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Wraz z naszym partnerem Street Kids International promowaliśmy sku-

teczne rozwiązania w pracy z dziećmi ulicy podczas dwóch kolejnych ECCO 

Walkathonów. Z satysfakcją mogę powiedzieć, że podczas tych spotkań,  

w których uczestniczyło ponad 20 000 osób, zebrano na rzecz Programu  

blisko 210 000 zł. 

Podobnie konferencja „Bądź częścią ich sukcesu. Jak skutecznie pomagać 

dzieciom ulicy?” służyła wymianie doświadczeń w zakresie wypracowania 

odpowiedniego poziomu w pracy z młodzieżą, a także początkiem dyskusji 

na temat jakości i standardów pracy w organizacjach pracujących z tą grupą. 

Kontynuacją tego wątku będzie realizowany w tym roku projekt poświęcony 

podnoszeniu jakości zarządzania w organizacjach pracujących z dziećmi ulicy. 

Działania te nie byłyby możliwe bez Państwa wsparcia. Dlatego też pragnę 

gorąco za to zaangażowanie podziękować, mając nadzieję, że i w kolejnych 

latach obdarzą Państwo Fundację swoim zaufaniem. Przecież razem możemy 

więcej.

Paweł Rozwadowski

Przewodniczący Rady Fundacji dla Polski

Szanowni Państwo, 
Drodzy Przyjaciele Fundacji dla Polski,

Dobroczynność, działalność charytatywna, filantropia – to słowa, które sły-

szymy najczęściej, gdy mowa jest o pomaganiu innym. A pomagać wbrew 

pozorom nie jest łatwo. Nie wystarczy po prostu przekazać pieniądze. Nic 

więc w tym dziwnego, że nie każdy wie komu, ile, na jaki cel i w jaki sposób je 

przekazać, żeby wspierać działania potrzebne, wartościowe, skuteczne.

Dlatego od początku działalności Fundacji wspieramy osoby prywatne  

i instytucje w pomaganiu innym. Pomagamy w założeniu i zarządzaniu fundu-

szami filantropijnymi, które wspierają wybrany przez fundatora cel społeczny.  

W ubiegłym roku w ramach funduszy przekazaliśmy w formie stypendiów 

bądź nagród ponad 200 000 zł. W najbliższej przyszłości chcemy zaofero-

wać jeszcze inne możliwości wspierania działań społecznych, tak by darczyńcy 

mogli wybrać taką formę działań, która najbardziej odpowiada ich zaintereso-

waniom i możliwościom.

Nasza pomoc wychodzi także poza granice Polski – staramy się ułatwiać  

osobom mieszkającym zagranicą, a także firmom przekazywanie darowizn na 

rzecz polskich organizacji pozarządowych i instytucji realizujących przedsię-

wzięcia o charakterze społecznym. Dzięki partnerstwu Fundacji z Transnational 

Giving Europe mogą one korzystać z ulg podatkowych we własnym kraju  

z tytułu przekazanej darowizny.

Jednocześnie w minionym roku kontynuowaliśmy nasze działania służące 

wspieraniu dzieci i młodzieży ze środowisk ubogich, zwiększając ich szanse 

na lepszy start w dorosłość i umiejętności w radzeniu sobie z codziennymi 

wyzwaniami, takimi jak wybór wykształcenia, znalezienie pracy, zarządzanie 

budżetem domowym, oszczędzanie. W tym roku dodatkowo zamierzamy 

dać tym osobom realną szansę sprawdzenia nabytych umiejętności w prak-

tyce, uruchamiając, w ramach Programu Dzieci Ulicy, Fundusz Stypendialny 

„Ekonomia na Ulicy”. 
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O FUNDACJI

Fundacja dla Polski powstała w roku 1990 jako przedstawicielstwo francus-

kiej fundacji Fondation de France dla wspomagania rozwoju społeczeństwa 

obywatelskiego. W roku 1997 została zarejestrowana jako niezależna, polska 

fundacja. Od roku 2004 posiada status organizacji pożytku publicznego.

Cele Fundacji

Celem Fundacji jest tworzenie i rozwój różnorodnych form działań społecz-

nych, dzięki którym osoby prywatne oraz instytucje mogą realizować własne 

cele filantropijne. Fundacja poszukuje innowacyjnych projektów i skutecznych 

narzędzi rozwiązywania problemów społecznych. 

Formy działania Fundacji

Fundacja realizuje cele społeczne poprzez:

  Prowadzenie funduszy filantropijnych, które zostały jej przekazane przez 

osoby prywatne lub instytucje. Fundusze realizują cele wyznaczone przez 

ich fundatorów, rolą fundacji jest jak najlepsze administrowanie środkami  

i wykonywanie zadań określonych w porozumieniu z założycielem funduszu. 

