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Informacje ogólne

→ Adrianna Lepka – członek zarządu,
→ Hubert Konarski – członek zarządu.

Fundacja im. Jana Kantego Steczkowskiego
została powołana przez Bank Gospodarstwa
Krajowego na mocy uchwały nr 239/2004
Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego
z dnia 20 sierpnia 2004 r. oraz aktu notarialnego z dnia 24 stycznia 2005 r. Fundacja działa
na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r.
o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. z 1991 r. nr
46, poz. 203 z późn. zm.) oraz Statutu.
Fundacja rozpoczęła działalność w kwietniu
2005 r. po wpisaniu jej do Krajowego Rejestru
Sądowego – Rejestru stowarzyszeń, innych
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej – prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000231906. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym – 12.04.2005.

W związku ze złożeniem przez Huberta Konarskiego rezygnacji z funkcji członka zarządu Fundacji oraz na wniosek Fundatora
dokonana została zmiana w składzie zarządu
Fundacji. 14 czerwca 2011 r. w skład zarządu
powołany został Michał Czaiński. W związku
z powyższym dokonany został odpowiedni
wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Skład Zarządu Fundacji
(od 14 czerwca 2011 r.)
Aneta Stelmaszczyk – prezes zarządu,
Adrianna Lepka – członek zarządu,
Michał Czaiński – członek zarządu.
Skład Rady Fundacji
(w okresie styczeń – czerwiec 2011 r.)
Ryszard Pazura – przewodniczący rady,
Aleksandra Wiktorow – sekretarz rady,
Mirosław Sawicki – członek rady.
W czerwcu 2011 r. wygasła II kadencja Rady
Fundacji. Na wniosek Fundatora, w dniu
14 czerwca 2011 r. powołana została Rada
Fundacji III kadencji, w skład której wchodzą
następujące osoby:
Ryszard Pazura – przewodniczący rady,
Aleksandra Wiktorow – sekretarz rady,
Halina Wasilewska – Trenkner – członek
rady.

Fundacji nadano numer statystyczny
REGON 140128800.
Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne
Warszawa, adres siedziby:
Al. Jerozolimskie 7; 00-955 Warszawa.

INFORMACJA O SKŁADZIE
ORGANÓW FUNDACJI
Skład Zarządu Fundacji
(w okresie styczeń – czerwiec 2011 r.)
→ Aneta Stelmaszczyk – prezes zarządu,
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Zasady, formy
i zakres działalności statutowej

Cele statutowe Fundacji to:

→ wspieranie, zachęcanie pracowników BGK
do angażowania się w działania społeczne;
→ organizacja wydarzeń wolontariackich;
3. budowa reputacji Fundacji i Fundatora,
jako instytucji zaangażowanych w działania społeczne, wspierających rozwój
społeczności lokalnych i wyrównywanie
szans edukacyjnych.

→ wspieranie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
→ prowadzenie działalności charytatywnej,
→ wspieranie ochrony i promocji zdrowia,
→ działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
→ promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.

Fundacja podejmuje
działania poprzez:

Zgodnie z planami działalności Fundacji, akceptowanymi przez Radę Fundacji i Fundatora, za priorytetowe uznawane jest:
1. wsparcie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, w tym:
→ wspieranie społeczności lokalnych w tworzeniu bezpiecznej i inspirującej przestrzeni do rozwoju dzieci i młodzieży (wychowania, nauki, rozwijania zainteresowań
i pasji);
→
wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez wspieranie dzieci i młodzieży w zdobywaniu wiedzy i rozwijaniu swoich umiejętności;
→ umożliwienie młodym ludziom zaangażowania w działania mające na celu budowanie lokalnego kapitału społecznego;
2. rozwój i popularyzacja wolontariatu,
w szczególności wolontariatu pracowniczego, w tym:

Fundacja im. Jana Kantego Steczkowskiego

→ programy własne opracowane we współpracy z uznanymi w poszczególnych dziedzinach autorytetami;
→
programy partnerskie prowadzone we
współpracy z uznanymi instytucjami;
→ udział w realizacji programów prowadzonych przez inne instytucje poprzez dofinansowanie ich projektów / programów.

Główne kierunki działania
Fundacji i realizacji zadań
statutowych w roku 2011 to:
1. realizacja zadań strategiczno-programowych:
→
wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez wspieranie dzieci i młodzieży
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→ w zdobywaniu wiedzy i rozwijaniu umiejętności;
→
wspieranie społeczności lokalnych w tworzeniu bezpiecznej i inspirującej przestrzeni
do rozwoju dzieci i młodzieży (wychowania,
nauki, rozwijania zainteresowań i pasji);
→
wspieranie projektów wolontariackich
w zakresie realizacji celów statutowych
Fundacji;
2. realizacja zadań organizacyjno-administracyjnych.

rodowy Bank Polski, Fundację BRE Banku,
Polsko-Amerykańską Fundację Wolności,
Fundację Orange, Fundację Wspomagania
Wsi, Fundację PZU oraz innych lokalnych organizacji pozarządowych. Wśród partnerów
programu znajdują się m. in. Fundacja im.
Stefana Batorego i Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. Od początku realizacji programu koalicja fundatorów sfinansowała ponad 14,5 tys. stypendiów a Fundacja BGK do
tej pory przeznaczyła 797 900 zł na wsparcie
programu i sfinansowała 190 stypendiów.

Realizacja zadań
strategiczno-programowych:

W 2011 r. Fundacja kontynuowała rozpoczętą w 2005 r. współpracę z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości, w ramach której
finansowane były stypendia na pierwszy rok
studiów w roku akademickim 2010 / 2011
oraz 2011/2012 dla młodzieży z rodzin byłych
pracowników PPGR, wychowanków rodzin
zastępczych i państwowych domów dziecka
oraz finalistów olimpiad przedmiotowych.
W edycji programu obejmującej rok szkolny
2011 / 2012 Fundacja im. J. K. Steczkowskiego ufundowała 27 stypendiów przeznaczając
na stypendia kwotę 134 798,70 zł.

W 2011 r. Fundacja realizowała następujące
programy i działania:
1. Program Stypendiów Pomostowych,
2. Program grantowy „Na dobry początek!”,
3. Program „Przyjazne przedszkole”,
4. Program „Wolontariat jest super!”,
5. Program „Młody Obywatel”,
6. 
Konkurs na najlepsze rozprawy doktorskie, prace magisterskie i licencjackie dotyczące samorządu terytorialnego i zagadnień decentralizacji,
7. Działania dodatkowe.

Dodatkowo w ramach programu Fundacja
w lipcu 2011 r. sfinansowała, po raz czwarty,
warsztaty psychologiczno-liderskie dla grupy
53 stypendystów osiągających najlepsze wyniki w nauce. Obok Fundacji im. J. K. Steczkowskiego fundatorem warsztatów była Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.

