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 2003 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

O FUNDACJI
IDEA, REJESTRACJA
Fundacja Elbląg - Fundusz Lokalny Regionu Elbląskiego zarejestrowana została 2 lutego 2000 roku
pod numerem 33301 Krajowego Rejestru Sądowego.
Fundacja jest niezaleŜną, apolityczną, niedochodową, publiczną organizacją charytatywną,
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.
Zasadą działania Fundacji jest gromadzenie nienaruszalnego kapitału Ŝelaznego, jako trwałego
źródła finansowania działań lokalnych organizacji obywatelskich oraz własnych programów.
Fundacja jest skierowana na obsługę darczyńców-filantropów, którzy mogą poprzez nią finansować
wybrane przez siebie cele (np. fundować stypendia).
Istotą Fundacji jest równieŜ jej otwarty model zarządzania. Wokół fundacji skupionych jest wielu
liderów lokalnych Elbląga i to oni współdecydują o kierunkach jej działań.
Działanie Fundacji oparte jest na modelu amerykańskich funduszy lokalnych.
STRUKTURA FUNDACJI
FUNDATORZY
Samorząd miasta Elbląga
Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
Elbląska Izba Przemysłowo-Handlowa
RADA FUNDACJI
Andrzej Kempiński – do listopada 2003
Janusz Nowak – od listopada 2003
Lucyna Szmurło
Mirosław Borzęcki - do listopada 2003
Arkadiusz Jachimowicz
Zbigniew Fiedorowicz
Krystyna Sucharska
Mirosława Mariańska - od listopada 2003
Rena Bieda - od listopada 2003
Zygmunt Stojek - od listopada 2003

RADA SPONSORÓW
Ryszard Rynkowski
Krystyna Prokop-Kinicka
ZARZĄD
Arkadiusz Jachimowicz - prezes
Janusz Nowak - wiceprezes (do listopada 2003)
Mirosław Borzęcki - wiceprezes (od listopada 2003)
Członkowie Rady i Zarządu pracują społecznie.
BIURO FUNDACJI
Bogumiła Czajkowska – obsługa biura Fundacji
Anna Kraśkiewicz – księgowość
StaŜystka – ElŜbieta Kamińska
Fundraiserzy-wolontariusze – Stanisław Puchalski, Gabriela Zimirowska
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KOMISJE
KOMISJA FINANSOWA
Urszula Kocięcka – przewodnicząca (Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa)
Lucyna Szmurło (Elbląska Izba Przemysłowo-Handlowa)
Zdzisław Gładki (Stowarzyszenie Księgowych w Polsce)
Jarosław Orsztynowicz (Bank Zachodni)
Danuta Janczuk (sekretarz Miasta Elbląga, od listopada 2003)
KOMISJA GRANTOWA
Władysława Prusiecka – przewodnicząca (Liga Kobiet Polskich)
Krystyna Greczycho (Biblioteka Elbląska)
Hanna Skrobotun (przedsiębiorca, darczyńca)
Ewa Zaleska (Elbląska Izba Przemysłowo-Handlowa)
Rena Bieda (nauczycielka, od października 2003)
Rafał Kućmański (pełnomocnik prezydenta Elbląga ds. organizacji pozarządowych)
KOMISJA PROMOCJI
Arkadiusz Jachimowicz – przewodniczący
Jarosław Grabarczyk (Dziennik Elbląski)
Juliusz Marek (Telewizja Elbląska)
Joanna Horn-Ułanowska (Radio Olsztyn)
Paweł Kasperczyk (Radio El)
KOMISJA STYPENDIALNA
Mirosław Borzęcki – przewodniczący (Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Elblągu)
Danuta Hejnowska (Szkoła Podstawowa nr 1 w Elblągu)
Zygmunt Stojek (Elbląska Izba Przemysłowo-Handlowa)
Bogusław Stolarski (Szkoła Muzyczna w Elblągu)
Stanisława Bujnowicz (V LO w Elblągu)
Marek Pruszak (Szkoła Katolicka 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)
Alicja Bednarczuk (Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Elblągu)
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DZIAŁANIA FUNDACJI ELBLĄG W ROKU 2003
PROGRAM GRANTOWY
W roku 2003 Fundacja przyznała 7 grantów na kwotę 10.000 zł
SPRAWOZDANIE KOMISJI GRANTOWEJ
Z DZIAŁALNOŚCI W 2003 ROKU
Konkurs Grantowy Fundacji Elbląg w roku 2003 obejmował Program Aktywizacji MłodzieŜowej.
Program ten miał na celu rozwój aktywności elbląskiej młodzieŜy w pięciu obszarach:
• Wolontariat (m.in. działania promujące wolontariat, projekty praktyczne włączające
wolontariuszy do akcji społecznych);
• Edukacja do aktywności (m.in. projekty kształcące liderów młodzieŜowych, działania na
rzecz rozwoju programów stypendialnych, działania promujące organizacje obywatelskie w
społeczności);
• MłodzieŜowy biznes (m.in. działania na rzecz samozatrudnienia młodzieŜy, tworzenia przez
nich firm, przekazywanie wiedzy przez biznesmenów);
• Organizacje młodzieŜowe (m.in. inicjowanie powstawania organizacji młodzieŜowych przy
szkołach, projekty prezentujące dorobek organizacji młodzieŜowych, projekty
wzmacniające organizacje młodzieŜowe);
• Aktywizacja przez media (m.in. projekty angaŜujące młodzieŜ do pracy z mediami, media
młodzieŜowe, gazetki szkolne).
Komisja Grantowa w składzie:
1. Władysława Prusiecka – przewodnicząca Komisji Grantowej, reprezentująca Ligę Kobiet
Polskich
2. Krystyna Greczycho – dyrektor Biblioteki Elbląskiej
3. Hanna Skrobotun – reprezentująca przedsiębiorstwo rodzinne
4. Ewa Zaleska – Elbląska Izba Przemysłowo-Handlowa
5. Rafał Kućmański – pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych
Na konkurs zgłoszonych zostało 13 projektów na sumę ponad 25 tys. zł:
1. Organizacja wnioskująca: Stowarzyszenie Klub Abstynenta „śuławy”
Nazwa projektu: Zajęcia Socjoterapeutyczne – Biwak socjoterapeutyczny
Kwota wnioskowana: 1.000 zł
2. Organizacja wnioskująca: Elbląski Bank śywności
Nazwa projektu: Przygotowanie magazynu na planowane zbiórki Ŝywności
Kwota wnioskowana: 610 zł
3. Organizacja wnioskująca: Katolickie Stowarzyszenie „CIVITAS CHRISTIANA”
Nazwa projektu: Konkurs plastyczny „Zabytki i Kościoły Ziemi Elbląskiej”
Kwota wnioskowana: 1.500 zł
4. Organizacja wnioskująca: Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Elblągu
Nazwa projektu: Uroczyste rozstrzygnięcie Konkursu „Barwy Wolontariatu” i obchody
Kwota wnioskowana: 1.720 zł
5. Organizacja wnioskująca: Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Elblągu
Nazwa projektu: „Klub Wolontariusza – integracja młodych wolontariuszy”
Kwota wnioskowana: 1.440 zł
6. Organizacja wnioskująca: Towarzystwo Pomocy „Dajmy szansę”
Nazwa projektu: Wolontariusz – nadzieja na lepsze jutro
Kwota wnioskowana: 2.955 zł
7. Organizacja wnioskująca: V Liceum Ogólnokształcące
Nazwa projektu: „Cudze chwalicie, Elbląga nie znacie”
Kwota wnioskowana: 1.780 zł
8. Organizacja wnioskująca: Stowarzyszenie Taneczne „Jantar”
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Nazwa projektu: „Zatańcz z liderem”
Kwota wnioskowana: 3.000 zł
9. Organizacja wnioskująca: Stowarzyszenie Taneczne „Jantar”
Nazwa projektu: „Uczyć się aby być liderem”
Kwota wnioskowana: 3.000 zł
10. Organizacja wnioskująca: Stowarzyszenie „Serce za Uśmiech”
Nazwa projektu: „Chwila dla chorego”
Kwota wnioskowana: 869 zł
11. Organizacja wnioskująca: Polski Związek Głuchych, Koło w Elblągu
Nazwa projektu: „Poznać język migowy – obcy język polski”
Kwota wnioskowana: 2.896 zł
12. Organizacja wnioskująca: Stowarzyszenie Elbląg Europa
Nazwa projektu: Warsztaty i debata publiczna dla liderów młodzieŜowych organizacji
Kwota wnioskowana: 2.045 zł
13. Organizacja wnioskująca: Stowarzyszenie Elbląg Europa
Nazwa projektu: „Korpusy i kombajn młodzieŜówki elbląskiej”
Kwota wnioskowana: 2.330 zł
Członkowie Komisji przy wnikliwym rozpatrywaniu wniosków, szczególną uwagę zwracali m. in.
na: planowane działania w ramach projektu, przewidywaną liczbę uczestników, własne nakłady ze
strony organizacji wnioskującej, a takŜe zapotrzebowanie społeczne. Typowym przykładem
zapotrzebowania społecznego był Projekt Polskiego Związku Głuchych - Zarząd Oddziału
Warmińsko-Mazurskiego, w efekcie którego przeszkolono 15 osób w zakresie języka migowego.
Po rozpatrzeniu wniosków o dotacje, złoŜone przez organizacje pozarządowe, Komisja Grantowa
pozytywnie zaopiniowała 7 projektów na sumę 10.000 zł.
W dniu 15.10.2003 roku na posiedzeniu Zarządu Fundacji Elbląg w skład Komisji Grantowej
została powołana pani Renata Bieda.
Sporządziła
Władysława Prusiecka
Przewodnicząca
PROJEKTY, KTÓRE OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW FUNDACJI
1. Elbląski Bank śywności
Nazwa projektu: Przygotowanie magazynu na planowane zbiórki Ŝywności
Kwota dotacji: 600 zł
Koordynator projektu: Teresa Bocheńska
Cel: Usprawnienie funkcjonowania magazynu Ŝywności
Efekty: WyposaŜenie magazynu w regały. Poprawienie warunków i organizacji pracy
wolontariuszom pracującym w magazynie podczas zbiórki Ŝywności
Ilość odbiorców: około 3000 osób
2. Katolickie Stowarzyszenie „CIVITAS CHRISTIANA”
Nazwa projektu: Konkurs plastyczny „Zabytki i Kościoły Ziemi Elbląskiej”
Kwota dotacji: 1.500 zł
Koordynator projektu: Halina Orzechowska
Cel: Wspieranie rodzimej twórczości artystycznej. Mobilizacja młodych ludzi do pracy w ramach
wolontariatu (w projekcie uczestniczyło 27 wolontariuszy), pomagając tworzyć róŜne zadania, w
tym obsługa konkursu.
Efekty: Na konkurs 15 twórców złoŜyło 50 prac, na których zostały uwiecznione dla przyszłych
pokoleń waŜne miejsca naszego miasta i okolic. Projekt wzbudził duŜe zainteresowanie środowisk
twórczych, jak i mieszkańców Elbląga, i był waŜnym wydarzeniem w Ŝyciu kulturalnym miasta.
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Ponad 100 osób podziwiało wystawę prac. Część prac zostało przekazanych na aukcję podczas Gali
Fundacji Elbląg.
Ilość odbiorców: ok. 200 osób
3. Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Elblągu
Nazwa projektu: „Klub Wolontariusza – integracja młodych wolontariuszy”
Kwota dotacji: 1.400 zł
Koordynator projektu: Gabriela Zimirowska
Cel: Pobudzenie młodzieŜy do aktywnego działania na rzecz społeczności lokalnej oraz Centrum
Wolontariatu
Efekty: Stworzenie miejsca i formy stałych spotkań dla wolontariuszy skupionych w Centrum
Wolontariatu. Stworzenie płaszczyzn do kontaktów dla młodych ludzi na co dzień rozproszonych
po róŜnych placówkach W ramach projektu było 6 spotkań, w których uczestniczyło 46 osób.
Ilość odbiorców: bezpośrednich – 46 osób, pośrednich – 12 instytucji.
4. Grupa uczniów z V Liceum Ogólnokształcącego
Nazwa projektu: „Cudze chwalicie, Elbląga nie znacie”
Kwota dotacji: 1.400 zł
Koordynator projektu: Paweł Leszczewicz
Cel: Podniesienie poziomu wiedzy o własnym mieście, oceny jego atrakcyjności i autooceny jego
mieszkańców. Zwrócenie uwagi na rozwój miasta i atrakcyjne oferty dla młodych ludzi.
Efekty: Realizacja i emisja w Telewizji Elbląskiej 10 audycji telewizyjnych trwających od 3 do15
min.
Ilość odbiorców: około 15.000 osób - widzowie Telewizji Elbląskiej
5. Stowarzyszenie „Serce za Uśmiech”
Nazwa projektu: „Program aktywizowania młodzieŜy”
Kwota dotacji: 900 zł
Koordynator projektu:
Cel: Zwiększenie udziału młodych elbląŜan w opiece nad osobami przewlekle chorymi i
niepełnosprawnymi
Efekty: Pozyskanie, przygotowanie do pracy i praca z przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi
ponad 10 wolontariuszy
Ilość odbiorców: około 100 osób
6. Polski Związek Głuchych, Koło w Elblągu
Nazwa projektu: „Poznać język migowy – obcy język polski”
Kwota dotacji: 2.200 zł
Koordynator projektu: Anna Garbarska-Werner
Cel: Przełamanie bariery w komunikowaniu się osób niesłyszących
Efekty: Przeprowadzono 8 spotkań po 7,5 godziny praktycznych zajęć z języka migowego.
Przeprowadzono egzamin państwowy dla uczestników kursu.
Ilość odbiorców: 15 osób - odbiorcy bezpośredni i odbiorcy pośredni – osoby niesłyszące.
7. Stowarzyszenie Elbląg Europa
Nazwa projektu: „Korpusy i kombajn młodzieŜówki elbląskiej”
Kwota dotacji: 2.000 zł
Koordynator projektu: Dariusz Ignatowicz
Cel: Pokazanie w efektowny sposób pojęcia pozarządowości, przybliŜenia całej idei, form i
spektrum róŜnych dziedzin działalności społecznej
Efekty: Wzrost świadomości wśród młodzieŜy dotyczącej działań III sektora zarówno w Elblągu
jak i w Polsce. Wzmocnienie działalności organizacji i całego sektora pozarządowego. W projekcie
wzięło udział 8 szkół średnich o profilu ogólnokształcącym. W korpusach – warsztatach dot.
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działań obywatelskich, wzięły udział 42 klasy, które średnio liczyły po 25-30 uczniów, co dało
liczbę 1100 uczniów.
Ilość odbiorców: ok. 1300 osób

