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Informacje ogólne

INFORMACJA O SKŁADZIE
ORGANÓW FUNDACJI

Fundacja im. Jana Kantego Steczkowskiego
została powołana przez Bank Gospodarstwa
Krajowego na mocy uchwały nr 239/2004
Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego
z 20 sierpnia 2004 r. oraz aktu notarialnego
z 24 stycznia 2005 r. Fundacja działa na podstawie Ustawy z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. z 1991 r. nr 46,
poz. 203 z późn. zm.) oraz Statutu.

Skład Zarządu Fundacji
(w okresie styczeń – 17 grudnia 2012 r.)
→ Aneta Stelmaszczyk – prezes zarządu,
→ Adrianna Lepka – członek zarządu,
→ Michał Czaiński – członek zarządu.
17 grudnia 2012 r. Fundator na mocy uchwały odwołał Michała Czaińskiego z funkcji
członka Zarządu a powołał w skład zarządu
Sebastiana Skuzę. W związku z powyższym
dokonany został odpowiedni wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym.

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 kwietnia 2005 r.

Skład Zarządu Fundacji
(od 17 grudnia 2012 r.)
Aneta Stelmaszczyk – prezes zarządu,
Adrianna Lepka – członek zarządu,
Sebastian Skuza – członek zarządu.

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

Fundacja im. Jana Kantego Steczkowskiego

Skład Rady Fundacji
Ryszard Pazura – przewodniczący rady,
Aleksandra Wiktorow – sekretarz rady,
Halina Wasilewska – Trenkner – członek rady.
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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.

→ 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:
→ 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.

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

Główne kierunki działania
Fundacji i realizacji zadań
statutowych w roku 2012 to:
1. realizacja zadań strategiczno-programowych:
→ 
wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez wspieranie dzieci i młodzieży
→ 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);
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tów I roku. Program, stwarzając możliwość
otrzymania stypendium na pierwszy rok akademicki, stara się ułatwić młodzieży podjęcie
decyzji o rozpoczęciu studiów i przyczynia się
do wyrównywania szans młodzieży pochodzącej ze wsi i małych miast w dostępie do
edukacji na wyższych uczelniach. Od początku realizacji programu koalicja fundatorów
sfinansowała ponad 14,5 tys. stypendiów.
Fundacja BGK, uczestnicząca w programie od
2005r., sfinansowała 222 stypendia na kwotę
ok. 970 000 zł. oraz 5 edycji warsztatów „Pomostowi Liderzy”, budujących kompetencje
społeczne stypendystów, na które przeznaczyła prawie 145 tys. zł. W warsztatach wzięło
udział 234 stypendystów.

→ wspieranie projektów wolontariackich w zakresie realizacji celów statutowych Fundacji;
2. realizacja zadań organizacyjno-administracyjnych.

Realizacja zadań
strategiczno-programowych:
W 2012 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.

W 2012 r. Fundacja BGK finansowała stypendia na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2011/2012 oraz 2012/2013 dla młodzieży z rodzin byłych pracowników PPGR,
wychowanków rodzin zastępczych i państwowych domów dziecka oraz finalistów olimpiad
przedmiotowych. W edycji programu obejmującej rok akademicki 2012/2013 Fundacja
im. J.K. Steczkowskiego ufundowała 32 stypendia przeznaczając na nie kwotę niemal
160 tys. zł. Po raz piąty Fundacja włączyła się
w organizację warsztatów psychologiczno-liderskich dla grupy najlepszych stypendystów.
W warsztatach uczestniczyło 38 stypendystów. Obok Fundacji im. J. K. Steczkowskiego
fundatorem warsztatów była Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.

Program Stypendiów
Pomostowych
Program Stypendiów Pomostowych prowadzony jest od jedenastu lat przez Fundację
Edukacyjną Przedsiębiorczości oraz koalicję
fundatorów tj. Fundację im. J. K. Steczkowskiego, Narodowy 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. Jest to rozbudowany system
stypendialny, w ramach którego można uzyskać 6 różnych stypendiów. Celem tego systemu jest motywowanie młodzieży ze środowisk
wymagających wsparcia edukacyjnego do
kontynuowania nauki na wyższych uczelniach,
osiągania jak najlepszych wyników w nauce
i zachęcanie do kształcenia się na uczelniach
zagranicznych. Bardzo ważnym elementem
systemu są stypendia pomostowe dla studen-

Fundacja im. Jana Kantego Steczkowskiego

Od początku udziału w programie fundacja:
sfinansowała 222 stypendia na pierwszy rok
studiów na łączną kwotę ok. 970 tys. zł
dla uzdolnionej młodzieży

zorganizowała pięć edycji warsztatów
„Pomostowi liderzy”, w których udział wzięło
234 stypendystów osiągających najlepsze
wyniki w nauce
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Program grantowy
„Na dobry początek!”
Program prowadzony jest metodą konkursu
grantowego na projekty edukacyjne skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym,
w którym zwycięzcy otrzymują środki finansowe na przeprowadzenie zaplanowanych
działań. Od początku realizacji programu
„Na dobry początek” Fundacja sfinansowała
112 projektów, dzięki którym ponad 4 tys.
dzieci wzięło udział w ciekawych zajęciach
edukacyjnych. Na realizację projektów Fundacja przeznaczyła już blisko 1 005 tys. zł.

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
w roku szkolnym 2011/2012 pokazują, że
edukacją przedszkolną w miastach objętych
jest 83,8 % dzieci, natomiast na wsiach tylko
53,5 % maluchów chodzi do przedszkola lub
korzysta z alternatywnych form opieki1. To
jeden z najniższych wskaźników w Unii Europejskiej.

2012 r.
Program realizowany jest w cyklu roku szkolnego. W 2012 r. realizowane były projekty
dofinansowane w konkursie ogłoszonym
w 2011 r (czwarta edycja programu). Równolegle przeprowadzony został konkurs
w ramach piątej edycji programu i podpisane zostały umowy na realizację projektów
w okresie styczeń-czerwiec 2013 r.

Program grantowy
„Na dobry początek!”

