Człowiek jest wielkim nie przez to co ma,
Ani nie przez to kim jest,
Lecz przez to
Czym dzieli się z innymi
Jan Paweł II
Honorowy Obywatel Elbląga

SPRAWOZDANIE
z działalności Fundacji Elbląg
w 2001 roku

Fundacja Elbląg – Fundusz Lokalny Regionu Elbląskiego
Ul. Związku Jaszczurczego 17, 82-300 Elbląg
tel./fax 055 236 98 88, e-mail: biuro@fundacja.elblag.pl, www.fundacja.elblag.pl

STRUKTURA FUNDACJI
FUNDATORZY
Samorząd miasta Elbląga
Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
Elbląska Izba Przemysłowo-Handlowa
RADA FUNDACJI
Andrzej Kempiński - przewodniczący
Lucyna Szmurło - sekretarz
Zbigniew Orzech
Mirosław Borzęcki
Arkadiusz Jachimowicz
Zbigniew Fiedorowicz
Krystyna Sucharska
RADA SPONSORÓW
Ryszard Rynkowski
ZARZĄD
Arkadiusz Jachimowicz - prezes
Janusz Nowak - wiceprezes
Członkowie Rady i Zarządu pracują społecznie.
BIURO FUNDACJI
Tomasz Woźny – p.o. dyrektora Fundacji
Ewa Nicewicz – sekretariat/księgowość/obsługa konkursów grantowych

KOMISJE
KOMISJA FINANSOWA
Lucyna Szmurło – przewodnicząca (Elbląska Izba Przemysłowo-Handlowa)
Urszula Kocięcka (Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa)
Katarzyna Figielska (Bank Handlowy)
Zdzisław Gładki (Stowarzyszenie Księgowych w Polsce)
Jarosław Orsztynowicz (Bank Zachodni)
KOMISJA GRANTOWA
Władysława Prusiecka – przewodnicząca (Liga Kobiet Polskich)
Krystyna Greczycho (Biblioteka Elbląska)
Marek Bury
Halina Dziurdź - biznes
Hanna Skrobotun - biznes
KOMISJA PROMOCJI
Arkadiusz Jachimowicz – przewodniczący (Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw
Pozarządowych)
Jarosław Grabarczyk (Dziennik Elbląski)
Piotr Derlukiewicz (Gazeta Wyborcza)
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Juliusz Marek (TV Vectra El)
Joanna Horn-Ułanowska (Radio Olsztyn)
Paweł Kasperczyk (Radio El)
Lech Brywczyński (Tygodnik „Regiony”)
KOMISJA STYPENDIALNA
Mirosław Borzęcki – przewodniczący (Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Elblągu)
Andrzej Soja (Szkoła Podstawowa nr 1 w Elblągu)
Zygmunt Stojek (Elbląska Izba Handlowo-Przemysłowa)
Bogusław Stolarski (Szkoła Muzyczna w Elblągu)
Stanisława Bujnowicz (V LO w Elblągu)
Marek Pruszak (Szkoła Podstawowa nr 16 w Elblągu)
Adam Górnicki (WyŜsza Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego, o. z. w
Elblągu)
Stanisław Pestka (Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu)
Krystyna Wiśniewska (Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Elblągu)
Teresa Mikuła (V LO w Elblągu)
Włodzimierz Mielnicki (Szkoła Podstawowa nr 25 w Elblągu)

DZIAŁANIA FUNDACJI ELBLĄG W ROKU 2001
PROGRAM GRANTOWY
W roku 2001 Fundacja w ramach dwóch konkursów grantowych dofinansowała działania 27
organizacji na kwotę 38.000 złotych.

PROGRAM INICJATYW OBYWATELSKICH
I konkurs grantowy 2001
Program ogłoszony: marzec 2001
Cele programu:
a. edukacja obywatelska (edukacja pracowników i działaczy organizacji społecznych,
rozwój wolontariatu, szkolenia w wykorzystaniu internetu, tworzenie stron internetowych,
spotkania, debaty i in.)
b. przeciwdziałanie bezrobociu, zapobieganie degradacji osób bezrobotnych, marginalizowanych (szkolenia, wsparcie, doradztwo i in.)
c. działania w sferze kultury, zwłaszcza działania promujące miasto Elbląg (wydarzenia
kulturalne, wydawnictwa, periodyki, warsztaty artystyczne i in.)
W ramach programu istniała moŜliwość ubiegania się o sfinansowanie zakupu sprzętu
komputerowego i biurowego w celu umoŜliwienia organizacjom dostępu do internetu.
d. w uzasadnionych wypadkach mogły być dofinansowane projekty z innych obszarów
społecznych.
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Organizacje mogące ubiegać się o grant: stowarzyszenia, oddziały stowarzyszeń,
stowarzyszenia kultury fizycznej, fundacje, grupy nieformalne, organizacje parafialne, kluby
uczniowskie.
Wysokość grantów: od 500 do 5000 zł
Kwota do rozdziału: 40.000 zł
Komisja Grantowa w składzie: Władysława Prusiecka, Marek Bury, Krystyna Greczycho
Ilość zgłoszonych projektów: 42 na kwotę 198.868 zł
Ilość dofinansowanych projektów: 17 na kwotę 21.000 zł
Okres realizacji: marzec-czerwiec 2001
Liczba odbiorców: 5.440 osób

1. Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych
Nazwa projektu: Prowadzenie aktywnego pośrednictwa pracy
Kwota dotacji: 2000 zł
Koordynator projektu: Ewa Sprawka
Cel: Zwiększenie moŜliwości dostępu osób niepełnosprawnych do pracy zawodowej poprzez
prowadzenie aktywnego pośrednictwa i doradztwa zawodowego w ramach punktu
poradnictwa społecznego złoŜonego m. in. z pośrednika (pracownik organizacji społecznej),
prawnika, radnej, informatyka obsługującego internet.
Efekty: W okresie objętym realizacją projektu stowarzyszenie udzieliło: 150 porad,
opracowało diagnozę sytuacji bezrobocia wśród osób niepełnosprawnych, przygotowało
zakres szkoleń i opracowało zadanie: kurs wyrównujący średnie wykształcenie dla osób
niepełnosprawnych.
Zdaniem organizacji: Zbudowaliśmy platformę współpracy lokalnych podmiotów w celu
zwalczania bezrobocia. Naszymi partnerami jest Powiatowy Urząd Pracy i Zarząd Miejski
Elbląga.
Ilość odbiorców: 250 osób
2. Uczniowski Klub Sportowy ,,Orlik"
Nazwa projektu: ,,Z balii do pływalni - pływacka akademia rozwoju"
Kwota dotacji: 1000 zł
Koordynator projektu: Mieczysław Puchalski
Cel: Poprawa warunków treningowych i startowych zawodniczek i zawodników sekcji
pływackiej Klubu poprzez zakup osobistego sprzętu sportowego.
Efekty: Zakup sprzętu sportowego. Poprawa estetyki wyglądu reprezentacji Klubu podczas
zawodów.
Zdaniem organizacji: Czujemy znaczną poprawę warunków startowych.
Ilość odbiorców: 28 osób.
3. Elbląskie Stowarzyszenie Amazonek
Nazwa projektu: ,,Lekarz RóŜowej WstąŜki Przyjazny Kobietom"
Kwota dotacji: 1000 zł
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Koordynator projektu: Alicja Tomczyk
Cel: Profilaktyka zdrowotna kobiet.
Efekty: W trakcie 13 spotkań lekarze zdołali wykryć 120 przypadków zmian
nowotworowych.
Zdaniem organizacji: Kontakt z lekarzem moŜe wpłynąć na wcześniejsze wykrycie zmian w
piersi.
Ilość odbiorców: 1.000 osób
4. Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci ,,Victoria"
Nazwa projektu: Zagospodarowanie boisk sportowych i placu zabaw dla dzieci
Kwota dotacji: 1000 zł
Koordynator projektu: Bogdan Uhryn
Cel: Tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu związanego ze sportem, turystyką
i kulturą.
Efekty: Utworzenie placu zabaw dla dzieci i młodzieŜy.
Zdaniem organizacji: Stworzenie placu zabaw pozwoli na miłe spędzenie czasu wolnego
dzieci.
Ilość odbiorców: 1.000 osób
5. Stowarzyszenie ,,Civitas Christiana"
Nazwa projektu: Konkurs dla artystów plastyków ,,Elbląg na przełomie wieków"
Kwota dotacji: 4000 zł
Koordynator projektu: Halina Orzechowska
Cel: UmoŜliwienie stworzenia przez twórców-plastyków trwałego śladu dotyczącego
zaistniałych zmian w Elblągu. Zarejestrowanie w formie artystycznej aktualnego stanu
dziedzictwa materialnego miasta.
Efekty: Powstanie 46 dzieł malarskich związanych z Elblągiem autorstwa najlepszych
elbląskich malarzy, wernisaŜ i aukcja charytatywna.
Zdaniem organizacji: Pokazaliśmy najciekawsze zakątki naszego miasta wyraŜone przez
wyobraźnię i odczucia artystów.
Ilość odbiorców: 100 osób
6. Stowarzyszenie Elbląski Klub Autorów
Nazwa projektu: „Kulturalny Tygiel regionu”
Kwota dotacji: 2000 zł
Koordynator projektu: Jan Miłoszewski
Cel: UmoŜliwienie prezentacji twórczości literackiej związanej z osiągnięciami kulturalnymi
Elbląga i regionu.
Efekty: Wydanie publikacji pod nazwą „Tygiel” w nakładzie 300 egz., kolportaŜ do bibliotek
miejskich i szkolnych.
Zdaniem organizacji: Istnieje potrzeba wydawania pisma dokumentującego i krytycznie
traktującego twórcze dokonania elbląskich środowisk artystycznych. Brakuje takŜe pisma,
które byłoby miejscem prezentacji twórczości literackiej Elbląga i dawałoby moŜliwość
prezentacji tej twórczości elbląskiemu odbiorcy.
Ilość odbiorców: 300 osób
7. Uczniowski Klub Sportowy ,,Olimpijczyk"
Nazwa projektu: Integracyjny Turniej Warcabów Klasycznych
Kwota dotacji: 1000 zł
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Koordynator projektu: Andrzej Karolak
Cel: Integracja dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnej z rówieśnikami.
Efekty: Przeprowadzenie integracyjnego turnieju warcabowego dla ok. 50 osób z Elbląga i
regionu zakończonego wręczeniem nagród.
Zdaniem organizacji: Największym efektem było zwrócenie uwagi młodzieŜy na to, Ŝe moŜna
rozwijać się poprzez zabawę, grę, moŜna poznawać nowych ludzi...
Ilość odbiorców: 50 osób
8. Integracyjny Klub Sportowy ,,Atak"
Nazwa projektu: ,,Elbląg Cup 2001" IV Międzynarodowy Turniej w Piłce Siatkowej na
Siedząco
Kwota dotacji: 1000 zł
Koordynator projektu: Tomasz Woźny
Cel: Zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w sporcie integracyjnym.
Efekty: Zorganizowanie IV Międzynarodowego Turnieju w Siatkówce na Siedząco dla 57
zawodników z 4 państw zakończony wręczeniem pucharów dla zwycięzców. Poza zawodami
wiele pozasportowych atrakcji integracyjnych.
Zdaniem organizacji: Dzięki coraz większemu co rok prestiŜowi mamy gwarancje, Ŝe
będziemy organizowali go na jeszcze większą skalę (największy w Polsce turniej dla
czołowych na świecie reprezentacji narodowych).
Ilość odbiorców: 80 osób
9. Akcja Katolicka Diecezji Elbląskiej
Nazwa projektu: ,,Konkurs Wiedzy Religijnej”
Kwota dotacji: 1000 zł
Koordynator projektu: Marek Pruszak
Cel: Wzrost postaw prospołecznych i proedukacyjnych u młodzieŜy szkół podstawowych i
gimnazjów w oparciu o poznanie biografii wybitnych postaci Kościoła.
Efekty: Przeprowadzenie piątej edycji Konkursu Wiedzy Religijnej w którym wzięło niemal
200 uczestników zakończonego uroczystym wręczeniem dyplomów i koncertem. Zwycięzcy
odbyli wycieczkę do Wilna.
Zdaniem organizacji: Elbląg został wypromowany w regionie jako ośrodek twórczy
umoŜliwiający rozwój duchowy młodego pokolenia.
Ilość odbiorców: 250 osób
10. ZHP Hufiec Elbląg Harcerski Ośrodek Wodny ,,Bryza"
Nazwa projektu: ,,Otwarcie Sezonu śeglarskiego'01"
Kwota dotacji: 500 zł
Koordynator projektu: Stefan Walas
Cel: Propagowanie sportu Ŝeglarskiego wśród młodzieŜy elbląskiej.
Efekty: Przeprowadzenie regat Ŝeglarskich w klasie optymist, w których wzięło udział 20
osób
Zdaniem organizacji: Wypromowany został wśród młodzieŜy i obserwatorów regat zdrowy
styl Ŝycia związany z Ŝeglarstwem i działalnością harcerską. Najmłodsi mieszkańcy Elbląga
spróbowali swoich sił w Ŝeglarstwie.
Ilość odbiorców: 100 osób
11. ZHP Hufiec Elbląg
Nazwa projektu: ,,Rajd wiosenny"
Kwota dotacji: 500 zł
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Koordynator projektu: Małgorzata Wołk
Cel: Rozwój turystyki wśród dzieci szkolnych i harcerzy. Integracja uczniów szkoły i
harcerzy.
Efekty: Zorganizowanie dwudniowego rajdu pieszego po Wysoczyźnie Elbląskiej dla 60
uczniów i harcerzy.
Zdaniem organizacji: Wypromowany został zdrowy styl Ŝycia związany z turystyką pieszą.
Ilość odbiorców: 60 osób
12. ZHP Hufiec Elbląg im. M. Kopernika
Nazwa projektu: ,,DŜdŜownica 2001" - Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej
Kwota dotacji: 500 zł
Koordynator projektu: Magdalena Hospodar
Cel: Rozwój intelektualny, społeczny, duchowy, a takŜe fizyczny uczestników zadania
poprzez wykorzystanie harcerskich metod i form pracy.
Efekty: Zorganizowanie festiwalu piosenki.
Zdaniem organizacji: Nastąpiła promocja harcerstwa elbląskiego w środowisku lokalnym.
Ilość odbiorców: 400 osób
13. ZHP Hufiec Elbląg im. M. Kopernika
Nazwa projektu: ,,W Krainie Króla Piegusa" - festyn
Kwota dotacji: 1000 zł
Koordynator projektu: Andrzej Duszyński
Cel: Ukazanie moŜliwości alternatywnego spędzenia wolnego czasu przez dzieci i młodzieŜ z
róŜnych środowisk społecznych poprzez wykorzystanie form Harcerskiej Metody
Wychowawczej.
Efekty: Festyn zorganizowany z okazji dnia dziecka, połączony z promocją ZHP.
Zdaniem organizacji: Dzieci poznają metody i zabawy odmienne od zabaw podwórkowych.
Ilość odbiorców: 1000 osób
14. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
Nazwa projektu: ,,Rodziny śpiewające " - przegląd piosenek w wykonaniu rodzin
Kwota dotacji: 500 zł
Koordynator projektu: Beata Orzech
Cel: Promocja Elbląga jako przyjaznego rodzinie oraz prezentacja rodzin, które wspólne
muzykowanie traktują jako formę spędzania wolnego czasu.
Efekty: Zorganizowanie przeglądu piosenki „Rodziny śpiewające” w ramach Festynu
Parafialnego parafii św. Mikołaja w Elblągu.
Zdaniem organizacji: Wszyscy uczestnicy festynu mogli dzięki temu zobaczyć, posłuchać i
bawić się z rodzinami, które potrafią spędzać czas przy muzyce.
Ilość odbiorców: 100
15. Uczniowski Klub Sportowy ,,Jagiellończyk"
Nazwa projektu: ,,Grand Prix MTB Elbląg 2001"
Kwota dotacji: 1000 zł
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Koordynator projektu: Grzegorz Witkowski
Cel: Popularyzacja kolarstwa górskiego wśród mieszkańców Elbląga jako aktywnej formy
spędzania wolnego czasu, promocja Elbląga i regionu.
Efekty: Przeprowadzenie imprezy pod nazwą Grand Prix MTB Elbląg 2001, w której udział
wzięło 280 zawodników.
Zdaniem organizacji: Następuje wzrost zainteresowania dzieci i młodzieŜy kolarstwem
górskim, a takŜe wzrost liczby członków Klubu.
Ilość odbiorców: 300 osób
16. Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotykowy ,,Karan"
Nazwa projektu: Szkolenie dla wychowawców i wolontariuszy - ,,Tańce integracyjne"
Kwota dotacji: 1000 zł
Koordynator projektu: Małgorzata Decyk
Cel: Podnoszenie kwalifikacji kadry i wolontariatu, integracja zespołu wychowawczego,
nabycie umiejętności samodzielnej pracy z dzieckiem, ukazanie metody tańców
integracyjnych jako jednej z metod socjoterapeutycznych.
Efekty: Przeszkolenie grupy 25 osób pracujących z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych,
sporządzenie kasety instruktaŜowej z zajęć.
Zdaniem organizacji: Nasza oferta pracy z dziećmi dysfunkcyjnymi stała się bogatsza.
Ilość odbiorców: 25 osób.
17. Stowarzyszenie Taneczne ,,Jantar"
Nazwa projektu: Rodzinny weekend kultury ,,Pomosty 2001"
Kwota dotacji: 2000 zł
Koordynator projektu: Antoni CzyŜyk
Cel: Niwelowanie barier międzypokoleniowych, narodowościowych, społecznych i
kulturalnych poprzez edukację taneczną.
Efekty: Zapoznanie ok. 300 osób z róŜnymi formami tanecznymi. Warsztaty i finał dla 100
tancerzy z Polski, Rosji i Niemiec.
Zdaniem organizacji: W trakcie turnieju tańca występowały zarówno dzieci, młodzieŜ i
seniorzy, co pokazało, Ŝe w kaŜdym wieku moŜliwa jest edukacja i zabawa.
Ilość odbiorców: 400 osób

II konkurs grantowy 2001
Komisja Grantowa w składzie: Władysława Prusiecka, Marek
Krystyna Greczycho, Halina Dziurdź, Hanna Skrobotun.