Ponadto Fundacja współpracuje z firmami, umożliwiając ich pracownikom 

włączanie się w realizację ważnych społecznie celów poprzez system składek 

pracowniczych. 

Fundacja ułatwia też osobom mieszkającym zagranicą przekazywanie 

darowizn na rzecz organizacji pozarządowych i instytucji w Polsce. Dzięki 

partnerstwu Fundacji z Transnational Giving Europe osoby te mogą korzy-

stać z ulg podatkowych we własnym kraju.

  Prowadzenie programów autorskich, których głównym celem jest prze-

ciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i integracja grup zagrożonych 

marginalizacją, a także wspieranie potencjału ekonomiczno-społecznego 

różnych regionów Polski.

Obszary zaangażowania Fundacji

W 2008 roku działania Fundacji i współpracujących z nią partnerów koncen-

trowały się w czterech podstawowych obszarach:

Integracja grup zagrożonych marginalizacją

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych niezbędnych na rynku pracy

Wspieranie zrównoważonego rozwoju i wyrównywanie potencjału 
społeczno-ekonomicznego poszczególnych regionów Polski

Kształtowanie postaw odpowiedzialności w życiu publicznym

Zasady Fundacji

Fundacja rzetelnie realizuje wolę Fundatorów – osób i instytucji, które jej zaufały. 

Gwarantuje profesjonalizm i przejrzystość działań – każdego roku Fundacja 

publikuje swój raport merytoryczny i finansowy. 

Fundacja jest sygnatariuszem Karty Zasad Działania Organizacji Pozarządowych. 

Jest także członkiem Forum Darczyńców, instytucji promującej społeczną wiary-

godność organizacji, firm i instytucji przyznających dotacje na cele społeczne.

Fundacja w liczbach w roku 2008

donatorów i partnerów instytucjonalnych 72

darczyńców indywidualnych 20

pracowników 7

wolontariuszy 6

wPływy 1 582 572 zł

wyDATkI 1 050 337 zł
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Inicjatywy osób prywatnych i instytucji realizowane 
przez Fundację dla Polski

Polsko-Francuski Fundusz współpracy, powstały z inicjatywy Ambasady 

Francji w Polsce i we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP, 

ma na celu pogłębianie współpracy między Polską i Francją w dziedzinie 

kształcenia zawodowego (kilkakrotnie w ciągu roku przyznawane są stypen-

dia edukacyjne dla pracowników, uczniów, studentów i absolwentów szkół  

z Polski i Francji).

Fundusz im. Edwarda J. wende, stworzony przez rodzinę Wende, ma na 

celu krzewienie i podnoszenie kultury prawnej w Polsce (raz do roku przyzna-

wana jest Nagroda im. Edwarda J. Wende).

Fundusz im. Małgorzaty Baczko i Piotra Zakrzewskiego, powstały z ini-

cjatywy rodzin Baczko i Zakrzewskich, wspiera rozwój zawodowy młodych 

architektów i inżynierów budowlanych zainteresowanych proekologicznymi 

i energooszczędnymi 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, stworzony przez anonimowego Fundatora, ma na celu 

poprawę warunków życia dzieci przebywających w państwowych Domach 

Dziecka w Polsce oraz usprawnienie procesu adopcji dzieci w wieku do 3 lat.

Fundusz na rzecz Dzieci z wadami Serca, powstały z inicjatywy grupy 

rodziców dzieci z wadami serca, ma na celu przekazywanie pomocy finanso-

wej na leczenie i rehabilitację dzieci rodzinom w trudnej sytuacji materialnej 

oraz informowanie o możliwościach leczenia skomplikowanych wad serca.

Fundusz „Bądźmy Solidarni”, powołany przez firmę Commercial Union 

w celu pomocy agentom Commercial Union oraz członkom ich najbliższej 

rodziny w przypadku długotrwałej choroby lub wystąpienia zdarzenia loso-

wego powodującego negatywne skutki dla zdrowia.

Programy autorskie Fundacji dla Polski

Program Dzieci Ulicy jest adresowany do lokalnych organizacji pozarządo-

wych prowadzących pracę środowiskową z dziećmi i młodzieżą, dla których 

ulica stała się miejscem życia.

Program Rozwoju Regionalnego podejmuje oraz wspiera działania służące 

poprawie jakości życia zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecz-

nym mieszkańców najuboższych regionów Polski, poprzez zwiększanie wiedzy 

i podnoszenie kwalifikacji osób utrzymujących się z rolnictwa, przetwórstwa  

i agroturystyki oraz pracowników instytucji wspierających tę działalność.
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RADA
Przewodniczący

Paweł Rozwadowski 
Nieorganika Sp. z o.o.

