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5RapoRt z działalności w Roku 2012

Szanowni państwo, 
drodzy przyjaciele 
Fundacji dla polski, 

od wielu już lat Fundacja promuje zaangażowanie na rzecz wspólnego dobra i za-
chęca obywateli do prowadzenia przemyślanej i efektywnej działalności filantro-
pijnej. Postawy obywatelskie i społeczne dobrze jest kształtować już w młodym 
wieku, gdyż wcześnie rozwijana wrażliwość, kreatywność oraz poczucie odpo-
wiedzialności przynoszą trwałe efekty. Warto, by już bardzo młodzi ludzie an-
gażowali się w życie swoich środowisk. To oni wkrótce będą wpływać na rozwój 
naszego kraju, kształtować naszą przyszłość. 

Fundacja stara się angażować do działań społecznych już najmłodszych obywa-
teli. Wyrazem tych starań jest realizowany we współpracy ze szkołami od 2012 
roku projekt Młodzież i Filantropia. Inspiruje on uczniów gimnazjów i liceów 
do działania na rzecz ich lokalnych społeczności i uczy ich, jak skutecznie poma-
gać. Fundacja będzie rozszerzać działania skierowane do młodzieży, rozpoczyna-
jąc w następnym roku projekt YouthBank. Realizowany już w ponad dwudzie-
stu krajach, projekt ten w innowacyjny sposób inspiruje młodzież do działania 
i daje jej możliwość wywierania realnego wpływu na kształt swoich społeczności 
lokalnych.

Widzimy także, jak wielką radość czerpią osoby dorosłe z pracy na rzecz innych 
i jak wielką satysfakcję daje im praca wolontarystyczna. Staramy się więc promo-
wać ideę zaangażowania w sprawy społeczne wśród osób w każdym wieku i śro-
dowisku. W tym kontekście cieszy nas bardzo rosnące zaangażowanie społeczne 
pracowników i przyjaciół Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie. Dzię-
ki programowi składek pracowniczych (payroll), pracy społecznej, jak również 
wsparciu finansowemu klientów banku Fundusz Bankowo Zaangażowani Banku 
może finansować różnorodne inicjatywy lokalne i pomagać osobom w trudnej 
sytuacji życiowej.

Dziękujemy Państwu za życzliwość, zainteresowanie i wspieranie naszych przed-
sięwzięć. Serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy chcieliby 
razem z nami pomagać innym w sposób przemyślany i zaplanowany. Wspólnie 
postaramy się przekuć Wasz dar serca w społeczną inwestycję. 

Agnieszka Sawczuk
Przewodnicząca Zarządu Fundacji dla Polski 
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Celem Fundacji jest tworzenie i rozwój różnorodnych form działań społecznych, 
dzięki którym osoby prywatne oraz instytucje mogą realizować własne cele fi-
lantropijne. Fundacja prowadzi też własne programy, wspierając finansowo i me-
rytorycznie organizacje i instytucje, w szczególności przeciwdziałające ubóstwu 
i wykluczeniu społecznemu.  

Formy działania Fundacji

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
>>  Wspieranie osób indywidualnych w prowadzeniu działalności filantropijnej – w tym:

–  doradztwo filantropijne skierowane do osób rozpoczynających i pro-
wadzących własną działalność filantropijną;

–  pomoc w tworzeniu i zarządzaniu funduszami filantropijnymi (fundu-
sze realizują cele wyznaczone przez ich fundatorów, rolą Fundacji jest 
jak najlepsze administrowanie środkami i wykonywanie zadań określo-
nych w porozumieniu z założycielem funduszu);

–  wsparcie w tworzeniu i zarządzaniu fundacjami rodzinnymi; a także 
–  ułatwianie osobom mieszkającym za granicą wspieranie działań spo-

łecznych poprzez przekazywanie darowizn na rzecz organizacji po-
zarządowych i instytucji w Polsce, jak też osobom z Polski darowizn 
dla organizacji zagranicznych; Dzięki partnerstwu Fundacji z Transna-
tional Giving Europe osoby te mogą korzystać z ulg podatkowych we 
własnym kraju; 

>>  Wspieranie firm w prowadzeniu działalności filantropijnej – w tym: 
–  pomoc w tworzeniu i zarządzaniu funduszami filantropijnymi;
–  umożliwianie ich pracownikom włączania się w realizację ważnych 

społecznie celów poprzez program składek pracowniczych;

>>  Prowadzenie własnych programów mających na celu: przeciwdziałanie wyklu-
czeniu społecznemu, promocję filantropii, jak również wzmocnienie organiza-
cji pozarządowych.

Obszary zaangażowania Fundacji

W 2013 roku działania Fundacji i współpracujących z nią partnerów koncentro-
wały się w trzech podstawowych obszarach:
>>  promowania postaw filantropijnych w polskim społeczeństwie ze szczegól-

nym uwzględnieniem młodych obywateli;
>>  wzmacniania kompetencji społecznych i zawodowych młodzieży ze środowisk 

ubogich, zagrożonych marginalizacją;
>>  profesjonalizacji organizacji pozarządowych, szczególnie w zakresie zarządza-

nia finansami organizacji.

Zasady działania Fundacji

Fundacja rzetelnie realizuje wolę Fundatorów – osób i instytucji, które jej zaufały. 
Gwarantuje profesjonalizm i przejrzystość działań, publikując roczne raporty me-
rytoryczne i finansowe i szeroko informując o prowadzonych projektach. 

Fundacja jest sygnatariuszem Karty Zasad Działania Organizacji Pozarządowych. 
Jest także członkiem Forum Darczyńców, instytucji promującej społeczną wia-
rygodność organizacji, firm i instytucji przyznających dotacje na cele społeczne. 

Fundacja jest także polskim partnerem międzynarodowej sieci organizacji spo-
łecznych Transnational Giving Europe, umożliwiającej darczyńcom z krajów eu-
ropejskich przekazywanie darowizn za granicę z zachowaniem ulgi podatkowej 
w kraju zamieszkania.