Bury,

1. Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych
Nazwa projektu: „Edukacja Regionalna Seniorów”
Kwota dotacji: 1.500 zł.
Koordynator projektu: Iwona OręŜak
Cel: Edukacja regionalna i obywatelska, warsztaty malarskie promujące Starówkę Elbląską,
aktywizacja ludzi starszych
Efekty: Zorganizowano słuchaczom zajęcia dotyczące historii miasta i regionu.
Przeprowadzono 20 wykładów. Zorganizowano dla 40 osób wycieczkę - rejs statkiem
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Ŝeglugi śródlądowej Kanałem Elbląsko–Ostródzkim. Przeprowadzono warsztaty malarskie w
plenerze, gdzie poznano elementy architektury starówki. Dla osób starszych zorganizowano
wieczór przy ognisku w BaŜantarni
Zdaniem organizacji: Poznaliśmy region, jego historię, legendę, lokalne tradycje.
Ilość odbiorców: 50 osób
2. Związek Byłych śołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy WP
Nazwa projektu: Przygotowanie uroczystego zebrania rocznego członków ZBZZ i ORWP
w Elblągu z okazji XX-lecia powstania oraz opieka nad najuboŜszymi członkami
stowarzyszenia.
Kwota dotacji: 1.000 zł
Koordynator projektu: Władysław Wierzbicki
Cel: Zorganizowanie uroczystego zebrania członków stowarzyszenia z udziałem władz
miejskich i wojskowych oraz przedstawicieli organizacji kombatanckich Elbląga.
Efekty: Zorganizowanie uroczystego spotkania dla 60 osób. Prezentacja działalności ZBZZ i
ORWP w śród Ŝołnierzy słuŜby zasadniczej. WyróŜnienie 6 Ŝołnierzy słuŜby zasadniczej i 7
członków Związku.
Zdaniem organizacji: Nawiązaliśmy ścisłą współpracę między Związkiem a innymi
organizacjami kombatanckimi oraz jednostkami wojskowymi straŜy poŜarnej i policji.
Ilość odbiorców: 60 osób
3. Stowarzyszenie Taneczne „Jantar”
Nazwa projektu: Puchar Bałtyku 2001 – Festiwal Tańca
Kwota dotacji: 2.000 zł
Koordynator projektu: Antoni CzyŜyk
Cel: Edukacja dzieci i młodzieŜy Elbląga w dziedzinie tańca. Nawiązanie kontaktów oraz
współpraca pomiędzy organizacjami tanecznymi z Polski a innymi krajami europejskimi.
Integracja dzieci i młodzieŜy z Europy. Niwelowanie barier społecznych, kulturalnych i
językowych poprzez pracę twórczą. Promocja Elbląga poprzez organizację Festiwalu Tańca.
Efekty: Zorganizowanie trzech warsztatów tanecznych dla grupy 100 tancerzy w wieku 7-18
lat zakończonych Międzynarodowym Festiwalem Tańca o Puchar Puchar Bałtyku Baltic Cup,
w którym wzięło udział ok. 400 tancerzy ze Szwecji, Norwegii, Finlandii, Litwy, Łotwy,
Białorusi, Rosji i Polski.
Elbląska młodzieŜ skupiona w Elbląskim Klubie Tańca Jantar zdobywała większe
umiejętności w zakresie tańców standartowych i latynoamerykańskich, co pozwoliło im
zdobyć wysokie miejsca i nagrody podczas turnieju Baltic Cup.
Zdaniem organizacji: Dzięki realizacji Festiwalu o randze międzynarodowej wzrosło
znaczenie Elbląga jako miejsca atrakcyjnego i godnego odwiedzenia. Realizacji tak
prestiŜowej imprezy przez Elbląg towarzyszyły dobre opinie na temat samej organizacji i
społeczności Elbląga. Dzięki temu mieszkańcy miasta zdobyli nowe znajomości i poszerzyli
swoje spojrzenia na przyszłość miasta.
Ilość odbiorców: ponad 100 tancerzy
4. Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej „Lazurus”
Nazwa projektu: Tworzenie systemów wsparcia społecznego na rzecz osób starszych.
Kwota dotacji: 1.350 zł
Koordynator projektu: Stanisław Tomczyński
Cel: Polepszenie jakości Ŝycia osób objętych pomocą, poprawa stanu zdrowia pacjentów,
podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego Ŝycia,
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przeciwdziałanie społecznej izolacji i samotności podopiecznych, podtrzymywanie poczucia
bezpieczeństwa i ułatwiania kontaktów społecznych.
Efekty: Zakup zestawu komputerowego.
Zdaniem organizacji: Komputer jest niezbędny w naszej pracy biurowej i prowadzeniu
księgowości.
Ilość odbiorców: 10 osób
5. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Nazwa projektu: Pełno nas, a jakoby nikogo nie było – komputer oknem na świat
obywatelski
Kwota dotacji: 3.200 zł
Koordynator projektu: Beata Wrzosek
Cel: Podniesienie świadomości wśród odbiorców projektu co do znajomości praw, form i
metod pracy z niepełnosprawnymi, monitorowanie funkcjonowania w społeczeństwie osób z
upośledzeniem umysłowym i ich rodzin oraz w zaleŜności od potrzeb ciągle bądź
okresowe wsparcie na terenie miasta, aktualizacja i poszerzenie istniejącej bazy danych
dotyczącej informacji o osobach z upośledzeniem umysłowym z terenu miasta Elbląga.
Efekty: Objęcie 500 osób z terenu miasta Elbląga działaniami z zakresu porad prawnych,
monitoringu, poradnictwa socjalnego w ciągu 12 miesięcy, objęcie 30 osób z upośledzeniem
umysłowym w róŜnych stopniach z terenu miasta Elbląga edukacją w zakresie obsługi
komputera i internetu.
Zdaniem organizacji: MoŜemy ściągać porady prawne z Internetu dla rodzin osób z
niepełnosprawnością intelektualną.
Ilość odbiorców: 500 osób.
6. Integracyjny Klub Sportowy „Atak”
Nazwa projektu: Zakup sprzętu komputerowego do siedziby klubu.
Kwota dotacji: 250 zł
Koordynator projektu: Aneta Rękas–Woźna
Cel: UmoŜliwienie dostępu do informacji przez członków klubu. Propagowanie sportu
poprzez media wśród młodzieŜy.
Efekty: Uruchomienie stanowiska internetowego.
Zdaniem organizacji: Nastąpił wzrost zainteresowania działalnością Klubu.
Ilość odbiorców: 30 osób.
7. Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
Nazwa projektu: Audiowizualna archiwizacja wydarzeń artystycznych dziedzictwa
kultury polskiej pielęgnowanej na kresach wschodnich.
Kwota dotacji: 2000 zł
Koordynator projektu: Jacek Bagiński
Cel: Prowadzenie edukacji na podstawie posiadanych materiałów audiowizualnych dla osób
prowadzących zespoły taneczne i wokalne, wymiana doświadczeń z zakresu róŜnorodności
regionów i państw.
Efekty: Zakup kamery video. Archiwizacja XIII warsztatów tanecznych dla dzieci i
młodzieŜy z Polski, Białorusi, Litwy Ukrainy, Rosji i Węgier – 125 osób oraz II
Międzynarodowego
Konkursu
Tańców
Narodowych
Polonijnych
Zespołów
Folklorystycznych (9 zespołów, 147 osób)
Zdaniem organizacji: UwaŜamy, Ŝe na warsztaty powinny przyjeŜdŜać nowe grupy zespołów,
aby mogły nauczyć się polskiego folkloru.
Ilość odbiorców: 272 osób
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8. Towarzystwo Pomocy „Dajmy Szansę”–Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Nazwa projektu: Internet jako nowoczesna forma komunikacji ze światem.
Kwota dotacji: 1.500 zł
Koordynator projektu: Angelina Mosur–Galicka
Cel: Ułatwienie dostępu do informacji o róŜnego rodzaju funduszach, co pozwoli na
poszerzenie działalności i objęcie pomocą szerszej grupy odbiorców (np. dzieci ulicy,
bezrobotni, szkolenia grup zawodowych stykających się z osobami znajdującymi się w
trudnej sytuacji Ŝyciowej).
Efekty: Uruchomienie stałego łącza do sieci internetowej. Utworzenie strony internetowej
stowarzyszenia.
Zdaniem organizacji: Dostęp do Internetu umoŜliwił nam usprawnienie komunikacji z
innymi instytucjami i zwiększył nasze moŜliwości korzystania ze światowych zasobów
danych. Dzięki niemu moŜemy dotrzeć do ofert najróŜniejszych fundacji i skorzystać z ich
programów grantowych.
Ilość odbiorców: 157 osób
9. Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Elblągu
Nazwa projektu: Internet Dla Niesłyszących - Wiedzieć Więcej
Kwota dotacji: 3.200 zł
Koordynator projektu: Anna Garbarska
Cel: Zwiększanie dostępu do wiedzy i informacji osób niesłyszących oraz ułatwianie
komunikowania się za pomocą internetu.
Efekty: Zakup zestawu komputerowego, zapoznawanie z internetem członków
stowarzyszenia.
Zdaniem organizacji: Dla wielu podopiecznych ośrodka będzie to jedyna moŜliwość
zapoznania się z pracą na takim sprzęcie.
Ilość odbiorców: 90 osób.
10. Klub Etycznej Myśli Obywatelskiej „Wspólnota Elbląska”
Nazwa projektu: Socjoterapia w praktyce. Program edukacyjny dla osób prowadzących
zespoły, grupy, świetlice socjoterapeutyczne bez przygotowania specjalistycznego.
Kwota dotacji: 1000 zł
Projekt nie został zrealizowany, stowarzyszenie zwróciło dotację na konto Fundacji.

PROGRAMY STYPENDIALNE
Łącznie w programach stypendialnych Fundacja przekazała 102.000 zł dla 105
stypendystów.

PROGRAM STYPENDIALNY „SZANSA”
II semestr roku szkolnego 2000/2001
Szkoły średnie i wyŜsze
V Liceum Ogólnokształcące w Elblągu:
Jacek Rokicki – 925 zł
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V Liceum Ogólnokształcące w Elblągu:
Marta Pisarek – 740 zł
Liceum Handlowe w Elblągu:
Agnieszka Gwiazda – 925 zł
V Liceum Ogólnokształcące w Elblągu:
Anna Zając – 925 zł
V Liceum Ogólnokształcące w Elblągu:
Monika Miszk – 925 zł
Uniwersytet Gdański:
Kamila Powalska – 925 zł
II Liceum Ogólnokształcące w Elblągu:
Monika Kwiatkowska – 925 zł
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu:
Agnieszka Tarasiuk – 1.111 zł
WyŜsza Szkoła Zarządzania i Rachunkowości w Gdańsku:
Dorota Mieczkowska – 925 zł
Zespół Szkół Gospodarczych w Elblągu:
Dorota Supieta – 925 zł

I semestr roku szkolnego 2001/2002
Gimnazja
Gimnazjum Nr 1:
Edyta Pobłocka – 1.000 zł,
Paulina Krajewska – 1.000 zł
Gimnazjum Nr 2:
Monika Orłowska – 800 zł
Gimnazjum Nr 3:
Patrycja Wargacka – 1.000 zł,
Ireneusz Garłowicz – 1.000 zł
Gimnazjum Nr 4:
Anna Okonowicz – 800 zł,
Leszek Burchard - 800 zł,
Justyna Barna – 1.000 zł
Gimnazjum Nr 6:
Sylwia Szwed - 800 zł,
Karolina Mazurek – 1.000 zł
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Gimnazjum Nr 7:
Sabina Tworzydło - 800 zł,
Magdalena Bartkowska – 800 zł
Gimnazjum Nr 8:
Marlena Pawlukowska – 1.000 zł,
Rita Frieske – 800 zł,
Agata Ziętek – 1.000 zł,
Gimnazjum Nr 9:
Jagoda Pędrak – 800 zł,
Marcin Budziński – 1.000 zł,
Małgorzata Górska – 1.000 zł
Gimnazjum przy Szkole Muzycznej:
Marcel Czajkowski – 1.000 zł

Stypendia jednorazowe
SP nr 23 w Elblągu:
Artur Szulc – 300 zł
Zespół Szkół Muzycznych w Elblągu:
Christian Mawa – 300 zł
SP Nr 1 w Gronowie Górnym:
Marta Kłodowska – 300 zł