PROGRAMY STYPENDIALNE
Łącznie w programach stypendialnych Fundacja przekazała 71.390 zł dla 87 stypendystów.
KONKURS STYPENDIALNY „SZANSA”
Stypendia przyznane na II semestr roku szkolnego 2002/2003
Szkoły wyŜsze
Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu
Adrian Korbolewski – 1000 zł
Paweł Kulasiewicz – 1000 zł
Anna Kiełtyka – 1000 zł
Adriana Kaszubowska – 1000 zł
Małgorzata Wróbel – 1000 zł
Beata Jezierska – 1000 zł
Mirella Dukiel – 1000 zł
WyŜsza Szkoła im Bogdana Jańskiego w Elblągu
Marek Sobczak – 1000 zł
Uniwersytet Gdański w Gdańsku
Marcin Welenc – 1000 zł
Uniwersytet Łódzki w Łodzi
Ełona Curkan – 1000 zł
Uniwersytet Warszawski w Warszawie
Michał Panasiuk – 1000 zł
Szkoły średnie
Zespół Szkół Technicznych w Elblągu
Artur Dymko – 650 zł
Piotr Nalikowski – 650 zł
Piotr Werenc – 650 zł
Zespół Szkół Handlowych w Elblągu
Katarzyna Bukowska – 650 zł
I Liceum Ogólnokształcące w Elblągu
Marlena Pawlukowska – 650 zł
Agnieszka OŜarowska – 650 zł
II Liceum Ogólnokształcące w Elblągu
Patrycja Wargacka – 650 zł
Marcin śuchowski – 650 zł
Daria Polańska – 650 zł
III Liceum Ogólnokształcące w Elblągu
Aleksandra Marszelewska – 650 zł
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Katarzyna Becker – 650 zł
Magdalena Lasecka – 650 zł
IV Liceum Ogólnokształcące w Elblągu
Agnieszka Hryckiewicz – 650 zł
Agnieszka Guzowska – 650 zł
Beata Kwiatkowska – 650 zł
Liceum Ekonomiczne w Elblągu
Natalia Jaromińska – 650 zł
Medyczne Studium Zawodowe w Elblągu
Daniel Baran – 650 zł
Zespół Szkół Gospodarczych w Elblągu
Milena Wronka – 650 zł
Gimnazja
Gimnazjum Nr 2 w Elblągu
Kamila Sułek – 400 zł
Natalia OŜibko – 400 zł
Paulina Frydrychowicz – 400 zł
Gimnazjum Nr 4 w Elblągu
Aleksandra Kimso – 400 zł
Barbara śukowska – 400 zł
Joanna Kowalska – 400 zł
Gimnazjum Nr 6 w Elblągu
Anna Kulasiewicz – 400 zł
Magdalena Domagała – 400 zł
Marta Jagielska – 400 zł
Gimnazjum Nr 9 w Elblągu
Monika Domagała – 400 zł
Agnieszka Giedrojć – 400 zł
Gimnazjum Nr 1 w Pasłęku
Monika Wyszczelska – 400 zł
Paulina Drewniak – 400 zł
Gimnazjum Gminne w Gronowie Górnym
Oksana Biszko – 400 zł

Stypendia jednorazowe
III Liceum Ogólnokształcące w Gdyni
Szymon Daraszewicz – 500 zł
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Stypendia przyznane na rok szkolny 2003/2004
Szkoły wyŜsze
Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu
Joanna Kowalska – 2000 zł
Krzysztof Grablewski – 2000 zł
Mirella Dukiel – 2000 zł
Anna Kiełtyka – 2000 zł
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Irena Wesołowska – 2000 zł
Uniwersytet Gdański
Wioleta Smolińska – 2000 zł
Politechnika Gdańska
Piotr Dutkowski – 2000 zł
Piotr Nalikowski – 2000 zł
Uniwersytet Łódzki
Ełona Curkan – 2000 zł
Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Aleksandra Marszalewska – 2000 zł
Szkoły średnie
I Liceum Ogólnokształcące w Elblągu
Marlena Pawlukowska – 1300 zł
Agnieszka Giedrojć – 1300 zł
Agnieszka OŜarowska – 1300 zł
II Liceum Ogólnokształcące w Elblągu
Daria Raba – 1300 zł
Daria Polańska – 1300 zł
Natalia OŜibko – 1300 zł
Patrycja Wargacka – 1300 zł
III Liceum Ogólnokształcące w Elblągu
Filip Czeszejko-Sochacki – 1300 zł
Katrzyna Becker – 1300 zł
IV Liceum Ogólnokształcące w Elblągu
Kinga Onimichowska - 1300 zł
Beata Kwiatkowska – 1300 zł
Liceum Ekonomiczne w Elblągu
Krzysztof Bajewicz – 1300 zł
Natalia Jaromińska – 1300 zł
Liceum Handlowe w Elblągu
Katarzyna Bukowska – 1300 zł
Technikum Gastronomiczne w Elblągu
Milena Wronka – 1300 zł
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Szkoła Policealna Pracowników SłuŜb Społecznych w Gdańsku
Agnieszka Hryckiewicz – 1300 zł

Gimnazja
Gimnazjum Nr 3 w Elblągu
Łukasz Glonkowski – 800 zł
Gimnazjum Nr 6 w Elblągu
Anna Kulasiewicz – 800 zł
Magdalena Domagała – 800 zł
Gimnazjum Nr 9 w Elblągu
Monika Domagała – 800 zł
Gimnazjum w Młynarach
Artur Jatkowski – 800 zł
Adam Jatkowski – 800 zł
Gimnazjum w Gronowie Górnym
Oksana Biszko – 800 zł

Stypendia jednorazowe (specjalne)
Nauczanie indywidualne
Katarzyna Grabowska – 500 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Elblągu
Klasa I na wycieczkę edukacyjną – 500 zł
Stypendia specjalne przyznane przez Zarząd Fundacji na wniosek Komisji Stypendialnej
III Liceum Ogólnokształcące w Elblągu
Magdalena Lasecka – 1000 zł
Katarzyna Kazior – 1000 zł

Stypendia imienne
Stypendystka Elbrewery Ltd.
Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu
Monika Koperczak – 2000 zł
− trenuje w klubie sportowym ATAK, zdobywczyni wielu medali
Stypendystka Firmy „PUJAN” Jan Puchalski
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Elblągu
Daria Nieczuja-Ostrowska – 4500 zł
− studiuje filologię angielską
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Stypendium od darczyńcy anonimowego
Uniwersytet Gdański w Gdańsku
Iwona Karolkiewicz – 2000 zł
− osiąga bardzo wysokie wyniki w nauce na kierunku matematyczno-fizycznym

PROGRAM STYPENDIALNY „AGRAFKA MUZYCZNA”
Finansowany ze środków Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce
oraz Fundacji „Pro Bono Poloniae”

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II Stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku
Władysław Margulec (instrument dęty) – 2500 zł
Szkoła Muzyczna II Stopnia im. Fryderyka Chopina w Gdańsku
Maxima Sitarz (skrzypce) – 2500 zł

SPAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI STYPENDIALNEJ W 2003 ROKU
W roku 2003 Komisja pracowała w niezmienionym składzie do listopada, kiedy to na wniosek
Prezydenta Elbląga w jej skład została wprowadzona pani Alicja Bednarczuk.
W minionym okresie zostały rozstrzygnięte dwie edycje Programu Stypendialnego SZANSA:
pierwszy w marcu 2003, drugi we wrześniu 2003.
W marcowej edycji przyznano:
14 stypendiów uczniom gimnazjów
18 stypendiów uczniom szkół średnich
11 stypendiów studentom szkół wyŜszych
1 stypendium jednorazowe.
W edycji wrześniowej przyznano:
7 stypendiów dla uczniów gimnazjów
16 stypendiów dla uczniów szkół średnich
12 stypendiów dla studentów szkół wyŜszych
3 stypendia indywidualne przyznane poza normalną procedurą, które zostały przedłoŜone
Zarządowi Fundacji do zatwierdzenia. W tej grupie było jedno stypendium przeznaczone dla osoby
niepełnosprawnej.
W sumie w roku 2003 przyznano 82 stypendia na łączną kwotę 79 200 zł.
W trakcie prac Komisja zwróciła uwagę na następujące problemy wymagające uregulowania w
drodze zmian regulaminowych:
- usankcjonowanie regulaminowe stypendiów specjalnych i kierowanych do konkretnych
odbiorców przez ofiarodawców,
- stworzenie funduszu z przeznaczeniem dla osób wybitnych z pominięciem kryterium
dochodowego,
- stwierdzono konieczność wymagania potwierdzenia osiąganych wyników w nauce przez
studentów szkół wyŜszych.
Sporządził
Mirosław Borzęcki
Przewodniczący
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PROGRAM LITERACKI
W roku 2003 Fundacja po raz pierwszy ogłosiła nowy program, nazwany Programem Literackim.
Podstawowym powodem zainicjowania programu było dostrzeŜenie braku w Elblągu wydarzenia
promującego ludzi pióra, a takŜe umoŜliwienie wydawania co roku jednej publikacji, przede
wszystkim dla osób debiutujących w literaturze. Program ogłaszany będzie co roku, finansowany
będzie ze środków Fundacji oraz środków pozyskanych z samorządu oraz darczyńców.
REGULAMIN PROGRAMU
1. Program Literacki organizowany jest przez Fundację Elbląg – Fundusz Lokalny Regionu
Elbląskiego we współpracy z elbląskimi organizacjami pozarządowymi zajmującymi się
wspieraniem kultury w Elblągu oraz innymi organizacjami i instytucjami zainteresowanymi
celami Programu.
2. Celem Programu jest promocja i wspieranie twórczości literackiej elbląskich pisarzy, poetów i
publicystów, w tym osób debiutujących, w dwóch kategoriach konkursowych:
I. „Elbląska Publikacja Roku” poprzez nagrodzenie najlepszej publikacji, która ukazała się na
rynku wydawniczym i medialnym Elbląga w danym roku;
II. „Elbląski Rękopis Roku” poprzez pomoc w sfinansowaniu dotychczas nie opublikowanej
pracy literackiej.
3. Tytuł „Elbląska Publikacja Roku” moŜe otrzymać praca literacka lub dziennikarska, która
ukazała się w danym roku.
4. Tytuł „Elbląski Rękopis Roku” moŜe otrzymać nie publikowana wcześniej jako całość praca
literacka: powieść, zbiór wierszy, zbiór opowiadań, zbiór dramatów itp.
5. Prace do Programu mogą zgłaszać autorzy lub inne podmioty Ŝycia społecznego za zgodą
autora. Autorzy prac muszą być mieszkańcami Elbląga lub teŜ muszą być związani z miastem
pracą zawodową.
6. Zgłoszenie do Programu następować będzie poprzez:
I.
„Elbląska Publikacja Roku” - dostarczenie wniosku zawierającego dane personalne i
informację o dorobku literackim wraz z załączoną pracą konkursową;
II.
„Elbląski Rękopis Roku” – dostarczenie wniosku zawierającego dane personalne i
informację o dorobku literackim wraz z załączoną pracą konkursową w formie
maszynopisu lub wydruku komputerowego.
7. Wyboru nominacji oraz zwycięzców w obu kategoriach dokonuje Kapituła Konkursu. Kapituła
składa się z dotychczasowych laureatów obu kategorii Konkursu oraz członka zarządu Fundacji.
Ostateczny skład Kapituły zatwierdza zarząd Fundacji. Członkiem Kapituły nie moŜe być osoba
zgłaszająca swoją pracę do aktualnej edycji Konkursu. Decyzje Kapituły są ostateczne.
8. Przy ocenie prac konkursowych Kapituła kieruje się następującymi kryteriami: poziomem
literackim, poziomem edytorskim, atrakcyjnością czytelniczą, tematycznym związaniem utworu
z regionem elbląskim.
9. Dorocznie moŜe być przyznany jeden tytuł „Elbląskiej Publikacji Roku” oraz „Elbląski Rękopis
Roku”. Ponadto Kapituła moŜe przyznać wyróŜnienia. Kapituła moŜe nie przyznać tytułu lub
wyróŜnień.
10. Zwycięzca w konkursie otrzymuje:
I.
„Elbląska Publikacja Roku” – dyplom oraz nagrodę finansową;
II.
„Elbląski Rękopis Roku” – dyplom oraz nagrodę finansową w celu edycji publikacji.
Wysokość przeznaczonych na nagrody środków określa Zarząd Fundacji.
11. W przypadku kategorii „Elbląski Rękopis Roku”:
a. Fundacja zastrzega sobie ilość egzemplarzy niezbędną do przekazania elbląskim bibliotekom
szkolnym oraz na potrzeby własne;
b. Fundacja zastrzega sobie prawo wykorzystania ostatniej strony okładki na informacje o
Fundacji oraz ewentualnych innych sponsorach.
12. Zwycięzca w dorocznym Programie nie moŜe brać udziału w nim w roku następnym.
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13. Terminarz Konkursu: ogłoszenie – 1 grudnia, termin przyjmowania prac – do 31 stycznia, ocena
prac i ogłoszenie nominacji – kwiecień, rozstrzygnięcie – maj. Edycja zwycięskiej pracy – do
końca roku kalendarzowego.
14. Obsługę konkursu – ogłoszenie Konkursu, przyjmowanie nominacji, organizacja posiedzeń
kapituły Konkursu, zorganizowanie Gali – prowadzi Fundacja Elbląg lub wybrana przez
Fundację elbląska organizacja pozarządowa.
LAUREACI KONKURSU
Kategoria Elbląska Publikacja Roku:
WyróŜnienia specjalne za całokształt twórczości - ks. infułat Mieczysław Józefczyk oraz Ryszard
Tomczyk - znawcy teatru i publicyście.
WyróŜnienie - Rafał Maliszewski za cykl reportaŜy opublikowanych na łamach "Tygodnia w
Elblągu".
Kategoria Elbląski Rękopis Roku:
Nagroda główna - Jarosław Marek Gruzla za zbiór poezji "Smak teraz".
WyróŜnienie - Mieczysław Lenckowski za powieść "Wikingowie z Truso".