Program Stypendiów
Pomostowych
Celem programu jest wyrównywanie szans
młodzieży pochodzącej ze wsi i małych miast
w dostępie do studiów wyższych. Program,
stwarzając możliwość otrzymania stypendium na pierwszy rok akademicki, stara się
ułatwić młodzieży podjęcie decyzji o rozpoczęciu studiów. O stypendia z programu
na kolejne lata studiów, a także na studia
doktoranckie, mogą ubiegać się osoby uzyskujące wysokie oceny w nauce. Program
Stypendiów Pomostowych prowadzony jest
od dziesięciu lat przez Fundację Edukacyjną
Przedsiębiorczości oraz koalicję fundatorów
tj. Fundację im. J. K. Steczkowskiego, Na-

Fundacja im. Jana Kantego Steczkowskiego

Od początku udziału w programie fundacja:
sfinansowała 190 stypendiów na pierwszy rok
studiów na łączną kwotę 797 900 tys. zł
dla uzdolnionej młodzieży

zorganizowała cztery edycje warsztatów
„Pomostowi liderzy”, w których udział wzięło
196 stypendystów osiągających najlepsze wyniki
w nauce
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Program grantowy
„Na dobry początek!”
Program „Na dobry początek!” ma na celu
wspieranie małych społeczności lokalnych
w edukacji dzieci w wieku przedszkolnym.
Program stworzony został w 2008 r. w odpowiedzi na istniejący w Polsce problem,
jakim jest niski wskaźnik upowszechnienia
edukacji przedszkolnej w stosunku do pozostałych krajów Unii Europejskiej. Badania
wykonane na koniec 2010 r. pokazują, że
edukacją przedszkolną w miastach objętych
jest 81% dzieci, natomiast na wsiach tylko
48% maluchów chodzi do przedszkola lub
korzysta z alternatywnych form opieki1. To
jeden z najniższych wskaźników w Unii Europejskiej.

nym, w którym zwycięzcy otrzymują środki
finansowe na przeprowadzenie zaplanowanych działań.
Trzecia edycja programu „Na dobry początek!” (maj 2010 r. – czerwiec 2011 r.)
W okresie styczeń – czerwiec 2011 r. realizowano projekty edukacyjne dofinansowane
w trzeciej edycji konkursu. Dofinansowanie
na łączną kwotę 192 902,40 zł otrzymało
20 projektów edukacyjnych (środki na realizację 16 projektów zostały wypłacone
w grudniu 2010 r., na realizację 4 projektów
Fundacja przelała środki finansowe w styczniu 2011 r.). W pierwszym półroczu 2011 r.
przeprowadzono monitoring dofinansowanych projektów poprzez analizę sprawozdań
cząstkowych oraz końcowych. Na podstawie

Program prowadzony jest metodą konkursu
grantowego na najlepsze projekty edukacyjne skierowane do dzieci w wieku przedszkol1

GUS, Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2009/2010, Warszawa 2010, s. 54.
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sprawozdań końcowych obejmujących okres
od stycznia do czerwca 2011 r., uzyskaliśmy
następujące dane:
→
ponad 1340 osób (dzieci w wieku 2-5
lat, pozostałe dzieci, młodzież i dorośli)
uczestniczyło w 20 projektach realizowanych na terenie całej Polski.
→ 885 dzieci z terenów wiejskich i małych
miejscowości brało udział w zajęciach
edukacyjnych, część z nich po raz pierwszy mogła uczestniczyć w tego typu zajęciach.
→ przeprowadzono 3423 godzin zajęć edukacyjnych i warsztatów dla dzieci (np.
z wiedzy o finansach, sportowych, przyrodniczych, matematycznych, teatralnych);
→ przeprowadzono 144 godziny zajęć specjalistycznych dla rodziców;
→p
 rzeprowadzono 72 godziny zajęć specjalistycznych dla dzieci (np. logopedia, korektywa, spotkania z psychologiem);
→ 50 instytucji (m.in. domy kultury, ochotnicza straż pożarna, nadleśnictwa, firmy
prywatne) uczestniczyło w projektach jako
partnerzy;
→ ukazały się 54 informacje w lokalnych mediach na temat programu „Na dobry początek!” i konkretnych projektów.

przez dwóch ekspertów, a następnie przez
Radę Fundacji. Rozstrzygnięcie konkursu
nastąpiło w październiku 2011 r. Dofinansowanie otrzymały 23 projekty (13 projektów
w ścieżce I – nowatorskie projekty w dziedzinie edukacji i wychowania, 10 projektów
w ścieżce II – projekty mające na celu ułatwienie dostępu do edukacji w grupach rówieśniczych). Łączna kwota dofinansowania
wyniosła 197 875, 00 zł.

Czwarta edycja programu „Na dobry początek!” (maj 2011 r. – czerwiec 2012 r.)
W maju 2011 r. ogłoszona została IV edycja programu „Na dobry początek!”.
W pierwszym etapie do konkursu wpłynęło
220 listów intencyjnych (nadesłanych przez
organizacje pozarządowe, instytucje kultury, przedszkola, szkoły). W wyniku oceny
formalnej i merytorycznej dokonanej przez
czterech niezależnych ekspertów wyłonionych zostało 60 najciekawszych projektów,
które przeszły do II etapu oceny. W II etapie
wybrane instytucje/organizacje przygotowały wnioski zawierające szczegółowy opis
działań, harmonogram, budżet. W okresie lipiec – wrzesień wnioski zostały poddane powtórnej ocenie dokonywanej jednocześnie

Program grantowy
„Na dobry początek!”

Fundacja im. Jana Kantego Steczkowskiego

Lista dofinansowanych projektów w III i IV
edycji programu stanowi załącznik nr 1 do
sprawozdania.
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Program grantowy
„Na dobry początek!”

Realizacja projektów w IV edycji programu
rozpoczęła się w styczniu i potrwa do czerwca 2012 r.
Od początku realizacji programu Fundacja:

wsparła finansowo 82 projekty edukacyjne skierowane
do dzieci w wieku 2–5 lat realizowane przez jednostki
samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe
—
na realizację projektów edukacyjnych i tworzenie
dostępu do edukacji przedszkolnej Fundacja
przeznaczyła, w ramach konkursów grantowych,
750 994 zł
—
3 280 dzieci uczestniczyło w ciekawych i inspirujących
zajęciach edukacyjno-rozwojowych
—
w 26 społecznościach możliwe było przeprowadzenie
zajęć dla dzieci niekorzystających wcześniej z żadnej
formy edukacji przedszkolnej

Fundacja im. Jana Kantego Steczkowskiego
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Program „Przyjazne
przedszkole”
stwa małych dzieci i ochrony praw dziecka
dla grupy 54 nauczycieli przedszkolnych ze
wszystkich trzech społeczności. Szkolenia
prowadzone były przy współpracy z Polskim
Stowarzyszeniem Pedagogów i Animatorów
KLANZA Oddział Białostocki.