Fundacja w liczbach w 2013 roku

Fundacja dla Polski powstała w roku 1990 jako przedstawicielstwo 
francuskiej fundacji Fondation de France dla wspomagania  
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.  
W roku 1997 została zarejestrowana jako niezależna,  
polska fundacja. Od roku 2004 posiada status organizacji  
pożytku publicznego. 

cele  i sposób działania 

1 652 302,10 zł

Przychody (w tym wpłaty 1% 24 069,19 zł)

38
darczyńców i Partnerów 

instytucjonalnych

8
Pracowników

2
wolontariuszy

1 377 071,96 zł

koszty
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Inicjatywy osób indywidualnych i instytucji realizowane 
przez Fundację dla Polski

Fundusz im. Edwarda J. Wende, utworzony przez rodzinę Wende, ma na celu 
krzewienie i podnoszenie kultury prawnej w Polsce (raz do roku przyznawana 
jest Nagroda im. Edwarda J. Wende).

Fundusz im. Małgorzaty Baczko i Piotra Zakrzewskiego, powstały z inicjatywy 
rodzin Baczko i Zakrzewskich, wspiera rozwój zawodowy młodych architektów 
i inżynierów budowlanych zainteresowanych proekologicznymi i energooszczęd-
nymi rozwiązaniami w dziedzinie budownictwa społeczno-publicznego (raz do 
roku przyznawana jest Nagroda im. Małgorzaty Baczko i Piotra Zakrzewskiego 
oraz stypendia dla młodych architektów i inżynierów budowlanych).

Fundusz Krzyś, utworzony przez anonimowego Fundatora, ma na celu poprawę 
warunków życia dzieci przebywających w państwowych Domach Dziecka w Pol-
sce oraz usprawnienie procesu adopcji dzieci w wieku do 3 lat.

Fundusz Bądźmy Solidarni, powołany przez firmę Aviva Commercial Union 
w celu pomocy agentom Aviva Commercial Union oraz członkom ich najbliższej 
rodziny w przypadku długotrwałej choroby lub wystąpienia zdarzenia losowego 
powodującego negatywne skutki dla zdrowia.

Fundusz Pamięci Haliny Mikołajskiej, powołany z inicjatywy osób prywatnych 
w celu budowania postaw odpowiedzialności obywatelskiej w polskim społeczeń-
stwie poprzez upamiętnienie postaci Haliny Mikołajskiej. 

Fundusz Bankowo Zaangażowani, utworzony z inicjatywy Zarządu i Pracow-
ników Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie w celu przeciwdziałania 
problemom społecznym, ochrony środowiska naturalnego oraz rozwoju kultury 
i sztuki, w szczególności na terenie Ciechanowa i północnego Mazowsza. 

Fundusz Złota Perła, utworzony przez osobę indywidualną w celu wspierania 
młodych, zdolnych osób oraz przedsięwzięć z dziedziny kultury, sztuki i nauki.

Programy Fundacji dla Polski

Program Dzieci Ulicy dający szansę młodzieży ze środowisk niezamożnych na 
lepsze życie oraz wzmacniający społeczne, edukacyjne i zawodowe kompetencje 
młodych ludzi i dający im szansę na znalezienie pracy lub kontynuację nauki.

Program Sprawne Organizacje Pozarządowe mający na celu rozwój kompetencji 
organizacji pozarządowych w zakresie zarządzania, w szczególności zarządzania 
finansowego oraz wzmocnienie ich wizerunku wśród darczyńców jako rzetelnych 
i wiarygodnych partnerów.

Program Filantropii Indywidualnej promujący postawy filantropijne osób indy-
widualnych w celu zwiększania ich zaangażowania w działania społeczne oraz 
zachęcania do prowadzenia własnej działalności filantropijnej.

Program Transnational Giving Europe (TGE) ułatwiający osobom mieszkającym 
zagranicą przekazywanie darowizn na rzecz organizacji pozarządowych i insty-
tucji w Polsce. Dzięki partnerstwu Fundacji z siecią europejskich fundacji i sto-
warzyszeń TGE osoby te mogą korzystać z ulg podatkowych we własnym kraju.
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Rada
Przewodnicząca
Maria Kotowska 
Towarzystwo Przyjaciół I SLO w Warszawie

Członkowie
Piotr Czarnowski 
FIRST Public Relations

Włodzimierz Grudziński
Związek Banków Polskich

Lidia Kuczmierowska
LK Konsulting

Mariusz Michalski 
Bank Gospodarstwa Krajowego

Karol Sachs  
Grupa Crédit Coopératif

Leszek Stafiej
Stafiej Partnerzy DKS sp. z o.o.

Mikołaj Staniszewski
Pruchniewicz Staniszewski Spółka Adwokacka

zarząd
Przewodnicząca Zarządu
Agnieszka Sawczuk
Fundacja dla Polski

Członkowie
Dorota Pieńkowska
PAFPIO Sp. z o. o.

Sevdalina Rukanova 
Europejskie Centrum Fundacji

zespół
Dyrektor Fundacji
Agnieszka Sawczuk

Program Dzieci Ulicy
Justyna Blinowska

Program Filantropii Indywidualnej
Agnieszka Sawczuk
Olga Janaszek-Serafin 

Program Sprawne Organizacje Pozarządowe
Edyta Podsiadło 
Beata Romaszko-Korzon
Rafał Bogacki

Fundusz im. Małgorzaty Baczko i Piotra Zakrzewskiego
Fundusz im. Edwarda J. Wende
Fundusz „Bądźmy Solidarni”
Fundusz Krzyś
Fundusz Pamięci Haliny Mikołajskiej
Fundusz Bankowo Zaangażowani
Fundusz Złota Perła
Zofia Pełczyńska 
Agata Krakowiak

Wolontariusze: 
Mariusz Dromlewski
Marta Zakielarz
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Media

>>  Adwokatura.pl
>>  Dziennik Gazeta Prawna
>>  Gazeta Bankowa
>>  Kancelaria.lex.pl
>>  Miesięcznik Finansowy BANK
>>  Palestra.pl
>>  Platine.pl
>>  Rzeczpospolita 
>>  Sukcespisanyszminka.pl

oraz osoby prywatne

Serdecznie dziękujemy wszystkim firmom, instytucjom, organizacjom i osobom 
prywatnym za okazane nam zaufanie, wsparcie i współpracę.

