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Wstęp
Rok 2008 to intensywne działania na rzecz utworzenia stałego źródła finansowania działań
elbląskich organizacji skupiających seniorów. Udało się – w wyniku szeregu działań
organizacyjnych i fundraisingowych powstał Fundusz Aktywności Seniorów, który zainaugurował
działalność konkursem grantowym pod nazwą „Zawsze jest czas na pasje”. Gwarancją stabilności
funduszu jest komisja skupiająca przedstawicieli wszystkich organizacji seniorskich w Elblągu pod
przewodnictwem Stanisława Puchalskiego. Trzeba powiedzieć, że to właśnie pan Stanisław jest
motorem tych działań i w dużej mierze jest to jego sukces.
Inne działania to projekt skierowany na młodzież – m.in. rejestrowanie ich akcji w postaci
materiałów telewizyjnych.
Ciekawym wydarzeniem była wystawa w Centrum Handlowym OGRODY przedstawiająca
fotogramy naszych stypendystów „słonikowych” autorstwa Qbiego czyli Jakuba Strumińskiego.
Ten rok zaowocował również powstaniem nowych możliwości fundraisingowych – powstał
internetowy sklep charytatywny: Galeria Charytatywna, pojawiła się akcja mailingowa „Zainwestuj
w uśmiech”, która co roku będzie powtarzana w okresie jesiennym, pojawił się także wspaniały
folder reklamowy Fundacji – dzieło Joli Prokopowicz i Kuby Qbiego Strumińskiego.
Pod koniec roku powstał kolejny fundusz imienny – państwa Stojków. Dziękujemy, zwłaszcza
Zygmuntowi Stojkowi, za dotychczasowy wkład pracy w rozwój Fundacji i za okazane zaufanie, bo
kwota 10.000 zł kapitału żelaznego niezbędna do założenia odrębnego funduszu, to jednak sporo
pieniędzy. Warto podkreślić że pan Zygmunt otrzymał za swą pomoc fundacyjne Kryształowe
Serce.
Pomimo światowego kryzysu udało nam się ustrzec fundacyjny kapitał żelazny od spadku wartości,
a nawet dorzucić kilkadziesiąt tysięcy, obecnie wynosi ponad 860.000 zł.
Jak co roku bardzo dziękuję Zarządowi i Radzie Fundacji, współpracownikom, działaczom
i wolontariuszom za wspólną pracę na rzecz naszej Fundacji. Dziękuję darczyńcom za hojność,
przyjaciołom za wsparcie, a partnerom za pomoc w realizacji naszej misji. To dzięki Wam Fundacja
może służyć mieszkańcom Elbląga.
Arkadiusz Jachimowicz
prezes
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O FUNDACJI
Fundacja Elbląg – Fundusz Lokalny Regionu Elbląskiego zarejestrowana została 2 lutego 2000
roku pod numerem 33301 Krajowego Rejestru Sądowego. Fundacja jest niezależną, apolityczną,
niedochodową, publiczną organizacją charytatywną, kierującą się interesem społeczności lokalnej
Elbląga i Regionu Elbląskiego. Od lipca 2004 roku Fundacji posiada status organizacji pożytku
publicznego.
Misją Fundacji jest działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego dumnego ze swojego
miasta i regionu, wrażliwego na potrzeby innych, czerpiącego siły i aktywność z historii i tradycji.
Celem działania Fundacji jest łagodzenie problemów lokalnych oraz rozwój społeczny miasta
i regionu.
Zasadą działania Fundacji jest gromadzenie nienaruszalnego kapitału żelaznego, jako trwałego
źródła finansowania działań lokalnych organizacji obywatelskich oraz własnych programów.
Fundacja jest skierowana na obsługę darczyńców-filantropów, którzy mogą poprzez nią finansować
wybrane przez siebie cele (np. fundować stypendia).
Istotą Fundacji jest również jej otwarty model zarządzania. Wokół Fundacji skupionych jest wielu
liderów lokalnych Elbląga i to oni współdecydują o kierunkach jej działań.
Fundacja jest współzałożycielem Federacji Funduszy Lokalnych w Polsce (powołanej w 2007 roku
na bazie Sieci Funduszy Lokalnych), w skład której wchodzi 20 funduszy lokalnych. Celem
Federacji jest wspieranie swoich członków oraz rozwój filantropii w kraju.

CELE PROGRAMOWE FUNDACJI
Działalność Fundacji opiera się na realizacji poniższych celów:
•

•
•

•
•
•

•
•

łagodzenie problemów społecznych oraz aktywizowanie elblążan poprzez finansowanie
działań organizacji pozarządowych:
a) programy grantowe: m.in. „Myślisz – Robisz - Będziesz”, „Zawsze jest czas na
pasje”;
b) projekty: m.in. „Różne problemy – jedna metoda, fundusze lokalne na rzecz
społeczności”, „Średniowieczny wieżowiec”, „Barwy III Wieku”, „To jest nasza mała
ojczyzna ...” i inne;
aktywizowane rodziców do współpracy ze szkołami poprzez program „Aktywność
rodzicielska”;
umożliwianie zdobycia wykształcenia niezamożnym, zdolnym uczniom i studentom z
terenu Elbląga i powiatu elbląskiego poprzez realizację programów stypendialnych:
Program Stypendialny „Szansa”, Program Stypendialny „Agrafka Muzyczna”, Program
Stypendialny „Agrafka”;
pomoc w usamodzielnieniu się społecznym i zawodowym dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej z terenu Elbląga i powiatu elbląskiego – Program Stypendialny „Słonik”;
propagowanie działalności dobroczynnej, filantropijnej wśród biznesu elbląskiego oraz
społeczności lokalnej poprzez Konkurs o Tytuł Filantropa Roku oraz projekty m.in.
„Oblicza elbląskiej filantropii”;
promocja i wspieranie twórczości literackiej elbląskich pisarzy, poetów i publicystów,
w tym osób debiutujących poprzez Program Literacki: nagradzanie autorów książek
wydawanych przez elbląskie środowisko literackie oraz wydawanie książek elbląskich
autorów;
aktywizowanie społeczności we wsiach powiatu elbląskiego poprzez program grantowy
„Działaj Lokalnie”;
kształtowanie przywiązania do małej ojczyzny poprzez wydawanie podręczników do historii
Elbląga („Elbląg. Historia i dziedzictwo”, „Elbląg i okolice. Wyprawa w dawne czasy”)
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•

oraz książek o Elblągu (m.in. „Szesnaście miesięcy wolności – Solidarność
w województwie elbląskim”, „Ojciec Andrzej Czesław Klimuszko – patriota lokalny
wykraczający ponad przeciętność”);
umożliwienie młodzieży realizacji zainteresowań dziennikarskich poprzez studio
telewizyjne Fundacji Elbląg (Eksperymentalna Młodzieżowa Inicjatywa Telewizyjna
EMIT).
DOTYCHCZASOWE OSIĄGNIĘCIA FUNDACJI

W ciągu 8 lat działalności (2000-2008) Fundacja m. in.:
• zgromadziła na kapitale żelaznym 861.955,66 zł w ramach 11 funduszy wewnętrznych
• pozyskała 3.000.000,00 zł darowizn oraz poprzez konkursy grantowe
• przekazała 684 stypendiów na kwotę ponad 580 000 zł (Programy Stypendialne „Szansa”,
„Słonik”, „Agrafka Muzyczna”);
• przekazała 168 grantów dla organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, szkół, domów
kultury, organizacji seniorskich itp. na kwotę 350 500 zł;
• w ramach Programu Literackiego wydała sześć publikacji (kategoria Elbląski Rękopis
Roku) oraz wyłoniła i nagrodziła nagrodą finansową (2000 zł) sześciu elbląskich literatów
(kategoria Elbląska Książka Roku);
• zorganizowała osiem edycji Konkursu o Tytuł Filantropa Roku, w których złożono łącznie
666 nominacji na 309 firm i osób; tytuł Filantropa Roku oraz statuetkę Ferdynanda
otrzymało ośmiu darczyńców, a dwudziestu siedmiu zostało wyróżnionych;
• utworzyła Klub Stypendysty skupiających kilkunastu stypendystów;
• wydała podręcznik do historii lokalnej dla gimnazjów: „Elbląg. Historia i dziedzictwo” oraz
podręcznik dla dziecka „Elbląg i okolice. Wyprawa w dawne czasy” wraz z przewodnikiem
dla nauczyciela;
• przekazała dla Rad Rodziców oraz Komitetów Rodzicielskich elbląskich szkół i przedszkoli
ponad 55 000 zł na wspieranie działań związanych m.in. z rozwojem współpracy rodziców
ze szkołami;
• w ramach projektu „Elbląskie oblicza patriotyzmu” wydała 5 książek o szeroko
rozumianym patriotyzmie lokalnym;
• promuje młodych artystów poprzez występy na Gali oraz pomoc w wydawaniu płyt
(2 płyty);
• sfinansowała główne nagrody finansowe (2000 zł) dla laureatów corocznego Konkursu na
Najlepszą Inicjatywę Elbląskich Organizacji Pozarządowych im. dr Aleksandry Gabrysiak;
• przeprowadziła szereg akcji fundraisingowych (w szkołach – zbiórki w hipermarketach,
aukcje podczas Gali), w ramach których współpracuje z ok. 300 wolontariuszami;
• utworzyła Studio Telewizyjne, w ramach którego działa Eksperymentalna Młodzieżowa
Inicjatywa Telewizyjna EMIT, emitująca swoje materiały filmowe w Telewizji Elbląskiej,
stronie www.telewzijaobywatelska.og.pl oraz telewizjach kablowych w Polsce.
• utworzyła Galerię Charytatywną, w ramach której można nabyć różnego rodzaju
przedmioty (m. in. rękodzieła artystów, unikalne, pamiątkowe przedmioty), z których
dochód jest przeznaczany na jeden z funduszy składowych Fundacji Elbląg.
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STRUKTURA FUNDACJI
FUNDATORZY
1. Rada Miejska w Elblągu
2. Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
3. Elbląska Izba Przemysłowo-Handlowa
RADA FUNDACJI
Mirosława Marjańska – przewodnicząca
Małgorzata Czajkowska – sekretarz
Członkowie:
Rozalia Grynis
Piotr Macutkiewicz
Jan Puchalski
Janusz Hochleitner
RADA SPONSORÓW
Ryszard Rynkowski
Krystyna Prokop-Kinicka
ZARZĄD
Arkadiusz Jachimowicz – prezes
Mirosław Borzęcki – wiceprezes
Stanisław Puchalski – członek
PRACOWNICY FUNDACJI
Stanisław Puchalski – urzędujący członek Zarządu, fundraiser
Teresa Zwierzyńska – księgowa
WSPÓŁPRACOWNICY
Gabriela Zimirowska – koordynator projektu „Barwy III Wieku” (styczeń – październik 2008)
oraz „To jest nasza mała ojczyzna ...” (lipiec – grudzień 2008)
Katarzyna Ciszewska – asystent koordynatora
Karolina Trojan – pracownik biurowy Fundacji
Jakub Strumiński – szef studia telewizyjnego Fundacji Elbląg, operator , montażysta, grafik
Bartosz Rybaczewski - operator i montażysta studia telewizyjnego
Jolanta Prokopowicz – redaktor prowadzący strony internetowej, redaktor studia telewizyjnego
STALI WOLONTARIUSZE
Kamila Witkowska, Kamila Kolenkiewicz, Bartosz Nieszporek, Paula Trojakowska, Karolina
Gaweł – stypendyści Fundacji
KOMISJE
KOMISJA FINANSOWA
Urszula Kocięcka – przewodnicząca, Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa
Zdzisław Gładki – Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Rafał Ołownia - doradca finansowy Xelion
Zygmunt Stojek – przedsiębiorca, darczyńca
KOMISJA GRANTOWA
Władysława Prusiecka – przewodnicząca, Liga Kobiet Polskich
Maciej Pietrzak – Pełnomocnik Prezydenta Elbląga ds. organizacji pozarządowych
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Zygmunt Stojek – przedsiębiorca, darczyńca
Stanisław Puchalski - członek Zarządu Fundacji Elbląg
Rozalia Grynis - Urząd Miejski
KOMISJA PROMOCJI
Arkadiusz Jachimowicz – przewodniczący
Jarosław Grabarczyk – Dziennik Elbląski
Juliusz Marek – Telewizja Elbląska
Joanna Ułanowska – Radio Olsztyn
Paweł Kasperczyk – Radio Elbląg
KOMISJA STYPENDIALNA PROGRAMU STYPENDIALNEGO „SZANSA”
Mirosław Borzęcki – przewodniczący, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Elblągu
Katarzyna Ciszewska
Stanisława Bujnowicz – V LO w Elblągu
Zygmunt Stojek - przedsiębiorca, darczyńca
Teresa Mikuła – IV LO w Elblągu
Włodzimierz Mielnicki – były dyrektor Szkoły Podstawowej nr 25, obecnie na emeryturze