„Przyjazne przedszkole” to program realizujący dwa cele:
→
popularyzację wśród pracowników BGK
idei wolontariatu pracowniczego oraz zaangażowanie pracowników w działania na
rzecz własnego otoczenia i poprawy warunków edukacyjno-rozwojowych małych
dzieci;
→
wsparcie wiejskich społeczności w rozwoju i poprawie warunków edukacyjnych
dzieci w wieku przedszkolnym.
W 2011 r. w programie uczestniczyły 3 społeczności. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy BGK z Gdańska, Poznania, Szczecina i Tarnowa oraz z lokalnych społeczności
w Potęgowie (woj. pomorskie),Tychowie
(woj. zachodniopomorskie) oraz Pleśnej
(woj. małopolskie), przy przedszkolach powstały bezpieczne place zabaw. W wydarzeniach wzięło udział 27 wolontariuszy BGK
oraz rodzice dzieci uczęszczających do
przedszkoli i społeczność lokalna. W drugim
etapie programu zrealizowany został dwustopniowy cykl szkoleń z zakresu bezpieczeń-

Program
„Przyjazne przedszkole”

Od początku realizacji programu:

wolontariusze z BGK i społeczności lokalnych zbudowali
10 placów zabaw przy wiejskich przedszkolach
w sześciu województwach
—
ok. 150 pracowników – wolontariuszy BGK zaangażowało się
w realizację programu i osobiście uczestniczyło w budowach
placów zabaw i prowadzeniu zajęć dla dzieci
—
Fundacja zorganizowała dziesięć cykli szkoleniowych
dla kadry nauczycielskiej z obszarów wiejskich;
—
227 nauczycieli wychowania przedszkolnego podniosło swoje
kompetencje w zakresie bezpieczeństwa dzieci, ochrony praw
dziecka i edukacji poprzez zabawę

Fundacja im. Jana Kantego Steczkowskiego
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Program „Wolontariat jest
super!”
W 2011 r. Fundacja już po raz trzeci ogłosiła
konkurs na projekty wolontariackie pod hasłem „Wolontariat jest super!”. Zespoły wolontariuszy, które opracowały najciekawsze
projekty społeczne zgodne z regulaminem
programu i celami statutowymi Fundacji,
otrzymały wsparcie finansowe umożliwiające realizację tych projektów. Kapituła konkursu, w skład której weszli Dariusz Pietrowski – Prezes Stowarzyszenia Centrum
Wolontariatu w Warszawie, Krzysztof Kaczmar – Dyrektor Fundacji Kronenberga przy
Citi Handlowy, Wojciech Rustecki – Dyrektor
Zarządzający Pracowni Badań i Innowacji
Społecznych Stocznia oraz Jerzy Kurella, Wiceprezes Zarządu BGK, zdecydowała o dofinansowaniu 19 spośród 35 nadesłanych
projektów na łączna kwotę 75 361 tys. zł.
W realizację projektów włączyło się 117 pracowników BGK z centrali oraz oddziałów:
z Olsztyna, Krakowa, Tarnowa, Lublina,
Wrocławia, Poznania, Rzeszowa oraz filii
banku w Legnicy i Kaliszu. W projektach
udział wzięli również członkowie rodzin,
znajomi pracowników oraz przedstawicieli
społeczności lokalnych, w których realizowane były projekty. Dzięki dotychczasowym
działaniom wolontariuszy udało się m. in.:
zorganizować pikniki integracyjne, pikniki
sportowo – rodzinne z elementami szkolenia
z zakresu pierwszej pomocy, wyremontować
świetlicę dla dzieci, korytarze i sale przedszkolne, wybudować kilka placów zabaw,
zorganizować turnieje sportowe i wycieczki
dla najmłodszych, w tym np. dzieci z autyzmem oraz zajęcia edukacji finansowej dla
osób z upośledzeniem umysłowym.

Program
„Wolontariat jest super!”

Lista dofinansowanych projektów stanowi
załącznik nr 2 do sprawozdania końcowego.

Fundacja im. Jana Kantego Steczkowskiego
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Program
„Wolontariat jest super!”

Wszystkie projekty wolontariackie
zrealizowane zostały w terminie
maj-wrzesień 2011 r.

Program „Wolontariat jest super!”

Od początku realizacji programu:

wolontariusze zrealizowali 50 projektów
społecznych, których celem była m.in.
integracja z osobami niepełnosprawnymi,
poprawa warunków edukacyjnych dzieci
i młodzieży, integracja społeczności
lokalnych
—
Fundacja wsparła realizację projektów
kwotą 203 742 zł
—
w realizowane projekty zaangażowało się
ok. 250 wolontariuszy

Fundacja im. Jana Kantego Steczkowskiego
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Program „Młody Obywatel”
W 2011 r. r. Fundacja kontynuowała, rozpoczętą w 2010 r., współpracę z Fundacją
Centrum Edukacji Obywatelskiej , w ramach
realizacji programu „Młody Obywatel”. Celem programu jest angażowanie młodzieży
w działania budujące lokalny kapitał społeczny. Dzięki udziałowi w programie młodzi ludzie poznają swoją społeczność, uczą
się współpracy i odpowiedzialności za swoje
społeczności lokalne. Program wpisuje się
w strategię Ministerstwa Edukacji, zakładającą, że to właśnie szkoły (różnego szczebla)
powinny być miejscem, gdzie młodzi ludzie
uczą się współpracy, zdobywają zaufanie
do siebie i innych i już na tym etapie budują
kapitał społeczny. To założenie realizowane
jest poprzez włączenie do programów nauczania komponentu, jakim jest metoda projektowa.
Program „Młody Obywatel” jest odpowiedzią na dwa zagadnienia podejmowane
w ostatnim czasie w debacie publicznej:

→ rozwój kapitału społecznego – rozwój kapitału społecznego jest jednym z wyzwań
rozwojowych zawartych w raporcie rządowym Polska 2030 i jednym z głównych
celów strategicznych w Strategii Rozwoju
Kapitału Społecznego 2011–2020;
→ praca z młodzieżą metodą projektu
– zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Edukacji Narodowej około 20% treści nauczania określonych w podstawie programowej wiedzy o społeczeństwie powinno
być realizowanych w formie uczniowskiego projektu edukacyjnego.
Pierwsza edycja programu (rok szkolny
2010 / 2011)
W roku szkolnym 2010/11 przeprowadzona
została pierwsza pilotażowa edycja programu „Młody Obywatel”, w której uczestniczyły 140 gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne.
Działania realizowane były we współpracy
z partnerami lokalnymi - władzami samorządowymi 14 gmin i powiatów. Nauczy-

Do końca 2011 r. osiągnięte zostały następujące rezultaty:

powstało 248 grup uczniowskich, które badają lokalny kapitał
społeczny
—
236 nauczycieli bierze udział w kursie e-coachingowym, w ramach
którego zdobywają wiedzę na temat pracy metodą projektu i budowania
kapitału społecznego
—
pracownicy BGK przeprowadzili 17 lekcji na temat przedsiębiorczości
w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
—
zorganizowano 30 warsztatów dla 348 nauczycieli oraz 61 warsztatów
dla grupy 1124 uczniów
—
Program został wyróżniony i doceniony przez zespół ds. rozwiązań
systemowych w zakresie ekonomii społecznej działający przy MPiPS

Fundacja im. Jana Kantego Steczkowskiego

11

Sprawozdanie z działalności / I–XII 2011

Program
„Młody obywatel”

osób. Łącznie w realizację programu zaangażowanych było ok. 2700 uczniów oraz
150 nauczycieli.

