Człowiek jest wielkim nie przez to co ma,
Ani nie przez to kim jest,
Lecz przez to
Czym dzieli się z innymi
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Szanowni Państwo,

Fundacja Elbląg ustanowiona została w roku 2000 przez samorząd miasta Elbląga,
Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Elbląską Izbę
Przemysłowo-Handlową.
Fundacja jest niezaleŜną, apolityczną instytucją filantropijną, kierującą się
interesem
społeczności
lokalnej
Elbląga
i
Regionu
Elbląskiego.
Fundację załoŜyli elbląŜanie, którzy pragną aby Elbląg i Region Elbląski był
zasobny i piękny, a jego mieszkańcy dumni ze swojej małej ojczyzny.
Celem fundacji jest likwidowanie problemów społecznych Elbląga i Regionu
Elbląskiego oraz kreowanie wszechstronnego rozwoju miasta i ziemi elbląskiej.
Pierwszy rok działalności charakteryzował się wytęŜoną pracą nad tworzeniem struktury
fundacji, pozyskiwaniem członków komisji oraz tworzeniem dokumentów regulujących
działalność
Fundacji.
Doznaliśmy w tym trudnym okresie bardzo wielu oznak przyjaźni ze strony ElbląŜan, innych
funduszy lokalnych oraz nieocenionej Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce z Pawłem
Łukasiakiem na czele.
Za okazaną pomoc wszystkim Przyjaciołom Fundacji serdecznie dziękujemy.

1. STRUKTURA FUNDACJI

FUNDATORZY

1. Samorząd miasta Elbląga
2. Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
3. Elbląska Izba Przemysłowo-Handlowa

RADA FUNDACJI

1. Andrzej Kempiński – przewodniczący (przewodniczący Rady Miejskiej
w Elblągu)
2. Lucyna Szmurło - sekretarz Rady Fundacji (prezes Elbląskiej Izby
Przemysłowo-Handlowej)
3. Zbigniew Orzech (dyrektor Inspektoratu PZU "śycie" w Olsztynie)
4. Mirosław Borzęcki (dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w
Elblągu)

5. Arkadiusz Jachimowicz (wiceprezes Elbląskiego Stowarzyszenia
Wspierania Inicjatyw Pozarządowych)
6. Zbigniew Fiedorowicz (przewodniczący Polskiego Towarzystwa Opieki
Paliatywnej Oddział w Elblągu)
7. Krystyna Sucharska (przewodnicząca Stowarzyszenia Ludności
Pochodzenia Niemieckiego w Elblągu)
W roku 2000 odszedł od nas na zawsze Pan Karol Kowzan, członek Rady Fundacji i gorący
zwolennik utworzenia funduszu lokalnego w Elblągu. Będzie nam Go bardzo brakowało.

ZARZĄD

1. Arkadiusz Jachimowicz - prezes (Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania
Inicjatyw Pozarządowych)
2. Janusz Nowak - wiceprezes (dyrektor Przedsiębiorstwa Budowlanego
"Elbrol")
Członkowie Rady i Zarządu pracują społecznie.

BIURO FUNDACJI
Ewa Nicewicz – sekretariat/księgowość/obsługa konkursów grantowych (1 etat)

KOMISJA FINANSOWA

1. Lucyna Szmurło – przewodnicząca (Elbląska Izba PrzemysłowoHandlowa)
2. Urszula Kocięcka (Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa)
3. Katarzyna Figielska (Bank Handlowy)
4. Zdzisław Gładki (Stowarzyszenie Księgowych w Polsce)
5. Małgorzata Olech (Bank Zachodni)

KOMISJA GRANTOWA

1. Władysława Prusiecka – przewodnicząca (Liga Kobiet Polskich)
2. Krystyna Greczycho (Biblioteka Elbląska)
3. Marek Bury (Urząd Miejski w Elblągu)

KOMISJA PROMOCJI

1. Arkadiusz Jachimowicz – przewodniczący (Elbląskie Stowarzyszenie
Wspierania Inicjatyw Pozarządowych)
2. Jarosław Grabarczyk (Dziennik Elbląski)
3. Piotr Derlukiewicz (Gazeta Wyborcza)
4. Juliusz Marek (TV Vectra El)
5. Joanna Horn-Ułanowska (Radio Olsztyn)
6. Paweł Kasperczyk (Radio El)
7. Lech Brywczyński (Tygodnik “Regiony”)

KOMISJA STYPENDIALNA

1. Mirosław Borzęcki – przewodniczący (Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Elblągu)
2. Andrzej Soja (Szkoła Podstawowa nr 1 w Elblągu)
3. Zygmunt Stojek (Elbląska Izba Handlowo-Przemysłowa)
4. Bogusław Stolarski (Szkoła Muzyczna w Elblągu)
5. Stanisława Bujnowicz (V LO w Elblągu)
6. Marek Pruszak (Szkoła Podstawowa nr 16 w Elblągu)
7. Adam Górnicki (WyŜsza Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B.
Jańskiego, o. z. w Elblągu)
8. Stanisław Pestka (Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu)
9. Krystyna Wiśniewska (Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Elblągu)
10.Teresa Mikuła (V LO w Elblągu)
11.Włodzimierz Mielnicki (Szkoła Podstawowa nr 25 w Elblągu)

