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Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. Raport roczny 2020

Drodzy Państwo,

rozwijanie nowoczesnej filantropii, nagradzanie społecznego zaangażowania 
osób i firm oraz finansowanie niezwykłych projektów lokalnych w całej Polsce 
to nasze główne cele. Realizujemy je dzięki naszym programom i współpracy 
z partnerami z Polski i zza granicy. W ciągu 20 lat stworzyliśmy ekosystem 
wsparcia filantropii i aktywności społecznej w Polsce. 

Przywróciliśmy przedwojenną tradycję funduszy wieczystych i promujemy 
kapitały żelazne. Dzięki temu powstał m.in. program stypendialny „Agrafka”, 
fundusz im. prof. Aliny Brodzkiej – Wald, Pawła Kryszczyszyna, Olgi Rok 
czy Grażyny Gęsickiej. Akademia stała się również partnerem Funduszu 
Wieczystego im. Piotra Pawłowskiego.

Dzięki wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności od 2000 roku 
budujemy Sieć Ośrodków Działaj Lokalnie i wspieramy aktywność obywa-
telską. Ponad 12.000 lokalnych projektów, zrealizowanych do tej pory, jest 
najlepszym dowodem skuteczności programu „Działaj Lokalnie”. 

Od 2008 roku realizowany przez nas jest także Program „Lokalne Partnerstwa 
PAFW”, w którym opracowaliśmy unikalną metodę animacji społeczności 
lokalnych. W trakcie sześciu edycji zawiązało się 45 partnerstw i 3 start-upy 
na rzecz dobra wspólnego, których działania objęły teren 97 gmin.

W konkursie o tytuł „Dobroczyńca Roku” nagradzamy firmy, fundacje i koali-
cje firm, dla których dobroczynność jest jednym z priorytetów prowadzenia 
biznesu. Dzięki Koalicji Liderzy Pro Bono opracowaliśmy pierwszą w Polsce 
kartę wolontariatu pracowniczego i pracujemy nad certyfikatem jakości tej 
formy zaangażowania pracowników. 

Tytuł „Gwiazdy Dobroczynności” przyznajemy osobom znanym, które ze swej 
rozpoznawalności i popularności tworzą narzędzie do pomagania, ratowania 

Słowo wstępu
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życia i zmieniania świata na lepsze. Razem z tygodnikiem Newsweek Polska 
przyznajemy tytuł „Społecznik Roku” wyjątkowym ludziom, nieobojętnym na 
krzywdę drugiego człowieka. 

We współpracy z The Funding Network rozpropagowaliśmy nowatorski 
model lokalnej filantropii, jakim jest giving circle. Dzięki pomocy Fundacji 
C.S.Motta wspieramy fundusze lokalne w Europie (program Global Challenges 
Local Solutions); rozwijamy filantropię ponad granicami za pośrednictwem 
Transnational Giving Europe.

Nasze oddolne i ogólnopolskie działania odegrały znaczącą rolę w budowaniu 
społeczeństwa obywatelskiego i sektora organizacji pozarządowych w Polsce. 
Patrzymy w przyszłość i chcemy aktywnie przeciwdziałać kryzysowi klima-
tycznemu, między innymi poprzez wspieranie idei kawiarenek naprawczych 
i współpracę z WWF.

Jak nasza aktywność wyglądała w minionym, 2020 roku, można dowiedzieć 
się z lektury naszego raportu, do której serdecznie zapraszamy!

Słowo wstępu

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.
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Stan na rok 2020:
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, Alicja Szczutowska, Paweł Zań, Anna Weksej. 

Więcej na stronach:
https://www.filantropia.org.pl/
https://www.facebook.com/AkademiaRozwojuFilantropiiwPolsce

PROGRAMY

https://www.facebook.com/AkademiaRozwojuFilantropiiwPolsce 
https://www.filantropia.org.pl/
https://www.facebook.com/AkademiaRozwojuFilantropiiwPolsce
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Działaj Lokalnie
Dlaczego to robimy?
„Działaj Lokalnie” to program Polsko-Amerykańsiej Fundacji Wolności który 
zachęca mieszkańców małych społeczności do wspólnego działania, urucha-
miania 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 mia-
nownikiem 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 spo-
łeczności na terenach wiejskich i w małych miastach poprzez projekty oby-
watelskie, 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 
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konkursach) – możliwa jest realizacja jedynego w Polsce programu granto-
wego, w którym decyzje o przyznaniu dotacji podejmowane są przez lokalne 
komisje.