ciele uczestniczący w programie wzięli
udział w warsztatach i kursie internetowym.
Uczniowie wzięli udział w 60 warsztatach
umiejętności liderskich, poprzez które
mieli szansę dowiedzieć się między innymi, w jaki sposób wzmacniać umiejętności
liderskie, jak dobrze zaplanować i zrealizować projekt, jak pozyskać dla niego sojuszników. Dodatkowo pracownicy Banku
Gospodarstwa Krajowego przeprowadzili,
jako wolontariusze, 17 lekcji o bankowości. Uczestnicy biorący udział w projekcie
przygotowali 120 projektów uczniowskich
budujących kapitał społeczny. Dodatkowo
w ramach programu odbyły się wakacyjne
warsztaty połączone z realizacją projektów
społecznych - Letnie Laboratorium „Liderówka”. Celem organizacji warsztatów było
pogłębienie kompetencji liderskich, wsparcie młodych ludzi w ich osobistym rozwoju,
oraz wymiana doświadczeń młodych liderów i liderek z różnych środowisk i stworzenie sieci wzajemnego wsparcia. Warsztaty
opierały się na coachingu oraz rozwoju kompetencji liderskich. Letnie Laboratorium
odbyło się w lipcu 2011 r., w Zwierzyńcu
i zgromadziło 25 uczestników i uczestniczek
z całej Polski. W dwóch konferencjach podsumowujących program, które odbyły się
na Zamku Królewskim w Warszawie i Centrum Nauki Kopernik (festiwale projektów
młodzieżowych) wzięło udział niemal 1000

Fundacja im. Jana Kantego Steczkowskiego

Druga edycja programu (rok szkolny 2011
/ 2012 )
We wrześniu 2011 r. ruszyła kolejna edycja programu. Do II edycji obejmującej rok
szkolny 2011/2012 zgłosiło się 108 szkół
gimnazjalnych
i
ponadpodstawowych.
121 nauczycieli i 299 uczniów uczestniczyło w warsztatach wprowadzających i kursie
e-coachingowym. W ramach tej edycji odbyło się już 675 lekcji na temat aktywności
obywatelskiej i rozwoju kapitału społecznego. Młodzież uczestnicząca w projekcie przygotowała 108 projektów uczniowskich budujących kapitał społeczny. Łącznie w projekty
zaangażowało się 1164 uczniów. II edycja
programu „Młody Obywatel” zakończy się
w czerwcu 2012 roku. W 2012 r., poza cyklicznymi działaniami programu, wolontariusze BGK ponownie przeprowadzą warsztaty
o bankowości dla młodzieży, a najaktywniejsi uczniowie będą mieli okazję wziąć udział
w kilkudniowych warsztatach budujących
i wzmacniających postawy liderskie.
Program Młody Obywatel” został doceniony
przez zespół do spraw rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej działający przy MPiPS.
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Materiały stworzone w programie jako publikacja „Młody Obywatel, uczniowskie projekty na rzecz społeczności lokalnej, pakiet
edukacyjny” zostały wydane przez Centrum
Zasobów Ludzkich w serii Ekonomia Społeczna Biblioteki pożytku publicznego.

Konkurs na najlepsze
rozprawy doktorskie,
prace magisterskie
i licencjackie z zakresu
samorządu terytorialnego
i decentralizacji
W 2011 r. Fundacja im. J. K. Steczkowskiego
kontynuowała współpracę z wydawnictwem
Wolters Kluwer Polska – wydawcą kwartalnika „Samorząd Terytorialny”, której celem
było wsparcie rozwoju nauki w zakresie zagadnień funkcjonowania samorządu terytorialnego poprzez dofinansowanie organizowanego przez wydawnictwo po raz ósmy
konkursu na najlepsze rozprawy doktorskie,
prace magisterskie i licencjackie, dotyczące samorządu terytorialnego i zagadnień
decentralizacji w 2010 r. Konkurs promuje
wiedzę o samorządzie, a nagrodzone prace
mają służyć ulepszaniu mechanizmów funkcjonowania samorządów.

Program
„Młody obywatel”

Na nagrody oraz publikację pokonkursową
Fundacja przeznaczyła kwotę w wysokości
14 000 zł. Fundatorami nagród w konkursie są takie organizacje jak: Związek Miast
Polskich, Unia Metropolii Polskich, Związek
Gmin Wiejskich RP, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Działania dodatkowe
Darowizna dla Stowarzyszenia Przyjaciół
Integracji
W grudniu 2011 r. Fundacja im. J. K. Steczkowskiego podpisała umowę i przekazała
Stowarzyszeniu Przyjaciół Integracji w Warszawie wsparcie finansowe w wysokości
5 000 zł na organizację Wielkiej Gali Integracji, która odbyła się 7 grudnia 2011 r.
Celem organizacji przedsięwzięcia było promowanie pozytywnych postaw społecznych
oraz upowszechnienie wiedzy dotyczącej

Lista nagrodzonych prac w 2011 r. stanowi
załącznik nr 3 do sprawozdania końcowego.

Fundacja im. Jana Kantego Steczkowskiego
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zarządu Fundacji oraz na wniosek Fundatora dokonana została zmiana w składzie
zarządu Fundacji. W skład zarządu powołany został Michał Czaiński. W związku
z powyższym dokonany został odpowiedni wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym.
→ W związku z upływem w czerwcu 2011 r.
II kadencji Rady Fundacji oraz na wniosek
Fundatora, w dniu 14 czerwca 2011 r. powołana została Rada Fundacji III kadencji.
W skład Rady powołani zostali: Ryszard
Pazura jako Przewodniczący Rady Fundacji, Aleksandra Wiktorow, jako Sekretarz Rady Fundacji, Halina Wasilewska-Trenkner jako Członek Rady Fundacji.
W związku z powyższym dokonany został
odpowiedni wpis w Krajowym Rejestrze
Sądowym
→ W listopadzie dokonane zostały zmiany
w Statucie Fundacji im. J. K. Steczkowskiego. Zmiany w statucie zostały zatwierdzone przez KRS 16 listopada 2011 r.

niepełnosprawności, a dzięki temu - zmiana negatywnych postaw i integracja osób
z niepełnosprawnością oraz przeciwdziałanie dyskryminacji tej grupy w społeczeństwie. W Wielkiej Gali Integracji wzięła również udział grupa 20 pracowników BGK,
którzy jako wolontariusze zaangażowali się
w organizację imprezy.
Realizacja działań w obszarze administracyjno -organizacyjnym
→ W pierwszym półroczu 2011 r. Zarząd
przygotował sprawozdanie finansowe
i sprawozdanie z działalności Fundacji za
2010 r., złożył je do odpowiednich instytucji kontrolnych oraz przedłożył Fundatorowi.
→ W lipcu 2011 r. Zarząd przygotował sprawozdanie Fundacji za okres od stycznia
do czerwca 2011 r., przedstawił je Radzie
Fundacji oraz przedłożył Fundatorowi.
→ W związku ze złożeniem przez Huberta
Konarskiego rezygnacji z funkcji członka

»
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Informacja o prowadzonej
działalności gospodarczej
W 2011 r. Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.

Fundacja im. Jana Kantego Steczkowskiego
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Informacja o liczbie
odbytych posiedzeń i podjętych uchwał
Od 1 stycznie do 31 grudnia 2011 r. odbyło się 12 posiedzeń Zarządu Fundacji:
L.p.

Numer protokołu Data posiedzenia

Cel posiedzenia

1

1/2011

23.02.2011

2

2/2011

08.03.2011

3

3/2011

22.03.2011

Omówienie wniosków o wsparcie nadesłanych do Fundacji w okresie: 03.01.2011r.-23.02.2011r.
Zatwierdzenie zmienionego planu finansowego Fundacji na 2011 r.
Omówienie spraw bieżących Fundacji
Omówienie i zatwierdzenie wewnętrznej procedury dot. Przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu
terroryzmu. Omówienie spraw bieżących Fundacji
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Fundacji za 2010 r.