Szkoły średnie
Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Elblągu:
Krzysztof Załęski – 1.250 zł
Zespół Szkół Mechanicznych w Elblągu:
Dawid Połczyński – 1.500 zł
Zespół Szkół Ekonomicznych:
Katarzyna Kociela – 1.500 zł,
Małgorzata Jasek – 1.500 zł,
Michał Suliga – 1.250 zł,
Marta Szulc – 1.250 zł,
Karolina Bednarz – 1.250 zł
IV LO w Elblągu:
Agnieszka Hryckiewicz – 1.500 zł,
Kinga Onichimowska – 1.500 zł,
Agnieszka Guzowska - 1.000 zł
Medyczne Studium Zawodowe:
Paulina Frej – 1.500 zł,
Dorota Woźnikowska – 1.500 zł,
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Agnieszka Sikora – 1.250 zł,
Wioletta Starszewska – 1.000 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Elblągu:
Sebastian Niźnik – 1.500 zł
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu:
Mateusz Pacer – 1.500 zł
Zespół Szkół Gospodarczych w Elblągu:
Dorota Supieta – 1.500 zł,
Przemysław Skowroński - 1.500 zł
V LO w Elblągu:
Marcin Florek – 1.250 zł,
Monika Miszk – 1.000 zł,
Justyna Kościuk - 1.000 zł
Zespół Szkół Handlowych w Elblągu:
Agnieszka Gwiazda – 1.500 zł,
Katarzyna Bukowska – 1.500 zł,
Tomasz Grelewicz – 1.250 zł
III Liceum Ogólnokształcące w Elblągu:
Grzegorz Gwiazdowski – 1.250 zł,
Olga Korbolewska – 1.000 zł,
Robert Grelewicz – 1.000 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Elblągu:
Dorota Zarańska – 1.500 zł,
Anna Jaworska – 1.500 zł,
Barbara Szafran – 1.500 zł,
Irena Wesołowska – 1.500 zł,
Katarzyna Milanowska – 1.500 zł,
Dorota Pobłocka – 1.250 zł,
Jacek Liszewski – 1.250 zł,
Karolina Górska – 1.250 zł,
Urszula Danilczyk – 1.250 zł,
Iga Spichalska – 1.250 zł,
Kinga Brol – 1.250 zł,
Kamila Szynkowska – 1.000 zł,
Marta Jasiukiewicz – 1.000 zł
Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych w Elblągu:
Marzena Orłowska – 1.500 zł,
Adam Stram – 1.500 zł,
Dorota Białopiotrowicz – 1.250 zł,
Kamil Panek – 1.000 zł
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III Liceum Ogólnokształcące w Gdyni:
Katarzyna Kazior – 1.598 zł

Szkoły wyŜsze
Akademia Muzyczna w Białymstoku:
Amadeusz Buczyński – 1.000 zł
Akademia Muzyczna w Warszawie:
Radosław Pluta – 1.000 zł
Uniwersytet Gdański:
Magdalena Pionke - 1.250 zł
Akademia Muzyczna w Katowicach:
Marta Czeczejko-Sochacka - 1.000 zł
Uniwersytet Gdański:
Magdalena Kaczorowska – 1.000 zł,
Wioleta Smolińska – 1.000 zł
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu:
Agnieszka Tarasiuk – 1.000 zł
Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu:
Paweł Kulasiewicz – 1.500 zł,
Kamila Powalska – 1.000 zł,
Beata Burdelska – 1.000 zł,
Krzysztof Gawlik – 1.000 zł,
Monika Kwiatkowska – 1.000 zł

Stypendia jednorazowe
SP Nr 25 w Elblągu:
Patryk Pacer – 300 zł,
Kajetan Grunwald – 300 zł
V LO w Elblągu:
Anna Zając- 500 zł,
Maciej Guźniczak – 500 zł
V Liceum Ogólnokształcące w Elblągu:
Tomasz Hofman – 550 zł,
Katarzyna Ochocka – 550 zł,
Beata Kaniewska – 550 zł,
Anna Krysztopolska - 550 zł,
Zuzanna Pabich – 550 zł,
Justyna Wilczak – 550 zł
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Zespół Szkół Ekonomicznych w Elblągu:
Krzysztof Bajewicz – 550 zł,
Beata Skorupska – 550 zł
Zespół Szkół Handlowych w Elblągu:
Joanna Pink – 550 zł,
Sylwia Zglińska – 550 zł
Zespół Szkół Ekonomicznych:
Marcin Pryczek – 550 zł

PROGRAM STYPENDIALNY
„AGRAFKA MUZYCZNA”
Program „Agrafka Muzyczna” finansowana ze środków Akademii Rozwoju Filantropii w
Polsce oraz Fundacja J&S „Pro Bono Poloniae” (rok szkolny 2001/2002)
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna w Gdańsku:
Robert Kowalski (skrzypce) – 2.500 zł,
Barbara Sławińska (akordeon) – 2.500 zł,
Anna Marczuk (fortepian) – 2.500 zł

STYPENDIA IMIENNE
Fundacja ułatwia fundowanie stypendiów przez indywidualnych darczyńców lub firmy.
Pan Ryszard Rynkowski ufundował roczne stypendia na kwotę 3.000 zł dla dwóch
uzdolnionych muzycznie stypendystów. Firma Elbrewery Ldt przekazała 20.000 zł na kapitał
Ŝelazny Funduszu Stypendialnego, dochód z tej kwoty przekazywany jest na stypendystów
wskazanych przez firmę.

STYPENDYŚCI ELBREWERY LTD.
Olga Korbolewska – III LO w Elblągu, osiągnięcia w tańcu towarzyskim w Klubie
Tanecznym „Jantar”
Michał Suliga – ZSE w Elblągu, pływak, zdobywca wielu medali, ustanowił kilka rekordów
Polski w pływaniu
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KONKURS O TYTUŁ „FILANTROP ROKU 2000”
Konkurs, którego pierwsza edycja rozpoczęła się w 2001 roku, ma na celu promocję
prospołecznych, filantropijnych postaw ludzi biznesu, firm oraz osób prywatnych z terenu
Elbląga i regionu elbląskiego, a takŜe umoŜliwienie organizacjom społecznym i instytucjom
uŜyteczności publicznej wyraŜenia publicznego podziękowania swoim sponsorom i
darczyńcom.
Tytuł „Filantrop Roku” moŜe otrzymać przedsiębiorca oraz inna osoba fizyczna lub prawna,
w sposób szczególny zasłuŜyła się we wspieraniu (zarówno finansowym, jak i
pozafinansowym) działań organizacji społecznych, szkół, ośrodków kultury, domów dziecka
itp. z terenu Elbląga i powiatu elbląskiego.
Nominacje do tytułu „Filantrop Roku” mogą zgłaszać organizacje społeczne (stowarzyszenia
i
fundacje)
oraz
szkoły
i
instytucje
non-profit
z
terenu
Elbląga
i powiatu elbląskiego. MoŜna składać nieograniczoną liczbę nominacji, oddzielnych dla
kaŜdego kandydata.
Wyboru zwycięzcy dokonuje Kapituła Konkursu złoŜona z osób zaufania publicznego.
Dorocznie moŜe być przyznany jeden tytuł „Filantrop Roku”. Ponadto Kapituła moŜe
przyznać wyróŜnienia. Główną nagrodą w konkursie jest statuetka Ferdynanda, nawiązująca
do postaci elbląskiego przemysłowca-filantropa Ferdynanda Schichaua (pomysł elbląskiego
dziennikarza Jarosława Grabarczyka), oraz dyplomy.
Ogłoszenie nominacji, wręczenie statuetki Ferdynanda oraz dyplomów odbywać się będzie
corocznie podczas Gali Fundacji Elbląg. Fakt zdobycia tytułu będzie nagłaśniany w mediach i
własnych publikacjach Fundacji. Laureaci konkursu nabędą prawo do wykorzystania tytułu
do
promocji
firmy.
Zwycięzców
w konkursie „Filantrop Roku” Fundacja Elbląg będzie nominowała do dorocznego,
ogólnopolskiego konkursu „Dobroczyńca Roku”.
Patronem honorowym Konkursu był prezydent Elbląga Henryk Słonina, Akademia Rozwoju
Filantropii w Polsce oraz Rada Elbląskich Organizacji Pozarządowych. Sponsorami edycji
Konkursu w roku 2001 byli: OpeGieKa-Okręgowe Przedsiębiorstwo GeodezyjnoKartograficzne Sp. z o. o. w Elblągu, Firma PHU „Eliza” s. c., EMPIK, Alstom Power sp. z o.
o.
Organizatorami Gali w 2001 roku byli: Fundacja Elbląg, Elbląskie Stowarzyszenie
Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Elbląska Izba Przemysłowo-Handlowa, Wojewódzki
Ośrodek Kultury, MłodzieŜowy Dom Kultury, Szkoła Muzyczna w Elblągu, Polskie
Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, koło w Elblągu.
Patronat medialny objęła Gazeta w Elblągu, Radio El oraz Telewzija Vectra El.
Nominacje do konkursu zbierane były przez okres półtora miesiąca. Zgłoszonych zostało 40
nominacji.
NOMINACJE DO KONKURSU „FILANTROP ROKU” 2000
110 Szpital Wojskowy z Przychodnią,
Zakład Opieki Zdrowotnej w Elblągu
Alstom Power Sp. z o.o.
Dom Dziecka w Elblągu
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Pani Anna Stasiewicz–Pawlik - Hurtownia Słodyczy „Lukrus” w Elblągu
Pan Eugeniusz Wołek – właściciel Cukierni „U Wołka” w Elblągu
Pani Ewa Krupa – Cukiernia „Warszawska” w Elblągu
Panowie Konrad Tarka, Bogusław Kasprzyk – Hurtownia Farmaceutyczna „Interfarm”
PHU „Dębica”
Szkoła Podstawowa nr 25 w Elblągu
Pan Janusz Siedzielnik - właściciel PPHU KMM w Elblągu
Harcerski Ośrodek Wodny „Bryza” w Elblągu
Pan Ryszard Osuch - emerytowany oficer Wojska Polskiego
Pan Andrzej Betcher - Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „Bebel”
Państwo Hanna i Zenon Skrobotun – właściciele firmy „Parkingi StrzeŜone Elbląg”
Zakład Konstrukcji Stalowych ELZAM-KONSTAL Sp. z o. o.
Zespół Szkół w Gronowie Elbląskim
Pan Artur Sadowski - Firma „As”
Szkoła Podstawowa nr 9 w Elblągu
Pan Piotr Macutkiewicz - Prezes Zarządu „Wolność” Spółka z o.o.
Wojewódzki Ośrodek Kultury w Elblągu
Pan Ireneusz Sowa – PPHU „Patrex”
Telekomunikacja Polska S.A. Obszar Telekomunikacji w Elblągu
Panowie Maciej Bukowski, Grzegorz Misiewicz – „Cleaner” s.c. Zakład Sprzątania
Polkomtel S.A.
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Elblągu
Pani Aniela Roch – „Delikatesy Elbląskie”
WyŜsza Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Warszawie –
Oddział Zamiejscowy w Elblągu
Przedsiębiorstwo Zieleni Miejskiej Sp. z o. o.
Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa, Filia w Elblągu
Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
Państwo Włodzimierz i Aneta Gęsiccy - Biuro Usług Informatycznych „Softel”
Katolicki Klub Antynarkotyczny „Karan” w Elblągu
PZU „śycie” S.A Inspektorat w Olsztynie, Przedstawicielstwo w Elblągu
Szkoła Podstawowa nr 14 w Elblągu
Elbląski Klub Rotary
Komenda Hufca ZHP/Sztab WOŚP
16 Pomorska Dywizja Zmechanizowana im. Kazimierza Jagiellończyka
MOP 83 Zakład Sprzątania Wnętrz Sp. z o.o.
PPH „Morlin”
Państwo Krystyna i Bogdan Przybylscy, „Regionalne Centrum Marketingu” w Elblągu
Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych
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Elberwery Company Ltd.
Szkoły Podstawowe w: Bielicy, Kwietniewie, Rychlikach, śurawcu, Jelonkach
Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa, Filia w Elblągu
Nominacje zostały przedstawione Kapitule Konkursu, do której Fundacja zaprosiła znanych
elbląŜan.