2. PRACA ORGANÓW FUNDACJI

1. W roku 2000 odbyło się:
•
•
•
•
•
•

8 spotkań Zarządu Fundacji
2 posiedzenia Rady Fundacji
2 posiedzenia Komisji Finansowej
2 posiedzenia Komisji Promocji
4 posiedzenia Komisji Grantowej
1 posiedzenie/szkolenie dot. programu stypendialnego Fundacji

Rada Fundacji przyjęła trzech członków Rady:
•
•
•

Karola Kowzana – prawnika
Zbigniewa Fiedorowicza - przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Opieki
Paliatywnej, Oddział w Elblągu
Krystynę Sucharską - przewodniczącą Stowarzyszenia Ludności Pochodzenia
Niemieckiego w Elblągu

Ponadto Rada i Zarząd Fundacji wytypował i przyjął do czterech komisji 23 osoby.
2. W omawianym okresie Fundacja przygotowała, skonsultowała i przyjęła przez swoje
organy następujące dokumenty wewnętrzne:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

Regulamin Pracy Rady Fundacji Elbląg
Regulamin Pracy Zarządu Fundacji Elbląg
Regulamin zarządzania i inwestowania kapitału Ŝelaznego Fundacji Elbląg
Regulamin Funduszu Nieograniczonego Fundacji Elbląg
Regulamin Funduszu Stypendialnego Fundacji Elbląg
Regulamin Komisji Promocji Fundacji Elbląg
Regulamin Komisji Finansowej Fundacji Elbląg
Regulamin Komisji Grantowej Fundacji Elbląg
Regulamin Komisji Stypendialnej Fundacji Elbląg
ZałoŜenia Konkursu Filantrop Roku
ZałoŜenia konkursu grantowego Fundacji (tzw. konkurs wiosenny)
ZałoŜenia konkursu grantowego Fundacji (konkurs szkolny)

1. Dokonano wyboru dwóch banków obsługujących kapitał Fundacji. W tym celu
rozesłano zapytanie do wszystkich oddziałów banków z terenu Elbląga i rozpatrzono
oferty. Ostatecznie wybrano najkorzystniejsze oferty: Bank Zachodni Oddział w
Elblągu oraz Bank Handlowy, filia w Elblągu.
2. Fundacja przeprowadziła ankietyzację szkół średnich i wyŜszych w Elblągu i powiecie
elbląskim odnośnie udzielanych tam stypendiów. Wyniki ankiety wykorzystane
zostały do tworzenia programu stypendialnego oraz do sporządzenia wniosku
aplikacyjnego do Programu Stypendialnego Fundacji Batorego.
3. Do wszystkich osób pracujących na rzecz Fundacji przesłane zostały informacje na
temat moŜliwości ubiegania się o wyjazd studyjny do Stanów Zjednoczonych z
programu King Baduin Foundation – zgłoszenie wysłał Lech Brywczyński, członek
Komisji Promocji.

3. Pozyskiwanie funduszy na kapitał Ŝelazny
1. Działania lokalne

1. W trakcie roku prowadzone były rozmowy i spotkania z lokalnymi
biznesmenami.
2. W okresie czerwca-lipca rozesłano ponad 250 pism do elbląskich firm z
prośbą o dofinansowanie funduszu stypendialnego.

3. W grudniu rozesłano do ok. 1000 elbląskich firm pismo “Pozarządowiec”
oraz informację nt. ogłoszonego konkursu Filantrop Roku.
4. W dniu 15 grudnia 2000 odbyła się prezentacja Funduszu Stypendialnego
na dorocznym spotkaniu Elbląskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.
5. Utworzona została elektroniczna baza informacyjno-adresowa,
zawierająca ponad 1000 elbląskich firm.
2. Działania ponadlokalne

1. Fundacja zgłosiła akces do programu Stypendialnego Fundacji Batorego.
Przedstawiciele Fundacji brali udział w 2 szkoleniach organizowanych
przez Fundację Batorego. Napisany został wniosek o grant na Fundusz
Stypendialny, w wyniku którego Fundacja otrzymała grant warunkowy w
wysokości 15.000 zł pod warunkiem pozyskania takiej samej kwoty do
marca 2001 roku.
2. Fundacja skierowała wniosek do Fundacji Bankowej im. L. Kronenberga
o 30.000 zł na kapitał Ŝelazny funduszu Stypendialnego.
3. Fundacja skierowała wniosek do Ambasady Kanady w Polsce o środki na
wyposaŜenie biura. Wniosek nie zyskał akceptacji.

4. DARCZYŃCY FUNDACJI ELBLĄG
1. W roku 2000 Fundacja pozyskała następujące darowizny finansowe:
1. Samorząd miasta Elbląga – 150.000 zł (Fundusz Nieograniczony)
2. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce – 153.000 zł (Fundusz Nieograniczony)
3. Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych – 2.000 zł
(Fundusz Nieograniczony)
4. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Elblągu – 500 zł (Fundusz
Nieograniczony)
5. Elbląskie Zakłady Energetyczne S.A. – 500 zł (Fundusz Nieograniczony)
6. Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych – 16.000 zł
(Fundusz Operacyjny)
7. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce – 12.000 zł (Fundusz Operacyjny –
konkurs grantowy)
8. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce – 16.000 zł (Fundusz Operacyjny)
9. Urząd Miejski w Elblągu – 8.500 zł (Fundusz Operacyjny – konkurs grantowy)
10. Elbląska Izba Przemysłowo-Handlowa – 2.000 zł (Fundusz Nieograniczony)
11. Mirosław Borzęcki – 100 zł (Fundusz Stypendialny)
12. Arkadiusz Jachimowicz – 100 zł (Fundusz Stypendialny)
13. Zbigniew Fiedorowicz – 100 zł (Fundusz Stypendialny)
14. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce – 50 zł (Fundusz Stypendialny)
15. Konrad Prusiecki – 50 zł (Fundusz Stypendialny)
16. Pracownicy ESWIP-u –150 zł (Fundusz Stypendialny)
17. Alstom Power – 2.000 zł (Fundusz Operacyjny - koszt odlania statuetek)