4

4/2011

31.03.2011

Omówienie realizacji programu „Wolontariat jest super!” i zatwierdzenie dokumentów programowych

5

5/2011

12.04.2011

6

6/2011

13.04.2011

Omówienie proponowanych działań dotyczących realizacji programu „Przyjazne przedszkole” oraz wybór
dwóch społeczności, w których program będzie realizowany w 2011 r. Omówienie raportu z realizacji strategii
Fundacji w latach 2008-2010 oraz przedstawienie założeń strategii Fundacji na lata 2011-2013. Omówienie
wniosków o wsparcie
Wybór trzeciej społeczności do udziału w programie „Przyjazne przedszkole”

7

7/2011

06.05.2011

8

8/2011

13.05.2011

9

9/2011

21.06.2011

10

10/2011

25.07.2011

11

11/2011

29.09.2011

12

12/2011

30.11.2011

Omówienie dokumentów programowych i realizacji konkursu grantowego „Na dobry początek!” edycja
2011/2012
Powołanie komisji konkursowej oceniającej wnioski w III edycji programu „Wolontariat jest super!”
Omówienie przebiegu posiedzenia kapituły konkursu „Wolontariat jest super!”, które odbyło się 13 maja 2011 r.
Prezentacja rankingu ocen wszystkich członków Kapituły, omówienie projektów oraz podjęcie decyzji
w sprawie dofinansowania projektów oraz kwotach dofinansowania
Omówienie przebiegu procesu oceny formalnej i merytorycznej wniosków nadesłanych w ramach programu
„Na dobry początek!”. Zakwalifikowanie najwyżej ocenionych wniosków do II etapu oceny merytorycznej
Omówienie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Fundacji za okres 1.01 – 30.06.2011 r. Omówienie
propozycji zmian w planie finansowym Fundacji za rok 2011. Przedstawienie i omówienie zmian statutowych
Fundacji. Omówienie realizacji kolejnej edycji Stypendiów Pomostowych
Analiza i zatwierdzenie do dofinansowania wniosków nadesłanych do II etapu konkursu „Na dobry początek”,
ocenionych najwyżej przez ekspertów oraz rekomendowanych przez Radę Fundacji im. J. K. Steczkowskiego
Omówienie działalności i planu finansowego Fundacji na 2012 r. oraz planów pozyskania środków na
działalność

Fundacja im. Jana Kantego Steczkowskiego
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Zarząd Fundacji podjął dwadzieścia uchwał:
Lista uchwał Zarządu Fundacji im. J.K. Steczkowskiego
l.p.

Numer uchwały

Data uchwały

Dotyczy

1

1/1/2011

23.02.2011

w sprawie zatwierdzenia zmienionego planu finansowego Fundacji na 2011r.

2

1/2/2011

08.03.2011

3

1/3/2011

22.03.2011

w sprawie zatwierdzenia pisemnej procedury dotyczącej przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania
terroryzmu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Fundacji im. Jana Kantego Steczkowskiego za 2010 r.

4

1/4/2011

31.05.2011

w sprawie zatwierdzenia realizacji programu „Wolontariat jest super!” w 2011 r.

5

1/5/2011

12.04.2011

6

2/5/2011

12.04.2011

7

3/5/2011

12.04.2011

8

1/6/2011

13.04.2011

w sprawie podjęcia współpracy z Gminą Potęgowo i Gminą Tychowo w celu realizacji programu „Przyjazne
przedszkole” w 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia dokumentu pt. „Raport ze Strategii Zaangażowania Społecznego Banku
Gospodarstwa Krajowego poprzez działania Fundacji im. Jana Kantego Steczkowskiego w latach
2008-2010”
w sprawie zatwierdzenia dokumentu pt. „Strategia Zaangażowania Społecznego Banku Gospodarstwa
Krajowego poprzez działania Fundacji im. Jana Kantego Steczkowskiego w latach 2011-2013”
w sprawie podjęcia współpracy z Gminą Pleśna w celu realizacji programu „Przyjazne przedszkole” w 2011 r.

9

1/7/2011

06.05.2011

10

2/7/2011

06.05.2011

w sprawie zatwierdzenia dokumentów programowych czwartej edycji konkursu o dofinansowanie projektów
dla dzieci w wieku 2-5 lat „Na dobry początek!”
w sprawie powołania składu komisji oceniającej wnioski w trzeciej edycji konkursu „Wolontariat jest super!”

11

1/8/2011

13.05.2011

w sprawie dofinansowania projektów wyłonionych w ramach konkursu „Wolontariat jest super!”

12

1/9/2011

21.06.2011

13

1/10/2011

25.07.2011

14

2/10/2011

25.07.2011

15

1/O/2011

26.08.2011

16

2/O/2011

07.09.2011

17

1/11/2011

29.09.2011

18

3/O/2011

09.10.2011

19

1/12/2011

30.11.2011

w sprawie dopuszczenia 60 podmiotów biorących udział w IV edycji programu „Na dobry początek!” do
udziału w II etapie konkursu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Fundacji im. Jana Kantego Steczkowskiego za okres
1 stycznia 2011 r. – 30 czerwca 2011 r.
W sprawie przyznania dofinansowania Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości na realizację programu
Stypendia Pomostowe
W sprawie przyznania dofinansowania Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej na realizację II edycji
programu Młody Obywatel
w sprawie zwiększenia dofinansowania Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości na realizację programu
Stypendia Pomostowe
w sprawie dofinansowania realizacji 24 projektów edukacyjnych wyłonionych w drodze konkursu „ Na dobry
początek”
w sprawie przyznania dofinansowania Stowarzyszeniu Przyjaciół Integracji na realizację Wielkiej Gali
Integracji
w sprawie zatwierdzenia propozycji planu finansowego Fundacji na 2012 r.

20

4/O/2011

21/12/2011

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątkowych Fundacji im. J. K.
Steczkowskiego

Fundacja im. Jana Kantego Steczkowskiego
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Rada Fundacji spotkała się na czterech posiedzeniach:
Lista protokołów z posiedzeń Rady Fundacji im. J.K. Steczkowskiego
l.p.