KOMISJA STYPENDIALNA FUNDUSZU DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH „SŁONIK”
Gabriela Zimirowska – przewodnicząca
Barbara Dyrla – naczelnik Wydziału Społecznego Urzędu Miejskiego w Elblągu
Andrzej Tomczyński – radny Rady Miejskiej Elbląga
Marek Szatanik – doktor medycyny
Stanisław Puchalski – Fundacja Elbląg
Anna Garbarska-Werner – Polski Związek Głuchych w Elblągu
Teresa Bocheńska – Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych
Katarzyna Wiśniewska – Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
KOMISJA FUNDUSZU AKTYWNOŚCI SENIORÓW
Lech Baranowski - Koło Pionierów Elbląga
Marian Dmowski - Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej
Kazimierz Kotowski - Związek Sybiraków
Józef Nowicki - Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
Małgorzata Wieczorek - Uniwersytet III Wieku i Osób Niepełnosprawnych
Krystyna Czarnota - Klub Seniora „Zakrzewo”
Elżbieta Ziętkowska - Klub Seniora „Nad Jarem”
Helena Hałun - Klub Seniora przy SM „Sielanka”
Irena Mularczyk - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Władysława Prusiecka - Liga Kobiet Polskich
Julia Siuda - Akcja Katolicka parafii św. Brunona
Stanisław Puchalski – Fundacja Elbląg

6

DZIAŁANIA
FUNDACJI ELBLĄG W 2008 ROKU

PROGRAMY STYPENDIALNE

PROGRAM STYPENDIALNY „SZANSA” 2008/2009
O programie
Program Stypendialny „Szansa” realizowany jest od 2001 roku. Dzięki wsparciu finansowemu
Urzędu Miejskiego w Elblągu, Fundacji im. Stefana Batorego, darczyńców indywidualnych, wpłat
1% oraz dochodów z kapitału żelaznego Funduszu Stypendialnego możemy corocznie przyznawać
około 30 stypendiów dla zdolnych, niezamożnych uczniów szkół gimnazjalnych,
ponadgimnazjalnych oraz studentów z Elbląga i okolic. Nasi stypendyści mogą pochwalić się
między innymi wysoką średnią ocen, wybitnymi uzdolnieniami i osiągnięciami w różnych
dziedzinach, pracą wolontarystyczną oraz zaangażowaniem w działalność sektora pozarządowego.
Wyboru stypendystów dokonuje Komisja Stypendialna złożona z przedstawicieli szkół, organizacji
pozarządowych, darczyńców, przedstawicieli firm. Stypendyści otrzymują stypendium na okres
roku szkolnego, tj. 10 miesięcy w stałych kwotach.
W tym roku uroczyste wręczenie listów gratulacyjnych i umów stypendialnych odbyło się
w październiku w gościnnych wnętrzach Galerii El.

W II semestrze roku szkolnego 2007/2008 stypendia wypłacano 25 osobom. Łączna pula środków
wyniosła 38.700 zł.
Stypendyści
Szkoły wyższe (stypendia w wysokości 200 zł/m-c)
Katarzyna Becker, Bartłomiej Czaczkowski, Milena Dominik, Anna Jaworska, Barbara
Kowalska, Sylwia Magolan, Sylwia Malinowska, Marzena Orłowska, Damian Pac, Katarzyna
Pietruszyńska, Michał Piotrowski
Szkoły ponadgimnazjalne (stypendia w wysokości 130 zł/m-c)
Irena Biszko, Oksana Biszko, Krzysztof Caban, Agnieszka Czubie, Karolina Gaweł, Marta Król,
Julita Spodarek, Piotr Strembski, Paula Trojanowska, Kamila Witkowska, Teresa Zabiełło
Gimnazja (stypendia w wysokości 80 zł/m-c)
Anna Magiełda, Monika Michalska, Milena Zimicka
W 2008 roku Komisja Stypendialna dokonała wyboru 33 osób, które otrzymały stypendia na rok
szkolny 2008/2009 na łączną kwotę 41.900 zł:
Studenci (stypendia w wysokości 200 zł/m-c)
Milena Dominik, Marzena Orłowska, Anna Jaworska, Kamil Spodarek
Szkoły ponadgimnazjane (stypendia w wysokości 130 zł/m-c)
Karolina Gaweł, Monika Michalska, Dawid Tararuj, Agata Podborowska, Magdalena Rynkowska,
Ewelina Kotulska, Justyna Jeremicz, Agnieszka Czubiel, Krzysztof Lachowicz
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Kamila Witkowska, Ewelina Bębenek, Marta Król, Karolina Białousz, Anna Nowak, Paulina
Ogłodzińska, Krzysztof Caban, Irena Biszko, Bartosz Nieszporek, Magdalena Jurak, Paula
Trojakowska, Katarzyna Srebrnik, Agata Bukowska (100 zł/m-c)
Szkoły gimnazjalne (stypendia w wysokości 80 zł/m-c)
Dominika Łuczak, Paulina Kowalska, Elwira Bębenek, Agata Maksymiuk, Karolina Lewandowska,
Magdalena Ancyperowicz, Monika Sokołowska

PROGRAM STYPENDIALNY „SŁONIK” 2008/2009
O programie
Program Stypendialny „Słonik” realizowany jest od 2003 roku. Jego celem jest wspomaganie
niepełnosprawnych dzieci, uczniów i studentów z Elbląga oraz powiatu elbląskiego, w zdobywaniu
wykształcenia pozwalającego im na aktywne życie zawodowe i społeczne. Stypendia „Słonika”
mogą być przyznawane dzięki środkom pozyskanym podczas zbiórki publicznej przeprowadzonej
w Centrum Handlowym OGRODY, dotacji Centrum Handlowego OGRODY oraz Fundacji im.
Stefana Batorego, wpływom z 1%, a także darowiznom Alicji Sobieckiej (P.P.H.U. Dębica)
i Barbary Szypulińskiej (firma EDBA).
Rok 2008 dał nam możliwość przedstawienia efektów Programu dzięki wystawie fotograficznej
prezentowanej w Centrum Handlowym OGRODY. Zdjęcia zostały wykonane i przygotowane przez
Kubę Qbiego Strumińskiego we współpracy z Gabrielą Zimirowską, przewodniczącą Komisji
Stypendialnej „Słonik”.
Stypendyści
W II semestrze roku szkolnego 2007/2008 stypendia otrzymali:
W wysokości 115 zł/m-c: Kamila Kolenkiewicz, Cezary Siemieniewski
W wysokości 100 zł/m-c: Monika Derewońko, JustynaJeremicz, AngelikaKasza, AdrianKrawiec,
Patryk Krawiec, Bartosz Nieszporek, Joanna Semkiw, Janusz Siemieniewski, Anna Zgorzelska
W wysokości 90 zł/m-c: Marek Choroś, Rafał Jeremicz, Przemysław Kowzan, Agnieszka Nowińska,
Joanna Pietrzak, Magdalena Sękowska, Anna Siemieniewska
W wysokości 80 zł/m-c: Radosław Jabłoński, Michał Kowalski, Kamil Krawczenko, Sylwia
Lewandowska, Krystyna Nowińska, Jakub Turyna, Adam Tymicki, Martyna Zięba,
W wysokości 70 zł/m-c: Sylwia Duszniak
Stypendia jednorazowe:
W wysokości 150 zł: Sebastian Jaworski, Daniel Sparzak, Sebastian Zambrzycki, Mateusz
Ziółkowski
W wysokości 500 zł: Adrian Lempek
Na posiedzeniu w 2008 roku, Komisja Stypendialna, w skład której wchodzą osoby zajmujące się
problematyką osób niepełnosprawnych, lekarz, przedstawiciele organizacji pozarządowych, itp.,
postanowiła przyznać stypendia 35 osobom na łączną kwotę 26.100 zł:
Stypendia stałe
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W wysokości 70 zł/m-c: Jakub Turyna, Marcin Gronkowski, Karol Piałucha, Barbara Sobierajska,
Sebastian Kamiński Rafał Sawka, Paweł Zabiełło, Patryk Bałdyga, Martyna Ostręga, Mateusz
Maternowski, Adrian Spoczyński, Natalia Zambrzycka
W wysokości 80 zł/m-c: Radosław Jabłoński, Dorota Kozłowska, Sylwia Lewandowska, Patryk
Krawiec
W wysokości 130 zł/m-c: Janusz Siemieniewski, Anna Siemieniewska, Piotr Pilimon, Adrian
Krawiec
W wysokości 200 zł/m-c: Cezary Siemieniewski, Kamila Kolenkiewicz
Stypendia jednorazowe
W wysokości 400 zł: Oliwier Głowiński, Amanda Becker, Karol Wróblewski, Kamil Wasiukiewicz,
Bartosz Wasiukiewicz, Karol Zambrzycki, Sebastian Zambrzycki, Kamil Kornacki, Tomasz
Tyczyński, Damian Rzepka, Patrycja Rzepka, Maciej Depka

W wysokości 500 zł: Krystian Talerczyk
W tym miejscu, w imieniu Fundacji i stypendystów, serdecznie dziękujemy wszystkim naszym
darczyńcom za wsparcie.