KONKURS LITERACKI ROZSTRZYGNIĘTY
Pozarządowiec, nr 3/2003
Ogłoszony przez Fundację Elbląg konkurs literacki ma na celu promocję elbląskich ludzi pióra.
Konkurs rozstrzygnięty został w dwóch kategoriach - Elbląska Publikacja Roku oraz Elbląski
Rękopis Roku. Uroczyste rozstrzygnięcie odbyło się w gościnnych wnętrzach Biblioteki Elbląskiej
podczas Elbląskich Dni KsiąŜki.
Kategoria Elbląska Publikacja Roku dotyczy publikacji, które ukazały się w 2002 roku na rynku
wydawniczym lub medialnym Elbląga, natomiast Elbląski Rękopis Roku ma na celu sfinansowanie
niepublikowanej wcześniej pracy literackiej: tomiku wierszy, poezji, powieści lub dramatu.
24 maja w Bibliotece Elbląskiej odbyło się podsumowanie inauguracyjnej edycji konkursu. W tym
roku wszystkie publikacje i teksty były oceniane przez komisję w składzie: Barbara Celka,
Katarzyna Jarosińska, Teresa Kubryń, Edward Murdzia, Izabela Seredocha oraz Arkadiusz
Jachimowicz. Patronat merytoryczny nad konkursem objęła Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa
w Elblągu. Na konkurs Elbląska Publikacja Roku wpłynęło 19 publikacji ksiąŜkowych i
dziennikarskich, natomiast na konkurs Elbląski Rękopis Roku 22 prace elbląskich autorów.
Decyzją Komisji nie przyznano nagrody w konkursie Publikacji Roku (nie sposób było z wielu
znakomitych publikacji wybrać tę najlepszą), w zamian za to "za całokształt twórczości oraz
działalność na rzecz regionu elbląskiego" uhonorowano specjalnym wyróŜnieniem dwóch twórców
- ks. infułata Mieczysława Józefczyka oraz Ryszarda Tomczyka - znawcy teatru i publicyście.
WyróŜnienie natomiast otrzymał Rafał Maliszewski za cykl reportaŜy opublikowanych na łamach
"Tygodnia w Elblągu".
W kategorii Elbląski Rękopis Roku nagrodzony został Jarosław Marek Gruzla za zbiór poezji
"Smak teraz". W kategorii tej wyróŜniono Mieczysława Lenckowskiego za powieść "Wikingowie z
Truso".
Zgodnie z Regulaminem konkursu wydanie tomiku poezji elbląskiego poety zostanie sfinansowane
przez Fundację. Część nakładu trafi do bibliotek szkolnych w elbląskich szkołach
Nagrodą pienięŜną za Publikację Roku miało być 1000 zł. PoniewaŜ nie została przyznana, kwota ta
zasili następną edycję konkursu. Tak więc kolejna, druga edycja konkursu - takŜe pod względem
finansowym - jawi się nader interesująco.
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III EDYCJA KONKURSU O TYTUŁ „FILANTROPA ROKU”
NOMINACJE DO KONKURSU
W III edycji konkursu zgłoszone zostały 83 nominacje dla 27 firm i osób.
PZU śycie S.A. (firma została nominowana przez:)
Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej "Światowid"
Okręgowy Oddział Towarzystwa Kultury Teatralnej
Stowarzyszenie "Serce za Uśmiech" Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy 110 Szpitalu
Wojskowym
Teatr Dramatyczny w Elblągu
Parafialny Klub Sportowy "KORONA"
Elbląski Okręgowy Związek Koszykówki
Elbląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Warmińsko-Mazurski Związek Pięcioboju Nowoczesnego
Uczniowski Klub Sportowy "ORLIK"
Stowarzyszenie Taneczne "JANTAR"
Spółdzielnia Mieszkaniowa "ZAKRZEWO"
Szkoła Podstawowa Nr 16 w Elblągu
Medyczne Studium Zawodowe w Elblągu
Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny "KARAN"
Państwowa StraŜ PoŜarna w Elblągu
Jednostka Wojskowa 4260 w Elblągu
PKO BP S.A. o/Elbląg
Teatr Dramatyczny w Elblągu
Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych Przez III Rzeszę , Elbląg
Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu
Samorząd Studencki Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Stowarzyszenie „Serce za Uśmiech” ZPO przy
110 Szpitalu Wojskowym w Elblągu
Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Tolkmicku
Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu
Stowarzyszenie Taneczne "JANTAR"
Miejski Dom Kultury w Ornecie
Stowarzyszenie "ELBLĄG - OISE"
Urząd Gminy w Elblągu
Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 19 w Elblągu
Stowarzyszenie "Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka"
Miejski Ośrodek Kultury w Braniewie
Pan Bogdan Raszczyk - Piekarnia "RASZCZYK" w Pasłęku
Stowarzyszenie Pomocy na Rzecz Dzieci Wiejskich "Szansa"
Teatr Dramatyczny w Elblągu
Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Elblągu
Warmińsko-Mazurski Bank śywności, Olsztyn
Klub Inteligencji Katolickiej, Gdańsk
Związek Harcerstwa Polskiego
Szkoła Podstawowa w Kalniku
Uniwersytet Gdański
NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Gdańskiego
Olsztyńskie Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego
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Stowarzyszenie "Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka"
Stowarzyszenie "Dzieciom Wiejskim" w Nowym Kawkowie
Hurtownia Napojów Chłodzących "BIG"
Wspólnota Dzieci Niepełnosprawnych "Wiara i Światło"
Klub Honorowych Dawców Krwi przy PKP S.A. - Stacja Elbląg
Związek Harcerstwa Polskiego
Stowarzyszenie Transplantacji Serca, Klub "śuławy" w Elblągu
Elbląski Okręgowy Związek Koszykówki
Osiedlowy Zespół Społeczno-Kulturalny „Nad Jarem”
Elbląski Szkolny Związek Sportowy
Panowie Andrzej Szmit, Ireneusz Ziemiński - Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
"TECHTRANS"
Dom Dziecka "ORLE GNIAZDO" w Marwicy
Stowarzyszenie Pomocy na Rzecz Dzieci i MłodzieŜy Wiejskiej "Szansa"
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu
Warsztat Terapii Zajęciowej w Elblągu
Klub Sportowy "TECHTRANS- DARAD"
Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne "OpeGieKa"
Dom Dziecka "ORLE GNIAZDO" w Marwicy
Szkoła Podstawowa Nr 25 w Elblągu
Elbląskie Zakłady Energetyczne S.A.
Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej "Światowid"
Oddział Okręgowy Towarzystwa Kultury Teatralnej
ALSTOM Power sp. z o.o.
Stowarzyszenie "Serce za Uśmiech" Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy 110 Szpitalu
Wojskowym w Elblągu
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Elblągu
Pan Piotr śabiński - Przedsiębiorstwo PHU "PAL-DREW"
Elbląski Szkolny Związek Sportowy
Klub Sportów Walki "TYGRYS"
Zakład Sprzątania Wnętrz MOP
Elbląski Bank śywności
Stowarzyszenie Elbląg Europa
Biuro Usług Informatycznych "SOFTEL"
Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
Pan Ryszard Zagalski - Gospodarstwo Agroturystyczne "AGRO"
MłodzieŜowy Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kamienicy Elbląskiej
Pan Jan Walentynowicz - Zakłady Meblowe, Gronowo Górne
MłodzieŜowy Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kamienicy Elbląskiej
Pan Tomasz Grzmil - Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "COMPLEX"
Spółdzielnia Mieszkaniowa "ZAKRZEWO", Elbląg
Pani Małgorzata Kroczyk, pan Stanisław Mikołajczak - Zakład Trzciniarsko-Wikliniarski
Stowarzyszenie Elbląg Europa
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Pan Artur Zagalski - Tartak Jagodno
Stowarzyszenie Elbląg Europa
Telekomunikacja Polska S.A.
Związek Harcerstwa Polskiego
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ELPAD" s.j.
Związek Harcerstwa Polskiego - 7 Elbląska DruŜyna Starszoharcerska "Plejady"
Elbląska Spółdzielnia Niewidomych "Elsin"
Elbląski Bank śywności
Pan Henryk Walentynowicz - Drukarnia "FOLAREX"
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Elbląg
Pani Marzena Poniatowska - Kancelaria Notarialna
Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej
Pani Urszula Sobieraj, Warszawa
Stowarzyszenie "Klub Entuzjastów śeglarstwa na Zalewie Wiślanym"
ELEKTRIM MEGADEX
Stowarzyszenie "Serce za Uśmiech" Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy 110 Szpitalu
Wojskowym
Krystyna Prokop-Kinicka - Agencja Marketingu ANON 1, Wwa
Fundacja Elbląg
Agencja Ochrony "Comandor" sp. z o. o.
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Elbląg
Andrzej Zamojski, PU-P „ARBUD” sp. z o. o.
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Elbląg
Gerard Codron, Deulemont, Francja
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
WYNIKI KONKURSU
LAUREAT
Firma „TECHTRANS”, której właścicielami są panowie Ireneusz Ziemiński i Andrzej Szmit.
Z uzasadnienia:
Firma prowadzi działalność gospodarczą w branŜy: podnośniki i transportery. Zajmuje się między
innymi sprzedaŜą oraz serwisem wózków widłowych.
Przedsiębiorstwo to w Elblągu znane jest ze swojej działalności dobroczynnej.
Firma „TECHTRANS” zasługuje w pełni na dostrzeŜenie jej prospołecznej, filantropijnej
postawy.Ma szczególny wkład w działalność dobroczynną, polegającą na systematycznym
wspieraniu finansowym przedsięwzięć realizowanych przez Stowarzyszenia.
Dla firmy tej nie jest obojętny los drugiego człowieka.
• Firma od kilku lat wspiera finansowo i rzeczowo Warsztaty Terapii Zajęciowej - placówki
działającej na rzecz osób niepełnosprawnych.
• Firma jest głównym sponsorem Klubu Sportowego Techtrans-Darad” - zakupił sprzęt na
kwotę 5 tys. zł., przekazał teŜ 10 tys. zł.
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Firma od roku 2000 wspiera finansowo i materialnie Stowarzyszenie Pomocy na Rzecz
Dzieci i MłodzieŜy Wiejskiej „Szansa”, przekazała juŜ kilkanaście tysięcy złotych.
Przedsiębiorstwo przekazało nieodpłatnie samochód dostawczy Polonez Truck dla Domu
Dziecka „ORLE GNIAZDO” w Marwicy, dzięki czemu polepszyły się warunki bytowe
wychowanków Domu Dziecka, poprzez m. in. moŜliwości wyjazdów do kilku poradni
specjalistycznych jednocześnie.
Firma udziela wsparcia finansowego Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie.
Dzięki przedsiębiorstwu „Techtrans” uruchomiony zostanie wkrótce Zakład Aktywności
Zawodowej.
WYRÓśNIENIA
Pani Marzena Poniatowska – Kancelaria Notarialna,
Pan Bogdan Raszczyk - Piekarnia „RASZCZYK” w Pasłęku,
PZU śycie S.A.,
PKO BP S.A.o/Elbląg