Numer protokołu Data posiedzenia Cel posiedzenia

1

1/2011

17.02.2011

2

2/2011

25.03.2011

3

3/2011

26.07.2011

4

4/2011

29.09.2011

Zatwierdzenie protokołu z dnia 13.12.2010 r.
Omówienie proponowanych zmian w planie finansowym Fundacji na 2011r.
Zatwierdzenie zmienionego planu finansowego Fundacji na 2011r.
Omówienie proponowanych zmian w określeniu wysokości kapitału żelaznego
Zatwierdzenie propozycji wysokości kapitału żelaznego
Omówienie spraw bieżących
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Fundacji z dnia 17.02.2011r.
Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Fundacji za 2010r. i podjęcie stosownej Uchwały Rady Fundacji
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Fundacji za 2010 r. i podjęcie stosownej Uchwały Fundacji
Zatwierdzenie decyzji o przeznaczeniu wyniku finansowego Fundacji za 2010r. na prowadzenie działalności
w 2011r. i podjęcie stosownej Uchwały Rady Fundacji.
Omówienie spraw bieżących
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Fundacji z dnia 25.03.2011 r. Omówienie i zatwierdzenie sprawozdania
z działalności Fundacji za okres 1 stycznia – 30 czerwca 2011 r. i podjęcie stosownej uchwały. Omówienie
propozycji zmian w statucie Fundacji. Omówienie i zatwierdzenie zmian w planie finansowym Fundacji na 2011 r.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Fundacji z dnia 26.07.2011 r. Omówienie wniosków nadesłanych do
konkursu „ Na dobry początek” i wybór wniosków rekomendowanych do dofinansowania przez Fundację.
Omówienie spraw bieżących Fundacji

Rada Fundacji podjęła dziewięć uchwał:
Lista uchwał Rady Fundacji im. J.K. Steczkowskiego
l.p.

Numer uchwały

Data uchwały

Dotyczy

1

1/4/2011

29.09.2011

2

1/O/2011

07.09.2011

3

2/3/2011

26.07.2011

W sprawie rekomendacji do dofinansowania projektów edukacyjnych złożonych do konkursu „Na dobry
początek” realizowanego przez Fundację im. Jana Kantego Steczkowskiego
w sprawie wyboru firmy, która przeprowadzi badania sprawozdania finansowego Fundacji im. J. K.
Steczkowskiego za 2011 r.
W sprawie zatwierdzenia zmienionego planu Finansowego Fundacji im. Jana Kantego Steczkowskiego na 2011 r.

4

1/3/2011

26.07.2011

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Fundacji im. J. K . Steczkowskiego za okres 01.01 – 30.06.2011 r.

5

1/2/2011

25.03.2011

6

2/2/2011

25.03.2011

7

3/2/2011

25.03.2011

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Fundacji im. Jana Kantego Steczkowskiego za okres
1 stycznia -31 grudnia 2010r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Fundacji im. Jana Kantego Steczkowskiego za okres
1 stycznia – 31 grudnia 2010r.
w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego Fundacji im. Jana Kantego Steczkowskiego za 2010 r.

8

2/1/2011

17.02.2011

9

1/1/2011

17.02.2011

»
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Zmieniająca Uchwałę Rady Fundacji im. Jana Kantego Steczkowskiego nr 3/3/2010 z dnia 13.12.2010r. w sprawie
przeznaczenia środków na utworzenie kapitału żelaznego Fundacji im. Jana Kantego Steczkowskiego
Zmieniająca Uchwałę Rady Fundacji im. Jana Kantego Steczkowskiego nr 1/3/2010 z dnia 13.12.2011r.
w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Fundacji im. Jana Kantego Steczkowskiego na 2011r.

5

Informacja o uzyskanych przychodach
Przychody Fundacji w okresie sprawozdawczym wyniosły 1 236 364,89 zł pochodzących z:
1/ darowizn od Fundatora: 1 085 000,00 zł
2/ darowizn od osób fizycznych: 0,00 zł
3/ odsetek od środków na rachunku bankowym: 11 208,18 zł
4/ nadwyżka przychodów nad kosztami z roku poprzedniego: 140 156,71 zł

Fundacja im. Jana Kantego Steczkowskiego
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Informacja o poniesionych kosztach
Fundacja przeznaczyła:
a) na realizację celów statutowych: 1 278 419,20 zł
b) na koszty administracyjne: 51 742,73 zł
c) na koszty działalności gospodarczej: 0,00 zł,
d) na pozostałe koszty: 0,04 zł

»

r o z d z i a ł

7

Dane o:
a) liczbie osób zatrudnionych na umowę o pracę: 2 osoby:
– w okresie od 01.01.2011 do 06.05.2011 – koordynator Anna Biernat
– w okresie od 04.05.2011 do 31.12.2011 – koordynator Katarzyna Grzegorczyk
b) łącznej kwocie wynagrodzeń na umowę o pracę:
– wynagrodzenie zasadnicze brutto: 44 229,14 zł
– ekwiwalent za niewykorzystany urlop: 2 352,38 zł
c) w
 ysokości rocznego lub przeciętnego wynagrodzenia wypłacanego łącznie członkom zarządu
i innych organów Fundacji: 0,00 zł
d) w
 ydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia: 949,46 zł brutto
e) F
 undacja nie udzielała pożyczek pieniężnych
f) F
 undacja na dzień 31.12.2011 nie posiada lokat bankowych.
Środki finansowe w kwocie 418 718,35 zł, przechowywane są na koncie bankowym w banku
BGK o/Warszawa
Nr konta 13 1130 1017 0020 0486 5720 0001
g) Fundacja nie nabyła obligacji oraz nie objęła i nie nabyła akcji w spółkach prawa handlowego
h) Fundacja nie posiada nieruchomości
i) Fundacja nie posiada pozostałych środków trwałych
j) wartości aktywów i zobowiązań Fundacji ujęte we właściwych sprawozdaniach finansowych
sporządzanych dla celów statystycznych:
aktywa – stan na 31 grudnia 2011:
→ aktywa trwałe 3 012,04 zł
→ aktywa obrotowe 418 740,47 zł
→ krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 390,35 zł
suma aktywów: 422 142,86 zł
zobowiązania i rezerwy na zobowiązania – stan na 31 grudnia 2011:
→ inne zobowiązania 1 794,94 zł
→ inne rozliczenia międzyokresowe 14 145,00 zł
razem zobowiązania: 15 939,94 zł

Fundacja im. Jana Kantego Steczkowskiego
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»

r o z d z i a ł

8

Dane o działalności zleconej fundacji
przez podmioty państwowe i samorządowe
Nie miało miejsca.

»

r o z d z i a ł

9

Informacja o rozliczeniach
z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych
i o składanych deklaracjach podatkowych
W roku 2011 w Fundacji nie odbyła się żadna kontrola.
Fundacja na dzień 31 grudnia 2011 nie zalega w zapłacie zobowiązania podatkowego.
Fundacja składa do dnia 31 marca każdego roku deklarację CIT-8, CIT-8O, CIT-D oraz PIT-4R.
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Załącznik nr 1
Lista projektów dofinansowanych w ramach programu „Na dobry początek!”,
edycja 2010/2011

10 000 zł

Termin
podpisania
umowy
Grudzień 2010

Termin
wypłacenia
środków
Grudzień 2010

8 500 zł

Grudzień 2010

Styczeń 2011

9 994,50 zł

Grudzień 2010

Grudzień 2010

10 000 zł

Grudzień 2010

Grudzień 2010

10 000 zł
7 640 zł

Grudzień 2010
Grudzień 2010

Grudzień 2010
Styczeń 2011

9 696 zł

Grudzień 2010

Grudzień 2010

10 000 zł

Grudzień 2010

Grudzień 2010

10 000 zł
9 980 zł

Grudzień 2010
Grudzień 2010

Grudzień 2010
Grudzień 2010

10 000 zł

Grudzień 2010

Grudzień 2010

9 320 zł

Grudzień 2010

Grudzień 2010

10 000 zł

Grudzień 2010

Grudzień 2010

„Akademia przedszkolaka”

9 926 zł

Grudzień 2010

Styczeń 2011

„Akademia Maluszka”

9 846 zł

Grudzień 2010

Grudzień 2010

10 000 zł

Grudzień 2010

Grudzień 2010

10 000 zł
10 000 zł
9 000 zł

Grudzień 2010
Grudzień 2010
Grudzień 2010

Styczeń 2011
Grudzień 2010
Grudzień 2010

9 000 zł

Grudzień 2010

Grudzień 2010

Kwota
dofinansowania

LP.