Liczba dofinansowanych projektów w ramach programu „Na dobry początek!” w latach 2008-2012 w podziale na województwa:

5

9

pomorskie

8

zachodniopomorskie

warmińsko-mazurskie

5

lubuskie

4

4

podlaskie

kujawsko-pomorskie

4

mazowieckie

13

wielkopolskie

1

9

łódzkie

lubelskie

20

dolnośląskie

1

opolskie

1

śląskie

świętokrzyskie

9

12

małopolskie

1

GUS, Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2011/2012, Warszawa 2012, s. 60.
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podkarpackie

ganizacje przygotowały wnioski zawierające
szczegółowy opis działań, harmonogram, budżet. W okresie lipiec–wrzesień wnioski zostały
poddane powtórnej ocenie dokonywanej jednocześnie przez dwóch ekspertów, a następnie
przez Radę Fundacji. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w październiku 2012 r. Dofinansowanie otrzymało 30 projektów (14 projektów
w ścieżce I – nowatorskie projekty w dziedzinie
edukacji i wychowania, 16 projektów w ścieżce
II – projekty mające na celu ułatwienie dostępu do edukacji w grupach rówieśniczych na
wsiach). Łączna kwota dofinansowania wyniosła ok. 253 tys. zł.

Czwarta edycja programu „Na dobry początek!” (realizacja: maj 2011 r. – czerwiec
2012 r.)
W okresie styczeń – czerwiec 2012 r. realizowane były projekty edukacyjne dofinansowane
w czwartej edycji konkursu (wyłonione jesienią
2011 r.). Dofinansowanie otrzymały 23 projekty edukacyjne na łączną kwotę 197 875, 00 zł.
(środki na realizację projektów zostały wypłacone w grudniu 2011 r.) W pierwszym półroczu 2012 r. przeprowadzono monitoring
dofinansowanych projektów poprzez analizę
sprawozdań cząstkowych oraz końcowych.
W okresie styczeń-czerwiec 2012 r., dzięki programowi „Na dobry początek!”:
→ blisko 2 000 osób (dzieci w wieku 2-5 lat,
pozostałe dzieci, młodzież i dorośli) uczestniczyło w 23 projektach realizowanych na
terenie całej Polski;
→ ponad 950 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 ponad 2 000 godzin zajęć edukacyjnych i warsztatów dla dzieci
(np. z wiedzy o finansach, sportowych, przyrodniczych, matematycznych, teatralnych);
→ przeprowadzono 79 godziny zajęć specjalistycznych dla rodziców;
→ przeprowadzono 66 godziny zajęć specjalistycznych dla dzieci (np. logopedia, korektywa, spotkania z psychologiem);
→ ukazało się około 100 informacji w lokalnych mediach na temat programu „Na dobry początek!” i konkretnych projektów.

W celu podnoszenia kompetencji, w zakresie
edukacji małych dzieci, a w rezultacie jakości
edukacji, przedstawiciele wszystkich organizacji/instytucji, które otrzymały dofinansowanie w ramach V edycji konkursu grantowego
uczestniczyli w szkoleniu pt. „Mali badacze
– wprowadzenie do metody projektów badawczych”, prowadzonym przez doświadczonych trenerów z Instytutu Komeńskiego.
W 2012 r. zostało przeprowadzone badanie
ewaluacyjne programu „Na dobry początek!”, którego celem były m.in. analiza aktualności programu ze względu na potrzeby
społeczne, jak i jego efektywności i adekwatności (zastosowane metody i procedury).
Badanie przeprowadził niezależny ośrodek badawczy. Grantobiorcy biorący udział
w badaniu uważają program „Na dobry
początek” za bardzo potrzebny i przydatny,
a za jego mocne strony uznali:
→ 
wzbogacenie oferty edukacyjnej oraz
zwiększenie dostępu do edukacji.
→ program w dużym i bardzo dużym stopniu
odpowiada na potrzeby zarówno beneficjentów czyli dzieci, ich rodziców, instytucji które realizują projekty jak i społeczności lokalnej
→ Projekty w dużym stopniu przyczyniają się
do rozwoju emocjonalnego, społecznego
i edukacyjnego dzieci.
→ 
Projekty w dużym stopniu angażują do
współpracy rodziców. Otrzymują oni wspar-

Piąta edycja programu „Na dobry początek!”
(realizacja: maj 2012 r. – czerwiec 2013 r.)
W maju 2012 r. ogłoszona została V edycja
programu „Na dobry początek!”. W pierwszym etapie do konkursu wpłynęło 321 listów
intencyjnych (nadesłanych przez organizacje
pozarządowe, instytucje kultury, przedszkola,
szkoły). W wyniku oceny formalnej i merytorycznej dokonanej przez czterech niezależnych
ekspertów wyłonione zostały 74 najciekawsze
projekty. W II etapie wyłonione instytucje/or-
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cie w rozwijaniu swoich kompetencji wychowawczych poprzez umożliwienie im udziału
w specjalistycznych zajęciach np. z psychologiem, pedagogiem czy logopedą.
→ Realizacja projektu przyczynia się do budowania czy utrwalenia wizerunku organizacji/instytucji jako aktywnej i twórczej
w oczach przedstawicieli władz
→ Zdaniem realizatorów konkurs służy zdobywaniu doświadczenia w pisaniu projektów przez te podmioty, które dopiero
zaczynają swoją działalność lub nie realizowały wcześniej żadnych projektów
→ elastyczność w realizacji projektu – jasne zasady, otwartość na ewentualne zmiany – możliwość małych przesunięć budżetowych
→ łatwa i zrozumiała procedura konkursowa
oraz procedura realizacji projektu (od aplikacji po sprawozdawczość)
→ dobry kontakt i współpraca z Fundacją.
Lista dofinansowanych projektów w IV i V
edycji programu stanowi załącznik nr 1 do
sprawozdania.

Program grantowy
„Na dobry początek!”

Od początku realizacji programu Fundacja:

Fundacja wsparła finansowo 112 projektów edukacyjnych
skierowanych do dzieci w wieku 2–5 lat realizowanych przez
jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe
—
na realizację projektów edukacyjnych i tworzenie dostępu
do edukacji przedszkolnej Fundacja przeznaczyła, w ramach
konkursów grantowych blisko 1 005 tys. zł
—
ponad 4 tys. dzieci uczestniczyło w ciekawych i inspirujących
zajęciach edukacyjno-rozwojowych
—
w 42 społecznościach możliwe było przeprowadzenie zajęć
dla dzieci niekorzystających wcześniej z żadnej formy edukacji
przedszkolnej
—
39 przedstawicieli organizacji/instytucji wzięło udział
w szkoleniach służących podnoszeniu kompetencji z zakresu
pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym

Fundacja im. Jana Kantego Steczkowskiego
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Program
„Przyjazne przedszkole”
„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.
Od 2008 r. Fundacja we współpracy z wolontariuszami z BGK wspiera wiejskie społeczności w poprawie warunków edukacyjnych małych dzieci. Co roku pracownicy
banku pomagają w wyborze społeczności,
a następnie wspólnie z mieszkańcami budują place zabaw przy wiejskich przedszkolach. Do chwili obecnej przy pomocy ponad
160 wolontariuszy z BGK oraz lokalnych społeczności powstało już 13 bezpiecznych placów zabaw w 9 województwach. W ramach
programu udało się także przeszkolić grupę
262 nauczycieli edukacji przedszkolnej w zaProgram
„Przyjazne przedszkole”