Firmy

>> Allianz Polska S.A.
>> Archicom Sp. z o.o.
>> Aviva Polska Sp. z o.o.
>> EY (Ernst & Young)
>> Gremi Business Communication Sp. z o.o.
>> ITCI International Tax Corporate & Investments Sp. z o.o.
>> Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy Sp. Kom.
>> Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie 
>> PAFPIO Sp. z o.o.
>> Presspublica Sp. z o.o.
>> Pruchniewicz, Staniszewski. Spółka Adwokacka
>> Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A.

oraz: 
>> pracownicy firmy Alcatel-Lucent Poland wspierający w ramach wolontariatu 
pracowniczego działania projektu „Lepszy start – Spełnione w działaniu” 
>> pracownicy Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie wspierający Fun-
dusz Bankowo Zaangażowani w ramach programu składek pracowniczych (pay-
roll) .

Instytucje

>>  Europejski Fundusz Społeczny
>> Fundacja PWC
>> Krajowa Izba Doradców Podatkowych
>> Mazowieckie Kuratorium Oświaty
>> Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
>> Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
>>  Naczelna Rada Adwokacka
>>  Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiki
>>  Wojewoda Mazowiecki
>>  Zarząd Terenów Publicznych

Fundacje i stowarzyszenia 

>>  Forum Darczyńców w Polsce
>>  Fundacja Alcatel-Lucent
>>  Praska Fundacja Nauki i Kultury im. Leona Koźmińskiego
>>  Stowarzyszenie Solidarność Francja-Polska
>>  Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe
>>  UniCredit Foundation

W 2013 r. w realizacji poszczególnych programów uczestniczyły: 

Partnerzy Fundacji
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Fundusz im. Małgorzaty Baczko i Piotra Zakrzewskiego

Celem Funduszu im. Małgorzaty Baczko i Piotra Zakrzewskiego jest upowszech-
nianie nowoczesnych rozwiązań architektonicznych w dziedzinach budownictwa 
społeczno-publicznego (szkoły, przedszkola, instytucje kulturalno-oświatowe, 
szpitale, budownictwo mieszkalne), renowacji starego budownictwa i jego ada-
ptacji na cele społeczne, rewaloryzacji blokowisk, a także popularyzacja stosowa-
nia proekologicznych materiałów i rozwiązań budowlanych oraz budownictwa 
energooszczędnego, wykorzystującego alternatywne źródła energii.

Nagrody, przyznawane co roku w drodze konkursu, umożliwiają młodym archi-
tektom i inżynierom budowlanym zainteresowanym wyżej określoną tematyką, 
dalsze kształcenie, doskonalenie umiejętności zawodowych i podnoszenie kwali-
fikacji w dziedzinie architektury, a także zapoznanie się z zagranicznymi rozwią-
zaniami w budownictwie społeczno-publicznym.

Jury Konkursu 
Stanisław Fiszer (Przewodniczący), Tadeusz Baczko, Michel Cova, Jacek Cybis, Ja-
nusz Pachowski, Karol Sachs, Andrzej Sowa, Krystyna Vinaver, Paweł Zakrzewski 
oraz Marta Grządziel (Laureatka 2000).

Patronat honorowy: 
Ambasador Francji w Polsce Pierre Buhler, Prezydent Warszawy Hanna Gron-
kiewicz-Waltz, Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Architektów Polskich 
Jerzy Grochulski oraz Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej 
prof. Stefan Wrona.

Patronat medialny: 
Miesięczniki „ARCHITEKTURA-murator”, „Architektura & Biznes”, „Gazeta Wy-
borcza” i „Gazeta Dom” oraz magazyn internetowy „Purpose — Przedsiębiorczość 
w Kulturze”.

Współorganizator wystawy pokonkursowej: Urząd Miasta Stołecznego Warsza-
wy, Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, Agora S.A.

 
Nagrody przyznane w 2012 roku

Nagroda główna 
>>  Andrzej Majcher za projekt „Trójkąt akademicki – adaptacja opuszczonego ko-

ścioła w Pisarzowicach na ośrodek wymiany myśli dla Poznania, Wrocławia 
oraz Łodzi” 

10 000 zł
wyróżnienie
>>   Grzegorz Ostrowski za projekt „Urząd Miasta w Piekarach Śląskich” 

3 000 zł

W zależności od woli Fundatora środki finansowe Funduszu mogą być przezna-
czane na różne programy stypendialne, nagrody, dotacje wspierające przedsię-
wzięcia kulturalne, społeczne, edukacyjne albo inne działania pożytku publicz-
nego, które uzna on za wartościowe. Charakter i skala zaangażowania Fundatora 
w realizację działań finansowanych przez  Fundusz zależy od jego indywidualnej 
decyzji. Fundacja prowadzi pełną administrację wszystkich funduszy, w której za-
kres wchodzą: księgowość, transfery pieniężne, rozliczenia i sprawozdawczość. 

Fundusz im. Edwarda J. Wende

Celem Funduszu im. Edwarda J. Wende jest krzewienie i podnoszenie kultury 
prawnej, promocja idei państwa prawa oraz polskiego i europejskiego dorobku 
prawnego poprzez przyznawanie nagrody prawnikom i osobom szczególnie za-
angażowanym w działalność publiczną. Nagrodę otrzymują osoby, które działają 
zgodnie z zasadami etyki zawodowej i profesjonalizmu, a w swojej działalności 
wyróżniły się odwagą cywilną i niezłomnością zasad oraz bezinteresownie działa-
ją na rzecz dobra publicznego.