Przy finansowym i merytorycznym wsparciu za pośrednictwem 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 zreali-
zowanych. 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, organiza-
cje i grupy nieformalne mogą na bieżąco uzyskiwać informacje o konkursach 
grantowych, ogłaszanych przez ogólnopolskie organizacje i firmy.

Aby umożliwiać Ośrodkom Działaj Lokalnie wymianę doświadczeń, organi-
zujemy spotkania, konferencje i seminaria. Zachęcamy je do promowania 
osiągnięć swoich grantobiorców poprzez organizację lokalnych edycji konkur-
su „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 pomię-
dzy Ośrodkami oraz organizujemy webinaria i spotkania online. Wspieramy 
również ich działalność fundraisingową.

Działaj Lokalnie
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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 o jak najlepsze wykorzystanie powierzonych środków, 
transparentność procedur, rzetelny monitoring i rozliczenie 
prowadzonych działań. Budowany jest kapitał społeczny oparty 
na zaufaniu partnerów i obywateli.

Fundator programu:
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Osoby rozwijające program:
Koordynator: Paweł Zań
Nadzór merytoryczny: Paweł Łukasiak
Współpraca: Stanisław Głąbski, Alicja Szczutowska, 
Anna Weksej, Tomasz Schimanek,  
Dorota Brewczyńska, Tomasz Bruski.

Więcej na stronach:
http://dzialajlokalnie.pl/
https://www.facebook.com/DzialajLokalnie

http://dzialajlokalnie.pl/ 
https://www.facebook.com/DzialajLokalnie 
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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, insty-
tucjami 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 przepro-
wadzono 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 populary-
zacji 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 syner-
gię 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 skierowa-
ne do społeczności lokalnych.
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Nowa Idea
Program Lokalne Partnerstwa PAFW jest wyjątkowym programem granto-
wym, 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.

Jak chcemy to osiągnąć ?
Do wzięcia udziału w programie Lokalne Partnerstwa PAFW zostają zapro-
szone 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 bene-
ficjentów 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 rozpoczęła się w 2020 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

Stowarzyszenie 
Centrum Technologii 
Informacyjnych e-Misja

Płużnicka 
Współdzielnia

Płużnica 80 000,00 zł

Stowarzyszenie 
im. Lady Sue Ryder 
w Niepołomicach

ZaPuszczamy 
Korzenie II

Niepołomice 59 920,00 zł

Stowarzyszenie Gołdapski 
Fundusz Lokalny

„Kultura dla 
przestrzeni”

Gołdap 80 000,00 zł
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Lokalne Partnerstwa PAFW

Nazwa Organizacji Tytuł projektu Gmina/y Kwota dotacji

Miejski Dom Kultury im. 
Franciszka Chruściela 
w Ornecie

Pomysłownia 
Ornety

Orneta 80 000,00 zł

Stowarzyszenie Wsi 
Bukowiec „Działajmy 
Razem”

TV na MUR BETON Międzyrzecz 60 000,00 zł

Start-up granty w ścieżce głównej (4 gminy):

W ścieżce pilotażowej przyznano 4 start-up granty:

Nazwa Organizacji Tytuł projektu Gmina/y Kwota dotacji

Lokalna Grupa Działania 
Partnerstwo Ducha Gór

MAPY PAMIĘCI, 
PAMIĘĆ NA 
MAPACH.

