas gali podsumowującej lokalne projekty realizowane  
w ramach VIII edycji programu „Działaj Lokalnie”. Gośćmi specjalnymi wydarzenia byli Szef 
Kancelarii Prezydenta RP Minister Jacek Michałowski oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Pracy i Polityki Społecznej Radosław Mleczko.  
 
Piotr Bystrianin, prezes Fundacji Ocalenie odebrał z rąk Tomasz Lisa statuetkę „Społecznika Roku 
2014”. Oprócz nagrody głównej Kapituła konkursu przyznała wyróżnienia dla Doroty 
Komornickiej, Prezes Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika oraz Mirosława Kaźmierczaka, 
emerytowanego nauczyciela i trenera  Klubu „Spartanie”.  
 
Piotr Bystrianin, pomógł prawie 3000 osób z 50 krajów. Od 2011 roku w stworzonym przez niego 
Centrum Pomocy Cudzoziemcom, imigranci mogą liczyć na darmową, specjalistyczną pomoc 
psychologiczną, prawną, mieszkaniową, zawodową, mogą się również uczyć polskiego na 
specjalnie organizowanych, bezpłatnych kursach. Prezes Fundacji Ocalenie zrealizował wiele 
projektów, których głównym celem była integracja cudzoziemców i społeczeństwa polskiego 
m.in. Q-Integracji, Warszawskie Warsztaty Wielokulturowe, Międzykulturowe Szkolenie 
Wolontariuszy. Przeciwdziała dyskryminacji imigrantów, wspiera integrację międzykulturową i 
propaguje mądrą walkę z trudnościami, jakie dotykają obcokrajowców w Polsce. 
 
W skład Kapituły Konkursu weszli: 
 
Tomasz Lis, Redaktor Naczelny tygodnika Newsweek Polska  
Jerzy Koźmiński, Prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 
Paweł Łukasiak, Prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce 
Bożena Walter, Prezes Fundacji TVN „Nie jesteś sam” 
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Przemysław Radwan-Röhrenschef, Dyrektor Generalny Stowarzyszenia Szkoła Liderów 
Jan Kuroń, kucharz, wnuk Jacka Kuronia 
Michał Rusinek, wykładowca, tłumacz, pisarz, były sekretarz Wisławy Szymborskiej 
Renata Kim, szefowa działu „Społeczeństwo” tygodnika Newsweek Polska 
 
 
Koordynator: Emilia Dmochowska 
Nadzór merytoryczny: Paweł Łukasiak 
Współpraca: Dorota Brewczyńska, Tomasz Bruski 
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE 
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KONTAKT 

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

 


	UO AKADEMII
	UJAK ZMIENIAMY ŚWIAT?
	Aktywizujemy społeczności lokalne
	/UDZIAŁAJ LOKALNIE
	UKONKURS GRANTOWY „AKTYWNA BIBLIOTEKA”
	/ULOKALNE PARTNERSTWA POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI
	/UV4 COMMUNITY FOUNDATION MATURITY PROGRAM
	/UPROGRAM „AGRAFKA AGORY”
	/U„REGRANTING JAKO SPOSÓB ZWIĘKSZANIA ZAKRESU, SKALI I EFEKTYWNOŚCI REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W GMINIE I POWIECIE”
	/U"ACTIV 50+ - INSTRUMENTY WSPIERAJĄCE AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ”
	/UWOLONTARIAT RODZINNY

	Wspieramy społeczne zaangażowanie biznesu
	UKOALICJA „PREZESI-WOLONTARIUSZE 2011”
	/UKONKURS O TYTUŁ „DOBROCZYŃCA ROKU”

	Rozwijamy nowoczesną filantropię
	UKAMPANIA „JESTEŚMY DZIŚ, JUTRO, ZAWSZE”
	/
	/UFUNDUSZ WIECZYSTY IM. OLGI ROK
	/UFUNDUSZ WIECZYSTY IM. PROF.  ALINY BRODZKIEJ-WALD
	UFUNDUSZ GWIAZD DOBROCZYNNOŚCI
	/UFUNDUSZ WIECZYSTY  IM. AGNIESZKI I ANDRZEJA WRÓBLEWSKICH, W RAMACH KTÓREGO ORGANIZOWANY JEST PROGRAM STYPENDIALNY „AGRAFKA”
	/UDOBRZE INWESTUJ W DOBRO! NOWE HORYZONTY ZARZĄDZANIA FINANSAMI NA RZECZ DOBRA WSPÓLNEGO

	Promujemy działalność społeczną
	USPOŁECZNIK ROKU TYGODNIKA NEWSWEEK POLSKA

	USPRAWOZDANIE FINANSOWE
	UKONTAKT

