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Program "Działaj Lokalnie"
"Działaj Lokalnie" to Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii. Celem Programu jest wspieranie organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich działających na rzecz konkretnych społeczności lokalnych. Realizacja Programu rozpoczęła się w czerwcu 2000 roku. W ramach Programu można było ubiegać się o dotacje
na takie przedsięwzięcia, które - niezależnie od tego, jakiej dotyczą dziedziny życia społecznego
- służą rozwiązywaniu problemów lokalnych i sprzyjają rozwojowi lokalnemu. Program połączony był z szeroką promocją zorientowaną na inicjatywy społeczne z małych miejscowości. Myśląc
o kryteriach tego Programu, jego procedurach i oczekiwanych rezultatach założyliśmy, że planowani beneficjenci tego Programu będą umieli odpowiedzieć pozytywnie na każde z poniższych
pytań:
!" Czy mamy pomysł na rozwiązanie jakiegoś ważnego problemu lokalnego w naszym

miasteczku, wsi, gminie, powiecie za ok. 15.000 złotych, w okresie od stycznia do czerwca
2001 roku?
!"Czy zaangażujemy szerokie grono mieszkańców, innych organizacji, władz, mediów w

rozwiązanie tego problemu?
!" Czy nasza inicjatywa zmieni coś w naszej społeczności?
!"Czy nasza inicjatywa społeczna będzie sprzySiedziby grantobiorców Programu „Działaj Lokalnie”.

jać budowaniu trwałego mechanizmu rozwoju
lokalnego?
Realizację Programu "Działaj Lokalnie" zainaugurowało opublikowanie ogłoszenia w "Rzeczpospolitej" 26 czerwca 2000r. przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Od tego momentu Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce rozpoczęła kampanię informacyjną. Informacje o Programie
otrzymało ogółem ponad 1300 instytucji i organizacji pozarządowych z całej Polski.
Do biura Akademii nadesłano 531 wniosków z całej Polski. Większość projektów pochodziła z małych miejscowości (394 tj.74% wszystkich wniosków otrzymaliśmy ze wsi i z małych miast), zaś
pozostałe wnioski nadesłane z dużych ośrodków

Alwernia, Augustów, Białystok, Bielsko-Biała, Biłgoraj, Borne Sulinowo,
Busko-Zdrój, Chojnice, Częstochowa, Elbląg, Gdańsk, Gliwice, Gołdap,
Gorlice, Jonkowo, Kargowa, Karpniki, Konin, Końskie, Kraków, Kwidzyn,
Lejkowo, Lesko, Leżajsk, Lidzbark Warmiński, Lublin, Łęczna, Łódź,
Mikołajki, Mircze, Nidzica, Niemica, Nowy Sącz, Olesno, Ostrołęka,
Ostrowiec, Poznań, Radom, Rzeszów, Sanok, Słubice, Słupsk, Sokółka, Sopot,
Stryszów, Strzyżów, Suwałki, Szamocin, Toruń, Uherce, Wałcz, Warszawa,
Włocławek, Zawoja, Zełwągi, Zielona Góra, Żarki, Żywiec.
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miejskich dotyczyły realizacji projektów w małych
miastach i wsiach (137 wniosków). Większość
wniosków tj. 81% pochodziła od organizacji pozarządowych. Ogólna suma wnioskowanych kwot
przez 531 organizacji wyniosła około 15.150.000
złotych.
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Tabela 1.
Liczba
przyznanych
Województwo
dotacji

Wszystkie nadesłane wnioski zostały starannie rozpatrzone pod
Liczba
złożonych
wniosków

względem spełnienia kryteriów formalnych. 139 wniosków, czyli
26% ze wszystkich nadesłanych - spełniało kryteria formalne i
zostało przedłożonych Komisji Programu. Ogólna suma wnioskowanych kwot dotacji (organizacji spełniających kryteria for-

1

zachodniopomorskie

5

18

2

pomorskie

8

41

3

kujawsko-pomorskie

2

21

4

warmińsko-mazurskie

8

36

5

podlaskie

4

19

6

mazowieckie

5

79

7

łódzkie

1

27

8

wielkopolskie

4

34

Do Komisji Programu zaproszono 3 specjalistów związanych

9

lubuskie

2

14

od lat z sektorem organizacji pozarządowych i inicjatywami lo-

10 dolnośląskie

1

42

kalnymi oraz 5 przedstawicieli firm, które wspierają, bądź pla-

11 śląskie

6

57

nują wspieranie celów społecznych takich jak: Microsoft, Tele-

12 świętokrzyskie

2

12

komunikacja Polska, Elektrim, Bank Handlowy.

13 małopolskie

8

60

14 podkarpackie

6

29

Komisja postanowiła przyznać 68 dotacji. Środki zaoszczędzone

malne) wyniosła 2.923.722,11 złotych. Wśród 139 wniosków
- najliczniej reprezentowanymi kategoriami tematycznymi projektów były inicjatywy dotyczące organizacji różnych form aktywności dzieci i młodzieży, edukacji, zagospodarowywania
czasu wolnego oraz projekty dotyczące aktywizacji mieszkańców wokół rozwiązywania różnorodnych problemów.

15 lubelskie

7

41

w wyniku korekty budżetów pozwoliły na przyznanie jeszcze

16 opolskie

0

1

jednej dotacji dla organizacji, której wniosek zakwalifikował

RAZEM

69

531

się na listę rezerwową. Ostateczna liczba beneficjentów Programu "Działaj Lokalnie" to 69 organizacji.
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WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

Celem projektu było zwiększenie aktywno-

Tytuł projektu: CZUJNOŚĆ SĄSIEDZKA
Centrum Aktywizacji Lokalnej "Dialog"
os. Dolne Miasto 26, 78-600 Wałcz
koordynator: Mieczysława Łukaszewicz
tel: (0 67) 387 42 47

ści mieszkańców osiedla Śródmieście w
Wałczu oraz zaangażowanie ich w działania na rzecz bezpieczeństwa dzielnicy. Drogą do osiągnięcia tak postawionego celu
miał być cykl warsztatów dla mieszkańców
o następującej tematyce: zabezpieczanie

mieszkań i samochodów, bezpieczeństwo dzieci, przeciwdziałanie narkomanii oraz bezpieczeństwo osobiste. Planowano, iż w ramach realizacji projektu powstanie kilka grup sąsiedzkiej czujności. Projekt realizowany był wspólnie z Powiatową Komendą Policji, Poradnią Zdrowia Psychicznego, gimnazjum, Strażą Miejską, Urzędem Miasta, Agencją Ochrony "Combat", Zakładem
Mechaniki Pojazdowej, Towarzystwami Ubezpieczeniowymi, prasą i administracją osiedla. W rezultacie na terenie osiedla Śródmieście w Wałczu powstało 6 grup
samopomocy - sąsiedzkiej czujności, oznakowano cenne
mienie w około 250 gospodarstwach domowych, około
500 osób zapoznało się z kompetencjami policji i sposobami zabezpieczania się przed włamaniami, napadami
i kradzieżą. Dzięki aktywności grup sąsiedzkiej czujności udaremniono 6 włamań do sklepów i piwnic, a w
dwóch przypadkach ujęto sprawców napadu rabunkowego. Projekt będzie kontynuowany w Wałczu oraz na terenie okolicznych miejscowości, gdzie do końca 2001 r.
powstaną jeszcze 4 grupy sąsiedzkiej czujności.
Kwota dotacji: 19 816,00 zł
Fot. Naklejka propagująca ideę czujności sąsiedzkiej.

Tytuł projektu: RAZEM - ŁATWIEJ, SZYBCIEJ,
SKUTECZNIEJ
Stowarzyszenie Wspierania Małej i Drobnej
Przedsiębiorczości w Bornem Sulinowie
ul. Kruczkowskiego 5, 78-449 Borne Sulinowo
koordynator: Joanna Mackiewicz
tel: (0 94) 373 36 20, fax: (0 94) 373 34 84
e-mail: inkborne1@go2.pl

Założeniem projektu było zespolenie działań istniejących organizacji pozarządowych
oraz zainicjowanie powstawania nowych,
aktywnych grup mieszkańców, a także
współpraca z bezrobotnymi w celu wypracowania programów przeciwdziałania bezrobociu i stymulacji przedsiębiorczości na
terenie gminy Borne Sulinowo. Projekt po-

legał na przeprowadzeniu cyklu szkoleń na temat pisania wniosków o dofinansowanie, a następnie wypracowaniu i realizacji przez przeszkolonych minimum 5 projektów angażujących społeczność lokalną. Projekt realizowano wspólnie z Fundacją Partnerstwo dla Środowiska, Agencją
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Własności Rolnej Skarbu Państwa i Powiatowym Urzędem Pracy. W efekcie zorganizowano zajęcia szkoleniowo - warsztatowe dla 30 liderów (przedstawicieli samorządów i lokalnych organizacji pozarządowych) na temat metod pisania wniosków i projektów oraz zarządzania programami. Utworzono 5 zespołów problemowych, które opracowały następujące projekty: Kobiety bezrobotne - co dalej?, I Ogólnopolski Festiwal Muzyki Latynoamerykańskiej, Pomocniczy Fundusz Pracy, Spartakiada Młodzieży, Bezrobocie, co robić? Przygotowane projekty są już lub
będą w najbliższym czasie wdrażane, a ich realizacja ujęta jest w długofalowej strategii rozwoju
miast województwa zachodniopomorskiego.
Kwota dotacji:17 050,00 zł
Celem projektu była zmiana mentalności

Tytuł projektu: SERCE WSI
Szkoła Podstawowa w Ostrowcu
Ostrowiec, 76-130 Ostrowiec
koordynator: Marek Jarosz
tel: (0 94) 310 84 14, fax: (0 94) 318 43 05
e-mail: inkborne1@go2.pl

mieszkańców wsi Ostrowiec oraz integracja i aktywizacja społeczności wsi wokół
"Serca wsi", czyli miejsca, w którym mieszkańcy mogliby się spotykać i realizować
wspólne inicjatywy. Planowano utworzenie
bazy turystycznej, rozbudowę muzeum lokalnego, stworzenie planów rozwoju wsi,

założenie Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Ostrowca i przede wszystkim budowę "Kręgu historii Ostrowca", który miał stać się wspomnianym „Sercem wsi”. W realizację Projektu zaangażowało się 30 % mieszkańców. Uporządkowano i zagospodarowano plac główny w Ostrowcu będący centralnym punktem miejscowości, na którym zbudowano "Krąg Historii Ostrowca", wykorzystując w tym celu głazy narzutowe, a także budynek starej przepompowni. Ponadto rozbudowano i poszerzono zbiór eksponatów Muzeum Wsi i Rolnictwa w Ostrowcu oraz zorganizowano konkurs na nazewnictwo ulic, w wyniku którego wszystkim ulicom przyporządkowano nazwy. Wytyczono i przygotowano szlak rowerowy na trasie Ostrowiec - Nowy Żytnik przebiegający przez Pradolinę Rzeki Grabowej. Zorganizowano również zaplecze noclegowe dla turystów,a
także nawiązano współpracę z pięcioma szkołami w gminie Malechowo w celu realizowania w
przyszłości wspólnych projektów.
Kwota dotacji: 16 000,00 zł
Zamiarem realizatorów projektu było pod-

Tytuł projektu: Z PGRu W ŚWIAT
Szkoła Podstawowa w Lejkowie
Lejkowo, 76-142 Malechowo
koordynator: Izabella Karlińska
tel: (0 94) 315 57 18, fax: (0 94) 315 5718

niesienie wiedzy uczniów na temat historii
regionu oraz promocja turystycznych walorów wsi i okolic. W tym celu zaplanowano
uruchomienie produkcji pamiątek, przeszkolenie nauczycieli w zakresie edukacji

regionalnej, stworzenie strony internetowej promującej miejscowość, współpracę z innymi szkołami regionu, a także budowę makiety osady neolitycznej. Projekt realizowany był we współpracy
ze Stowarzyszeniem "Mała Ojczyzna", Muzeum Okręgowym, Urzędem Gminy, Fundacją "Dziedzictwo", Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa, Uniwersytetem Poznańskim i Przedsiębiorstwem "Dega". Wynikiem realizacji projektu było zbudowanie repliki osady neolitycznej i
grobowca megalitycznego, które stały się miejscem przeprowadzonych warsztatów historycznych
dla 160 uczniów Szkoły Podstawowej w Lejkowie. Integralną częścią zajęć było wykonanie pamiątek neolitycznych. Zorganizowano także festyn rodzinny dla mieszkańców gminy Malechowo
pod nazwą "Spotkania z neolitem", podczas którego odbyły się liczne zabawy i konkursy o cha-
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rakterze edukacyjnym oraz sprzedaż pamiątek neolitycznych, z której dochód w
wysokości 1180 zł przekazano Radzie Rodziców SP w Lejkowie. Nawiązano
współpracę z 5 szkołami z: Koszalina, Szczecinka, Sianowa, Sporemia, w ramach której 180 uczniów powyższych szkół uczestniczyło w warsztatach historycznych organizowanych w osadzie neolitycznej w Lejkowie. Stworzono także
stronę internetową popularyzującą epokę neolitu i promującą SP w Lejkowie oraz
gminę Malechowo - www.lejkowo.erb.pl
Kwota dotacji: 14 500,00 zł

Fot. Lekcje historii w osadzie neolityczej
we wsi Borkowo koło Lejkowa - zaproszenie do udziału w programie

Tytuł projektu: PAPIER - DZIAŁAMY PRAKTYCZNIE I
EKOLOGICZNIE
Szkoła Podstawowa w Niemicy
Niemica, 76-142 Malechowo
koordynator: Iwona Nowak-Gancarz
tel: (0 94) 318 43 87, fax: (0 94) 318 43 05
e-mail: malechowo@go2.pl

Celem projektu było podniesienie świadomości ekologicznej uczniów i mieszkańców
wsi Niemica (gmina Malechowo) poprzez
organizację zajęć na temat produkcji papieru, recyklingu i ekologii. W ramach realizacji projektu zakładano uruchomienie warsztatu produkcji papieru czerpanego, zbiórkę i
przetwarzanie makulatury, organizację "Fe-

stiwalu Papieru" przy szkole. W tym celu zorganizowano zajęcia lekcyjne połączone z warsztatami
na temat m.in. historii papieru i jego zastosowań, wykonywania ozdób i wycinanek oraz produkcji
papieru czerpanego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Niemicy. Następnie uruchomiono szkolny
warsztat produkcji papieru czerpanego, działający jednocześnie jako ośrodek edukacji ekologicznej
oraz warsztat nauki zawodów związanych z produkcją i przetwórstwem papieru. W pracę warsztatu
aktywnie zaangażowani byli uczniowie Szkoły Podstawowej w Niemicy oraz mieszkańcy gminy
Malechowo - w sumie około 500 osób. Przeprowadzono akcję zbiórki makulatury, w którą zaangażowano mieszkańców gminy. W wyniku tej akcji zebrano około 3 ton makulatury, której część
przerobiono następnie na papier czerpany. Zorganizowano "Festiwalu Papieru", w którym uczestniczyło około 1500 osób z terenu gminy oraz okolicznych miast. Powołano ekologiczne Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Niemica oraz nawiązano kontakty z innymi szkołami zainteresowanymi uczestnictwem w zajęciach edukacyjnych prowadzonych w SP w Niemicy oraz ze Stowarzyszeniem Farmerek Litewskich chcących realizować podobny projekt na Litwie. Planowane jest wybudowanie na
terenie Niemicy czerpalni papieru, która byłaby atrakcją turystyczną oraz dodatkowym źródłem dochodu dla kilkunastu mieszkańców wsi.
Kwota dotacji: 15 620,00 zł
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WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

Tytuł projektu: OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ TURYSTYKI
POJEZIERZA KASZUBSKIEGO.
Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Gdańsku
ul. Długi Targ 24, 80-824 Gdańsk
koordynator: Tomasz Studzieniecki
tel: (0 58) 305 53 86, fax: (0 58) 305 55 53
e-mail: prezes@farr.org.pl

Głównym celem projektu była promocja
dziedzictwa kulturowego Kaszub (język kaszubski, kuchnia kaszubska, rzemiosło, rybołówstwo, lokalne zwyczaje) jako regionalnego produktu turystycznego, poprzez
utworzenie regionalnego systemu informacji turystycznej, promocję idei zrównoważonego rozwoju oraz szkolenia i imprezy
kulturalne z udziałem społeczności lokalnych wybranych gmin Pojezierza Kaszub-

skiego: Somonina, Sulęczyna i Sierakowic. Projekt realizowany był we współpracy z Wyższą
Szkołą Morską, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Somoninie, Urzędem Gminy w Sulęczynie, Starostwem Powiatowym w Kartuzach i Parafią Św. Marcina w Sierakowicach. Efektem przeprowadzonych działań było wyposażenie i otwarcie Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej w
Gdańsku, co poprzedzono zorganizowaniem dwóch krajowych konferencji naukowych (Usługi
żywieniowe a regionalny produkt turystyczny, Dziedzictwo kulturowe jako czynnik rozwoju turystyki), w których wzięli udział mieszkańcy, eksperci oraz dziennikarze. Odbyły się szkolenia na
temat prowadzenia ekologicznej działalności turystycznej dla 120 mieszkańców regionu. Kiermasz agroturystyczny, który miał miejsce w Somoninie zgromadził ponad 1000 osób. Zostało
opracowanych kilkanaście nowych produktów turystycznych, spośród których we współpracy z
biurem "Orbis", wypromowano kaszubski szlak kamiennych kręgów. Stworzono telefoniczny
kalendarz imprez turystycznych związanych z dziedzictwem kulturowym Pojezierza Kaszubskiego, zawierający ponad 500 pozycji. Powołano także Stowarzyszenie "Kaszubska Kleka", które
zajmie się promocją dzidzictwa kulturowego i walorów turystycznych Kaszub.
Kwota dotacji: 16 800,00 zł

Tytuł projektu: PROGRAM SPOŁECZNYCH DZIAŁAŃ
NA RZECZ EKOROZWOJU TERENÓW PRZYRODNICZO CENNYCH W BORACH TUCHOLSKICH
Fundacja Ekologiczna Ziemi Chojnickiej i Zaborskiej
ul. Dworcowa 1, 89-620 Chojnice
koordynator: Marek Wituszyński
tel: (0 52) 397 49 40, 93 746 84, fax: (0 52) 397 49 40

Zamierzeniem twórców projektu było przygotowanie programu ekorozwoju regionu.
Zakładano przeprowadzenie seminariów,
wykładów, cyklu audycji w lokalnym radiu,
opublikowanie artykułów w prasie lokalnej,
a także powołanie Społecznego Komitetu
Ekorozwoju, Klubu Czystego Biznesu, Klubu Czystego Agrobiznesu oraz zdiagnozo-

wanie problemów ekologicznych środowisk wiejskich. Projekt realizowany był we współpracy z
Urzędem Miasta, Urzędami Gmin, Fundacją Partnerstwo dla Środowiska, Biskupim Uniwersytetem Ludowym, Starostwem Powiatowym, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Tucholskim Parkiem Narodowym, Zespołem Szkół i lokalnymi mediami. W
ramach realizacji projektu powstało Powiatowe Forum Ekologiczne Młodych, które przygotowało materiały promocyjne i edukacyjne na wykłady i ćwiczenia dla liderów obszarów wiejskich
powiatu chojnickiego. Przeszkolono 47 rolników - liderów w zakresie tematyki ekorozwoju i
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rolnictwa środowiskowego. Ponadto powołano Społeczny Komitet Ekorozwoju (SKE), w skład
którego wchodzą reprezentanci lokalnych organizacji i podmiotów gospodarczych. SKE zorganizował warsztaty dla nauczycieli szkół podstawowych i średnich, komisji gospodarki komunalnej,
mieszkaniowej i ochrony środowiska. Powołano Klub Czystego Agrobiznesu - mający na celu
wzmocnienie ruchu rolników - liderów społeczności wiejskiej zmierzającego w kierunku szeroko
pojętej ekologizacji. Odbyło się wiele spotkań szkoleniowych, których celem było rozwijanie
wiedzy na temat ekorozwoju. Klub Czystego Agrobiznesu współorganizował z innymi organizacjami "Dni Pola" - imprezę mającą na celu propagowanie czystych ekologicznie technologii produkcji rolniczej na obszarach przyrodniczo cennych Borów Tucholskich.
Kwota dotacji: 14 700,00 zł

Tytuł projektu: "WYSTAWA FOTOGRAFII Z ŻYCIA
WRZESZCZAN" - WYSTAWA FOTOGRAFII
RODZINNYCH MIESZKAŃCÓW WRZESZCZA
PRZED I PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Gdańskie Towarzystwo Sportowe
ul. Jana Pestalozziego 4 lok.7, 80-445 Gdańsk
koordynator: Zdzisław Kamiński
tel:
(0 58) 344 05 47, fax: (0 58) 344 05 47
e-mail: sheepmark@sheepmark.logonet.pl

Celem projektu było przywrócenie więzi lokalnych i poczucia zakorzenienia mieszkańców Wrzeszcza oraz pokazanie tradycji
dzielnicy przez pryzmat życia rodzin zamieszkujących Wrzeszcz. Autorzy planowali zorganizowanie zbiórki zdjęć wśród
mieszkańców, opatrzenie ich komentarzem
historycznym, przygotowanie wystawy zdjęć
rodzinnych mieszkańców dzielnicy, a następnie opracowanie przewodnika po

Wrzeszczu. Projekt realizowany był we współpracy z Radiem Plus, Szkołą Podstawową Nr 49,
Radą Miasta Gdańska, Pomorską Izbą Przemysłowo-Handlową i Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich. W rezultacie zebrano około 230 zdjęć rodzinnych mieszkańców Gdańska Wrzeszcza i
Kresów Wschodnich dawnej RP z okresu 1938 - 1986. Otwarto wystawę zgromadzonych fotografii w tunelu Dworca Szybkiej Kolei Miejskiej w Gdańsku Wrzeszczu - miejscu centralnym
dzielnicy. Wystawa będzie cały rok prezentowana w różnych instytucjach na terenie Gdańska oraz
dostępna w Internecie: www.wrzeszcz.gda.pl. Opracowano i wydano publikację zawierającą zdjęcia
z wystawy.
Kwota dotacji: 20 000,00