DOTYCHCZASOWE WYNIKI KONKURSU O TYTUŁ FILANTROPA ROKU
FILANTROP ROKU 2000 - ALSTOM Power sp. z o.o.
WyróŜnienia - Pan Eugeniusz Wołek - Ciastkarnia "U Wołka”, Telekomunikacja Polska S.A.,
Panowie Maciej Bukowski i Grzegorz Misiewicz - Firma „Cleaner”
FILANTROP ROKU 2001 - Piekarnia MARLINO Pani Halina Dziurdź, pan Marian Segeda
WyróŜnienia - ELZAM Holding SA, PZU śycie SA
GALA PO RAZ TRZECI
Pozarządowiec nr 2/2003
7 maja 2003 roku w elbląskim Teatrze Dramatycznym odbyła się kolejna juŜ, doroczna Gala
Fundacji Elbląg. Podczas uroczystości została zainaugurowana działalność Funduszu Dzieci
Niepełnosprawnych "Słonik" oraz rozstrzygnięto konkurs o tytuł Filantropa Roku. Honorowym
gościem był Ryszard Rynkowski.
W trakcie uroczystości ogłoszone zostały wyniki trzeciej edycji Konkursu o Tytuł Filantropa Roku
2002. Ten zaszczytny tytuł otrzymali panowie Andrzej Szmit i Ireneusz Ziemiński, właściciele
firmy Techtrans. Firma wspomaga warsztaty terapii zajęciowej, domy dziecka i utrzymuje IIligowy klub sportowy "Techtrans Darad".
Do konkursu elbląskie organizacje i instytucje zgłosiły 27 firm i osób. Kapituła Konkursu
zdecydowała się przyznać 23 listy gratulacyjne i cztery wyróŜnienia. WyróŜnienia otrzymały: PZU
"śycie", Bank PKO BP SA, Piekarnia Raszczyk oraz Marzena Poniatowska. Statuetkę Ferdynanda
oraz wyróŜnienia wręczał wiceprezydent Miasta Witold Wróblewski.
Fundacyjna Gala była równieŜ okazją do zaprezentowania nowego Funduszu Dzieci
Niepełnosprawnych "Słonik". Jest to nowa inicjatywa Fundacji Elbląg, zainicjowana dla m.in.
upamiętnienia Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych. Autorka logo Funduszu, Ula
Jatkowska - uczennica Gimnazjum Nr 2 w Elblągu, otrzymała radiomagnetofon ufundowany przez
salon RTV "Zew" Zenona Reszki. Podczas Gali na konto "Słonika" trafiło 3 tys. złotych ze
sprzedaŜy "cegiełek". Podziękowanie i tytuł "Przyjaciela Dzieci Niepełnosprawnych" otrzymał
pierwszy darczyńca funduszu Andrzej Tomczyński.
W trakcie Gali wystąpili elbląscy młodzi artyści. Na scenie zaprezentowały się zespoły "El Funky",
"Sobota", "Funky Bastardos". Zaśpiewały równieŜ Magdalena Pleskacz, Monika Kwiatkowska i
Katarzyna Bukowska.
Tomasz Franciuk
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FUNDUSZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH „SŁONIK”
Fundusz Dzieci Niepełnosprawnych był jednym z waŜniejszych zadań realizowanych przez
Fundację w roku 2003. PoniŜej opis działań przy organizowaniu koncertu charytatywnego Gabrysi
Zimirowskiej – koordynatora Funduszu.
Gabriela Zimirowska
HIP-HOP 055 POLSKA PÓŁNOCNA
czyli jak hip-hopowa młodzieŜ wsparła SŁONIKA
Pracę nad organizacją koncertu rozpoczęto od podzielenia zakresu pracy między organizacje.
Centrum Wolontariatu podjęło się przeprowadzenie rozmów z Urzędem Miasta w związku z
pozwoleniami na organizację imprezy masowej. Przeprowadziliśmy kilka rozmów z Wydziałem
Kultury i Sportu oraz prezydentem Miasta Elbląga: panem Markiem Gliszczyńskim. Trudność w
zdobyciu pozwolenia spowodowana była specyfiką koncertu hip-hopowego. Chcieliśmy zrobić
imprezę dla młodzieŜy dlatego muzyka hip-hopowa wydała się nam najodpowiedniejsza. Okazało
się jednak Ŝe jest to impreza „podwyŜszonego ryzyka”, stąd organizowanie jej wzbudzało obawy
władz miejskich. Rozmowy zakończyły się jednak sukcesem.
Wysłane zostały pisma do wszystkich słuŜb pomocniczych tj. StraŜy PoŜarnej, Policji, Sanepidu,
Szpitala Wojewódzkiego w wyniku czego uzyskaliśmy akceptację powyŜszych słuŜb na
przeprowadzenie imprezy masowej: spełniliśmy wymagania Ustawy o bezpieczeństwie imprez
masowych.
Kolejnymi krokami było ubezpieczenie koncertu, oraz znalezienie osób, które mogłyby
nieodpłatnie pomóc nam przy sprawach dotyczących obsługi sprzętu oświetleniowego,
nagłaśniającego. Prace te zakończyły się pełnym sukcesem. Wszystkie osoby, które poprosiliśmy o
włączenie się do naszej akcji, zgodziły się na współpracę. Najtrudniejszym zadaniem okazało się
zdobycie sponsorów, którzy swoją pomocą materialną ale równieŜ usługową pomogliby obniŜyć
koszty organizacyjne całego przedsięwzięcia. Udało się przekonać elbląską firmę ochroniarską
DOGMAT do pomocy, zdobyć noclegi dla wykonawców w hotelu o wysokim standardzie, posiłki
dla wykonawców i obsługi koncertu, dyspozycyjny samochód oraz darmowe paliwo.
Pozyskaliśmy równieŜ część środków finansowych na opłacenie takich rzeczy jak poligrafia i
ubezpieczenie.
Grupa Merlin podjęła się technicznej realizacji projektu oraz, co najwaŜniejsze, przeprowadziła
rozmowy z gwiazdą polskiego hip-hopu. I to zakończyło się równieŜ pełnym sukcesem. Zdobyli
gwiazdę znaną całej hip-hopowej młodzieŜy - SKI SKŁAD (PEJA+WIŚNIOWY).
Jest to najbardziej znany wykonawca w tym środowisku, co niewątpliwie nadało wysoki prestiŜ tej
imprezie. Poza tym pozyskano grupy „Elbląskie Dzwony” z Elbląga oraz grupę SKWER z
Gdańska. Grupa Merlin zajęła się równieŜ przygotowaniem sceny na sam koncert oraz
demontaŜem po koncercie, wykonaniem oraz podwieszeniem dekoracji na scenę oraz
zabezpieczeniem technicznym koncertu. Grupa Harcerska “VAMOS” zapewniła medyczne
zabezpieczenie całego terenu na którym odbywała się impreza. Ponadto Merlin zaprojektował
plakat oraz cegiełkę, a takŜe koszulki dla organizatorów.
Koncert zakończył się pełnym sukcesem. Sprzedaliśmy 1281 sztuk cegiełek (biletów) o łącznej
wartości 12 810 zł. Po odliczeniu kosztów imprezy (wynajęcie sprzętu oświetleniowego i
nagłośnieniowego oraz kosztów zwrotu podróŜy wykonawców) przekazaliśmy na FUNDUSZ
DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH “SŁONIK” 10.000 zł.
Organizatorzy koncertu:
Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu - osoba odpowiedzialna Gabriela Zimirowska
Grupa Merlin - osoby odpowiedzialne: Andrzej Duszyński, Dariusz Stosik, Grzegorz Gerej
Współorganizatorzy:
Fundacja Elbląg osoba odpowiedzialna ElŜbieta Kamińska
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Sponsorzy:
Centrum Kultury Międzynarodowej ŚWIATOWID wypoŜyczenie sceny oraz obsługa
techniczna - 1 osoba
Hotel ANTONIEFF - nieodpłatny nocleg dla 9 osób w pokojach o wysokim standardzie
Agencja Ochrony i Wywiadu Gospodarczego “DOGMAT” - zabezpieczenie terenu i imprezy
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu - nieodpłatne udostępnienie obiektu na koncert
Pizzeria STRZECHA - 20 posiłków dla obsługi technicznej
Harcerska Grupa Ratownicza VAMOS - medyczne zabezpieczenie terenu
TOYOTA KNEDLER - udostępnienie na cały dzień samochodu do dyspozycji organizatorów
OpeGieKa - naświetlenie folii projektu plakatu reklamującego koncert
DRUKARNIA W&P - dofinansowanie druku plakatów i cegiełek
Stacja Benzynowa GREGOR - przekazanie paliwa za kwotę 200 zł
Restauracja POD ANIOŁAMI - posiłki dla wykonawców
Mechanika Pojazdowa Stacja Kontroli Pojazdów - dofinansowanie koncertu

PROJEKT „BĄDŹ PARTNEREM – DAJ SZANSĘ”
Projekt realizowany przez Fundację Elbląg od września 2002 do października 2003. Był to projekt
Sieci Funduszy Lokalnych w Polsce. Bezpośrednim wnioskodawcą i realizatorem projektu był
fundusz lokalny w Kielcach. Fundacja Elbląg była jednym z siedmiu partnerów.
BYĆ PARTNEREM
Nasze społeczeństwo jest raczej skłonne hołdować hasłu "jakoś to będzie", niŜ metodycznie
zastanawiać się nad przyszłością, określając jej ramy w konkretnych programach i strategiach. To
często owocuje chaotycznością i akcyjnością działań lokalnych oraz stwierdzeniami typu: po co
nam kolejne papiery, my chcemy pieniędzy i coś konkretnego robić.
Projekt "Bądź partnerem - daj szansę" miał - między innymi - za zadanie próbę zmiany takiego toku
myślenia. A trzeba powiedzieć, Ŝe było to duŜe wyzwanie.
Projekt opracowany został przez grupę projektową złoŜoną z kilku przedstawicieli Sieci Funduszy
Lokalnych w Polsce. Był to trochę eksperyment, poniewaŜ do tej pory dwanaście funduszy
wchodzących w skład sieci finansowane były - prawda, Ŝe w stosunku 1:1, przez Akademię
Rozwoju Filantropii w Polsce. Akademia, w ramach kilkuletniego programu, doprowadziła do
powstania w Polsce nowej formy organizacji charytatywnych, wzorowanej na istniejących od ponad
80 lat w Stanach Zjednoczonych funduszach lokalnych. Fundusze skierowane są na obsługę
darczyńców, działają na ściśle określonym terenie, tworzą kapitały Ŝelazne i z dochodu z nich
finansują swoje działania. Eksperyment powiódł się - fundusze w Polsce powstały, ale po okresie
inkubacji, nastał czas na usamodzielnienie. Projekt, którego partnerami zostało siedem funduszy
(kielecki, elbląski, biłgorajski, lidzbarski, sokólski, leŜajski i z okolic Bystrzycy Kłodzkiej) złoŜony
został przez wyznaczonego przez Sieć operatora: Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego i Filantropii
w Kielcach. Jego budŜet opiewał na niemal 180.000 euro. ZałoŜone w projekcie działania były
powtarzalne w kaŜdym partnerskim funduszu. Natomiast na całą sieć skierowane były cykliczne
spotkania szkoleniowe. Partnerem zagranicznym projektu był fundusz lokalny z Bańskiej Bystrzycy
na Słowacji.
PoniŜej opisano działania, które miały miejsce w funduszu elbląskim.