Członkowie
Anne Duruflé-Łoziński 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Francji

Włodzimierz Grudziński 
DnB Nord

Maria Kotowska 
Towarzystwo Przyjaciół I SLO w Warszawie 

dr Ryszard Praszkier 
Stowarzyszenie Ashoka w Polsce

Karol Sachs 
Grupa Crédit Coopératif

Leszek Stafiej 
Stafiej i Partnerzy

Mikołaj Staniszewski 
Pruchniewicz Staniszewski Spółka Adwokacka

ZARZĄD
Prezes

Agnieszka Sawczuk 
Fundacja dla Polski

Członkowie

Dorota Pieńkowska 
Polsko-Amerykański Fundusz Pożyczkowy Inicjatyw Obywatelskich 

Katarzyna Sekutowicz 
Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych

ZESPÓł
Dyrektor Fundacji

Agnieszka Sawczuk

Program Dzieci Ulicy
Fundusz krzyś

Koordynator 
Dorota Bregin

Program Rozwoju Regionalnego i Lokalnego

Koordynatorzy 
Henryk Wujec, Dyrektor Programu
Współpraca: Zofia Winawer

Polsko-Francuski Fundusz współpracy

Koordynatorzy 
Philippe Chauvin, Dyrektor Funduszu
Magdalena Szałowska

Fundusz im. Małgorzaty Baczko i Piotra Zakrzewskiego
Fundusz im. Edwarda J. wende
Fundusz na rzecz Dzieci z wadami Serca
Fundusz „Bądźmy Solidarni”

Koordynator 
Zofia Pełczyńska

wOLONTARIUSZE

Anna Galian
Agata Krakowiak
Aneta Sarna
Monika Sujewicz
Dorota Szydlik

8
9



PARTNERZy FUNDACJI

W roku 2008 w realizacji poszczególnych programów uczestniczyły:

FIRMy
  Abbott Laboratories Sp. z o.o.

 Agora S.A.

 Auchan Polska Sp. z o.o.

 Boehringer Ingelheim Sp. z o.o.

 Carrefour Polska Sp. z o.o.

 Commercial Union Polska Sp. z o.o.

 Dalkia Polska S.A.

 Demos Polska

 ECCO

 Eli Lilly Polska Sp. z o.o.

 Eurexia

 GSK Commercial Sp. z o.o.

 Heine Konsulting - Adam Heine

 Hotele G.E. Polska Sp. z o.o.

 Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o.

  Kancelaria Doradztwa  
Podatkowego – Robert Bem

  Leśnodorski Ślusarek  
i Wspólnicy Sp. Kom.

 Levi Strauss & Co. Polska Sp. z o.o.

 Lundbeck Poland Sp. z o.o.

 Mamastudio

 Michelin Polska S.A.

 Novartis Poland Sp. z o.o.

 Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o.

 Nycomed Pharma Sp. z o.o.

 Peugeot Sp. z o.o.

 Pfizer Polska Sp. z o.o.

 Presspublica Sp. z o.o.

 RD BUD Sp. z o.o.

 Saint-Gobain Glass Polska Sp. z o.o.

 Sanofi-Aventis Sp. z o.o.

 Servier Polska Sp. z o.o.

 Société Générale

 UCB Pharma Sp. z o.o.

oraz 
  Pruchniewicz Staniszewski Spółka Adwokacka 
(nieodpłatna obsługa prawna Fundacji)

a także 
  pracownicy firmy Levi Strauss,  
którzy wspierają Program Dzieci Ulicy w ramach 
programu składek pracowniczych (payroll)

INSTyTUCJE
 Ambasada Francji w Polsce

  Conseil Général des Côtes d’Armor

  Inspekcja Jakości Handlowej  
Artykułów Rolno-Spożywczych

  Institut Supérieur de Promotion Industrielle

  IPI Châlons en Champagne

  Izba Notarialna w Katowicach

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych  
Rzeczpospolitej Polskiej

  Naczelna Rada Adwokacka

  Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie

  Politechnika Warszawska,  
Wydział Architektury

  Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego

  Polska Izba Przemysłowo-Handlowa we Francji

  Stowarzyszenie Architektów Polskich  
Zarząd Główny

  Szkoła Główna Handlowa

  Urząd Marszałkowski Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego

  Urząd Miasta Stołecznego Warszawy,  
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

  Urząd Miasta Stołecznego Warszawy,  
Biuro Prezydenta

  Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm 
Farmaceutycznych – INFARMA

  Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej

FUNDACJE  
I STOWARZySZENIA
  Charities Aid Foundation

  European Foundation Centre

  Fundacja Fundusz Współpracy

  Fundacja na Rzecz Rozwoju Wsi im. M. Rataja

  Fundacja Robinson Crusoe

  Fundacja Rozwoju Dzieci  
im. Amosa Komeńskiego

  Stała Konferencja Ekonomii Społecznej

  Stowarzyszenie Solidarność Francja-Polska

  Street Kids International 

MEDIA
  Architektura & Biznes

  Architektura-murator

  Gazeta Wyborcza i Gazeta Dom

  Rzeczpospolita

oraz OSOBy PRywATNE

Serdecznie dziękujemy wszystkim firmom, instytucjom i osobom pry-
watnym za wspólną pracę w roku 2008 i za okazane nam zaufanie.
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INICJATywy OSÓB PRywATNyCH 
I INSTyTUCJI REALIZOwANE 
PRZEZ FUNDACJĘ DLA POLSkI

Polsko-Francuski Fundusz współpracy

Celem Polsko-Francuskiego Funduszu Współpracy jest pogłębianie współpracy 

między Polską i Francją w dziedzinie kształcenia zawodowego na zasadach 

partnerstwa z przedsiębiorstwami oraz samorządami obu krajów.