Tytuł projektu: KWIDZYŃSCY SOJUSZNICY
AKTYWNOŚCI LOKALNEJ
Kwidzyńskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw
Ekologicznych „Eko-Inicjatywa”
ul. 11-go Listopada 27, 82-500 Kwidzyn
koordynator: Ewa Romanow
tel: (0 55) 261 22 16 fax: (0 55) 261 22 18
e-mail: ewa.romanow@ekj.edu.pl

Celem projektu było zwiększenie aktywności obywatelskiej w powiecie kwidzyńskim
i przygotowanie organizacji pozarządowych
do pracy w oparciu o potrzeby społeczne.
Planowano przeprowadzenie cyklu szkoleń
i utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej, w ramach którego działałby Punkt Informacji Obywatelskiej, Klub Wolontariusza, oraz Punkt Konsultacji dla Organiza-

cji Pozarządowych. Projekt realizowany był we współpracy z Centrum Edukacji Ekologicznej,
Starostwem Powiatowym, Stowarzyszeniem "Bezpieczny Kwidzyn", Urzędem Miejskim, Caritas, BORIS i innymi organizacjami. W powołanym Centrum Aktywności Lokalnej w Kwidzynie
został utworzony Punkt Konsultacji dla Organizacji Pozarządowych, który pomaga organizacjom
pozarządowym w pozyskiwaniu informacji o programach pomocowych i innych formach wsparcia dla projektów realizowanych przez organizacje społeczne, prowadzi podręczną biblioteczkę
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oraz organizuje, w miarę potrzeb, szkolenia i spotkania dla lokalnych organizacji. Ponadto uruchomiono Punkt Informacji Obywatelskiej (PIO), prowadzony przez wolontariuszy. PIO udzieliło
do końca czerwca 78 porad. Aktywnie działa również nowopowstały Klub Wolontariusza skupiający 29 osób, głównie młodzież.
Kwota dotacji: 13 350,00 zł

W projekcie zakładano promocję regionu, in-

Tytuł projektu: SCHODY KAWOWE
Kwidzyńskie Towarzystwo Kulturalne (KTK)
ul. Katedralna 18, 82-500 Kwidzyn
koordynator: Justyna Liguz-Kołakowska
tel: (0 55) 279 62 88
e-mail: jlk@his.uni.torun.pl

tegrację społeczności napływowej w Kwidzynie, zwiększenie aktywności obywatelskiej,
budowanie lokalnego partnerstwa na rzecz
rozwiązywania problemów, tworzenie poczucia świadomości lokalnej. Jako metodę służącą realizacji tak postawionego celu wy-

brano wydawanie lokalnego kwartalnika, tomiku poezji "My z Kwidzyna rodem", organizację wystaw z cyklu"U dziadka na strychu i w szufladzie", Targów Staroci, zjazdów wybitnych Kwidzyniaków, opracowanie monografii miasta, itd. Projekt realizowany był we współpracy z Centrum Kultury, Starostwem Powiatowym, Biblioteką, Centrum Edukacji Ekologicznej, szkołami, organizacjami, Muzeum Zamkowym, Polskim Towarzystwem
Historycznym. W efekcie zorganizowano II Kwidzyńskie Targi Staroci (wystawa, sprzedaż lub wymiana różnorodnych kolekcji mieszkańców Kwidzyna: stalówek, żelazek, militariów, antyków, książek,
malarstwa, grafiki, pocztówek, monet, znaczków,
wycinanek, haftów etc.). Targom towarzyszyły pokazy sztuki ludowej, degustacja potraw staropolskiej
kuchni, prezentowane były także zanikające zawody - np. kowalstwo artystyczne. Otwarto wystawę
pt. "Ku niepodległości" (wystawa z cyklu: "U dziadka na strychu i w szufladzie"). Wydano trzy kolejne
numery "Schodów Kawowych" - kwartalnika historyczno - kulturalnego KTK, do którego materiały
przekazywane są przez Kwidzynian (rysunki, fotografie, artykuły, wiersze etc.). Rozpoczęto prace nad
opracowaniem monografii dotyczącej Kwidzyna.
Wydano tomik wierszy lokalnego poety - Andrzeja
Rezulaka "Wiersze dla M", w nakładzie 500 egzemplarzy. Zorganizowano jego promocję połączoną z
obchodami I rocznicy działalności KTK, na którą
zaproszono przedstawicieli lokalnych organizacji
pozarządowych i środowisk kultury, a którą uświetnił koncert jazzowy Henryka Miśkiewicza.
Kwota dotacji: 18 650,00 zł
Fot. Kwartalnik, w którym mieszkańcy Kwidzyna publikują swoją twórczość.
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Tytuł projektu: SZKOLNY KLUB WOLONTARIUSZA
Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu
ul. Grabskiego 7, 76-200 Słupsk
koordynator: Ewa Kosiedowska
tel: (0 59) 840 13 70
e-mail: slupsk@wolontariat.org.pl

Celem projektu było wypracowanie systemu
włączania młodzieży wiejskiej z powiatu słupskiego w działania o charakterze wolontarystycznym poprzez utworzenie minimum 6
Szkolnych Klubów Wolontariusza w każdej
szkole gminnej, w których będzie pracować
łącznie około 200 wolontariuszy. Projekt re-

alizowany był we współpracy z Urzędami Gmin, dyrektorami wytypowanych szkół, pedagogami szkolnymi, nauczycielami, rodzicami, wolontariuszami Centrum Wolontariatu, Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej, organizacjami pozarządowymi, Kuratorium Oświaty. W efekcie powstało jedenaście Klubów Wolontariusza w gminach: Wierzchowo, Miastko, Słupsk, Ustka, Główczyce. Uczestnicy "Klubu Wolontariusza" nauczyli się pracy w grupie, budowania podstaw efektywnej współpracy
zespołowej. Pozyskano i przeszkolono 15 animatorów pracy wolontarystycznej (nauczyciele, pedagodzy, opiekunowie grup) oraz 211 uczniów, którzy stworzyli podstawy szkolnego wolontariatu. Podjęto
kroki mające na celu uruchomienie Sieci Szkolnych Klubów Wolontariusza. Na szkoleniach dla nauczycieli każdy z Klubów wyznaczył sobie inne kierunki działania, zgodnie z potrzebami uczniów i
sytuacją istniejącą w poszczególnych środowiskach lokalnych.
Kwota dotacji: 16 760,00 zł

Tytuł projektu: PRO PUBLICO BONO. PROGRAM
WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W
CELU AKTYWIZACJI SPOŁECZNOŚCI SOPOTU
Stowarzyszenie Mieszkańców Sopotu Dialog
Al. Niepodległości 797a, 81-810 Sopot
koordynator: Ewa Moebus
tel: (0 58) 550 78 56, fax:, (0 58) 550 78 56
e-mail: et42@friko2.onet.pl

Celem projektu było uruchomienie Punktu
Informacji i Konsultacji dla Organizacji Pozarządowych oraz przeprowadzenie cyklu
szkoleń dotyczących Public Relations dla
przedstawicieli 40 sopockich organizacji.
Zakładano wyłonienie 15 liderów lokalnej
społeczności oraz opracowanie 5 projektów
realizowanych wspólnie przez kilka sopockich organizacji. Projekt realizowany był we
współpracy z Urzędem Miasta, Centrum

Informacji, Telewizją Obywatelską, Stowarzyszeniem "Młodzież Sopocka", Towarzystwem Opieki
nad Zwierzętami. W wyniku przeprowadzonych działań powstała ogólnie dostępna baza danych,
zawierająca 180 pozycji o lokalnych organizacjach pozarządowych, sponsorach instytucjonalnych i konkursach grantowych.Uruchomiono także punkt konsultacyjny w siedzibie stowarzyszenia "Dialog". 32 przedstawicieli organizacji pozarządowych z Sopotu i okolic wzięło udział w 12
sesjach szkoleniowych o tematyce związanej ze współpracą z mediami, komunikacją społeczną i
Public Relations. Planowane jest organizowanie cyklicznych spotkań szkoleniowych dla przedstawicieli organizacji pozarządowych mających na celu pogłębianie teoretycznej i praktycznej
wiedzy na temat PR. Podejmowane są także starania o to, aby w sesjach tych brali udział członkowie władz Sopotu.
Kwota dotacji:18 370,00 zł
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Tytuł projektu: ORGANIZACJA FUNDUSZU STYPENDIALNEGO
Towarzystwo Edukacyjne "Wiedza Powszechna"
ul. Startowa 21 F/12, 80-461 Gdańsk
koordynator: Bolesław Stąporek
tel: (0 58) 557 42 76, fax: (0 58) 761 85 15
e-mail: educator@poczta.wp.pl

Głównym założeniem projektu było uruchomienie programu stypendialnego dla dzieci
wiejskich z powiatu kartuskiego oraz pozyskanie środków na stypendia poprzez organizację balu charytatywnego, aukcji, kiermaszu wyrobów przygotowanych przez rodziców. Ponadto planowano utworzenie
banku pomysłów zbierania funduszy oraz

utworzenie kapitału żelaznego funduszu stypendialnego. Projekt realizowany był z Kołem Gospodyń Wiejskich, lokalnymi organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami. W rezultacie stworzono strukturę Programu Stypendialnego dla uczniów szkół średnich z powiatu kartuskiego oraz
wypracowano i zatwierdzono regulamin programu. Rozpoznano możliwości zbierania funduszy
w powiecie, a także pozyskano stałych sponsorów. Zebrano kwotę 40.000 zł od przedstawicieli
lokalnego biznesu i dyrektorów instytucji edukacyjnych. Kwota ta będzie powiększana poprzez
sprzedaż cegiełek, co pozwoli na przeznaczenie kwoty 20.000 zł na kapitał żelazny Funduszu
oraz wypłatę co najmniej 20 stypendiów. Program Stypendialny będzie funkcjonował w sposób
ciągły. Społeczność kartuska nieustannie zbiera fundusze wypracowanymi metodami, zarówno ze
środków samorządu terytorialnego, jak i korzystając z ofiarności społecznej, darowizn firm i instytucji, sprzedając cegiełki, organizując imprezy na rzecz powiększenia kapitału Funduszu Stypendialnego.
Kwota dotacji: 9 900,00
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WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO - POMORSKIE

Tytuł projektu: GDZIE SĄ MALARKI Z DAWNYCH
LAT?
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włocławku
ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek
koordynator: Elżbieta Grzegórska
tel: (0 54) 231 34 26 w. 317, fax: (0 54) 231 34 26

Założeniem realizatorów projektu było pobudzenie społeczności lokalnej do odtworzenia tradycji zdobniczych oraz aktywizacja twórcza młodzieży poprzez przeprowadzenie warsztatów malarskich prowadzonych przez artystów z dawnej fabryki fajan-

su. Planowano także rozpisanie konkursu na ludowy ornament dekoracyjny oraz zorganizowanie
festynu wokół tematyki malarstwa fajansowego i zdobniczego regionu włocławskiego. Projekt
realizowany był we współpracy z Domem Kultury w Kruszynie, Zespołem Ludowym "Kruszynioki", lokalnymi przedsiębiorcami i mediami. Projekt adresowano do mieszkańców gminy Włocławek, w szczególności do ludowych artystów-zdobników, bezrobotnych i młodzieży szkolnej.
W ramach realizacji projektu odszukano artystki - byłe pracownice fabryki fajansu we Włocławku, głównie bezrobotne, które poprowadziły 2 cykle warsztatów sztuki zdobniczej i technik dekoratorskich dla dzieci i młodzieży z pięciu szkół gminy Włocławek. Rozpisano konkurs na
ludowy ornament dekoracyjny na szkle, w którym wzięli udział uczestnicy warsztatów. Zorganizowano festyn "Majówka na ludowo", podczas którego rozstrzygnięto konkurs, a także zaprezentowano prace wykonane przez artystów ludowych trudniących się zdobnictwem fajansowym oraz
prace dzieci i młodzieży.
Kwota dotacji: 15 000,00 zł

Tytuł projektu: TAAAKA GMINA!
Stowarzyszenie Inicjatyw Niemożliwych "Motyka"
Rynek Staromiejski 10, 87-100 Toruń
koordynator: Jacek Gądecki
tel: (0 56) 663 45 58, fax: (0 56) 663 45 58
e-mail: motyka@free.ngo.pl

Zamierzeniem realizatorów projektu było
przeszkolenie 30 młodych ludzi z małych
miejscowości podtoruńskiej gminy Chełmża w zakresie przygotowywania i realizacji
projektów lokalnych. Planowano zorganizowanie konkursu na najlepszy projekt młodzieżowy i przyznanie nagrody w wysoko-

ści 3.000 zł na realizację własnej inicjatywy. Projekt realizowany był we współpracy z Gminnym
Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminą Chełmża, Powiatem Toruńskim, Narodową Agencją Programu "Youth 2000" i Polską Fundacją im. R. Schumana. W ramach realizacji założeń projektu
zorganizowano szkolenia połączone z konsultacjami dla młodzieży z Chełmży (26 osób) na
temat realizowania własnych pomysłów projektów lokalnych i zdobywania funduszy. Młodzież
uczestnicząca w szkoleniach przygotowała 6 projektów lokalnych, na przykład: kawierenki młodzieżowe przy szkolnych świetlicach, siłownia, skate park, plac zabaw. Będą one realizowane we
współpracy z samorządem lokalnym.
Kwota dotacji: 19 015,00 zł
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WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO - MAZURSKIE

Tytuł projektu: PRZEŁAMANIE APATII SPOŁECZNEJ
W GMINACH POWIATU ZIEMSKIEGO
ELBLĄSKIEGO
Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
ul. Stoczniowa 10, 82-300 Elbląg
koordynator: Arkadiusz Jachimowicz
tel: (0 55) 239 14 33, fax: (0 55) 239 14 33
e-mail: eswip@eswip.elblag.pl

Celem projektu było pobudzenie aktywności obywatelskiej w 3 gminach powiatu ziemskiego elbląskiego poprzez cykl spotkań informacyjnych, szkolenia z zakresu aktywizowania społeczności lokalnych, zakładania
i prowadzenia organizacji pozarządowych,
pozyskiwania środków na działalność, konsultacje. Projekt realizowany był z trzema
urzędami gmin, starostwem, Powiatowym
Urzędem Pracy. W efekcie przeprowadzo-

nych szkoleń 61 osób zdobyło wiedzę na temat możliwości wspólnych działań na rzecz swojej
społeczności, zasad efektywnej współpracy grupowej, aktywizowania społeczności lokalnych,
metod efektywnej komunikacji społecznej, co zaowocowało powstaniem projektów mających na
celu rozwiązanie problemów lokalnych. Rozpoczęto także tworzenie programu aktywizacji społeczności wiejskiej w gminie Milejewo. Pierwszym jego elementem był Rodzinny Festyn Familiada, który zorganizowano wraz z samorządem gminy, szkołami, przedstawicielami lokalnego biznesu. Powołano także stowarzyszenie "Elbląg Europa", którego celem jest działalność na rzecz
rozwoju lokalnego gminy Elbląg.
Kwota dotacji: 15 000,00 zł

Tytuł projektu: WIEJSKIE INKUBATORY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W GMINIE GOŁDAP
Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap
Plac Zwycięstwa 14, 19-500Gołdap
koordynator: Zbigniew Mieruński
tel: (0 87) 615 00 68, fax:(0 87) 615 08 00
e-mail: goldap@free.ngo.pl

Celem projektu było przeprowadzenie szkoleń dla mieszkańców czterech wsi gminy
Gołdap z zakresu aktywizacji lokalnej, uruchomienie czterech Wiejskich Inkubatorów
Przedsiębiorczości oraz wykreowanie liderów
życia społecznego i kulturalnego. Projekt realizowany był wspólnie z Domem Kultury,
Urzędem Gminy i Miasta, Stowarzyszeniem
Kulturalno-Ekologicznym "Alternatywa" i

sołtysami z czterech wsi. Rezultatem przeprowadzonych działań było powstanie pięciu grup zadaniowych (koalicji organizacji, samorządów, domów kultury i mieszkańców), które planują stworzenie Wiejskich Inkubatorów Przedsiębiorczości (WIP) w pięciu wsiach gminy Gołdap. Będą to
ośrodki aktywności lokalnej. Poprzez szkolenia wyłoniono 11 liderów tych społeczności, którzy
koordynują pracę WIP-ów. Zorganizowano trzy festyny we wsiach: Żelazki, Grabów, Boćwinka,
w których łącznie wzięło udział około 1200 mieszkańców.
Kwota dotacji: 15 000,00 zł
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Tytuł projektu: "POŁAWIACZE PEREŁ" - KLUB PRZYJACIÓŁ GIMNAZJALISTY
Fundacja Rozwoju Społecznego "Nad Symsarną" Warmińsko-Mazurski Fundusz Lokalny
ul. Orła Białego 7, 11-100 Lidzbark Warmiński
koordynator: Maria Żylińska
tel: (0 89) 767 16 83, 767 45 88, fax: (0 89) 767 45 88
e-mail: majka@ika.wmzdz.olsztyn.pl

Intencją realizatorów projektu było wykreowanie 15 młodych liderów spośród uczniów
szkół średnich i 9 dorosłych liderów wśród
nauczycieli gimnazjów, którzy zostaną przygotowani do "wyławiania" uzdolnionych
dzieci z ubogich, zagrożonych patologią rodzin. Dzieci te będą miały możliwość wsparcia ze strony starszych kolegów oraz w przy-

szłości uzyskają możliwość otrzymania stypendiów naukowych. Grupy liderów będą tworzyć Kluby
Przyjaciół Gimnazjalisty. Projekt realizowany był wraz z gimnazjami, Urzędem Gminy i Miasta,
Ośrodkiem Kształcenia Zawodowego. W rezultacie projektu wyłoniono grupę młodych liderów,
którzy wzięli udział w cyklu czterech trzydniowych warsztatów szkoleniowych o tematyce związanej z komunikacją interpersonalną, negocjacjami, zarządzaniem organizacją pozarządową, pozyskiwaniem środków finansowych. Przeszkolona grupa młodych liderów będzie w przyszłości realizować we współpracy z Lidzbarskim Funduszem Lokalnym projekty na poziomie lokalnym.
Kwota dotacji: 20 448,00 zł

Tytuł projektu: CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ
W MIKOŁAJKACH
Mikołajskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych - MS
ul. Kajki 128, 11-730 Mikołajki
koordynator: Jacek Maliszewski
tel: (0 87) 421 50 13, fax: (0 87) 42 15 038
e-mail: mikolajskie@free.ngo.pl

Celem projektu była aktywizacja społeczna i zawodowa społeczności gminy, ze
szczególnym uwzględnieniem ludności
wiejskiej. Zakładano, że uda się zapewnić
40-osobowej grupie dzieci ze wsi, z rodzin
najuboższych i patologicznych możliwości
rozwoju talentów i wyrównywanie szans
startu w dorosłe życie. Planowano także
zdefiniowanie rynku pracy na terenie gmi-

ny w perspektywie 2-3 lat, przygotowanie 20-30 osobowej grupy bezrobotnych kobiet do aktywnego poszukiwania pracy oraz otwarcie Biura Porad Obywatelskich w ramach Centrum Aktywności Lokalnej. Projekt został zrealizowany we współpracy ze szkołami, samorządami gmin, Powiatowym Urzędem Pracy, firmą Intercommerce, Centrum Doradztwa Strategicznego, Związkiem
Stowarzyszeń Biur Porad Obywatelskich. W wyniku projektu uruchomiono trzy inicjatywy obywatelskie dla mieszkańców Mikołajek i okolic: Program edukacyjno - wychowawczy dla 40 dzieci w wieku 10-13 lat (zajęcia plastyczne, komputerowe, wycieczki etc. odbywające się 3 razy w
tygodniu); program aktywizacji społecznej i zawodowej bezrobotnych kobiet z terenów byłych
PGR-ów, polegający na spotkaniach grupy kobiet z psychologiem, przedstawicielami władz samorządowych, lokalnymi pracodawcami, lekarzami, doradcami Biura Porad Obywatelskich oraz
na szkoleniach zawodowych. Dzięki temu 19 kobiet znalazło stałe bądź czasowe zatrudnienie.
Trzecią inicjatywą było rozpoczęcie działalności Biura Porad Obywatelskich, które rozpatrzyło w
trakcie realizacji projektu 122 sprawy dotyczące przede wszystkim problemów związanych z kontaktami obywateli z instytucjami i problemów rodzinnych. Uruchomiono także telefon zaufania
obsługiwany przez wolontariuszy.
Kwota dotacji: 16 079, 20 zł
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Celem projektu była promocja ginących za-

Tytuł projektu: GINĄCE ZAWODY
Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA
Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica
koordynator: Krzysztof Margol
tel: (0 89) 625 22 26, fax: (0 89) 625 43 37
e-mail: fundacja.nida@infonet.com.pl

wodów poprzez stworzenie bazy danych o
ok. 50 rzemieślnikach z powiatu nidzickiego wykonujących stare zawody (kowal,
szewc, cieśla, zdun, dekarz, rymarz, kołodziej), wydanie publikacji promującej wyżej wymienione zawody, zorganizowanie

imprezy promującej tradycyjne rzemiosło i opracowanie programu szkoleniowego dla młodzieży
w zakresie nauki starych zawodów połączonego ze stażem u aktywnych zawodowo rzemieślników. Projekt był realizowany wraz z Fundacją Rozwoju Regionalnego GOŁDAP, Iławską Izbą
Gospodarczą i konserwatorem zabytków. W rezultacie zidentyfikowano około 60 rzemieślników
powiatu nidzickiego i utworzono bazę danych zawierającą ich oferty z podziałem na poszczególne zawody: zdun, witrażysta, kowal, sztukator, cieśla,
snycerz. Przygotowano, wydano oraz umieszczono na stronie internetowej
katalog pt. "Ginące zawody", adresowany przede wszystkim do właścicieli
remontujących i budujących domy. Rzemieślnicy będą uczyć starych zawodów bezrobotną młodzież, dorosłych oraz wychowanków
domu dziecka z Mławy. Ponadto zorganizowano w zamku nidzickim wystawę promocyjną pod tytułem "Ginące zawody". Swoje umiejętności zaprezentowało na niej 21 rzemieślników z całego województwa. Wystawę zwiedziło
około 400 osób.
Kwota dotacji: 16 700,00 zł

Fot. Wyroby rzemieślników uczestniczących w projekcie „Ginące Zawody”.

Tytuł projektu: TRZECI SEKTOR - TWÓJ PARTNER
Nidzicki Fundusz Lokalny
ul. Rzemieślnicza 3, 13-100 Nidzica
koordynator: Barbara Margol
tel: (0 89) 625 36 51, fax: (0 89) 625 36 62
e-mail: nida@pro.onet.pl

Zamierzeniem realizatorów projektu było
stworzenie koalicji organizacji pozarządowych z 4 gmin w powiecie nidzickim i wypracowanie porozumienia z samorządami lokalnymi w zakresie finansowania lokalnych
organizacji oraz popularyzacja wśród mieszkańców działań sektora pozarządowego.W

tym celu zaplanowano organizację imprez promocyjnych, happeningu podczas Dni Nidzicy oraz
przygotowanie informatora o organizacjach pozarządowych w powiecie nidzickim. Projekt zrealizowano we współpracy z samorządem lokalnym, Regionalną Izbą Obrachunkową, Nidzickim Ośrodkiem Kultury, Konwencją Przedsiębiorców-Pracodawców i organizacjami pozarządowymi. W rezultacie projektu wydano informator o organizacjach pozarządowych w powiecie nidzickim, zawierający opis zakresu ich działań takich jak: sport, kultura, edukacja, pomoc społeczna, rozwój gospo-
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darczy, ochrona środowiska. Powstała również koalicja 17 organizacji pozarządowych z powiatu
nidzickiego, która opracowała propozycje prawnych rozwiązań dotyczących współpracy samorządów lokalnych i organizacji oraz przedstawiła je radnym, zarządom gmin i powiatu. Przedstawiciele
koalicji lokalnych organizacji pozarządowych opracowali scenariusz prezentacji "Trzeci Sektor Twój Partner", która miała miejsce podczas festynu Dni Nidzicy, który odwiedziło ponad 2000
osób.
Kwota dotacji: 14 600,00zł

Tytuł projektu: SKĄD JESTEŚMY?
Stowarzyszenie Animatorów Kultury na Wsi
ul. Ks.J Hanowskiego 16, 11-042 Jonkowo
koordynator: Józef Szkandera
tel: (0 89) 535 73 01, 0 502 658 055
e-mail: anima@free.ngo.pl

Pracownicy ośrodków kultury planowali odwiedzenie mieszkańców 5 wsi z województw
warmińsko-mazurskiego, małopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego, pomorskiego i nakłonienie ich do zaprezentowania na wystawie "Skąd jesteśmy?" pamiątek rodzinnych,

pokazujących miejsca, w których żyją oraz zmiany jakie zaszły wokół ich miejsca zamieszkania.
Planowano również zorganizowanie 5-dniowych wystaw w każdej z wsi w celu poprawy wzajemnych relacji między ich mieszkańcami, lepszego wzajemnego poznania oraz rozbudzenia zainteresowania historią miejsca zamieszkania. Dodatkowym efektem miało być przygotowanie przez mieszkańców następnych projektów dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego. Projekt realizowany
był wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Kultury, Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Rychlikach, Gminnymi Ośrodkami
Kultury w Dywitach, Kolnie,
Dobrym Mieście i Stowarzyszeniem Ekologiczno-Kulturalnym LAS. W ramach projektu Stowarzyszenie we
współpracy z lokalnymi partnerami zorganizowało w 5
wsiach wystawy, prezentujące pamiątki rodzinne i dokumenty związane z życiem wsi
i jej mieszkańców. Otwarcie
wystaw poprzedzone było
zbiórką starych fotografii i
dokumentów przodków osób
zamieszkałych na terenach
wsi: Czarnówka, Radzie,
Walewice, Nowy Staw, Wilkanów. Na zakończenie tego
Fot. Zaproszenie na wystawę fotografii i pamiątek rodzinnych zorganizowanej w ramach projektu
„Skąd jesteśmy?”

przedsięwzięcia wydano folder w nakładzie 500 egzem-

plarzy i prezentację multimedialną wystaw na CD w kilkudziesięciu egzemplarzach. Dzięki ekspozycjom nawiązano współpracę z partnerami z Królewca w Rosji, gdzie będzie realizowany podobny projekt. W ramach podsumowania realizacji projektu zorganizowano seminarium pt."Skąd jesteśmy - losy, historia, tożsamość", którego celem było zainteresowanie innych wspólnot lokalnych,
środowisk uniwersyteckich, etnografów i socjologów wsi tego rodzaju projektami.
Kwota dotacji: 15 000,00 zł
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Tytuł projektu: CO BEZ SZKOŁY?
Stowarzyszenie Oświatowo-Kulturalne ZEŁWĄGI
Zełwągi 41a, 11-734 Zełwągi
koordynator: Krzysztof Śliwiński
tel: (0 87) 421 68 28, fax: (0 87) 42 16 828
e-mail: krys@free.ngo.pl

Celem projektu było zintegrowanie dzieci
wiejskich, zwiększenie ich aktywności poprzez organizację w budynku dawnej szkoły
zajęć pozalekcyjnych i weekendowych. Planowano także utworzenie sali komputerowej, w której dzieci mogłyby rozwijać swoje umiejętności i korzystać z dostępu do internetu. Zamierzano również odbudować
tradycje sportowe i kulturalne, promować
rozwój działalności turystycznej wsi oraz
stworzyć forum wspólnego rozwiązywania
problemów społeczności Zełwąg. Projekt
był realizowany we współpracy z Radą Sołecką, Urzędem Miasta i Gminy, szkołami,
Mazurskim Parkiem Krajobrazowym i Mikołajskim Stowarzyszeniem Wspierania
Inicjatyw Lokalnych. W efekcie prowadzonych działań przystosowano i udostępniono budynek byłej szkoły podstawowej do

Fot. Budynek zlikwidowanej szkoły podstawowej, gdzie aktualnie
odbywają się zajęcia edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych z

pełnienia roli ośrodka rozwijania aktywności społecznej. Powstała 4-stanowiskowa
sala komputerowa ze stałym dostępem do
internetu, z której korzysta nieodpłatnie
około 40 osób tygodniowo. Utworzono
Klub Internetowy liczący 30 członków. Reaktywowano bibliotekę wiejską, której księgozbiór powiększono o 150 pozycji. Przeszkolono 72 młode osoby z zakresu ekologii, wiedzy o demokracji oraz działania w
zespole. Młodzież uczestnicząca w warsztatach powołała Klub Europejski skupiający 10 osób. Wraz z Sołectwem wsi Zełwągi zorganizowano festyn dla dzieci i dorosłych, w którym uczestniczyło 220 osób.

Fot. Dzieci z Zełwąg podczas zajęć z komputerem.

Wyznaczono dwie ścieżki przyrodnicze.
Wydano również folder informacyjny o Zełwągach, opisujący walory turystyczne,

przyrodnicze i historię Zełwąg w nakładzie 1000 egzemplarzy. Powstała także strona internetowa
promująca miejscowość (www.zelwagi.org.pl). Ponadto nawiązano współpracę z Młodzieżowym
Niemieckim Czerwonym Krzyżem, dzięki czemu odbyła się wymiana młodzieży podczas wakacji.
Kwota dotacji: 18 250,00 zł
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WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

Tytuł projektu: TWORZENIE KOALICJI WOKÓŁ
FUNDUSZU STYPENDIALNEGO
Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny"
Plac Kościuszki 9, 16-100 Sokółka
koordynator: Maria Talarczyk
tel: (0 85) 711 57 00, fax: (0 85) 711 09 11
e-mail: maria@in.com.pl

Celem projektu była zmiana biernych postaw
młodzieży i dorosłych wobec problemu nierówności szans edukacyjnych. Zakładano, że
w wyniku jego realizacji zwiększy się liczba
osób zaangażowanych w tworzenie i powiększanie lokalnego funduszu stypendialnego o
co najmniej 40 000 złotych. W realizację projektu zaangażowani zostali uczniowie szkół,
rodzice, nauczyciele, samorząd, Ośrodek Kul-

tury, Kościoły Katolicki i Prawosławny, ZHP i lokalny biznes. Przeprowadzono spotkania informacyjne o idei funduszu stypendialnego dla przedstawicieli samorządu miejskiego, biznesu i organizacji
społecznych, pomocowych oraz szkół. Zorganizowano imprezy promujące ideę funduszu stypendialnego, w ramach których odbyły się dwa spektakle przygotowane przez młodzież LO w Sokółce i
młodzież z Kółka Teatralnego przy Sokólskim Ośrodku Kultury, a także występ Chóru Sokólskie
Wrzosy na Gali z okazji Święta 3 Maja. Odbyła się także "Majówka" dla 25 przedstawicieli Rady
Funduszu, biznesu, samorządu oraz festyn, podczas którego zorganizowano m.in. zawody sportowe,
loterie, aukcje na rzecz funduszu. Działania związane z promocją idei funduszu i pozyskiwaniem
środków finansowych objęły także aukcję prac
ofiarowanych przez Młodzież z LO w Sokółce,
sprzedaż cegiełek oraz spotkanie Walentynkowe dla fundatorów funduszu stypendialnego. W
rezultacie zebrano kwotę 130 000 zł, z czego od
społeczności sokólszczyzny kwotę 70 000 zł.
Przyznano 40 stypendiów po 100 zł miesięcznie na rok szkolny 2001/2002 dla uczniów szkół
średnich z miasta i gminy Sokółka.
Kwota dotacji: 15 913,00 zł

Fot. Dziecięcy występ wokalny podczas festynu w Sokółce.

21

DZIAŁAJ LOKALNIE

Tytuł projektu: SAMI O SWOIM BEZPIECZEŃSTWIE,
CZYLI JAK REALIZOWAĆ PROGRAM
"SĄSIEDZKIEJ CZUJNOŚCI"
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum
Szkoleniowe w Białymstoku
ul. Dojlidy Fabryczne 26, 15-555 Białystok
koordynator: Sylwestra Borowczyk
tel: (0 85) 732 28 46, 732 17 88, fax: (0 85) 732 94 84

Intencją realizatorów projektu było zbudowanie partnerstwa lokalnego wokół problemu braku bezpieczeństwa poprzez zainicjowanie powstania społecznych koalicji i przygotowanie
ich członków do tworzenia - w trzech gminach
woj. podlaskiego- grup sąsiedzkiej czujności.
Projekt realizowany był wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji, Strażą Miejską, samorządami lokalnymi, mediami i firmami

ochroniarskimi. Realizacja założeń programowych polegała na zorganizowaniu dziewięciu zajęć warsztatowych dla przedstawicieli Policji, Straży Miejskiej, władz samorządowych, organizacji pozarządowych, Ośrodków Pomocy Społecznej, lokalnych liderów, w wyniku których zawiązano koalicje na
rzecz bezpieczeństwa mieszkańców 4 gmin: Sokółka, Grajewo, Czarna Białostocka, Wasilków. W
skład zespołów weszli przedstawiciele następujących instytucji: Straż Miejska, Policja, Miejsko - Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej, Rada Miejska, Urząd Miasta, Miejski Ośrodek Animacji Kultury, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Spółdzielnia Mieszkaniowa, Stowarzyszenia: Mieszkańców Wsi oraz
Bezpieczne Grajewo. Przeprowadzono 3 spotkania z mieszkańcami wybranych gmin, w których uczestniczyło ogółem 110 osób. Spotkania te zainicjowały powstanie 11 grup sąsiedzkiej czujności. Uczestniczący w spotkaniach mieszkańcy poznali sposoby zabezpieczania mienia, ochrony osobistej (gwizdki alarmowe, minikamery zamiast wizjera, "tajnopisy znakowania sprzętu" itp.) oraz sposoby zachowania w sytuacjach zagrożenia. Zorganizowano festyn rodzinny dla mieszkańców Grajewa o tematyce
związanej z bezpieczeństwem publicznym, na którym prowadzone były konkursy i zabawy dla dzieci
i dorosłych, jak również pokazy tresury psów policyjnych, technik samoobrony i ratownictwa. W
festynie wzięło udział około 350 osób.
Kwota dotacji: 19 430,00 zł

Podstawowym celem projektu było zwięk-

Tytuł projektu: KOBIETY - KOBIETOM W
SUWALSKICH GMINACH
Stowarzyszenie "Integracja"
ul. Konopnickiej 7, 16-400 Suwałki
koordynator: Teresa Zwolan
tel: (0 87) 565 18 25, fax: (0 87) 565 18 36
e-mail: info@odnowa-rar.com.pl

szenie aktywności społecznej kobiet wiejskich oraz zainicjowanie działalności gminnych klubów "Kobiety-Kobietom". Zaplanowano przeprowadzenie szkoleń z zakresu przedsiębiorczości (finanse gospodarstwa rolnego i agroturystycznego, prawa,
ochrony zdrowia), a także pomoc w zinsty-

tucjonalizowaniu działalności samopomocowych grup kobiet. Projekt realizowany był we współpracy ze Starostwem, Urzędem Gminy, Regionalną Agencją Restrukturyzacji, Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Suwalską Izbą Rolniczo-Turystyczną. Problematyka zajęć zainteresowała
prawie 450 kobiet z czterech okolicznych gmin. Przeprowadzono 18 szkoleń w gminach wytypowanych do realizacji projektu, których tematami były następujące zagadnienia: "Przedsiębiorczość - konieczność dnia dzisiejszego i jutra", "Finanse w gospodarstwie domowym", "Profilaktyka zdrowotna", "Moje prawa". Wyłoniono w czterech gminach kilkunastoosobowe grupy, które
powołały kluby "KOBIETY - KOBIETOM". Staną się one partnerem dla samorządu lokalnego w
rozwiązywaniu problemów społecznych oraz będą forum samopomocowym dla kobiet. Daje to
klubom możliwość zinstytucjonalizowanego działania pod szyldem stowarzyszenia i zabiegania
o wsparcie finansowe dla swoich przedsięwzięć. Zorganizowano także konferencję pt.: "KOBIE-
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TY - KOBIETOM w suwalskich gminach", na którą zaproszono władze powiatu i gmin suwalskich, fundatorów, wykładowców, media lokalne i regionalne oraz kobiety z obszaru powiatu
zainteresowane omawianą problematyką. W programie konferencji, poza informacją o projekcie i
jego efektach, znalazły się dwa wykłady uzupełniające tematykę poruszaną na seminariach "Przedsiębiorczość kobiet wiejskich - wymóg wieku", "Turystyka - kierunek z przyszłością".
Kwota dotacji: 16 248,00 zł

Tytuł projektu: ROWEREM PRZEZ PUSZCZĘ
AUGUSTOWSKĄ
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Oś" o/Augustów
ul. Nadrzeczna 74, 16-300 Augustów
koordynator: Zdzisław Bartkowiak
tel: (0 87) 643 33 67, 643 41 40, fax: (0 87) 643 46 46
e-mail: os_augustow@wp.pl

Celem projektu była promocja turystycznych
walorów regionu poprzez utworzenie tras rowerowych, organizację imprez promocyjnych, wydanie map i informatorów. Uroczyste otwarcie 3 tras rowerowych połączono z
organizacją "Święta Siei" (odtworzenie tradycji związanych z rybołówstwem i promocją lokalnej potrawy). Projekt realizowany

był we współpracy ze Starostwem Powiatowym, Gimnazjum, Urzędami Gmin, gazetą lokalną, firmami i telewizją kablową. Projekt skierowany był do społeczności powiatu augustowskiego i terenów przyległych do Puszczy Augustowskiej. W ramach jego realizacji wytyczono trasy trzech ścieżek rowerowych wokół Augustowa i najwiekszych okolicznych jezior (Augustów - jezioro Sajno,
Augustów - jezioro Białe - Studzienniczna, Augustów - jezioro Kolno). W związku z otwarciem
ścieżek rowerowych odbyły się lokalne imprezy promujące turystykę rowerową (ognisko, śpiewy,
koncert sygnalistów myśliwskich, inauguracyjny przejazd trasami rowerowymi). Ponadto nawiązano współpracę z samorządem lokalnym gmin Sztabin i Lipsk w zakresie wytyczenia w przyszłości
kolejnych ścieżek rowerowych.
Kwota dotacji: 15 750,00 zł
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WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Zamiarem realizatorów projektu było wzmoc-

Tytuł projektu: KOALICJA BONO - KURPIE
OBYWATELSKIE
Agencja Rozwoju Regionu Mazowsza
Północno-Wschodniego
ul. Hallera 13, 07-410 Ostrołęka
koordynator: Aleksandra Nowak
tel: (0 29) 760 30 45, fax: (0 29) 760 30 45
e-mail: mazowsze@btsnet.com.pl

nienie lokalnych organizacji pozarządowych
działających na terenie miasta Ostrołęki poprzez prowadzenie Biura Obsługi Niezależnych Organizacji Obywatelskich. Zaplanowano przygotowanie bazy danych o organizacjach i cyklu prezentacji multimedialnych o
działalności Biura, a także opracowanie
wspólnej strony internetowej promującej region oraz przeprowadzenie lokalnego Forum

Organizacji Pozarządowych z udziałem władz i biznesu. Projekt realizowany był we współpracy ze
stowarzyszeniem BORIS, Towarzystwem Przyjaciół Ostrołęki, Radą Regionalną Federacji Stowarzyszeń NOT, Stowarzyszeniem Punkt oraz innymi organizacjami i grupami nieformalnymi. W wyniku
przeprowadzonych działań w ramach realizacji projektu powstało Biuro Obsługi Niezależnych Organizacji Pozarządowych - BONO, opracowano bazę danych zawierającą 70 organizacji z terenu byłego
województwa ostrołęckiego, a także 568 organizacji z województwa mazowieckiego. Utworzona została strona internetowa prezentująca działające lokalnie organizacje.
Kwota dotacji: 15 000,00 zł

Tytuł projektu: ZNAJDŹ SWOJE MIEJSCE NA RYNKU
PRACY
Fundacja Edukacja dla Demokracji
ul. Podwale 5 lok. 30, 00-252 Warszawa
koordynator: Krzysztof Kacuga
tel: (0 22) 827 76 36, fax: (0 22) 827 76 36
e-mail: edudemo@edudemo.org.pl

Zamierzeniem autorów projektu było przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć z zakresu aktywności zawodowej na rynku pracy oraz wyposażenie uczniów w umiejętności poszukiwania pracy i prowadzenie
własnej działalności gospodarczej. Projekt
realizowany był wspólnie z Urzędem Miasta, Kuratorium Oświaty, Powiatowym

Urzędem Pracy, Zespołem Szkół Ponadpodstawowych. W ramach realizacji projektu przeszkolono 36 nauczycieli z Rybnika w zakresie umiejętności prowadzenia zajęć dla młodzieży na temat
aktywności zawodowej na rynku pracy. Nauczyciele uczestniczący w projekcie włączyli do zajęć
szkolnych pilotażowe lekcje dotyczące rynku pracy, opracowali scenariusze zajęć związane z tą
tematyką, które po uzupełnieniu i rozszerzeniu oraz skompletowaniu będą rozprowadzane w środowisku oświatowym. 1200 uczniów zostało przeszkolonych w zakresie poszukiwania pracy,
prowadzenia działalności gospodarczej, komunikacji międzyludzkiej, autoprezentacji, analizy
indywidualnych predyspozycji i umiejętności, prowadzenia rozmów z przyszłym pracodawcą, pisania CV i listu motywacyjnego, planowania, rejestracji i tworzenia planu marketingowego działalności gospodarczej, etc. Zorganizowano konferencję z udziałem nauczycieli, dyrektorów szkół,
młodzieży, przedstawiciela Powiatowego Biura Pracy, Cechu Rzemiosł, przedstawicieli związków zawodowych, władz miasta, mediów.
Kwota dotacji: 20 000,00 zł
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Tytuł projektu: WZMACNIANIE ORGANIZACJI
POZARZĄDOWYCH DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ
ZANIEDBANYCH SPOŁECZNIE OBSZARÓW
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Radomskie Towarzystwo Dobroczynności (RTD)
ul. Struga 88, 26-600 Radom
koordynator: Katarzyna Maciejczyk
tel:(0 48) 384 78 76, 36 447 03, fax: (0 48) 384 78 76
e-mail: lowis@ceti.pl

Celem projektu było wzmocnienie organizacji pozarządowych z Radomia, działających w różnych sferach życia społecznego
w zakresie informacji i pozyskiwania funduszy poprzez uruchomienie punktu informacyjnego i zorganizowanie szkoleń. Realizowany był we współpracy ze stowarzyszeniem BORIS, Wirtualnym Radomiem, Regionalnym Ośrodkiem Szkoleniowym. W rezultacie przeprowadzonych działań utwo-

rzono i rozpropagowano działalność Punktu Informacyjnego (LOWIS - Lokalny Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych) w środowisku lokalnych organizacji pozarządowych. Udzielono informacji 50 przedstawicielom organizacji pozarządowych i osobom prywatnym. Zorganizowano trzy
szkolenia, w czasie których zapoznano ponad 20 przedstawicieli radomskich organizacji pozarządowych z problemami III Sektora, rolą internetu w pracy organizacji pozarządowych, przepisami
prawnymi regulującymi funkcjonowanie organizacji pozarządowych, pisaniem wniosków o dotacje.
Zaprezentowano działalność Punktu Informacyjnego (LOWIS) oraz RTD na Radomskich Targach
Przedsiębiorczości. Utworzono bazę danych organizacji działających na terenie Radomia i okolic.
Kwota dotacji: 8 000,00 zł