Od początku realizacji programu:

wolontariusze z BGK i społeczności lokalnych zbudowali 13 placów
zabaw przy wiejskich przedszkolach w dziewięciu województwach
—
ponad 160 pracowników – wolontariuszy BGK zaangażowało się
w realizację programu i osobiście uczestniczyło w budowach placów
zabaw i prowadzeniu zajęć dla dzieci
—
Fundacja zorganizowała jedenaście spotkań szkoleniowych
dla kadry nauczycielskiej z obszarów wiejskich
—
262 nauczycieli i koordynatorów projektów podniosło swoje
kompetencje w zakresie bezpieczeństwa dzieci, ochrony praw
dziecka, pracy z dziećmi metodą projektów i rozwoju oferty
edukacji przedszkolnej

Fundacja im. Jana Kantego Steczkowskiego
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2012 r.
W 2012 r. w programie uczestniczyły 3 społeczności. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy BGK z Torunia, Rzeszowa i Szczecina
oraz z lokalnych społeczności w Bysławiu
(woj. kujawsko-pomorskie), Studzianie (woj.
podkarpackie) oraz Bielicach (woj. zachodniopomorskie), przy przedszkolach powstały
bezpieczne place zabaw. W wydarzeniach
wzięło udział 12 wolontariuszy BGK oraz rodzice dzieci uczęszczających do przedszkoli
i społeczność lokalna. W listopadzie 2012 r.
zorganizowane zostało szkolenie dla grupy
15 nauczycieli przedszkolnych ze wszystkich
trzech społeczności. Szkolenia prowadzone
były przy współpracy z Instytutem Komeńskiego. Udział w zorganizowanym przez fundację szkoleniu pozwolił na pozyskanie przez
uczestników nowych narzędzi pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, zmianę spostrzegania roli nauczyciela i roli dziecka w procesie edukacji oraz przygotowanie opiekunów
do towarzyszenia dziecku przedszkolakom
w aktywnym procesie poznawania świata.
Dwudniowe warsztaty były również doskonałym miejscem do wymiany doświadczeń
w obszarze edukacji przedszkolnej i pracy
z małym dzieckiem oraz wzajemnego poznania się i nawiązania współpracy.

kresie bezpieczeństwa dzieci, pracy z dziećmi i rozwoju oferty edukacji przedszkolnej.
Liczba projektów zrealizowanych w ramach programu „Przyjazne Przedszkole”
w podziale na województwa:

1

2

pomorskie

2

zachodniopomorskie

warmińsko-mazurskie

1

1

podlaskie

kujawsko-pomorskie

lubuskie

mazowieckie

2

wielkopolskie

1

łódzkie

lubelskie

dolnośląskie
opolskie

śląskie

świętokrzyskie

2

1

podkarpackie

małopolskie

Program
„Przyjazne przedszkole”
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Program
„Wolontariat jest super!”
2012 r.
W 2012 r. Fundacja już po raz czwarty
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, Agnieszka
Gajek – Forum Odpowiedzialnego Biznesu
w Warszawie oraz Jerzy Kurella, Wiceprezes
Zarządu BGK, zdecydowała o dofinansowaniu 15 nadesłanych projektów na łączna
kwotę 59 730 zł.

Program ma na celu promowanie idei wolontariatu, umacnianie postaw obywatelskich wśród pracowników banku, inspirowanie ich do włączania się w działania na rzecz
otoczenia i uzupełnienie misji BGK jaką jest
wspieranie rozwoju kraju. Poprzez realizację
programu „Wolontariat jest super” fundacja
wspiera pracowników Banku Gospodarstwa
Krajowego do podejmowania inicjatyw na
rzecz lokalnych społeczności i grup potrzebujących wsparcia.
Program prowadzony jest metodą konkursu,
w którym pracownicy banku przygotowują
własne projekty społeczne na rzecz instytucji publicznych (np. szkoły, przedszkola,
świetlice, domy opieki, szpitale, schroniska,
hospicja, ośrodki szkolno – wychowawcze)
lub organizacji pozarządowych. Od początku trwania konkursu (2009 r.) wolontariusze zrealizowali 65 projektów społecznych.
W realizację projektów zaangażowało się
325 pracowników banku.

Wszystkie projekty wolontariackie zrealizowane zostały w terminie maj-wrzesień 2012 r.
W realizację projektów włączyło się 105
pracowników BGK z centrali oraz oddziałów: z Opola, Szczecina, Poznania, Lublina,
Olsztyna, Krakowa, Torunia, Wrocławia.
W projektach udział wzięła również grupa
blisko 180 wolontariuszy spoza BGK, wśród
których byli członkowie rodzin, znajomi pracowników oraz przedstawicieli społeczności
lokalnych, w których realizowane były projekty. Dzięki działaniom zaangażowaniu wolontariuszy udało się m. in.: zorganizować
2 pikniki z okazji Dnia Dziecka, wyremontować 3 sale lekcyjne, stworzyć i wyposażyć
laboratorium językowe dla dzieci oraz szkolne muzeum, wyremontować 3 place zabaw,
zorganizować turniej sportowy i wybudować boisko do koszykówki, przeprowadzić
2 warsztaty edukacyjne dla dzieci oraz pomóc zwierzętom ze schroniska, gdzie przebywa ok. 300 psów oraz kilkanaście kotów.

Program
„Wolontariat jest super!”
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Program
„Wolontariat jest super!”

Lista dofinansowanych projektów stanowi załącznik nr 2 do sprawozdania.