NA POCZĄTKU BYŁO BADANIE
Ankieterzy Fundacji dotarli do 383 mieszkańców Elbląga. Pytali o najwaŜniejsze problemy
społeczne, kto najbardziej nimi jest poszkodowany, jak wygląda aktywność mieszkańców Elbląga i
jak ich zachęcić do przeciwdziałania istniejącym dolegliwościom.
Okazało się - choć to akurat nie było niespodzianką - Ŝe największym problemem jest bezrobocie
(51 % respondentów), a najbardziej dotyka ono młodzieŜ (38 %). Okazało się teŜ, Ŝe problemem
tym muszą się zająć przede wszystkim władze (95 % badanych), a dopiero na szarym końcu
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organizacje pozarządowe (0,5 %). Nic dziwnego - bezrobocie to problem strukturalny, wagi
państwowej. W tej sytuacji grupą najsłabszą, najbardziej potrzebującą wsparcia to dzieci chore i
dzieci z najuboŜszych rodzin (68 % badanych). Ale kto ma im pomagać skoro jedynie 1,6 %
badanych jest solidnie zaangaŜowanych w działalność społeczną, a 57 % to osoby całkowicie
bierne. (Warto dodać, Ŝe te proporcje bardzo poruszyły zespół realizatorów). Wyniki badania - w
sumie kilkudziesięciostronicowy materiał - przekazane zostały elbląskim instytucjom i uczelniom, a
takŜe umieszczone zostały na witrynie internetowej Fundacji i stanowią doskonały materiał
porównawczy dla kolejnych badań.
KOALICJA RAZY DWA
Dysponując wynikami badań, wystosowanych zostało 40 zaproszeń do organizacji, instytucji oraz
elbląskich firm i organizacji pracodawców potencjalnie zainteresowanych omawianą problematyką.
Na spotkaniu pojawiło się ponad dwadzieścia podmiotów. W trakcie dyskusji zdecydowano o
zawiązaniu koalicji w składzie: Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa, Centrum Pracy i Pomocy,
Polska Organizacja Bezrobotnych, WyŜsza szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości,
Stowarzyszenie Elbląg-Europa, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowy Urząd Pracy,
Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna, Stowarzyszenie Przedsiębiorców Powiatu
Elbląskiego, Elbląska Izba Przemysłowo-Handlowa, Stowarzyszenie Klub Abstynenta, Federacja
Młodych Elbląga, Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu, Urząd Miejski, Elbląska Rada
Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych, Związek Harcerstwa Polskiego, TV Elbląska, Radio
Olsztyn, Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Fundacja Elbląg,
Samorząd Studencki PWSZ.
Po przedstawieniu wyników badania oraz prezentacji prac niektórych instytucji miejskich, ustalono,
Ŝe najwaŜniejszym problemem jest kwestia bezrobocia młodzieŜy. Ale - skoro jest to problem tak
wielki - trzeba wyłonić jego moŜliwą do lokalnego złagodzenia część, zdecydowano. Ustalono
ostatecznie, Ŝe koalicja zajmie się tematyką aktywizowania młodzieŜy, i tej bezrobotnej, i tej
jeszcze uczącej się, która wszakŜe wkrótce stanie przed dylematem nie tyle wyboru, co w ogóle
posiadania miejsca pracy.
Ustalono metodę pracy: wypracowany zostanie program zawierający konkretne działania
aktywizujące, z którego poszczególne organizacje i instytucje będą mogły czerpać pomysły do
swoich działań, i na podstawie którego będą mogły na te działania pozyskiwać środki finansowe z
wielu źródeł, między innymi Fundacji Elbląg.
Poprzez cykl spotkań i warsztatów wypracowane zostały obszary i działania, które znalazły się w
programie aktywizowania młodzieŜy:
Wolontariat - przygotowanie administracji do zagospodarowania wolontariuszy z chwilą przyjęcia
ustawy o organizacjach poŜytku publicznego i wolontariacie; wolontariat zagraniczny; rozwój
wolontariatu;
Edukacja do aktywności - szkoła liderów młodzieŜowych, Biuro Karier Studenckich, rozwój
programów stypendialnych, "korpusy" - lekcje prezentujące organizacje obywatelskie;
MłodzieŜowy biznes - spółdzielnie pracy studenckiej, młodzieŜowy inkubator przedsiębiorczości,
samozatrudnienie młodzieŜy, fundusz poręczeń, biznesmeni młodym - poradnictwo, praktyki
biznesowe młodzieŜy;
Organizacje młodzieŜowe - inicjowanie powstawania organizacji młodzieŜowych przy szkołach,
"Kombajn" - impreza młodzieŜowa prezentująca dorobek organizacji młodzieŜowych, wzmacnianie
Federacji Młodych Elbląga, wzmacnianie MłodzieŜowej Rady Miasta, udział młodzieŜy w akcjach
społecznych: zbiórce Ŝywności, funduszu dzieci niepełnosprawnych itp.;
Aktywizacja przez media - telewizja młodzieŜowa, strony internetowe, strony teletekstowe,
rozgłośnia młodzieŜowa, gazetki szkolne i in.;
Opracowanie stało się podstawą do opracowania programu grantowego Fundacji Elbląg
ogłoszonego w 2003 roku. Program został przekazany do samorządu elbląskiego z wnioskiem o
włączenie jego zapisów w "Program łagodzenia problemu bezrobocia" corocznie opracowywany
przez władze. Koordynatorem pracy koalicji była Teresa Bocheńska, znana elbląska działaczka.
Ale okazało się, Ŝe na bazie projektu powstała druga koalicja.
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SŁONIK
OtóŜ podczas jednego ze szkoleń prowadzonych przez Ewę Sprawkę zapadła decyzja, Ŝe trzeba
zająć się równieŜ problemem umoŜliwienia edukacji dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnej. ZłoŜyło
się na to kilka przyczyn. W wypracowanej przez grupę elbląskich organizacji socjalnych,
pilotowanych przez Elbląską Radę Konsultacyjną Osób Niepełnosprawnych, "Strategii elbląskich
organizacji pomocowych" (projekt finansowany przez F. Batorego) pojawił się zapis o potrzebie
utworzenia funduszu edukacyjnego dla osób niepełnosprawnych. Dalej - konferencja elbląskich
organizacji pozarządowych równieŜ zgłosiła taki wniosek do realizacji przez Radę Elbląskich
Organizacji Pozarządowych. Nie bez znaczenia okazał się teŜ fakt, Ŝe rok 2003 jest Europejskim
Rokiem Osób Niepełnosprawnych. To wszystko - plus przedstawiony powyŜej wynik badania
społecznego, gdzie chore dzieci okazały się najbardziej poszkodowane trudną rzeczywistością spowodowało, Ŝe dość spontanicznie zawiązała się koalicja skupiająca następujące organizacje i
instytucje: Elbląską Radę Konsultacyjną Osób Niepełnosprawnych, Polskie Stowarzyszenie na
rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo, Szkołę Podstawową nr 25, Centrum Wolontariatu,
Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci,
Polski Związek Niewidomych, Fundację Pro Scholam, Stowarzyszenie Entuzjastów śeglarstwa na
Zalewie Wiślanym, Związek Harcerstwa Polskiego, Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie FENIKS,
Klub Ośmiu - MłodzieŜowy Wolontariat, Federację Młodych Elbląga, a takŜe pełnomocnika
Prezydenta Elbląga ds. osób niepełnosprawnych Barbarę Dyrlę oraz pełnomocnika Prezydenta
Elbląga ds. organizacji pozarządowych Rafała Kućmańskiego. Koordynatorem koalicji i zarazem
Funduszu była początkowo Beata Kuczawska, później - juŜ do końca - Gabrysia Zimirowska.
Tu metoda pracy koalicji okazała się bardziej zadaniowa. W trakcie kilku spotkań ustalono, Ŝe w
ramach Fundacji Elbląg powstanie nowy fundusz pod nazwą Fundusz Dzieci Niepełnosprawnych
SŁONIK. (Nazwa własna i logo funduszu pojawiły się w wyniku ogłoszonego konkursu w
elbląskich szkołach; wybrana została propozycja Uli Jatkowskiej z elbląskiego Gimnazjum nr 2).
Opracowano zasady obsługi i zarządzania funduszu, gdzie sporo do powiedzenia będą miały
organizacje socjalne. Opracowano strategię pozyskiwania środków na kapitał Ŝelazny, no i
przystąpiono do ich pozyskiwania, a pułap określono wysoki - 50.000 zł do końca roku 2003.
UPYCHANIE W SKARBONKĘ
Pierwszą akcję przeprowadziło Stowarzyszenie Entuzjastów śeglarstwa na Zalewie Wiślanym,
które podczas majowych obchodów dni praw osób niepełnosprawnych, za niewielką odpłatność
oferowało przejaŜdŜki łódkami i pozyskało w ten sposób kilkadziesiąt złotych. Elbląski radny
Andrzej Tomczyński zaoferował stałe wpłaty ze swoich diet. Kolejną akcją była loteria
zorganizowana przez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie FENIKS i Elbląską Radę Konsultacyjną
Osób Niepełnosprawnych - przyniosła kilkaset złotych dochodu.
Bardzo piękny gest wykonał Erwin Wollerthun. Jest Niemcem, którego rodzice urodzili się w
podelbląskiej wsi. OtóŜ juŜ od trzech lat pan Erwin zasila Fundację Elbląg, za kaŜdym razem coraz
większą kwotą. Tym razem przekazał pieniądze na Fundusz Dzieci Niepełnosprawnych od kilku
niemieckich elbląŜan. Jest naszym fundacyjnym ambasadorem w Niemczech, bardzo nam pomaga
promując ideę filantropii wśród osób związanych emocjonalnie z naszym miastem.
Następne działania to hip-hopowy koncert charytatywny dla młodzieŜy zorganizowany przez
Centrum Wolontariatu w Elblągu z dochodem, oczywiście, na SŁONIKA. A dochód był spory:
10.000 zł uzyskane ze sprzedaŜy biletów-cegiełek. Koncert, który odbył się na stadionie, słychać
było w całym mieście (w przenośni - media, i dosłownie), zgromadził ponad tysiąc młodych ludzi,
z których spora część wyglądała niezwykle egzotycznie. Policja i ochroniarze nie mieli na szczęście
roboty. Bardzo wiele usług - włącznie z ochroną - udało się pozyskać bezpłatnie. Kilka dni po
koncercie zorganizowana zaostała konferencja prasowa na której Centrum Wolontariatu wręczyło
symboliczny czek Fundacji, a Fundacja w zamian wręczyła i Centrum, i darczyńcom, i
wolontariuszom podziękowania "Przyjaciel Dzieci Niepełnosprawnych" podpisane m. in. przez
Ryszarda Rynkowskiego i prezydenta Elbląga.
Z marszu przystąpiono do zorganizowania akcji pod nazwą "Złotówka na stypendium",
zainicjowanej przez fundację oraz Centrum Wolontariatu. W 13 szkołach średnich i Seminarium
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Duchownym zebrano na rzecz Funduszu Dzieci Niepełnosprawnych 3.650 zł. Trzydniowej zbiórce
towarzyszyła kamera Telewizji Elbląskiej.
Najwięcej pieniędzy zebrała klasa I c z I LO w Elblągu (528 zł), która zorganizowała w tym celu
kiermasz własnych wypieków. Ona teŜ otrzymała tytuł "Klasy Słonikowego Serca" oraz
dofinansowanie z Fundacji w wys. 500 zł na wycieczkę dydaktyczną. Wszystkie szkoły, klasy i
nauczyciele biorący udział w zbiórce otrzymali dyplomy. Ustalono, Ŝe akcje pod tą nazwą powinny
się odbywać corocznie, kolejną zaplanowano na przełomie września i października 2004.
Po przeszkoleniu działalność rozpoczęli nasi fundraiserzy-wolontariusze. Najbardziej
zaangaŜowany okazał się Stanisław Puchalski, który osobiście zachęca firmy, instytucje i osoby
prywatne do finansowego wspierania działań Fundacji Elbląg. Do tej pory odwiedził juŜ ok. 40 firm
i osób, a pierwszy kontakt nawiązał z ok. 150 podmiotami. Jego pracę opisała nawet najbardziej
poczytna gazeta: Dziennik Elbląski. Bilans jego pięciomiesięcznej działalności to ponad 10.000 zł!
Planowana jest jeszcze zbiórka pieniędzy w jednym z hipermarketów (to cały czas inicjatywa
Centrum Wolontariatu i Gabrysi Zimirowskiej, członkini stowarzyszenia) oraz aukcja prac
malarskich (to inicjatywa Stowarzyszenia Civitas Christiana, kolejna zresztą).
Nie wszystkie akcje przynoszą duŜe dochody. Ale na tym etapie nie jest to wcale najwaŜniejsze.
Istotne jest, Ŝe przy tych wydarzeniach współpracuje wiele organizacji, mediów, instytucji i firm,
nabywając umiejętność łączenia swoich potencjałów dla realizacji społecznie waŜnych celów. To
przecieŜ cel omawianego projektu.
A dla Fundacji Elbląg to nowe doświadczenie: juŜ nie tylko ona, a organizacje i instytucje, owszem,
we współpracy z nią, zbierają pieniądze przeznaczone na kolejne fundusze Fundacji.
I co jeszcze: Fundusz Dzieci Niepełnosprawnych będzie istniał dziesiątki lat. To naprawdę trwały
efekt projektu.
PRZEZ SZKOLENIA DO WIEDZY
Projekt zakładał przeprowadzenie ośmiu szkoleń. Okazało się, Ŝe zapotrzebowanie jest znacznie
większe. Przeprowadzono w sumie szkoleń dwanaście, w tym kilka dwudniowych. Największym
powodzeniem cieszyły się te o pisaniu wniosków grantowych. Na innych, związanych z mniej
bardziej specjalistycznych, nie zawsze frekwencja była rewelacyjna. A szkoda, w pracy organizacji
nie tylko kwestie finansowe są waŜne. Do ciekawszych szkoleń zaliczyć trzeba zajęcia z Juliuszem
Markiem, szefem telewizji elbląskiej, Zbigniewem Zawadzkim, mediatorem sądowym oraz Majką
śylińską, szefową funduszu lokalnego w Lidzbarku Warmińskim. Ogółem w szkoleniach udział
wzięło niemal 180 osób.
PORADNICTWO
W związku z tym, iŜ elbląski fundusz lokalny ma siedzibę w Centrum Organizacji Pozarządowych,
istnieje stały kontakt z elbląskimi organizacjami pozarządowymi, ich członkami i beneficjentami.
Poradnictwo w zakresie działania organizacji (a zawsze najwięcej pytań pojawia się w zakresie
pozyskiwania środków finansowych na działalność) prowadził Arkadiusz Jachimowicz, Bartłomiej
Głuszak i Tomasz Prokopowicz (ten ostatni z zakresu Internetu i nowych technologii).
Dodatkowym atutem był bieŜący kontakt z młodymi ludźmi zainteresowanymi uzyskaniem
stypendiów z Fundacji Elbląg. Wielu z nich otrzymało szeroką informacje na temat moŜliwości
pozyskania stypendiów z innych źródeł. W tym zakresie doradzała Barbara Czajkowska.
Teresa Bocheńska udzielała konsultacji z zakresu pomocy społecznej, zwłaszcza problemów osób
niepełnosprawnych. Dariusz Ignatowicz i Dariusz Kamiński - młodzi wolontariusze-prawnicy - raz
w tygodniu udzielali porad prawnych, a Waldemar Matejak równieŜ raz w tygodniu prowadził
poradnictwo związane z problemami narkomanii. Większość porad udzielanych było
wolontarystycznie. W okresie miesiąca udzielanych średnio było ok. 30 porad, konsultacji i
informacji.
PRZYJACIELE DZIENNIKARZE
Fundacja Elbląg ma wielu przyjaciół w mediach. Nie na darmo Komisja Promocji działająca w
ramach fundacji składa się z samych dziennikarzy. Członkowie redakcji pracowali nawet w
koalicjach, rozumieją specyfikę ich działania. To waŜne. Na kilku spotkaniach koalicji pojawiła się
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publiczna telewizja regionalna. Radio na bieŜąco i to wielokrotnie informowało o wydarzeniach
związanych z projektem.
Bardzo wdzięcznym tematem dla mediów okazał się Fundusz Dzieci Niepełnosprawnych i
wydarzenia z nim związane. Logo funduszu niejednokrotnie pojawiało się w Dzienniku Elbląskim i
Telewizji Elbląskiej, która dziesiątki razy emitowała spoty fundacji. Bardzo sympatyczna w tym
zakresie była - i jest - pomoc miesięcznika dla osób niepełnosprawnych "Razem z Tobą". W
jednym z numerów "Pozarządowca" ukazały się niezwykle ciekawe refleksje Urszuli Kocięckiej,
przewodniczącej Komisji Finansowej Fundacji, po pobycie w funduszu lokalnym w Bańskiej
Bystrzycy.
Fundacja wydawała równieŜ swoje materiały promocyjne - ulotki, plakaty, raport roczny. Podczas
dorocznej Gali, kiedy to rozstrzygana była trzecia juŜ edycja Konkursu o Tytuł Filantropa Roku, o
idei Funduszu Dzieci Niepełnosprawnych, przed pełną teatralną salą mówiła Beata Kuczawska, a
darczyńcy funduszu otrzymali Podziękowanie dla "Przyjaciela Dzieci Niepełnosprawnych".
Ponadto projekt promowany był podczas kilku konferencji i spotkań.
CO SIĘ UDAŁO, CZEGO ZABRAKŁO
Patrząc z lotu ptaka na realizację projektu, trzeba go ocenić jako udany, poŜyteczny dla
społeczności lokalnej i pozostawiający trwały ślad. Wymieńmy: wyniki badań, program aktywizacji
młodzieŜy, jako źródło przyszłych projektów, trwałe źródło finansowania edukacji najbardziej
poszkodowanych obecną sytuacją: niepełnosprawnych dzieci i młodzieŜy. To wszystko
wzmocnione wiedzą i poradnictwem.
Oczywiście, w ciągu roku mentalności mieszkańców nie da się zmienić. Wyniki badań
przeprowadzonych po rocznej realizacji projektu zapewne niewiele by się od siebie róŜniły. Ale:
kropla drąŜy skałę, a do zmiany potrzeba czasu.
Słabą stroną realizacji projektu była czasami niska frekwencja osób uczestniczących w szkoleniach,
często mimo zapewnień o obecności. Wynika to z jednej strony z drastycznego niedofinansowania
organizacji socjalnych, które, w pogoni za pieniądzem na przeŜycie, nie mają czasu na szkolenia, a
z drugiej, z braku świadomości, Ŝe tylko profesjonalne (czyli m. in. wszechstronnie wyszkolone)
organizacje mają szansę przeŜycia na trudnym rynku pozarządowym. RównieŜ biznes z reguły
zajęty jest swoimi waŜnymi sprawami. Czasami bywa wraŜliwy na problemy społeczne, ale raczej
od akcji do akcji, nie ma tego jeszcze we krwi. Poza ty, pieniędzy ma takŜe jeszcze niewiele.
Pracownicy i wolontariusze Fundacji Elbląg nabyli umiejętności tworzenia i prowadzenia koalicji.
Przeszli zamknięty, powtarzalny proces: zaczęto od badania społecznego, określono wraz z koalicją
najpilniejsze potrzeby w społeczności, wypracowano program złagodzenia wyodrębnionego
problemu i opracowano własny program grantowy na jego łagodzenie. Przez ten cykl działań
fundacyjne pieniądze rozdysponowane są w sposób bardziej trafny. To nie są przypadkowe granty,
to granty głęboko przemyślane, a zatem pieniądze darczyńców wydatkowane są w sposób jak
najbardziej odpowiedzialny. Pewnie, Ŝe to skomplikowany proces, ale kto powiedział, Ŝe
rzeczywistość jest prosta? Posiadanie takiej umiejętności to szansa dla pomyślnego rozwoju
funduszu i... społeczności lokalnej. A przecieŜ podstawowym zadaniem kaŜdego funduszu jest
polepszanie poziomu Ŝycia społeczności.
Na koniec naleŜy podziękować wszystkim współrealizatorom projektu, członkom koalicji, mediom,
odbiorcom za ich nieoceniony wkład pracy. A młodzieŜy, i tej bezrobotnej, i tej jeszcze uczącej się,
a takŜe dzieciakom i młodzieŜy niepełnosprawnej - bo w końcu o nich tu chodzi - naleŜy Ŝyczyć,
aby nasza pomoc stała się dla nich solidnym blokiem startowym w dorosłe Ŝycie.
Arkadiusz Jachimowicz – koordynator projektu
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Urszula Kocięcka
Zdrowe Miasto - partner ze Słowacji
W ramach finansowanego przez Phare 2000 projektu "Bądź partnerem - daj szansę" w dniach 2326.10.2002 w Bańskiej Bystrzycy na Słowacji odbyło się spotkanie przedstawicieli polskiej Sieci
Funduszy Lokalnych ze słowackim partnerem Fundacją Zdrowe Miasto w Bańskiej Bystrzycy.
Fundusz Lokalny z Elbląga reprezentowały Urszula Kocięcka i Bogusława Czajkowska.
Robocze spotkanie było doskonałą okazją do poznania, na przykładzie Fundacji z Bańskiej,
ogólnych zasad funkcjonowania organizacji pozarządowych działających na Słowacji.
Historię, ciekawe doświadczenia i aktualne problemy Fundacji Zdrowe Miasto przedstawiła i na
wszystkie interesujące uczestników spotkania pytania odpowiadała dyrektor fundacji - Beata Hirt.
Misja Fundacji
Fundusz Lokalny w Bańskiej Bystrzycy powstał w 1994 roku. Jego załoŜycielami byli: działająca
od dwóch lat fundacja Zdrowe Miasto, Rotary Klub i Miasto Bańska Bystrzyca. W 1998 roku
fundusz rozszerzył działalność na miasto i powiat Zwoleń.
Misją Fundacji jest szeroko rozumiane podnoszenie jakości Ŝycia w lokalnym środowisku i, co
równie waŜne, stwarzanie mechanizmów i warunków do rozwoju miejscowej filantropii.
Misję swoją Fundacja wypełnia róŜnymi sposobami, a najwaŜniejsze z nich to:
- wspieranie finansowe, rzeczowe i organizacyjne działań mających na celu zwiększenie
aktywności społecznej,
- szybkie reagowanie na zmieniające się potrzeby i problemy środowiska,
- rozwój i wspieranie lokalnej filantropii,
- współpraca z wolontariuszami i promocja wolontariatu,
- realizacja działań własnych,
- współpraca z samorządem,
- przedstawianie na forum lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym doświadczeń z
przeprowadzonych działań.
Struktura organizacyjna Funduszu
Nad sprawnym działaniem Fundacji działa 12 osobowa Rada, w skład której wchodzą specjaliści z
zakresu prawa, finansów, ochrony zdrowia, nauki, kultury, przedsiębiorcy.
Reprezentują oni róŜne obszary działań Fundacji (ekonomiczne, socjalne, kulturalne, geograficzne i
społeczne). Są to ludzie powszechnie znani i szanowani.
Wymierne dla kasy Fundacji efekty daje konsekwentne realizowanie zasady osobistych spotkań
członków Rady z potencjalnymi sponsorami. W kwartale spotkań tych odbywa się nie mniej niŜ 25.
Za najbardziej skuteczną w pozyskiwaniu funduszy uwaŜana jest emerytowana nauczycielka języka
angielskiego, której "nie potrafią odmówić" jej byli uczniowie - obecni decydenci.
Analizowaniem wniosków o dotacje, dzieleniem funduszy zajmują się dwie 6 osobowe Komisje
Grantowe. Jedna dla regionu Bańska Bystrzyca, druga dla regionu Zwoleń.
Gdzie bezpiecznie i korzystnie ulokować fundusze doradzają członkowie komisji do spraw
inwestycji finansowych.
Administrowaniem Fundacji, organizacją i koordynowaniem realizowanych przedsięwzięć zajmuje
się siedmiu etatowych pracowników, tym dyrektor, specjaliści d/s finansowych, zarządzania
funduszami oraz regionu Zwoleń i trzech asystentów.
PoniewaŜ prawo słowackie umoŜliwia odbywanie zastępczej słuŜby wojskowej w organizacjach
pozarządowych, od kilku lat jednym z asystentów jest niedoszły Ŝołnierz.
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Przy realizacji zadań programowych Fundacja współpracuje z 50 stałymi wolontariuszami,
pozostałych 50 angaŜuje sporadycznie. Wolontariusze pomagają takŜe przy organizowaniu imprez
kulturalnych, w pozyskiwaniu lokalnych darczyńców oraz przy drobnych pracach administracyjnobiurowych.
Praca z wolontariuszami i rozwój lokalnego wolontariatu jest dla fundacji priorytetowym zadaniem.
Dla wolontariuszy, często z ich inicjatywy organizowane są szkolenia, seminaria na temat trzeciego
sektora, znaczenia wolontariatu i filantropii dla bańskiego i zwoleńskiego społeczeństwa.
O tym, Ŝe do pracy wolontarystycznej, tak jak do etatowej, naleŜy być dobrze przygotowanym
przekonali się młodzi bańscy wolontariusze. OtóŜ co roku w wakacje na rynku w Bańskiej
Bystrzycy grupa uczniów i studentów przy dźwiękach hałaśliwej muzyki zachęca turystów i
mieszkańców do złoŜenia datku na rzecz fundacji. W zamian oferują ciekawe opowieści o historii i
współczesnym Ŝyciu miasta, przekazują informacje o fundacji i realizowanych przez nią
programach. Darczyńcy otrzymują na pamiątkę ozdobiony ręcznym malowidłem kamień z górskiej
rzeki. Kilka lat temu grupą młodzieŜy zainteresował się przebywający z oficjalną wizytą w Bańskiej
Bystrzycy premier Słowacji V. Meciar. Spodobał mu się sposób zbierania datków i postanowił
zostać darczyńcą Fundacji. PoniewaŜ nie posiadał przy sobie pieniędzy chciał wręczyć młodzieŜy
czek. Młodzi, przyzwyczajeni wyłącznie do gotówki, czeku nie przyjęli. Zaskoczony sytuacją
premier zebrał wśród osób towarzyszących i ochrony posiadane przez nich drobne i darował
wolontariuszom. Od tego czasu programy szkoleń dla wolontariuszy rozszerzono o zagadnienia
finansowe.
Majątek Fundacji
Fundacja Zdrowe Miasto pod względem wartości posiadanego majątku plasuje się na trzecim
miejscu wśród organizacji pozarządowych w Słowacji. Majątek Fundacji na koniec 2001 roku miał
wartość 18.867.000 Sk (Sk. - korona słowacka, 10 Sk=1 PLN) i w ciągu roku wzrósł o 4.202.000
Sk. Kapitał Ŝelazny wynosił 16.899.000 Sk.
Wpływy Fundacji w 2001 roku wynosiły 6,565,382 Sk, z czego 68 % stanowiły dotacje z zagranicy
(Fundacja Rockefellera, Charlsa Motta, Phare, Bank Światowy), 14 % to dotacje i fundusze
krajowe, 17 % wyniosły odsetki bankowe od kapitału Ŝelaznego.
Wydatki Fundacji w 2001 roku równały się 2.374.605 Sk. Prawie milion koron przeznaczono na
granty, 200.000 Sk. na realizację własnych programów. 13 % wydatków pochłonęły koszty
administracyjne, zaś 39 % wyniosły koszty programowe.
Program grantowy
Rada Fundacji w oparciu o informacje uzyskiwane z urzędów: miasta, statystycznego, skarbowego,
od współpracujących organizacji i instytucji opracowuje odpowiadający aktualnym potrzebom
regionu program grantowy.
W 2001 roku za priorytetowe uznano projekty zorientowane na konkretne działania związane z
dziećmi i młodzieŜą, projekty mające na celu podwyŜszenie jakości Ŝycia w regionie, podnoszące
aktywność społeczną, wpływające na poprawę warunków socjalnych grup marginalnych.
Finansowano równieŜ projekty, których celem polepszenie stanu zdrowia mieszkańców, projekty
promujące zdrowy styl Ŝycia oraz projekty dotyczące romskiej mniejszości narodowej.
O wsparcie finansowe z Fundacji ubiegać się mogą zarówno organizacje jak i nieformalne grupy
społeczne. Maksymalna wysokość grantu wynosi 15.000 Sk.
W 2001 roku Fundacja udzieliła 133 granty na sumę 945 tys. Sk. Najwięcej sfinansowanych
projektów dotyczyło statutowej "poprawy jakości Ŝycia", kultury i edukacji, rozwiązywania
problemów dzieci i młodzieŜy
Działający w fundacji Zdrowe Miasto mówią, Ŝe nie chcą rozwiązywać problemów całego świata,
bardziej interesują ich społeczne inicjatywy dotyczące lokalnych spraw np. sąsiadów, dzieci z
podwórka czy romskiej młodzieŜy.
Moim zdaniem na uwagę zasługują projekty:
- Integracyjny wypoczynek dzieci i młodzieŜy - w obozach letnich organizowanych dla dzieci
zdrowych uczestniczy 2-3 dzieci niepełnosprawnych z asystentami
- Kursy zawodowe: na kucharzy (dla Romów), pracowników socjalnych
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- Finansowanie kosztów funkcjonowania małych organizacji
- Dbałość o najbliŜsze otoczenie
W Bańskiej Bystrzycy chętnie wspiera się inicjatywy mieszkańców związane z poprawą i
upiększeniem najbliŜszego otoczenia, np. z ukwieceniem podwórek (11 projektów), renowacją
placów zabaw, dotyczące poznawania i ochrony przyrody oraz propagujące zdrowy, sportowy styl
Ŝycia.
Finansowane przez Fundację projekty poprzez załatwianie, wydawałoby się, małych lokalnych
potrzeb, przyczyniają się do rozwiązywania priorytetowych problemów, wnoszą do Ŝycia
mieszkańców coś nowego, innowacyjnego, podnoszą jego jakość.
Filantropia
Misją fundacji Zdrowe Miasto jest stwarzanie mechanizmów i warunków dla rozwoju lokalnej
filantropii.
W Bańskiej Bystrzycy filantropem moŜe zostać kaŜdy kto przekaŜe na rzecz fundacji dowolną
kwotę na miarę swoich moŜliwości. KaŜdy z darczyńców otrzymuje tytuł Przyjaciela Fundacji. W
2001 roku dzięki tej kampanii zebrano 14.692 Sk.
Przyjacielem Fundacji moŜna stać się takŜe kupując w miejskim biurze informacji turystycznej
Paszport Honorowego Mieszkańca Bańskiej Bystrzycy. Paszport kosztuje 100 Sk., zawiera wiele
cennych informacji o mieście i Fundacji oraz uprawnia posiadacza do rabatów np. w restauracjach,
muzeach.
Inną formą filantropii, coraz bardziej popularną, jest utworzenie przez darczyńcę funduszu np.
swojego imienia z przeznaczeniem na wskazany przez niego konkretny cel, organizację czy projekt
lub na finansowanie określonego obszaru działań.
Na Słowacji obowiązuje juŜ ustawa umoŜliwiająca osobom fizycznym przeznaczenie 1 % z
odprowadzanego podatku dochodowego na działalność charytatywną. W 2001 roku wpływy z tego
tytułu wyniosły 62 tys. Sk. Fundacja Zdrowe Miasto dopiero rozpoczyna kampanię promocyjną
skierowaną do podatników i realnych, powaŜnych wpływów spodziewa się w 2004 roku.
Fundusz Lokalny w Bańskiej Bystrzycy funkcjonuje znakomicie, jego działania przez wszystkich
oceniane są pozytywnie. Z przeprowadzonej wśród mieszkańców tego miasta ankiety wynika, Ŝe aŜ
31 % respondentów słyszało o fundacji, 15 % wiedziało o konkretnych programach, a 8 %
uczestniczyło w realizowanych projektach.
Takich wyników Ŝyczę wszystkim polskim organizacjom filantropijnym.
Spotkanie w Bańskiej Bystrzycy oceniam jako bardzo poŜyteczne. Było ono okazją do poznania się,
wymiany doświadczeń organizacyjnych i programowych, będzie miało wpływ na dalsze działania
naszych organizacji.
Autorka jest przewodniczącą Komisji Finansowej