Cel Funduszu jest realizowany przez finansowanie stypendiów, praktyk i staży 

zawodowych dla uczniów, studentów, osób rozpoczynających karierę zawo-

dową w przedsiębiorstwach i administracji samorządowej, w szczególności:

  stypendiów z przeznaczeniem na naukę i praktyki dla studentów kierunków 

zawodowych,

  praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach i samorządach lokalnych dla 

absolwentów,

  staży dla pracowników i urzędników polskich we Francji oraz dla pra-

cowników i urzędników francuskich w Polsce (w ramach kształcenia 

ustawicznego),

  kursów językowych doskonalących znajomość języka francuskiego i języka 

polskiego w celu przygotowania stypendystów do praktyk oraz

  polsko-francuskich seminariów i konferencji związanych z tematyką kształ-

cenia zawodowego, kwalifikacji i zatrudnienia.

W pierwszej połowie roku 2008 r. Fundusz przyznał 64 stypendia na ogólną 

kwotę 48 920,00 euro. Większość przyznanych stypendiów była przeznaczona 

na dofinansowanie stażu zawodowego dla uczniów i studentów kierunku 

hotelarsko-gastronomicznego.

W drugim półroczu 2008 r. na wniosek Ambasady Francji Fundusz został 

przeniesiony do Francuskiej Izby Handlowej. Powierzenie środków francuskiej 

instytucji odzwierciedla obecną strukturę finansową Funduszu, który zasilany 

jest jedynie przez stronę francuską. 

Rada Funduszu:
Jean-Marie Tran Van (Prezes Funduszu, Louvre Hotels – Hotele G.E. Polska),  

Eric Agnello (RD BUD), François Colombié (Auchan), Stéphane Crouzat 

(Ambasada Francji w Polsce), Pierre Garnier (Peugeot Polska Sp. z o.o.),  

Phillipe Gracia (Auchan), Stephan Hild (Société Générale CIB),  

Małgorzata Hunin (Demos Polska), Igor Hutnikiewicz (Urząd Marszałkowski 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego), Urszula Majorkiewicz (Polska Izba  

Przemysłowo-Handlowa we Francji), Gérard Mathelin (IPI Châlons en 

Champagne), François Barry Delongchamps (Ambasador Francji w Polsce), 

Pierre Michallat (Michelin Polska), Michele Pasteur (Conseil Général des 

Côtes d’Armor), Marie-Françoise Pepin (Dalkia Polska), Agnieszka Sawczuk 

(Fundacja dla Polski), Barbara Sośnicka (Ministerstwo Spraw Zagranicznych 

Rzeczpospolitej Polskiej), Alain Souillard (Carrefour Polska), Magdalena Tran Van  

(Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce), Barthelemy Walas 

(Eurexia).

łączna kwota przyznanych stypendiów: 196 546 złote*

*Równowartość 48 920 euro, wg średniego kursu euro za grudzień 2008 r.

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 

zaangażowanym w działalność publiczną. Nagrodę otrzymują osoby fizyczne, 

które działają zgodnie z zasadami etyki zawodowej i profesjonalizmu, w swojej 

działalności wyróżniły się odwagą cywilną i niezłomnością zasad oraz bezinte-

resownie działają na rzecz dobra publicznego.

Laureatem Nagrody za rok 2008 (VI edycja) został Marek Antoni Nowicki, 

adwokat, dyplomata, współzałożyciel Komitetu Helsińskiego oraz Helsińskiej 

Fundacji Praw Człowieka w Polsce, przewodniczący Komisji Doradczej ds. Praw 

Człowieka w Kosowie.
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kapituła Nagrody:
Teresa Romer (Przewodnicząca), Władysław Bartoszewski, Czesław Bielecki, 