2. W roku 2000 Fundacja pozyskała następujące darowizny rzeczowe:
1. Furnel International Ltd – 1.753 zł (wyposaŜenie biura fundacji: biurko, regał, fotel)

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy

1. KONKURSY GRANTOWE FUNDACJI
1. Przeprowadzono dwa konkursy grantowe: w kwietniu i październiku. Ogółem
przyznano 24.000 zł dla 13 organizacji pozarządowych i Rad Rodziców (I konkurs)
oraz 8 organizacji uczniowskich i młodzieŜowych (II konkurs).
2. Opracowane został regulamin konkursu, wypracowano jego tematykę, ogłoszono w
prasie lokalnej, piśmie “Pozarządowiec”, oraz przesłano informację do organizacji,
szkół, instytucji.
3. Zorganizowane zostały dwa spotkania szkoleniowe dla zainteresowanych organizacji i
instytucji. Następnie przyjmowano wnioski, przygotowano posiedzenia Komisji
Grantowej, przygotowano umowy, podpisano umowy oraz monitorowano realizację
niektórych projektów.
PIERWSZY KONKURS GRANTOWY
Program ogłoszony: 4 kwietnia 2000
Cele programu:
1. Letni wypoczynek dzieci w mieście
Działania skierowane na organizację czasu wolnego dzieci pozostających w mieście podczas
okresu letniego, zwłaszcza dzieci zaniedbanych, którymi nie mogą opiekować się rodzice.
2. Integracja młodzieŜy niepełnosprawnej z pełnosprawną
Działania skierowane na umoŜliwienie integracji młodzieŜy niepełnosprawnej z
rówieśnikami.
3. Rekreacja osób III wieku z wykorzystaniem BaŜantarni
Działania związane z zapewnieniem zajęć rekreacyjnych na terenie Parku Leśnego
"BaŜantarnia" w Elblągu dla seniorów, zwłaszcza samotnych.
Organizacje mogące ubiegać się o grant: stowarzyszenia, oddziały stowarzyszeń,
stowarzyszenia kultury fizycznej, fundacje, grupy nieformalne, organizacje parafialne, kluby
uczniowskie, Rady Rodziców
Spotkanie informacyjne: 14 kwietnia 2000 w siedzibie Fundacji Elbląg
Wysokość grantów: od 500 do 2500 zł
Kwota do rozdziału: 24.000 zł
Komisja Grantowa w składzie: Karol Kowzan, Władysława Prusiecka, Marek Bury
Ilość zgłoszonych projektów: 23 na kwotę 45.000 zł
Ilość dofinansowanych projektów: 13 na kwotę 21.000 zł
Okres realizacji: czerwiec-listopad 2000
Liczba odbiorców: 3800 osób

Projekty dofinansowane ze środków Fundacji Elbląg:
Letni wypoczynek dzieci w mieście
1. Oddział Wojskowy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
Nazwa projektu: Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieŜy pozostającej w mieście –
“Warsztaty Artystyczne”.
Kwota dotacji: 1000 zł
Koordynator projektu: GraŜyna Ciesielska
Cel: Zapewnienie dzieciom, zwłaszcza zaniedbanym, atrakcyjnego wypoczynku połączonego
z rozwijaniem swoich umiejętności i zdolności.
Efekty: Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów artystycznych dla grupy 20 dzieci
pozostających podczas wakacji w mieście.
Uczyliśmy dzieci podstaw tańca towarzyskiego i dyskotekowego, zapoznaliśmy ze szlakami
turystycznymi okolic Elbląga i parku BaŜantarnia, uczyliśmy podstawowych technik
malarskich, a zwłaszcza posługiwania się ołówkiem, węglem oraz tworzenia przestrzennych
form artystycznych – kompozycji kwiatowych, kukiełek. (OWPTTK)
Ilość odbiorców: 20
2. Uczniowski Klub Sportowy “Wiking”, Oddział Wojskowy Polskiego Towarzystwa
Turystyczno-Krajoznawczego w Elblągu
Nazwa projektu: “Grant Prix MTB Elbląg”
Kwota dotacji: 2200 zł
Koordynator projektu: Grzegorz Witkowski
Cel: Popularyzowanie kolarstwa górskiego oraz czynnego wypoczynku na rowerach w lesie
komunalnym BaŜantarnia.
Efekty: Przeprowadzenie pięciu edycji zawodów Grand Prix MTB dla 60 zawodników w
róŜnych kategoriach wiekowych w lesie komunalnym BaŜantarnia. Objęcie patronatu nad
imprezą przez Czesława Langa, uczestnictwo znanego elbląskiego kolarza zawodowego
Piotra Wadeckiego. Imprezę połączono z obchodami ósmej rocznicy powstania Radia El.
DuŜe zainteresowanie ze względu na towarzyszące atrakcje: pokaz elbląskich siłaczy na
zawodach, skoki spadochronowe, przejaŜdŜki bryczką konną po lesie BaŜantarnia. (UKS
“Viking”, PTTK)
Ilość odbiorców: 3000
3. Elbląskie Stowarzyszenie Organizatorów Pomocy Społecznej
Nazwa projektu: “Letni wypoczynek dzieci w mieście – Wakacje w plenerze”.
Kwota dotacji: 2000 zł
Koordynator projektu: Gabriela Laskowska
Cel: Zmniejszenie liczby dzieci zaniedbanych w okresie letnim, Ŝebrzących na terenie
Starego Miasta.
Efekty: Zorganizowanie dwóch dwunastodniowych turnusów dla 20 dzieci pochodzących z
rodzin ubogich, zagroŜonych patologią społeczną, pozostających bez opieki rodziców. Zajęcia
plenerowe w lesie komunalnym BaŜantarnia, na basenie miejskim, zwiedzanie miasta, zajęcia
świetlicowe.
Poprzez realizację projektu stworzyliśmy poczucie bezpieczeństwa u dzieci. (ESOPS)
Ilość odbiorców: 20
4. Akcja Katolicka, Oddział przy Parafii św. Brunona w Elblągu
Nazwa projektu: “Letni wypoczynek dzieci w mieście - integracja młodzieŜy