Janowice 20 000 zł

Grupa Inicjatywna 
Baranówko

Budujemy MOSTy Mosina 20 000 zł

Stowarzyszenie 
Wspierania Rozwoju 
Gospodarczego Ziemi 
Świeckiej „Inkubator 
Przedsiębiorczości”

Kociewskie tradycje Dragacz 20 000 zł

Towarzystwo Przyjaciół 
Ziemi Włodawskiej

Wspólna Włodawa Włodawa 20 000 zł

Nazwa Organizacji Tytuł projektu Gmina/y Kwota dotacji

Stowarzyszenie Działań 
Kreatywnych ArteWeda

Czego nam trzeba? 
- działamy!

Lądek Zdrój 20 000 zł

Stowarzyszenie Działań 
Lokalnych Spichlerz

Wioska tematyczna 
„Spichlerz 
tajemnic”

Gaszowice 20 000 zł

Lokalna Grupa Działania 
Brama na bagna

Kalejdoskop 
Tradycji 
Szumowskich

Szumowo 20 000 zł

Fundacja Dziedzictwo 
Przyrodnicze

„Dziedzictwo 
Przyrodnicze to 
nasza wspólna 
sprawa”

Fredropol 20 000 zł



14 / 44

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. Raport roczny 2020

Fundator programu:
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Osoby rozwijające program:
Koordynator: Emilia Dmochowska
Nadzór merytoryczny: Paweł Łukasiak
Współpraca: Stanisław Głąbski, Katarzyna Kunert,  
Tomasz Schimanek, Dorota Brewczyńska, Tomasz Bruski

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

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.

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


15 / 44

Global Challenges 
Local Solutions 
Dlaczego to robimy?
Samoorganizujące się społeczności wspierane przez lokalne 
organizacje filantropijne są kluczem do rozwiązywania problemów 
naszych społeczeństw i poprawy jakości życia.

Nawet największe, najbardziej kluczowe 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 wykorzy-
stują zasoby, ale także kanalizują kapitał społeczny i zapewniają społeczne 
przywództwo na rzecz zmiany. Naszym celem jest zbudowanie sieci niezależ-
nych 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 roz-
wiązywaniu problemów związanych z realizacją Celów Zrównoważonego 
Rozwoju. Jesteśmy głęboko przekonani, że społeczności lokalne powinny 
odgrywać kluczową rolę w procesie rozwiązywania problemów globalnych. 
Niemożliwe jest rozwiązanie globalnych problemów, opisanych w Celach 
Zrównoważonego Rozwoju  (tj. zmniejszanie ubóstwa we wszystkich jego 
formach i wszędzie, zapewnienie włączającej i sprawiedliwej edukacji 
wysokiej jakości oraz promowanie możliwości uczenia się przez całe życie dla 
wszystkich, uczynienie miast i osiedli ludzkich bezpiecznymi, odpornymi,  
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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.

Nowa Idea
Ponadto, Fundusz GCLS ma na celu:

 ◗ promować ideę filantropii lokalnej;

 ◗ tworzyć bazy dobrych praktyk służących wdrażaniu lokalnych rozwią-
zań będących odpowiedzią na globalne wyzwania nawiązujące do Celów 
Zrównoważonego Rozwoju. 

 ◗ zorganizować europejską kampanię edukacyjną, która pokaże, że problemy 
i projekty związane z Celami Zrównoważonego Rozwoju są w każdej społeczno-
ści i będzie uczyć, 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 finanso-
we wsparcie lokalnych działań związanych z realizacją Celów Zrównoważonego 
Rozwoju. 

 ◗ zorganizowanie europejskiej kampanii edukacyjnej pokazującej, że 
problemy i projekty związane z Celami Zrównoważonego Rozwoju są w każdej 
społeczności oraz uczącej, jak sobie z nimi radzić.

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 150 osób każdego miesiąca.

http://www.localsolutionsfund.org
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Darczyńca programu:
The Charles Stewart Mott Foundation

Osoba rozwijająca program:
Kaja Petryka-Siemiończyk  / Paulina Kamyk

Więcej na stronach:
https://www.localsolutionsfund.org/
https://www.facebook.com/GlobalChallengesLocalSolutions

Katalog 
wartości 
programu:

Zrównoważony rozwój

Dbałość o środowisko  

Odpowiedzialność  

Partnerstwo  

Oddolność działań 

Innowacyjność

Global Challenges Local Solutions

https://www.localsolutionsfund.org/
https://www.facebook.com/GlobalChallengesLocalSolutions
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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 użyt-
ku w miarę możliwości przetwarzają na inne wartościowe przedmioty (upcy-
kling). Ograniczają w ten sposób ilość odpadów, która trafia na wysypiska.