PROGRAM STYPENDIALNY „AGRAFKA MUZYCZNA” 2008/2009
Otwarta Filharmonia Agrafki Muzycznej to program stypendialny dla uzdolnionych uczniów
szkół muzycznych II stopnia oferujący wsparcie:
- edukacyjne (10/12-dniowe warsztaty)
- promocyjne (koncerty, audycje, publikacje, sesje nagraniowe, płyty CD)
- finansowe (stypendia - 200 zł miesięcznie)
Realizacja programu następuje kolejnymi etapami:
Nominacje - W wyłanianiu stypendystów Otwartej Filharmonii Agrafki Muzycznej uczestniczy
Fundacja Elbląg, która we współpracy z:
1. Zespołem Szkół Muzycznych I i II st. w Elblągu;
2. Ogólnokształcącą Szkołą Muzyczną II st. im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku;
3. Państwową Szkołą Muzyczną II st. im. Fryderyka Chopina w Gdańsku-Wrzeszczu
nominuje kandydatów. Wybrani kandydaci, po wypełnieniu wniosku, przekazaniu go Fundacji
Elbląg a przez nią zgłoszeniu do Fundacji J&S Pro Bono Poloniae (sponsor Programu) zapraszani
są do udziału w przesłuchaniach kwalifikacyjnych.
Przesłuchania - Cztery komisje, złożone z wybitnych przedstawicieli polskiej muzyki, w ciągu
dwóch dni wysłuchują nominowanych kandydatów, reprezentujących wszystkie klasy
instrumentów (również śpiewu), oceniając w skali od 0 do 25 punktów.
Sposób przyznania stypendium - Podstawą wyboru stypendystów, którego dokonuje Komisja
Stypendialna, są wyniki z przesłuchań oraz jakość wniosków (min. udokumentowane osiągnięcia,
brana jest pod uwagę również sytuacja socjalna).
Cykl stypendialny – rok szkolny
W ramach programu organizowane są nieodpłatne 10/12-dniowe autorskie warsztaty muzyczne.
W ciągu 10/12-dniowych warsztatów pod okiem wybitnych muzyków i pedagogów stypendyści
mają możliwość doskonalić jak i zdobywać nowe umiejętności. Uczestniczą w indywidualnych
zajęciach z wybitnymi instrumentalistami a także uczą się kompozycji, rytmiki, tańca i
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improwizacji. Program warsztatów jest tak skonstruowany, aby wzbogacić wyobraźnię i
wrażliwość młodych muzyków a także zainteresować ich innymi „okołomuzycznymi” dziedzinami.
Warsztaty kończą się uroczystym występem w renomowanej sali koncertowej z udziałem uznanych
dyrygentów i kompozytorów. Dotychczas koncerty te - rejestrowane na płycie CD - odbywały się
w Łazienkach Królewskich, Muzeum Narodowym w Warszawie oraz w Studio Koncertowym im.
W. Lutosławskiego Polskiego Radia.
Stypendyści
II semestr roku szkolnego 2007/2008:
Stypendium Na Dwie Nuty – bezpłatny udział w dziesięciodniowych warsztatach muzycznych
w Konstancinie-Jeziornej k. Warszawy oraz 200 zł miesięcznie otrzymała Katarzyna Zimińska,
skrzypce
Stypendium Na Pierwszą Nutę – bezpłatny udział w dziesięciodniowych warsztatach muzycznych
w Konstancinie-Jeziornej k. Warszawy otrzymał Michał Światkowski, skrzypce
Stypendium Na Drugą Nutę – 200 zł miesięcznie otrzymała Małgorzata Muzaj, wiolonczela
Rok szkolny 2008/2009:
Stypendium Na Dwie Nuty otrzymała Aleksandra Dąbrowska, fortepian.
Stypendium Na Pierwszą Nutę otrzymał Michał Światkowski, skrzypce.
Stypendia Na Drugą Nutę otrzymała Katarzyna Zimińska, skrzypce.

PROGRAM STYPENDIALNY „AGRAFKA” 2007/2008
Program adresowany jest do wybitnie utalentowanej młodzieży (szczególnie w dziedzinach
humanistycznych i ścisłych), przede wszystkim gimnazjalnej i licealnej pochodzącej ze
społeczności, w których działają fundusze lokalne takie jak Fundacja Elbląg. Przy wyborze
stypendystów, którego dokonuje Komisja Stypendialna, brane są pod uwagę osiągnięcia (np.
wygrane olimpiady, konkursy) oraz sytuacja materialna kandydatów (mierzona dochodem netto na
osobę w rodzinie).
Komisja Stypendialna na rok 2007/2008 przyznała stypendium tylko jednej elblążance na kwotę
2 500 zł – Magdalenie Juchnowskiej z III Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarki Wojennej
w Gdyni.
Program stypendialny „Agrafka” finansowany jest ze środków Akademii Rozwoju Filantropii
w Polsce, Fundacji Agory oraz Funduszu Stypendialnego Rodziny Wróblewskich.

PROGRAMY GRANTOWE
DZIAŁAJ LOKALNIE
Program grantowy „Działaj Lokalnie" Fundacja Elbląg realizuje we współpracy z Akademią
Rozwoju Filantropii w Polsce, ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. W ciągu
czterech lat realizacji Programu przekazano łącznie ponad 160.000 zł na dofinansowanie blisko 50ciu projektów organizacjom z terenu powiatu elbląskiego. Powstało niejedno boisko, plac zabaw,
miejsce spotkań dla mieszkańców. Uczono w tym czasie na warsztatach wikliniarskich,
bukieciarskich, kulinarnych, komputerowych, językowych, rzeźbiarskich, rysunku, teatralnych
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i wielu innych, które pozwoliły małym społecznościom po raz pierwszy na integrację i wspólne
działanie. W powiecie powstało kilka stowarzyszeń i grup lokalnych działających na rzecz
lokalnych społeczności, a kilka już istniejących organizacji rozwinęło swoją działalność i zaczęło
ubiegać się o środki unijne.
Decyzją Komisji Grantowej Fundacji Elbląg w 2008 roku dofinansowanie na realizację projektów
otrzymali:
1. Stowarzyszenie Ludzi Kreatywnych „ALTER EGO"
Nazwa projektu: Jak nas widzą – tak nas piszą”, kwota dofinansowania: 2.624 zł
2. Sołectwo Karczowiska Górne
Nazwa projektu: „Baw się i ucz !!!”, kwota dofinansowania: 3.000 zł
3. Rada Sołecka Jegłownik - 3.000 zł
Nazwa projektu: „Nuda to nie dla nas !”, kwota dofinansowania: 3000 zł
4. Rada Sołecka Wsi Kadyny
Nazwa projektu: Centrum aktywności lokalnej w Cesarskich Kadynach, kwota dofinansowania:
3.985 zł
5. Stowarzyszenie dla Milejewa „Pogezania"
Nazwa projektu: „Pożegnanie Lata – Święto Ziemniaka”, kwota dofinansowania: 2.000 zł
6. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Inicjatyw Społecznych i Rozwoju Powodowa
Nazwa projektu: „Nasze boisko to nie wszystko – dalsze działanie to nasze wyzwanie”, kwota
dofinansowania: 3.000 zł
7. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Promocji Zawodowej w Rychlikach
Nazwa projektu: „Izba Dziedzictwa Kulturowego”, kwota dofinansowania: 3.400 zł
8. Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Zalesie "ZALESIANKA"
Nazwa projektu: Wspólnie działamy, Zalesie upiększamy”, kwota dofinansowania: 2.000 zł
9. Stowarzyszenie Miłośników Suchacza i Okolicy w Suchaczu
Nazwa projektu: „Makieta przestrzenna – sposób na przybliżenie historii”, kwota dofinansowania:
3.200 zł
10. Zespół Pieśni i Tańca ,,SZUWARY" w Markusach
Nazwa projektu: „Szlak Mennonitów – historia i współczesność”, wota dofinansowania: 4.487 zł
11. Stowarzyszenie Przyjaciół Młynar
Nazwa projektu: „Integracja jest sztuką – sztuka integruje”, kwota dofinansowania: 3.300 zł
Realizacja zwycięskich projektów trwała od czerwca do końca listopada. W tym czasie w powiecie
zostały zorganizowane m.in: warsztaty filmowo-fotograficzne, Ogólnopolski Rajd Szlakiem
Mennonitów, turniej tenisa stołowego, festyny rodzinne, plener plastyczny i wiele innych.
Koordynatorem projektu była Gabriela Zimirowska.
Lokalny Konkurs Grantowy w ramach Programu „Działaj lokalnie VI" Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności, Fundacja Elbląg realizuje we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii
w Polsce oraz Starostwem Powiatowym w Elblągu.

„ZAWSZE JEST CZAS NA PASJE”
Konkurs grantowy pn. „Zawsze jest czas na pasje”, został ogłoszony 12 czerwca 2008 r. w ramach
projektu „Barwy III wieku. Wspieranie aktywności elbląskich seniorów” dofinansowanego ze
środków Unii Europejskiej. Elbląskie organizacje seniorskie i kombatanckie składały wnioski na
realizację jednego z dwóch celów: aktywizowanie seniorów z Elbląga lub wspieranie elbląskich
organizacji seniorskich. Realizacja dofinansowanych projektów zawierała się w terminach od 1
sierpnia do 30 listopada 2008. W konkursie przekazanych zostało łącznie 11.500 zł dla 8
organizacji:
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1. Związek Sybiraków – Oddział Elbląg
Nazwa projektu: Sybiracy dla Społeczeństwa, kwota dofinansowania: 1.500 zł
2. Elbląskie Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Chorym Psychicznie ich Rodzinom i
Opiekunom „PRO – FAMILIA”
Nazwa projektu: Rodzino nie jesteś sama – Koło Zainteresowań Kulturalno-Arteterapeuteczne dla
rodzin starszych opiekujących się osobami chorymi psychicznie „Dla ciała i duszy”, kwota
dofinansowania: 1.500 zł
3. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej Parafii Św. Brunona w Elblągu
Nazwa projektu: Wycieczka do miejsc mniej znanych..., kwota dofinansowania: 1.000 zł
4. Klub Seniora „Nad Jarem”
Nazwa projektu: Spotkania z historią i wiarą – wycieczka Biskupin, Licheń, kwota dofinansowania:
1.000 zł
5. Uniwersytet III Wieku i Osób Niepełnosprawnych w Elblągu
Nazwa projektu: Seniorada 2008, kwota dofinansowania: 3.000 zł
6. Stowarzyszenie Miłośników Elbląga
Nazwa projektu: Tropami regionalnej historii, kwota dofinansowania: 1.000 zł
7. Stowarzyszenie Integracyjne Razem
Nazwa projektu: Nowe Horyzonty, kwota dofinansowania: 1.000 zł
8. Światowy Związek Armii Krajowej w Elblągu
Nazwa projektu: Współpraca pokoleniowa, kwota dofinansowania: 1.500 zł