niepełnosprawnej”.
Kwota dotacji: 2500 zł
Koordynator projektu: Julia Siuda
Cel: Zorganizowanie wakacji dla dzieci z rodzin ubogich pozostających w mieście.
Efekty: Zorganizowanie i przeprowadzenie trzytygodniowych półkolonii dla 35 dzieci, w tym
4 niepełnosprawnych. Zapewnienie opieki i czynnego wypoczynku.
Dzieci nauczyły się wiele zabaw i piosenek, nie spędzały dni włócząc się samotnie. Poznały
ciekawe obiekty w mieście, były na ciekawych wycieczkach. (Akcja Katolicka)
Ilość odbiorców: 35
Integracja młodzieŜy niepełnosprawnej z pełnosprawną
1. Rada Rodziców Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Elblągu
Nazwa projektu: Program edukacji historycznej “Początki państwa Polskiego” w ramach
programu “Integracja młodzieŜy niepełnosprawnej”.
Kwota dotacji: 2000 zł
Koordynator projektu: GraŜyna Jędrzejczak
Cel: Integracja młodzieŜy niepełnosprawnej i pełnosprawnej, przygotowanie do Ŝycia w
społeczeństwie.
Efekty: Zorganizowanie pięciodniowego wyjazdu do Gniezna dla 35 osobowej grupy
młodzieŜy niepełnosprawnej i ich rówieśników ze Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego i Technikum Ochrony Środowiska w Elblągu. Przeprowadzenie programu
edukacyjnego w zakresie historii państwa Polskiego oraz ekologii.
Uczniowie biorący udział w wyjeździe zaprzyjaźnili się, odwiedzają się nawzajem; od chwili
zakończenia projektu odbyły się jeszcze dwie wspólne imprezy o charakterze edukacyjnorekreacyjnym, następne są planowane. (Rada Rodziców)
Ilość odbiorców: 35
2. Stowarzyszenie ”Viva Art”
Nazwa projektu: “Letnia Szkoła Edukacji Artystycznej”
Kwota dotacji: 1500 zł
Koordynator projektu: Teresa Miłoszewska
Cel: Przełamanie stereotypów w środowisku lokalnym dotyczących barier samorealizacji i
uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Ŝyciu społecznym i kulturalnym.
Efekty: Przeprowadzenie cyklu zajęć programu arteterapii dla 25 osobowej grupy młodzieŜy
niepełnosprawnej i pełnosprawnej z zakresu umiejętności tanecznych, muzycznych,
ogólnoplastycznych, batiku, ceramiki i fotografii.
Opinie uzyskane na zakończenie warsztatów okazały się niezwykle pozytywne, stąd nasze
przekonanie o potrzebie kontynuacji tego rodzaju działania. (Stowarzyszenie ”Viva Art”)
Ilość odbiorców: 25
3. Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 25 w Elblągu
Nazwa projektu: “Integracja młodzieŜy niepełnosprawnej”
Kwota dotacji: 2000 zł
Koordynator projektu: Ewa Cichońska
Cel: Kształtowanie pozytywnych relacji pomiędzy dziećmi niepełnosprawnymi i ich
zdrowymi rówieśnikami w klasie integracyjnej SP 25.
Efekty: Przygotowanie i przeprowadzenie 3 dniowych zajęć dla 21 osobowej grupy dzieci
niepełnosprawnych i pełnosprawnych w ramach “Zielonej Szkoły” w miejscowości
Kawkowo. Nawiązanie trwałych przyjaźni wśród dzieci.

Więzi i relacje w codziennych sprawach szkoły ujawniają niezliczone uzdolnienia i twórcze
moŜliwości kaŜdej osoby. (Rada Rodziców)
Ilość odbiorców: 21
4. Komitet Rodzicielski Przedszkola Nr 19 w Elblągu
Nazwa projektu: “Integracyjny festyn rodzinny”
Kwota dotacji: 600 zł
Koordynator projektu: Aleksandra Jarosz-Blicharz
Cel: Tworzenie nowych wzorców wzajemnych zachowań, przełamywanie barier społecznych
pomiędzy osobami zdrowymi i niepełnosprawnymi.
Efekty: Zorganizowanie festynu integracyjnego dla ok. 450 osób: dzieci niepełnosprawnych,
ich pełnosprawnych rówieśników, rodziców, wolontariuszy. Zwrócenie uwagi, zwłaszcza
młodzieŜy szkolnej i studentom, na problemy osób niepełnosprawnych i na fakt, Ŝe moŜna
czerpać zadowolenie z bezinteresownego “dawania siebie” innym.
Był to najlepszy festyn, jaki do tej pory u nas się odbył. (Komitet Rodzicielski)
Ilość odbiorców: 450
5. Komitet Rodzicielski Przedszkola Nr 19 w Elblągu
Nazwa projektu: “Wycieczka integracyjna – Dlaczego koń śpi na stojąco?”
Kwota dotacji: 700 zł
Koordynator projektu: Aleksandra Jarosz-Blicharz
Cel: Integracja dzieci niepełnosprawnych i zdrowych; integracja rodziców tych dzieci.
Efekty: Zorganizowanie jednodniowej wycieczki dla grupy 50 dzieci i ich opiekunów,
wykonanie prac plastycznych przez dzieci. Podczas wycieczki dzieci uczyły się tolerancji i
szacunku dla drugiego człowieka, w sposób bezpośredni poprzez obserwację i dotyk
zdobywały wiedzę o świecie flory i fauny, do którego w mieście nie mają dostępu.
Wycieczka była wspaniała i udana, dzieci na pewno długo o niej nie zapomną. Bardzo
dziękujemy za podarowanie nam tylu wspaniałych wspomnień. (Komitet Rodzicielski)
Ilość odbiorców: 50
6. Integracyjny Klub Sportowy “Atak”
Nazwa projektu: “Turniej w siatkówce na siedząco niepełnosprawnych – Elbląg CUP 2000”.
Kwota dotacji: 2000 zł
Koordynator projektu: Tomasz Woźny
Cel: Promocja sportu niepełnosprawnych na terenie miasta, pozyskanie nowych zawodników
do klubu.
Efekty: Zorganizowanie turnieju w siatkówce na siedząco osób niepełnosprawnych dla
czterech druŜyn z Elbląga, Jeleniej Góry i Szczecina.
Zawodnicy przechodzą rehabilitację ruchową i społeczną, pokazując się ze swoją
niepełnosprawnością na zewnątrz, pokazują, Ŝe akceptują siebie takimi jacy są. (Integracyjny
Klub Sportowy “Atak”)
Ilość odbiorców: 100
7. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Oddział w
Elblągu
Nazwa projektu: Integracja dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnej – dofinansowanie dowozu
dzieci i młodzieŜy uczęszczającej do Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Elblągu.
Kwota dotacji: 1500 zł
Koordynator projektu: Beata Wrzosek
Cel: Zwiększenie liczby dzieci korzystających z Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego,

poprawa komfortu nauki dzieci i pracy kadry terapeutycznej.
Efekty: Zapewnienie dowozu 22 dzieciom z upośledzeniem umysłowym i z kalectwami
sprzęŜonymi na zajęcia rehabilitacyjno-wychowawcze pięć razy w tygodniu przez cztery
miesiące. Uczestnictwo tych dzieci w festynach. UmoŜliwienie 3 matkom tych dzieci podjęcie
pracy zarobkowej.
Około trzystu przedszkolaków i uczniów elbląskich szkół podstawowych miało szansę
wspólnej zabawy z ich niepełnosprawnymi kolegami i nauczenia się tolerancji juŜ w
najmłodszych latach swojego Ŝycia. (PSOUU)
Ilość odbiorców: 22
Rekreacja osób III wieku z wykorzystaniem BaŜantarni
1. Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych
Nazwa projektu: Uniwersytet III Wieku i Osób Niepełnosprawnych
Kwota dotacji: 2500 zł
Koordynator projektu: Iwona OręŜak
Cel: Przełamanie izolacji osób starszych, integracja ze społecznością, poprawa samopoczucia
fizyczno-psychicznego.
Efekty: Zorganizowanie spotkań dla ok. 50 uczestników Uniwersytetu III Wieku i Osób
Niepełnosprawnych w lesie komunalnym BaŜantarnia oraz wycieczek, wykładów i
warsztatów. Ogółem 10 spotkań.
Odbiorcami projektu są słuchacze Uniwersytetu – około 60 osób. Są to osoby starsze,
niesprawne. Większość z nich zakończyła karierę zawodową, dokucza im samotność,
dysponują duŜą ilością czasu wolnego, pragną rozwijać swoje zainteresowania. (ERKON)
Ilość odbiorców: 50
2. Klub Inteligencji Katolickiej, oddział Elbląg
Nazwa projektu: “Rekreacja osób III wieku z wykorzystaniem BaŜantarni”
Kwota dotacji: 500 zł
Koordynator projektu: Irena Pawowicz
Cel: Rekreacja seniorów połączona z bliŜszym poznaniem lasu komunalnego BaŜantarni.
Efekty: Zorganizowanie spotkania w lesie komunalnym BaŜantarni oraz wycieczki po
Wysoczyźnie Elbląskiej dla ok. 50 elbląskich seniorów skupionych w Klubie, Związku
Sybiraków, Towarzystwie Miłośników Lwowa i Wilna.
Obydwie wycieczki spotkały się z uznaniem uczestników, którzy rzadko mieli okazję brać
udział w imprezach pozwalających poznać piękno terenów Elbląga i jego okolic, chociaŜ od
wielu lat w tym mieście mieszkają. (Klub Inteligencji Katolickiej)
Ilość odbiorców: 50
DRUGI KONKURS GRANTOWY
Program ogłoszony: 1 października 2001
Cel programu: - kształtowanie postaw obywatelskich oraz troski o kolegów i koleŜanki
mających trudności, - nabycie umiejętności pracy w zespole, - kształtowanie
odpowiedzialności za siebie, swoją grupę, szkołę i otoczenie, - rozwój zainteresowań
naukowych, artystycznych, sportowych, dziennikarskich i in.
Organizacje mogące ubiegać się o grant: organizacje uczniowskie z gimnazjów i szkół
średnich w Elblągu - koła zainteresowań, uczniowskie kluby sportowe, redakcje szkolne,
druŜyny harcerskie.