Tytuł projektu: CENTRA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ
CZYLI BUDOWANIE SILNYCH WSPÓLNOT
LOKALNYCH
Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności
Lokalnej CAL
ul. Szpitalna 5 m 5, 00-031 Warszawa
koordynator: Bohdan Skrzypczak
tel: (0 22) 828 91 28 w.159, fax: (0 22) 828 91 28 w.162

Celem projektu była aktywizacja środowisk
wiejskich poprzez przeszkolenie 20 animatorów społeczno-kulturalnych oraz 20 animatorów ze szkół podstawowych i gimnazjów z zakresu organizowania społeczności
lokalnej, animacji społecznej, planowania
działań, organizowania i tworzenia grupy.
Zamierzano również powołać do życia 16
Centrów Aktywności Lokalnej i wypracowa-

nie 16 lokalnych map zasobów i potrzeb społeczności. Projekt realizowany był we współpracy z
Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej w Białymstoku, Stowarzyszeniem BORIS, Regionalnym
Ośrodkiem Kultury, Stowarzyszeniem "Ziarno" w Grzybowie. Projektem zainteresowało się 21
szkół oraz 15 domów kultury. Zarząd Stowarzyszenia zakwalifikował do udziału w projekcie 9
placówek oświatowych i 9 kulturalnych. Każdą placówkę reprezentowały 2 lub 3 osoby. Zorganizowane zostały 4 sesje szkoleniowe o następującej tematyce: zasady, modele, wartości pracy, budowanie partnerstwa lokalnego, promocja idei wolontariatu, tworzenie grup pomocowych i obywatelskich, reguły negocjacji społecznych, organizacja badań socjologicznych, zasady komunikacji społecznej, określanie własnej roli jako animatora społecznego, budowanie mapy potrzeb i zasobów
lokalnych. Powstało 18 ośrodków Centrum Aktywności Lokalnej w szkołach i domach kultury.
Ośrodki łącznie skupiły grono ok. 300 wolontariuszy. Opracowano mapy i raporty o stanie zasobów
i potrzeb lokalnych. 15 placówek uczestniczących w programie powołało koalicje. W ich skład
weszli przedstawiciele instytucji, rodzice (w przypadku szkół), przedstawiciele organizacji pozarządowych, lokalnego biznesu i samorządu terytorialnego. Każda placówka zorganizowała po trzy cztery spotkania, które służyły głównie integracji i wzajemnemu poznaniu zespołu, przygotowaniom do analizy potrzeb społecznych i dookreśleniu celów działania, realizacji projektów na rzecz
aktywizacji i integracji środowiska, budowania tożsamości wspólnot (np. Dzień Ziemi, Festyny
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Rodzinne, Ku Europie, Sąsiedzka Czujność, Klub Wolontariusza, itd.). Powstało także nowe stowarzyszenie w Krasnosielcu, a w wielu miejscowościach reaktywowano lub uaktywniono już istniejące organizacje społeczne, realizujące nowe projekty np. Kawiarenka dla młodzieży zorganizowana
przez grupę AA w Końskowoli, Punkt Informacji Obywatelskiej i Turystycznej w Białobrzegach.
Kwota dotacji: 47 600,00 zł

Tytuł projektu: CENTRUM KOBIET WIEJSKICH
Stowarzyszenie Ekologiczno - Kulturalne "Ziarno"
Grzybów 1/2, 09-533 Słubice
koordynator: Ewa Smuk Stratenwerth
tel: (0 24) 277 81 96, fax: (0 24) 277 81 96
e-mail: ewapeter@poczta.onet.pl

Celem projektu była aktywizacja zawodowa i społeczna kobiet wiejskich. Zakładono, że uda się wyłonić grupę liderek zdolnych i przygotowanych do stworzenia i zrealizowania następnych projektów służących
rozwojowi wsi. Projekt realizowany był
wraz z Instytutem Matki i Dziecka, Urzę-

dami Gmin, szkołami, Kołem Gospodyń Wiejskich, Duńską Szkołą
Ludową. Adresowano go głównie do kobiet z gminy Słubice, ale do
udziału zaproszono także mieszkanki sąsiednich gmin.W realizację projektu zaangażowało się 36 kobiet z kilku wsi, uczestnicząc w szkoleniach z zakresu aktywności zawodowej i społecznej oraz nauki konkretnych umiejętności (rzemiosło i sztuka ludowa np. ceramika i wycinanki,
robótki ręczne: szycie, haftowanie, dzierganie), znajomości komputera,
dbania o zdrowie (kurs zdrowej kuchni, podstawy masażu, gimnastyka
etc.), autoprezentacji, komunikacji, a także rolnictwa ekologicznego i
uprawy ziół. Uruchomiono Punkt Poradnictwa Zdrowotnego, z którego
porad i wykładów skorzystało 128 kobiet i dziewcząt. Stowarzyszenie
pomaga również kobietom w podjęciu aktywności lokalnej. Do tej pory
jedna z uczestniczek (miejscowa bezrobotna) uruchomiła Klubik Małego Skrzata dla dzieci ze wsi, inna uczestniczka przygotowuje program
obchodów Dnia Ziemi oraz ofertę produkcji wyrobów ekologicznych
(lniana odzież, zdrowa żywność). Opracowano recepturę na ekologiczFot. Dyplom ukończenia kursu szkoły ludowej.

ne ciasteczka. Dwie kobiety dzięki miejscowej "Biopiekarni" przygotowały ofertę pierniczków i herbatników ekologicznych. Miejscowa cukerniczka, uczestnicząca w kursie szkoły ludowej, poszerzyła
swój asortyment o ciastka z mąki razowej. Klubik dla dzieci
będzie kontynuował swoją działalność, co roku będą organizowane 2-3 miesięczne kursy "szkoły ludowej", a w planach społeczności lokalnej jest uruchomienie małego sklepu z drobną
wytwórczością.
Kwota dotacji: 15 000,00 zł

Fot. Uczestniczki zajęć, w ramach kursu szkoły ludowej w Grzybowie.
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WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Celem projektu był wzrost poziomu aktyw-

Tytuł projektu: IDEA 2001
Regionalne Centrum Wolontariatu
ul. Skarbowa 28, 91-473 Łódź
koordynator: Magdalena Korczyk
tel: (042) 656 31 31, fax: (042) 617 19 41
e-mail: lodz@wolontariat.org.pl

ności obywatelskiej wśród społeczności lokalnej gminy i miasta Brzeziny, poprzez angażowanie poszczególnych grup mieszkańców w działania oparte na idei wolontariatu. Projekt polegał na przeprowadzeniu
szkoleń i spotkań plenarnych. Współpra-

cowano z Urzędem Miasta i Gminy oraz Stowarzyszeniem "Wspólna Przyszłość - Polska, Europa, Świat". Podczas realizacji założeń projektu zapoznano blisko 2 tysięczną społeczność gminy
i miasta Brzeziny z ideą wolontariatu poprzez przeprowadzenie szkolenia "Jak zdobyć i zatrzymać wolontariusza", a także akcji promocyjnej w szkołach na temat idei wolontariatu. Zorganizowano również dwa warsztaty pt. "Dlaczego warto być wolontariuszem" dla osób chcących podjąć
działalność społeczną oraz spotkanie dyskusyjne "Wolontariat w XXI w." na temat stanu prawnego wolontariatu w Polsce i na świecie. Zawiązano również nieformalną koalicję na rzecz rozwoju
wolontariatu w Brzezinach, w skład której weszli przedstawiciele władz oraz organizacji pozarządowych.
Kwota dotacji: 15 215,00 zł
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WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

Tytuł projektu: GOSPODARSTWO
AGROTURYSTYCZNE PROWADZONE PRZEZ
OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE I BEZROBOTNE
Fundacja Mielnica
ul. Szpitalna 43, 62-504 Konin
koordynator: Anna Śliwowska
tel:
(0 63) 244 31 71, fax: (0 63) 244 22 55
e-mail: fundacja@mielnica.org.pl

Założeniem projektu była aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych i bezrobotnych z terenu gminy Skulsk oraz rozwój
agroturystyki, ożywienie gospodarcze, a także zmiana stereotypu i sposobu postrzegania osób niepełnosprawnych. Zaplanowano
utworzenie we wsi wzorcowego gospodarstwa agroturystycznego prowadzonego
przez osoby niepełnosprawne oraz rozpro-

pagowanie idei agroturystyki przez media i dystrybucję folderu przedstawiającego gospodarstwo.
Projekt realizowano wspólnie z gminą, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowym
Urzędem Pracy, Oddziałem Terenowym TWK, Biurem Porad Obywatelskich, Regionalnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, prasą i mediami. W ramach projektu przygotowano do uruchomienia w
Mielnicy Dużej gospodarstwo agroturystyczne prowadzone przez osoby niepełnosprawne. 5 osób
- uczestników warsztatów terapii zajęciowej - przygotowano do podjęcia pracy w gospodarstwie.
Odbyło się 6 wykładów z cyklu "Przygotowanie, uruchomienie, zasady funkcjonowania gospodarstwa agroturystycznego obsługiwanego przez osoby niepełnosprawne i bezrobotne" dla uczniów
szkół średnich o profilu turystycznym, pracowników gmin powiatu konińskiego, rolników (łącznie 120 osób). Opracowano także folder o gospodarstwie agroturystycznym oraz organizowano
spotkanie integracyjne dla młodzieży szkół średnich i osób niepełnosprawnych, w którym wzięło
udział 300 osób.
Kwota dotacji: 14 100,00 zł

Tytuł projektu: STACJA SZAMOCIN - MIEJSCE DLA
KAŻDEGO
Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjno - Teatralne:
Ośrodek - Teatr "Stacja Szamocin"
ul. Dworcowa 17a, 64-820 Szamocin
koordynator: Luba Zarembińska
tel:
(0 67) 284 88 95, fax: (0 67) 284 88 95
e-mail: station@box43.gnet.pl, spst@wp.pl

Zamierzeniem realizatorów projektu była aktywizacja społeczności lokalnej z powiatu
chodzieskiego oraz gminy i miasta Szamocin poprzez edukację artystyczną oraz warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży. Zaplanowano utworzenie ośrodka dokumentacji
"Kresów Zachodnich" i zainicjowanie projektu promocji regionu poprzez tworzenie
wspólnych programów z niezależnymi ośrodkami artystycznymi w Polsce i Europie. Pro-

jekt realizowany był we współpracy z Centrami Kultury, przedszkolami, szkołami podstawowymi,
gimnazjami i szkołami średnimi oraz organizacjami pozarządowymi. W rezultacie zorganizowano
warsztaty oraz prezentacje z cyklu "Kresy zachodnie". Miały one na celu zapoznanie młodzieży z
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problematyką dawnego pogranicza: polsko - żydowsko - niemieckiego i pokazanie możliwości
współistnienia różnych kultur na tym samym obszarze. Stworzono w starym, nieczynnym dworcu
miejsce dla gromadzenia zbiorów dokumentacji historii i tradycji, pamiątek rodzinnych, zapisów
aktualnych działań - "Stację Pamięci". Wypełniono czas wolny dzieci, młodzieży i dorosłych z małej
miejscowości, a także stworzono perspektywę rozwoju teatrów amatorskich poprzez zorganizowanie trzech turnusów X Ogólnopolskich Warsztatów Teatralnych (kontynuacja imprezy od 1992).
Przygotowano także projekt funkcjonowania ogólnopolskiej sieci reprezentującej artystów, nawiązano kontakty z organizacjami pozarządowymi za granicą. Realizowano program socjokulturalny
dla wsi popegeerowskich z powiatu chodzieckiego "Otwarta poczekalnia". W projekcie uczestniczyli mieszkańcy wsi Jaktorowo, gdzie zorganizowano obrzędowe kolędowanie, wystawę, spektakl
"Spowiedź w drewnie". Uczestnicy Ogólnopolskich Warsztatów Teatralnych zorganizowali barwny
pochód przez wsie: Lipie, Lipia Góra. Przeprowadzono również szkolenia i warsztaty dotyczące
organizacji pracy, pozyskiwania funduszy, w celu stworzenia ogólnopolskiej sieci małych organizacji pozarządowych o profilu artystycznym.
Kwota dotacji: 15 000,00 zł

Tytuł projektu: CHODŹ - JESTEŚ POTRZEBNY
Społeczne Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży
"Ostoja"
Jaktorowo 12, 64-820 Szamocin
koordynator: ks.Roman Siuchniński
tel: (0 67) 284 92 90

Zadaniem projektu było uaktywnienie kulturalne dzieci, młodzieży, rodziców z
dwóch wsi popegeerowskich - Jaktorowo i
Lipia Góra, poprzez włączenie ich do działań Stowarzyszenia, takich jak: organizacja
lodowiska, utworzenie kompleksu sportowego, poszukiwanie pamiątek i wspomnień

dotyczących historii wsi, zajęcia edukacyjno-sportowe, socjoterapeutyczne zajęcia świetlicowe, wykłady na temat zdrowego stylu życia, edukacja ekologiczna. Projekt realizowany był
wraz z Urzędem Miasta, Ośrodkiem "Stacja - Szamocin".
Realizując założenia projektu stworzono alternatywne formy
spędzania wolnego czasu dla dzieci z Jaktorowa i Lipiej Góry
w tym: zajęcia w świetlicy ukierunkowane na pomoc w nauce
(odrabianie lekcji), zajęcia socjoterapeutyczne w ramach Miejsko - Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zabawy (np. nauka tańców ludowych, konkurs na najsmaczniejsze pączki, pokaz przeźroczy i projekcja video o
Hiszpanii i Włoszech), wycieczki po okolicy, koncerty, wystawę malarstwa, warsztaty teatralne, spektakle, przygotowanie ogródka kwiatowego, zajęcia plastyczne, sportowe, ekologiczne prowadzone w lesie przez leśniczego.
Kwota dotacji: 16 000,00 zł

Fot. Uczestniczka warsztatów teatralnych.
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Tytuł projektu: AKTYWIZACJA I KONSOLIDACJA ŚRODOWISKA LOKALNEGO NA RZECZ BUDOWANIA PRZYJAZNEGO ŚRODOWISKA ROZWOJOWEGO DZIECI W
WIEKU PRZEDSZKOLNYM - WSPARCIE NA STARCIE
Stowarzyszenie Pracownia Działań Twórczych
ul. Botaniczna 2, 60-586 Poznań
koordynator: Agnieszka Tkaczyńska
tel: (0 61) 847 45 76, fax: (0 61) 847 45 76

Podstawowym celem projektu było zapewnienie lepszego startu dzieciom w wieku 3-7 lat
z rodzin patologicznych, ubogich oraz tzw.
grup ryzyka. Zaplanowano przeprowadzenie
warsztatów dla nauczycieli przedszkolnych
oraz zajęć adaptacyjnych dla dzieci przedszkolnych i nie chodzących do przedszkola, a
także zajęć dla rodziców na temat umiejętno-

ści wychowawczych oraz edukacji szkolnej dzieci. Zamierzano także zorganizować spotkania dyskusyjne z urzędnikami samorządowymi ds. oświaty. Projekt adresowany był do dzieci i rodziców z 3
dzielnic Poznania, w których występuje nasilenie różnorodnych problemów społecznych. Realizując
założenia programowe przeprowadzono cykliczne spotkania dyskusyjno - informacyjne dla dyrektorów czterech przedszkoli z Poznania i okolic, a także przedstawicieli władz lokalnych. Ponadto zorganizowano warsztaty rozwijające umiejętności wychowawcze nauczycieli przedszkolnych, obejmujące
naukę tworzenia strategii dobrych warunków rozwojowych dla dzieci pochodzących ze środowisk
zaniedbanych oraz adaptacyjne dla dzieci rozpoczynających uczęszczanie do przedszkola i ich rodziców. Zajęcia te miały na celu obniżenie stresu dzieci w nowych warunkach. Odbyły się także zajęcia
grupowe dla dzieci z trudnościami rozwojowymi ukierunkowane na nabywanie umiejętności społecznych i emocjonalnych, rozwijające umiejętności wychowawcze rodziców "Szkoła dla rodziców". Powstało ognisko przedszkolne prowadzone przez nauczycielkę, do którego uczęszczają dzieci 4-5 letnie
z 4 podpoznańskich wiosek. W realizację projektu zaangażowano Polską Fundację Dzieci i Młodzieży
w zakresie współorganizacji warsztatów pt. "Koncepcja pedagogiczna przedszkola", prowadzonych
przez niemieckich trenerów z Haus Rupenhorn, Kinderwelten z Berlina. Szkolenie dotyczyło procesu
adaptacji małych dzieci i tworzenia lokalnej polityki informacyjnej związanej z wspieraniem dzieci w
wieku przedszkolnym. Wraz z Fundacją Bernard von Leer opracowano i do niej skierowano trzyletni
projekt będący kontynuacją Projektu "Wsparcia na starcie".
Kwota dotacji: 15 000,00 zł
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WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

Tytuł projektu: PODAJMY SOBIE RĘCE PROFILAKTYCZNO-TERAPEUTYCZNE CENTRUM
PRZECIWDZIAŁANIA PROBLEMOM DZIECI
NIEPEŁNOSPRAWNYCH I WIEJSKICH
Zespół Szkół Specjalnych w Wojnowie przy Ośrodku
Leczenia Chorób Układu Oddechowego u Dzieci
Wojnowo 7a, 66-120 Kargowa
koordynator: Romuald Modrzyk
tel: (0 68) 352 50 23 wewn. 25, fax: (0 68) 352 50 23

Głównym założeniem programowym było
wyrównywanie szans dzieci niepełnosprawnych i zdrowych, a także integracja młodzieży wiejskiej i miejskiej, zwiększenie aktywności dzieci niepełnosprawnych poprzez organizację wspólnych zajęć i imprez. Projekt realizowany był we współpracy z Radą
Sołecką, oddziałem szpitalnym, urzędami
miejskimi, starostwem, Nadleśnictwem,
PCK i Kuratorium. W trakcie realizacji pro-

jektu przeprowadzono serię zajęć terapeutycznych w Ośrodku Leczenia Chorób Układu Oddechowego u Dzieci z zakresu profilaktyki uzależnień, a także zajęcia plastyczne z elementami artterapii, edukacji przyrodniczo - ekologicznej, socjoterapii i psychoedukacji. Organizowano również
zajęcia sportowe, rekreacyjne oraz turystyczne. Odbiorcami zajęć realizowanych w ramach projektu były dzieci niepełnosprawne z województwa lubuskiego, przebywające w Ośrodku Leczenia Chorób Układu Oddechowego (około 450 osób) oraz dzieci z Wojnowa i okolic (24 osoby).
Zorganizowano otwartą imprezę integracyjną "Czerwcowe spotkania w Wojnowie - receptą na
przyjaźń i zdrowie”, w której wzięło udział 265 osób - dzieci z ośrodka wraz z rodzicami i mieszkańcy Wojnowa. Powstała świetlica wiejska z systematycznie rozbudowywanym zapleczem sprzętowym. Zespół Szkół Specjalnych w Wojnowie przy Ośrodku Leczenia Chorób Układu Oddechowego u Dzieci stał się instytucją skupiającą ludzi ze środowiska lokalnego w celu rozwiązywanie
problemów oraz animowania inicjatyw lokalnych. Kolejnym etapem będzie powołanie stowarzyszenia "CENTRUM", podejmującego działania na rzecz społeczności lokalnej.
Kwota dotacji: 15 000,00 zł
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Tytuł projektu: RAZEM W NOWEJ SZKOLE
Zielonogórskie Towarzystwo Edukacyjne "Civilitas"
ul. Chopina 15a, 65-031 Zielona Góra
koordynator: Stanisław Sokołowski
tel: (0 68) 327 20 71, fax: (0 68) 327 22 28
e-mail: dbarczyński@odn.zgora.pl

Podstawowym celem projektu było zwiększenie aktywności rodziców w zarządzaniu
szkołami publicznymi, zapoznanie członków
społeczności szkolnej z obowiązującymi
przepisami prawa poprzez zorganizowanie
punktu konsultacyjnego, spotkań i szkoleń
dla rodziców i nauczycieli oraz opracowa-

nie regulaminów szkolnych. Zamierzano także zorganizować konkurs radiowy pt. "Radiowa Akademia Praw Człowieka". Projekt realizowany był wraz z Zielonogórskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli, dyrekcjami szkół i samorządem lokalnym. Projektem objęte były: gmina Czerwieńsk, powiat świebodziński i miasto Zielona Góra. Realizując założenia programowe utworzono Punkt Konsultacyjny, który udzielił 37 konsultacji indywidualnych i grupowych dla 314 osób. Przeprowadzono
16 spotkań szkoleniowych, w czasie których zrealizowano 59 godzin zajęć dla 284 uczestników. Głównym celem szkoleń było zapoznanie rodziców i nauczycieli z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego umożliwiającego większy udział społeczności szkolnej w życiu szkoły, a w szczególności
pobudzenie do większej aktywności rodziców w tym zakresie. Dzięki udzielonej pomocy, w trakcie
realizacji projektu utworzono organizację pozarządową: Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi
"Nasze Dzieci" w Przyczynie Górnej, a także powołano Towarzystwo Przyjaciół Publicznych Placówek Oświatowych w Zielonej Górze. Trwają zaawansowane prace nad powołaniem rad szkół w 6
szkołach podstawowych i gimnazjach.
Kwota dotacji: 8 939,00 zł
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WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

Tytuł projektu: MOJA MAŁA OJCZYZNA
Szkoła Podstawowa w Karpnikach
ul. Rudawska 17, 58-515 Karpniki
koordynator: Andrzej Dąbek
tel: (0 75) 713 72 68, fax: (0 75) 713 72 68
e-mail: andrzej.dabek@w-kaczorowski.com.pl