Kapituła Konkursu
Krystyna Konarczak
– dyrektor Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Elblągu
Beata Peplińska-Strehlau
– wiceprzewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym w Elblągu
Witold Wróblewski
– naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju, Urząd Miejski w Elblągu
Ks. Edward Rysztowski
– Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN
Teresa Wojcinowicz
– prezes Stowarzyszenia Animatorów Kultury
Anna Szyszka
– dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Wojewódzkiego
Mirosława Stankiewicz
– dziennikarka Radia El
Zbigniew Walczyk
– rektor Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu
Zdzisław Olszewski
– dyrektor Sekretariatu Euroregionu Bałtyk
BoŜena Sielewicz
– Wojewódzki Ośrodek Kultury w Elblągu
Kazimierz Arbart
– dyrektor Muzeum w Elblągu
Barbara Malitka
– prezydent Lions Club „Truso” w Elblągu

WYNIKI KONKURSU
LAUREAT

Alstom Power sp. z o. o.

WyróŜnienia otrzymali:
Pan Eugeniusz Wołek – Cukiernia „U Wołka”
Telekomunikacja Polska S.A., Obszar Telekomunikacji w Elblągu
Maciej Bukowski i Grzegorz Misiewicz – Zakład Sprzątania „Cleaner”
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GALA FUNDACJI ELBLĄG
Bartłomiej Głuszak
Gala Fundacji Elbląg okazała się wielkim sukcesem. W zapełnionej po brzegi sali
Wojewódzkiego Ośrodka Kultury ponad 500 osób uczestniczyło w uroczystości
rozstrzygnięcia Konkursu "Filantrop Roku". Dochód z Gali, którą uświetnił swym koncertem
Ryszard Rynkowski, zasilił Fundusz Stypendialny Fundacji.
Galę poprowadziło dwoje znanych elbląskich dziennikarzy: Joanna Ułanowska-Horn z Radia
Olsztyn i Marek Nowosad z Radia Gdańsk. Po piosence "Dary losu" w wykonaniu Ryszarda
Rynkowskiego zaprezentowała się uzdolniona muzycznie elbląska młodzieŜ. Następnie
wystąpiła Monika Kwiatkowska, utalentowana młoda wokalistka, która na swoim koncie ma
juŜ wiele sukcesów na ogólnopolskich festiwalach poezji śpiewanej. Swymi piosenkami
umiejętnie wprowadziła nastrojowy klimat.
Następnym punktem programu było rozstrzygnięcie konkursu Filantrop Roku.
Przewodnicząca Kapituły Konkursu, pani Krystyna Konarczak z Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci w Elblągu przedstawiła laureatów. WyróŜnienia otrzymali Pan Eugeniusz Wołek Cukiernia "U Wołka"; Telekomunikacja Polska S.A., Obszar Telekomunikacji w Elblągu; Pan
Maciej Bukowski - Zakład Sprzątania "Cleaner". Tytuł "Filantropa Roku" i statuetkę
Ferdynanda otrzymała firma ALSTOM Power sp. z o.o. Firma ta udzieliła w 2000 roku
wsparcia sześćdziesięciu pięciu podmiotom: szkołom, szpitalom, organizacjom
pozarządowym, instytucjom kulturalnym i in.
Wreszcie nastąpił długo oczekiwany koncert Ryszarda Rynkowskiego. Artysta jak zwykle
zaśpiewał na najwyŜszym poziomie, czego najlepszym dowodem była reakcja publiczności,
szczególnie zaś jej Ŝeńskiej części. ElbląŜanki i elbląŜanie wspólnie z "Rynkiem" śpiewali
"Kobiety lubią brąz", "śycie jest nowelą" czy "Za młodzi na sen", a nawet tańczyli w takt
jego muzyki.
Swój występ piosenkarz przeplatał pełnymi humoru komentarzami; odniósł się teŜ do
pomysłu Fundacji. UwaŜa, Ŝe naleŜy pielęgnować talenty dane przez Boga, nie pozwolić im
się zmarnować. Dlatego tak waŜna jest pomoc młodym, uzdolnionym ludziom w rozwijaniu
ich talentów. Jego zdaniem Fundusz Stypendialny to szlachetna idea, którą w miarę
moŜliwości powinien wesprzeć kaŜdy elbląŜanin; ze swej strony zadeklarował daleko idącą
pomoc w zbieraniu środków dla Fundacji Elbląg. Ryszard Rynkowski ufundował równieŜ
stypendium dla uzdolnionego muzycznie młodego elbląŜanina.
W trakcie koncertu miała teŜ miejsce bardzo wzruszająca chwila. Niepełnosprawny chłopiec z
placówki prowadzonej przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym (PSOUU) wręczył piosenkarzowi obraz namalowany przez swoich kolegów i
podziękował wsparcie idei Funduszu.
Po koncercie odbyła się aukcja pamiątek przekazanych przez elbląskich olimpijczyków:
Grzegorza Kaletę i Tomasza Woźnego, oraz prac wykonanych przez dzieci z PSOUU i
Przedszkola Integracyjnego nr 19. Licytację z wielkim kunsztem poprowadził szef Radia EL
Paweł Kasperczyk. W sumie wylicytował on siedem prac i pamiątek na kwotę 3.600 zł.
Wśród uczestników imprezy rozlosowano równieŜ zestaw muzyczny oraz płyty Ryszarda
Rynkowskiego.
Po Gali Ryszard Rynkowski rozdawał, na rzecz Fundacji, swoje autografy. DuŜą
popularnością cieszył się takŜe kiermasz prac dzieci niepełnosprawnych z PSOUU,
Przedszkola nr 19 oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej.
Dochód z Gali w wysokości ponad 16 tys. zł zasilił Fundusz Stypendialny Fundacji Elbląg. W
imieniu Fundacji serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy swoją obecnością wsparli ideę
Funduszu.
Przedruk z pisma „Pozarządowiec” nr 2/2001
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INNE DZIAŁANIA FUNDACJI
Styczeń
Spotkanie Komisji Stypendialnej z prezydentem Elbląga Henrykiem Słoniną.
Luty
Konferencja „Fundusz Lokalny – sposobem instytucjonalnego finansowania działań
prorodzinnych”, Urząd Wojewódzki w Olsztynie. Podczas Konferencji Arkadiusz
Jachimowicz poinformował zebranych o sposobie zakładania i funkcjonowania funduszy
lokalnych na przykładzie Fundacji Elbląg.
Gala Fundacji Elbląg.
Współorganizacja spotkania szkoleniowego na temat: „Jak włączać problematykę społeczną
w działalność promocyjną firmy”. Spotkanie, które odbyło się w sali reprezentacyjnej Urzędu
Miejskiego na Starym Mieście, prowadzili przedstawiciele Akademii Rozwoju Filantropii w
Polsce i Fundacji Komunikacji Społecznej.

Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
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FERDYNAND W RODZIE SCHICHAUA
23 maja 2001 odbyło się w Elblągu spotkanie organizowane przez Truso-Vereinigung EV w
Sali Konferencyjnej. Jednym z uczestników ze strony niemieckiej była praprawnuczka
Ferdynanda Schichaua pani Elisabeth van Scherpenberg-Schichau. Było to doskonałą okazją
do wręczenia jej statuetki Ferdynanda – prestiŜowej nagrody w konkursie o tytuł Filantropa
Roku – wzorowanej na postaci znakomitego elbląskiego przemysłowca.
Podczas uroczystości wręczenia statuetki odczytane zostało pismo o treści następującej:
Szanowna Pani
Statuetka pod nazwą „Ferdynand” wykonana została w dowodzie pamięci największego
elbląskiego przemysłowca Ferdynanda Schichaua, którego chlubna postać przyświeca
konkursowi o tytuł Filantropa Roku organizowanemu przez Fundację Elbląg.
Przekazując egzemplarz statuetki na ręce Pani Elisabeth van Scherpenberg-Schichau, pragnę
tym samym podziękować Jej za dotychczasową Ŝyczliwość oraz zapewnić o tym, iŜ Fundacja
Elbląg w dalszym ciągu będzie przybliŜała ElbląŜanom sylwetkę największego w dziejach
naszego miasta przedsiębiorcy i filantropa.
WyraŜam równieŜ nadzieję, Ŝe postać Ferdynanda Schichaua stanie się kolejnym symbolem
jednoczącym ElbląŜan narodowości niemieckiej i polskiej, jednoczącym nasze narody we
wspólnej Europie.
Łącząc wyrazy szacunku
Arkadiusz Jachimowicz
Prezes Fundacji Elbląg
Autorem statuetki jest artysta rzeźbiarz Roman Fus.
Elbląg, 21. czerwca 2001