Spotkanie informacyjne: 5 października 2000 w siedzibie Fundacji Elbląg
Wysokość grantów: od 100 do 500 zł
Kwota do rozdziału: 3.000 zł
Komisja Grantowa w składzie: Krystyna Greczycho, Władysława Prusiecka, Marek Bury
Ilość dofinansowanych projektów: 8 na kwotę 3.000 zł.
Okres realizacji: październik-grudzień 2000
Ilość odbiorców: 1200 osób
Projekty dofinansowane:
1. VII Elbląska DruŜyna Starszoharcerska “Plejady”
Nazwa projektu: “Przygoda w siodle”
Kwota dotacji: 500 zł
Koordynator: Adam Krause
Cel: Wyrobienie w harcerzach odpowiedzialności, umiejętności pracy w zespole oraz
propagowanie sportu jeździeckiego.
Efekty: Nauczenie ok. 30 harcerzy opieki nad końmi, jazdy konnej, nabycie umiejętności
współpracy w grupie, konsekwencji i odpowiedzialności.
Zmiany: DruŜyna ucząc się opieki oraz nauki konnej pragnie wykorzystać swoje umiejętności
podczas corocznego festynu “W krainie Króla Piegusa” organizowanego przez harcerzy dla
dzieci z miasta. (7 EDSH “Plejady)
Ilość odbiorców: 30
2. Redakcja gazetki szkolnej V Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu
Nazwa projektu: “Halo Piątka”
Kwota dotacji: 500 zł
Koordynator: Alicja Bednarczuk
Cel: UmoŜliwienie realizacji dziennikarskich zainteresowań młodzieŜy, uczenia jej
komunikowania się w grupie społecznej, doskonalenia warsztatu pisarskiego i edytorskiego,
uwaŜnego obserwowania najbliŜej otaczającego świata.
Efekty: UmoŜliwienie rytmicznego wydawania gazetki szkolnej.
Gazetka wydawana co miesiąc, poprawnie pod względem technicznym, skupia grono
młodzieŜy aktywnie tworzącej pismo i zjednuje liczne grono czytelników. (Redakcja gazetki
szkolnej)
Ilość odbiorców: 400
3. Szczep Harcerski “Jedenastka” Związku Harcerstwa Polskiego
Nazwa projektu: “Szkoła na ekranie – szkoła naszych marzeń”
Kwota dotacji: 150 zł
Koordynator: Ola Wiśniewska
Cel: Budowanie odpowiedzialności za swoje miejsce nauki poprzez zapoznanie uczniów z
twórczością filmową dotyczącą szkoły oraz problemów z nią związanych.
Efekty: Zorganizowanie przeglądu 5 filmów związanych z tematyką szkolną dla 30 osób z
klas gimnazjalnych, dyskusja na temat wizji idealnej szkoły i roli idealnego nauczyciela.
Dzięki przeglądowi uczestnicy mieli szansę w odpowiedzialny sposób pomyśleć o szkole i jej
otoczeniu, co w przyszłości pozwoli im na świadome i aktywne uczestnictwo w pracach
samorządu szkolnego czy w gronie klasy. (Szczep Harcerski “Jedenastka”)
Ilość odbiorców: 30

4. Szczep Harcerski “Jedenastka” Związku Harcerstwa Polskiego
Nazwa projektu: “Dzień Zucha”
Kwota dotacji: 200 zł
Koordynator: Marta Nawrocka
Cel: Budowanie zespołu w działaniu, rozwijanie odpowiedzialności za siebie podczas
przygotowania i przeprowadzania Dnia Zucha.
Efekty: Przygotowanie i przeprowadzenie spotkania integracyjnego dzieci klas 1-3 i klas
gimnazjalnych dla ok. 80 osób. Przeprowadzenie konkursów i zabaw, wspólny posiłek.
Gimnazjaliści odgrywali rolę nauczycieli-druŜynowych, przez co mogli przekonać się o
wartości i wielkości tej funkcji. (Szczep Harcerski “Jedenastka”)
Ilość odbiorców: 80
5. Szczep Harcerski “Jedenastka” Związku Harcerstwa Polskiego
Nazwa projektu: “Karmnik na kaŜdy balkon”
Kwota dotacji: 400 zł
Koordynator: Jerzy Niewczas
Cel: Rozwijanie umiejętności technicznych zuchów i harcerzy w połączeniu z troską o
przyrodę.
Efekty: Zbudowanie 40 szt. drewnianych karmników dla ptaków i rozwieszenie na balkonach
osiedla “Nad Jarem” w Elblągu.
KaŜda osoba, która przyjdzie do harcówki otrzyma materiały i narzędzia i będzie mogła
wykonać karmnik pod fachowym okiem instruktorów. (Szczep Harcerski “Jedenastka”)
Ilość odbiorców: 40
6. Szkolne Koło Młodego Handlowca przy Zespole Szkół Handlowych w Elblągu
Nazwa projektu: “Handel wczoraj i dziś”
Kwota dotacji: 500 zł
Koordynator: Teresa Pawluczuk
Cel: Nabycie umiejętności pracy uczniów w zespole, rozwijanie zainteresowań z zakresu
handlu, mobilizowanie i zachęcanie uczniów do aktywnego uczestniczenia w Ŝyciu szkoły.
Efekty: Przygotowanie scenariusza i zorganizowanie przedstawienia dot. historii handlu w
wykonaniu uczennic Koła dla m. in. ok. 30 dzieci z pogotowia opiekuńczego w Elblągu,
połączone z wręczeniem dzieciom prezentów. Kontakt z pensjonariuszkami Ośrodka Pomocy
Społecznej w Rangurach.
Nastąpiła pozytywna mobilizacja młodzieŜy do aktywnego uczestnictwa w Ŝyciu szkoły i na
rzecz społeczności lokalnej. (Koło Młodego Handlowca)
Ilość odbiorców: 50
7. Ekologiczna Sekcja Szkolna “Oikos” przy II Liceum Ogólnokształcącym w Elblągu
Nazwa projektu: “Akcja na rzecz zakupu drukarki”
Kwota dotacji: 250 zł
Koordynator: Paweł Bloch
Cel: Zwiększenie moŜliwości promocyjnych koła szkolnego.
Efekty: Zwiększenie moŜliwość działań wydawniczych Koła oraz szkolnego szczepu
harcerskiego poprzez zakup drukarki atramentowej.
ElbląŜanie dostają w swoje ręce dobrze przygotowane materiały kolportaŜowe oraz gazetkę
szkolną. (“Oikos”)
Ilość odbiorców: 50

8. Ekologiczna sekcja szkolna “Oikos” przy II Liceum Ogólnokształcącym w Elblągu
Nazwa projektu: “Zwierzę nie jest rzeczą”
Kwota dotacji: 500 zł
Koordynator: Paweł Bloch
Cel: Wzbudzenie zainteresowania prawami zwierząt wśród młodzieŜy.
Efekty: WypoŜyczenie od Stowarzyszenia Klub “Gaja” wystawy pn. “Zwierzę nie jest
rzeczą”, zorganizowanie wystawy w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Elblągu, którą w
okresie miesiąca obejrzało ok. 500 osób.
“Część elbląŜan moŜe zmienić swój stosunek do zwierząt – chociaŜby na swoim własnym
domowym psie” (“Oikos”).
Ilość odbiorców: 500

6. PROMOCJA FUNDACJI
1. Opracowana została strona internetowa Fundacji (www.eswip.elblag.pl/fundacja) w
trzech wersjach językowych: polskiej, angielskiej, niemieckiej. Strona jest na bieŜąco
aktualizowana: ogłoszenia konkursów grantowych, wyników konkursu, księga
darczyńców, ogłoszenie konkursu Filantrop Roku.
2. Opracowano dwie wersje ulotek dotyczących Funduszu Lokalnego, naklejki
samoprzylepne z logiem Fundacji. Opracowano plakat dot. konkursu Filantrop Roku
oraz plakat Fundacji Elbląg.
3. Wydano pismo “Pozarządowiec” poświęcone w całości konkursowi Filantrop Roku.
Nakład pisma 1500 egz., pismo przesłano organizacjom pozarządowym, samorządowi
oraz biznesowi elbląskiemu.
4. Logo Fundacji ukazało się w Planie Miasta Elbląga wydanym przez Wydawnictwo
“Pod Aniołem” z Krakowa.
5. Fundacja podtrzymuje kontakty z niektórymi FL stanu Ohio. Ze względu na specyfikę
miejsca połoŜenia miasta (tereny związane historycznie z Niemcami) Fundacja stara
się o nawiązanie współpracy z którymś z FL w Niemczech.
6. Na potrzeby konkursu “Filantrop Roku” organizowanego przez Fundację rzeźbiarz
Roman Fus zaprojektował i odlał (11 szt.) statuetkę Fedynanda nawiązującą do postaci
elbląskiego przemysłowca-filantropa Ferdynanda Schichaua.
7. Działaniem promocyjnym było uroczyste podpisanie aktu przekazania darowizny
przez Akademię Rozwoju Filantropii dla Fundacji Elbląg. Na spotkaniu obecni byli
dziennikarze, darczyńcy, członkowie Fundacji, wiceprezydent Elbląga Czesława
Piotrowska , ogółem ok. 30 osób.
8. Opracowano i zlecono do wykonania Księgę Fundatorów Fundacji, zamówiono odlew
logo Fundacji do nadruków.
9. Opracowano i przesłano do wszystkich redakcji elbląskich mediów (11):
•
•
•
•

informację na temat dofinansowania kapitału Ŝelaznego przez Akademię Rozwoju
Filantropii
informację nt. wyników I konkursu grantowego
informację nt. wyników II konkursu grantowego
informację na temat konkursu Filantrop Roku

Ponadto utrzymywany jest stały kontakt z dziennikarzami, którzy są członkami Komisji
Promocji Fundacji.

1. Opracowany został spot telewizyjny informujący o Funduszu Stypendialnym
Fundacji. Spot ten jest bardzo często emitowany w programie telewizji kablowej
Vectra El.
2. W konkursie Filantrop Roku patronat medialny objęły redakcje telewizji kablowej,
Radia El oraz Gazety Wyborczej.
3. Informacja nt Fundacji Elbląg przesyłana została do kilku informatorów i publikacji w
Polsce i zagranicą (Niemcy - Elbinger Nachristen).
4. W siedzibie Fundacji odbyła się konferencja prasowa z okazji pozyskania
dofinansowania kapitału Ŝelaznego z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.
SPOTKANIA I SZKOLENIA
1. Na zaproszenie Akademii Rozwoju Filantropii Arkadiusz Jachimowicz brał udział w
lipcu w spotkaniu z dyrektorem Funduszu Lokalnego Doliny Krzemowej (USA)
Peterem deCourcy Hero.
2. Członkowie Fundacji (Arkadiusz Jachimowicz, Mirosław Borzęcki) brali udział w
spotkaniu dyrektorów szkół elbląskich (wrzesień 2000), gdzie prezentowali fundusz
stypendialny.
3. Arkadiusz Jachimowicz był uczestnikiem konferencji dot. funduszy lokalnych w
Krakowie we wrześniu br.
4. Mirosław Borzęcki uczestniczył w spotkaniu organizowanym przez Urząd
Marszałkowski województwa warmińsko-mazurskiego dotyczącym tworzenia
Funduszy Stypendialnych w województwie
5. Arkadiusz Jachimowicz prezentował ideę Funduszu Lokalnego na spotkaniu zarządów
gmin powiatu chojnickiego (październik 2000)
6. Na konferencji zorganizowanej w październiku 2000 r. przez Elbląskie
Stowarzyszenie Organizatorów Pomocy Społecznej Arkadiusz Jachimowicz
przedstawił fundusz stypendialny, jako przykład działań na rzecz rozwoju społecznego
7. Zorganizowane zostało spotkanie szkoleniowo-informacyjne dotyczące Funduszu
Stypendialnego w dniu 19. grudnia br., na którym byli przedstawiciele szkół
elbląskich, instytucji miejskich, biznesu
8. Na konferencji plenarnej elbląskich organizacji pozarządowych (grudzień) Arkadiusz
Jachimowicz przedstawił działania Fundacji na rok 2001, pozyskano i opracowano
ankietę od uczestników konferencji
9. Arkadiusz Jachimowicz, Ewa Nicewicz oraz Władysława Prusiecka uczestniczyli w
spotkaniach organizowanych przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.
WIZYTY W FUNDACJI ELBLĄG
1. W dniu 30 maja odbyła się wizyta w biurze Fundacji ewaluatorki z ramienia Fundacji
Ch. Motta: Mariany Miloshevej, gościliśmy równieŜ Barbarę Lewenstain z Instytutu
Spraw Społecznych UW. Celem spotkania była ocena działalności elbląskiego
funduszu.
2. W dniu 19 grudnia odbyło się spotkanie przedstawicieli Fundacji z p. Schuchem,
przewodniczącym Truso Verein, największej organizacji niemieckiej skupiającej
elbląŜan niemieckich. Podczas rozmowy poruszono kwestię Fundacji Elbląg,
organizacji konkursu Filantrop Roku, w którym nawiązuje się do postaci elbląskiego
przemysłowca Ferdynanda Schichaua. Fundacja uzyskała zgodę od praprawnuczki F.
Schichaua, Elisabeth van Schenperberg-Schichau na posługiwanie się w ramach
konkursu nazwiskiem F. Schichaua.

9. SPRAWOZDANIE FINANSOWE
KOSZTY
ZuŜycie materiałów 4.613,66 zł

PRZYCHODY
Akademia Rozwoju Filantropii

a. F. Operacyjny 16.000 zł
b. program grantowy 12.000 zł
c. F. Nieograniczony 153.000 zł
Usługi obce 8.186,33 zł

Urząd Miejski w Elblągu

Wynagrodzenia 11.995,3

a. F. ZałoŜycielski 150.000 zł
b. program grantowy 8.500 zł
Izba Przemysłowo-Handlowa

Pozostałe koszty 7.886,37

a) F. ZałoŜycielski 2.000 zł
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania

Koszt udzielonych grantów 24.000 zł

a) F. Nieograniczony – 500zł
Elbląskie Zakłady Energetyczne
a) F. Nieograniczony – 500 zł
Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania
Inicjatyw Pozarządowch

a. F. ZałoŜycielski 2.000 zł
b. F. Operacyjny – 16.000 zł
Osoby prywatne
a) F. Stypendialny – 500,50 zł
Odsetki uzyskane -34.588,86 zł
Furnel S.A – meble 1.753,64 zł
Alstom Power

RAZEM: 56.681,66 zł

a) F. Operacyjny – 2.000 zł
RAZEM: 399.343 zł

Sporządził
Arkadiusz Jachimowicz
Prezes
Sprawozdanie zatwierdzone przez Radę i Zarząd Fundacji Elbląg
Elbląg, 31.03.2001