Nowa Idea 
Celem programu „NaprawiaMY z Veolią” jest twórcze rozwijanie idei kawiare-
nek naprawczych (repair cafe), a także promocja idei zero waste i gospodarki 
o obiegu zamkniętym (circular economy). 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!
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NaprawiaMY z Veolią

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. 

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.

Darczyńca programu:
Fundacja Veolia

Ambasador:
Odeta Moro

Osoba rozwijająca program:
Emilia Dmochowska

Więcej na stronach:
https://www.kawiarenkinaprawcze.pl/
https://www.facebook.com/KawiarenkiNaprawcze

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

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.

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. Raport roczny 2020
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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 współ-
pracy 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.

Konkurs o tytuł  
„Dobroczyńca Roku” 
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Nowa Idea 
„Dobroczyńca Roku” jest najstarszym tego typu konkursem, który niezmien-
nie, 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 kor-
poracji (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 do-
świadczenia i stara się nie dzielić, tylko pokazywać, że dobro jest 
jedno - bez względu na wielkość firmy i wydatków 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 charaktery-
zują się wszechstronnym zaangażowaniem w projekty społeczne, nieograni-
czającym się wyłącznie do przekazywania środków finansowych. 

W 2020 roku zakończyła się XXIII edycja Konkursu, która była realizowana 
w trudnym czasie pandemii wirusa Covid-19. Hasło tej edycji brzmiało: „Czas 
współpracy, czas działania!”. Nagradzamy firmy, które współpracują i wspie-
rają organizacje pozarządowe, liderów i aktywnych obywateli. W 2020 roku 
był to czas wyjątkowej współpracy – w bardzo trudnych warunkach panującej 
epidemii. 

Zgłoszonych wniosków: 91 

Wnioski spełniające kryteria 
formalne: 73

Edukacja: 16 wniosków

Ekologia: 2 wnioski

Pomoc społeczna: 24 wnioski 

Rozwój lokalny: 13 wniosków 

Fundacja korporacyjna: 12 wniosków  

Sport: 6 wniosków

Zdrowie: 18 wniosków
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Laureaci:

ROZWÓJ LOKALNY 

Mondi Świecie SA 

FUNDACJA KORPORACYJNA 

Fundacja LPP 

EDUKACJA 

Mała i średnia firma: Little Frog 

Duża firma: Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA 

EKOLOGIA 

Duża firma: PwC Polska 

POMOC SPOŁECZNA 

Mała i średnia firma: Wena – Biuro Rachunkowe Maria Jaśkiewicz-Marciniak 

Duża firma: FM Logistic 

SPORT 

Mała i średnia firma: LigiHalowe.pl s.c. A. Świerzewski, B. Gendera 

Duża firma: Citi w Polsce 

ZDROWIE 

Mała i średnia firma: Provalliance Poland Sp. z o.o. 

Duża firma: Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA 

Kapituła Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku” nie mogła pozostać obojętna na 
tę niecodzienną sytuację i postanowiła docenić pozytywne reakcje darczyńców 
na bieżące wydarzenia. W związku z tym inicjatywom partnerskich firm na 
rzecz walki z pandemią zostały dodatkowo przyznane wyróżnienia „Społecznie 
zaangażowani w walce z epidemią COVID-19”.

Wyróżnienia „Społecznie zaangażowani w walce z epidemią Covid-19” 

 ◗ Jesteśmy razem. Pomagamy! 

 ◗ #niezwalniajmy 

 ◗ Ekspercipomagaja.pl

 ◗ Warsaw Genomics 

 ◗ Biznes Szpitalom 

 ◗ Wzywamy Posiłki

Jesienią 2020 rozpoczęły się przygotowania do kolejnej, XXIV edycji Konkursu.