Die Statuette „Ferdinand” wurde zur Erinnerung an den Elbinger Industriellen Ferdinand
Schichau angefertigt, dessen ehrenvolle Person den Wettbewerb um den Titel „Philanthrop
des Jahres”, der durch die Elbinger Stiftung organisiert wird, fördert.
Indem ich die Statuette Frau Elisabeth van Scherpenberg-Schichau übergebe, möchte ich
mich hiermit bei Ihnen für Ihr bisheriges Wohlwollen bedanken und zugleich beteuern, daß
die Elbinger Stiftung weiterhin die Elbinger Einwohner mit der Person des Großten
Industriellen und Philantropen unserer Stadt bekannt machen wird.
Ich hege auch die Hoffnung, daß die Person von Ferdinand Schichau zum Symbol wird, das
die Elbinger der deutschen und polnischen Nationalität vereinigt; unsere Nationen im
gemeinsamen Europa vereinigt.
Hochachtungsvoll
Arkadiusz Jachimowicz
Präsident der Elbinger Stiftung
Die Statuette wurde vom Bildhauer Roma Fus angefertigt.
Elbląg, den 21 Juni 2001
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KSIĘGA DARCZYŃCÓW 2001
Fundusz stypendialny:
• DORADZTWO Sp. z o. o. - 200 zł
• Krystyna Prokop-Kinicka
Agencja Reklamowa ANON 1 w Warszawie - 50.000 zł
• Janina Czerwińska
Apteka Galena - 100 zł
• Katolickie Stowarzyszenie 'Civitas Christiana' oddział w Elblągu - 1.060 zł
• Elbląska Izba Przemysłowo-Handlowa - 2.000 zł
• Fundacja St. Batorego - 15.000 zł
• WyŜsza Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B.Jańskiego, oddział zamiejscowy w
Elblągu - 1.000 zł
• Urząd Miejski w Elblągu - 90.000 zł
• Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce - 130.000 zł
• Elbrewery Company Ltd - 20.000 zł
• Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 25 w Elblągu - 500 zł
• Hanna i Zenon Skrobotun - 100 zł
• V Liceum Ogólnokształcące - 1.000 zł
• Przedszkole nr 19 z oddziałami integracyjnymi - 180 zł
• Ryszard Rynkowski - 3.000 zł
• Danuta Tamara Kuczyńska - 550 zł
• Grzegorz Misiewicz
Firma „Cleaner” s.c. - 650 zł
• Barbara Malitka - 250 zł
• Ireneusz Sowa
PPHU Patrex - 1.000 zł
• Krzysztof Rusinowski - 300 zł
• Marek Gulda
Agencja Ochrony „Jupi” - 350 zł
• Fundacja Pro Scholam - 2.000 zł
• ABB Zamech Gazpetro Sp. z o.o. - 40.000 zł
• Marianna Jaroszewska
Apteka Centralna w Elblągu - 200 zł
• Ellen Humme – 500 DM
• sprzedaŜ prac dzieci i młodzieŜy - 213 zł
• sprzedaŜ cegiełek (ok. 400 osób) – 9.300 zł
Fundusz Nieograniczony
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STATUT FUNDACJI ELBLĄG
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1.
Fundacja pod nazwą Fundacja Elbląg - Fundusz Lokalny Regionu Elbląskiego zwana
dalej Fundacją, ustanowiona została aktem notarialnym z dnia 29.09.199 Rep. A nr
3335/1999 w Kancelarii Notarialnej w Elblągu, ul. Królewiecka 96 a przed notariuszem
Barbarą Malitka przez osoby prawne:
1. Miasto - gminę Elbląg,
2. Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych,
3. Elbląską Izbę Przemysłowo-Handlową.
§ 2.
Fundacja Elbląg działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach
(Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203) oraz niniejszego statutu.
§ 3.
Fundacja posiada osobowość prawną i działa przez ustanowione w statucie organy.
§ 4.
Fundacja posługuje się pieczęcią wskazującą jej nazwę i siedzibę.
§ 5.
Siedzibą Fundacji jest miasto Elbląg.
§ 6.
1. Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwej realizacji celów Fundacja moŜe prowadzić działalność poza granicami
kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
3. Fundacja posiada prawo powoływania ośrodków, biur i oddziałów w kraju i za granicą.
§ 7.
Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Pracy i Polityki Socjalnej.
§ 8.
Fundacja moŜe ustanowić tytuły, odznaki i medale honorowe i przyznawać je, wraz z
innymi nagrodami i wyróŜnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłuŜonym dla celów
obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.
Rozdział II
CELE DZIAŁANIA FUNDACJI ELBLĄG
§9
Celami Fundacji zgodnie z potrzebami miasta Elbląga oraz Regionu Elbląskiego a takŜe
postanowieniami załoŜycieli są:
1. wspieranie programów społecznych i gospodarczych, zakładających rozwój miasta
Elbląga i Regionu Elbląskiego, zwłaszcza w zakresie:
(a) ochrony zdrowia, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

24

(b) przeciwdziałanie patologiom - a szczególnie alkoholizmowi i narkomanii,
(c) ograniczania bezrobocia,
(d) pomocy społecznej i działalności charytatywno-opiekuńczej,
(e) oświaty i wychowania,
(f) rozwoju kultury i pielęgnacji kultury materialnej regionu,
(g) ochrony środowiska,
(h) poprawy bezpieczeństwa publicznego i ograniczania przestępczości,
(i) budowy i utrzymania dróg i mostów,
(j) budownictwa mieszkaniowego, realizowanego przez organy samorządu terytorialnego
bądź przy wsparciu tych organów,
(k) utrzymania i rejestracji obiektów zabytkowych, w tym równieŜ obiektów związanych z
kultem religijnym,
2. wspieranie i dofinansowywanie programów naukowych, naukowo-technicznych oraz
prac naukowo-badawczych prowadzonych w zakresie moŜliwości rozwojowych miasta
Elbląga i Regionu Elbląskiego;
3. promocja miasta Elbląga i Regionu Elbląskiego.
§ 10.
Fundacja realizuje swoje cele określone w § 9 w szczególności przez:
1.
organizowanie i finansowanie konferencji i seminariów oraz działalności
popularyzatorskiej miasta Elbląga i Regionu Elbląskiego,
2. finansowanie programów przeciwdziałania patologiom społecznym, w szczególności
alkoholizmowi, narkomanii i przestępczości młodzieŜy,
3. finansowanie programów pomocy rodzinom wielodzietnym, patologicznym, osobom
samotnym, bezdomnym, chorym, bezrobotnym,
4. finansowanie programów rehabilitacji zdrowotnej, społecznej i zawodowej osób
niepełnosprawnych,
5. finansowanie programów kulturalnych,
6. finansowanie programów z zakresu ochrony środowiska,
7. finansowanie stypendiów dla dzieci i młodzieŜy,
8. finansowanie publikacji słuŜących rozwojowi kulturalnemu i społeczno-gospodarczemu
regionu,
9. finansowanie szkoleń dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, wolontariuszy,
10. finansowanie programów edukacyjnych i wychowawczych,
11. finansowanie nowatorskich działań instytucji oświatowo-wychowawczych,
12. finansowanie programów z zakresu rozwoju demokracji i promocji postaw
obywatelskich,
13. finansowanie programów z zakresu budowy i utrzymania dróg i mostów, budownictwa
mieszkaniowego, obiektów zabytkowych,
14. współdziałanie z instytucjami państwowymi, organami samorządu terytorialnego,
spółkami, przedsiębiorstwami, bankami, redakcjami i osobami fizycznymi w zakresie
wspierania celów Fundacji,
15. skupianie wokół idei Fundacji ludzi sfery przemysłowej, finansowej i handlowej.
§ 11.
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja moŜe wspierać działalność innych osób prawnych
lub fizycznych, których działalność jest zbieŜna z celami Fundacji.
Rozdział III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI ELBLĄG
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Fundusz załoŜycielski i inne składniki majątkowe Fundacji
§ 12.
Majątek początkowy Fundacji stanowi fundusz załoŜycielski w wysokości 154.000 zł.
§ 13.
Dochodami Fundacji Elbląg mogą być:
1. dochody ze zbiórek publicznych i imprez,
2. dotacje budŜetowe i pozabudŜetowe subwencje, darowizny, spadki i zapisy otrzymane
zarówno z terenu Polski jak i z zagranicy,
3. dochody z majątku nieruchomego i ruchomego.
§ 14.
Sposób dysponowania majątkiem fundacji
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i tylko wówczas, gdy w chwili składania tego
oświadczenia jest oczywiste, Ŝe stan czynny spadku znacznie przewyŜsza jego długi.
§ 15.
1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
2. Majątek i dochody Fundacji są przeznaczone na realizację celów statutowych, zgodnie z
ustalonym programem działania Fundacji oraz na koszty działalności samej Fundacji.
Rozdział IV
ORGANY FUNDACJI ELBLĄG
§ 16.
Organami Fundacji Elbląg są:
1. Rada Fundacji;
2. Zarząd Fundacji;
3. Rada Sponsorów.
§ 17.
1. Rada Fundacji jest najwyŜszą władzą Fundacji.
2. Rada Fundacji moŜe liczyć nie więcej niŜ 15 osób.
3. W skład Rady Fundacji wchodzą:
• 3 przedstawiciele desygnowani przez Zarząd Miejski miasta-gminy Elbląg,
• po 1 przedstawicielu desygnowanym przez odpowiedni organ zarządzający pozostałych
fundatorów
• osoby wybrane przez Radę Fundacji,
• darczyńczy ofiarujący nie podlegające zwrotowi składniki majątkowe w kwocie nie
mniejszej niŜ 10.000 zł, którzy wyrazili chęć przystąpienie do Rady Fundacji a Rada wyraziła
wolę ich przyjęcia .
4. Pierwszą Radę Fundacji powołują Fundatorzy w następującym składzie:
- Mirosław Borzęcki;
- Arkadiusz Jachimowicz;
- Andrzej Kempiński;
- Zbigniew Orzech;
- Lucyna Szmurło.
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5. KaŜdy członek Rady Fundacji, z zastrzeŜeniem § 32 ust. 2 dysponuje jednym głosem w
głosowaniu.
6. Członkowie Rady Fundacji i Zarządu muszą być mieszkańcami Elbląga.
§ 18.
Rada Fundacji moŜe powołać komisje opiniujące jako swoje ciała doradcze. W skład
komisji opiniujących wchodzą osoby skupione wokół idei Fundacji.
§ 19.
1. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
2. O terminie posiedzenia Rady Fundacji członkowie Rady powinni być powiadomieni na
piśmie.
3. W posiedzeniach Rady Fundacji uczestniczy przedstawiciel Zarządu.
4. Uchwały Rady Fundacji, zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności 2/3
jej składu z tym, Ŝe wymagana jest obecność Przewodniczącego lub Sekretarza. W razie
równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
§ 20.
Rada Fundacji odbywa posiedzenia co najmniej raz w roku.
Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji.
Z wnioskiem o zwołanie Rady Fundacji moŜe wystąpić kaŜdy członek Zarządu i Rady
Fundacji. W tym przypadku Przewodniczący Rady Fundacji ma obowiązek zwołania
posiedzenia Rady Fundacji w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
§ 21.
Do kompetencji Rady Fundacji naleŜy:
1. uchwalanie regulaminów Fundacji,
2. powoływanie i odwoływanie Zarządu lub poszczególnych jego członków.
3. zmiana statutu i struktury wewnętrznej Fundacji,
4.
podejmowanie uchwał o przekształceniu, połączeniu i likwidacji Fundacji i
przeznaczeniu jej majątku,
5. zatwierdzanie rocznych planów działania i przyjmowanie sprawozdań z działalności
Zarządu.
§ 22.
1. Zarząd liczy do 6 osób powołanych za ich zgodą przez Radę Fundacji.
2. Na czas pełnienia funkcji w Zarządzie, członek Zarządu zawiesza członkostwo w
Radzie Fundacji.
3. Pracami Zarządu kieruje jego Prezes, powoływany spośród członków Zarządu przez
Radę Fundacji.
4. Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony z tym, Ŝe Rada Fundacji moŜe w
kaŜdym czasie odwołać Zarząd lub poszczególnych jego członków.
§ 23.
Do kompetencji Zarządu naleŜy:
1. Kieruje bieŜącą działalnością Fundacji i zarządza jej majątkiem oraz odpowiada za
realizację jej celów statutowych,
2. Reprezentuje Fundację na zewnątrz,
3. Uchwala wieloletnie i roczne programy działania Fundacji,
4. Składa Radzie Fundacji roczne sprawozdania z działalności,
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5. Przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
6. Ustala zasady, formę i tryb zatrudniania oraz wysokość zarobków pracowników
Fundacji,
7. Prowadzi księgę Fundatorów, która jest odpowiednio publicznie eksponowana,
8. Nadaje tytuły honorowe, przyznaje nagrody, wyróŜnienia i dyplomy szczególnie
zasłuŜonym Fundatorom i Organizatorom Fundacji.
9. Podejmuje inne sprawy nie zastrzeŜone dla pozostałych organów Fundacji.
§ 24.
1. Tytuły, o których mowa w § 23 pkt. 8 mają charakter osobisty.
2. Osoby, które nie chcą, aby dokonane przez nich darowizny na rzecz Fundacji były
ogłaszane publicznie, winny zgłosić takie zastrzeŜenie Zarządowi Fundacji.
§ 25.
Tryb pracy i zasady działania Zarządu określa regulamin opracowany przez Prezesa i
zatwierdzony przez Radę Fundacji.
§ 26.
Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie.
§ 27.
Zarząd odbywa posiedzenie co najmniej raz na miesiąc.
§ 28.
Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa dwóch członków Zarządu, w tym Prezes,
Wiceprezes, Sekretarz lub Kwestor Zarządu.
§ 29.
1. W skład Rady Sponsorów wchodzą osoby fizyczne lub przedstawiciele osób prawnych,
zasłuŜonych dla celów lub majątku Fundacji, których wolą jest nie działanie w Radzie
Fundacji bądź w Zarządzie Fundacji.
2. Rada Sponsorów posiada kompetencje opiniodawcze i doradcze we wszystkich
sprawach istotnych dla Fundacji.
§ 30.
Księgi rachunkowe
1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach
określonych odrębnymi przepisami.
Rozdział V
ZMIANY STATUTU
§ 31.
1. Decyzje o zmianie statutu, w tym jej celów, podejmuje Rada Fundacji na wniosek
Zarządu lub z własnej inicjatywy. Zmiana celów Fundacji wymaga zgody 4/5 członków Rady
Fundacji.
Rozdział VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 32.
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1. W przypadku rezygnacji fundatora jego prawa i obowiązki związane z Fundacją
przechodzą na wskazany przez niego podmiot.
2. JeŜeli osoba wskazana przez rezygnującego fundatora załoŜyciela jest równieŜ
fundatorem załoŜycielem, od tej chwili w głosowaniu będzie dysponować głosami
przysługującymi wcześniej obu podmiotom.
§ 33.
1. Decyzję o rozwiązaniu Fundacji podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu lub z
własnej inicjatywy.
2.
Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Radę Fundacji, któremu
przysługują uprawnienia Zarządu.
3. Majątek Fundacji pozostały po likwidacji przeznaczony będzie na cele wskazane w
uchwale Rady Fundacji z uwzględnieniem celów, którym słuŜy Fundacja. Zarząd Fundacji
zobowiązany będzie przedstawić sądowi wniosek o przeznaczanie powyŜszych środków
majątkowych na cel wskazany w uchwale Rada Fundacji.
§ 34.
Statut niniejszy obowiązuje z chwilą zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla
Miasta Stołecznego Warszawy.
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FUNDUSZ LOKALNY - SPOSÓB NA ZMARTWIENIA DARCZYŃCY I ZMAGANIA
ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH
FUNDUSZ LOKALNY