Od początku realizacji programu:

wolontariusze zrealizowali 65 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 263 471,41 zł
—
w realizowane projekty zaangażowało się
ponad 500 wolontariuszy w tym 325 z BGK

Fundacja im. Jana Kantego Steczkowskiego

11

Sprawozdanie z działalności / I–XII 2012

Program „Młody Obywatel”
W 2012 r. r. Fundacja kontynuowała, rozpoczętą w 2011 r., współpracę z Fundacją
Centrum Edukacji Obywatelskiej , w ramach
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

Program „Młody obywatel”

Do końca 2012 r. osiągnięte zostały następujące rezultaty:

w programie wzięło udział 390 szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych z całej Polski
—
powstało 346 grup uczniowskich, które badały lokalny kapitał
społeczny
—
316 nauczycieli wzięło udział w kursie e-coachingowym, w ramach
którego zdobywają wiedzę na temat pracy metodą projektu i budowania
kapitału społecznego
—
pracownicy BGK przeprowadzili 37 lekcji na temat przedsiębiorczości
w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
—
zorganizowano 65 warsztatów wprowadzających oraz
przygotowujących do realizacji projektów badawczych dla
825 nauczycieli oraz 75 warsztatów dla 1390 uczniów

Fundacja im. Jana Kantego Steczkowskiego
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Liczba szkół, które wzięły udział w programie „Młody obywatel” w podziale na
województwa:

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
Od 2010 r. w program zaangażowało się niemal 390 szkół (gimnazjów i liceów) z całej
Polski. Powstało 356 grup uczniowskich, które badały lokalny kapitał społeczny. 382 nauczycieli wzięło udział w kursie e-coachingowym, w ramach którego zdobyli oni wiedzę
na temat pracy metodą projektu i budowania kapitału społecznego. Przeprowadzono
również 65 warsztatów dla 825 nauczycieli
oraz 75 warsztatów dla młodzieży, w których
wzięło udział 1390 uczniów. Warsztaty służyły budowaniu umiejętności liderskich i realizacji projektów na rzecz rozwoju lokalnego.
Na trzy edycje programu fundacja przeznaczyła łącznie 1 157 000 zł.

23

20

pomorskie

14

zachodniopomorskie

warmińsko-mazurskie

9

lubuskie

10

20

podlaskie

kujawsko-pomorskie

44

mazowieckie

30

wielkopolskie

17

26

łódzkie

lubelskie

45

dolnośląskie

10

opolskie

8

śląskie

świętokrzyskie

72

32

10

podkarpackie

małopolskie

Program realizowany jest w cyklu roku szkolnego. W 2012 r. kontynuowana była druga edycja programu, którą rozpoczęliśmy
w 2011 r., a we wrześniu 2012 r. rozpoczęliśmy trzecią edycję „Młodego Obywatela”.
2012 r.
Druga edycja programu (rok szkolny 2011/
2012)
W roku szkolnym 2011/12 przeprowadzona została druga edycja programu „Młody Obywatel”, w której uczestniczyło 146
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
146 nauczycieli uczestniczących w programie wzięło udział w warsztatach i kursie
internetowym. 356 uczniów wzięło udział
w 50 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. Pracownicy Banku
Gospodarstwa Krajowego przeprowadzili,
jako wolontariusze, 20 lekcji o bankowości. Uczestnicy biorący udział w projekcie
przygotowali 108 projektów uczniowskich
budujących kapitał społeczny. W maju

Program „Młody obywatel”
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ca w projekcie przygotowała 98 projektów
uczniowskich budujących kapitał społeczny.
Łącznie w projekty zaangażowało się 980
uczniów. III edycja programu „Młody Obywatel” zakończy się w czerwcu 2013 roku.
W 2013 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.

2012 r., na Zamku Królewskim w Warszawie, odbyła się konferencja podsumowująca program, w której wzięło udział niemal
500 osób. 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 2012 r.,
w Zwierzyńcu i zgromadziło 25 uczestników
i uczestniczek z całej Polski.

Konkurs na najlepsze rozprawy
doktorskie, prace magisterskie
i licencjackie z zakresu samorządu
terytorialnego i decentralizacji

Trzecia edycja programu (rok szkolny 2012
/ 2013 )
We wrześniu 2012 r. ruszyła kolejna edycja
programu. Do III edycji obejmującej rok
szkolny 2012/2013 zgłosiło się 98 szkół gimnazjalnych i ponadpodstawowych. 110 nauczycieli uczestniczyło w warsztatach wprowadzających i 80 w kursie e-coachingowym.
W ramach tej edycji odbyło się 620 lekcji na
temat aktywności obywatelskiej i rozwoju
kapitału społecznego. Młodzież uczestniczą-

W 2012 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 2011 r. Konkurs promuje
wiedzę o samorządzie, a nagrodzone prace
mają służyć ulepszaniu mechanizmów funkcjonowania samorządów.
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.
Lista nagrodzonych prac w 2012 r. stanowi załącznik nr 3 do sprawozdania.

Program stypendialny

Fundacja im. Jana Kantego Steczkowskiego
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Działania dodatkowe

nego słowa i dofinansować kwotą 10 000 zł
realizację projektu Budowy Memoriału Wolnego Słowa, którego celem jest rozwój edukacji obywatelskiej poprzez przypomnienie
wiedzy o historii współczesnej Polski.

1. Zaangażowanie w wydanie polskiej edycji publikacji Muhammada Younusa pt.
„Świat bez ubóstwa”
We wrześniu 2012 r. Fundacja im. J. K. Steczkowskiego nawiązała współpracę z wydawnictwem Concorda i przekazała środki finansowe w wysokości 10 000 zł. na sfinansowanie
wydania publikacji Muhammada Yunusa pt.
„Świat bez ubóstwa”. Jest to książka o rozwoju i sukcesach przedsięwzięć podejmowanych
na rzecz walki z ubóstwem i wykluczeniem,
niedożywieniem, zanieczyszczeniem środowiska naturalnego, brakiem dostępu do służby
zdrowia czy szkolnictwa. Przedstawia wiele
kreatywnych przykładów działalności i form
współpracy miedzy biznesem i administracją publiczną, które wykorzystują zdobycze
nowoczesnej techniki i wiedzy ekonomicznej
z pożytkiem dla najuboższych.

Realizacja działań w obszarze administracyjno-organizacyjnym
→W
 pierwszym półroczu 2012 r. Zarząd przygotował sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności Fundacji za 2011 r.,
złożył je do odpowiednich instytucji kontrolnych oraz przedłożył Fundatorowi.
→ W związku ze złożeniem przez Michała
Czaińskiego rezygnacji z funkcji członka
zarządu Fundacji oraz na wniosek Fundatora dokonana została zmiana w składzie
zarządu Fundacji. W grudniu 2012 r.,
w skład zarządu powołany został Sebastian Skuza. W związku z powyższym dokonany został odpowiedni wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym.
→ W maju dokonane zostały zmiany w Statucie Fundacji im. J. K. Steczkowskiego.
Zmiany w statucie zostały zatwierdzone
przez KRS 24 maja 2012 r.
→ W marcu Zarząd Fundacji dokonał zmian
w polityce rachunkowości Fundacji oraz
w procedurze rozliczenia kosztów podróży Wolontariusza.
→ W czerwcu 2012 r. Rada Fundacji zatwierdziła zaproponowane przez Zarząd zmiany
w Regulaminie pracy Zarządu Fundacji.