Konkurs o tytuł „Dobroczyńca Roku” 
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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

Osoba rozwijająca program:
Emilia Dmochowska

Więcej na stronach:
https://www.dobroczyncaroku.pl/
https://www.facebook.com/DobroczyncaRoku

https://www.dobroczyncaroku.pl/ 
https://www.facebook.com/DobroczyncaRoku 
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Koalicja  
Liderzy Pro Bono 
Dlaczego to robimy?
W Polsce niespełna 20% dużych firm oferuje programy wolontariatu pracow-
niczego. 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 wo-
lontariatu 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, klienta-
mi, 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 kompe-
tencji wspierają organizacje pozarządowe, ich liderów i ważne inicjatywy 
społeczne.
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Koalicja Liderzy Pro Bono

Jako liderzy firm i organizacji wspierają swoich pracowników w wolontariacie 
pracowniczym. Są świadomi tego, że pokolenia Y i Z oczekuje od praco-
dawców 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 wolontariato-
wi pracowniczemu większego prestiżu i znaczenia, a wolontariu-
szom zapewnienie należytego szacunku za ich pracę.

Wolontariat pracowniczy jest wspaniałym narzędziem budowania zespołów 
i motywowania pracowników. Buduje również reputację współczesnej orga-
nizacji biznesowej, która prowadzi 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 ogło-
szenie w grudniu 2020 r. pierwszej w Polsce Karty Zasad Wolontariatu 
Pracowniczego. 

Dokument zawiera zbiór fundamentalnych zasad wolontariatu pracownicze-
go, 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 wolon-
tariatu pracowniczego: Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Stowarzyszenie 
Centrum Wolontariatu, Business Centre Club oraz Pracodawcy RP. 

Kolejnym krokiem, mającym na celu umacnianie pozycji i znaczenia wolon-
tariatu pracowniczego w firmach działających w Polsce, będzie wdrożenie 
procesu nadawania certyfikatów „Wolontariat pracowniczy wysokiej jakości”.

Popularyzacja, dzielenie się doświadczeniami i wiedzą w zakresie wolontaria-
tu 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 spotka-
nia, w całości poświęcone zagadnieniom wolontariatu kompetencji i wolonta-
riatowi 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 przedstawi-
cielami biznesu i przedstawicielami organizacji pozarządowych, sprzyjają 
budowaniu środowiska liderów biznesu odpowiedzialnych społecznie. 
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 ◗ wyróżnianie pracy zasłużonych wolontariuszy, którzy poprzez dzielenie 
się swoją wiedzą, kompetencjami i doświadczeniem, wspierają działania 
organizacji pozarządowych, instytucji oraz przyczyniają się do rozwoju waż-
nych projektów społecznych – Nagroda Koalicji Liderzy Pro Bono „Człowiek 
wiedzy i doświadczenia”

 ◗ inne formy wspierania własnym biznesowym doświadczeniem liderów 
organizacji pozarządowych.

Darczyńca programu:
Projekt wspierany jest finansowo przez firmy  
członkowskie Koalicji Liderzy Pro Bono

Osoba rozwijająca program:
Paulina Kamyk

Więcej na stronach:
https://www.liderzyprobono.pl/
https://www.facebook.com/LiderzyProBono

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


29 / 44

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.
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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 poza-
rządowych 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 poinformo-
wania 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 – zmienia-
nia świata na lepsze, wspólnie współpracowały ze sobą społecznie odpowie-
dzialne 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.

Plebiscyt  
„Gwiazdy 
Dobroczynności” 
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Nowa Idea 
Wspieramy rozwoj inicjatyw społecznych, obywatelskich i do-
broczynnych, 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 2020 ze względu na pandemię COVID-19 nie odbył się nabór wnio-
sków w Plebiscycie oraz został odwołany Bal Charytatywny „Gwiazdy 
Dobroczynności”. Ogłoszenie Laureatów XI edycji Plebiscytu odbyło się 
w internecie, w sposób wyjątkowy i angażujący różne grupy: Gwiazdy zaanga-
żowane społecznie i ich społeczności, organizacje pozarządowe, przedstawi-
cieli mediów i internatów. 