KONKURS O TYTUŁ FILANTROPA ROKU 2007
Konkurs o tytuł Filantropa Roku ma już ośmioletnią tradycję. Jego rozstrzygnięcie odbywa się
podczas uroczystej Gali, organizowanej przez Fundację Elbląg. Zwycięzca otrzymuje statuetkę
Ferdynanda, nawiązującą do postaci elbląskiego przemysłowca-filantropa Ferdynanda Schichaua.
Ósma edycja Konkursu przyniosła 79 nominacji przedsiębiorstw i osób prywatnych, które
w minionym roku wspierały organizacje pozarządowe oraz instytucje użyteczności publicznej.
Spośród nominowanych Kapituła Konkursu, pod przewodnictwem wiceprezydenta Elbląga Artura
Zielińskiego, wskazała zwycięzcę. Tytuł Filantropa Roku 2007 otrzymali Ryszard i Artur
Zagalscy (ojciec i syn), właściciele firmy „Tartak-Jagodno”. Wyróżnionymi w Konkursie zostali:
Barbara i Edmund Szypulińscy (firma EDBA), zespół Agencji Reklamowej FLUSSO oraz
Leopold Skowroński (firma Pol-Plast).
Firma „Tartak-Jagodno” od 1990 roku zajmuje się produkcją i przetwórstwem drewna, wykonując
usługi dla klientów indywidualnych i hurtowych. Od lat, finansowo, usługowo oraz rzeczowo
wspiera przy tym organizacje pozarządowe oraz instytucje użyteczności publicznej z Elbląga
i powiatu elbląskiego. Działalność filantropijna obejmuje sponsorowanie imprez
okolicznościowych, dostarczanie materiałów do remontów budynków, stawiania wiat, a także
materiałów na potrzeby warsztatów terapeutycznych, użyczanie transportu i dostarczanie drewna
opałowego.
W ubiegłym roku Ryszard i Artur Zagalscy udzielili wsparcia finansowego na kwotę ok. 35.000 zł,
a materialnego - na około 70.000 zł. Otrzymując tytuł Filantropa Roku Ryszard i Artur Zagalscy
stali się jednocześnie reprezentantami naszego miasta w ogólnopolskim plebiscycie "Dobroczyńca
Roku".
Gala organizowana przez Fundację Elbląg, to nie tylko rozstrzygnięcie Konkursu, ale również część
artystyczna. Tym razem na scenie zaprezentował się kwartet smyczkowy z Zespołu Państwowych
Szkół Muzycznych w Elblągu, w składzie: Martyna Pieczko (skrzypce), Paulina Sadło (skrzypce),
12

Aleksandra Rychlik (altówka) oraz Dominika Juszko (wiolonczela), przy akompaniamencie
fortepianu Adama Piórkowskiego.
Wieczór Gali, to również występ gościa specjalnego - Ryszarda Rynkowskiego - który wraz z
przyjacielem z młodych lat poprowadził także licytację „Kryształowego Serca". Właścicielem Serca
na rok, za kwotę 3.000 zł, stał się Rafał Postek (Citroen Auto-Postek).
Przypomnijmy samą ideę Kryształowego Serca: w 2005 roku, podczas Gali Fundacji Elbląg, po raz
pierwszy przyznano statuetkę Kryształowego Serca. Jej fundatorem i pomysłodawcą jest Jan
Puchalski (firma PUJAN), który rok wcześniej otrzymał tytuł Filantropa Roku 2003. Kryształowe
Serce trafiło do rąk Ryszarda Rynkowskiego w podzięce za jego pomoc Fundacji Elbląg. Rok
później Ryszard Rynkowski zaproponował licytację swej statuetki, by, jak sam powiedział,
"Kryształowe Serce mogło przez rok pracować". Wówczas licytację wygrali państwo Raszczyk
(Piekarnia RASZCZYK), którzy w zamian za kwotę bliską 3.600 zł stali się posiadaczami
Kryształowego Serca na rok. Podczas ubiegłorocznej Gali zwrócili statuetkę, a kolejnym
posiadaczem, również na rok, stał się Leopold Skowroński. Tym razem kwota z licytacji wyniosła
16.000 zł. Tegoroczna Gala przyniosła kolejnego opiekuna Kryształowego Serca, który, podobnie
jak poprzednicy, za rok będzie musiał rozstać się ze statuetką, otrzymując w zamian jej miniaturkę.
Cały dochód z licytacji Kryształowego Serca zasila Fundusz Ryszarda Rynkowskiego, finansujący
stypendia dla młodych artystów z Elbląga.
NOMINOWANI:
Zakład Szklarski MIŚ Jarosław i Witold Matz • Grupa LOTOS S.A. • Jeronimo Martins
Dystrybucja S.A. • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych COMPLEX • Zakład Robót
Ogólnobudowlanych i Drogowych • Zakład Remontowo-Budowlany DACHMONT • Zakład
Ogólnobudowlany Ryszard Michalak • Zakład Konserwacji Dźwigów • „Społem” Powszechna
Spółdzielnia Spożywców • Studio Fotografii Cyfrowej • P.H.U. SEZAM • VaBank • Carrefour
Dariusz Uziak • Koncern Energetyczny ENERGA Henryk Dorociński • Centrum Zoologiczne
REKIN • PKO Bank Polski S.A. Oddział 1 w Elblągu • Cadbury Wedel • VECTRA S.A. • EDBA,
Barbara i Edmund Szypulińscy • Alicja Sobiecka PPHU Dębica Sp. z o.o. • Leopold Skowroński
Pol Plast • EPRT Józef Pomiećko • EPWiK Tadeusz Grodziewicz • EPEC Sp. zoo Jan Kulik •
Przedsiębiorstwo Zieleni Miejskiej Leon Budzisiak • Elbląska Spółdzielnia Mleczarska Florian
Kaszubowski • Grupa Żywiec Sp. zoo • Ryszard i Artur Zagalscy Tartak Jagodno • Apteka BIOS •
Zygmunt Stojek • Cleaner s.c. Grzegorz Misiewicz, Maciej Bukowski • Ireneusz Sowa PATREX •
Wolność sp. zoo • Roman Badysiak Kawiarnia U AKTORÓW • ZUB MYTYCH sp. zoo Ryszard
Mytych • Mirosława Moczadło • Firma Handlowa MARTIN • Agencja Reklamowa URAN •
MIAMI s.c. Arkadiusz Pietrzniak, Dariusz Waiss • K&M Radosław Mazurek, Wojciech Kluge •
Hotel Europa • Sylwia FM Anna Pietrzniak • Zakład Szkła i Witraży PUJAN • RADVID • Zakład
Armatury Samochodowej • PAL-DREW Piotr Żabiński • Alstom Power sp. zoo •
Elektrociepłownia Elbląg Sp. zoo • Telewizja Elbląska • Krystyna i Bogdan Przybylscy Regionalne Centrum Marketingu s.c. - „Tydzień w Elblągu” • Flusso – Agencja Reklamowa Michał
Grajewski • Inspektorat PZU S.A w Elblągu • Pomorski Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z.
o. o Rejon Dystrybucji Gazu • Kuchnie KAM • P.P.H.U Qraś • E. Leclerc • Radio El Redakcja
Sportowa • Dziennik Elbląski • Supis s.c. • Biuro Usług Informatycznych SOFTEL s.c. •
UNITRUS S.C. • Stokota Sp.zoo • K&F Doradztwo Finansowe i Ubezpieczeniowe Sprzedaż i
Kupno Samochodów • Kuchnia Domowa • Pizzeria La Capra • Firma AB • Hotel Gromada •
Citroen Auto-Postek • P.H.U. Poliszynel • Kwiaciarnia Limonka • Firma Duo • P.H.U. NEKSUS •
Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Oddział w Gronowie Elbląskim • Romuald
Korociński • Spółdzielczy Bank Ludowy w Elblągu Paweł Lewandowski • Urszula OrłowskaBudo Prezes SM Zakrzewo w Elblągu • Witold Gintowt-Dziewałtowski • Zakład Sprzątania
Wnętrz „MOP 83” • Elbląska Spółdzielnia Niewidomych „ELSIN” • Centrum Handlowe Ogrody •
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Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI
KRYSZTAŁOWE SERCE
Nagroda Kryształowego Serca, przyznawana podczas „Wieczoru z Filantropem”, trafia do rąk osób,
organizacji i instytucji, które szczególnie przysłużyły się rozwojowi Fundacji, a także dały się
poznać jako wrażliwe na potrzeby innych i szlachetne w swym postępowaniu. Takim też
w odczuciu działaczy Fundacji Elbląg okazał się Zygmunt Stojek, elbląski przedsiębiorca, który
wspiera Fundację zarówno finansowo, jak i swoim czasem od początku jej istnienia.
Jako że Fundacja Elbląg powstała 2 lutego 2000 roku, co roku, właśnie w lutym, organizowany jest
„Wieczór z filantropem", podczas którego wręczane są statuetki Kryształowego Serca oraz
podsumowywana jest dotychczasowa działalność Fundacji. W tym roku, wyjątkowo, wieczór
uświetniły występy artystyczne, m.in. pokazy tańców irlandzkich, latynoamerykańskich oraz
występy muzyczne stypendystów Fundacji Elbląg: Jacka Siemca i Piotra Olejnika. Dzięki
uprzejmości Romana Badysiaka z Kawiarni „Muza", wszystkich zaproszonych gości czekał suto
zastawiony stół i miła oprawa uroczystości.
PODARUJ UŚMIECH NA GWIAZDKĘ
23 grudnia w Centrum Handlowym „Ogrody” zakończyła się świąteczna akcja charytatywna pod
nazwą „Podaruj uśmiech na Gwiazdkę” realizowana wspólnie z Fundacją Elbląg na rzecz Funduszu
Dzieci Niepełnosprawnych „Słonik”. Akcja objęta została patronatem honorowym przez prezydenta
Elbląga. Świąteczna akcja charytatywna realizowana była po raz pierwszy w formie sprzedaży
cegiełek – świątecznych artykułów przygotowanych specjalnie na tę okazję przez stypendystów
dwóch programów Fundacji Elbląg – „Słonik” i „Szansa”. Zbiórka pieniężna prowadzona była od 1
grudnia przez wolontariuszy z Fundacji Elbląg, stypendystów „Słonika” i „Szansy” oraz uczniów
elbląskich szkół: Gimnazjum nr 1, nr 4, nr 9 i Liceum Ogólnokształcącego nr 3. Wolontariusze
sprzedawali przy specjalnym stoisku wyjątkowe cegiełki, m. in. własnoręcznie robione lub
ozdabiane kartki świąteczne, torby na prezenty i zawieszki na prezenty. „Słonika” można było
również wesprzeć kupując piękne, oryginalne, witraże, gliniane figurki i drewniane rzeźby
wykonane przy pomocy uczestników warsztatów terapii zajęciowej.
TERAZ MOGĘ WIĘCEJ
Każdego roku w ramach akcji „Podaruj uśmiech na Gwiazdkę", organizowanej przez Fundację
Elbląg oraz Centrum Handlowe Ogrody, zbierane są pieniądze na stypendia dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej. Dzięki wsparciu klientów hipermarketu Carrefour oraz pracy wolontariuszy
każdego roku udaje się sfinansować blisko 30 stypendiów podopiecznym Fundacji Elbląg w ramach
Funduszu Dzieci Niepełnosprawnych SŁONIK. Od soboty 9 sierpnia w Centrum Handlowym
Ogrody można było oglądać wystawę pod nazwą „Teraz mogę więcej", autorstwa Kuby ‘Qbi'
Strumińskiego i Bartka Rybaczewskiego. Plakaty prezentowały tylko niektórych stypendystów
„Słonika", którzy na co dzień borykają się z większymi problemami, niż rówieśnicy. Przeszkodą
w ich codzienności są m.in. choroby stawów, kości, problemy ze słuchem i mową. Wystawa miała
pokazać pasje naszych stypendystów, którzy dzięki szczodrości mieszkańców mogą je rozwijać.

BARWY III WIEKU
W 2008 roku Fundacja Elbląg realizowała projekt pn. „Barwy III wieku - wspieranie aktywności
elbląskich seniorów" dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. Głównym celem projektu był
wzrost aktywności społecznej seniorów w Elblągu. Realizacja projektu trwała dziesięć miesięcy,
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w jego ramach podjęto działania takie jak:
I. Utworzenie partnerstwa, którego celem było podjęcie systemowych prac skierowanych na
reprezentantów III wieku, integrując przy tym organizacje seniorskie, kombatanckie i instytucje
działające z i na rzecz seniorów. Partnerstwo opracowało plan działań na rzecz seniorów, założenia
konkursu grantowego dla organizacji seniorskich, formy akcji fundraisingowych oraz kampanii
społecznej promującej wizerunek osób III wieku. Partnerstwo przekształciło się w stałą Komisję
zarządzającą powstałym Funduszem Aktywności Seniorów. Środki pochodzące z Funduszu będą
wspierać działania podejmowane przez elbląskie organizacje seniorskie.
II. Wzmocnienie organizacji seniorskich poprzez przeprowadzenie cyklu szkoleń i świadczenie
poradnictwa w zakresie pisania, realizacji i rozliczania projektów. Stanowiło to przygotowanie
organizacji do konkursu grantowego, przeprowadzonego również w ramach projektu.
III. Podejmowanie akcji fundraisingowych, czyli działań mających na celu pozyskiwanie
środków tworzących kapitał żelazny Funduszu Aktywności Seniorów, za pomocą którego będą
wspierane organizacje seniorskie i działania na rzecz seniorów. W ramach projektu zrealizowano
cztery akcje:
1. Zbiórka publiczna
Zbiórka publiczna została przeprowadzona w Elblągu w okresie od marca do października 2008 r.
Opracowane i wydrukowane zostały 3 rodzaje cegiełek-pocztówek w 3 nominałach – 10, 20 i 50 zł,
każda z reprodukcją jednego z obrazów elbląskich artystów - Haliny Różewicz-Książkiewicz oraz
Zbyszka Opalewskiego, do każdej cegiełki została dołączona pamiątkowa 2-złotowa moneta
z wizerunkiem Bramy Targowej.
Do akcji włączyli się wolontariusze, którzy pomagali w dystrybucji cegiełek. Cegiełki można było
zakupić w restauracji „Oaza”, „Gromada”, na spotkaniach w klubach seniora, w szkołach, do
których udawali się wolontariusze z informacją o aktywności elbląskiego seniora.
2. Akcja „Inwestuj w uśmiech”
Silny Elbląg potrzebuje silnej organizacji charytatywnej. Fundacja Elbląg od ośmiu lat
systematycznie pomaga elblążanom na wielu płaszczyznach rozwoju. Nieustannie rozwijamy naszą
działalność, dlatego rozpoczynamy akcję „Inwestuj w uśmiech”. Chcemy pozyskać stałych
darczyńców, którzy zechcą systematycznie, co roku wpłacać pieniądze na rzecz Fundacji, poprzez to
„zainwestować" w uśmiech wdzięczności najbardziej potrzebujących osób – to wstęp listu
przewodniego, który wraz z broszurami informacyjnymi trafiał do rąk potencjalnych darczyńców.
Decyzje darczyńców o celu wpłaty sumiennie zrealizowaliśmy - pieniądze przekazane zostały
dokładnie na tą działalność dobroczynną, na jaką darczyńca sobie zażyczył. Po dokonaniu wpłaty
każda osoba dokonująca wpłaty otrzymała imienne podziękowanie, a nazwisko oraz wysokość
wpłaconej kwoty wpisane zostało na stronie internetowej www.fundacja.elblag.pl pod nazwą
„Przyjaciele Fundacji Elbląg”.
3. Kampania „1 % podatku – 100 % pożytku”
Kampania zachęcała do wpłat 1 % podatku dochodowego na rzecz Fundacji Elbląg. Do 20.000
mieszkańców Elbląga, za pośrednictwem Poczty Polskiej, wystosowane zostały druki bezadresowe
w postaci ulotek, zawierające prośbę o przekazywanie 1 % i krótką informację o działalności
Fundacji. Akcję wsparł spot telewizyjny zachęcający do wpłat 1% emitowany w Telewizji
Elbląskiej. Seniorzy promowali swoją aktywność w społeczności lokalnej dając przykład tego, iż
warto przekazać swój podatek na rzecz rozwoju ich organizacji.
4. Uruchomienie „Galerii Charytatywnej”
Galeria Charytatywna jest sklepem internetowym Fundacji Elbląg. Drogą elektroniczną
użytkownicy mogą brać udział w aukcjach przedmiotów pochodzących od darczyńców. Dochód
zasila wskazany przez darczyńcę fundusz. Do zlicytowania w Galerii darczyńcy przekazali pamiątki
z podróży, przedmioty związane z Elblągiem, obrazy, ciekawe książki, wszystko to, co mogłoby
zainteresować licytujących, kolekcjonerów. Każdy, kto chciał i nadal ma ochotę oddać swój
unikatowy przedmiot, może dostarczyć go do biura Fundacji Elbląg, gdzie zostanie wyceniony,
sfotografowany, a następnie jego opis i zdjęcie pojawi się na stronie.
IV. Utworzenie Funduszu Aktywności Seniorów, stanowiącego trwałe źródło finansowania
działań podejmowanych przez organizacje seniorskie.
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12 czerwca w Sali Staromiejskiej Urzędu Miejskiego odbyło się uroczyste uruchomienie Funduszu
Aktywności Seniorów Fundacji Elbląg, którego patronatem objęła Helena Pilejczyk, medalistka
olimpijska w łyżwiarstwie szybkim, Honorowa Obywatelka Elbląga.
Podczas uroczystości ukonstytuowano również Komisję Funduszu Aktywności Seniorów,
składającą się z przedstawicieli elbląskich klubów i związków seniorskich. Jej rolą jest zarządzanie
Funduszem i wypracowywanie kierunków jego działania.
V. Ogłoszenie konkursu grantowego. W ramach konkursu grantowego „Zawsze jest czas na
pasje” rozdysponowanych zostało 11.500 zł na realizację 8 ciekawych inicjatyw podejmowanych
przez elbląskie organizacje działające z i na rzecz seniorów. W ramach konkursu zorganizowane
zostały po raz pierwszy w Elblągu obchody Międzynarodowego Dnia Seniora. Oto krótka relacja
z imprezy:
Śpiewy, uśmiechy, kolorowe parasolki, okrzyki radości i... srebrne włosy. W ten sposób
zainicjowano pierwsze w Elblągu obchody Międzynarodowego Dnia Osób Starszych. Senioriadę
2008 swym występem uświetniła Barbara Książkiewicz.
Pomysł na pierwszą tego typu imprezę w naszym mieście zrodził się na jednym ze spotkań seniorów
w Fundacji Elbląg. Na ulice naszego miasta, pod przewodnictwem Uniwersytetu III Wieku –
organizatora Senioriady, wyszli członkowie z niemal wszystkich organizacji działających na rzecz
osób starszych w Elblągu. Do obchodów przyłączyła się również młodzież, która w przebraniach
i przy akompaniamencie bębnów towarzyszyła seniorom podczas przemarszu.
Kolorowy pochód ulicami miasta poprzedziła zbiórka na Placu Słowiańskim, skąd ok. godz. 11.30
seniorzy przemaszerowali na Plac Jagiellończyka. Drugą część obchodów stanowiła uroczysta
akademia w sali CKiWM "Światowid". Podczas gdy sala kinowa żyła występami artystycznymi
seniorów i przedszkolaków, na korytarzach oglądać można było wystawę prac malarskich osób
starszych oraz prace dziergane, wyszywane, klejone i lepione – czyli prezentację wszelkich form
manualnych uzdolnień reprezentantów III wieku.
Na zakończenie uroczystości charytatywnie wystąpiła Barbara Książkiewicz – elblążanka,
laureatka wielu festiwali. Podczas recitalu zaprezentowała utwory wybrane z dwóch płyt "Świat jest
teatrem" oraz "Zapach róż". Nie zabrakło rytmów rumby, tanga i tematu miłości.
Międzynarodowy Dzień Osób Starszych ustanowiony został 14. grudnia 1990 roku przez
Zgromadzenie Ogólne ONZ. Dziś to święto staje się coraz częściej obchodzone również w wielu
miastach Polski. Celem powołania tego dnia było zwrócenie uwagi na problemy dotykające
seniorów oraz podkreślenie wartości, jakie wnoszą do ogółu społeczeństwa. Według ONZ za osoby
starsze uznaje się ludzi w wieku powyżej 60. roku życia. Dane statystyczne pokazują, że w 1950
roku na świecie takich osób było ok. 200 milionów. Dziś ta grupa populacji liczy 500 milionów.
Prognozy wskazują, że około 2020 roku liczba seniorów na świecie sięgnie 1 miliarda. Na
szczęście, wraz z powiększającą się liczbą osób starszych, rośnie również statystyczna długość
życia, która w 2020 roku ma wynosić dla całego świata 73 lata.
VI. Przeprowadzenie cyklu wywiadów z seniorami, liderami społecznymi, przedstawicielami
władz, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, prezentujących wszelkie aspekty aktywności
seniorskiej: społecznej, kulturalnej, publicznej, naukowej, artystycznej itp. W rozmowach
przedstawione zostały dobre praktyki działań podejmowanych przez samych seniorów i na rzecz
seniorów. Osoby udzielające wywiadów to:
1. Ryszard Tomczyk - znanym elbląski nestor–pisarz, malarz, teatrolog, literat, przewodniczący
Kapituły Konkursu Literackiego,
2. Franciszek Socha - przewodniczący Rady Kombatanckiej w Elblągu, Prezes Elbląskiego
Oddziału Związku Inwalidów Wojennych,
3. Eugeniusz Krystkiewicz - prezes Zarządu Stowarzyszenia Osób Poszkodowanych Przez III
Rzeszę,
4. Julia Siuda - Prezes Elbląskiej Akcji Katolickiej parafii św. Brunona w Elblągu
5. Janina Majszyk - członek Klubu Seniora Zakrzewo, otrzymała tytuł Najmilszej Miss Babci
Klubu,
6. Teresa Wanda Król - członkini kilku organizacji elbląskich, emerytowana lekarka,
wolontariuszka, aktywnie działająca na rzecz społeczeństwa,
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7. Jerzy Szewczyński - Prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa, Wilna, Grodna i Ziemi
Wołyńskiej Oddział w Elblągu, AK-owiec, kombatant,
8. Halina Różewicz-Książkiewicz - zajmuje się malarstwem, rysunkiem, grafiką i fotografią. Od
ponad czterdziestu lat mieszkanka Elbląga. W 2008 roku obchodziła 50 lecie twórczości
artystycznej,
9. Władysława Prusiecka – działaczka społeczna, członkini Ligi Kobiet Polskich, przewodnicząca
koła Emerytów i Rencistów przy Szpitalu Wojskowym w Elblągu,
10. Zygmunt Misiewicz – senior, bokser, elblążanin, w roku 1949 wywalczył tytuł Mistrza Polski
Juniorów w wadze ciężkiej,
11. Stanisław Józefczyk – senior, mieszkaniec Lancashire, prezes organizacji skupiającej seniorów
pochodzących z Polski a mieszkających w tym mieście,
12. Helena Hałun - Przewodnicząca Klubu Seniora przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Sielanka”,
13. Teresa Bocheńska - wieloletnia działaczka społeczna, zaangażowana w prace na rzecz
Elbląskiego programu dla osób starszych na lata 2008-2013,
14. Krystyna Opalińska – studentka Uniwersytety III Wieku, organizatorka Senioriady,
15. Stanisław Puchalski - członek zarządu Fundacji Elbląg, inicjator powstania Funduszu
Aktywności Seniorskiej,
16. Gabriela Zimirowska - koordynator projektu, rozmowa na temat nowych metod
fundraisingowych rozpoczętych w ramach projektu „Barwy III Wieku”,
17. Zdzisław Olszewski - były wojewoda elbląski, dyrektor Euroregionu Bałtyk, najdłużej
urzędujący członek Rady Miasta Elbląg.
Wywiady te można obejrzeć na stronie internetowej www.fundacja.elblag.pl w zakładce Cykle
wywiadów „Barwy III wieku”.
VII. Zorganizowanie kampanii społecznej w celu promowania aktywności seniorów. W naszym
mieście pojawiły się bilbordy, plakaty i ulotki z motywem seniora, w Telewizji Elbląskiej
emitowano spoty z osobami III wieku.
Projekt sfinansowany został ze środków Unii Europejskiej oraz miasta Elbląga.