FUNDRAISER
PoniŜej przedstawiamy refleksje wolontariusza-fundraisera Stanisława Puchalskiego, który zajmuje
się pozyskiwaniem środków finansowych na działalność statutową Fundacji Elbląg.
Samo słowo „fundraiser”, jak i działalność, którą rozpocząłem dzięki Fundacji Elbląg przed
kilkoma miesiącami, były dla mnie zupełnie obce.
Los ludzi chorych i cierpiących (szczególnie dzieci) nigdy nie był mi obojętny. Ale myślę, Ŝe trzeba
mieć spore doświadczenie Ŝyciowe, lub samemu zetknąć się z ludźmi oczekującymi wsparcia, aby
dojrzeć do działalności wolontarystycznej. Wydaje mi się, Ŝe te warunki spełniałem. Dzięki
serdeczności ludzi których spotkałem w Fundacji oraz przebytemu szkoleniu dość spontanicznie
ruszyłem w tak zwany teren.
Przyszły pierwsze sukcesy i ogromna satysfakcja, ale teŜ rozczarowania, zawód i refleksja nad tym,
co zrobiłem dobrze, a co naleŜało poprawić. I tak, metodą prób i błędów, dość skutecznie
realizowałem cele, które stawiałem przed sobą, a mianowicie zdobywanie środków finansowych.
Przyznaję, Ŝe ogromnie mi zaleŜało i tak jest do dziś, abym mógł przyczyniać się do realizacji
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celów, jakie stoją przed Fundacją, której jestem fundraiserem, i mam zaszczyt ją w jakiejś części
reprezentować.
Po pięciu miesiącach pracy jako fundraiser, moje doświadczenie jest ogromnie wzbogacone przez
kontakty i osobiste spotkania z róŜnymi ludźmi. Szkolenie, które odbyłem oraz materiały, które
czytałem na początku swojej pracy, były tylko namiastką tego, co mnie czekało w tak zwanym
terenie. Gdybym miał jakąś skalę porównawczą, to porównałbym do kursu jazdy samochodem
odbytym w 1979 roku (wówczas kończyłem kurs), a stosowaniem tej nabytej wiedzy obecnie, gdzie
na ulicach - w porównaniu z tamtym okresem - jest ogromna ilość samochodów (i to jakich!) oraz
mnóstwo zaskakujących sytuacji, których ani instruktor, ani przyszły kierowca nie mógł sobie
wyobrazić. Choć trzeba uczciwie dodać, Ŝe nie da się zapisać sztandarowego sposobu
postępowania wobec ludzi reprezentujących róŜne zawody, ludzi bardzo mądrych, inteligentnych,
będących właścicielami czy dyrektorami róŜnych firm. NajwaŜniejsze, aby na początek zachęcić ich
do spotkania, a gdy juŜ do niego dojdzie - przekonać swoją argumentacją i osiągnąć zamierzony
cel. KaŜda rozmowa, kaŜde spotkanie jest jedyne w swoim rodzaju i do kaŜdej rozmowy czy
spotkania trzeba przygotowywać się indywidualnie, nie ma gotowego scenariusza. KaŜdy człowiek
jest inny, jest indywidualnością, i to właśnie jest fascynujące, Ŝe kaŜde z tych spotkań jest
niepowtarzalne i przynosi róŜne efekty. Ukoronowaniem tych spotkań jest sukces albo poraŜka.
Od początku mojej pracy w Fundacji Elbląg zadaję sobie pytanie jaki jest ze mnie fundraiser. Jakie
predyspozycje powinien taki fundraiser mieć, aby zbyt często nie towarzyszyły mu rozczarowania.
Myślę Ŝe fundraiser powinien być przede wszystkim uczciwy, powinien być wiarygodny, dyskretny,
dobrze wychowany, powinien robić dobre wraŜenie, powinien być inteligentny (jeŜeli to moŜliwe),
ponadto schludny, oraz - powinien być po za wszelkim podejrzeniem, jak Ŝona Cezara.
Wiem, Ŝe to jest wzór fundransiera prawie niedościgniony. To, co wymieniłem, moŜna nazwać
„honorowym kodeksem fundraisera”, do którego naleŜy dąŜyć. Gdy się te warunki spełni, to moŜna
mieć pewność, Ŝe Fundacja, którą będzie reprezentował taki fundraiser, będzie bardzo dobrze
odbierana przez ludzi z którymi się spotyka.
Do fundraisera naleŜy równieŜ nie tylko budowanie dobrego wizerunku swojej Fundacji, ale takŜe
budowanie dobrej atmosfery, przyjaźni, Ŝyczliwości, poparcia i aktywności wśród mieszkańców.
Praca fundraisera moim zdaniem, to nie tylko spektakularne krótkoterminowe zdobywanie środków,
a przede wszystkim długofalowa rzetelna praca polegająca na szczegółowej penetracji środowisk
biznesowych (i nie tylko) z podziałem na branŜe, ich kondycję ekonomiczną (jeŜeli to moŜliwe),
ludzi nimi zarządzających oraz dość agresywna informacja w lokalnych mediach dotycząca celów,
działalności oraz dokonań Fundacji.
Po pięciu miesiącach doświadczeń zadaję sobie pytanie czy spełniam któryś z tych wcześniej
wspomnianych warunków. Nie mogę obiektywnie ocenić swojej pracy, choć czasami myślę, Ŝe do
niektórych z tych warunków udało mi się zbliŜyć, gdyŜ wynik jaki osiągnąłem - ponad dwa tysiące
złotych miesięcznie - upowaŜnia mnie do optymizmu, ale być moŜe to tylko sprzyjający zbieg
okoliczności i trochę szczęścia. PoŜyjemy, zobaczymy.
Stanisław Puchalski
Elbląg, grudzień 2003