Nagrodzone Gwiazdy przekazały czeki na kwotę 5000 zł, wybranym przez 
siebie organizacjom pozarządowym, darowizny wypłacono  z Funduszu 
Gwiazd Dobroczynności. 

Agnieszka Sieniewicz-Gauer – otrzymała tytuł „Gwiazdy Dobroczynności” 
w kategorii Pomoc Charytatywna i przekazała swój czek organizacjom 
Fundacja Pomocy Dzieciom „Kolorowy Świąt” i Fundacji Dobra Fabryka. 
W kategorii Ekologia zwyciężył Marcin Dorociński, który przekazał wsparcie 
Fundacji Psia Ekipa-Razem dla Zwierząt. 

W kategorii Zdrowie został doceniony Tomasz Lubert, który przekazał 
czek na rzecz Kliniki Onkologii Dziecięcej. Mistrz olimpijski Marek Plawgo 
zwyciężył w kategorii Edukacja, sportowiec jest ambasadorem kampanii 
„Twarze depresji” i również Fundacji o tej samej nazwie podarował czek. 
W kategorii Społeczeństwo nagrodę odebrał Adam Nowak przyjaciel Fundacji 
Anny Dymnej „Mimo Wszystko” i wieloletni juror konkursu „Festiwalu 
Zaczarowanej Piosenki”. Gwiazda Dobroczynności Forum Odpowiedzialnego 
Biznesu trafiła do Łukasza Nowickiego. Artysta i dziennikarz, jako Ambasador 
Dobrej Woli, od 9 lat jest związany z działaniami UNICEF Polska (czek finan-
sowany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu).

Honorową Gwiazdę Dobroczynności przyznano dziennikarce Omenie 
Mensah, założycielce Omenaa Foundation. Miesięcznik Olivia - główny 
partner Plebiscytu - nagrodził Ewę Chodakowską za wsparcie finansowe 
i działania na rzecz domu samotnej matki prowadzonej przez Centrum Praw 
Kobiet. (Nagroda Honorowa i Magazynu Olivia nie uprawnia do otrzymania 
wsparcia finansowego).

Plebiscyt „Gwiazdy Dobroczynności”



32 / 44

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. Raport roczny 2020

Darczyńca programu:
Polsko Amerykańska Fundacja-Wolności

Partner Główny:
Magazyn Olivia 

Ambasador: 
Laureaci Plebiscytu „Gwiazdy Dobroczynności”

Osoba rozwijająca program:
Renata Aderek-Zielińska 

Więcej na stronach:
https://www.gwiazdydobroczynnosci.pl/
https://www.facebook.com/GwiazdyDobroczynnosci

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

https://www.gwiazdydobroczynnosci.pl/
https://www.facebook.com/GwiazdyDobroczynnosci
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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 najważ-
niejszych 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 organiza-
cjach pozarządowych. 

Nowa Idea 
Ideę funduszy wieczystych i kapitałów żelaznych prezentujemy na semi-
nariach i konferencjach. Popularnością cieszą się też konsultacje z organi-
zacjami zainteresowanymi zbudowaniem kapitału żelaznego, jak również 
z osobami, które chcą się zaangażować w działalność dobroczynną. 

Fundusze wieczyste
Kampania 
„Jesteśmy  
dziś, jutro, zawsze” 

http://www.funduszewieczyste.pl
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Jak chcemy to osiągnąć?
W ramach kampanii oferujemy również powoływanie funduszy wieczystych 
działających przy Akademii. Obecnie Akademia realizuje działania następują-
cych 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 znaj-
dujących 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 wypłaco-
ne wsparcie na łączną kwotę 113 950,00 zł.

2. Fundusz Wieczysty im. Grażyny Gęsickiej

W ramach Funduszu realizowany jest konkurs „Młodzieżowy Animator”. 
Celem konkursu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i poprawa warun-
ków 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 politycz-
nych w państwie. Członkowie Rady Funduszu są przedstawicielami różnych 
dziedzin życia społecznego, wszyscy działają z dobrej woli i na rzecz wspólne-
go dobra, tak jak to kiedyś czyniła Grażyna Gęsicka.

3. Fundusz Wieczysty im. Olgi Rok

Olga Rok była Rosjanką od dziecka mieszkającą w Uzbekistanie. Tam ukoń-
czyła 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 mario-
netkowy, 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 

Fundusze Wieczyste
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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. 

IX edycja Konkursu trwała od 8 maja do 10 grudnia 2020 r. Pierwszym etapem 
konkursu był nabór wniosków zakończony 6 lipca 2020 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 64 zgło-
szenia. 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 współ-
pracującej 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 - 
Izabela Putz z Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyślu. 
Kapituła była pod wrażeniem działań w ramach Pogotowia językowego – zajęć 
z języka polskiego dla imigrantów, spotkań z kulturą i dobrej energii jaką 
przekazuje osobom czującym się niepewnie w nowej rzeczywistości.  

Drugą nagrodę główną, w kategorii „placówka biblioteczna mniejsza” zdobyła 
Justyna Delekta z Biblioteki Publicznej w Cholewianej Górze. Kapituła 
doceniła działania na rzecz lokalnej społeczności, organizację ferii dla dzieci 
w bibliotece oraz wspieranie ich edukacji. Z powodu imponującej liczby 
nadesłanych wniosków, z których każdy opisywał historię nietuzinkowej, 
zaangażowanej w życie swojej społeczności kobiety, w tym roku Kapituła 
zdecydowała się wyróżnić dodatkowo 4 bibliotekarki: Joannę Sudak z Gminna 
Biblioteka Publiczna w Wilkasach, Monikę Rejtner z Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Legionowie, Annę Wysocką z Biblioteki Publicznej w Piasecznie 
- filia w Józefosławiu oraz Natalię Maćkiewicz z Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Bulkowie.

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,
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 ◗ 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 wiceprzewodni-
czącą 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.

W 2020 roku trzy prace doktorskie z dziedziny humanistyki zdobyły nagrody 
w konkursie im. Inki Brodzkiej-Wald. Kapitula przyznała ex aequo dwie 
nagrody pierwsze. 

Nagrodę pierwszą otrzymała doktor Katarzyna Rembacka za pracę „Leonard 
Borkowicz (1912-1989). Biografia polityczna”. Doktorat powstał w Instytucie 
Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk; promotorem był 
prof. dr hab. Jerzy Eisler.

Nagrodę pierwszą ex aequo zdobyła rozprawa doktor Karoliny Panz „Zagłada 
żydowskich mieszkańców Nowego Targu w perspektywie mikrohistorycznej 
- głosy, obrazy, przybliżenia i oddalenia”. Praca została napisana w Instytucie 
Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jej promo-
torem była dr hab. Małgorzata Melchior. Promotorem pomocniczym był dr 
Łukasz Mikołajewski.  Drugą nagrodę otrzymała doktor Rozalia Wojkiewicz 
z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za pracę „W spektrum 
Wyspiańskiego. Witraż w poezji Młodej Polski – między obrazową aluzją 
a syntezą dążeń estetycznych epoki”. Jej promotorem był prof. dr hab. 
Radosław Okulicz-Kozaryn.

Zwycięzców wybierała Kapituła Konkursu, w skład której wchodzą:

 ◗ prof. dr hab. Grażyna Borkowska | Instytut Badań Literackich Polskiej 
Akademii Nauk; Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza

Fundusze Wieczyste



38 / 44

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. Raport roczny 2020

 ◗ prof. dr hab. Maryla Hopfinger-Amsterdamska | Instytut Badań Literackich 
Polskiej Akademii Nauk

 ◗ 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.

Darczyńca programu:
Darowizny indywidualne

Osoby rozwijające program:
Koordynator: Kaja Petryka-Siemiończyk / Magdalena Spadarzewska
Nadzór merytoryczny: Paweł Łukasiak

Więcej na stronach:
http://www.funduszewieczyste.pl/
https://www.facebook.com/JestesmyDzisJutroZawsze

http://www.funduszewieczyste.pl/
https://www.facebook.com/JestesmyDzisJutroZawsze
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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
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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 pie-
niędzmi z literackiej Nagrody Nobla.