Jerzy Buzek, Krystyna Chrupkowa, George Dobry, Joanna Agacka-Indecka, 

Andrzej Kalwas, Leon Kieres, Witold Kulesza (laureat 2004), Irena Lipowicz  

(laureatka 2005), Wojciech Młynarski, Jan Rokita (laureat 2003),  

Stanisław Rymar, Marek Safjan (laureat 2006), ks. Jan Sikorski, Jacek Taylor 

(laureat 2007), ks. Zdzisław Tranda, Tomasz Wardyński, Agnieszka Wende 

-Wünsche, Małgorzata Wende-Wardyńska, Jakub Wende, Piotr Wende, 

Tadeusz Wolfowicz, 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 złotych

Fundusz im. Małgorzaty Baczko  
i Piotra Zakrzewskiego

Celem Funduszu im. Małgorzaty Baczko i Piotra Zakrzewskiego jest upo-

wszechnianie nowoczesnych rozwiązań architektonicznych w dziedzinach 

budownictwa społeczno-publicznego (szkoły, przedszkola, instytucje kul-

turalno-oświatowe, szpitale, budownictwo mieszkalne), renowacji starego 

budownictwa i jego adaptacji na cele społeczne, rewaloryzacji blokowisk,  

a także popularyzacja stosowania proekologicznych materiałów i rozwiązań 

budowlanych oraz budownictwa energooszczędnego, wykorzystującego 

alternatywne źródła energii. 

Nagrody, przyznawane co roku w drodze konkursu (stypendia na samo-

dzielne wyjazdy naukowe), umożliwiają młodym architektom i inżynierom 

budowlanym, zainteresowanym wyżej określoną tematyką, dalsze kształcenie, 

doskonalenie umiejętności zawodowych i podnoszenie kwalifikacji w dzie-

dzinie architektury, a także zapoznanie się z zagranicznymi rozwiązaniami  

w budownictwie społeczno-publicznym. 

Jury Nagrody: 

Stanisław Fiszer (Przewodniczący), Tadeusz Baczko, Michel Cova, Jacek Cybis, 

Janusz Pachowski, Karol Sachs, Andrzej Sowa, Krystyna Vinaver, Paweł Zakrzewski  

oraz Marta Grządziel (Laureatka 2000).

Patronat honorowy:

Ambasador Francji w Polsce François Barry Delongchamps oraz Prezydent 

Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezes Zarządu Głównego Stowarzy-

szenia Architektów Polskich Jerzy Grochulski, Dziekan Wydziału Architektury 

Politechniki Warszawskiej prof. Stefan Wrona.

Patronat medialny: 

Miesięczniki „ARCHITEKTURA-murator”, „Architektura & Biznes”, „Gazeta 

Wyborcza” i „Gazeta Dom”.

współorganizator wystawy pokonkursowej: 

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Architektury i Planowania 

Przestrzennego.

Nagrody przyznane w 2008 r.:

Nagroda główna: 
Magdalena Sakowicz  
za projekt „Ośrodek Fundacji SureStart” 10 000 zł 

Dwa równorzędne wyróżnienia o charakterze honorowym:  
– Marta Czarnomska 

za projekt „Centrum Edukacji Ekologicznej w Dąbrowie Leśnej” 
– katarzyna Pielaszkiewicz 

za projekt „Praga na okrągło – Młodzieżowe centrum  
turystyczno-hotelowe Starej Pragi”
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Fundusz „krzyś”

Fundusz Krzyś ma na celu poprawę warunków życia dzieci przebywających 

w domach dziecka. Cel ten jest realizowany poprzez pozyskiwanie środ-

ków pieniężnych i przekazywanie ich domom dziecka na działania, na które 

nie wystarcza pieniędzy ze środków publicznych, a które mają bezpośredni 

wpływ na zmiany w kierunku podejścia do dzieci – poszanowania ich praw, 

stworzenia warunków do intymności oraz rozwinięcia poczucia wartości  

i bezpieczeństwa.

Obecnie działania Funduszu koncentrują się na usprawnianiu opieki w domach 

małych dzieci nad dziećmi do 3. roku życia poprzez wsparcie finansowe 

placówek opiekuńczych. Środki pochodzą z darowizn oraz z kampanii prowa-

dzonych przez te placówki wśród swoich darczyńców. 

W 2007 r. Fundacja rozszerzyła działania Funduszu i objęła wsparciem domy 

dziecka dla dzieci starszych, a także rozpoczęła współpracę z innymi insty-

tucjami zaangażowanymi w rozwój opieki zastępczej w Polsce. Działania  

w tym względzie były kontynuowane w roku 2008: wydana została publika-

cja „Podręcznik usamodzielnienia”, przekazana Powiatowym Centrom Pomocy 

Rodzinie, Ośrodkom Pomocy Społecznej oraz domom dziecka. Publikacja  

ta spotkała się z dużym zainteresowaniem ośrodków, gdyż jest pierwszym 

kompleksowym opracowaniem poświęconym prawom osoby usamodzielnia-

jącej się.