Laureatem Nagrody edycji 2012 został Profesor Adam Daniel Rotfeld, wybitny 
politolog i dyplomata, b. Minister Spraw Zagranicznych RP.

Kapituła Nagrody 
Teresa Romer (Przewodnicząca), Władysław Bartoszewski, Czesław Bielecki, Jerzy 
Buzek, Krystyna Chrupkowa, George Dobry, Andrzej Kalwas, Leon Kieres, Witold 
Kulesza (laureat 2004), Marek Antoni Nowicki (laureat 2008), Jan Rokita (laureat 
2003), Stanisław Rymar, Marek Safjan (laureat 2006), ks. Jan Sikorski, ks. Zdzisław 
Tranda, Stanisław Waltoś (laureat 2009), Tomasz Wardyński, Agnieszka Wende-
-Wünsche, Małgorzata Wende, Jakub Wende, Piotr Wende, Tadeusz Wolfowicz, 
Jacek Taylor (laureat 2007), Andrzej Zoll oraz Przedstawiciel Fundacji dla Polski.

Patronat medialny 
Dziennik „Rzeczpospolita” oraz jego Wydawca Presspublica Sp. z o.o.

Nagroda im. Edwarda J. Wende: 15 000 zł

Fundusze filantropijne tworzone przy Fundacji to możliwość 
realizacji ważnych i indywidualnie określanych celów społecznych, 
bez konieczności angażowania własnych sił i środków na kosztowną 
i rozbudowaną administrację. 
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wyróżnienie tiSE
>>  Zuzanna Cichocka za projekt „PODMOŚCIA, czyli adaptacja terenów zdegra-

dowanych na nowe przestrzenie publiczne na przykładzie pasa obszaru pod 
trasami szybkiego ruchu w Warszawie” 

3 500 zł
>>  Katarzyna Burny za projekt „Ostatni falowiec. Struktura integrująca tkankę 

osiedla Przymorze w Gdańsku” 

3 500 zł

Fundusz Krzyś

Fundusz Krzyś ma na celu poprawę warunków życia dzieci przebywających w do-
mach dziecka. Cel ten jest realizowany poprzez pozyskiwanie środków pienięż-
nych i przekazywanie ich domom dziecka na działania, na które nie wystarcza 
pieniędzy ze środków publicznych. To wsparcie ma poprawić jakość świadczonej 
opieki, stworzyć lepsze warunki rozwoju, a także zwiększyć poczucie bezpieczeń-
stwa i godności małego człowieka. Obecnie działania Funduszu koncentrują się 
na usprawnianiu opieki w domach małych dzieci nad dziećmi do 3 lat, poprzez 
wsparcie finansowe placówek opiekuńczych.

Fundusz Krzyś jest zasilany z wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycz-
nych oraz darowizn od osób prywatnych i instytucji.

W 2012 roku Fundacja przekazała na rzecz Ośrodka Dziecka i Rodziny w Krzyżu 
Wlkp. kwotę 513 zł jako dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego na rzecz 
wychowanki tego ośrodka.

Fundusz „Bądźmy Solidarni” 

Celem Funduszu jest udzielanie pomocy agentom Aviva Commercial Union oraz 
członkom ich najbliższych rodzin w przypadku długotrwałej choroby lub wystą-
pienia zdarzenia losowego powodującego negatywne skutki dla zdrowia. Fundusz 
finansowany jest ze środków przekazywanych przez Agentów oraz firmę Aviva 
Commercial Union. 

W roku 2012 Fundusz udzielił wsparcia czterdziestu osobom.

Rada Funduszu 
Jacek Altrych, Anna Bujewicz, Elżbieta Nowak-Ferdhus (Przewodnicząca), Zdzisław 
Drążek, Wanda Ochmańska, Monika Paprocka oraz Przedstawiciel Fundacji dla Polski.

Wsparcie finansowe Funduszu: 350 500,00 zł 

Fundusz Pamięci Haliny Mikołajskiej

Celem Funduszu utworzonego w listopadzie 2010 roku jest budowanie postaw 
odpowiedzialności obywatelskiej w polskim społeczeństwie poprzez upamiętnie-
nie postaci Haliny Mikołajskiej, słynnej aktorki drugiej połowy XX w., która połą-
czyła w sobie wielki artystyczny talent, cywilną odwagę i obywatelską postawę. 
Działania Funduszu zwieńczyło ufundowanie pomnika Haliny Mikołajskiej.

Uroczyste odsłonięcie pomnika w Parku im. Rydza Śmigłego w Warszawie nastą-
piło 4 czerwca 2012 r. Odsłonięcia dokonał Prezydent RP Bronisław Komorowski 
w towarzystwie Pani Danuty Szaflarskiej.

Fundusz tworzą środki pieniężne uzyskane z darowizn dokonywanych przez Fun-
datora, przychodów z majątku Funduszu oraz darowizn od osób indywidualnych   
i instytucji. 

Fundusz Bankowo Zaangażowani

Celem Funduszu utworzonego w czerwcu 2012 r. z inicjatywy Zarządu i Pra-
cowników Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie jest przeciwdziałanie 
problemom społecznym, ochrona środowiska naturalnego oraz rozwój kultury 
i sztuki. W ramach Funduszu pracownicy Banku mogą wspierać wartościowe ini-
cjatywy lokalnych organizacji społecznych oraz pomagać najbardziej potrzebują-
cym mieszkańcom Ciechanowa i okolic.

Fundusz tworzą środki pieniężne przekazywane przez Fundatora oraz pracowni-
ków Banku. 