Do czego dążymy?
Nasza wizja to świat, w którym ludzie bezinteresownie pomagają 
innym oraz udzielają się społecznie, wspierając najbardziej potrze-
bujących 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 ogląda-
nia 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.

Tytuł „Społecznika Roku 2020” w kategorii lokalnej otrzymała Oliwia Łysiak 
ze Stowarzyszenia Instytut Potencjału. Została ona doceniona za organizację 
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akcji charytatywnych na rzecz dzieci i  seniorów, znajdujących się w trudnej 
sytuacji życiowej, a także za mobilizowanie olsztyńskiej młodzieży do 
działań proekologicznych, walki o prawa człowieka i pielęgnowania pamięci 
historycznej.

W kategorii ogólnopolskiej zwyciężył Sebastian Górniak, prezes Fundacji 
Balian Sport – za aktywizację osób z niepełnosprawnościami oraz wspieranie 
ich w przełamywaniu własnych ograniczeń poprzez uczestnictwo w zajęciach 
i wydarzeniach sportowych w ramach takich dyscyplin jak: boks, rugby czy 
nurkowanie; a także za zapewnienie im dostępu do specjalistycznej pomocy 
lekarskiej.

Kapituła Konkursu doceniła również osoby działające podczas pandemii 
Covid -19. Tytuł „Społecznika Roku 2020” w tej kategorii odebrała Aleksandra 
Czarna-El Baz, założycielka Fundacji „Senior w Koronie”. Jej działania 
przyczyniły się do objęcia wsparciem aprowizacyjnym, medycznym i psy-
chologicznym najbardziej potrzebujących seniorów. Laureatka Konkursu 
w swoje działania włączyła kilka tysięcy wolontariuszy i pozyskała licznych 
darczyńców.

Obok nagród głównych przyznano trzy nagrody specjalne. Dwie z nich 
otrzymali Joanna Czerska-Thomas oraz Kosma Kołodziej – koordynatorzy 
programu „Wsparcie dla Szpitala” w Bydgoszczy. Nagrodzeni zorganizowali 
i prowadzili wzorowy system wsparcia, dzięki któremu zapewniono środki 
ochrony osobistej oraz wyżywienie dla personelu 19 szpitali oraz licznych 
placówek opiekuńczych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Nagrodą specjalną doceniono również Aleksandrę Smolińską – prezeskę 
Stowarzyszenia Serduszko dla Dzieci. W werdykcie podkreślono jej 
konsekwentne wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży z warszawskiej Pragi 
oraz pobudzanie mieszkańców do działania poprzez prowadzenie Praskiej 
Światoteki i społecznego Radiopraga.pl, a także zaangażowanie lokalnej 
społeczności w rewitalizację podwórek i tworzenie miejskich pasiek.

Organizator Konkursu:
Tygodnik „Newsweek Polska”

Partner główny:
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Partner merytoryczny:
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

Osoba rozwijająca program:
Stanisław Głąbski

Więcej na stronach:
https://www.newsweek.pl/spolecznik-roku
https://www.facebook.com/spolecznikroku

Konkurs o tytuł „Społecznika Roku”

https://www.newsweek.pl/spolecznik-roku 
https://www.facebook.com/spolecznikroku 
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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.

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.
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Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie finansowe znajduje się w odrębnym pliku.

Ocena audytora znajduje się w oddzielnym 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/

Sprawozdanie finansowe / Kontakt

https://bf4b2a39-71c0-43a5-9fe8-0b28151842e9.filesusr.com/ugd/372de0_aec797e51b094169b17f7c9a877a5298.pdf
https://bf4b2a39-71c0-43a5-9fe8-0b28151842e9.filesusr.com/ugd/372de0_a5e04007535f4197b37cc7b0ddefaf64.pdf
mailto:arfp%40filantropia.org.pl?subject=
http://www.filantropia.org.pl/
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