2. Przekazanie darowizny na realizację projektu Budowy Memoriału Wolnego Słowa
Biorąc pod uwagę cele statutowe Fundacji
(w szczególności wspieranie nauki, edukacji,
oświaty i wychowania oraz prowadzenie działalności charytatywnej), w listopadzie 2012 r.
Zarząd Fundacji postanowił nawiązać współpracę z Komitetem Budowy Memoriału Wol-

Program
stypendialny
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Informacja o prowadzonej
działalności gospodarczej
W 2012 r. Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.

»
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Informacja o liczbie
odbytych posiedzeń i podjętych uchwał
Od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. odbyło się jedenaście posiedzeń Zarządu Fundacji:
L.p.
1.
2.
3.
4.

Numer protokołu
1/2012
2/2012
3/2012
4/2012

Data posiedzenia
20.01.2012
17.02.2012
19.03.2012
23.04.2012

5. 5/2012

7.05.2012

6. 6/2012

14.05.2012

7. 7/2012

21.06.2012

8. 8/2012

26.06.2012

9. 9/2012

18.07.2012

10. 10/2012

25.10.2012

11. 11/2012

22.11.2012

Cel posiedzenia
Omówienie realizacji programu Przyjazne przedszkole w 2012 r.
Omówienie wniosków nadesłanych w ramach programu Przyjazne Przedszkole.
Omówienie realizacji V edycji programu Wolontariat jest super!
Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności fundacji za 2011r. i sprawozdania
finansowego Fundacji za 2011 r.
Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia V edycji konkursu grantowego „Na dobry początek” w 2012 r.
Podjęcie uchwały w sprawie Polityki Rachunkowości Fundacji.
Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu Pracy Zarządu.
Podjęcie uchwały w sprawie procedury rozliczania kosztów podróży wolontariuszy Fundacji.
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru 3 społeczności do udziału w programie Przyjazne Przedszkole w 2012 r.
Podjęcie uchwały w sprawie przekazania dofinansowania Wydawnictwu Wolters Kluwer Polska Sp. z.o. o. na
realizację konkursu na najlepsze rozprawy doktorskie, prace magisterskie i licencjackie z zakresu samorządu
terytorialnego i decentralizacji w 2012 r.
Prezentacja i podsumowanie programu „Wolontariat jest super” od początku jego realizacji.
Prezentacja rankingu ocen wszystkich członków Kapituły, omówienie projektów oraz podjęcie decyzji w sprawie
rekomendowania wybranych projektów do dofinansowania oraz kwotach dofinansowania w IV edycji konkursu.
Omówienie realizacji kolejnej edycji programu Stypendiów Pomostowych i warsztatów Pomostowi Liderzy.
Omówienie nadesłanych wniosków o wsparcie.
Omówienie realizacji III edycji programu „Młody Obywatel” i podjęcie stosownej uchwały.
Omówienie i podjęcie decyzji w sprawie przyznania dofinansowania wydawnictwu ConCorda na wydanie
publikacji Muhammada Yunusa – Świat bez ubóstwa.
Omówienie dotychczasowego przebiegu V edycji konkursu grantowego „Na dobry początek!”
Podjęcie uchwał w sprawie dopuszczenia podmiotów biorących udział w V edycji programu „Na dobry
początek!” do udziału w drugim etapie konkursu.
Omówienie i podjęcie decyzji w sprawie zwiększenia dofinansowania Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości
na realizacje programu Stypendia Pomostowe w edycji 2012/2013.
Omówienie nadesłanych wniosków o wsparcie.
Omówienie planu finansowego Fundacji na 2013 r. oraz planów pozyskania środków na działalność.
Omówienie i podjęcie decyzji w sprawie dofinansowania na realizację projektu „Budowa Memoriału Wolnego
Słowa”

Fundacja im. Jana Kantego Steczkowskiego
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Zarząd Fundacji podjął dziewiętnaście uchwał:
Lista uchwał Zarządu Fundacji im. J.K. Steczkowskiego
L.p. Numer uchwały Data uchwały
Dotyczy
1. 1/1/2012
20.01.2012
w sprawie zatwierdzenia realizacji programu Przyjazne Przedszkole w 2012 r.
2. 1/3/2012
19.03.2012
w sprawie zatwierdzenia realizacji IV edycji programu Wolontariat jest super w 2012 r.
3. 2/3/2011
19.03.2012
w sprawie rozliczania zaliczek przekazywanych na realizację projektu „ Wolontariat jest super!”
4. 1/4/2012
23.04.2011
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Fundacji im. Jana Kantego Steczkowskiego za 2011 r.
5. 2/4/2012
23.04.2012
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Fundacji im. Jana Kantego Steczkowskiego za 2011 r.
6. 3/4/2012
23.04.2012
w sprawie zatwierdzenia dokumentów programowych V edycji konkursu o dofinansowanie projektów dla dzieci
w wieku 2-5 lat „Na dobry początek!”
7. 4/4/2012
23.04.2012
w sprawie przyjęcia regulaminu pracy Zarządu.
8. 5/4/2012
23.04.2012
w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości Fundacji im. Jana Kantego Steczkowskiego.
9. 6/4/2012
23.04.2012
w sprawie przyjęcia zmian w procedurze rozliczania kosztów podróży wolontariuszy Fundacji
10. 7/4/2012
23.04.2012
w sprawie podjęcia współpracy z Gminą Bielice, Gmina Lubiewo, Gminą Przeworsk w celu realizacji programu
„Przyjazne przedszkole” w 2012 r.
11. 1/5/2012
7.05.2012
w sprawie przekazania dofinansowania Wydawnictwu Wolters Kluwer Polska Sp. z.o. o. na realizację konkursu
na najlepsze rozprawy doktorskie, prace magisterskie i licencjackie z zakresu samorządu terytorialnego
i decentralizacji w 2012 r.
12. 1/6/2012
17.05.2012
w sprawie dofinansowania projektów wyłonionych w ramach IV edycji konkursu „Wolontariat jest super!”
13. 1/7/2012
21.06.2012
w sprawie przyznania dofinansowania Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości na realizacje V edycji
warsztatów „Pomostowi Liderzy”
14. 2/7/2012
21.06.2012
W sprawie przyznania dofinansowania Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości na realizację programu
Stypendia Pomostowe w roku akademickim 2012/2013.
15. 1/8/2012
26.06.2012
W sprawie przyznania dofinansowania Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej na realizację III edycji
programu Młody Obywatel
16. 2/8/2012
26.06.2012
w sprawie przyznania dofinansowania wydawnictwu ConCorda na wydanie publikacji Muhammada Yunusa
– Świat bez ubóstwa
17. 1/9/2012
18.07.2012
w sprawie dopuszczenia 74 podmiotów biorących udział w V edycji programu „ Na dobry początek” do udziału
w II etapie konkursu.
18. 1/10/2012
25.10.2012
w sprawie zwiększenia dofinansowania Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości na realizacje programu
Stypendia Pomostowe w roku akademickim 2012/2013
19. 1/11/2012
22.11.2012
w sprawie przyznania dofinansowania dla Komitetu Budowy Memoriału Wolnego Słowa na realizację projektu
„Budowa Memoriału Wolnego Słowa”