TO JEST NASZA MAŁA OJCZYZNA
W 2008 roku Fundacja Elbląg realizowała również projekt pt. „To jest nasza mała ojczyzna...”
dofinansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Głównym celem projektu był wzrost
przywiązania młodych ludzi do swojej małej ojczyzny – Elbląga. Realizacja projektu trwała 7
miesięcy, a w jego ramach podjęto takie działania jak:
1. Utworzenie grupy zarządzającej projektem
Dzięki rozmowom koordynatora z młodzieżą powstał zespół zarządzający Funduszem
Młodzieżowym fundacji. W jego kompetencjach leży pozyskiwanie środków finansowych na
Fundusz Młodzieżowy oraz decydowanie o kierunkach wydatkowania zebranych kwot.
2. Konkurs inicjatyw młodzieżowych
ogłoszone zostały dwa konkursy: Konkurs „Inicjatywa + impuls". W konkursie promującym
ciekawe działania – „Inicjatywa + impuls" – wyłoniono pięć grup: Elbląscy deskorolkarze, Grupa
teatralna Deja vu, Wolontariusze hospicyjni, Fury-G, SoundLab.
Zostały one nagrodzone nagraniami filmowymi prezentującymi zarówno grupy jak i realizowane
przez nie inicjatywy (nagrania dostępne na stronie www.telewizjaobywatelska.org.pl).
3. Cykl programów „Na Sofę”
W ramach cyklu programów zostały zrealizowane wywiady z liderami społecznymi,
prezentującymi ciekawe inicjatywy młodzieżowe z zakresu działań społecznych, kulturalnych,
sportowych, muzycznych, aktywizujących młodzież.
4. Akcje fundraisingowe
Aby zasilić Fundusz Młodzieżowy, który jest źródłem finansowania inicjatyw młodzieżowych
został ogłoszony konkurs na akcję fundraisingową pn. „Kumulacja na +”. Konkurs wyłonił trzy
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grupy: Grupa Deus ex Machina, Słodkie Aniołki oraz Marzyciele. Zwycięzcy tej kategorii
w wymyślony przez siebie sposób pozyskiwali środki na zasilenie Funduszu Młodzieżowego.
Każda grupa na realizację swoich pomysłów otrzymała 1000 zł. Dzięki przeprowadzeniu akcji
fundraisingowych środki na Funduszu Młodzieżowym wzrosły prawie o 3 000 zł.
5. Warsztaty tematyczne dla młodzieży były zwieńczeniem działań grup młodzieżowych.
W warsztatach tematycznych oraz telewizyjnych wzięli udział zwycięzcy obu konkursów, dzięki
czemu powstały materiały filmowe prezentujące zarówno same grupy, jak i realizowane przez nie
inicjatywy. Podczas warsztatów tematycznych z trenerami uczestnicy pracowali nad swoim
talentem, poznali dodatkowe umiejętności potrzebne przy promowaniu swoich pasji oraz
dowiedzieli się jak odnajdywać w sobie nowe pokłady możliwości dzięki warsztatom
interpersonalnym z Kalos Kagathos. Warsztaty miały na celu zapoznanie młodzieży z różnymi
formami własnego rozwoju, nabycia nowych umiejętności, poznanie innych form realizacji siebie,
wymiana doświadczeń oraz integracja młodzieży.
DOBROCZYŃCA ROKU
W poniedziałek 19 maja, w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, odbyła się XI
Gala Finałowa Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku". Wśród uhonorowanych znalazł się Roman
Badysiak z Kawiarni „U Aktorów", nominowany do konkursu przez Fundację Elbląg jako
posiadacz tytułu Filantropa Roku.
Konkurs, który organizuje Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, za cel stawia promowanie
i nagradzanie dobroczynności przedsiębiorców oraz popularyzowanie skutecznych form ich
współpracy z organizacjami społecznymi. W Kapitule Konkursowej zasiedli przedstawiciele
organizacji pozarządowych, biznesu, darczyńców oraz mediów.
W kategorii „Współpraca firmy z organizacją pozarządową", głosy oddawali internauci. Ich decyzją
tytuł „Dobroczyńcy Roku" otrzymała między innymi Kawiarnia „U Aktorów" (mała /średnia
firma).
Laureaci otrzymali pamiątkowy dyplom oraz statuetkę Dobroczyńcy Roku. Wieczór występem
uświetniła Ania Dąbrowska.
PROGRAM LITERACKI
Program Literacki ogłaszany jest co roku w dwóch kategoriach: „Elbląski Rękopis Roku" oraz
„Elbląska Książka Roku".
Tytuł „Elbląskiego Rękopisu Roku" może otrzymać niepublikowana wcześniej jako całość praca
literacka. Laureat otrzymuje dyplom oraz sfinansowanie ze środków Fundacji i Urzędu Miejskiego
w Elblągu edycji publikacji. Część nakładu przypada samemu autorowi.
Tytuł „Elbląskiej Książki Roku" może otrzymać publikacja, która została wydana i ukazała się na
rynku wydawniczym Elbląga w minionym roku. Jej laureat otrzymuje dyplom oraz nagrodę
finansową w wysokości 2000 zł.
W VI edycji konkursu zgłoszonych zostało 14 prac w ramach kategorii Elbląski Rękopis Roku,
natomiast w kategorii Elbląskiej Książki Roku, 5 prac. Oceny twórczości oraz wyboru zwycięzców
dokonała Kapituła Konkursowa biorąc pod uwagę m.in. poziom literacki, poziom edytorski oraz
tematyczne związanie utworu z miastem i regionem elbląskim. W skład tegorocznej Kapituły
weszli: Ryszard Tomczyk, Katarzyna Jarosińska-Buriak, Arkadiusz Jachimowicz, Tomasz
Walczak, Jarosław Grabarczyk. W takim składzie zdecydowali o wynikach konkursu:
W kategorii „Elbląska Książka Roku 2007” zwyciężył Paweł Lewandowski za książkę pt.
„Zerwane mosty” otrzymując dyplom i nagrodę finansowa w wys. 2000 zł, wyróżnienie otrzymał
Wiktor Mazurkiewicz za „Nadewszystkość”.
W kategorii „Elbląski Rękopis Roku 2007” laureatem został Marek Wawryn za zbiór opowiadań:
„Pobyt w sanatorium”, „Uniwersytet trzeciego wieku”, „Praca domowa”. Zbiór został wydany
przez Fundację i przekazany autorowi, część nakładu wzbogaciła elbląskie szkolne biblioteki.
Wyróżnienie I – Mateusz Stachowski za zbiór wierszy „Rok do przodu, krok do tyłu”.
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Wyróżnienie II – Edward Pukin za powieść „Kanalie…”
Wyróżnienie III – Małgorzata Kozłowska za zbiór wierszy „Le Ballet Macabre”
Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbyło się w maju na Dużej Scenie Teatru im.
A. Sewrska w ramach Elbląskiej Sceny Literackiej. Przy muzycznym akompaniamencie
wiolonczeli Dagny Krauze, uroczystość poprowadzili: Jolanta Tadla oraz Tomasz Walczak.
Spotkanie promujące zbiór opowiadań Marka Wawryna odbyło się na jesieni w Galerii El i
połączone było z wystawą prac plastycznych autora.
Program Literacki finansowany jest ze środków Fundacji Elbląg oraz Urzędu Miejskiego
w Elblągu.
KSIĘGA DARCZYŃCÓW 2008
Projekty
Projekt „Barwy III Wieku” - Fundacja Fundusz Współpracy ze środków Unii Europejskiej –
41.620,07 euro, Urząd Miejski w Elblągu 13.000,00 zł
Projekt „To jest nasza mała ojczyzna ...” - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – 54.000,00 zł,
Urząd Miejski w Elblągu 5.000,00 zł