W listopadzie 2012 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Kapituły Funduszu, w trak-
cie którego podjęto decyzję o przekazaniu pięciu darowizn na łączną kwotę 
5 000 zł. Darowizny otrzymało troje dzieci z ciężkimi schorzeniami z terenu Płoń-
ska i Mławy, Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie, a także sfinan-
sowane zostało przygotowanie Szlachetnej Paczki dla starszej samotnej osoby 
mieszkającej w Ciechanowie.

Fundusz Złota Perła

Celem Funduszu  utworzonego w czerwcu 2012 r. przez osobę indywidualną jest 
wspieranie młodych, zdolnych osób oraz przedsięwzięć z dziedziny kultury, sztu-
ki i nauki. Pierwsze działania Funduszu będą miały miejsce w 2013 r.
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program dzieci ulicy
Celem Programu jest poprawa sytuacji życiowej dzieci i młodzieży ze środowisk 
niezamożnych, wzmacnianie społecznych, edukacyjnych oraz zawodowych kom-
petencji młodych ludzi, jak również podnoszenie kwalifikacji przedstawicieli or-
ganizacji pozarządowych z nimi pracujących. 

1. Projekt „Zacznij liczyć – na siebie!”

W 2013 r. Fundacja kontynuowała realizację dwuletniego projektu finansowane-
go przez UniCredit Foundation. Celem projektu było wprowadzenie jakościowej 
zmiany w życiu młodych osób pochodzących ze środowisk zagrożonych wyklu-
czeniem, tak aby zyskały one nowe szanse – stały się bardziej świadome własnych 
praw, odkryły swój potencjał i posiadane kompetencje oraz poczuły się bardziej 
wartościowe, co w konsekwencji pozwoli im żyć w bardziej dostatni i bezpieczny 
sposób. 
W II edycji projektu udział wzięły lokalne organizacje społeczne z Mazowsza 
i Małopolski. 

Szkolenia i warsztaty
W ramach projektu młodzież z Ostrołęki oraz z Kęt i Brzeszczy (łącznie 25 osób 
w wieku 16-22 lata) uczestniczyła w cyklu szkoleń „Plan dla zmian”, mającym 
na celu opracowanie realnych planów poprawy jej sytuacji życiowej. Wzięła rów-
nież udział w warsztatach wspierających ją w wybraniu najlepszej ścieżki rozwo-
ju, efektywnego poszukiwania pracy, a także zarządzania osobistymi finansami 
(w tym budżetu domowego, planowania finansowego i oszczędzania). 

Stypendia
Uczestnicy projektu ubiegali się o środki na realizację swoich planów związanych 
z zatrudnieniem lub edukacją. Komisja Stypendialna Programu przyznała stypen-
dia 21 osobom na łączną kwotę 20 055 zł. Stypendia zostały przeznaczone na 
dofinansowanie różnego rodzaju kursów dokształcających (m.in.: kursu prawa 
jazdy, kursu dla sprzedawców, kursu językowego) oraz na zakup sprzętu przy-
datnego w nauce, rozpoczęciu pracy zawodowej czy rozwijaniu talentów (m.in. 
aparatów fotograficznych, akcesoriów fryzjerskich, gitary).

Kluby młodzieżowe
Ponadto w ramach projektu odbywały się spotkania klubowe, w trakcie których 
młodzież mogła otwarcie rozmawiać na ważne dla niej tematy. W spotkaniach  
brali udział zaproszeni goście – lokalni artyści, psycholodzy, lekarze. Spotkania 
służyły też wypracowaniu planów życiowych młodzieży, pomocy w przygotowa-
niu wniosków stypendialnych. W klubach uczestniczyli też jako wolontariusze 
przedstawiciele lokalnych oddziałów Banku Pekao SA, którzy dzielili się z mło-
dzieżą swoim doświadczeniem i pasjami.

Poradnik „Moje Finanse”
Na bazie doświadczeń pracy z młodzieżą opracowano scenariusze warsztatów 
„Moje Finanse” adresowane do opiekunów młodzieży dotyczących zarządzania 
osobistymi finansami. Scenariusze te zredagowane w formie poradnika zostały 
udostępnione organizacjom pozarządowym pracującym z młodzieżą z trudnych 
środowisk. 

Budżet projektu (2012-2014): 
100 000 EUR, finansowany ze środków UniCredit Foundation

Partnerzy projektu: 
Ostrołęckie Centrum Kultury we współpracy ze Stowarzyszeniem Podwórkowe 
Anioły z Radomia oraz Fundacja Pomocy Społecznej w Brzeszczach we współpra-
cy z Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą w Kętach (Małopolska). 

2. Projekt „Lepszy start – spełnione w działaniu”

W 2013 r. Fundacja realizowała rozpoczętą w 2012 r. kolejną edycję projektu „Lep-
szy start – spełnione w działaniu”. Jego celem jest wzmocnienie społecznych, 
edukacyjnych oraz zawodowych kompetencji młodych kobiet (w wieku 16-22 
lata) ze środowisk niezamożnych i zagrożonych marginalizacją społeczną, a tak-
że wzmocnienie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych pracują-
cych z młodzieżą. Projekt realizowany był w Bydgoszczy we współpracy z lokalny-
mi organizacjami pozarządowymi. Wzięło w nim udział 15 dziewcząt z trudnych 
środowisk, które nie znajdują w swoich rodzinach wystarczającego oparcia w ich 
dalszym rozwoju. 

Projekt miał charakter kompleksowego wsparcia prowadzonego w formie szko-
leń i warsztatów ułatwiających start w dorosłe życie społeczne i zawodowe, jak 
również spotkań nieformalnych tzw. Klubów Kobiet. Uczestniczki projektu mo-
gły również ubiegać się o stypendia mające na celu ułatwienie im podjęcia pracy 
lub kontynuacji edukacji.

Szkolenia i warsztaty
Dziewczęta wzięły udział w szkoleniach i warsztatach rozwijających kreatywność, 
wzmacniających potencjał, a także poszerzających ich wiedzę z zakresu zarządza-
nia osobistymi finansami, rynku pracy. Miały również możliwość uczestniczenia 
w indywidualnych zajęciach z doradcą zawodowym.  