Celem projektu była odbudowa tożsamości
lokalnej poprzez opracowanie portretu fotograficznego miejscowości Karpniki oraz
zebranie nagrań wspomnień najstarszych
mieszkańców miejscowości. Planowano
także zorganizowanie akcji sprzątania miej-

scowości i szlaków turystycznych w Górach Sokolich, wydanie informatora o atrakcjach turystycznych, a także opracowanie albumu z reprodukcjami rycin o miejscowości i gminie. Projekt
był realizowany we współpracy z Zarządem Parków Krajobrazowych, Gminną Agendą 21, Muzeum Okręgowym i Radą Rodziców. W ramach realizacji projektu stworzono portret fotograficzny wsi, który w formie wystawy prezentowany był w miejscowej szkole podstawowej. Zdjęcia te
wykorzystano w informatorze o atrakcjach turystycznych Karpnik, wydanym w nakładzie 500
egzemplarzy. Podczas sześciu spotkań z najstarszymi mieszkańcami Karpnik, Stróżnicy, Gruszkowa zarejestrowano 11 nagrań wspomnień. Ponadto został wydany w nakładzie 1000 egzemplarzy album z reprodukcjami widokówek i litografii przedstawiającymi Karpniki. Odbyła się
akcja sprzątania szlaków turystycznych w Górach Sokolich, w którą zaangażowano mieszkańców
Karpnik i okolic oraz uczniów zaprzyjaźnionej Szkoły Podstawowej z Jeleniej Góry.
Kwota dotacji: 6 500,00 zł
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WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

Tytuł projektu: GLIWICKA KOALICJA NA RZECZ
ŚWIETLIC DLA DZIECI I KLUBÓW DLA
MŁODZIEŻY
Centrum Inicjatyw Społecznych przy Politechnice Śląskiej
ul. Banacha 3, 44-100 Gliwice
koordynator: Joanna Sarre
tel: (0 32) 237 28 81, fax:(0 32) 237 16 55
e-mail: josarre@polbox.com, orgcis@zeus.polsl.gliwice.pl

Celem projektu był rozwój efektywnej działalności świetlicowej w gminie Gliwice i wypracowanie gminnego programu pomocy dzieciom oraz
rodzinom ze środowisk zagrożonych, poprzez
opracowanie mapy potrzeb mieszkańców, zinwentaryzowanie potencjału merytorycznego i lokalowego oraz szkolenia dla organizacji w zakresie pozyskiwania funduszy, wolontariuszy. Pla-

nowano opracowanie standardów pracy świetlic, programów edukacyjnych, a także budowanie zespołów
interdyscyplinarnych i przygotowanie gminnego programu pomocy dzieciom i rodzinom zagrożonym. Projekt realizowany był we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, władzami miasta, stowarzyszeniami prowadzącymi świetlice, pedagogami szkolnymi, Miejską Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
policją i parafiami. W rezultacie opracowana została strategia pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą w
postaci projektu uchwały Rady Miejskiej. W trakcie realizacji projektu udzielane były na bieżąco konsultacje, dotyczące zakładania świetlic, rejestrowania stowarzyszeń, zarządzania stowarzyszeniami prowadzącymi świetlice i pozyskiwania funduszy na ich funkcjonowanie. Przeprowadzono również szkolenia dla wolontariuszy, którzy po wakacjach będą prowadzić jedną ze świetlic osiedlowych oraz blok warsztatowy dla
osób prowadzących świetlice. Wydano również mini - poradnik "Świetlicowanie - to nie takie trudne" dla
liderów prowadzących świetlice bądź chcących je zakładać. Powołano dwa stowarzyszenia prowadzące
świetlice: "Bratnia Dusza" i "Bratki", nawiązano kontakty ze stowarzyszeniami młodzieżowymi: "Krzyk" i
"Misja - Dom", wspólnie przygotowywany jest projekt szkolenia "streetworkerów" (pedagogów ulicy).
Kwota dotacji: 14 650,00 zł
Celem projektu było zapewnienie żywności dla

Tytuł projektu: ŻYWNOŚĆ DAREM SERCA
Częstochowski Bank Żywności (CZBŻ)
ul. Sobieskiego 7 pok.357, 42-200 Częstochowa
koordynator: Norbert Kępiński
tel: (034) 324 50 31 wewn. 761
e-mail: bankzcz@idea.net.pl

1000 najuboższych mieszkańców powiatu częstochowskiego poprzedzone zidentyfikowaniem
tych osób i instytucji świadczących pomoc, pozyskaniem nowych producentów i dystrybutorów żywności. Zakładano także świadczenie
pomocy indywidualnej w ramach Punktu Po-

mocy Socjalnej oraz przygotowanie i dystrybucję informatora na temat możliwości uzyskania pomocy żywnościowej na terenie powiatu. Projekt realizowany był we współpracy z MOPS, GOPS-ami, Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej, Strażą Miejską i policją oraz
Śląskim Forum Organizacji Socjalnych. Realizując założenia programowe pozyskano 23,5 ton żywności o
łącznej wartości ok. 175.500 zł. Nawiązano stałą współpracę z 5 nowymi, stałymi ofiarodawcami żywności
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(firmy branży spożywczej). Podczas zbiórki wielkanocnej pozyskano 3 tony żywności, która trafiła do rodzin przed świętami. Skorzystało z niej ok. 500 osób. Z usług i porad Punktów Pomocy Socjalnej skorzystało ok. 600 osób. Nawiązano kontakty z przedstawicielami francuskich banków żywności. Dokonano analizy potrzeb poszczególnych beneficjentów Częstochowskiego Banku Żywności oraz ich możliwości dystrybucji żywności. Wydano 2 numery biuletynu informacyjnego CzBŻ. Utworzono sieć Punktów Pomocy
Socjalnej, działających przy Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej będących członkami CzBŻ (4
Ośrodki).
Kwota dotacji: 20 200,00 zł

Tytuł projektu: CENTRUM INFORMACJI DLA
ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU POWIATU
ŻYWIECKIEGO
Fundacja Pomocy Dzieciom
ul. Sempołowskiej 2, 34-300 Żywiec
koordynator: Małgorzata Tracz
tel:
(0 33) 861 09 85, fax: (0 33) 861 03 97

Zamierzeniem realizatorów projektu była integracja środowiska organizacji pozarządowych powiatu żywieckiego oraz zainicjowanie współpracy między organizacjami w zakresie realizacji programów dla osób niepełnosprawnych. W tym celu planowano organizowanie spotkań informacyjno-szkoleniowych połączonych z dyżurami dla organizacji, prowadzeniem porad prawnych dla osób

niepełnosprawnych i ich opiekunów, a także wydanie poradnika dla osób niepełnosprawnych i informatora na temat organizacji i zakresu ich działania. Projekt realizowany był we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Regionalnym Ośrodkiem Polityki
Społecznej i mediami. W trakcie realizacji projektu uruchomiono w Centrum Informacji Dla Organizacji Pozarządowych I Osób Niepełnosprawnych z terenu powiatu żywieckiego codzienne
dyżury specjalistów ds. finansowych i prawa.
Prowadzone były również konsultacje z zakresu pisania wniosków o dotacje. Udzielono
porad ok. 500 osobom - dzięki nim osoby niepełnosprawne i opiekunowie zaczęli wykorzystywać przysługujące im prawa, o których
wcześniej nie wiedzieli, bądź obawiali się z
nich korzystać. Odbyły się także 4 spotkania
informacyjno - szkoleniowe dla organizacji pozarządowych. Zapoznano ich przedstawicieli
z możliwościami ubiegania się o dotacje, sytuacją prawną, prowadzeniem księgowości.
Zorganizowano Festyn Integracyjny, w którym
uczestniczyło ok. 270 niepełnosprawnych
dzieci wraz z opiekunami, dzieci z domów
dziecka oraz dzieci z rodzin wielodzietnych,
patologicznych i ubogich z terenu powiatu.
Dzieci i ośrodki otrzymały nagrody przydatne
podczas rehabilitacji. Wydano informator "Poradnik dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów" oraz informator "Organizacje poza-

Fot. Jedna z dwóch publikacji wydanych w ramach
realizacji projektu.

rządowe działające na terenie powiatu żywieckiego na rzecz osób niepełnosprawnych"
Kwota dotacji: 15 000,00 zł

35

DZIAŁAJ LOKALNIE

Tytuł projektu: MŁODZI MODERATORZY
ESTETYCZNEGO ŁADU
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w
Żarkach
ul. Moniuszki 2, 42-310 Żarki
koordynator: Małgorzata Banaszczyk
tel: (0 34) 314 80 37, fax: (0 34) 481 58

Celem projektu była integracja młodzieży,
nauczycieli i innych mieszkańców gminy oraz
zaangażowanie ich w proces projektowania
i tworzenia placu zabaw w Żarkach. Projekt
zakładał przeprowadzenie dwóch konkursów
(plastycznego i biologicznego), wyłonienie
wśród uczniów autorów projektu placu zabaw, wybór wykonawców (stolarzy, ogrod-

ników etc.). Uwieńczeniem projektu miała być promocja lokalnego zaangażowania w budowę placu
zabaw, święto kwiatów - uliczny happening, podczas którego zostaną nagrodzeni wyróżnieni twórcy przedsięwzięcia. Projekt realizowany we współpracy z gimnazjum, Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, władzami samorządowymi i mieszkańcami. Rezultatem przeprowadzonych działań było
powstanie placu sprawnościowego i ogrodu ozdobnego w Żarkach, poprzedzone przeprowadzeniem konkursu na projekt ogrodu wśród uczniów miejscowego gimnazjum. Zorganizowano także
festyn "Święto kwiatów" dla mieszkańców Żarek. W realizację projektu włączeni zostali pracownicy Ośrodka Doradztwa Rolniczego, miejscowi ogrodnicy oraz stolarze.
Kwota dotacji: 15 000,00 zł

Tytuł projektu: KREUJEMY ZDROWĄ, ŚWIADOMĄ
EKOLOGICZNIE SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ
Polski Klub Ekologiczny w Krakowie, Koło Miejskie w
Gliwicach
ul. Kaszubska 2, 44-100 Gliwice
koordynator: Janina Sokołowska
tel: (032) 231 85 91, fax: (032) 231 85 91
e-mail: pkegliw@silesia.top.pl

Intencją projektu było poprawienie stanu
zdrowia i wykreowanie społeczności świadomej ekologicznie poprzez organizację
warsztatów dla mieszkańców dwóch osiedli Gliwic na temat produktów ekologicznych i ekoturystyki. Realizatorzy planowali także opublikowanie poradnika pt. "U
ekologicznych rolników Polski Południowej
- żywność, turystyka i wypoczynek". Pro-

jekt realizowany był z Instytutem Biotechnologii Przemysłu, Uniwersytetem Śląskim, Urzędem
Miasta, Stacją Chemiczno-Rolniczą, SGGW, Politechniką Śląską. W ramach realizacji założeń
programowych nawiązano współpracę z rolnikami i przetwórniami ekologicznymi, włączono do
realizacji projektu osiedlowy sklep, który nawiązał kontakty z wytypowanymi rolnikami. Sklep
zaopatrzono w informacje o żywności ekologicznej (tablice, ulotki). Podczas 5 spotkań z mieszkańcami przeprowadzono promocję produktów ekologicznych. Odbył się cykl szkoleń i warsztatów „Racjonalne i zdrowe żywienie - dla rodziców i personelu przedszkola”, na temat zdrowego
żywienia, połączonych z degustacją oraz wystawą twórczości osób niepełnosprawnych, warsztaty
plenerowe dla 47 osób ze szkół średnich, przeprowadzone na terenie Jury Krakowsko - Częstochowskiej, a także wizyta w gospodarstwie i przetwórni ekologicznej dla 43 osób. Ponadto zostały uruchomione dwa Punkty Konsultacyjne (odbyło się 12 dyżurów, członkowie PKE spotkali sie
z ok. 50 osobami) oraz Punkt Informacji Ekoturystycznej. Zorganizowano także 5 punktów rozpowszechniania literatury ekologicznej np. w przychodniach zdrowia, sklepach z żywnością ekologiczną, spółdzielniach mieszkaniowych. Zaktualizowano wydanie publikacji "Poradnik 2001 2002 - U rolników ekologicznych południowej Polski".
Kwota dotacji: 15 400,00 zł
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Tytuł projektu: ROZEJRZYJ SIĘ WOKÓŁ SWOJEGO
DOMU
Stowarzyszenie "Olszówka"
al. Armii Krajowej 143/231, 43-300 Bielsko-Biała
koordynator: Jacek Zachara
tel: (0 33) 816 11 96
e-mail: justinam@box43.gnet.pl ; jacek@pnrwi.most.org.pl

Głównym założeniem projektu było promowanie lokalnych tradycji i wartości poprzez
zorganizowanie warsztatów z kultury ludowej, archeologii, historii, ekologii, rękodzieła i fotografii dla dzieci i młodzieży z terenu Bielska-Białej i okolic. Projekt realizowany był we współpracy z Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie, Studenckim

Kołem Przewodników Beskidzkich, Polskim Towarzystwem Tatrzańskim i Urzędem Miejskim.
W trakcie realizacji projektu zorganizowano wycieczki turystyczne dla dzieci i młodzieży ze szkół
podstawowych i średnich, świetlic oraz klubów osiedlowych: do doliny Wapiennicy, na Magurę
Wilkowicką, w Beskid Mały do gospodarstw ekologicznych, w Beskid Żywiecki, na Szyndzielnię, do Bystrej i na Kozią Górkę - śladami tradycji ludowej. Przeprowadzono warsztaty fotograficzne oraz zorganizowano wystawę zdjęć zrobionych przez dzieci i młodzież podczas wycieczek. Ponadto przeprowadzony został cykl warsztatów o następującej tematyce: "Ekologia mieszczucha", "Archeologia - ślady przeszłości",
"Bioregion", "Wędrówka w przeszłość", "Kultura ludowa", "Wędrowanie", "Przyroda w mieście", "Świat przyrody" "Rękodzieło" (nauka
wiązania splotów ze sznurka, robienie ozdób
wielkanocnych i kwiatów bibułkowych, malowanie wydmuszek, malowanie na szkle, układanie kompozycji z suszonych kwiatów, nauka
szydełkowania). Przeprowadzono wykłady i
prelekcje: "Przyroda i tradycja w Karpatach";
"Przyroda górska"; "Przyroda i tradycja w Karpatach"; "Regionalizm"; "Beskidzkie rytuały i
bajki"; "Przyroda górska"; "Kapliczki, krzyże
przydrożne i pokutne".
Kwota dotacji: 16 550,00 zł
Fot. Uczestnik warsztatów pt.”Ekologia mieszczucha - uczucia”.
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WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

Tytuł projektu: POWRÓT DO TRADYCJI NA PONIDZIU
POPRZEZ DZIAŁANIA LOKALNE
Buskie Stowarzyszenie Gospodarcze
ul. Partyzantów 22, 28-100 Busko-Zdrój
koordynator: Małgorzata Donoch
tel.: 0 602 626 170

Celem projektu było stworzenie koalicji 4
stowarzyszeń działających na rzecz rozwoju lokalnego powiatu buskiego. Planowano
również zorganizowanie 3 festynów, podczas których miano zaprezentować kulturę
regionu poprzez kiermasze i konkursy kulinarne, a także przeprowadzić akcję charyta-

tywną na rzecz osób niepełnosprawnych. Projekt był realizowany z Buskim Stowarzyszeniem
Agroturystycznym, Stowarzyszeniem na rzecz Rozwoju Regionu Małopolska "WOLA", Świętokrzyskim Stowarzyszeniem "Niepełnosprawni PLUS", Powiatem Buskim, szkołami, Kołami Gospodyń Wiejskich i Centrum Kultury. W ramach realizacji projektu stworzono Koalicję Stowarzyszeń działających na rzecz promocji regionu i rozwiązywania problemów, a ponadto nawiązano współpracę z innymi zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi w celu rozszerzenia
koalicji. Zaplanowane festyny zorganizowano w Stopnicy, Nowym Korczynie i Busku - Zdroju.
W programach festynów miały miejsce kiermasze rękodzieła lokalnego, akcje charytatywne, konkurs kulinarny na potrawę regionalną, gry, zabawy, a także pokazy: wyplatania koszy, kiszenia
barszczu, wypieku ciast, wyrobów
z wosku pszczelego, jazdy konnej
w zaprzęgu. Podczas festynów
działały również Punkty Informacyjne, które prezentowały różnego
rodzaju porady prawne dla pracodawców i pracowników, prezentowały alternatywne źródła dochodu
na terenach rolniczych , porady
agroturystyczne udzielane przez
Buskie Stowarzyszenie Agroturystyczne "RELAX, promowano
zdrowie, przedstawiano prawa i
obowiązki ubezpieczonego, etc.
Kwota dotacji: 15 000,00 zł
Fot. Występ kapeli ludowej podczas jednego z festynów zorganizowanych przez Buskie
Stowarzyszenie Gospodarcze.
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Tytuł projektu: AKTYWNA GMINA
Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości
ul. Mieszka I 1, 26-200 Końskie
koordynator: Marek Mika
tel: (0 41) 375 14 56, 375 14 55, fax: (0 41) 375 14 56,
e-mail: kswp@kki.net.pl

Celem projektu było ożywienie gospodarcze
gmin powiatu koneckiego przez pobudzenie
przedsiębiorczości na terenach wiejskich, zapewnienie dostępu do kredytów preferencyjnych
oraz do szkoleń i poradnictwa dzięki utworzeniu punktów doradczo-szkoleniowych. Utworzone w każdej gminie powiatu koneckiego

Punkty Konsultacyjno - Szkoleniowe planowano wyposażyć w odpowiednie narzędzia pracy, połączone siecią komputerową. Projekt realizowany był wspólnie z Urzędami Miast i Gmin, Starostwem Powiatowym, Powiatowym Urzędem Pracy oraz prasą. Dzięki realizacji projektu wzrosła świadomość mieszkańców gmin w zakresie rozwoju zawodowego i szeroko rozumianej przedsiębiorczości. Powstało 5
Punktów Konsultacyjno - Szkoleniowych w pięciu gminach powiatu koneckiego, w których: udzielono
ponad 500 konsultacji i porad, w tym 340 osobom bezrobotnym i 162 pracującym. Przygotowano 4
wnioski pożyczkowe dla osób chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą. 101 osób skierowano na specjalistyczne szkolenia prowadzone przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości takie jak: komputerowe, minimum sanitarne, "Pilarz - drwal", ABC biznesu, autoprezentacji i
aktywnego poszukiwania pracy, kasy fiskalne. Dzięki zorganizowanemu szkoleniu "Pilarz - drwal" 8
osób znalazło zatrudnienie. Przygotowano wnioski aplikacyjne projektów "Przedsiębiorco daj szansę",
"Sami twórzmy kulturę", "Bądź aktywny w Europie". Stworzono bazę danych małych i średnich przedsiębiorstw działających na terenie powiatu oraz dokonano analizy ich struktury zatrudnienia. Pozyskano od gmin kwotę 23 000 zł na konto pożyczkowe "Aktywnej gminy". Pieniądze te mają służyć wspieraniu przedsiębiorczości osób bezrobotnych z tego terenu. Poznano dokładniej strukturę bezrobocia w
gminach, potrzeby i oczekiwania społeczności, co pozwoli na bardziej precyzyjne wyznaczenie w przyszłości kierunków działań Punktów Konsultacyjno - Szkoleniowych.
Kwota dotacji: 33 120,00 zł
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WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Tytuł projektu: EKOEDUKACJA SZANSĄ ROZWOJU
LOKALNEGO
ECEAT-Poland - Europejskie Centrum Rolnictwa
Ekologicznego i Turystyki - Oddział w Polsce
Stryszów 156, 34-146 Stryszów
koordynator: Sebastian Wieczorek
tel:
(0 33) 879 71 14, fax: (0 33) 879 71 14
e-mail: eceat@sunflowerfarm.com.pl, sebastian@sfo.pl

Celem projektu była poprawa sytuacji materialnej rolników z okolic Stryszowa poprzez przeszkolenie właścicieli 15 gospodarstw rolnych do prowadzenia działalności edukacyjnej w swoich gospodarstwach,
głównie dla dzieci i młodzieży. Planowano
wydanie informatora dla rolników z modelami zajęć edukacyjnych, a także przygotowanie oferty dla szkół i kuratoriów, zachę-

cającej do pobytu w gospodarstwach. Projekt był realizowany z Urzędem Gminy, szkołą podstawową i lokalnymi gazetami. Realizując założenia programowe wytypowano 15 gospodarstw rolnych, których właściciele zostali przeszkoleni w zakresie prowadzenia działalności turystycznej,
a następnie wybrano 7 gospodarstw do prowadzenia edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży
ze Stryszowa i okolic. Przeprowadzono cykliczne spotkania szkoleniowe dla rolników ze Stryszowa i okolic pt. "Turystyka i edukacja w gospodarstwie ekologicznym". Opracowano i wydano
dwie broszury: "Edukacja w gospodarstwach ekologicznych" w nakładzie 1000 egzemplarzy, przeznaczoną dla kuratoriów oraz szkół, promującą czynną edukację ekologiczną w gospodarstwach;
"Ekoturystyczne ABC - poradnik dla rolników prowadzących działalność turystyczną" w nakładzie 500 egzemplarzy.
Kwota dotacji: 12 760,00 zł

Tytuł projektu: LOKALNY FUNDUSZ EDUKACJI
EKOLOGICZNEJ
Stowarzyszenie na rzecz Czynnej Ochrony Zwierząt
"Greenworks"
ul. Jagielońska 14 II p., 33-300 Nowy Sącz
koordynator: Grzegorz Tabasz
tel:(0 18) 444 15 49, 0 604 857 268, fax: (0 18) 444 15 49
e-mail: greeenworks@pro.onet.pl

Zamierzeniem projektu było utworzenie Lokalnego Funduszu Edukacji Ekologicznej
dla nauczycieli z terenu Sądecczyzny oraz
stworzenie stałego grona sponsorów. Zakładano także przeprowadzenie serii szkoleń
dla nauczycieli, którzy będą prowadzili pozalekcyjne zajęcia ekologiczne dla uczniów.
Projekt realizowany był z Urzędem Miasta,
Starostwem Powiatowym. W wyniku prze-

prowadzonych działań powołano w Nowym Sączu Fundusz Edukacji Ekologicznej i zgromadzono na jego koncie 10 000 złotych. Powstało odnawialne źródło finansowania szkoleń podnoszących kwalifikacje nauczycieli około 30 szkół wiejskich.Udało się także sfinansować dodatkowe
zajęcia pozalekcyjne z zakresu edukacji ekologicznej dla dzieci z małych wsi z terenu Ziemi Sądeckiej. Ustalono listę potencjalnych uczestników Funduszu Edukacji Ekologicznej, powołano
Radę Funduszu - stałe grono sponsorów oraz przedstawicieli społeczności lokalnej, nadzorują-
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cych wydawanie środków Funduszu. Przeprowadzono serię szkoleń dla nauczycieli oraz zorganizowano, ze środków Funduszu, zajęcia terenowe na temat czynnej ochrony płazów, gadów i
ekologii terenów podmokłych. W zajęciach tych uczestniczyło 350 dzieci ze szkół podstawowych
z powiatu grodzkiego i 300 z nowosądeckiego powiatu ziemskiego. Zorganizowano szkolenia z
biomonitoringu wód powierzchniowych dla 150 nauczycieli z wyżej wymienionych powiatów.
Łącznie zorganizowano 1800 godzin zajęć ekologicznych dla około 1000 dzieci i młodzieży w
wieku 10-17 lat, pochodzących z gmin: Muszyna, Krynica, Łabowa, Nawojowa, Stary Sącz, Piwniczna, Łącko, Nowy Sącz.
Kwota dotacji: 15 630,00 zł

Tytuł projektu: OŚRODEK ROZWOJU I PROMOCJI
GMINY JAKO MIEJSCE ZDOBYWANIA NOWYCH
UMIEJĘTNOŚCI ORAZ USTAWICZNEGO
KSZTAŁCENIA MŁODZIEŻY
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Lokalnego Gminy
Olesno
ul. Jagiełły 1, 33-210 Olesno
koordynator: Anna Morawiec
tel: (0 14) 642 28 19, 641 10 70 wew. 44

Celem projektu było stworzenie Ośrodka
Rozwoju i Promocji Gminy, zorganizowanie szkoleń, warsztatów oraz dwudniowej
konferencji z zakresu podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej dla
młodzieży ostatnich klas szkół średnich,
bezrobotnych, rolników zamieszkujących
gminę Olesno. Zaplanowano opracowanie
i wydanie folderu promującego gminę Olesno i Ośrodek, stworzenie strony interneto-

wej gminy oraz tablicy informacyjnej, na której byłyby zamieszczane informacje na temat kursów
i nowych miejsc pracy. Projekt realizowany był wspólnie z Urzędem Gminy, Biblioteką, Małopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Zespołem Szkół Rolniczych, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową, Starostwem Powiatowym. W ramach realizacji projektu uruchomiono Ośrodek
Rozwoju i Promocji Gminy Olesno, który pomaga zainteresowanym osobom zdobywać nowe
umiejętności przydatne w trakcie poszukiwania pracy. Opracowano dwie bazy danych: Rejestr
Osób i Rejestr Publikacji związanych z rozwojem przedsiębiorczości oraz sposobami poszukiwania pracy przez bezrobotnych i absolwentów. Zorganizowano dwudniową konferencję (wśród zaproszonych gości znalazły się władze Gminy i Powiatu) dotyczącą możliwości korzystania z kursów i programów organizowanych przez Centrum Kształcenia Liderów Wiejskich.Przeszkolono
70 osób w zakresie alternatywnych źródeł dochodu rodziny wiejskiej na przykładzie krajów UE,
uruchamiania własnej działalności gospodarczej, marketingu w procesie poszukiwania pracy, pisania życiorysu zawodowego i listu motywacyjnego. Przeprowadzono wyjazd szkoleniowy dla 40
osób do Inkubatora Przedsiębiorczości i Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu o tematyce:
„Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz Inkubator Przedsiębiorczości w Mielcu - sposoby przeciwdziałania bezrobociu, kreowanie przedsiębiorcy”. Opracowano stronę internetową Gminy Olesno:www. gmina-olesno.w.interia.pl. Opracowano i wydano folder promujący Gminę Olesno.
Uruchomiono także pierwszy punkt w Powiecie, gdzie mieszkańcy mają możliwość nieodpłatnego korzystania z internetu.
Kwota dotacji: 14 550,00 zł
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Tytuł projektu: SZKOŁA EDUKACJI
ŚRODOWISKOWEJ
Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju
"Przysłop"
Szkoła Podstwowa nr.4 w Zawoi Przysłop, 34-222 Zawoja
koordynator: Mariusz Zasadziński
tel: (0 33) 877 50 31, 0 502 679 493, fax: (0 33) 877 51 85
e-mail: zawojasp4@poland.com

Zamierzeniem projektu było pobudzenie
mieszkańców Przysłopia do działań na rzecz
rozwoju lokalnego oraz wypromowanie
Przysłopia jako atrakcyjnego miejsca dla turystów. Realizatorzy zamierzali również
kształtować postawy i zachowania proekologiczne społeczności poprzez stworzenie
Ośrodka Edukacji Środowiskowej przy

szkole podstawowej. Ośrodek ten miał pełnić funkcje edukacyjne, promocyjne, doradcze, koordynujące z zakresu działań na rzecz rozwoju lokalnego. W ramach projektu zaplanowano promocję
turystyczną ścieżki krajobrazowej oraz przeprowadzenie akcji edukacyjnej z zakresu oszczędzania wody. Projekt realizowany był z urzędami gmin, powiatu, Stowarzyszeniem Gmin Babiogórskich, Babiogórskim Parkiem Narodowym, PTTK, Regionalnym Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej, Gminnym Centrum Kultury. W ramach realizacji projektu zebrano materiały informacyjne
dotyczące edukacji ekologicznej, recyklingu odpadów, oczyszczania ścieków, możliwości pozyskiwania środków finansowych na inicjatywy proekologiczne i lokalne wydawnictwa turystyczne. Następnie uruchomiono Punkt Doradztwa z zakresu działań na rzecz zrównoważonego rozwoju lokalnego, z porad którego skorzystało ok. 80 osób. Ponadto zorganizowano obsługę grup
zwiedzających Szkolną Ścieżkę Dydaktyczną przez lokalnego przewodnika, uruchomiono sprzedaż przewodnika. Przeprowadzono również badania ankietowe wśród mieszkańców na temat problemów społeczności. Dokonano inwentaryzacji lokalnych źródeł zasobów wodnych pod względem ich wydajności i jakości. Zaangażowano się także w odtwarzanie lokalnej kultury poprzez
zorganizowanie akcji zbierania starych słów oraz wydanie słownika gawry babiogórskiej. Uruchomiono Izbę Regionalną, w ramach której zorganizowano lokalną zbiórkę staroci oraz czasową
wystawę eksponatów. Zorganizowano lokalny festyn i zabawę, "Noc Kupały i świętojańskich
robaczków", z których dochód przeznaczono na wsparcie działań szkoły. Zakupiono oczyszczalnię ścieków, która będzie działać przy Szkole Podstawowej. Uczniowie szkoły podstawowej przeprowadzili inwentaryzację przydrożnych kapliczek. Wykonali także rysunki, opisy, zdjęcia i mapkę
sytuacyjną. Materiały te zostały wykorzystane w przygotowanym do druku przewodniku po Przysłopiu.
Kwota dotacji: 12 550,00 zł

Tytuł projektu: ZAGOSPODAROWANIE
TURYSTYCZNO-REKREACYJNE OKOLIC ALWERNI
SZANSĄ AKTYWIZACJI GRUP OBYWATELSKICH I
ZAPEWNIENIA IM POCZESNEGO MIEJSCA WE
WDRAŻANIU ROZWOJU LOKALNEGO
Stowarzyszenie Przyjaciół Regulic i Nieporazu
ul. Kościuszki 263, 32-066 Alwernia
koordynator: Jerzy Kasprzyk
tel:
(0 12) 283 18 02, 0 604 57 45 00

W ramach projektu planowano wykonanie
podstawowych elementów węzła trasy turystycznej "Pierścień Jurajski" (budowa ścieżki rowerowej, tworzenie i porządkowanie parkingów,
budowa miejsc wypoczynkowych, wytyczenie i
oznakowanie tras pieszych i rowerowych, przygotowanie wypożyczalni rowerów i informatora o trasach). Projekt był realizowany z Urzędem Miasta i Gminy, Ochotniczą Strażą Pożarną, Stowarzyszeniami Rodzina Kolpinga i Przyjaciół Mirowa i Kwaczały, Fundacją Partnerstwo dla Środowiska i Dyrekcją Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych. W efekcie wytyczono i oznakowano trasę
rowerową na bazie nasypu kolejowego w Mirowie. Uporządkowano wąwóz z osobliwościami geologicznymi w Kwaczale oraz parking w Alwerni obok Muzeum Pożarnictwa. Wykonano i zamontowano tablice
informacyjne o atrakcyjnych miejscach gminy przed Urzędem Miejskim w Alwerni, przy wszystkich atrak-
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cjach turystycznych gminy Alwernia oraz oznakowano dojazdy do centrum Alwerni. Wykonano ławy i stoły i umieszczono je w 3 miejscach
wypoczynkowych. Zorganizowano festyny dla
mieszkańców Alwerni: Dni Alwerni, III Piknik
Porębski, III Dni Regulic. Zorganizowano tygodniowy moduł Konwersatorium "Problemy rozwoju zrównoważonego w Polsce 2001", prowadzony przez Fundację Sendzimira, Akademię
Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Uniwersytet
Florydzki i Fundację Partnerstwo dla Środowiska. Podczas konwersatorium zatytułowanego "Problemy zrównoważonego rozwoju miasta i gminy Alwernia - Wizja rozwoju" zostały
przedstawione kwestie dotyczące rozwoju miasta
i gminy, między innymi prezentacja dorobku
Fot. Tablice informujące o nowych szlakach rowerowychw Alwerni.
i plany na przyszłość lokalnych stowarzyszeń.
Opracowano informator o węźle turystycznym trasy Pierścień Jurajski w Alwerni i wydano go w
2000 egz. Zagospodarowano wstępnie park pałacowy w Porębie Żegoty. Małopolskie Muzeum Pożarnictwa jest udostępnione do zwiedzania, średnio zwiedza je ok. 80-100 osób tygodniowo. Trwają prace adaptacyjne obiektu na Rynku w Alwerni przeznaczonego na wypożyczalnię rowerów oraz turystyczny punkt
informacyjny.
Kwota dotacji: 19 900,00 zł

Tytuł projektu: KAZIMIERZ - PRZYSZŁOŚĆ DLA
PRZESZŁOŚCI
Towarzystwo Miłośników Królewskiego Miasta Kazimierz
ul. Józefa 7, 31-056 Kraków
koordynator: Małgorzata Walczak
tel: (0 12) 421 34 50
e-mail: biuro@kazimierzbiuro.kraknet.pl

Zamiarem realizatorów było podniesienie poziomu wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego Kazimierza (dzielnicy miasta Krakowa)
oraz kreowanie postaw tolerancji poprzez organizację spotkań, utworzenie grupy wolontariuszy współpracujących z mediami, edukację
dzieci i dorosłych oraz realizację małych projektów lokalnych, zmierzających do polepszenia wyglądu Kazimierza. Projekt realizowany był we współpracy z gminą Kraków, Muzeum Historycznym, Klubem Fundacji R. Laudera, Akademią Dziennikarską i Galerią Atelier, Centrum Kultury Żydowskiej, Fundacją "Partnerstwo dla Środowiska", Politechniką Krakowską. Nawiązano także współpracę z
lokalnymi instytucjami - Staromiejskim Centrum Kultury Młodzieży, Centrum Kultury Żydowskiej, Fundacją Ronalda S. Laudera oraz szkołami średnimi. Stworzono program mający na celu propagowanie
wiedzy na temat kultury Kazimierza adresowany do młodzieży gimnazjalnej i licealnej, w ramach którego
odbyło się spotkanie konsultacyjne - "Jak widzimy Kazimierz?”. Efektem spotkania było opracowanie
kilku projektów lokalnych, mających pozytywnie zmienić wygląd dzielnicy. Wybrane projekty zostały
zrealizowane w ramach akcji "Piękniejszy i lepszy Kazimierz", obejmującej m.in. sadzenie zieleni w 3
wybranych miejscach, wymianę tablicy informacyjnej z mapą turystyczną, instalację tablic informujących
o zabytkach Kazimierza oraz akcję plastyczną pt. "Zakrywamy brzydotę Kazimierza" (wspólna kompozycja malarska na płótnie " Impresje kazimierskie", zakrywająca zniszczony płot posesji Fundacji Nissenbaumów), a także zamalowywanie napisów antysemickich. Ponadto przeprowadzono debaty otwarte
pt. "Kulturalny Kazimierz", "Tolerancja czyli zrozumienie" , w ramach których zorganizowano 2 spotkania z rabinem Saszą Pecaricem i Robertem Gądkiem (dyrektorem Centrum Kultury Żydowskiej) oraz
spotkanie "Współczesny Kazimierz " z udziałem instytucji kultury działających na Kazimierzu. Oprócz
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tego zorganizowano 6 wycieczek: do Muzeum w Starej Synagodze, po synagogach i cmentarzach Starego Kazimierza i po chrześcijańskim Kazimierzu.
Kwota dotacji: 13 400,00 zł
Celem projektu było zaangażowanie dzieci
i młodzieży w działania na rzecz ochrony
środowiska poprzez zorganizowanie akcji
ochrony płazów z terenów podmokłych Jury
Krakowsko-Częstochowskiej. Projekt został
zrealizowany wspólnie z miejscowym gimnazjum, szkołami podstawowymi oraz Ojcowskim Parkiem Narodowym. Działania
związane z ochroną płazów zostały poprzedzone zajęciami o tematyce ekologicznej. Podczas
przygotowań do akcji ratowania płazów przeprowadzono szkolenia na temat budowy oczek wodnych, zinwentaryzowano zbiorniki wodne w okolicach szkół objętych projektem i oznaczono występujące tam płazy oraz oczyszczono okolice istniejących stawów. W ramach akcji ratowania pła-

Tytuł projektu: NA RATUNEK PŁAZOM
Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody
ul. Kasztelańska 45, 30-116 Kraków
koordynator: Mariusz Waszkiewicz
tel: (0 12) 427 22 52
e-mail: tnrop@poczta.wp.pl

zów zabezpieczono ich trasę migracyjną (rozciągnięcie folii zabezpieczającej wzdłuż dróg, zbieranie z dróg płazów, stawianie tablic ostrzegawczych). We współpracy z uczniami i nauczycielami zbudowano 11 oczek wodnych wraz z pomostami obserwacyjnym i tablicami informacyjnymi.
Udało się więc zainteresować dzieci tematyką ochrony przyrody, czego efektem było przygotowanie przez uczniów spektaklu pt. "Bezkrwawe łowy" oraz licznych gazetek ściennych. Wydano 2
foldery informacyjno - edukacyjne (nakład 1000 egzemplarzy). Zwieńczeniem projektu było zorganizowanie konkursu dla uczniów biorących udział w projekcie dotyczącego wiedzy na temat
płazów, a także konkursu fotograficznego i plastycznego.
Kwota dotacji: 15 000,00 zł
Zamiarem realizatorów projektu było odtworzenie tożsamości kulturowej dwóch społeczności (Łemków i Pogórzan), zmniejszenie
uprzedzeń pomiędzy tymi dwiema grupami
etnicznymi, a także zainteresowanie młodzieży dorobkiem kulturowym przodków oraz
przyciągnięcie turystów zainteresowanych miejscową kulturą. Cel ten planowano osiągnąć dzięki
prezentacji tradycyjnego rzemiosła (maziarstwa, dziegciarstwa, kowalstwa i ciesielstwa), związanych
z nim obrzędów, strojów, a także gwary Łemków i Pogórzan oraz organizację wspólnych przedsięwzięć o charakterze gospodarczym, m.in. utworzenie Izby Regionalnej w Ropie, gdzie zgromadzone
zostaną pamiątki z przeszłości. Projekt realizowany był we współpracy z samorządem lokalnym, Stowarzyszeniem Agroturystycznym, Stowarzyszeniem na Rzecz Dzieci i Młodzieży oraz Osób Niepełnosprawnych i szkołami. W ramach realizacji projektu zorganizowano happeningi w Zdyni, Ropie,
Gorlicach, nad jez. Klimkówka będące prezentacją dawnej tradycji obwoźnego handlu produktami
ropopochodnymi - "maziarstwo", połączone z pokazem przyrządzania oraz degustacją tradycyjnych
potraw kuchni łemkowskiej i pogórzańskiej. Happeningi poprzedzone były odtworzeniem wozu maziarskiego, krosna do przenoszenia dziegciu, ubiorów maziarzy i tradycyjnych strojów kobiecych oraz
zrekonstruowaniem dawnego paleniska kowalskiego. Opracowano i przeprowadzono ankietę dotyczącą tożsamości kulturowej Pogórzan i Łemków.
Kwota dotacji: 17 020,00 zł

Tytuł projektu: TO, CO NAS ŁĄCZY
Zjednoczenie Łemków
ul. Broniewskiego 9/7, 38-300 Gorlice
koordynator: Wacław Szlanta
tel: (0 18) 352 60 66
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Tytuł projektu: DZIAŁANIA KULTUROTWÓRCZE
METODĄ NA UAKTYWNIENIE ŻYCIA
MIESZKAŃCÓW BÓBRKI
Bieszczadzka Fundacja Rozwoju Postaw Twórczych
"Orelec-GALA"
Bóbrka 149, 38-623 Uherce
koordynator: Grażyna Kaznowska-Chrapko
tel: (0 13) 469 18 88

Intencją realizatorów projektu było zachęcenie mieszkańców Bóbrki i okolic do podejmowania działań na rzecz odtwarzania
dziedzictwa kulturowego poprzez zorganizowanie warsztatów rękodzieła artystycznego, plenerów rzeźbiarskich, konkursów oraz
otwarcie galerii plenerowej i wznowienie
folderu promującego Bóbrkę. Projekt realizowany był we współpracy z Urzędem Gminy, Stowarzyszeniem "Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne BIESZCZADY", Zespołem Szkół w Bóbrce, sołectwem, Liceum
Sztuk Pięknych w Zakopanem i Ustrzyckim
Domem Kultury. Realizując założenia programowe przeprowadzono 18 warsztatów
związanych z dziedzictwem kulturowym
"Cudze chwalicie - swego nie znacie". Miały one przypomnieć zapomniane rzemiosło:
bibułkarstwo, wycinanki, malowanie na
drewnie i szkle, wypiek pieczywa obrzędo-

Fot. Fragment galerii plenerowej otwartej w ramach realizacji projektu.

wego. Uczestniczyli w nich zarówno dorośli jak i młodzież z okolicznych miejscowo-

ści (po 15- 40 osób w każdym warsztacie). Odbył się konkurs o życiu i twórczości bieszczadzkiego dramatopisarza Józefa Blizińskiego adresowany do uczniów gimnazjum. Na zakończenie konkursu szkolny teatr zaprezentował sztukę opartą na tekstach artysty. We współpracy z młodzieżą
z Liceum Sztuk Pięknych w Zakopanem zorganizowano plener rzeźbiarski " Tradycja dla przyszłości", mający na celu ożywienie legend bieszczadzkich. Powstałe po plenerze rzeźby bohaterów legend zostały ustawione w różnych miejscach we wsi i stanowią atrakcję turystyczną. Odnowiono również lokalną kapliczkę we współpracy z Towarzystwem Opieki nad Zabytkami. W
Bóbrce zorganizowano festyn "Bieszczadzka wiosna twórcza", podczas którego odbyły się prezentacje uliczne twórców Podkarpacia, koncerty kapel ludowych, spektakle okolicznych teatrów
młodzieżowych. Przygotowano i wydrukowano folder promujący kwatery agroturystyczne w Bóbrce i okolicach. W ramach Inauguracji Sezonu Turystycznego "Bóbrka - 2001" odbyło się otwarcie galerii przydrożnej, koncerty kapel ludowych, poczęstunek dla turystów: chleb ze smalcem i
żurem.
Kwota dotacji: 15 000,00 zł

45

DZIAŁAJ LOKALNIE

Tytuł projektu: AKADEMIA BUDOWANIA
DEMOKRACJI - "SZKOLENIE DLA GRUPY
LIDEREK TWORZĄCYCH NOWE I WSPIERAJĄCE
ISTNIEJĄCE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE"
Fundacja "Zanim nadejdzie jutro"
ul. Kochanowskiego 26 m. 15, 38-500 Sanok
koordynator: Ewa Karbarz-Farbisz
tel: (0 13) 464 35 18, fax: (0 13) 464 35 18

Głównym celem projektu była aktywizacja
i przygotowanie kobiet do podejmowania
ról liderskich, stworzenie zespołów zadaniowych, inicjowanie aktywności kobiet poprzez organizację spotkań, warsztatów na
temat praw kobiet, asertywności, komunikacji, mediacji i negocjacji, tworzenia zespołu zadaniowego etc. Projekt realizowany był wspólnie z Fundacją "OPTA", PSF

Centrum Kobiet, Centrum Promocji Kobiet i Tygodnikiem Sanockim. Projekt adresowano do
mieszkanek powiatu sanockiego, a w szczególności do kobiet współpracujących z Fundacją "Zanim nadejdzie jutro", pracownic organizacji pozarządowych, osób współpracujących z liderkami
z poprzedniego cyklu szkoleniowego. W efekcie opracowano materiały i przeprowadzono szkolenia/warsztaty dla kobiet o następującej tematyce: trening integracyjny, prawa kobiet, umiejętności
dobrego komunikowania się z ludźmi, trening asertywności, rozwiązywanie konfliktów (negocjacje i mediacje), pisanie projektów i zdobywanie funduszy. Praca skupiała się na tworzeniu zespołów zadaniowych, opracowywaniu strategii działań i pisania projektów. Uczestniczki projektu
utworzyły nieformalne grupy działające przy Fundacji i rozpoczęły pełnienie dyżurów w Informacyjnym Punkcie Pomocowym - Telefonie Zaufania. Podczas warsztatów uczestniczki opracowały
projekty: "Kobieca droga do jutra - program przeciwko przemocy" i "Chętni Chętnym", którego
celem jest stworzenie grupy zadaniowej, sieci wolontariuszy, na terenie całych Bieszczad. Powstały trzy grupy zadaniowe, pierwsza wyraziła chęć pracy z dziećmi z rodzin patologii społecznej, druga -IMPET wypracowała program: "Zróbmy coś wspólnie - z Bieszczad do Unii", trzecia
stworzyła program "Wyjść z cienia" - edukacja i promocja startujących do władz samorządowych
kobiet.
Kwota dotacji: 15 000,00 zł

Tytuł projektu: AKTYWNA SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA
Leżajskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw
Gospodarczych
ul. Skłodowskiej 8, 37-300 Leżajsk
koordynator: Robert Skwara
tel: (0 17) 242 79 08, fax: (0 17) 242 79 08
e-mail: lswig@free.ngo.pl

Celem projektu było wzmocnienie sektora
organizacji pozarządowych z terenu powiatu
leżajskiego. Projekt realizowano we współpracy z Funduszem Lokalnym Ziemi Biłgorajskiej, Stowarzyszeniem na rzecz Fundacji Rozwoju Społecznego w Rzeszowie,
Starostwem Powiatowym w Leżajsku i lokalną gazetą. Podczas realizacji projektu

zorganizowano 50 godzin szkoleń pt. „Sposoby planowania i finansowania działalności społecznej”, w których wzięło udział 25 przedstawicieli organizacji pozarządowych. Opracowano i wydano pięć numerów biuletynu informacyjnego „Pozarządowiec”, skierowanego do organizacji pozarządowych, instytucji kulturalnych i pomocowych. Każdy numer wydawany był w nakładzie
100 egzemplarzy i rozprowadzany do organizacji pozarządowych, szkół, instytucji kulturalnych i
pomocowych oraz do samorządów lokalnych i osób fizycznych zainteresowanych działalnością
organizacji pozarządowych. Udzielono także pomocy dwóm organizacjom pozarządowym, polegającej na przygotowaniu i wypełnieniu dokumentów do Krajowego Rejestru Sądowego.
Kwota dotacji: 14 900,00 zł
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Podstawowym celem projektu było opisanie i

Tytuł projektu: ZIELONY ROWER
Miasto i Gmina Lesko
ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko
koordynator: Przemysław Ołdakowski
tel: (0 13) 469 80 01, fax: (0 13) 469 66 95
e-mail: lesko@gminy.pl

przygotowanie do oznakowania górskich ścieżek rowerowych przez młodzież (100 km
opisanej szczegółowo trasy rowerowej) w celu
promocji miasta Lesko i całej gminy, przyciągnięcia turystów, a także zintegrowanie trzech

niezależnie działających grup zainteresowanych turystyką ekologiczną i sportową. W ramach realizacji projektu wydrukowano przewodnik opisujący walory przyrodnicze Leska, Baligrodu, Średniej
Wsi dla rowerzystów i gospodarstw agroturystycznych, położonych w pobliżu trasy rowerowej. Projekt realizowany był we współpracy z Bieszczadzkim Centrum Informacji Turystycznej, Uczniowskim
Klubem Sportowym, SK PTTK Zespołu Szkół Drzewnych, etc. W efekcie powołano trzy grupy robocze, które opracowały przewodnik (wydany następnie w 700 egz.) i przygotowały do trwałego oznakowania trasę rowerową po Przedgórzu Bieszczadzkim. Przygotowano także mapy i wykresy kolejnych
etapów 135 km trasy rowerowej. Zorganizowano również wyprawę rowerową , w której uczestniczyło 26 osób, głównie młodzież z Uczniowskiego Klubu Sportowego "Baszta" i Klubu "Wędruś".
Przeszkolono 10 osób w zakresie metodyki tworzenia nowego produktu turystycznego. Przekazano 50
egz. "Opisu trasy rowerowej MTB - 135 km po Przedgórzu Bieszczadzkim" gospodarstwom agroturystycznym z tego terenu, których właściciele są członkami Stowarzyszenia Agroturystycznego "Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne - Bieszczady". Nawiązano kontakt z Nadleśnictwami Lesko i Baligród,
co umożliwi w przyszłości wspólne podejmowanie inicjatyw i realizowanie projektów rozbudowy
infrastruktury turystycznej w Bieszczadach.
Kwota dotacji: 8 000,00 zł

Tytuł projektu: GDZIE DIABEŁ MÓWI DOBRANOC MŁODZI DZIAŁAJĄ
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Lokalnego
"Przy Granicy"
ul. Herbowa 5/2, 22-525 Strzyżów
koordynator: Zbigniew Pączkowski
tel: (0 84) 651 61 19, fax: (0 84) 651 61 19

Projekt miał za zadanie aktywizację młodzieży z gminy Horodło do działań na rzecz swojej społeczności oraz umożliwienie osobom
starszym uzyskania porad prawnych. Projekt realizowany był we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminnym Domem Kultury, Biblioteką Gminną w
Strzyżowie, Gimnazjami w Strzyżowie i Ho-

rodle oraz Parafią w Strzyżowie. W ramach realizacji założeń programowych uruchomiono Punkt
Informacji Obywatelskiej, działający dwa razy w miesiącu w lokalu biblioteki w Strzyżowie, z którego
porad skorzystało ok. 20 osób. W 4 spotkaniach "10 pytań do..."o tematyce: aktywizacja obszarów
wiejskich, rynek pracy, reforma służby zdrowia, wzięło udział ok. 150 mieszkańców oraz przedstawiciele instytucji gminnych. W Gimnazjum w Horodle i w Strzyżowie ogłoszono konkurs "Młodzi działają" - zebrano 12 propozycji zgłoszonych przez młodzież. 7 z nich skierowano do realizacji. W rezultacie młodzież zrealizowała 6 projektów, m.in.: porządkowanie zabytkowego cmentarza, wyremontowanie starej i zbudowanie nowej bieżni przy szkole, dekoracja szkolnego korytarza. Na zakończenie
roku szkolnego zorganizowano uroczyste podsumowanie i zakończenie realizacji projektów wraz z
wręczeniem zbiorowych nagród, wykonano gazetkę konkursową i rozdano ją zainteresowanym.
Kwota dotacji: 12 690,00 zł
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Tytuł projektu: CHWYTAJ SZANSĘ - PROGRAM
AKTYWIZACJI MŁODYCH BEZROBOTNYCH W
SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ
Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej
"INTEGRACJA"
ul. Hetmańska 9/313, 35-045 Rzeszów
koordynator: Beata Śliwińska
tel: (0 17) 853 46 19 w. 24, fax: (0 17) 853 46 19 w. 24
e-mail: integracja@softel.pl

Projekt zakładał szkolenie i aktywizowanie
młodzieży bezrobotnej z terenu Leżajska,
Niska i Stalowej Woli, angażowanie ich w
działania na rzecz innych jako wolontariuszy w celu podjęcia aktywności w kierunku
własnego rozwoju, podejmowania działań
na rzecz lokalnej społeczności. Projekt realizowany był we współpracy z Powiatowymi Urzędami Pracy, Urzędami Miast i
Gmin, Ośrodkami Pomocy Społecznej i in-

nymi. Podczas realizacji założeń programowych przeprowadzono rekrutację grupy bezrobotnych
absolwentów uczelni pedagogicznych i kierunków pokrewnych. Zorganizowano dla nich szkolenie w celu zakwalifikowania do dalszej części projektu najbardziej twórczych i zmotywowanych.
Wybrano 16 bezrobotnych z 3 gmin (Niska, Leżajska, Stalowej Woli), a następnie przeszkolono
w celu podjęcia przez nich działań na rzecz społeczności lokalnej, głownie w środowisku dzieci i
młodzieży. Szkolenia objęły trening umiejętności: społecznych, współpracy w zespole oraz niesienia pomocy w kryzysach wychowawczych. W trakcie szkolenia młodzi bezrobotni opracowali
projekty działań, będące odpowiedzią na konkretne potrzeby lokalne. W ramach pracy wolontarystycznej 16 wytypowanych bezrobotnych, w wymiarze ponad 500 godzin/osoba zaangażowało
się w uruchomienie świetlicy środowiskowej, powstanie Klubu Młodzieżowego w Nisku, oraz w
pracę ochotniczą w Domu Dziecka w Stalowej Woli. W Leżajsku bezrobotni pomagali także
dzieciom ze środowisk patologicznych (odrabianie lekcji, ognisko, wycieczki), 2 osoby pojechały
jako opiekunowie na kolonie dla dzieci trudnych, bezrobotni włączyli się do akcji "Chrońmy
młodość", mającej uświadomić sprzedawcom jakie szkody powoduje sprzedaż alkoholu nieletnim.
Kwota dotacji: 16 000,00 zł
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Tytuł projektu: OŚRODEK TURYSTYKI I INTEGRACJI
ZIEMI BIŁGORAJSKIEJ
Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej
ul. Kościuszki 65, 23-400 Biłgoraj
koordynator: Grażyna Pudełko
tel: (0 84) 686 24 92, fax: (0 84) 686 24 92, 686 53 93
e-mail: flzb@poczta.wp.pl, grapud@wp.pl

Celem projektu było przygotowanie tj. opracowanie dokumentacji technicznej i adaptacja budynku po byłej szkole oraz znalezienie sponsorów utworzenia Ośrodka Turystyki i Integracji w powiecie biłgorajskim,
który będzie służył rozwojowi zawodowemu i społecznemu osób niepełnosprawnych
oraz wspieraniu rozwoju lokalnego terenów

wiejskich. Zakładano, że dodatkowym efektem utworzenia Ośrodka będą nawe miejsca pracy dla
osób niepełnosprawnych i zdrowych. Zaplanowano także organizację koncertu promującego projekt i zaangażowanie społeczności lokalnej w działania na rzecz integracji. Projekt realizowany
był wraz z Ośrodkiem Rehabilitacji i Terapii dla Dzieci Niepełnosprawnych, burmistrzem miasta,
starostwem powiatowym, Zarządem Gminy i mediami. W celu promowania idei Ośrodka Turystyki i Integracji w Dylach koło Biłgoraja zorganizowano 6 imprez o charakterze otwartym (festyny, wystawy, konkursy, wycieczki itp.). Akcja ta dotarła do ok. 10.000 osób. W rezultacie przygotowano profesjonalnie opracowaną koncepcję utworzenia i funkcjonowania Ośrodka, zawierającą
całościową dokumentację techniczną, architektoniczną i finansową.
Kwota dotacji: 39 300,00 zł

Tytuł projektu: RADOSNE - ŻAŁOSNE
Fundacja Kresy 2000. Dom służebny polskiej sztuce słowa,
muzyki i obrazu w Nadrzeczu k/Biłgoraja
Nadrzecze 7, 23-400 Biłgoraj
koordynator: Stefan Szmidt
tel: (084) 686 33 36, fax: (0 84) 686 33 36

Zamiarem autorów projektu była promocja
regionu oraz ożywienie XIX-wiecznej tradycji biłgorajskich sitarzy poprzez organizację widowiska teatralnego, prezentującego wyruszenie sitarzy ze swoimi produktami w świat oraz powrót w rodzinne strony

po handlowych trudach. Impreza miała wejść na stałe do kalendarza lokalnych imprez kulturalnych i być realizowana we współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury i Centrum Kultury,
Muzeum Miejskim, policją i strażą miejską. W efekcie podjętych działań zrealizowano spektakl widowisko plenerowe "Pożegnanie sitarzy co się nazywa Żałosne". Treścią widowiska był obrzęd
mieszczański z XIX wieku - pożegnania rzemieślników biłgorajskich - sitarzy, wyjeżdżających ze
swoimi wyrobami - sitami i przetakami do wielu odległych miast w celach handlowych. Scenariusz widowiska stanowiły sceny i etiudy teatralne odtworzone z dawnych zapisów, ukazujące
obrzędy i zwyczajne zachowania sitarzy. Ich istotnym elementem był dawny język, zawierający
gwarowe określenia. Scenografię oparto w większości na autentycznych rekwizytach, a do widowiska wykorzystano zachowaną do dziś zagrodę sitarską w Biłgoraju, stanowiącą obiekt muzealny. Odtworzono ok. 600 kostiumów (w większości przerobiono zakupione stroje teatralne), w
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tym ok. 200 zostało uszytych wg projektów plastyków. Większość prac krawieckich wykonali
wolontariusze. W efekcie powstała trwała baza kostiumowa, którą będzie można wykorzystywać
w kolejnych widowiskach. Dla potrzeb spektaklu dokonano adaptacji ulic Biłgoraja. W tym celu
ustawiono olbrzymie plansze płócienne przedstawiające dawne domy i chałupy sitarskie, które
jednocześnie zasłaniały współczesne budownictwo. Zaangażowano aktorów ze Stowarzyszenia
Teatr i Muzyka z Biłgoraja, Chóru Męskiego "Echo" oraz artystów z zespołów ludowych z okolicznych wsi a także orkiestr dętych. W spektaklu wzięło udział wielu rolników z własnymi zaprzęgami. Widowisko obejrzało ok. 10.000 osób. Przy organizacji imprezy uczestniczyło łącznie
ok. 300 osób. Powstał zespół twórczy, złożony z plastyków, krawców, projektantów, których
umiejętności i nabyte doświadczenie będą służyły w przyszłości.
Kwota dotacji: 19 000,00 zł

Fot. Widowisko plenerowe pt. "Pożegnanie sitarzy ...co się zwie ŻAŁOSNE" będące próbą rekonstrukcji i
przeniesienia we współczesność XIX-wiecznych obyczajów i tradycji biłgorajskich.

Tytuł projektu: DZIAŁAJMY RAZEM - POBUDZANIE
AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ KOBIET POWIATU
ŁĘCZYŃSKIEGO
Lubelska Fundacja Rozwoju Oddział w Łęcznej
ul. Szkolna 6, 21-010 Łęczna
koordynator: Danuta Wyrobek
tel: (0 81) 752 22 66

Celem projektu było pobudzanie aktywności społecznej bezrobotnych kobiet z terenu
powiatu łęczyńskiego oraz zorganizowanie
spotkań warsztatowych mających na celu nabycie przez nie praktycznych umiejętności takich jak obsługa komputera, posługiwanie
się Internetem, nabycie wiedzy potrzebnej do
założenia własnej firmy lub prowadzenie go-

spodarstwa agroturystycznego. Projekt realizowany był we współpracy z Powiatowym Urzędem
Pracy, Starostwem Powiatowym, Urzędem Miasta w Łęcznej, Muzeum Regionalnym, Ośrodkiem
Doradztwa Rolniczego i Regionalnym Forum Gospodarczym.
W ramach realizacji projektu odbyły się warsztaty dla bezrobotnych kobiet z psychologiem dotyczące
autoreklamy, rozwiązywania konfliktów, wychowania w rodzinie oraz szkolenia z zakresu obsługi
komputera (w tym internetu), prowadzenia działalności gospodarczej i agroturystycznej. Łącznie przeprowadzono 45 szkoleń i warsztatów. Zorganizowano także seminarium pt. "Aktywne kobiety - możliwości działania we współczesnym świecie". Osiem kobiet podjęło pracę, a dwie zamierzają zarejestrować własną działalność gospodarczą.
Kwota dotacji: 15 000,00 zł
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Tytuł projektu: INNOWATORZY W USPOŁECZNIANIU
SYSTEMU OŚWIATY W GMINACH I POWIATACH
WOJ. LUBELSKIEGO
Lubelski Ośrodek Samopomocy
ul. Zielona 3, 20-082 Lublin
koordynator: Andrzej Juros
tel: (0 81) 743 66 13, 532 88 75, fax: (0 81) 743 66 13
e-mail: los@los.lublin.pl
www.los.lublin.pl

Zamiarem realizatorów projektu było opracowanie ciekawych inicjatyw oświatowych,
włączenie ich do Lokalnej Polityki Oświatowej Samorządu Terytorialnego w Lublinie oraz przeprowadzenie cyklu warsztatów
i spotkań na temat najlepszych projektów
oraz opublikowanie modelowych obywatelskich inicjatyw oświatowych. Projekt realizowany był we współpracy ze starostwem,
urzędami gmin, organizacjami pozarządo-

wymi, Kuratorium Oświaty i KUL-em. W efekcie zorganizowano 8 seminariów, w których uczestniczyło 220 osób. Dotyczyły one innowacyjnych przedsięwzięć oświatowych, m.in. "Tworzenia
atmosfery wspólnoty w grze rynkowej o swoje życie" oraz roli jednostek oświatowo-wychowawczych w życiu dziecka. Zorganizowano także cykl spotkań z autorami różnorodnych inicjatyw
lokalnych, m.in. z członkami Funduszu Lokalnego z Nidzicy. Prowadzone było poradnictwo na
temat rejestrowania stowarzyszeń. Stworzono stronę internetową, na której znajduje się baza 47
modelowych inicjatyw oświatowych www.los.lublin.pl
Kwota dotacji: 16 462,00 zł

Tytuł projektu: TEATR PRAWD DZIWNYCH INTEGRACYJNY ZESPÓŁ TEATRALNY
Łęczyńskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia
Psychicznego
ul. Świętoduska 2, 21-010 Łęczna
koordynator: Anna Płoszaj
tel: (0 81) 752 05 57, fax: (0 81) 752 05 57

Celem projektu było kształtowanie społecznie akceptowanych zachowań, przeciwdziałanie przestępczości wśród młodzieży łęczyńskiej poprzez stworzenie teatru integracyjnego z udziałem wolontariuszy szkół
średnich, zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży. Projekt realizowany był
wraz z Centrum Kultury, parafią, szkołami
średnimi, Środowiskowym Domem Samopomocy, Wydziałem Karnym Sądu Rejonowego, Centrum Wolontariatu, Osiedlowym
Domem Kultury. W efekcie podjętych działań powołano Integracyjny Zespół Teatralny - "Teatr Prawd Dziwnych", w skład którego weszło 10 osób z zaburzeniami psychicznymi, 10 uczniów ze szkół średnich, 2
studentów oraz 2 osoby dozorowane sądowo. Raz w tygodniu odbywały się zajęcia
integracyjne członków teatru i próby spektaklu. Odbyły się 3- dniowe warsztaty dla
aktorów teatru integracyjnego poprowadzone przez aktorów Ośrodka Praktyk Teatralnych w Gardzienicach. Przygotowano 2 hap-

Fot. Happening pt. „Precz z nudą” zorganizowany pod hasłem - Wolontariusze
wszystkich krajów łączcie się.

peningi prezentowane w miejskim amfiteatrze: "Magia wiosny"- impreza odbyła się

w pierwszy dzień wiosny, adresowana do dzieci (konkursy, zabawy, gry) oraz "Precz z nudą"impreza pod hasłem "Wolontariusze wszystkich krajów łączcie się". Był to kolorowy pochód
przez miasto z orkiestrą, transparentami, programem artystycznym, w którym znalazły się: wier-
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sze, piosenki, skecze, przygotowane przez aktorów powstałego w ramach projektu teatru, konkursy dla dzieci, kiermasze. W ramach święta "Dni Łęcznej" stowarzyszenie zorganizowało imprezę
teatralną, w ramach której zaprezentowano efekt pracy "Teatru Prawd Dziwnych" - spektakl "Weronika". Podczas tego czerwcowego święta zaprezentowały się inne zaproszone amatorskie grupy teatralne, w tym również te z udziałem osób upośledzonych psychicznie. Teatr "Gardzienice", który pomagał w powstaniu teatru integracyjnego zaprezentował fragmenty swego znanego spektaklu
"Metamorfozy". Pokazowi towarzyszyła prelekcja na temat muzyki antycznej. Przeprowadzono w
szkołach średnich cykl zajęć "Zagadki psychiki",
mający uwrażliwić młodych na potrzeby osób z
zaburzeniami psychicznymi oraz pokazać ich twórcze możliwości. Zajęcia prowadził psycholog we
współpracy z pracownikami Środowiskowego
Domu Samopomocy.
Kwota dotacji: 20 000,00 zł
Fot. Integracyjny zespół teatralny dla młodzieży z powiatu
łęczyńskiego.