Fundusz na rzecz Dzieci z wadami Serca

Celem Funduszu jest pomoc dzieciom z wadami serca poprzez udzielanie 

wsparcia rodzicom, którzy dowiadują się o wadzie serca swojego dziecka  

i przechodzą wraz z nim wszystkie etapy leczenia. Ponadto Fundusz umożliwia 

chorym kontakt z innymi dziećmi z wadami serca oraz informuje o możliwo-

ściach wykrywania i leczenia skomplikowanych wad serca w Polsce.

Zasadą prowadzonych przez Fundację funduszy jest to, że z czasem może 

on się usamodzielnić, przekształcając się w odrębną organizację. Tak było  

z Funduszem na rzecz Dzieci z Wadami Serca, którego środki – po tragicznej 

śmierci jego założycielki – Diny Radziwiłłowej, zostały przekazane do założonej 

Fundacji Jej imienia. 

Rada Funduszu: 

Michał Radziwiłł, Edyta Duma, Barbara Jarząbek, Paweł Król, Wojciech Król, 

Beata Kulesza, Katarzyna Parafianowicz, Małgorzata Pawłowska, Justyna 

Pytel, Elżbieta Sierant, Anna Tarkowska, Dorota Pieńkowska (jako przedstawi-

ciel Fundacji dla Polski).

Fundusz „Bądźmy Solidarni” 

Fundusz powstał w 2007 roku, jego celem jest udzielanie pomocy agentom 

Commercial Union Polska oraz członkom ich najbliższej rodziny w przypadku 

długotrwałej choroby lub wystąpienia zdarzenia losowego powodującego 

negatywne skutki dla zdrowia. Fundusz jest finansowany z darowizn przekazy-

wanych przez Agentów oraz Commercial Union Polska.

Latem 2008 roku ukonstytuowały się: Rada Funduszu oraz Rada Programowa. 

W grudniu 2008 r. przekazano z Funduszu pierwsze darowizny.

Rada Programowa: 

Dorota Pieńkowska (Przewodnicząca), Zygmunt Kostkiewicz (Wiceprzewod-

niczący), Sławomir Gierczyński (Członek Rady).

Rada Funduszu:

Kazimierz Borkowski (Przewodniczący), Anna Kalinowska (Wiceprze-

wodnicząca), Elżbieta Nowak-Ferdhus, Zdzisław Drążek, Andrzej Ryska, 

Sławomir Gierczyński i Monika Paprocka (przedstawiciele Commercial Union 

Polska) oraz Zofia Pełczyńska (przedstawiciel Fundacji dla Polski).

16
17



PROGRAMy AUTORSkIE  
FUNDACJI DLA POLSkI

Program „Dzieci Ulicy”

Program „Dzieci Ulicy” ma na celu integrację grup zagrożonych marginalizacją. 

Jest on adresowany do lokalnych organizacji pozarządowych prowadzących 

pracę środowiskową z dziećmi i młodzieżą, dla których ulica stała się miejscem 

życia. Celem programu jest poprawa sytuacji życiowej dzieci ulicy. 

W ramach Programu „Dzieci Ulicy” w minionym roku Fundacja dla Polski kon-

centrowała swoje działania na promocji rozwiązań problemu dzieci ulicy oraz 

doskonaleniu metod pracy organizacji pozarządowych.

1. Promocja rozwiązań problemu Dzieci Ulicy

konferencja „Bądź częścią ich sukcesu. Jak skutecznie pomagać dzie-

ciom ulicy”

Celem konferencji było przedstawienie skutecznych rozwiązań w pracy z dziećmi 

ulicy – zarówno innowacyjnych pomysłów, jak i sprawdzonych metod wspar-

cia tej grupy. Spotkanie to było również okazją do rozpoczęcia dyskusji na 

temat jakości i standardów pracy w organizacjach pracujących z dziećmi ulicy. 

W trakcie konferencji przedstawione zostały także wyniki badań dotyczących 

biedy dzieci. Uczestnicy konferencji – organizacje pozarządowe pracujące  

z dziećmi ulicy oraz ich partnerzy – wzięli udział w dyskusji panelowej dotyczą-

cej potrzeby wypracowywania standardów pracy poszczególnych organizacji. 

Uczestnicy przyznali, że wypracowanie odpowiedniej jakości metod pracy oraz 

ich ocena są potrzebne dla uznania organizacji za wiarygodnych partnerów. 

Jest to jedno z największych wyzwań stojących obecnie przed organizacjami 

pracującymi z dziećmi ulicy.

Partnerzy konferencji: 

Charities Aid Foundation/Levi Strauss & Co., Street Kids International, ECCO 

Walk For Life, Fundacja Fundusz Współpracy.

ECCO walkathon

Już po raz trzeci w Warszawie i Krakowie odbyły się ECCO Walkathony (13 i 27 

września 2008 r.) – spacery ludzi dobrej woli, w ramach których Fundacja wraz 

ze Street Kids International promowała rozwiązania problemu dzieci ulicy.  