Fundacja im. Jana Kantego Steczkowskiego

17

Sprawozdanie z działalności / I–XII 2012

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. 1/2012
4.01.2012
Zatwierdzenie protokołu z dnia 29 września 2011 r.
Omówienie planu finansowego Fundacji na 2012 r.
2. 2/2012
26.04.2012
Przyjęcie protokołu z posiedzenie Rady Fundacji z dnia 04 stycznia 2012 r.
Zatwierdzenie sprawozdania z działalności fundacji za 2011 r. i podjęcie stosownej Uchwały Rady Fundacji.
Zatwierdzenie sprawozdania z działalności fundacji za 2011 r. i podjęcie stosownej Uchwały Rady Fundacji.
Zatwierdzenie zmian w Regulaminie pracy Zarządu Fundacji.
Omówienie spraw bieżących Fundacji.
3. 3/2012
25.10.2012
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Fundacji z dnia 26 kwietnia 2012 roku.
Omówienie wniosków nadesłanych do II etapu konkursu „Na dobry początek!” i wybór wniosków
rekomendowanych do dofinansowania przez Fundację.
Podsumowanie działalności Fundacji w 2012 roku.
Omówienie i zatwierdzenie zmian w planie finansowym Fundacji na 2012 r.
4. 4/2012
30.11.2012
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Fundacji z dnia 25 października 2012 r.
Omówienie planu finansowego Fundacji na 2013 r.
Zatwierdzenie planu finansowego Fundacji na 2013 r.;
Omówienie spraw bieżących Fundacji.

Rada Fundacji podjęła dziesięć uchwał:
Lista uchwał Rady Fundacji im. J.K. Steczkowskiego
L.p. Numer uchwały Data uchwały
Dotyczy
1. 1/1/2012
04.01.2012
W sprawie zatwierdzenia planu finansowego Fundacji im. Jana Kantego Steczkowskiego na 2012 r.
2. 1/2/2012
26.04.2012
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Fundacji im. J. K. Steczkowskiego za okres
1 stycznia-31 grudnia 2011 r.
3. 2/2/2012
26.04.2012
W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Fundacji im. Jana Kantego Steczkowskiego za okres
1 stycznia-31 grudnia 2011 r.
4. 3/2/2012
26.04.2012
W sprawie przeznaczenia wyniku finansowego Fundacji im. J. K . Steczkowskiego za 2011 r.
5. 4/2/2012
26.04.2012
W sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Regulaminu pracy Zarządu.
6. 5/2/2012
26.04.2012
W sprawie przyjęcia i zatwierdzenia projektu zmian Statutu Fundacji im. Jana Kantego Steczkowskiego
7. 6/2/2012
26.04.2012
W sprawie przyznania nagrody finansowej dla pracownika Fundacji im. Jana Kantego Steczkowskiego.
8. 1/3/2012
25.10.2012
W sprawie rekomendacji do dofinansowania projektów edukacyjnych złożonych do konkursu „Na dobry
początek!” realizowanego przez Fundację im. Jana Kantego Steczkowskiego.
9. 2/3/2012
25.10.2012
W sprawie zatwierdzenia zmienionego planu finansowego Fundacji im. Jana Kantego Steczkowskiego na 2012 r.
10. 1/4/2012
30.10.2012
W sprawie zatwierdzenia planu finansowego Fundacji im. Jana Kantego Steczkowskiego na 2013 r.

»

r o z d z i a ł

5

Informacja o uzyskanych przychodach
Przychody Fundacji w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.115.812,12 zł pochodzących z:
1/ darowizn od Fundatora: 1 090 000,00 zł
2/ darowizn od osób fizycznych: 0,00 zł
3/ odsetek od środków na rachunku bankowym: 25.812,12 zł
4/ nadwyżka przychodów nad kosztami z roku poprzedniego: 0,00 zł
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»

r o z d z i a ł

6

Informacja o poniesionych kosztach
Fundacja przeznaczyła:
a) na realizację celów statutowych: 1.164.448,80 zł, w tym:
– koszty działalności statutowej w roku 2012: 1.070.651,72 zł
– nadwyżka kosztów z roku poprzedniego (różnica zwiększająca koszty roku następnego):
93.797,08 zł
b) na koszty administracyjne: 57.466,71 zł
c) na koszty działalności gospodarczej: 0,00 zł
d) na pozostałe koszty: 0,99 zł
»

r o z d z i a ł

7

Dane o:
a) liczbie osób zatrudnionych na umowę o pracę: 1 osoba:
– koordynator Katarzyna Grzegorczyk 1/1 etat
b) łącznej kwocie wynagrodzeń na umowę o pracę:
– wynagrodzenie zasadnicze brutto: 44.888,11 zł
– premia brutto: 3.875,24 zł
– wynagrodzenie za czas choroby: 260,40 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: 0,00 zł
e) F
 undacja nie udzielała pożyczek pieniężnych
f) F
 undacja na dzień 31.12.2012 nie posiada lokat bankowych.
Środki finansowe w kwocie 396.790,19 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 2012:
→ aktywa trwałe 1.882,48 zł
→ aktywa obrotowe 396.790,79 zł
→ krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 17.257,09 zł
suma aktywów: 415.930,36 zł
zobowiązania i rezerwy na zobowiązania – stan na 31 grudnia 2012:
→ inne zobowiązania 22.034,74 zł
→ inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 zł
razem zobowiązania: 22.034,74 zł
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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 2012 w Fundacji nie odbyła się żadna kontrola.
Fundacja na dzień 31 grudnia 2012 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 2011/2012

8 229,46 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

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

8 995,80 zł

Grudzień 2011

Grudzień 2011

10 000 zł

Grudzień 2011

Grudzień 2011

„Nie bój żaby”

6 970 zł

Grudzień 2011

Grudzień 2011

„Wiosną, latem, jesienią i zimą dbam
o środowisko z moją rodziną”
„Muzyka przedszkolnego
podróżnika”

10 000 zł

Grudzień 2011

Grudzień 2011

10 000 zł

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

„Aktywne Maluchy”
„Kraina Wyobraźni”

10 000 zł
10 000 zł

Grudzień 2010
Grudzień 2011

Grudzień 2010
Grudzień 2011

„Zabawa w lesie do wiedzy poniesie”
„Mój nowy świat”
„Świetlica na kółkach”

7 000 zł
8 050 zł
10 000 zł

Grudzień 2011
Grudzień 2011
Grudzień 2011

Grudzień 2011
Grudzień 2011
Grudzień 2011

„Rozwijam się i uczę z radosnym
uśmiechem”
„Być blisko siebie poprzez wiedzę
i zabawę”
„My też chcemy się wspólnie uczyć
i bawić

9 510 zł

Grudzień 2011

Grudzień 2011

8 000 zł

Grudzień 2011

Grudzień 2011

9 000 zł

Grudzień 2011

Grudzień 2011

LP.