Tytuł projektu: LOKALNY PAKT NA RZECZ
ZATRUDNIENIA W POWIECIE KRAŚNICKIM
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju
Gospodarczego
ul. Szewska 4, 20-086 Lublin
koordynator: Teresa Bogacka
tel: (0 81) 532 59 29, fax: (0 81) 532 59 29
e-mail: oicpl@platon.man.lublin.pl

Celem projektu była integracja lokalnych instytucji i pracodawców na terenie miasta i
powiatu Kraśnik na rzecz przeciwdziałania
bezrobociu poprzez organizację spotkań z
pracodawcami, Stworzenie strategii na
rzecz zatrudnienia w powiecie oraz bazy danych z informacjami na temat miejsc pracy
i potrzeb pracodawców. Projekt realizowany był we współpracy z Powiatowym Urzę-

dem Pracy i Starostwem w Kraśniku oraz lokalnymi organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami. W rezultacie opracowano i przeprowadzono, z udziałem bezrobotnych, badanie rynku
pracy w powiecie kraśnickim, dzięki któremu rozpoznano preferencje pracodawców i ich najbliższe plany związane z zatrudnieniem. Dzięki temu było możliwe dostosowanie tematyki szkoleń
do potrzeb lokalnego rynku pracy. Przeszkolono 106 osób bezrobotnych w zakresie metod poszukiwania pracy i sztuki skutecznej autoprezentacji. Utworzono bank informacji o przedsiębiorstwach - ich potrzebach i możliwościach zatrudnienia, który za pośrednictwem Fundacji OIC
Poland oraz Powiatowego Urzędu Pracy będzie udostępniony bezrobotnym.
Kwota dotacji: 14 640,00 zł
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Tytuł projektu: GMINNY PUNKT INFORMACYJNY
DLA KOBIET BEZROBOTNYCH I ZAGROŻONYCH
BEZROBOCIEM
Stowarzyszenie ds. Rozwoju Gminy Mircze
powiat Hrubieszów, 22-530 Mircze
koordynator: Bogusława Pisiewicz
tel: (0 84) 651 90 62, 651 90 04, fax: (0 84) 651 90 38
e-mail: mircze@gwrp.org.pl

Realizacja projektu miała na celu wzrost aktywności zawodowej i zmniejszenie bezrobocia wśród kobiet mieszkających na terenie gminy Mircze poprzez utworzenie w
gminie Punktu Informacyjno-Aktywizującego oraz przeszkolenie 100 bezrobotnych
mieszkanek w zakresie umiejętności poszukiwania pracy i zakładania własnych firm.
Projekt realizowany był wraz z Urzędem

Gminy. W efekcie utworzono Punkt Informacyjny dla Kobiet Bezrobotnych i Zagrożonych Bezrobociem. W Punkcie można uzyskać aktualne informacje o wolnych miejscach pracy. Przeprowadzono 3 szkolenia dotyczące statusu bezrobotnego, pisania listu motywacyjnego i CV, prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, prowadzenia działalności gospodarczej i zakładania gospodarstw
agroturystycznych. W szkoleniach tych uczestniczyło 137 słuchaczek. Trzy uczestniczki szkoleń
planują utworzenie gospodarstw agroturystycznych, a jedna pracuje już w swoim zawodzie.
Kwota dotacji: 14 630,00 zł
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KOMISJA GRANTOWA
PROGRAMU "DZIAŁAJ LOKALNIE"
1.

Piotr Machel, Microsoft,

2.

Barbara Lewenstein, Asystent, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych,
Uniwersytet Warszawski,

2.

Elżbieta Łebkowska, Szef Projektu Fundacja Elektrimu,

3.

Maciej A. Radziszewski, Doradca Prezesa Telekomunikacja Polska SA,

4.

Nina Majer, Dyrektor Programu "Samorząd lokalny", USAID,

5.

Dorota Kamińska, Dyrektor Micromarketingu Bankowość Detaliczna,
Bank Handlowy w Warszawie S.A.

6.

Anna Rozicka, Dyrektor Programowy, Fundacja im. Stefana Batorego

7.

Anna Wojakowska, Dyrektor Programowy Polsko - Amerykańska
Fundacja Wolności

8.

Krzysztof Kaczmar, Dyrektor Programowy, Fundacja Bankowa im.
Leopolda Kronenberga.

ZESPÓŁ OPERACYJNY:
Monika Mazurczak
Iwona Olkowicz
Marta Frątczak
Tomasz Bruski
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STATUS PRAWNY
Akademia Rozwoju Filantropii jest stowarzyszeniem, zarejestrowanym przez Wydział VII Cywilny Sądu Wojewódzkiego w Warszawie, pod numerem RST 3330, w lutym 1998 roku.

OBSZAR DZIAŁANIA

Akademia prowadzi swoją działalność w różnych społecznościach lokalnych w Polsce. Ponadto
realizuje programy o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym.

REALIZOWANE PROGRAMY

PROGRAM ROZWOJU
FILANTROPII LOKALNEJ

Celem Programu realizowanego przez Akademię od 1998 roku jest powstanie pierwszej sieci
lokalnych organizacji filantropijnych w Polsce

- funduszy lokalnych. W latach 1998-2001 fundusze lokalne powstały w 12 społecznościach lokalnych: Biłgoraju, Bystrzycy Kłodzkiej, Elblągu, Kielcach, Leżajsku, Lidzbarku Warmińskim,
Nidzicy, Rzeszowie, Raciborzu, Sokółce, Tomaszowie Mazowieckim i Zelowie. Tworzą wspólnie Sieć Współpracy Lokalnych Organizacji Filantropijnych. W skład programu wchodzi część
szkoleniowo-doradcza. Akademia, we współpracy z poszczególnymi ośrodkami tworzącymi fundusze lokalne, organizuje cykliczne szkolenia, spotkania, zapewnia stałe dyżury informacyjnokonsultacyjne i pomoc doradczą. Fundusze lokalne otrzymują niezbędne publikacje i materiały.
Cykliczne spotkania i szkolenia, w których uczestniczą wszyscy członkowie Sieci oraz "Kurier
Emaliowy", wysyłany przez Akademię do wszystkich ośrodków, umożliwiają każdemu funduszowi wymianę doświadczeń, informacji i wzajemne uczenie się. Drugą ścieżką tego Programu jest
pomoc finansowa, która obejmuje wsparcie kosztów administracyjnych, programów grantowych
realizowanych przez fundusze lokalne, a także dofinansowanie ich kapitałów żelaznych. Pomoc
finansowa przyznawana jest na zasadach "grosz do grosza", tj. do każdej zebranej lokalnie złotówki dodajemy drugą złotówkę. Darczyńcami programu wspierania rozwoju 12 funduszy lokalnych są Fundacja im. Stefana Batorego, Fundacja C.S. Motta, Rockefeller Brothers Fund, Silicon
Valley Community Foundation - Skoll Fund.
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KONKURS O TYTUŁ
„DOBROCZYŃCA ROKU”

Hasłem promocyjnym konkursu jest: Dobro
czyń cały rok. Celem konkursu jest upowszechnianie prospołecznych postaw przedsiębior-

ców w Polsce oraz zachęcanie organizacji społecznych do publicznego wyróżniania swoich dobroczyńców. Jest to konkurs, w którym organizacje społeczne - fundacje i stowarzyszenia, z całego kraju zgłaszają swoich dobroczyńców. Nominowanymi do tytułu mogą być przedsiębiorstwa
państwowe i prywatne, a także fundacje firm. Tytuł Dobroczyńcy Roku przyznawany jest raz do
roku podczas uroczystej Gali, w obecności władz, przedsiębiorców, organizacji i mediów. Elementem kampanii promocyjnej konkursu jest krótki, telewizyjny film reklamowy, wywiady, plakaty i spoty radiowe. Decyzje o przyznaniu tytułu Dobroczyńcy Roku podejmuje Kapituła Konkursu, powoływana do każdej jego edycji. Instytucją wspierającą organizację konkursu jest m.in.
Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych i The Foundation for a Civil Society.
Darczyńcami konkursu o tytuł "Dobroczyńca Roku" były następujące instytucje: Citibank, Fundacja im. Stefana Batorego, Fundacja Charlesa Stewarta Motta, Elektrim.

PREZENTACJE DLA
PRZEDSIĘBIORCÓW

Celem prezentacji jest zachęcenie przedsiębiorców do wsparcia działań filantropijnych,
zwiększenie zaangażowania w działalność

prospołeczną oraz poparcie dla tworzących się funduszy lokalnych w Polsce. Akademia organizuje prezentacje w różnych miastach Polski na zaproszenie funduszy lokalnych, lokalnych Business
Centre Club, firm i organizacji pozarządowych. Podczas prezentacji przedstawiane są skuteczne
sposoby prowadzenia działalności filantropijnej, sponsoringowej oraz reklamy społecznej przez
przedsiębiorstwa w oparciu o polskie i zagraniczne doświadczenia. Prezentacje dla Przedsiębiorców finansowane były przez Fundację Forda; obecnie darczyńcą tego programu jest Fundacja
Bankowa im. Leopolda Kronenberga.
Aby promować działania filantropijne Aka-

PUBLIKACJE I PROMOCJA
demia przygotowuje różnego typu publikacje
FILANTROPII
i materiały, organizuje wywiady radiowe i te-

lewizyjne, przygotowuje artykuły do gazet oraz plakaty promujące filantropię i organizacje filantropijne. Akademia wydaje różnego typu publikacje na temat prowadzenia działalności dobroczynnej. Odbiorcami publikacji są przede wszystkim środowiska tworzące fundusze lokalne, a
także różne organizacje społeczne i przedsiębiorcy. Publikacje: Zasady tworzenia i zarządzania
funduszami lokalnymi, 1998; Fundusz lokalny - sposób na zmartwienia darczyńcy i zmagania
organizacji społecznych, 1999; Vademecum Darczyńcy, 1998; Filantropia - szlachetna pomoc czy
złoty interes. Jak biznes w Polsce wspiera działania społeczne. 1999; Kapitał Żelazny, 1998; Non
omnis moriar, czyli jak przekazywać spadki na rzecz organizacji społecznych, 1999; Jak przygotować plan zbierania funduszy? Mały poradnik dla fundacji i stowarzyszeń, 2000; Podatki a filantropia, 2000, Zarys Historii Dobroczynności i Filantropii w Polsce, 2001; Letnia Szkoła Fundraisingu - raport, (wersja polska i angielska) 1999; oraz 13 poradników z serii: Projekt Sieci Demokratycznej, prezentujących udane programy lokalne realizowane przez organizacje pozarządowe
we współpracy z biznesem i samorządami. Publikacje są dofinansowywane między innymi przez
Fundację C.S. Motta, Fundację im. Stefana Batorego, Fundację im. Leopolda Kronenberga i Fundację Forda. Seria Projekt Sieci Demokratycznej została dofinansowana przez AED i USAID.
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Biała Księga Filantropii w Polsce, bo tak ro-

BIAŁA KSIĘGA
FILANTROPII

boczo nazwana zostało to przedsięwzięcie, ma
być pierwszą w Polsce tak kompleksową i

spójną próbą oceny środowiska prawno-podatkowego dla prowadzenia działań filantropijnych
przez organizacje społeczne. Białą Księgę przygotuje zespół ekspertów, przede wszystkim prawników i ekonomistów związanych ze środowiskiem organizacji pozarządowych w Polsce. Nad
szczegółową koncepcja i struktura Białej Księgi oraz nad jej ostatecznym kształtem czuwać będzie Zespół Doradczy, złożony z przedstawicieli sektora publicznego, organizacji pozarządowych,
biznesu i ekspertów.
Biała Księga Filantropii w Polsce obejmować będzie trzy zasadnicze części: analizę obecnego
środowiska prawno-podatkowego, jego ocenę pod kątem stymulującego bądź hamującego wpływu na rozwój działań filantropijnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe oraz rekomendacji na przyszłość.

BUDOWANIE
SAMOWYSTARCZALNOŚCI
ORGANIZACJI

Na samowystarczalność organizacji pozarządowych wpływa wiele czynników, takich jak
na przykład skuteczne rozwiązywanie problemów społecznych, umiejętność partnerskiej

współpracy z administracją, przedsiębiorcami, mediami, innymi organizacjami, umiejętność skutecznego pozyskiwania środków finansowych, obniżanie kosztów własnych, budowanie kapitału
żelaznego. Współczesna organizacja pozarządowa musi być po prostu dobrze zarządzana. W
ramach tego programu opracowywane są rzadko podejmowane w sektorze organizacji pozarządowych tematy i zagadnienia. W tym celu organizowane są szkolenia, wykłady, warsztaty, prezentacje multimedialne m.in. na temat fundraisingu, tworzenia strategii rozwoju, rozliczenia programów, współpracy z biznesem, mediami, samorządami lokalnymi.
Zorganizowanie szkoleń dotyczących samowystarczalności organizacji było możliwe dzięki następującym darczyńcom: Ambasada Stanów Zjednoczonych, Fundacja Charlesa Stewarta Motta,
Fundacja im. Stefana Batorego oraz Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga.

LOKALNE PROGRAMY
STYPENDIALNE

Jest to program szkoleniowo-doradczy realizowany we współpracy z Fundacją im. Stefana
Batorego adresowany do organizacji, które za-

mierzają lub prowadzą programy stypendialne dla młodzieży.

Dzięki hojności darczyńców Akademia pro-

„AGRAFKA”

wadzi własny program stypendialny o nazwie

"Agrafka". Stypendia przeznaczone są dla utalentowanych młodych ludzi pochodzących z małych
miejscowości i z niezamożnych rodzin.
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WSPÓŁPRACA
MIĘDZYNARODOWA

Akademia aktywnie uczestniczy w międzynarodowych sieciach (Transatlantic Community Foundation Network, International Fundraising

Group, Community Foundation Exchange Fellowship Programme, WING-s,). Współpracuje także z takimi organizacjami jak: European Foundation Centre (Community Philanthropy Initiatives), the King Baudouin Foundation, Council of Michigan Foundation, czy Silicon Valley Community Foundation. Ponadto, Akademia realizuje program szkoleń i wizyt studyjnych dla przedstawicieli lokalnych społeczności na Ukrainie.

Celem programu jest wspieranie organizacji i inicja-

DIALOG
DLA PRZYSZŁOŚCI

tyw, które promują ideę dialogu polsko-żydowskiego, wielokulturowości, umożliwiają lepsze poznanie

i zrozumienie, występują przeciw antysemityzmowi, a w szerszym rozumieniu przeciwstawiają się rasizmowi, nietolerancji, ksenofobii, wspierają otwarcie na różnorodność kulturową i religijną. W naszym rozumieniu, to co określamy jako "Dialog dla Przyszłości", to wyraz otwartości, gotowości do podjęcia i prowadzenia
rozmowy, przyjęcie do wiadomości różnic, dostrzeżenie innych postaw i poglądów niż własne, umiejętność
dyskutowania, chęć wysłuchania racji drugiej strony, próba obalenia pokutujących stereotypów, wykroczenia
poza uprzedzenia i pretensje, jak to określał pisarz i filozof Stefan Themerson "spojrzenie na świat z wielu
możliwych punktów widzenia, gdyż jest on bardziej skomplikowany niż nasze prawdy o nim". Dlatego pragniemy wspierać zwłaszcza te projekty, które nastawione są na dialog właśnie, na współpracę różnych organizacji, na współuczestnictwo różnych grup etnicznych, na przełamywanie barier narodowych, społecznych,
kulturowych.

ADRES

AKADEMIA ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE
ul. Poznańska 16/7, 00-680 Warszawa
tel. 622 01 22, 622 02 08, 622 02 09 fax. 622 02 11
e-mail: arfp@filantropia.org.pl, www.filantropia.org.pl
Nr konta: BISE S.A. III Oddział w Warszawie 13701037 - 3500242 - 27005 - 1100
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Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności (PAFW) została utworzona przez Polsko-Amerykański
Fundusz Przedsiębiorczości (PAFP) w 1999 roku w USA, zaś w roku 2000 otworzyła Przedstawicielstwo w Warszawie i rozpoczęła działalność programową. Fundacja wspiera inicjatywy w
obszarach tematycznych przyjętych przez Radę Dyrektorów PAFW. Po rozpoczęciu działalności
w Polsce za obszary te uznano: edukację, rozwój społeczności lokalnych, upowszechnianie polskich doświadczeń w zakresie transformacji wśród krajów Europy Środkowo-Wschodniej. W
2001 r. przyjęto czwarty obszar programowy - "Obywatel w demokratycznym państwie prawa".
Do końca maja 2001 PAFW podjęła się realizacji 18 programów na łączną sumę dotacji ponad 5
milionów USD.
Fundacja finansuje swoją działalność z przychodów funduszu wieczystego, którego źródłem są
aktywa Polsko-Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości. Docelowo kapitał Fundacji ma
wynieść około 180 milionów USD. Dotychczas PAFP przekazał do funduszu wieczystego Fundacji 80 milionów USD.

METODA DZIAŁANIA FUNDACJI
Fundacja pragnie, aby jej programy były odpowiedzią na rzeczywiste potrzeby społeczne i kształtowały się w wyniku konsultacji oraz przy partnerskiej współpracy z instytucjami trzeciego sektora w Polsce. Wypełniając swą misję PAFW pozyskuje do współdziałania organizacje pozarządowe będące w stanie przyjąć na siebie rolę realizatorów poszczególnych programów Fundacji.
Organizacje te otrzymują środki finansowe na zarządzanie przedsięwzięciami wypracowanymi
przez PAFW. W ramach programów o charakterze grantodawczym zainteresowani mogą ubiegać
się o dotacje bezpośrednio u realizatora określonego programu; decyzje w sprawie przyznania
dotacji podejmują komisje ekspertów powoływane przez PAFW.
Fundacja jest otwarta na informacje o wartościowych propozycjach i inicjatywach rodzących się
w trzecim sektorze a odpowiadających jej linii programowej, które mogą posłużyć do opracowania kolejnych przedsięwzięć Fundacji.

KAPITAŁ FUNDACJI
W okresie kilku lat Fundacja będzie stopniowo pozyskiwać kapitał pochodzący z inwestycji Polsko-Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości. Ich wartość szacowana jest obecnie na blisko
300 milionów USD, na co składa się pierwotny grant rządu amerykańskiego w wysokości 262
milionów USD oraz wypracowana przez PAFP nadwyżka sięgająca 38 milionów USD. Z kwoty
tej 120 milionów USD zostanie zwrócone rządowi USA, a reszta, czyli około 180 milionów USD
będzie stanowić kapitał Fundacji.
Do końca roku 2000 Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości przekazał Fundacji 80
milionów USD w dwóch transzach po 40 milionów USD każda. Pozostałe transze przekazywane
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będą w miarę wychodzenia przez PAFP ze swoich inwestycji i programów.
Kapitał Fundacji tworzony ze środków PAFP, staje się jej funduszem wieczystym. Kapitał ten jest
więc nienaruszalny i z wielką starannością ma być lokowany w instytucjach finansowych celem
zapewnienia stałego wzrostu jego wartości. Uzyskane w ten sposób przychody stanowią źródło
finansowania programów realizowanych przez Fundację.

INFORMACJE O FUNDATORZE
Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości został utworzony w 1990 r. z inicjatywy prezydenta George'a Busha jako prawdziwie nowatorskie przedsięwzięcie w dziedzinie pomocy zagranicznej USA. Zadaniem Funduszu było wspieranie budowy gospodarki rynkowej w Polsce. Zarządzali nim doświadczeni menedżerowie amerykańscy oraz polscy eksperci.
Fundusz przyczynił się do rozwoju sektora prywatnego za pomocą inwestycji i programów pożyczkowych dla małych i średnich polskich przedsiębiorstw. Zasilając kapitał uzyskany od rządu
amerykańskiego funduszami pozyskanymi z sektora prywatnego i reinwestując kapitał w ramach
programu pożyczkowego, Fundusz wprowadził do polskiej gospodarki ponad 700 milionów dolarów; wspierając przedsiębiorstwa i instytucje, nie tylko zachował kapitał, ale także wypracował
zysk. W trakcie tego procesu Fundusz zaangażował się w programy małych pożyczek, zakładanie
banków, tworzenie instytucji zajmujących się finansowaniem budownictwa, w prywatyzację, inwestycje bezpośrednie oraz tworzenie nowych funduszy inwestycyjnych, a także wspierał edukację ekonomiczną poprzez systemy stypendialne dla studentów oraz wydawnictwa książkowe. Swoją
działalnością Fundusz przyczynił się do utworzenia co najmniej 100 tys. miejsc pracy i stał się
przykładem godnym naśladowania.

RADA DYREKTORÓW FUNDACJI
John P. Birkelund-Przewodniczący
Przewodniczący Rady Dyrektorów Polsko-Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości,
Senior Advisor UBS Warburg LLC
Marek Belka
Doradca ds. Ekonomicznych Prezydenta RP, były Wicepremier i Minister Finansów RP
Joseph C. Bell
Senior Partner w Hogan & Hartson
Michał Boni
Doradca Wicepremiera i Ministra Pracy RP, były Minister Pracy i Polityki Socjalnej RP
Zbigniew Brzeziński
Były Doradca Prezydenta USA ds. Bezpieczeństwa Narodowego, Doradca w waszyngtońskim
Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych, Członek Rady Dyrektorów PolskoAmerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości
John H. D'Arms
Prezes American Council of Learned Societies
Robert G. Faris
Prezes Polsko-Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości
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Anna Fornalczyk
Była Prezes Urzędu Antymonopolowego (obecnie UOKiK), Konsultant Banku Światowego i
Komisji Wspólnot Europejskich, Członek Zespołu Doradców Głównego Negocjatora
przystąpienia Polski w UE.
Christopher R. Hill
Ambasador USA w Polsce uczestniczący ex-officio w pracach Rady Dyrektorów
Aleksander Koj
Profesor w Instytucie Biologii Molekularnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, były Rektor UJ
Jerzy Koźmiński
Były Ambasador RP w USA, Prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
Krzysztof Pawłowski
Rektor Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu, były Senator RP
Nicholas A. Rey
Były Ambasador USA w Polsce, Członek Rady Dyrektorów Polsko-Amerykańskiego Funduszu
Przedsiębiorczości

PREZES FUNDACJI
Jerzy Koźmiński

PRZEDSTAWICIELSTWO FUNDACJI W POLSCE
Ryszard Kruk
Dyrektor Przedstawicielstwa, Wiceprezes Polsko-Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości
Jacek Michałowski
Dyrektor Programowy
Radosław Jasiński
Dyrektor Programowy
Anna Wojakowska
Dyrektor Programowy
Przemysław Zaroń
Specjalista ds. Public Relations

ADRES
ul. Dobra 72
00-312 Warszawa
tel. (48 22) 828-43-73
fax (48 22) 828-43-72
e-mail: paff@pafw.pl
http://www.pafw.pl
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