Fundacja prowadzi programy mające na celu wzmocnienie i rozwój 
społeczeństwa obywatelskiego. Programy te koncentrują się w 
szczególności na przeciwdziałaniu marginalizacji społecznej dzieci 
i młodzieży oraz młodych kobiet, wzmacnianiu i profesjonalizacji 
organizacji pozarządowych, jak też na propagowaniu w 
społeczeństwie postaw filantropijnych. 
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Kluby Kobiet
Uczestnictwo w Klubach stwarzało dziewczętom przestrzeń do otwartej rozmo-
wy na interesujące je tematy, jak m.in. ochrona zdrowia lub zagadnienia przy-
datne na rynku pracy. W spotkaniach uczestniczyli pracownicy-wolontariusze 
bydgoskiego oddziału firmy Alcatel Lucent, którzy służyli dziewczętom swoim 
doświadczeniem i radą. 

Stypendia
W konkursie stypendialnym udział wzięło 14 uczestniczek. Ostatecznie przyzna-
no stypendia 12 dziewczętom na łączną kwotę 17 150 zł. Zostały one przezna-
czone na dofinansowanie różnego rodzaju kursów dokształcających (m.in.: kursu 
prawa jazdy i kursu florystycznego) lub na zakup sprzętu przydatnego w nauce, 
rozpoczęciu pracy zawodowej czy rozwijaniu własnych pasji, takiego jak laptop, 
aparat fotograficzny czy akcesoria fryzjerskie. 

W ramach projektu został również nakręcony krótki film podsumowujący zreali-
zowane działania i przedstawiający, w jaki sposób udział w projekcie wpłynął na 
życie i dalsze plany dziewcząt. 

Budżet projektu (2012-2013): 
50 000 USD, współfinansowany ze środków Alcatel-Lucent Foundation

Partnerzy projektu: 
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kobiet „Gineka” oraz Stowarzyszenie „Podaj 
Rękę” z Bydgoszczy, bydgoski oddział firmy Alcatel–Lucent. 

program  
„Sprawne organizacje 
pozarządowe”
Celem Programu Sprawne Organizacje Pozarządowe jest rozwój kompetencji or-
ganizacji pozarządowych w zakresie zarządzania, w szczególności zarządzania 
finansowego oraz wzmocnienie ich wizerunku wśród darczyńców i innych insty-
tucji z nimi współpracujących jako partnerów rzetelnych i wiarygodnych.

Projekt „Akademia zarządzania finansami NGO”

W 2013 r. kontynuowana była realizacja rozpoczętego w 2012 r. projektu „Akade-
mia zarządzania finansami NGO”. Jego celem było podniesienie kwalifikacji orga-
nizacji pozarządowych w dziedzinie efektywnego zarządzania finansowego. 

Projekt adresowany był do przedstawicieli 32 organizacji pozarządowych – człon-
ków organów zarządczych i nadzorczych, a także - koordynatorów projektów. 
Projekt swoimi działaniami objął łącznie około 150 osób. 

Szkolenia
Szkolenia z zakresu zarządzania finansowego dla zarządzających organizacjami 
prowadzone były na dwóch poziomach zaawansowania i obejmowały m.in. na-
stępujące tematy: funkcje i podział odpowiedzialności i kompetencji w organach 
zarządczych i nadzorczych organizacji pozarządowych, monitoring płynności fi-
nansowej jako element efektywnego zarządzania finansami, podstawy księgowo-
ści dla zarządzających finansami, jak również - podstawy działalności odpłatnej 
i gospodarczej w organizacjach pozarządowych. 

Doradztwo i coaching
Uczestnicy mieli również możliwość skorzystania z  indywidualnego doradz-
twa w zakresie zarządzania finansowego, księgowości, fundraisingu i sprzedaży. 
W ramach doradztwa przeprowadzono badania jakości zarządzania w 31 organi-
zacjach, na podstawie których przygotowano zalecenia mające na celu uspraw-
nienie zarządzania finansowego. 4 wybrane organizacje uczestniczyły także w co-
achingu, którego celem było wsparcie organizacji w rozpoczęciu i prowadzeniu 
działalności odpłatnej i gospodarczej. 

Współpraca z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES)
W celu wymiany doświadczeń w zakresie edukacji i doradztwa finansowego 
w 2013 r. kontynuowano współpracę z Regionalnym Centrum Ekonomii Społecz-
nej przy Pomorskiej Fundacji Rozwoju Kultury i Sztuki z Torunia. W ramach part-
nerstwa powstała publikacja „Finanse a przedsiębiorczość społeczna. Podręcznik 
dla trenerów wzmacniających kompetencje PES”. Jej promocja odbyła się podczas 
Konferencji dla Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Badanie standardów zarządzania finansami w NGO
Dla zweryfikowania stanu zarządzania finansami w organizacjach pozarządo-
wych i zasadności prowadzanych w ramach projektu szkoleń przeprowadzone 
zostało badanie standardów finansowych we wszystkich organizacjach. Rezultaty 
badania zostały opracowane w formie publikacji: „Badanie standardów zarządza-
nia finansami w NGO”.

Prowadzenie portalu www.finanse-ngo.pl
W ramach realizacji projektu prowadzony był portal www.finanse-ngo.pl. W okre-
sie trwania projektu (styczeń 2012 - czerwiec 2013) odnotowano blisko 16 tysięcy 
odwiedzin portalu, z czego ponad 62 % stanowili nowi użytkownicy.

Budżet projektu: 
966 153 PLN (2012–2013 r.), współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego.

Partner projektu: 
PAFPIO Sp. z o. o.
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Projekt „Drogowskaz dla NGO. Profesjonalizacja Trzeciego 
Sektora poprzez wypracowanie i upowszechnienie zasad 
zarządzania finansowego”

Celem rozpoczętego w lutym 2013 r. projektu „Drogowskaz dla NGO” jest wzrost 
potencjału III sektora poprzez wypracowanie i upowszechnienie standardów fi-
nansowych dla aktywnych organizacji pozarządowych, zapewniającego wysoką 
jakość realizacji zadań publicznych.