Nazwa Wnioskodawcy

Tytuł projektu

Kwota
dofinansowania

1.

„Przedszkolaki w świecie finansów”

11.

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
Niepełnosprawnych „Nasz Ośrodek”
Fundacja na rzecz Dzieci i Młodzieży „Na krańcu
tęczy”
Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała
Wyszyńskiego
Przedszkole Publiczne w Sulikowie

12.

Przedszkole Samorządowe Łagiewniki Małe

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

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
Gminny Ośrodek Kultury w Barcianach
Gmina 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.
11.

Gminny Ośrodek Kultury w Łukowicy filia Świetlica
Wiejska w Przyszowej
Biblioteka Publiczna w Pasłęku
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Lista projektów dofinansowanych w ramach programu „Na dobry początek!”,
edycja 2012/2013

9 900zł

Termin
podpisania
umowy
Grudzień 2012

Termin
wypłacenia
środków
Grudzień 2012

7 999,30zł

Grudzień 2012

Grudzień 2012

9 420zł
10 000zł

Grudzień 2012
Grudzień 2012

Grudzień 2012
Grudzień 2012

„Mali odkrywcy Bałtyku”
„Mali badacze”
„Przygoda z teatrem-przedszkolak
widzem i aktorem
„Uczymy się razem-czyli mama i tata
też chodzą do przedszkola”
„Sztuka dla malucha”
„Przedszkolak-architekt, konstruktor,
budowniczy”
„Chemia i fizyka dla smyka”
„Moja mała Ojczyzna”

9 980 zł
8 595 zł
9 400 zł

Grudzień 2012
Grudzień 2012
Grudzień 2012

Grudzień 2012
Grudzień 2012
Grudzień 2012

10 000zł

Grudzień 2012

Grudzień 2012

10 000 zł
9 900zł

Grudzień 2012
Grudzień 2012

Grudzień 2012
Grudzień 2012

5 840zł
10 000 zł

Grudzień 2012
Grudzień 2012

Grudzień 2012
Grudzień 2012

„Janko Muzykant-co nam w duszy gra”
„Na ludową nutę”

10 000 zł
10 000zł

Grudzień 2012
Grudzień 2012

Grudzień 2012
Grudzień 2012

„Akademia Mądrego Dzieciaka”
Grupa „Matka z Dzieckiem”

8 000 zł
10 000 zł

Grudzień 2012
Grudzień 2012

Grudzień 2012
Grudzień 2012

„Małymi Raczkami poznajemy Świat”

7 000 zł

Grudzień 2012

Grudzień 2012

„Akademia małych-Ciekawych”
„Razem z mamą: widzę czuje i maluję”
„Bo jakie początki, takie będzie
wszystko” Mobilna pracownia działań
przeróżnych
„Zagrajże muzyka dla smyka”
„Trochę tańca, deko baśni i się dziecka
świat rozjaśni”
„Tuptając do szkoły”
„Klanzowa Akademia Przedszkolaków
i Rodziców”
Klub dociekliwego malucha

2 700 zł
9 980 zł
8 000 zł

Grudzień 2012
Grudzień 2012
Grudzień 2012

Grudzień 2012
Grudzień 2012
Grudzień 2012

8 568 zł
9 000 zł

Grudzień 2012
Grudzień 2012

Grudzień 2012
Grudzień 2012

9 995 zł
13 000 zł

Grudzień 2012
Grudzień 2012

Grudzień 2012
Grudzień 2012

8 000 zł

Grudzień 2012

Grudzień 2012

Klub Skrzata

4 025 zł

Grudzień 2012

Grudzień 2012

„Nie wykluczaj-wspieraj”

9 304 zł

Grudzień 2012

Grudzień 2012

„Mini Drama Shakespear też był
dzieckiem- zajęcia teatralne dla dzieci
Kolory świat dźwięków

4 500 zł

Grudzień 2012

Grudzień 2012

3 720 zł

Grudzień 2012

Grudzień 2012

Doświadczalnia

8 740 zł

Grudzień 2012

Grudzień 2012

Dofinansowana
kwota

LP.

Nazwa Wnioskodawcy

Tytuł projektu

1.

Samorządowe Przedszkole w Pieckach

2.

Gminna Biblioteka Publiczna w Wielkiej Wsi

3.
4.
5.
6.
7.

Fundacja ZAMIAStem
Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Dzieci
i Młodzieży „Klub Mam”
Przedszkole w Sztutowie
Zespół Edukacyjny w Podmoklach Małych
Publiczne Przedszkole w Szadku

„Bajkoludy, wierszowianki i inne
opowiadanki-Pracownia Bajkowania
Powszednie”
„W ogrodzie piękna czyli o przyrodzie
i sztuce”
„Początek przygody”
„Kim będę jak dorosnę?”

8.

Przedszkole w Niedrzwicy Dużej

9.
10.

Fundusz Lokalny na Rzecz Rozwoju Społecznego
Drawieńskie Skrzaty

11.
12.

Fundacja Pomocy Dzieciom MaNoWo
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa
Zdroju
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Laszczyny
Gmina Kowala

13.
14.

Ścieżka II
1.
2.

4.
5.
6.

Miejska Biblioteka Publiczna w Kudowie Zdroju
Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób
Niepełnosprawnych
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Inicjatyw
Lokalnych i Oświatowych „Wektor”
Gminna Biblioteka Publiczna W Świerklańcu
Gminny Ośrodek Kultury
Fundacje Kreacje

7.
8.

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej
Gminna Biblioteka Publiczna w Chmielniku

9.
10.