INNE DZIAŁANIA FUNDACJI ELBLĄG
•
•
•

Styczeń
Powołanie wewnętrznego programu pod nazwą Klub Stypendysty.
Zatwierdzenie preliminarza budŜetowego Fundacji na rok 2003.
Realizacja projektu „Bądź partnerem – daj szansę” – przeprowadzenie szkoleń dla
elbląskich organizacji pozarządowych nt.: Pisanie wniosków grantowych.
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Luty
Przystąpienie Fundacji do konkursu „Najlepsi? Najlepsi!” organizowanego przez
tygodnik „Tydzień w Elblągu”, EMPIK i Urząd Miejski w Elblągu. Przeznaczenie dla
zwycięzcy konkursu stypendium jednorazowego w wys. 500 zł.
Udział przedstawicieli Fundacji w pracach Kapituły Konkursu.
Przygotowanie do dorocznej Gali Fundacji Elbląg. Uzgodniono, Ŝe Gala odbędzie się na
początku maja br., podczas Gali odbędzie się koncert młodych talentów z Elbląga.
Omówienie powołania funduszu pod nazwą Fundusz Stypendialny Dzieci
Niepełnosprawnych. Opracowanie kampanii społecznej w celu pozyskania 50.000 zł na
fundusz do końca roku.
Realizacja projektu „Bądź partnerem – daj szansę” – przeprowadzenie szkoleń nt.:
Zarządzanie projektami organizacji pozarządowych pracujących na rzecz osób
marginalizowanych.
Motywowanie do aktywnych zachowań. Praca z osobami
marginalizowanymi.
Marzec
Nominowanie do ogólnopolskiego konkursu o Tytuł Dobroczyńcy Roku Piekarni
MARLINO, laureata konkursu o tytuł Filantropa Roku 2001.
Praca Komisji Stypendialnej - rozstrzygnięcie Programu Stypendialnego SZANSA na II
semestr roku szkolnego 2002/2003.
Realizacja projektu „Bądź partnerem – daj szansę” – kilkakrotne spotkania koalicji oraz
przeprowadzenie szkoleń nt.: Aktywizowanie osób bezrobotnych, niepełnosprawnych.
Promocja organizacji pozarządowych, współpraca z mediami, kampanie społeczne.
Budowanie zespołu i zarządzanie nim.
Klub Stypendystów Fundacji Elbląg wspólnie z Elbląskim Stowarzyszeniem Wspierania
Inicjatyw Pozarządowych oraz Telewizją Kablową Vectra EL rozpoczął realizację
projektu pod nazwą „Europejskie Studio MłodzieŜowe” finansowane ze środków UKIE.
Projekt polega na realizacji 10 magazynów młodzieŜowych poruszających kwestie
integracji europejskiej. Programy były emitowane w elbląskiej telewizji kablowej.
ZłoŜenie sprawozdania z działalności Fundacji Elbląg za rok 2002 w Ministerstwie
Pracy i Polityki Społecznej.
Kwiecień
Uroczystość wręczenia decyzji stypendialnych w Bibliotece Elbląskiej.
Przygotowania do III Gali Fundacji Elbląg.
Przeprowadzenie konkursu wśród 25 elbląskich szkół podstawowych i gimnazjów na
logo Funduszu Dzieci Niepełnosprawnych.
Realizacja projektu „Bądź partnerem – daj szansę” dwukrotne spotkania koalicji oraz
przeprowadzenie szkoleń nt.: Świadomość jakości pracy organizacji pozarządowych.
Praca wolontariuszy w instytucjach i organizacjach pozarządowych. Przygotowanie
instytucji i organizacji do zarządzania wolontariuszami. Internet narzędziem pracy
organizacji socjalnej.

Maj
Posiedzenie Kapituły Konkursu o tytuł Filantropa Roku.
Wydanie raportu rocznego Fundacji.
Wystąpienie do Prezydenta Elbląga o pozwolenie na zbiórkę publiczną – sprzedaŜ
cegiełek na Galę.
• III Gala Fundacji Elbląg.
• Posiedzenie Komisji Konkursowej Programu Literackiego w składzie:
- Izabela Seredocha (Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna),
- Katarzyna Jarosińska, Edward Murdzia oraz Teresa Kubryń (Państwowa WyŜsza
Szkoła Zawodowa w Elblągu)

•
•
•

28

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

- Barbara Celka – emerytowany nauczyciel i pedagog
- Arkadiusz Jachimowicz (przedstawiciel Fundacji Elbląg).
Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu w Bibliotece Elbląskiej.
Przygotowanie sprawozdania rocznego i przedstawienie na posiedzeniu Rady Fundacji,
która udzieliła absolutorium Zarządowi za działalność w roku 2002.
Spotkanie Sieci Funduszy Lokalnych w Kurozwękach k. Kielc poświęcone omówieniu
realizacji projektu „Bądź partnerem – daj szansę”. Fundację reprezentował prezes
Arkadiusz Jachimowicz.
Realizacja projektu „Bądź partnerem – daj szansę” – przeprowadzenie szkoleń nt.:
Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów.
Czerwiec
Wystąpienie do Prezydenta Elbląga o pozwolenie na przeprowadzenie loterii
realizowanej we współpracy ze Stowarzyszeniem „Feniks” oraz Elbląską Radę
Konsultacyjną Osób Niepełnosprawnych w BaŜantarni podczas Dni Elbląga.
Realizacja projektu „Bądź partnerem – daj szansę” – przeprowadzenie szkoleń nt.:
Pisanie wniosków grantowych. Praca z wolontariuszami.
Lipiec
Zorganizowanie konferencji prasowej prezentującej Program Aktywizowania MłodzieŜy
połączony z programem grantowym Fundacji Elbląg.
Opracowanie załoŜeń Programu Stypendialnego SZANSA na rok 2003/2004 oraz
ogłoszenie programu.
Powołanie nowego funduszu dziedzinowego Fundacji pod nazwą ”Fundusz Dzieci
Niepełnosprawnych SŁONIK”. Zarząd zaakceptował Regulamin FDN „S”.
Spotkanie Sieci Funduszy Lokalnych w Kielcach. W spotkaniu uczestniczyła Bogumiła
Czajkowska. Spotkanie poświęcone było omówieniu realizacji projektu „Bądź
partnerem – daj szansę”.
Dokonanie wyboru wydawnictwa na realizację publikacji Jarosława Gruzli, laureata
nagrody w Konkursie Literackim Fundacji.
Wizyta Erwina Vollertuna, który przekazał darowiznę na rzecz Fundacji Elbląg.
Sierpień
Ustalenie załoŜeń akcji „Złotówka na stypendium”.
Opracowanie i przyjęcie „Instrukcji dla wolontariuszy-fundraiserów pozyskujących
środki finansowe dla Fundacji Elbląg”.
Opracowanie i przyjęcie „Oferty dla darczyńców”.
Przeprowadzenie szkolenia dla wolontariuszy-fundraiserów. Rozpoczęcie pracy
fundraiserów – Stanisława Puchalskiego i Gabrieli Zimirowskiej.
Spotkanie Sieci Funduszy Lokalnych w Kielcach.
Wrzesień
Konferencja Sieci Funduszy Lokalnych w Warszawie w której udział wzięło kilku
przedstawicieli Fundacji Elbląg.
Wydanie publikacji „Smak teraz” i przekazanie autorowi Jarosławowi Gruzli 420
egzemplarzy publikacji. Przekazanie publikacji do wszystkich bibliotek szkolnych w
Elblągu.
Rozstrzygnięcie Programu Stypendialnego SZANSA na rok szkolny 2003/2004.
Podjęcie decyzji na wniosek Rady Elbląskich Organizacji Pozarządowych o stałym
finansowaniu Konkursu im. Aleksandry Gabrysiak na najlepszą inicjatywę elbląskiej
organizacji pozarządowej.
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Koncert charytatywny hip-hopowy zorganizowany przez stowarzyszenie Centrum
Wolontariatu w Elblągu z dochodem na Fundusz Dzieci Niepełnosprawnych SŁONIK.
Stowarzyszenie przekazało na fundusz 10.000 zł.
Październik
Praca Komisji Grantowej: rozstrzygnięcie programu grantowego Fundacji.
Pozyskanie z Akademii Rozwoju Filantropii 5600 zł na działania operacyjne fundacji.
Wycofanie przez prezydenta Elbląga trzech osób z Rady Fundacji i wprowadzenie
nowych: Janusza Nowaka, Renę Biedę i Mirosławę Mariańską.
Listopad
Posiedzenie Rady Fundacji. Dokonanie zmian w Radzie Fundacji, zarządzie i komisjach.
Zapoznanie się nowego wiceprezesa zarządu Mirosława Borzęckiego z sytuacją
finansową fundacji i jej aktualnymi działaniami.
Ogłoszenie podczas Konferencji Elbląskich Organizacji Pozarządowych IV edycji
Konkursu o Tytuł Filantropa Roku.
Grudzień
Spotkanie Komisji Finansowej: opracowanie zmian do Regulaminu zarządzania
kapitałem Fundacji do przedstawienia na posiedzeniu Rady Fundacji.
Opracowanie zmian w statucie Fundacji dostosowujących statut do wymagań Ustawy o
działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie.
ZłoŜenie wniosków grantowych do Urzędu Miejskiego w Elblągu.