Nazwa Wnioskodawcy

Tytuł projektu

1.

Centrum Kultury i promocji w Bardzie

2.

Miejskie Przedszkole Nr 2 im. Szewczyka Dratewki”
w Chodzieży
Stowarzyszenie SZOK – skutecznie, zdecydowani,
operatywni, kreatywni” w Radlinie
Przedszkole Publiczne „Na Akacjowym Wzgórzu”
w Łagiewnikach
Gminne Przedszkole w Malanowie
Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej
w Przyłęku
Zespół Szkół w Niedoradzu

„Z Bajdulinkiem w krainie dziecięcej
wyobraźni”
„112 to właśnie my – nie czekamy
pomagamy”
„Mali odkrywcy – poprzez zabawę
do wiedzy”
„Bawię się i tworzę”

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

Fundacja „Wieś Ekologiczna im. Św. Franciszka
z Asyżu” w Grzybowie
Urząd Gminy Igołomnia-Wawrzeńczyce
Zespół Szkoła Podstawowa- Przedszkole w Wąsowie
Przedszkole Miejskie z Oddziałam Żłobkowym
w Wolinie
Przedszkole Publiczne przy Szkole Podstawowej
w Raszczycach

„Bajkowa przygoda”
„Mały artysta ludowy”
„Planeta zmysłów – gry planszowe
jako alternatywa w edukacji
i wychowaniu niedoradzkich dzieci”
„Dzieciaki lubią robaki”
„Mały człowiek może wielkim być”
„Z przyrodą i ekologią na „TY” już
w przedszkolu.”
„Mali Słowianie”
„ Znane nieznane – odkrywamy
dawne życie różnych zawodów”

Ścieżka II
1.

4.

Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży „Na krańcu
tęczy” w Szymanowie
Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak”
w Opolu Lubelskim
Stowarzyszenie „Orłowo Razem w Przyszłość”
w Orłowie
Fundacja „Nadzieja Rodzinie”

5.
6.
7.

Gmina Radwanice
Zespół Szkół Publicznych Nr 4 w Ropience
Stowarzyszenie Szlachetnej Wsi Słotwiny

8.

Biblioteka Publiczna w Marianowie

2.
3.

„Mali odkrywcy”

„My też chcemy mieć szansę na
dobry start! Mini Przedszkole
artystyczne w Przededworzu”
„Klub Przedszkolaka”
„Dajcie nam szanse na rozwój”
„Kraina Uśmiechu” – Ognisko
Przedszkolne w Słotwinach”
„Różni, a podobni – podróże
międzykontynentalne
przedszkolaków”

W imieniu Zarządu
Prezes Zarządu, Aneta Stelmaszczyk
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Lista projektów dofinansowanych w ramach programu „Na dobry początek!”,
edycja 2011/2012

8 299,46 zł

Termin
podpisania
umowy
Grudzień 2011

Termin
wypłacenia
środków
Grudzień 2011

„Podróże skalniakowe małe i duże”
„Lotem Pszczoły”
„Nauka poszła w las. Idźmy za nią!”

10 000 zł
10 000 zł
10 000 zł

Grudzień 2011
Grudzień 2011
Grudzień 2011

Grudzień 2011
Grudzień 2011
Grudzień 2011

„Mali badacze przeszłości”
„Lubycki Zakątek”
„Krasnoludki przyrody”

4 000 zł
10 000 zł
7 000 zł

Grudzień 2011
Grudzień 2011
Grudzień 2011

Grudzień 2011
Grudzień 2011
Grudzień 2011

8 995,38 zł

Grudzień 2011

Grudzień 2011

10 000 zł

Grudzień 2011

Grudzień 2011

6 970 zł

Grudzień 2011

Grudzień 2011

„Wiosną, latem, jesienią i zimą dbam
o środowisko z moją rodziną”
„Muzyka przedszkolnego podróżnika”
„zielona Wyspa - miejsce zabaw,
badań i spotkań”

10 000 zł

Grudzień 2011

Grudzień 2011

10 000 zł
3 050 zł

Grudzień 2011
Grudzień 2011

Grudzień 2011
Grudzień 2011

„Edukacyjne przygody ze sztuką”
„Malowanie i klaskanie- nasze świata
poznawanie- cykl zajęć dla dzieci
i ich rodziców”
„Sobotnie Przedszkole”

10 000 zł
9 000 zł

Grudzień 2011
Grudzień 2011

Grudzień 2011
Grudzień 2011

9 000 zł

Grudzień 2011

Grudzień 2011

„Kraina wyobraźni”

10 000 zł

Grudzień 2011

Grudzień 2011

7 000 zł
8 050 zł

Grudzień 2011
Grudzień 2011

Grudzień 2011
Grudzień 2011

10 000 zł

Grudzień 2011

Grudzień 2011

9 510 zł

Grudzień 2011

Grudzień 2011

8 000 zł

Grudzień 2011

Grudzień 2011

9 000 zł

Grudzień 2011

Grudzień 2011

Dofinansowana
kwota

LP.

Nazwa Wnioskodawcy

Tytuł projektu

1.

Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji, Nauki i Kultury
„Trzynastka” przy Liceum Ogólnokształcącym im.
L. Kruczkowskiego w Morągu
Przedszkole „Miś Uszatek” w Ostrorogu
Przedszkole Gminne w Pszczółkach
Nadbużańskie Stowarzyszenie OświatowoEkologiczne „Mężenin”
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Małachowo
Przedszkole Samorządowe w Lubyczy Królewskiej
Stowarzyszenie Międzynarodowej
i Międzykulturowej Wymiany „ANAWOJ”
Stowarzyszenie na rzecz Dzieci
Niepełnowsprawnych „Nasz Ośrodek”
Fundacja na rzecz Dzieci i Młodzieży
„Na Krańcu Tęczy”
Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała
Wyszyńskiego
Przedszkole Publiczne w Sulikowie

„Przedszkolaki w świecie finansów”

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Przedszkole Samorządowe Łagiewniki Małe
Szkoła podstawowa im. Marii Kownackiej
w Płoskach

„Woda, powietrze, ogień, ziemiadotknę, czuję, coś się zmienia!”
„Przedszkolak w wielkim mieście”
„Nie bój żaby”

Ścieżka II
1.
2.

Urząd Gminy Kętrzyn
Towarzystwo Kultury Alternatywnej i Wspierania
Inicjatyw Społecznych „Kurnik”

3.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. K.K.
Baczyńskiego w Zgłobicach
Gminna Biblioteka Publiczna w Mietkowie (filia
w Domanicach)
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Pieńsku
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Stare
Juchy
Stowarzyszenie na Rzecz Inicjatyw Społecznych
„Kariatyda”
Stowarzyszenie Radosny Uśmiech

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Gminny Ośrodek Kultury w Łukowicy filia Świetlica
Wiejska w Przyszowej
Biblioteka Publiczna w Pasłęku

„Zabawa w lesie do wiedzy poniesie”
„Mój nowy świat”
„Świetlica na kółkach”
„Rozwijam się i uczę z radosnym
uśmiechem”
„Być blisko siebie poprzez wiedzę
i zabawę”
„My też chcemy się wspólnie uczyć
i bawić”

W imieniu Zarządu
Prezes Zarządu, Aneta Stelmaszczyk
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Załącznik nr 2
Lista projektów dofinansowanych w ramach programu „Wolontariat jest super!” w 2011 r.
LP.
1.
2.