W 2013 r. w ramach projektu zostały zrealizowane następujące działania:

Szkolenia i doradztwo
Przeprowadzono cykl szkoleń dla przedstawicieli 8 organizacji pozarządowych 
obejmujący takie tematy jak: zasady współpracy z księgowością NGO, sprawoz-
danie finansowe a ocena kondycji NGO oraz  zarządzanie środkami publicznymi 
w NGO. Organizacje wypracowujące indywidualne plany wdrażania zasad zarzą-
dzania finansami skorzystały także z doradztwa specjalistów z zakresu rachunko-
wości oraz sprawozdawczości finansowej organizacji. 

Przegląd ksiąg rachunkowych 
W celu zdiagnozowania stosowania zasad zarządzania finansowego we wszyst-
kich organizacjach przeprowadzono przegląd ksiąg rachunkowych. Drugi porów-
nawczy przegląd ksiąg miał miejsce w końcowej fazie  realizacji projektu. Dzięki 
temu organizacje mogły przekonać się,  jak dzięki doradztwu poprawiła się jakość 
współpracy z księgowością, co przełożyło się na wyższą ocenę dostarczonych 
sprawozdań. 

Wypracowanie standardów zarządzania finansowego 
Jednym z ważniejszych instrumentów projektu było wypracowywanie przez 
samych uczestników standardów zarządzania finansowego w obszarach: plano-
wania i monitoringu finansów, rachunkowości zarządczej, sprawozdawczości fi-
nansowej, kontroli i audytu oraz pozyskiwania środków na działalność. Wypraco-
wane standardy zarządzania finansowego będą w kolejnym roku upowszechniane 
wśród innych organizacji działających w ich regionie lub w podobnej branży.

Budżet projektu: 
782 300 PLN (2013–2014 r.), współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego.

Partnerzy projektu: 
PAFPIO Sp. z o. o. i Fundacja PWC

program Filantropii 
indywidualnej
Celem Programu jest promowanie w społeczeństwie postaw filantropijnych 
i zwiększenie zaangażowania osób indywidualnych w działania społeczne oraz 
zachęcanie ich do prowadzenia własnej działalności filantropijnej.

W 2013 roku działania Programu koncentrowały się w szczególności na realiza-
cji projektu „Młodzież i filantropia” przy jednoczesnym upowszechnianiu wie-
dzy o filantropii oraz możliwościach i sposobach angażowania się w działalność 
filantropijną. 

Upowszechnianie wiedzy o filantropii
Wiedza na temat filantropii oraz narzędzi pozwalających na efektywne działania 
filantropijne propagowana była w trakcie konferencji i spotkań branży finansowej 
oraz sektora organizacji pozarządowych, jak również poprzez liczne publikacje 
i wystąpienia medialne. W prasie branżowej i life-stylowej oraz w Internecie uka-
zywały się sukcesywnie materiały autorstwa Fundacji dotyczące różnych aspek-
tów filantropii i przykładów działań filantropijnych, w tym m.in. w kwartalniku 
Krajowej Izby Doradców Podatkowych, na stronach internetowych Noble Con-
cierge, na łamach Dziennika Gazeta Prawna, jak również dwumiesięcznika Głos 
Banków Spółdzielczych.  

Projekt „Młodzież i filantropia”

Celem projektu „Młodzież i filantropia” jest angażowanie uczniów szkół gimna-
zjalnych i liceów do działania na rzecz ich społeczności lokalnych. Projekt inspi-
ruje młodych ludzi do podejmowania istotnych i potrzebnych działań na rzecz 
społeczności lokalnych. Podczas realizacji projektu uczniowie zdobywają umie-
jętności przydatne w dalszej nauce i dorosłym życiu, takie jak praca w zespole, 
zbieranie i analizowanie informacji, wystąpienia publiczne oraz przygotowywanie 
prezentacji. Uczniowie mają też szansę pozyskania dotacji dla lokalnych organi-
zacji społecznych.

W  2013 r. kontynuowana była realizacja rozpoczętej w 2012 r. II edycji projektu  
„Młodzież i filantropia”. Wzięło w niej udział blisko 400 uczniów i 20 nauczycie-
li z 10 szkół na Mazowszu (gimnazja i licea), którzy włączyli się w działalność 
blisko 100 lokalnych organizacji pozarządowych. Zwieńczeniem projektu w każ-
dej ze szkół było zorganizowanie Wielkiego Finału, w trakcie którego zespoły 
uczniów prezentowały działalność wybranych organizacji społecznych. Finały te 
stały się ważnymi lokalnymi wydarzeniami z udziałem władz lokalnych, przed-
stawicieli różnych instytucji oraz mediów. Podczas wszystkich finałów uczniowie 
zaprezentowali łącznie 58 lokalnych organizacji. Dzięki zaangażowaniu uczniów 
środki na realizację działań statutowych otrzymały: Stowarzyszenie „Koniczyn-
ka” na rzecz Dzieci z Niepełnosprawnością Umysłową z Mińska Mazowieckiego, 
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Stowarzyszenie PSYCHOART z Ciechanowa, Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Mło-
dzieży Gminy Kosów Lacki, Grójecki Klub Sportowy „Mazowsze”, Stowarzyszenie 
Hospicyjno–Paliatywne „Hospicjum Płockie”, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom 
i Młodzieży „KAI KAIROS” z Płocka, Fundacja Św. Jana Jerozolimskiego z Warsza-
wy, Hospicjum Królowej Apostołów z Radomia oraz Pułtuskie Wodne Ochotnicze 
Pogotowie Ratunkowe.