Fundusz lokalny to nowy - w naszym kraju - typ organizacji społecznej. Pomysł
przywędrował do nas ze Stanów Zjednoczonych, gdzie fundusze lokalne (community
foundations) funkcjonują od ponad 80 lat, a dzięki ich pracy miliardy dolarów przekazano na
sfinansowanie róŜnego typu inicjatyw społecznych. Fundusze lokalne od kilkunastu lat
działają takŜe w Europie Zachodniej. W wielu regionach, miasteczkach, gminach są
najsprawniejszymi i najbardziej dostosowującymi się do potrzeb społecznych instytucjami
charytatywnymi. Pośredniczą między darczyńcami a organizacjami społecznymi,
samorządami i grupami nieformalnymi, które pochłonięte realizacją własnych misji nie
zawsze mają czas na zabieganie o środki finansowe na swoje cele i programy.
Fundusz lokalny zbiera środki finansowe od darczyńców indywidualnych, firm i róŜnych
instytucji, i z tych darowizn buduje kapitał wieczysty (kapitał Ŝelazny). Odsetki od
zainwestowanego kapitału Ŝelaznego przeznacza na stałe finansowanie inicjatyw społecznych,
zaspokajających potrzeby określonych społeczności lokalnych.
Pewne formy działalności funduszu lokalnego moŜna odnaleźć juŜ w przedwojennej historii
polskiej filantropii. Wielu dobroczyńców przekazywało darowizny na cele społeczne
zakładając tak zwane fundusze wieczyste. Odsetki od inwestowania darowanych sum
(funduszy wieczystych) były zgodnie z wolą darczyńców systematycznie przekazywane na
określone działania filantropijne, na przykład na wsparcie finansowe samotnych matek,
osieroconych dzieci, osób Ŝebrzących, czy teŜ na tworzenie bądź utrzymanie bibliotek,
towarzystw naukowych, rozwój sztuki.
W przedwojennej historii Polski to właśnie dobroczynność kształtowała toŜsamość i losy
wielu społeczności lokalnych. Niosła nowe wartości, które inspirowały postawy i działania
obywateli. Fundusz Lokalny jest instytucją, która moŜe pomóc nam w odtworzeniu tej waŜnej
dla nas tradycji.
HISTORIA AMERYKAŃSKA
Pierwszy fundusz lokalny powstał w Stanach Zjednoczonych w Cleveland (Ohio) w 1914 roku.
ZałoŜył go amerykański bankier - Frederick Harris Goff, który nie mógł poradzić sobie z
zalewem wniosków przychodzących do jego banku z prośbami o finansowe wsparcie. Goff
załoŜył pierwszy fundusz lokalny (community foundation), będąc przekonany, Ŝe w ten sposób
zwiększy skuteczność działalności sponsoringowej własnego banku, innych firm i darczyńców
indywidualnych. Przez ponad 80 lat funkcjonowania Fundusz Lokalny w Cleveland zebrał 1,3
miliarda dolarów a w samym roku 1997 Fundusz przeznaczył około 40 milionów dolarów na
dofinansowanie inicjatyw i programów lokalnych w Stanie Ohio. Finansowane przez Fundusz
działania to na przykład: utworzenie dziennego centrum opieki nad dziećmi, parku zabaw dla
dzieci, restauracja starego teatru w mieście, fundowanie stypendiów dla zdolnych uczniów,
zakup zabawek i pomocy naukowych do świetlic dla dzieci.
TRADYCJA POLSKA
Wystarczy spojrzeć na ulice naszych miast, bliŜej zainteresować się historią choćby
poszczególnych zabytków architektury, czy teŜ instytucji dobroczynnych, by docenić
dalekowzroczność i serce polskich filantropów. Polscy dobroczyńcy indywidualni wyposaŜali
biblioteki, fundowali domy dla samotnych matek, osieroconych dzieci, niewidomych,
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zakładali instytucje dobroczynne, fundowali stypendia dla studentów wyŜszych uczelni,
budowali kościoły, szkoły i inne instytucje uŜyteczności publicznej. Niejednokrotnie
zabezpieczali i zapewniali kontynuację działań społecznych czy kulturalnych, poprzez
zakładanie tak zwanych funduszy wieczystych, pod warunkiem, Ŝe odsetki od przekazanych
sum, będą przeznaczane na wyznaczone przez nich cele społeczne. Darowizny i zapisy
testamentowe niejednokrotnie miały teŜ wymiar patriotyczny.
Przyczyniały się do zachowywania dziedzictwa kulturowego w trudnym - dla państwowości polskiej - okresie
zaborów. Na przykład ks. Franciszek Bohomolec testamentem z 1781 roku zapisał sumę 8.100 rubli,
zahipotekowaną na nieruchomościach miasta Warszawy, jako stały kapitał, z którego odsetki w wysokości 5%
przeznaczył na “wsparcie biednych, wstydzących się Ŝebrać”. Salomea Romanowska testamentem, który
napisała w 1892 roku przeznaczyła, między innymi, sumę 4.000 rubli zabezpieczoną na nieruchomości, jako
fundusz wieczysty, od którego odsetki w wysokości 6% mały być corocznie przeznaczane na “zapomogi dla
sierot lub wdów po zuboŜałych fabrykantach powozów i siodeł”. (Fundacje i zapisy dobroczynne. Sprawozdanie
Komisji Rewizyjnej Miasta Stołecznego Warszawy, Warszawa, 1936). W 1943 roku Eugenia Kierbedziowa córka znanego inŜyniera i budowniczego mostów zapisała w testamencie 250.000 lirów włoskich jako Ŝelazny
kapitał stypendialny na rzecz studentów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
Przedruk z publikacji FUNDUSZ LOKALNY
SPOSÓB NA ZMARTWIENIA DARCZYŃCY
I ZMAGANIA ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH wydanej przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce

Janusz Charytoniuk
Ferdynand Schichau - dobroczyńcą
Przez całe dziesięciolecia karmiono nas obrazem kapitalisty-krwiopijcy dbającego tylko o
swój interes kosztem uciskanego "ludu roboczego".
Według tej inkryminacji podstawowe zdobycze ludzi pracy: ubezpieczenia społeczne,
ochrona zdrowia, urlopy pojawiły się wraz z powstaniem państw "realnego socjalizmu". Dziś
wiemy, Ŝe prawda jest inna: dziewiętnastowieczny fabrykant dbał o swoich robotników, co
nie znaczy, Ŝe od tej zasady nie było wyjątków.
NajwaŜniejszy twórca przemysłowej potęgi Elbąga Ferdynand Schichau jest przykładem
kapitalisty, który starał się rozsądnie waŜyć własne korzyści i los swoich pracowników.
W dobroczynnej działalności Schichaua, a później jego następców, moŜna wyróŜnić trzy
związane ze sobą nurty: dbałość o pracowników swojego zakładu, działalność na rzecz miasta
i typową dobroczynność. JuŜ w 1849 r. a więc w 12 lat od utworzenia firmy jej szef załoŜył
zakładową kasę chorych. PrzynaleŜność do niej była obowiązkowa, ale do kaŜdej wpłaconej
przez robotników do kasy marki Schichau dokładał jeszcze jedną - z własnej kieszeni.
Pracownicy firmy mieli do dyspozycji stołówki, zakładową słuŜbę zdrowia, oczkiem w głowie pryncypała było szkolenie zawodowe młodzieŜy. Schichau rozwijając je spłacał dług
wdzięczności rodzinnemu miastu, które przed laty finansowało jego naukę w berlińskiej
Akademii Przemysłowej, a później staŜ w Anglii.
W latach dwudziestych, a więc w okresie, kiedy zakłady były juŜ spółką akcyjną, firma
rozwijała budownictwo mieszkaniowe. Do dziś zachowały się i słuŜą mieszkańcom Elbląga
szczęśliwie ocalałe z zawieruchy wojennej osiedla o charakterystycznej architekturze przy ul.
Kilińskiego, Freta, Narciarskiej, Próchnika, Grunwaldzkiej...
Z hojności Ferdynanda Schichaua pełną garścią czerpało miasto. Właściciel stoczni
sponsorował budowę szkół, sierocińców, infrastruktury miejskiej. W 1846 roku wykonał
bezpłatnie Ŝeliwne filary podtrzymujące balkony w oddanym właśnie do uŜytku Teatrze
Miejskim. Na rozległym placu między fabryką lokomotyw a stacją kolejową - tu, gdzie dziś
znajduje się dworzec PKS - urządził teren rekreacyjny z boiskiem piłkarskim i kortami
tenisowymi, który słuŜył trzem pokoleniom elbląŜan.
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O typowo charytatywnej działalności Ferdynanda Schichaua i jego następców wiemy
stosunkowo niewiele, co wynika tak z charakteru tego typu działań, jak i z cechującej
dobroczyńcę skromności. NajuboŜszym mieszkańcom miasta Schichau pomagał poprzez kasę
ubogich (Armenkasse), którą sam załoŜył a później systematycznie zasilał z własnych
dochodów. Z okazji jubileuszu 75-lecia firmy, obchodzonego uroczyście w 1912 roku
następca, a prywatnie zięć załoŜyciela firmy, Karl Ziese przekazał 600 tys. marek na budowę
sierocińca a jego Ŝona ElŜbieta 200 tys. marek na dom samotnej matki. W 1918 roku, juŜ po
śmierci Ziesego, utworzono fundację jego imienia. Jej celem było gromadzenie funduszy na
kształcenie dzieci i młodzieŜy ze środowisk zaniedbanych społecznie.
W pamięci dawnych, niemieckich mieszkańców miasta Ferdynand Schichau pozostał nie
tylko jako prekursor przemysłu i współtwórca ekonomicznej pomyślności Elbląga. Potomni
widzieli w nim takŜe "ludzkiego człowieka", pracodawcę nieobojętnego na los swoich
pracowników. Ten wizerunek Schichaua warto upowszechniać i w naszych czasach.
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Ogólnopolska Sieć Funduszy Lokalnych
1. Fundacja Elbląg - Fundusz Lokalny Regionu Elbląskiego
ul. Związku Jaszczurczego 17, 82-300 Elbląg
tel./fax + 48 55 236 98 88,
e-mail: eswip@eswip.elblag.pl, www.eswip.elblag.pl/fundacja
Arkadiusz Jachimowicz – prezes

Obszarem działania Funduszu Lokalnego Regionu Elbląskiego jest przede wszystkim Elbląg,
miasto liczące ponad 130.000 mieszkańców, ale teŜ region elbląski, czyli 9 sąsiednich gmin
elbląskiego powiatu ziemskiego. Ogółem Fundusz obejmuje swoim działaniem ponad 180.000
mieszkańców.
2. Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego i Filantropii
ul. Sienkiewicza 25, 25-007 Kielce
tel. + 48 41*344 57 59, fax + 48 41*344 77 62,
e-mail: fundusz@frdl.sky.pl, www.frdl.sky.pl/funduszlokalny.htm
Teresa Wiśniewska – wiceprezes

Obszarem działania Świętokrzyskiego Funduszu Lokalnego jest województwo świętokrzyskie.
3. Stowarzyszenie Dobroczynne „Lokalny Fundusz Roku 2000”
ul. Warszawska 119, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. +48 44*723 76 08, fax + 48 44*723 68 78
e-mail: fund2000@free.ngo.pl, www.futip.infocentrum.com/fund1.htm
Agata Kaczmarkowska – wiceprezes, Monika Lenarcik – koordynator

Fundusz działa na obszarze Tomaszowa Mazowieckiego i powiatu tomaszowskiego, który
zamieszkuje 125.000 mieszkańców.
4. Stowarzyszenie Dobroczynne RAZEM
ul. Mickiewicza 4, 97-425 Zelów
tel. + 48 44*63 41 006, 63 41 014, 63 41 230, fax + 48 44*63 41 006, 63 41 014
e-mail: sd_Razem@poczta.onet.pl
Emilia Kansy-Słowińska – prezes, Anna Doliwa – koordynator
Zelowski Fundusz Lokalny obejmuje swoim zasięgiem teren Gminy Zelów (16.000 mieszkańców).
5. Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej
ul. Kościuszki 65, 23-400 Biłgoraj
tel. + 48 84*686-24-92, fax + 48 84*686 53 93
e-mail: flzb@lbl.pl, ewap@lbl.pl, irenabarr@framko.com.pl, www.flzb-bilgoraj.lbl.pl
Irena Gadaj – prezes, Ewa Proc – asystent
Fundusz działa na terenie powiatu biłgorajskiego i gminy Zwierzyniec, w południowo-wschodniej części Polski.
Obszar ten zamieszkuje ok. 106.000 mieszkańców.
6. Fundusz Lokalny Masywu ŚnieŜnika
Wójtowice 19, 57-516 Stara Bystrzyca
tel. + 48 74*811-18-80, fax + 48 74*81-11-880
e-mail: zdanie@netgate.com.pl, www.flms.pl
Dorota Komornicka – prezes

Fundusz Lokalny Masywu ŚnieŜnika działa w południowo-zachodniej części kraju, na terenie
czterech gmin: Bystrzycy Kłodzkiej, Lądka Zdroju, Międzylesia i Stronia Śląskiego. Obszar
ten zamieszkuje ok. 50.000 mieszkańców.
7. Nidzicki Fundusz Lokalny
ul. Rzemieślnicza 3, 13-100 Nidzica
tel. + 48 89*625-36-51, fax + 48 89*625-36-62
e-mail: nida@pro.onet.pl, www.sprint.com.pl/~fundusz
Barbara Margol – prezes
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Nidzicki Fundusz Lokalny połoŜony jest w północno-wschodniej Polsce i swoim działaniem
obejmuje obszar 5 gmin: Nidzica, Janowiec Kościelny, Janowo, Kozłowo. Obszar ten
zamieszkuje około 40.000 osób.
8. Stowarzyszenie na rzecz Fundacji Rozwoju Społecznego
ul. Jabłońskiego 12, 35-068 Rzeszów
tel. + 48 17*862 69 64, 85 07 420, fax + 48 17*862 94 28
e-mail: rost@rz.onet.pl, www.frdl.org.pl/rzeszow/fundusz1.htm
Grzegorz Nowakowski – prezes, Piotr Buczek – członek zarządu

Stowarzyszenie obejmuje swoim zasięgiem obszar województwa podkarpackiego, które
zamieszkuje około 2.000.000 osób (dawne krośnieńskie, tarnobrzeskie, przemyskie i
rzeszowskie), z wyłączeniem powiatu leŜajskiego.
9. Fundusz Lokalny Powiatu LeŜajskiego
ul. Targowa 9, 37-300 LeŜajsk
tel. + 48 17*242 79 08, fax + 48 17*242 79 08
e-mail: lswig@pro.onet.pl, www.free.ngo.pl/lswig
Robert Skwara – koordynator
Fundusz działa na obszarze powiatu leŜajskiego, który zamieszkuje 70.000 mieszkańców.
10. Sokólski Fundusz Lokalny
pl. Kościuszki 9, 16-100 Sokółka
tel./fax + 48 85*711 57 00, fax + 48 85*711 09 11
e-mail: maria@in.com.pl, www.sokolka.pl/sfl.htm
Maria Talarczyk – prezes

Terenem działania Funduszu Lokalnego jest miasto i gmina Sokółka, które zamieszkuje
34.000 osób.
11. Raciborski Fundusz Lokalny
ul. Rzeźnicza 8, 47-400 Racibórz
tel. + 48 32*418-15-93, 418-15-92, 418-15-91, fax + 48 32*418-15-93, 415-33-81
e-mail: rfl@pro.onet.pl
Maria Wiecha – prezes

Terenem działania Raciborskiego Funduszu Lokalnego jest miasto Racibórz, połoŜone nad
Odrą w południowo-zachodniej Polsce. Zamieszkuje je 60.000 osób.
12. Fundacja Rozwoju Społecznego "Nad Symsarną"
ul. Orła Białego 7, 11-100 Lidzbark Warmiński
tel. + 48 89*767 45 88, 767 16 83, fax + 48 89*767 45 88
e-mail: majka@ika.wmzdz.olsztyn.pl
Maria śylińska – prezes

Swoim zasięgiem Fundusz obejmuje przede wszystkim teren byłego województwa
olsztyńskiego, tj. powiaty: lidzbarski, ostródzki, bartoszycki, szczycieński, kętrzyński i
olsztyński, który zamieszkuje 776.000 osób.
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