Partner Instytucjonalny w realizacji projektu
Szkoła Podstawowa w Dzietrzychowie
Przedszkole Samorządowe Nr 3 w Łajskach

3.

Dom pomocy społecznej w Legnickim Polu

4.

Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci
Słabowidzących Nr 8
im. Zofii Galewskiej w Warszawie

5.

18.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym – Koło w Tarnowie
Budowlany Klub Sportowy w Lublinie
Szkoła Podstawowa im. Augusta Cieszkowskiego
w Kicinie
Szkoła Podstawowa Nr 25 z Oddziałami integracyjnymi
im. H. Ch. Andersena w Olsztynie
Przedszkole specjalne Nr 213 w Warszawie
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 336
w Warszawie
Samorządowy Ośrodek Kultury w Miękini - Świetlica
wiejska w Gałowie
Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami
Emocjonalnymi SPOZA
Stowarzyszenie Pomocy Szansa Warsztaty Terapii
Zajęciowej
Przedszkole Publiczne Nr 35 w Warszawie
Parafia rzymsko – katolicka p. w. Niepokalanego
Poczęcia NMP w Warszawie
Szkoła podstawowa Nr 124 w Warszawie
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci
Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie
Publiczne Przedszkole Nr 20 w Kaliszu

19.

Pogotowie Opiekuńcze w Rzeszowie

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Tytuł projektu
„Gdzie jest Honolulu”
„Bezpieczny plac zabaw gwarancją uśmiechu na twarzy
dziecka”
„Benedyktyńska jesień – integracja mieszkańców powiatu
Legnickiego i miasta Legnicy z osobami niepełnosprawnymi
intelektualnie”
„Remont sali dydaktycznej w Ośrodku Szkolno –
Wychowawczym dla Dzieci Słabowidzących Nr 8 im. Zofii
Galewskiej w Warszawie oraz wyposażenie jej w stolikowy,
stacjonarny powiększalnik PRISMA PC”
„Trening ekonomiczny szansa na rozwój osób
z upośledzeniem umysłowym”
„Być jak Messi”
„Więc chodź pomaluj mój świat”

Kwota dofinansowania
4 000 zł
4 000 zł
4 000 zł

4 000 zł

4 000 zł
3 990 zł
3 707 zł

„Wszystkie dzieci nasze są”

4 000 zł

„ Z ekologią za pan brat – piknik sportowo – artystyczny”
„ Więcej ruchu dla maluchów”

4 000 zł
4 000 zł

„Wakacje – sportowo, wesoło, bezpiecznie!”

4 000 zł

„Otwieramy okno dzieciom SPOZA”

4000 zł

„Nowe kolory Warsztatów Terapii Zajęciowej”

3 989 zł

„Remont korytarza i Sali przedszkolnej”
„Organizacja pikniku sportowo – rodzinnego z elementami
szkolenia z zakresu pierwszej pomocy”
„Czytam więc jestem”
„ Przystosowanie świetlicy w internacie dla potrzeb
najmłodszych niewidomych i słabowidzących wychowanków”
„Zadowolony przedszkolak – bezpieczny i dostosowany do
potrzeb maluchów plac zabaw”
„TRAPER – program edukacji turystycznej dla wychowanków
Pogotowia Opiekuńczego”

3 955 zł
3 920 zł

W imieniu Zarządu
Prezes Zarządu, Aneta Stelmaszczyk
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4 000 zł
4 000 zł
4 000 zł
3 800 zł

Załącznik nr 3
Lista nagrodzonych w 2011 r. prac w konkursie na najlepsze rozprawy doktorskie, prace magisterskie i licencjackie z zakresu
samorządu terytorialnego i decentralizacji.
LP.
1.

Kategoria
Rozprawa doktorska

Nagroda
I nagroda

2.

Rozprawa doktorska

II nagroda

3.

Rozprawa doktorska

III nagroda

4.

Praca magisterska

II nagroda

5.

Praca magisterska

III nagroda

6.

Praca magisterska

III nagroda

7.

Praca magisterska

Wyróżnienie

8.

Praca licencjacka

I nagroda

9.

Praca licencjacka

I nagroda

10.

Praca licencjacka

I nagroda

11.

Praca licencjacka

II nagroda

12.

Praca licencjacka

II nagroda

Uczelnia / Wydział
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
Wydział Politologii, Zakład Samorządów i Polityki
Lokalnej)
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział
Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra
Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego
Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji,
Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki
Administracji
Politechnika Warszawska, Wydział Administracji
i Nauk Społecznych, Zakład Prawa i Administracji
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Katedra
Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa,
Administracji i Ekonomii, Zakład Prawa
Administracyjnego
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
Wydział Prawa i Administracji, Katedra Teorii
Bezpieczeństwa
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział
Ekonomii, Katedra Finansów Publicznych
Uniwersytet Ekonomiczny im. Karola Adamieckiego
w Katowicach, Wydział Ekonomii, Katedra Polityki
Społecznej i Gospodarczej
Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii
i Studiów Regionalnych, Instytut Geografii
Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział
Ekonomii, Katedra Finansów Publicznych

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział
Ekonomii, Katedra Finansów Publicznych

Tytuł Pracy
„Samorząd terytorialny w Wielkiej Brytanii w latach
1979–2007. Od nowego zarządzania publicznego
do lokalnego współzarządzania
„Możliwości wykorzystania narzędzi nadzoru
właścicielskiego do racjonalizacji gospodarowania
nieruchomościami gminy”
„Wojewoda jako organ administracji publicznej”

„Zróżnicowanie zamożności gmin i instrumenty
wyrównywania zróżnicowań”
„Wpływ ustawy o finansach publicznych z 2009 r. na
możliwości finansowania inwestycji komunalnych
instrumentami dłużnymi”
„System kontroli aktów prawa miejscowego”

„Referendum lokalne w sprawie odwołania organów
stanowiących gminy w latach 2006–2010”
„Dochody gminy Ujazd z opodatkowania
posiadania nieruchomości w latach 2007–2009
w warunkach podatku katastralnego”
„Wprowadzanie zasad zrównoważonego rozwoju
przez samorządy terytorialne na przykładzie gminy
Nysa”
„Zadłużenie lokalne w Polsce, problem
nadmiernego za-dłużenia gmin na przykładzie
gminy Jeziora Wielkie”
„Czynniki wpływające na kształtowanie się
dochodów i wydatków miasta na prawach powiatu
– analiza na przykładzie miasta Torunia w latach
2004–2009”
„Zadłużenie miast na prawach powiatu na
przykładzie Łodzi w latach 2005–2009”

W imieniu Zarządu
Prezes Zarządu, Aneta Stelmaszczyk
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opracowanie graficzne:
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