Program stypendialny
Urząd Miejski – 20 000 zł
Fundacja im. Stefana Batorego – 20.000 zł
Program Stypendialny Agrafka Muzyczna
Fundacja J&S Pro Bono Poloniae – 5.204 zł
Program Literacki
Urząd Miejski – 2 000 zł
Działaj Lokalnie V
Starostwo Powiatowe – 13.500 zł
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności –
27.000 zł
Fundusz Dzieci Niepełnosprawnych „Słonik”
Zbiórka w Centrum Handlowym Ogrody – 4.464,99 zł, Sławomir Ligaj – 500 zł, Marek Wawryn –
230 zł, Katarzyna Ciszewska – 20 zł, Ksenia Kowalska – 20 zł, Dagmara i Maciej Bielawscy – 50
zł
Fundusz Stypendialny
Zdzisław Olszewski – 500 zł, Jola Prokopowicz – 50 zł, Arkadiusz Wojtas – 20 zł, Dagmara i
Maciej Bielawscy – 50 zł, Małgorzata Chomka – 10 zł
Fundusz Nieograniczony
Teresa i Jacek Bocheńscy – 500 zł, Apteka Bios, Barbara Wróbel i Irena Kuszka – 500 zł
Magdalena Maria Brzezińska – 200 zł, Tomasz Wasiukiewicz – 100 zł, anonimowy darczyńca –
500 zł
Fundusz im. Ryszarda Rynkowskiego
Rafał Postek CITROEN Auto Postek – licytacja Kryształowego Serca – 3.000,00 zł
Fundusz Aktywności Seniorów
19

Arkadiusz Jachimowicz – 200 zł, Józef Nowicki – 100 zł, Dachmont, Piotr Długokęcki – 100 zł,
Klub Seniora „Nad Jarem” – 100 zł, Teresa Zwierzyńska – 50 zł, Beata Jarosz – 50 zł
Fundusz polsko-niemiecki
Hedwig Neumann, Walter Kreuzer, Karl-Heinz Dreher, Erwin Vollerthun – 230 Euro, Aniela
Wiesława Grudzińska – 200 zł

•
•

•
•
•
•
•

Darowizny rzeczowe, usługi
Ryszard Rynkowski – występ podczas Gali o Tytuł Filantropa Roku
Jan Puchalski, firma PUJAN – statuetki Kryształowego Serca
Alicja Sobiecka – kwiaty na uroczystość Wieczór z Filantropem
Centrum Handlowe OGRODY – współpraca przy organizacji akcji „Podaruj uśmiech na
Gwiazdkę”
Galeria El – udostępnienie pomieszczeń na uroczystość rozstrzygnięcia Programu
Stypendialnego
Stypendyści Fundacji Elbląg – przygotowanie gadżetów świątecznych do akcji „Podaruj
uśmiech na Gwiazdkę”, pomoc przy obsłudze imprez FE
Wolontariusze elbląskich szkół średnich i gimnazjów – przeprowadzenie zbiórki pieniędzy
w ramach akcji „Podaruj uśmiech na Gwiazdkę”

1% na rzecz Fundacji Elbląg
Fundacja jest organizacją pożytku publicznego, co oznacza, że działa wyłącznie w obszarze
pożytku publicznego oraz szczegółowo i w sposób publiczny sprawozdaje się ze swojej
działalności. Dzięki temu może pozyskiwać 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych.
Za rok podatkowy 2007 wpłaty z tytułu 1% wyniosły 65 086,62 zł. Na co zostały wydatkowane – o tym
traktuje sprawozdanie finansowe.

Wszystkim rozliczającym się z sercem – z serca dziękujemy!

Nasi dotychczasowi darczyńcy
ABB Zamech Gaspetro Sp. z o.o. • Agencja Ochrony „Dogmat” – Janusz Krawczyk • Agencja
Ochrony „Jupi” • Agencja Reklamowa Anon 1 w Warszawie – Krystyna Prokop–Kinicka •
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce • ALSTOM POWER Sp. z o.o. – Dorota Januszkiewicz •
Andrzej Tomczyński • Apteka „Na Stoku” – Janusz Maciejczyk • Apteka BIOS – Barbara Wróbel,
Irena Kuszka • Apteka Centralna w Elblągu • Apteka GALENA – Janina Czerwińska • Apteka
PARAGRAF – J. Wesołowska, R. Kazanecka • Arkadiusz Jachimowicz • Bank PeKaO S.A. •
Barbara Malitka • Barbara Płoszczyńska • Barbara Szypulińska • Barbara Wegner • Bartłomiej
Głuszak • Bogusław Mincewicz – PPHU KONSTAL • Broedlau Else • Centrum Handlowe
OGRODY • Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej „Światowid” – Antoni Czyżyk •
Centrum Wolontariatu & Grupa Merlin • Cleaner Zakład Sprzątania ZPCHR – Grzegorz Misiewicz
i Maciej Bukowski • Danuta Małodziejko • Danuta Tamara Kuczyńska • Denis Coughlin •
DORADZTWO Sp. z o. o. • Dorota Wadecka, Irena Kulkowska – NZOZ Laboratorium Analiz
Medycznych • Dr Birgit Kennel i Dr Otto Kennel • Dr Hasso Doring • Drukarnia etykiet OpeGieK
– Grzegorz Szadok • Drukarnia W&M Malbork • Dzieci ze wsi Jagodnik • Edukacja Regionalna •
Elbing-Club-Pangritz-Kolonie e.V Hans Preuss • Elbląska Izba Przemysłowo-Handlowa • Elbląska
Spółdzielnia Mleczarska – Florian Kaszubowski • Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
– Wojciech Chwiałkowski • Elbląskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych – Józef i
Marzena Pomiećko • Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji • Elbląskie
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Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych – pracownicy • Elbrewery Company Ltd •
Ellen Humme • EMPIK • ENERGOMONTAŻ-ELBLĄG – Waldemar Kraszewski • Erwin
Vollerthun • Ewa Hindley-Grabianka • Ewa Kryża • Firma „Ramex-Pol” – Piotr Dobranc • Firma
„ISTAL” – Anna Żukowska • Firma „Marco Plast” – Matek Wiatr • Firma „Nowa Holandia” •
Firma „PUJAN” – Jan Puchalski • Firma „Tel-Dako” – Janusz Wrocławski • Firma ARBUD –
Andrzej Zamojski • Firma EXTOM – Jacek Tomaszewski • Firma Handlowa „Sport-Lux” –
Dariusz i Renata Hutnik • Firma OPTIMA • Firma TECH-BUD – Krzysztof Kiełkowski • Firma
TECHTRANS – Andrzej Szmit, Ireneusz Ziemiński • Fundacja Banku Zachodniego WBK SA •
Fundacja Fundusz Współpracy • Fundacja im. Stefana Batorego • Fundacja J&S Pro Bono
Poloniae Warszawa • Fundacja Pro Scholam • Fundacja PZU • Furnel International Ltd • Gisela
Sandrock • Grupa LOTOS • Grupa Żywiec • Halina Różewicz-Książkiewicz • Hanna i Zenon
Skrobotun • HDZ Elbląg Sp. z o.o. • Helmut Jeep • Hipermarket Carrefour • Hotel „Antonieff” –
Antoni Fijałkowski • Hotel „Vivaldi” – Mieczysław Walentynowicz • Irena i Norbert Jachimowicz
• Ireneusz Sowa • Jakub Radulski • Janusz Hankowski • Janusz Maciejczyk • Joanna Ułanowska •
Kancelaria Prawna – Władysław Wójcik • Katolickie Stowarzyszenie ‘Civitas Christiana’ oddział
w Elblągu • Kawiarni „U Aktorów” – Roman Badysiak • Kl. I B wych. M. Jakubowska • Kl. I D
wych. K. Rachfał • Kl. II C wych. A. Ciesielska • Klaus Laukeninkat • Kompleks
Gastronomiczno–Rekreacyjny „ZBYSZKO” – Zbigniew Kowzan • Koncern Energetyczny
ENERGA S.A. Oddział w Elblągu – Henryk Dorociński • Konrad Prusiecki • Krzysztof
Rusinowski • Kwiaciarnia „AZALIA” • Laboratorium Analiz Medycznych – Dorota Wadecka i
Irena Kulkowska • Leokadia Prokurat • Marcin i Bogusz Leszczyc-Grabianka • Marek Gulda •
Maria i Leszek Głuszak • Maria Kosecka • Marianna Jaroszewska • Mariola i Sławomir Nowak
•Marita i Günter Mauter • Mechanika Pojazdowa Stacja Kontroli Pojazdów – Henryk Pokorzyński
• Michał Głuszak • Michał Wawryn • Mieczysław Sokołowski • Miejskie Przedsiębiorstwo
Oczyszczania w Elblągu • Mirosław Borzęcki • Mirosław Czarny • Monika Wölk • Mytych sp. z
o.o. • Narodowe Centrum Kultury • Paweł Jankowski • Piekarnia „Raszczyk”, Pasłęk – Bogdan
Raszczyk • Piotr Macutkiewicz • Piotr Romanowski • Piotr Żabiński PHU Pal Drew Elbląg •
Pizzeria „Strzecha” – Dawid Ruliński • Polcotex Sp. z o.o. • Powszechna Kasa Oszczędności o.
Elbląg • P.P.H.U. „Dębica” sp. z o.o. – Alicja Sobiecka • P.P.H.U. „EDBA” – Barbara Szypulińska
• P.P.H.U. „ELKAM” – Krzysztof i Janusz Kamińscy • P.P.H.U. „PATREX” – Ireneusz Sowa •
P.P.H.U. Pol-Plast – Leopold Skowroński • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w
Elblągu • Przedsiębiorstwo Zieleni Miejskiej w Elblągu Sp. z o.o.- Leon Budzisiak • Przedszkole
nr 19 w Elblągu • Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 25 • Radio EL • Restauracja „Pod
Aniołami” • Robert Urbanowicz • Roman Chlebowski PH Optima • Roman Fus • Ryszard Biel •
Ryszard Klim • Ryszard Rynkowski • Ryszard Tomczyk • Samorząd miasta Elbląga • Senator
Władysław Mańkut • Silvia i Kurt Zimmermann • SKOK „Piast” • Stacja benzynowa „Gregor” –
Grzegorz Knedler • Starostwo Powiatowe w Elblągu • Stowarzyszenie Entuzjastów Żeglarstwa na
Zalewie Wiślanym • Stowarzyszenie Księgowych w Polsce • Szkoła Podstawowa nr 4 w Kętrzynie
• Telewizja Kablowa Vectra El • Teresa Bocheńska • Tomasz Niewierko – Firma „AGROMAX” •
Toyota Knedler – Jacek Knedler •Uniwersytet Robotniczy w Elblągu • Urząd Miejski w Elblągu •
V Liceum Ogólnokształcące • Vollevthun Erwin • Waldemar Bannach • Walter Kreuzer • West
Side • Witold Strzelec • Wojciech Macierewicz • „Wolność” Sp. z o.o. • Wydział Duszpasterski
Kurii • Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego, oddział zamiejscowy w
Elblągu • Zakład Produkcji Mebli Tapicerowanych “Adam” • Zakład Usług Budowlanych
MYTYCH Sp. z o.o. – Ryszard Mytych • Zbigniew Fiedorowicz • Zbigniew Walczyk • Zbyszek
Opalewski • Zdzisław Gładki • Zdzisław Olszewski • Związek Pracodawców Ziemi Elbląskiej •
Zygmunt Grzegorz Stojek oraz anonimowi nabywcy cegiełek, stypendyści Fundacji Elbląg,
wolontariusze z elbląskich szkół średnich i gimnazjów, a także darczyńcy w ramach akcji 1%
podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.
DZIĘKUJEMY
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Sprawozdanie finansowe Fundacji Elbląg za 2008 rok