W 2008 r. na rzecz Programu zebrano 210 483 zł.

2.  Doskonalenie metod pracy organizacji pozarządowych

Projekt „Zarabiam na przyszłość”

W roku 2008 Fundacja kontynuowała rozpoczętą rok wcześniej realizację 

trzyletniego pilotażowego projektu szkoleniowego, którego celem jest wyrów-

nywanie szans młodzieży ze środowisk ubogich w starcie w dorosłe życie oraz 

zwiększanie ich umiejętności w radzeniu sobie z codziennymi wyzwaniami, 

takimi jak wybór wykształcenia, znalezienie pracy, zarządzanie budżetem 

domowym, oszczędzanie. Działania w ramach tego projektu koncentrują 

się na pogłębieniu wiedzy ekonomicznej przez przedstawicieli organizacji 

pozarządowych pracujących z dziećmi ulicy oraz przygotowaniu ich do efek-

tywnego przekazywania tej wiedzy swoim podopiecznym. W trakcie szkoleń 

wykorzystywana jest autorska metodologia partnera projektu - Street Kids 

International (Street Business Toolkit).

W II edycji projektu wzięło udział 25 przedstawicieli organizacji pozarządo-

wych pracujących z dziećmi ulicy oraz ich podopieczni. W 2008 r. wzięli oni 

udział w spotkaniach szkoleniowych (128 godzin szkoleniowych) poświęconych 

ekonomii, rynkowi pracy, metodom stosowanym w edukacji ekonomicznej  

i tworzeniu projektów edukacji ekonomicznej oraz metodom pracy z trene-

rami edukacji ekonomicznej. 

Projekt finansowany jest przez kanadyjską organizację Street Kids International/

ECCO.

Budżet projektu 2007-2010: 156 973 euro

Projekt „Akcja – Przedsiębiorczość – Informacja”

Jego celem było wzmocnienie rzecznictwa na rzecz dzieci z rodzin ubogich 

poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników organizacji pozarzą-
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dowych pracujących z dziećmi ulicy, tak aby umiały radzić sobie wyzwaniami życia 

codziennego, wyborem wykształcenia, znalezieniem pracy i mogły godnie żyć.

Projekt adresowany był do organizacji pozarządowych z całej Polski, które 

pracują z dziećmi ze środowisk ubogich i są zainteresowane wprowadze-

niem edukacji ekonomicznej do programu prowadzonych przez nie zajęć. 

Obejmował przygotowanie i realizację warsztatów ekonomicznych dla orga-

nizacji pozarządowych (72 godzin szkoleń i konsultacji), szkoleń trenerskich 

dla wybranej grupy pracowników (80 godzin szkoleń), promocję zagadnie-

nia ekonomii dla osób ubogich poprzez prasę i Internet. W ramach projektu 

wydano też publikacje – 3 „Zeszyty ekonomiczne” (kompendium wiedzy  

z zakresu edukacji ekonomicznej: pionierskich dobrych praktyk oraz doświad-

czeń organizacji w tej dziedzinie), a także utworzono portal internetowy  

www.ekonomianaulicy.pl.

Projekt finansowany był przez Fundację Fundusz Współpracy ze środków Unii 

Europejskiej. 

Budżet projektu: 104 962 euro

Program Rozwoju Regionalnego i Lokalnego

Program Rozwoju Regionalnego podejmuje oraz wspiera działania służące 

poprawie jakości życia zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem spo-

łecznym mieszkańców terenów wiejskich. Tym samym działania Fundacji 

dla Polski w tym obszarze koncentrują się na rozwiązywaniu problemów 

strukturalnych na terenach zaniedbanych, tj. wysokiego bezrobocia, niskich 

dochodów oraz barier w dostępie do edukacji oraz instytucji kultury.

W 2008 roku działania Fundacji prowadzone były w dwóch obszarach:

  współpracy z instytucjami zajmującymi się problematyką produktów 

regionalnych i tradycyjnych,

  podnoszenia kwalifikacji producentów produktów regionalnych.

1.  współpraca z instytucjami zajmującymi się problematyką pro-

duktów regionalnych i tradycyjnych

Celem prowadzonych działań w tym obszarze jest wspieranie instytucji, 

których zadaniem jest promocja i wspieranie wytwarzania produktów 

regionalnych i tradycyjnych w Polsce.

Znak „Jakość, Tradycja”

Fundacja we współpracy z Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego 

(Izbą) i Związkiem Województw RP przyczyniła się do wprowadzenia w obieg 

znaku jakościowego Izby pod nazwą „Jakość, Tradycja”. Znak został zareje-

strowany w Urzędzie Patentowym (2006 r.) i wyróżnia produkty rolne i środki 

spożywcze wysokiej jakości, co zapewnia im ochronę przed nieuczciwą kon-

kurencją i wzmacnia pozycję rynkową producentów produktów regionalnych 

i lokalnych. W czerwcu 2007 r. system „Jakość, Tradycja” decyzją Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) został zaakceptowany jako krajowy system 

jakości żywności. 