Wydarzeniem podsumowującym drugą edycję projektu była gala zorganizowana 
13 czerwca 2013 r. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie. W uro-
czystości udział wzięli wszyscy laureaci Wielkich Finałów wraz z nauczycielami 
i dyrektorami szkół, jak również Wicewojewoda Mazowiecki, Mazowiecki Kurator 
Oświaty oraz Dyrektor Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli.

Partnerzy merytoryczni: 
Wojewoda Mazowiecki, Mazowieckie Kuratorium Oświaty i  Mazowieckie Samo-
rządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli (MSCDN). 

Partnerzy finansowi: 
Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie, Praska Fundacja Nauki i Kultury im. 
Leona Koźmińskiego, Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA, 
Pruchniewicz Staniszewski Spółka Adwokacka. 

Projekt YouthBank

Na bazie doświadczeń projektu „Młodzież i Filantropia” oraz w oparciu o sukces 
realizowanego już w ponad dwudziestu krajach projektu YouthBank” Fundacja 
planuje uruchomienie w 2014 r. pilotażu polskiej edycji tego przedsięwzięcia. Jego 
celem jest pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz wyposażenie młodzieży 
w umiejętności i narzędzia do inicjowania oraz realizacji własnych pomysłów na 
rzecz społeczności lokalnych. Projekt uczy pracy zespołowej, wzmacnia w mło-
dych poczucia wartości, kształtuje przekonanie o sile sprawczej własnych działań. 
Daje możliwość wywarcia realnego wpływu na kształt społeczności lokalnej. Pro-
jekt realizowany będzie na Mazowszu.

program 
transnational  
Giving Europe
Trasnational Giving Europe (TGE) jest to sieć współpracujących ze sobą europej-
skich fundacji i stowarzyszeń, które pośredniczą w międzynarodowym przekazy-
waniu darowizn od osób fizycznych i przedsiębiorstw. Beneficjentami darowizn 
mogą być państwowe i prywatne instytucje realizujące przedsięwzięcia o charak-
terze społecznym. 

Partnerstwo TGE tworzą organizacje z następujących krajów: Belgia, Bułgaria, 
Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Polska, Rumunia, 
Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Węgry, Wielka Brytania i Włochy. Od 2006 roku 
TGE reprezentowana jest w Polsce przez Fundację dla Polski. 

Program jest korzystny tak dla obdarowywanych organizacji, jak i darczyńców. 
Organizacje mają możliwość otrzymania darowizn z zagranicy na bieżącą i przy-
szłą działalność programową, zakup eksponatów, odzyskanie utraconych zbio-
rów, wyposażenie kadry i pomieszczeń w nowoczesny sprzęt, rewitalizacje bu-
dynków czy na realizację innych celów statutowych. Darczyńcy natomiast mogą 
wspierać przedsięwzięcia społeczne z dowolnej dziedziny, np. kultury, sztuki, 
edukacji, sportu, pomocy społecznej. Darczyńcy mają możliwość wspierania in-
stytucji w wybranym  kraju europejskim, przy czym przekazane  za pośrednic-
twem organizacji partnerskiej TGE  darowizny przynosi im takie same korzyści 
podatkowe, jak w przypadku wspierania instytucji w ich kraju zamieszkania. 

Wartość przekazanych darowizn w 2013 roku w ramach TGE w całej Europie 
wyniosła ponad 35 mln zł.  
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AKTYWA                    31.12.2013

A AKTYWA TRWAŁE 727,18
I Wartości niematerialne i prawne 0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe 1 350,48
III Należności długoterminowe 0,00
IV Inwestycje długoterminowe 0,00
V Długoterminowe rozliczenia okresowe 0,00

B AKTYWA OBROTOWE 2 206 473,00
I Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych  
II Należności krótkoterminowe 16 643,55

1. Należności od pozostałych jednostek 16 643,55
III Inwestycje krótkoterminowe 2 189 829,45

1. Środki pieniężne 2 189 829,45
2. Pozostałe  aktywa finansowe  

IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

  AKTYWA RAZEM 2 207 200,18

PASYWA 31.12.2013

A FUNDUSZE WŁASNE 341 095,59
I Fundusz statutowy 71 969,00
II Fundusz z aktualizacji wyceny  
III Wynik finansowy netto z rok obrotowy 269 126,59

1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) 269 126,59
2. Nadwyżka kosztów nad przychodami  (wielkość ujemna)  

B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY 1 866 104,59
I Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek  
II Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 1 812 065,21

1. Kredyty i pożyczki                                0,00
2. Inne zobowiązania 128 457,35
3. Fundusze specjalne 1 683 607,86

III Rezerwy na zobowiązania  
IV Rozliczenia międzyokresowe 54 039,38
1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów 54 039,38

  PASYWA RAZEM 2 207 200,18

Sprawozdanie finansowe 

Bilans 

Bilans sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 15.11.2001 r. (Dz. U. Nr 137, poz. 1539)

Rachunek wyników 

Rachunek zysków i strat sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 2 do
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.11.2001 r. (Dz. U. Nr 137, poz. 1539)

  RACHUNEK WYNIKóW           31.12.2013

A Przychody z działalności statutowej 1 644 599,58
 I Składki brutto określone statutem 0,00

 II Inne przychody określone statutem

B Koszty realizacji zadań statutowych 1 338 549,77

C Wynik finansowy na działalności statutowej (A-B) 306 049,81

D Koszty administracyjne: 32 478,74
1. Zużycie materiałów i energii –

2. Usługi obce 1 027,35

3. Podatki i opłaty 2 101,00

4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 28 436,81

5. Amortyzacja 623,30

6. Pozostałe 290,28

E Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G) 3 894,01

F Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H) 6 043,45

G Przychody finansowe 3 808,51

H Koszty finansowe 6 103,55

I Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub 
ujemna) (C-D+E-F+G-H)

269 126,59

J Zyski i straty nadzwyczajne:                                                0,00
I Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia 0,00

II Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna 0,00

K Wynik finansowy ogółem 269 126,59
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