KSIĘGA DARCZYŃCÓW FUNDACJI
w 2003 roku
FUNDUSZ STYPENDIALNY
Fundacja Stefana Batorego „Program Równe Szanse” – 20.000 zł
Urząd Miasta w Elblągu – 20.000 zł
Firma „PUJAN” Jan Puchalski – 6.000 zł
Darczyńca anonimowy – 1.000 zł
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA FUNDACJI
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce – 5.600 zł
Fundacja Stefana Batorego – 1.500 zł
Darczyńca anonimowy – 1.200 zł
PROGRAM LITERACKI
Urząd Miasta w Elblągu – 1.000 zł
DARCZYŃCY FUNDUSZU DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH „SŁONIK”
Andrzej Tomczyński - 473 zł
Arkadiusz Jachimowicz - 100 zł
Bartłomiej Głuszak - 100 zł
Elbląskie Zakłady Energetyczne – 2.000 zł
Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – 1.000 zł
Erwin Vollerthun – 1.874,85 zł
Apteka PARAGRAF J. Wesołowska, R. Kazanecka - 100 zł
Apteka BIOS B. Wróbel I. Kuszka - 200 zł
Centrum Wolontariatu & Grupa Merlin - 10.000 zł
PPHU Dębica A. Sobiecka - 500 zł
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Stowarzyszenie Entuzjastów śeglarstwa na Zalewie Wiślanym - 39 zł
Hanna i Zenon Skrobotun - 100 zł
Ewa KryŜa – 10 zł
Dzieci ze wsi Jagodnik – 291,54 zł
KL. II C wych. Agata Ciesielska – 20,30 zł
Kl. I D Katarzyna Rachfał – 15,05 zł
KL. I B wych. M. Jakubowska – 37,54 zł
Joanna Ułanowska – 94,90 zł
Szkoła Podstawowa nr 4 w Kętrzynie – 170,42 zł
Ryszard Klim – 50 zł
Janusz Maciejczyk – 50 zł
Irena i Norbert Jachimowicz – 100 zł
Piekarnia „RASZCZYK” – 500 zł
PPHU „ELKAM” Krzysztof i Janusz Kamińscy – 50 zł
Tomasz Niewierko „AGROMAX” – 100 zł
Senator Władysław Mańkut – 100 zł
Wojciech Maciejewicz – 500 zł
„Marco Plast” Matek Wiatr – 400 zł
Marek Gulda – 150 zł
Apteka „Na Stoku” Janusz Maciejczyk – 50 zł
Laboratorium Analiz Medycznych Dorota Wadecka i Irena Kulkowska – 500 zł
Szkoła Podstawowa Nr 25 w Elblągu – 138,40 zł
Paweł Jankowski – 50 zł
„Pujan” Jan Puchalski – 1.500 zł
Akcja „Złotówka na stypendium” przeprowadzona w elbląskich szkołach średnich – 3.650 zł
Wpływy z III Gali Fundacji Elbląg – 2.600 zł
Loteria fantowa (podczas Dni Elbląga) – 569 zł
WSPARCIE BEZGOTÓWKOWE FUNDACJI
Kwiaciarnia „AZALIA” - kwiaty
Ryszard Biel – zdjęcia
Radio EL – opracowanie i emisja reklam
Telewizja Kablowa Vectra El – opracowanie i emisja reklam
Waldemar Bannach – zdjęcia
Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
Kawiarni „U Aktorów” - Roman Badysiak
SPONSORZY KONCERTU HIP-HOPOWEGO
Firma Handlowa „Sport-Lux” - Dariusz i Renata Hutnik
Firma Ramex-Pol” - Piotr Dobranc
Mariola i Sławomir Nowak
Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej „Światowid” - Antoni CzyŜyk
Pizzeria „Strzecha” - Dawid Ruliński
Mechanika Pojazdowa Stacja Kontroli Pojazdów Henryk Pokorzyński
Hotel „Antonieff” - Antoni Fijałkowski
Toyota Knedler - Jacek Knedler
Zakład Produkcji Mebli Tapicerowanych “Adam”
Firma „Tel-Dako” - Janusz Wrocławski
Restauracja „Pod Aniołami”
Agencja Ochrony „Dogmat” - Janusz Krawczyk
Uniwersytet Robotniczy w Elblągu
Drukarnia etykiet OpeGieK - Grzegorz Szadok
Drukarnia W&M Malbork
Stacja benzynowa „Gregor” - Grzegorz Knedler
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Firma Cleaner - Grzegorz Misiewicz i Maciej Bukowski
West Side

Serdecznie dziękujemy za pomoc umoŜliwiającą nam realizację działań statutowych!

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI ELBLĄG
ZA ROK 2003

WPŁYWY
I. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
II. Wpłaty na Fundusz Stypendialny i Fundusz Dzieci
Niepełnosprawnych ogółem
1. Urząd Miejski w Elblągu
2. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce (Agrafka Muzyczna)
3. Fundacja St. Batorego
3. Biznes, organizacje społeczne, instytucje, darczyńcy
indywidualni, inne
III. Odsetki bankowe
IV. Pozostałe przychody operacyjne
RAZEM
WYDATKI
I. Koszt realizacji zadań statutowych
1. Koszt udzielonych stypendiów
2. Koszt udzielonych grantów
3. Koszt programów
II. Koszty administracyjne
1. Amortyzacja
2. ZuŜycie materiałów
3. Usługi obce (druk, promocja, telefon, poczta, wynajem biura,
konserwacja sprzętu, podróŜe itp.)
III. Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia
1. Specjalista ds. konsultingu (1 etat)
2. Księgowość (1/2 etatu)
IV. Pozostałe koszty administracyjne
RAZEM

KWOTA
5.600,00
73.825,60
20.000,00
7.500,00
21.500,00
34.825,60
25.180,26
13.974,10
128.579,96
KWOTA
87.078,41
71.390,00
10.000,00
5.688,41
12.006,22
2.398,32
37,50
9.570,40
20.255,02
14.255,02
6.000,00
2.385,97
121.725,62

Wysokość kapitału Ŝelaznego na koniec roku 2002 wyniosła: 673.633,47 zł, w tym:
1. Fundusz Nieograniczony: 350.105,52
2. Fundusz Stypendialny: 310.871,24
3. Fundusz Dzieci Niepełnosprawnych Słonik: 12.656,71

Raport sporządził zespół:
Arkadiusz Jachimowicz, Bogumiła Czajkowska, Anna Kraśkiewicz, Gabriela Zimirowska,
Stanisław Puchalski, Mirosław Borzęcki, Władysława Prusiecka
Elbląg, 31. marca 2004
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FUNDUSZE LOKALNE W POLSCE
Optymistyczna odpowiedź na lokalne problemy
KIM JESTEŚMY?
Ogólnopolska Sieć Funduszy Lokalnych skupia 12 organizacji. Celem Sieci jest wymiana
informacji i doświadczeń, realizacja wspólnych działań i pomoc w realizowaniu zamierzeń
dobroczynnych darczyńców, popularyzacja idei Funduszy Lokalnych i współpraca w zakresie
promocji filantropii w Polsce.
Fundusze Lokalne to dobroczynne, nie nastawione na zysk organizacje, które zbierają środki
finansowe z róŜnych źródeł (przedsiębiorcy, samorząd, obywatele) i przeznaczają je na działania
zmierzające do poprawy warunków Ŝycia w społecznościach lokalnych.
Finansują programy skierowane do mieszkańców, miejscowych stowarzyszeń i fundacji, szkół,
domów kultury i innych instytucji nie nastawionych na zysk, które prowadzą działania na rzecz
społeczności.
Cechą charakterystyczną Funduszy Lokalnych jest tworzenie kapitału wieczystego: łączy on
darowizny wielu darczyńców a dochody z niego są przeznaczane na finansowanie róŜnorodnych
działań społecznych. Dzięki zebranemu kapitałowi Fundusze są w stanie zapewnić trwałe wsparcie
dla programów społecznych, edukacyjnych lub kulturalnych.
Pierwsze polskie Fundusze Lokalne powstały w 1998 roku dzięki współpracy społeczności z
Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce.
CO ROBIMY?
Fundusze Lokalne działają przewaŜnie w małych środowiskach, takich jak Sokółka, Bystrzyca
Kłodzka, LeŜajsk, Nidzica, Zelów, Lidzbark Warmiński, Biłgoraj, ale równieŜ w większych
miastach jak: Kielce, Tomaszów Mazowiecki, Rzeszów, Racibórz, Elbląg. Zajmują się poprawą
jakości Ŝycia mieszkańców: pomagają w organizacji lokalnych inicjatyw róŜnych grup społecznych,
przede wszystkim dzieci, młodzieŜy, osób starszych oraz osób niepełnosprawnych.
Podstawowe formy działalności to:
• programy stypendialne dla uzdolnionych uczniów i studentów
• programy aktywizujące dla osób starszych
• wspieranie inicjatyw z dziedziny ekologii, kultury, sportu oraz pomocy społecznej
• lokalne edycje ogólnopolskich programów grantowych i stypendialnych
• programy grantowe dla dzieci i młodzieŜy, m.in. Godzina po lekcjach, Nie spędzaj czasu na
ulicy, Złotówka do szczęścia, Kubuś Puchatek Dzieciom.
CO OFERUJEMY?
Fundusze Lokalne przede wszystkim pobudzają do wspólnego działania lokalną społeczność:
przedsiębiorców, samorządowców oraz mieszkańców. W ciągu pięciu lat, korzystając z
doświadczeń amerykańskich i angielskich, Fundusze wypracowały normy działania, które
zapewniają wiarygodność, jawność oraz profesjonalną obsługę darczyńców.
Atutem Ogólnopolskiej Sieci Funduszy Lokalnych jest:
• dobra znajomość potrzeb środowiska, w którym działają
• doświadczenie w realizacji róŜnorodnych programów społecznych
• wypracowane standardy przydzielania dotacji i stypendiów, monitoringu monitoringu
sprawozdawczości
• promowanie i rozwijanie filantropii lokalnej
• umiejętność budowania partnerstwa dla rozwiązywania problemów społeczności
• wsparcie merytoryczne i finansowe inicjatyw lokalnych
• doświadczenie we współpracy z filantropijnymi organizacjami zagranicznymi
• otwartość na nowe pomysły
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WSPÓLNE PROJEKTY
1. Projekt "Bądź partnerem - daj szansę" (Phare Access 2000) miał na celu aktywizowanie
jednostek i grup pozostających na marginesie Ŝycia społecznego poprzez zwiększenie
zaangaŜowania sektorów: administracji publicznej, biznesu i organizacji pozarządowych w
tworzeniu i finansowaniu programów społecznych na rzecz tych grup w róŜnych środowiskach. W
ramach projektu wykonane zostało profesjonalne badanie problemów społecznych i wypracowano
modelowe metody ich rozwiązywania.
2. Realizowany w 2004 roku projekt „RóŜne problemy – jedna metoda – Fundusze Lokalne na
rzecz społeczności”. Dotacja na realizację Projektu została pozyskana z Programu Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego – Phare 2001.
Celem Projektu jest poprawa jakości Ŝycia społeczności lokalnych, przeciwdziałanie
wykluczeniom społecznym, włączenie do obywatelskiego uczestnictwa grup zagroŜonych
marginalizacją społeczno – ekonomiczną poprzez wypracowanie stałych źródeł finansowania i
prowadzenie działań na rzecz tych grup, a takŜe przygotowanie wolontariuszy do pozyskiwania
środków w celu wzmocnienia potencjału Funduszy Lokalnych.
W ciągu 5 lat funkcjonowania Fundusze Lokalne:
• dofinansowały 1062 lokalnych projektów na sumę 1.388,333 zł
• przyznały 2120 stypendiów na sumę na sumę 1.844,076 zł
• zmobilizowały do działań na rzecz środowiska lokalnego ponad 5000 wolontariuszy
• dysponują kapitałem wieczystym o łącznej wartości ok. 4.800.000 zł
NASI PARTNERZY
Akademia rozwoju Filantropii w Polsce
Fundacja im. Stefana Batorego
ul. Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa
ul. SapieŜyńska 10 a, 00-215 Warszawa
tel. 22*622 01 22, fax 22*622 02 11
tel. 22*536 02 00, fax 22*536 02 20
arfp@filantropia.org.pl
batory@batory.org.pl
www.filantropia.org.pl
www.batory.org.pl

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
partner strategiczny Ogólnopolskiej Sieci Funduszy Lokalnych
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP) przyczyniła się do powstania Ogólnopolskiej
Sieci Funduszy Lokalnych (FL) poprzez realizację PROGRAMU ROZWOJU FILANTROPII
LOKALNEJ.
Akademia jest stowarzyszeniem, zarejestrowanym w 1998 roku, które zajmuje się wspieraniem i
rozwojem lokalnych programów realizowanych przez organizacje społeczne we współpracy ze
środowiskami biznesu i samorządu.
ARFP stale współpracując z Funduszami Lokalnymi pomaga im poprzez szkolenia, doradztwo,
promocję oraz współfinansowanie realizacji wielu projektów.

ADRESY SIECI FUNDUSZY LOKALNYCH
Fundusz Lokalny Masywu ŚnieŜnika
Wójtowice 19, 57-516 Stara Bystrzyca
tel./fax 74*811 18 80
flms@ng.pl, www.flms.pl
Dorota Komornicka – prezes
Sekretariat Sieci w 2004 r.

Stowarzyszenie Dobroczynne
„Lokalny Fundusz Roku 2000”
ul.Warszawska 119, 97-200 Tom. Maz.
tel. 44*723 70 80, fax 44*723 68 78
fund2000@free.ngo.pl
http://free.ngo.pl/fund2000
Monika Olejnik – koordynator
34

Fundacja Fundusz Lokalny
Ziemi Biłgorajskiej
ul. Kościuszki 65, 23-400 Biłgoraj
tel. 84*686 24 92, fax 84*686 53 93
flzb@lbl.pl, www.flzb.lbl.pl
Irena Gadaj – prezes

Stowarzyszenie na Rzecz Fundacji
Rozwoju Społecznego
Fundusz Lokalny w Rzeszowie
ul. Jabłońskiego 12, 35-068 Rzeszów
tel. 17*862 69 64, fax 17*85 07 420
e-mail: rost@rz.onet.pl, www.flrzeszow.org.pl
Grzegorz Nowakowski – prezes

Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego
i Filantropii
ul. Bodzentyńska 44a, 25-308 Kielce
tel. 41*344 77 62, 344 66 30 wew. 30
fax 41*344 77 62, 344 66 30 wew. 28
fundusz@frdl.kielce.pl
http://www.frdl.kielce.pl/fundusz
Jolanta Mindewicz - koordynator

Fundusz Lokalny Powiatu LeŜajskiego
ul. Targowa 9, 37-300 LeŜajsk
tel./faks 17*242 79 08
lsr@free.ngo.pl, www.lsr.pl/fl
ElŜbieta Strug - koordynator

Nidzicki Fundusz Lokalny
ul. Rzemieślnicza 3, 13-100 Nidzica
tel. 89*625 36 51, fax 89*625 36 62
funduszlokalny@funduszlokalny.nidzica.pl
www.funduszlokalny.nidzica.pl
Barbara Margol – prezes

Stowarzyszenie Dobroczynne „RAZEM
Zelowski Fundusz Lokalny
ul. Mickiewicza 4, 97-425 Zelów
tel. 44*634-34-61 fax: 044*634 -13-41
e-mail: sd_razem@poczta.onet.pl
www.sdrazem.org.pl
Anna Doliwa - wiceprezes

Fundacja Elbląg
Fundusz Lokalny Regionu Elbląskiego
ul. Zwiazku Jaszczurczego 17, 82-300 Elbląg
tel./fax 55*236 98 88
biuro@fundacja.elblag.pl www.fundacja.elblag.pl
Arkadiusz Jachimowicz - prezes

Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny"
Plac Kościuszki 9, 16-100 Sokółka
tel/fax 85*711 57 00
fundacja@sfl.org.pl www.sfl.org.pl
Maria Talarczyk - prezes

Raciborski Fundusz Lokalny
ul. Rzeźnicza 8, 47-400 Racibórz
tel./fax 32*418 15 93
rfl@pro.onet.pl www.rfl.org.pl
Maria Wiecha - prezes

Fundacja Rozwoju Społecznego
„Nad Symsarną”
ul. Orła Białego 7, 11-100 Lidzbark W.
tel. 89*767 16 83, fax 89*767 45 88
majka@wmzdz.pl,www.funduszlokalny.pl
Maria śylińska - prezes
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