W 2008 roku Fundacja kontynuowała działania w zakresie funkcjonowania 

znaku, prowadząc konsultacje i szkolenia dla producentów w zakresie uzyski-

wania tego znaku. 

2.  Podnoszenie kwalifikacji producentów produktów regionalnych

Celem prowadzonych działań jest wsparcie producentów produktów regio-

nalnych i tradycyjnych. Fundacja oferuje pomoc producentom przy składaniu 

przez nich wniosków o rejestrację produktów w Komisji Europejskiej. 

W roku 2008 Fundacja otrzymała dotację z Fundacji im. Macieja Rataja na 

przeprowadzenie szkoleń dla dwóch grup producentów z gmin Korycin 

(producenci sera) i Krzeszów (producenci powideł śliwkowych).

wartość projektu: 19 000 zł

Partnerzy Programu:

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego, Ministerstwo Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi, Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, 

Stowarzyszenie Solidarność Francja-Polska, Stała Konferencja Ekonomii 

Społecznej.
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Aktywa 31.12.2007 31.12.2008

A Aktywa trwałe 7 666,99 6 143,69

I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

II Rzeczowe aktywa trwałe 7 666,99 6 143,69

III Należności długoterminowe 0,00 0,00

IV Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00

V Długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 0,00 0,00

B Aktywa obrotowe 884 170,64 751 585,63

I Zapasy rzeczowych aktywów 
obrotowych 0,00 0,00

II Należności krótkoterminowe 6 000,00 11 093,31

III Inwestycje krótkoterminowe 878 170,64 740 492,32
1. Środki pieniężne 878 170,64 740 492,32
2. Pozostałe aktywa finansowe 0,00 0,00

C Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 0,00 0,00

Suma aktywów 891 837,63 757 729,32

Pasywa 31.12.2007 31.12.2008
A Fundusze własne 796 771,22 542 395,51

I Fundusz statutowy 1 969,00 1 969,00
II Fundusz z aktualizacji wyceny 0,00 0,00

III Wynik finansowy netto za rok obrotowy 794 802,22 540 426,51
1.  Nadwyżka przychodów nad kosztami 

(wielkość dodatnia) 794 802,22 540 426,51
2.  Nadwyżka kosztów nad przychodami 

(wielkość ujemna) 0,00 0,00
B Zobowiązania i rezerwy 

na zobowiązania 95 066,41 215 333,81
I Zobowiązania długoterminowe z tytułu 

kredytów i pożyczek 0,00 0,00
II Zobowiązania krótkoterminowe 

i fundusze specjalne 95 066,41 214 903,81
1. Kredyty i pożyczki 0,00 0,00
2. Inne zobowiązania 95 066,41 11 968,38
3. Fundusz specjalne 0,00 202 935,43

III Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00
IV Rozliczenia międzyokresowe 0,00 430,00

1.  Rozliczenia międzyokresowe 
przychodów 0,00

2.  Inne rozliczenia międzyokresowe 430,00
Suma pasywów 891 837,63 757 729,32

Bilans

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bilans sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 15.11.2001 (Dz.U. Nr 137, poz. 1539)

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

Rachunek zysków i strat 31.12.2007 31.12.2007

A Przychody z działalności statutowej 2 754 798,06 1 582 572,59

I Składki brutto określone statutem 0,00 0,00

II Inne przychody określone statutem 2 754 798,06 1 582 572,59

B Koszty realizacji zadań statutowych 1 853 923,34 973 083,65

C Wynik finansowy na działalności statutowej 
(A-B) 900 874,72 609 488,94

D Koszty administracyjne: 131 193,79 77 252,93

1 Zużycie materiałów i energii 2 645,07 0,00

2 Usługi obce 9 686,09 6 852,93 

3 Podatki i opłaty 341,00 362,00

4 Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne 
i inne świadczenia 110 298,03 68 514,70

5 Amortyzacja 8 223,60 1 523,30

6 Pozostałe 0,00

E Pozostałe przychody  
(nie wymienione w poz. A i G) 31 819,34 740,49

F Pozostałe koszty  
(nie wymienione w poz. B, D i H) 161,40 3,24

G Przychody finansowe 21 449,03 18 064,49

H Koszty finansowe 27 985,68 10 611,24

I Wynik finansowy brutto na całokształcie 
działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) 
(C-D+E-F+G-H) 794 802,22 540 426,51

J Zyski i straty nadzwyczajne: 0,00 0,00

I Zyski nadzwyczajne – wielkość dodatnia 0,00 0,00

II Straty nadzwyczajne – wielkość ujemna 0,00 0,00

k Wynik finansowy ogółem 794 802,22 540 426,51

Rachunek wyników
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