Przychody
WPŁYWY
KWOTA
I. Dotacje od samorządu lokalnego
53.500,00
- Urząd Miejski - program stypendialny - 20.000 zł
- Urząd Miejski - wkład własny do projektu „Barwy III wieku” –
13.000,00 zł
- Urząd Miejski - program literacki - 2.000 zł
- Urząd Miejski – wkład własny do projektu „To jest nasza mała
Ojczyzna…” – 5.000,00 zł
- Starostwo Powiatowe - program Działaj Lokalnie VI – 13.500 zł
II. Dotacje
146.095,94
- Fundacja Fundusz Współpracy ze środków Unii Europejskiej projekt „Barwy III wieku” – 143.095,94 zł
- Fundacja PZU - projekt Aktywizacja Międzygeneracyjna 3.000 zł
III. Dotacja z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
54.000,00
- projekt „To jest nasza mała Ojczyzna…” – 54.000,00 zł
IV. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
32.000,00
- Przeprowadzenie diagnozy potrzeb społeczności lokalnych – ze
środków Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego 5.000,00 zł
- Działaj Lokalnie VI ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności - 27.000 zł
V. Fundacja Batorego i J&S Pro Bono Poloniae
25.204,00
- Fundacja Batorego - program stypendialny - 20.000 zł
- Fundacja J&S Pro Bono Poloniae - program stypendialny Agrafka
Muzyczna - 5.204,00 zł
VI. Biznes, organizacje społeczne, instytucje, darczyńcy
34.351,64
indywidualni, inne
VII. Fundusze celowe: Młodzieżowy, Polsko-niemiecki, Im. Zofii
17.088,37
Puchalskiej, Grabianków, Ryszarda Rynkowskiego, Ryszarda
Tomczyka – wpłaty od osób indywidualnych
VIII. Odsetki bankowe od lokat
33.135,86
IX. Pozostałe przychody operacyjne i finansowe
23.413,24
w tym:
- wpłaty na leczenie i rehabilitację z tyt. udostępnienia konta

– 11.752,48
X. Wpłaty z tytułu 1% ( w tym program Aktywność Rodzicielska)
XI. Wpływy z działalności statutowej odpłatnej
- sprzedaż książek – 7.322,00
- Galeria Charytatywna – 200,00
XII. Zbiórka publiczna
RAZEM

65.086,62
7.522,00

6.821,88
498.219,55
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Wydatki ogółem:
I. Koszt realizacji zadań statutowych
II. Koszty administracyjne (usługi obce, amortyzacja, zużycie

408.274,00
17.260,85

materiałów, inne)

III. Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia

22.741,03

IV. Pozostałe koszty
(nierozlicz. kwoty projektu, wyks. salda z tyt. przewalutowania
środków)
RAZEM

11.326,92

459.602,80

Aby szczegółowo przedstawić wydatki Fundacji poniżej podzielono je ze względu na źródła
finansowania.
Wydatki pokryte wyłącznie ze środków własnych pochodzących z dochodu z kapitału
żelaznego, wpłat z tytułu 1%, wpłat od osób indywidualnych, firm:

I. Koszt realizacji zadań statutowych

100.167,27

1. Programy Stypendialne
2. Program Literacki (wynagr. za recenzje, druk książki, kwiaty)
3. Koszt realizacji programów FE
- przyznane dotacje, darowizny – 22.800,00 zł
- dofinansowanie zakupu wózka dla W. Narloch – 8.000,00 zł
- przyznane granty – 5.000,00 zł
- Filantrop Roku – 3.572,79 zł
- zbiórka publiczna – 10.983,38 zł (materiały do programu
„Podaruj dzieciom uśmiech na gwiazdkę” oraz nagrody dla szkół
ze środków pozyskanych od sponsorów)
- program Aktywność Rodzicielska i Społeczna – 4.239,33 zł
- koszty tworzenia funduszy (cegiełki) – 914,00 zł
- konkursy na Najlepszą Inicjatywę, Najlepsi?! – 2.500,00 zł
4. Wkład własny do projektów (koszty administracyjne)
- Barwy III wieku – 2.899,55
- Działaj Lokalnie VI – 24,00
- To jest nasza mała Ojczyzna… - 56,64
5. Koszt działalności statutowej odpłatnej – edukacja regionalna
II. Koszty administracyjne
1. Zużycie materiałów
2. Usługi obce (telefon, poczta, użytkowanie biura, bank itp.)
III. Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia
- wynagrodzenia 19.076,00
- ubezpieczenia 3.665,03
IV. Pozostałe koszty administracyjne
RAZEM

35.148,00
3.229,58
58.009,50

2.980,19

800,00
3.524,60
115,04
3.409,56
22.741,03

1.053,81
127.486,71
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Wydatki pokryte z dotacji i innych źródeł
1. Projekt Działaj Lokalnie
2. Program Literacki
3. Programy Stypendialne
4. Projekt „Barwy III wieku”
5. Projekt „To jest nasza mała ojczyzna…”
6. Diagnoza potrzeb lokalnych
7. Koszty amortyzacji dot. zakupów w ramach projektów
RAZEM

40.500,00
2.000,00
45.204,00
156.095,94
58.000,00
5.000,00
12.682,44
319.482,38

Koszty administracyjne i koszty wynagrodzeń wliczają się w koszty projektów.
WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ŻELAZNEGO NA KONIEC 2008 ROKU
W związku z występowaniem ciągłych spadków wartości jednostek Funduszy Inwestycyjnych,
w których Fundacja ulokowała kapitał żelazny, Zarząd w porozumieniu z Komisją Finansową
podjął uchwałę o ulokowaniu kapitału żelaznego w lokatach bankowych.
Dochód z ulokowania kapitału żelaznego na lokatach bankowych w 2008 roku wyniósł: 32.318,35
zł. Zgodnie z Regulaminem Zarząd dokonał podziału powyższej kwoty:
- na reinwestycję – 6.463,67 zł (20 %)
- na koszty operacyjne - 6.463,67 zł (20 %)
- na programy statutowe Fundacji Elbląg - 19.391,10 zł (60 %).
Fundacja Elbląg w 2008 roku na zwiększenie kapitału żelaznego pozyskała środki ze źródeł:
- Jolanta i Zygmunt Stojek – 10.000,00 zł
- z licytacji Kryształowego Serca Rafał Postek - 1.500,00 zł
- Jachimowicz Arkadiusz – 1.200,00 zł
- firmy i przedsiębiorstwa lokalne – 5.000,00 zł
- zbiórka publiczna w formie rozprowadzania cegiełek – 4.251,60 zł
- darowizny osób prywatnych – 3.609,38 zł
- odpis z 1 % zgodnie z uchwałą Zarządu Fundacji – 8.000,00 zł
Kapitał żelazny na dzień 31.12.2008 r. wynosi 861.955,66 zł
Wydatkowanie wpływów z 1 % w 2008 r.
W roku 2008 Fundacja Elbląg pozyskała wpływy z tytułu 1 % kwotę 65.086,62 zł. W kwocie tej są
wpłaty darowizn na określone cele w wysokości 18.660,95 zł, a bez określonego celu 46.425,67 zł
Zarząd Fundacji na posiedzeniu w dniu 05.09.2008 uwzględniając wyznaczone cele darowizn,
rozdysponował wpływy z 1 % w sposób następujący:
- 6.886,00 zł - na kapitał żelazny Funduszu Dzieci Niepełnosprawnych „Słonik”
- 5.168,50 zł - na kapitał żelazny Funduszu Aktywności Seniorów
- 168,20 zł - na kapitał żelazny Funduszu Leszczyc-Grabianków
- 5.000,00 zł - na kapitał żelazny Funduszu polsko-niemieckiego (w tworzeniu)
- 12.000,00 zł - Fundusz Aktywności Seniorów
- 10.212,84 zł - Fundusz Stypendialny Dzieci Niepełnosprawnych „Słonik”
- 10.212,83 zł - Fundusz Stypendialny „Szansa”
- 2.000,00 zł - nagroda dla laureata Konkursu Literackiego 2008 r.
- 2.000,00 zł - nagroda w konkursie o Najlepszą Inicjatywę 2008 r.
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- 3.680,00 zł - na dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego dla Wiktorii Narloch
- 7.758,25 zł - na cele statutowe Fundacji Elbląg.
Razem: 65.086,62 zł
Zbiórki publiczne
W roku 2008 Fundacja Elbląg w ramach 4 zbiórek publicznych pozyskała środki:
- 4.464,99 zł – akcja „Inwestuj w uśmiech” na Fundusz Stypendialny „Słonik”
- 2.130,31 zł – akcja rozprowadzania cegiełek na Fundusz Aktywności Seniorów
- 134,78 zł – na dofinansowanie wózka dla Wiktorii Narloch
- 91,80 zł – na „leczenie Wojtusia” - Wojciecha Sekulskiego
Razem: 6.821,88 zł

Sporządził zespół:
Arkadiusz Jachimowicz, Gabriela Zimirowska, Katarzyna Ciszewska, Stanisław Puchalski,
Karolina Trojan, Teresa Zwierzyńska
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