Stowarzyszenie Aktywnych Animatorów Kultury
Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów
Klanza Oddział w Bogatyni
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im C.K.
Norwida Filia w Kliniskach Wielkich
Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i sportu
w Bochni, Biblioteka Publiczna, filia w Brzeźnicy
Stowarzyszenie na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych „Nasz Ośrodek” Wschowa
Ośrodek Kultury w Jastrowiu

3.

11
12.
13.
14.
15.
16.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
Uzdrowiskowej Muszyna
Gminna Biblioteka Publiczna w Rozdrażewie
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Załącznik nr 2
Lista projektów dofinansowanych w ramach programu „Wolontariat jest super!” w 2012 r.
LP.
1.

Tytuł projektu
„Dzień Dziecka z konikami, czyli Koński Piknik w Lipowej

Kwota dofinansowania
3 822,78 zł

2.

Partner Instytucjonalny w realizacji projektu
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama
Mickiewicza w Opolu
Stowarzyszenie „Bieg Opolski”

Biegać każdy może, już od najmłodszych lat…”

4 000 zł

3.

Przedszkole Publiczne nr 72 „Kraina Tuwima”

„Laboratorium językowe – Językowi znawcy”

4 000 zł

4.

Szkoła podstawowa nr 74 im. Mikołaja Kopernika

„Gra w kolory”

3 974,57 zł

5.

Przedszkole nr 5 w Lublinie

„Pomóżmy stworzyć świat wesołków”

3 998,75 zł

6.

Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie

„Każde dziecko królem jest…””

4 000 zł

7.

Liwskie Stowarzyszenie wspierania Przedsiębiorczości
oraz Aktywizacji Społeczności Lokalnej w Węgrowie
Zespół Szkół nr 24-szkoła Podstawowa nr 24 w Toruniu
im. Bohaterów Września 1939

„Popielowska koszykówka”

4 000 zł

„Propagowanie idei wolontariatu wśród dzieci klas
podstawowych, rodziców i społeczności szkolnej poprzez
wspólną pracę przy modernizacji i remoncie klasy”
„Wieziemy uśmiech na dwóch kołach”

4 000 zł

4 000 zł

„Nie poznasz przyszłości bez znajomości przeszłości”

4 000 zł

„Przedszkole w kolorach tęczy”

4 000 zł

„Jesteś bezpieczny na placu zabaw w Gałowie”

3 933,31 zł

„Modernizacja placu zabaw dla przedszkolaków-zadaszona
altanka z piaskownicą”
„Warsztaty interdyscyplinarne: człowiek i jego środowisko
naturalne”
„Kropla w morzu potrzeb, ale kropla drąży skałę, więc
pomóżmy podopiecznym w schronisku dla bezdomnych
zwierząt w Józefowie”

4 000zł

8.

9.

Stowarzyszenie Motocyklistów VFR Polska

10.

Szkoła Podstawowa im. Augusta Cieszkowskiego
w Kicinie
Przedszkole Publiczne w Ciechowie

11.
12.
13.

Samorządowy Ośrodek Kultury w Miękini-Świetlica
Wiejska w Gałowie
Przedszkole Samorządowe w Strumianach

14.

Zespół Szkól Publicznych nr 1 STO

15.

Fundacja „Schronisko dla bezdomnych zwierząt
w Józefowie”

Prezes Zarządu, Aneta Stelmaszczyk

4 000zł
4 000zł

Członek Zarządu, Adrianna Lepka

Członek Zarządu, Sebastian Skuza

Fundacja im. Jana Kantego Steczkowskiego
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Załącznik nr 3
Lista nagrodzonych w 2012 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

Uczelnia / Wydział
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział
Prawa i Administracji
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział
Nauk Społecznych, Instytut Nauk Politycznych
i Dziennikarstwa
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa
i Administracji
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział
Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
Politechnika Gdańska, Wydział Architektury,
Katedra Urbanistyki i Planowania Regionalnego
Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii
i Socjologii, Instytut Socjologii
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział
Ekonomii, Katedra Publicystyki Ekonomicznej
i Public Relations
Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji

2.

Rozprawa doktorska

III nagroda

3.+

Rozprawa doktorska

wyróżnienie

4.

Rozprawa doktorska

wyróżnienie

5.

Rozprawa doktorska

wyróżnienie

6.

Praca Magisterska

II nagroda

7.

Praca Magisterska

II nagroda

8.

Praca Magisterska

III nagroda

9.

Praca Magisterska

III nagroda

10.

Praca Magisterska

wyróżnienie

11.

Praca licencjacka

I nagroda

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział
Ekonomii, Katedra Finansów Publicznych

12.

Praca licencjacka

I nagroda

13.

Praca licencjacka

III nagroda

14.

Praca licencjacka

III nagroda

Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii
i Studiów Regionalnych, Instytut Geografii
Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa
i Nauk Politycznych, Instytut Nauk Politycznych
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
Wydział Politologii

Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa
i Administracji, Instytut Nauk PrawnoAdministracyjnych
Politechnika Warszawska, Wydział Administracji
i Nauk Społecznych

Prezes Zarządu, Aneta Stelmaszczyk

Tytuł Pracy
„Wadliwość decyzji administracyjnych w procesie
inwestycyjno-budowlanym”
„Zmiany w samorządzie lokalnym Anglii w okresie
rządów laburzystów w latach 1997-2010”
„Skarga do sądu administracyjnego z art. 101, 101a
ustawy o samorządzie gminnym”
„Gospodarka nieruchomościami jako czynnik
w rozwoju gmin województwa małopolskiego”
„Metody i instrumenty zrównoważonej odnowy
przestrzeni miejskiej o znaczeniu ponadlokalnym”
„Reprezentacja polityczna na poziomie lokalnym.
Warszawa 2006-2010”
„Kształtowanie wizerunku miasta w oparciu
o elementy jego tożsamości – studium przypadków
z wyróżnieniem Poznania”
„Dostęp do informacji o organizacji i działalności
rady gminy”
Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania
wieczystego. Zagadnienia proceduralne”
Obszar metropolitalny jako jednostka planowania
przestrzennego i planowania rozwoju na przykładzie
Warszawy”
„Wpływ ustawowych ograniczeń samodzielności
pożyczkowej na wysokość zadłużenia Poznania
w latach 2008-2011”
Zmiany w funkcjonowaniu jednostek pomocniczych
samorządu terytorialnego w Gdańsku”
„Transparentność administracji samorządowej
w Polsce”
„Wizualne aspekty kampanii samorządowej
w Lublinie w 2010 roku”

Członek Zarządu, Adrianna Lepka

Członek Zarządu, Sebastian Skuza

Fundacja im. Jana Kantego Steczkowskiego
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opracowanie graficzne:

