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PFDiM W POLSCE

CZŁONKIEM

FORUM

DARCZYŃCÓW

W 2002 roku Polska Fundacja Dzieci i MłodzieŜy została członkiem załoŜycielem
Forum Darczyńców w Polsce.
Forum Darczyńców w Polsce to związek niezaleŜnych i samodzielnych finansowo
organizacji przyznających dotacje na cele społecznie uŜyteczne.
Forum zrzesza organizacje, instytucje i firmy, które przyznają dotacje
na róŜnorodne inicjatywy obywatelskie realizowane dla dobra publicznego.
Organizacje te działają w takich obszarach jak: nauka i edukacja, pomoc społeczna,
ochrona zdrowia, dziedzictwo kulturowe i sztuka, ochrona środowiska, zwalczanie
bezrobocia, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, rozwój terenów wiejskich
i przedsiębiorczości, przestrzeganie praw człowieka, współpraca międzynarodowa.
KaŜda z nich określa własne cele, priorytety, zasady i normy przyznawania wsparcia.
Odbiorcami pomocy naszych członków są najczęściej inne organizacje pozarządowe,
obywatelskie grupy nieformalne, placówki oświatowe i kulturalne, a niekiedy takŜe
osoby indywidualne.
Forum Darczyńców w Polsce powstało, by doskonalić umiejętności grantodawców
i upowszechniać dobre praktyki w przyznawaniu dotacji. Przez swoje działania stara
się takŜe tworzyć przyjazne i przejrzyste warunki dla rozwoju działalności
grantodawczej oraz budować społeczną wiarygodność organizacji, firm i instytucji,
które się taką działalnością zajmują.
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INTERNATIONAL YOUTH FOUNDATION

International Youth Foundation (IYF) została załoŜona w 1990 roku jako
niezaleŜna międzynarodowa organizacja pozarządowa. Cel, jaki sobie wyznaczyła,
to wspieranie programów słuŜących poprawie warunków Ŝycia i perspektyw
stojących przed młodymi ludźmi w miejscu ich Ŝycia, nauki, pracy i zabawy.
IYF realizuje ten cel poprzez:
 tworzenie światowej sieci organizacji nastawionych na wspomaganie rozwoju
dzieci i młodzieŜy,
 pomoc finansową pozwalającą na propagowanie najlepszych wzorców pracy
z dziećmi i młodzieŜą,
 nagłaśnianie problemów dzieci i młodzieŜy,
 rozwijanie międzynarodowej filantropii na rzecz dzieci i młodzieŜy.
Od momentu powstania Fundacja współpracuje z setkami firm oraz innych
fundacji i organizacji pozarządowych, starając się wraz z nimi rozbudowywać
istniejące programy i nawiązać długoterminową współpracę.
Do końca roku 2013 działalność IYF objęła ponad 70 państw, między innymi:
Afrykę Południową, Argentynę, Australię, Brazylię, Chile, Chiny, Czechy,
Ekwador, Egipt, Filipiny, Finlandię, Hiszpanię, Holandię, Indie, Irlandię, Izrael,
Japonię, Jordanię, Kanadę, Kolumbię, Koreę Południową, Meksyk, Niemcy,
Paragwaj, Peru, Palestynę, Polskę, Portugalię, Puerto Rico, Rosję, Rumunię,
Słowację, Stany Zjednoczone, Szwecję, Tajlandię, Tajwan, Tanzanię, Turcję,
Urugwaj, Wenezuelę, Wielką Brytanię i kraje bałkańskie.
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WIZJA, MISJA, STRATEGIA

Wizja
Celem naszych działań jest wszechstronny rozwój dzieci i młodzieŜy. Chcemy
pomagać w formowaniu się pokolenia odpowiedzialnych, twórczych ludzi, aktywnie
kształtujących własne Ŝycie i środowisko lokalne.
ZaleŜy nam na wspieraniu rozwoju intelektualnego, społecznego oraz fizycznego
dzieci i młodzieŜy, aby zwiększyć ich szanse na sukces edukacyjny i Ŝyciowy.
Staramy się być wszędzie tam, gdzie osobom i organizacjom zajmującym się młodym
pokoleniem potrzebna jest pomoc organizacyjna, szkoleniowa i finansowa.
Przyznajemy dotacje finansowe, organizujemy szkolenia dla przedstawicieli władz
samorządowych, liderów organizacji pozarządowych i liderów nieformalnych grup
młodzieŜowych. Prowadzimy programy szkoleniowe dla wychowawców prezentujące
nowe metody pracy z młodymi ludźmi.
Fundacja powstała w roku 1992 przy wsparciu International Youth Foundation.
Jesteśmy organizacją niedochodową. Nie prowadzimy działalności gospodarczej.
Nasze środki finansowe pochodzą z dotacji i darowizn instytucji oraz osób
prywatnych.
Do końca 2013 przyznaliśmy 5 069 dotacji na łączną kwotę
KaŜdego roku pomagamy ponad 100 tys. dzieci i młodzieŜy.

51 249 939 zł.

Misja
Poprzez współpracę z lokalnymi partnerami chcemy wyrównywać szanse dzieci
i młodzieŜy, które pochodzą z terenów i środowisk w trudnej sytuacji. ZaleŜy nam
na wspieraniu rozwoju intelektualnego, społecznego oraz fizycznego młodego
pokolenia, aby zwiększyć jego szanse na sukces edukacyjny i Ŝyciowy.
Strategia
Staramy się być wszędzie tam, gdzie ludziom i organizacjom działającym na rzecz
dzieci i młodzieŜy potrzebna jest pomoc finansowa, organizacyjna czy szkoleniowa.
Ten cel realizujemy głównie poprzez system przyznawania dotacji. JednakŜe dbamy
równieŜ o to, by pomocy finansowej towarzyszyły szkolenia, które wzmocnią
te organizacje. Docieramy z pomocą finansową nawet do najmniejszych
miejscowości. Naszym głównym zadaniem jest pobudzanie aktywności, dlatego
zamiast „ryby” dajemy młodym ludziom „wędkę”. Reszty nauczą się sami.
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Problemy, czyli najistotniejsze
ograniczenia, które według nas
utrudniają
rozwój
dzieci
i młodzieŜy w naszym kraju.
 Nierówne
szanse
dzieci
i młodzieŜy w dostępie do
informacji
i
instytucji
edukacji
gwarantujących
uczestnictwo w kulturze oraz
edukacji finansowej.
 Brak dostępu do edukacji
nieformalnej
pogłębiający
róŜnice
między
młodymi
ludźmi z róŜnych środowisk.

Co robimy, aby w podejmowanych
przez nas inicjatywach rozwiązywać
te problemy.

Nowe Przestrzenie Edukacji

Analizowanie
sytuacji
dzieci
i
młodzieŜy
w
Polsce
oraz
opracowywanie
nowych
modeli
edukacji,
w
tym
opartych
na edukacji nieformalnej.

 Niedostosowanie
oferty
edukacyjnej do potrzeb rynku
pracy.
 Nierówne szanse edukacyjne
dzieci
i
młodzieŜy
z miasteczek i wsi.

Wyrównywanie Szans Edukacyjnych

 Brak współpracy społeczności
lokalnych w działalności na
rzecz dzieci i młodzieŜy.

Programy wspierające działania
społeczności lokalnych, samorządów
i
organizacji
pozarządowych
na rzecz dzieci i młodzieŜy.

 Niski
poziom
współpracy
ośrodków edukacyjnych z
duŜych miast i z małych
miejscowości.

Programy promujące współpracę
ośrodków edukacyjnych z duŜych
miast i z małych miejscowości.

 Niewielkie moŜliwości rozwoju
umiejętności
społecznych młodzieŜy.
 Brak partnerstwa w relacjach
dorośli - młodzi.

Działania Społeczne MłodzieŜy



Akcyjność działań społecznych
podejmowanych na rzecz
dzieci i młodzieŜy.

Programy wspierające młodzieŜowe
projekty lokalne, umoŜliwiające
młodym ludziom aktywne włączanie
się w Ŝycie społeczne oraz
wszechstronny rozwój osobisty.



Niestosowanie procedur demokratycznych w codziennym
Ŝyciu.

Programy pomagające budowaniu
relacji partnerskich między młodymi
ludźmi, a dorosłymi.
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ANALIZA PROGRAMÓW
Realizujemy nasze programy, wybierając te metody, które bezpośrednio włączają
do działań dzieci oraz młodzieŜ i w ten sposób ich aktywizują.
Od 2013 r. Fundacja jest partnerem Fundacji im. Stefana Batorego w realizacji
programu „Obywatele dla Demokracji” finansowanego ze środków Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w ścieŜce
tematycznej „dzieci i młodzieŜ”.
Dotacje
Jesteśmy przekonani, Ŝe przyznawanie dotacji rozwija młodych ludzi, poniewaŜ
wymagamy od nich samodzielności, odpowiedzialności i kreatywności. Dlatego
właśnie ta forma jest najbliŜsza naszej wizji pracy na rzecz dzieci i młodzieŜy.
W roku 2014 przyznaliśmy 74 dotacje na łączną kwotę 1 201 385 zł. Ponadto,
w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”, przyznane zostały dotacje
ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Lista
dotacji oraz informacje o projektach zrealizowanych w ramach programu
„Obywatele dla Demokracji” znajduje się na stronie: www.ngofund.org.pl
Szkolenia
Dotowane przez nas organizacje nigdy nie są pozostawiane samym sobie.
Wspieramy je szkoleniami, które uczą jak działać sprawniej. Dzięki rozbudowanemu
systemowi szkoleń docieramy do rodziców, nauczycieli i samej młodzieŜy.
Seminaria i konferencje
Seminaria są okazją do dialogu i budowania porozumienia. Wiemy, Ŝe debata nad
sprawami dotyczącymi dzieci i młodzieŜy jest niezbędna, by móc zagwarantować
im szanse na lepszą przyszłość.
Badania naukowe
Chcemy wnikliwie badać środowisko dzieci i młodzieŜy, by móc jak najpełniej
odpowiadać na ich potrzeby. Dlatego korzystamy z wyników badań naukowych,
zachęcamy lokalnych partnerów do przeprowadzania diagnoz swojego środowiska,
analizujemy dokumenty dotyczące europejskiej i światowej strategii edukacyjnej.
Publikacje
Opracowując nowoczesne metody pracy z młodzieŜą, zawsze pamiętamy o tym,
by z naszych dokonań mogła skorzystać jak największa liczba zainteresowanych.
Nasze publikacje obejmują nie tylko tematykę związaną ze standardami edukacji,
ale równieŜ inne aspekty efektywnej pracy z dziećmi i młodzieŜą.
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EKSPERCI, WSPÓŁPRACOWNICY I WOLONTARIUSZE
DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM OSOBOM, KTÓRE WSPARŁY NASZE DZIAŁANIA
Radą i pomocą słuŜyli nam:
Katarzyna Adamska-Dudkiewicz; Renata Aderek; Pedro Aguilera Cortés; Magdalena
Arczewska; Zdzisława Barankiewicz; Joanna Bąk; Monika Bielawska; Marek Biskup; Dorota
Błaszczyk; Justyna Bobrycka; Jerzy Boczoń; Magdalena Braksator; Katarzyna Braun; Zofia
Bronowicka; Stefan Chałat; Jarosław Chojecki; RóŜa Chybowska; Magdalena Cichostępska;
Beata CięŜka; Radosław Ciszewski; Anna Ciupa; Gary Cumiskey; Danuta Daszkiewicz;
Aleksandra Daszkowska-Kamińska; Jan Dąbkowski; Agnieszka Deja; Mamadou Diouf; Anna
Długołęcka; Emilia Dmochowska; Jan Domaniewski; Magdalena Dudkiewicz; Anna
Dudkowska; Grzegorz Dudzik; Paul Duke; Mateusz Dyngosz; Dominika Dzido; Katarzyna
Gallewicz; Monika Gawracz; Marcin Gawrych; Justyna Gębska; Peter Gnielczyk; Iwona
Godlewska-Binio; Aleksandra Gołdys; Iwona Gortat; Katarzyna Gronostajska; Anna
Grzybowska; Jerzy Gumowski; Arkadiusz Guzenda; Sylwia Harasimiak-Bogucka; Zdzisław
Hofman; Dominika Hofman-Kozłowska; Jerzy Holoyda; Joanna Hreczak; ElŜbieta
Jabłońska; Anna Jakimiec; Zbigniew Jarczak; Ewa Jaros; Dorota Jasińska; Sławomir
Jaskulski; Piotr Jaśkiewicz; Roman Jedynak; Katarzyna Jórga; Agata Józefowicz; Joanna
Judzińska; Joanna Jurek; Joanna Jurek; Zbigniew Jusis; Paweł Kaczmarczyk; Monika
Kaczmaryk; Marek Kaliński; Agnieszka Kamińska; Anna Karczewska; Joanna Kazanecka;
Teresa Kazimierska; Magdalena Kielewicz-Kaczyńska; Magdalena Kielewicz-Kaczyńska;
Agnieszka Kiełbasa; Ewelina Kliza; Marek Kolano; Małgorzata Kołakowska; Sabina
Kołodziej; Beata Kopycka; Dariusz Koseski; Ewa Kosiedowska; Katarzyna Koszewska;
Judyta Kowalczyk; Dastin Kowalewski; Leszek Król; Marcin Kruk; Beata Krzemińska; Halina
Kutkowska; Michał Kuziak; Dominika Lebda; Piotr Legutko; Steffi Leopold; Małgorzata
Lewandowska; Joanna Luberadzka-Gruca; Marzena Łotys; Przemysław Łukasik; Marcin
Machnowski; Tomasz Magnowski; Robert Majer; Piotr Majk; Ewa Makowiecka; Maria
Makowska; Sylwia Maksim-Wójcicka; Beata Maliszkiewicz; Piotr Marzęda; Alison Maynard;
Agnieszka Mazurowska; Agnieszka Michalak-Ochrem; Ryszard Michalski; Sylwia
Mikołajczak; GraŜyna Miler; Sylwia Morawska; Bogumiła Mrozek-Ponichtera; ElŜbieta
Nalewajko; Wojciech Olewniczak; Iwona Olkowicz; Małgorzata Olszewska; Anna Orzech;
Maria Pacuska; Sławomir Partyka; Ewelina Pawelczyk; Krystian Pieloch; Katarzyna
Pochopień; Iwona Polok; Ireneusz Prokopiuk; Sławomir Prusakowski; Sławomir
Prusakowski; Wioletta Pruska; Jacek Przybysz; Zofia Przychodzeń; Hanna Puch; Marzena
Rafalska; Magdalena Ramos-Smul; Justyna Ratajczak; ElŜbieta Rembelska; Bartłomiej
Robak; Maria Rogaczewska; Robert Rowicki; Rafał Rudnicki; Barbara Rzepnicka; Anna
Sadowska; Mucharski Selim; Tomasz Skierniewski; Witold Skrzypczyk; Monika SłotwińskaŁychota; Tomasz Sobierajski; Bartosz Sokoliński; Katarzyna Sosik; Agnieszka Stefaniuk;
Michał Stefanowski; Michał Stefanowski; Beata Stępniewicz; Cordula Strocka; Agnieszka
Syguła-Uszyńska; Krzysztof Symela; Anna Szałańska; Wiktor Szanin; Dawid Szaranski;
Justyna Szarańska; Jerzy Szczepaniec; Wojciech Szczygielski; Sylwia Szczypiorska;
Małogarzta Szeja; Agnieszka Szelągowska; Babrara Szelwicka; Roman Szmyd; Karol
Szonowski; Tomasz Szuba; Małgorzata Szydłowska; Aleksandra Szymczak; Maciej Szyszka;
Beata Śliwińska; Anna Śmietańska-Esquinca; Marcin Tomalak; Katarzyna Trzeciak; Alina
Trzeciak; Jacek Tuszyński; Ewa Tytz-Lemieszek; Agata Urbanik; Rafał Urbaś; Kamil Uroda;
Joanna Walas; Tomasz Waleczko; Monika Werwicka; Małgorzata Wilczyńska; Anna
Winiarek; Monika Winiarska; Bartosz Wiśniewski; Jerzy Wiśniewski; Jędrzej Witkowski;
Jacek Wnuk; Karolina Wróbel; Marta Wróblewska; Urszula Zając; Tomasz Zając; Anna
Zaremba; Aldona Ziemba; Marek Zimnowodzki.
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DZIAŁANIE SPOŁECZNE MŁODZIEśY

Cechą wspólną wszystkich programów młodzieŜowych prowadzonych przez Fundację
jest akcentowanie podmiotowości i samodzielności młodych uczestników. Programy
są adresowane do aktywnej młodzieŜy, która realizując projekty finansowane przez
PFDiM stara się rozwijać własne umiejętności, a takŜe równolegle rozwiązywać
problemy swoich społeczności.
Projekt „PwP Nowe Kompetencje”
W 2013 r. rozpoczęła się realizacja programu, współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
opracowanego we współpracy z hiszpańską fundacją ESPLAI, Towarzystwem
Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Dziadka Lisieciego oraz ARR w Ostrołęce.
Celem programu jest: rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego
i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej (w tym np.
środowiskowej pracy socjalnej, centrów aktywizacji lokalnej, animacji lokalnej,
streetworkingu, coachingu, treningu pracy), promocja i wsparcie wolontariatu,
w zakresie integracji osób wykluczonych i zagroŜonych wykluczeniem społecznym,
wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej
młodzieŜy (świetlice środowiskowe w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby
środowiskowe) połączonych z realizacją działań w zakresie reintegracji zawodowej
i społecznej.
Projekt „Polish-Russian Free2choose-create”
Celem projektu była edukacja młodzieŜy w zakresie aktualnych problemów
dotyczących praw człowieka. Liderem projektu była Anne Frank House Foundation
z Amsterdamu, Holandia, a partnerami Polska Fundacja Dzieci i MłodzieŜy oraz The
International Youth Human Rights Movement z WoroneŜa, Rosja. Polsko-rosyjska
wymiana studencka odbyła się w pierwszym okresie realizacji projektu. Powstały
wówczas krótkie filmy dotyczące ww. tematyki. W roku 2014 działania projektowe
skupione były wokół organizacji debat w szkołach ponadgimnazjalnych. Prowadzili je
studenci uczestniczący w projekcie. Odbyło się ok. 40 debat podczas których
uczniowie dyskutowali na temat wybranego filmy zrealizowanego podczas
studenckiej wymiany. Na zakończenie projektu, w maju 2014 r., odbyła się
w Warszawie międzynarodowa konferencja, w której uczestniczyli eksperci,
wykładowcy i trenerzy zajmujący się edukacją w zakresie praw człowieka.
Organizatorem konferencji była Polska Fundacja Dzieci i MłodzieŜy.
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WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH
Polska Fundacja Dzieci i MłodzieŜy wspiera prowadzone przez lokalne organizacje
projekty, które mają na celu wyrównywanie szans Ŝyciowych i edukacyjnych
młodzieŜy ze wsi i miast do 20 tys. mieszkańców. Wychowanie dzieci wymaga
współpracy lokalnej społeczności. Dlatego od wielu lat wspieramy i inspirujemy
inicjatywy, w których rodzice, nauczyciele, samorządy lokalne i organizacje
pozarządowe wspólnie starają się tworzyć przyjazne środowisko dla dzieci
i młodzieŜy.
Program „Równać Szanse”
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
Celem Programu jest wyrównywanie szans młodzieŜy z miejscowości do 20 tysięcy
mieszkańców na udany start w dorosłość, rozumiany jako umiejętność realizacji
samodzielnie i racjonalnie wyznaczonych celów.
Na program składają się konkursy dotacyjne, szkolenia, lokalne fora, Projekty
Modelowe Programu „Równać Szanse” i Projekty Modelowe Replikacje.
Zadania zrealizowane w 2014 roku w poszczególnych komponentach Programu
„Równać Szanse”.
Konkursy dotacyjne
Konkursy są zróŜnicowane pod względem wymagań, wysokości dotacji oraz czasu
realizacji projektów. Dzięki temu zarówno doświadczone, jak i początkujące
instytucje i organizacje mogą korzystać z oferty programu. W styczniu ogłoszono
Program "Równać Szanse 2014 - Ogólnopolski Konkurs Grantowy". Przyznano 26
dotacji. W ramach Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego edycji 2014
przeprowadzono dwa z czterech zaplanowanych szkoleń dla koordynatorów
projektów.
Regionalny Konkurs Grantowy (RKG) jest przewidziany dla organizacji z niewielkim
doświadczeniem i przyznaje dotacje do 7 tys. zł na działania trwające pół roku. Mogą
w nim startować organizacje pozarządowe, biblioteki publiczne, domy kultury
i grupy nieformalne. Od stycznia do lipca 2014 roku realizowano projekty, które
otrzymały dotacje w ramach Programu "Równać Szanse 2013 - Regionalny Konkurs
Grantowy". We wrześniu 2014 roku ogłoszono kolejną edycję Regionalnego Konkursu
Grantowego, w ramach którego przyznanych będzie około 100 dotacji.
Projekty Modelowe
Konkurs na Projekty Modelowe przeprowadzono w styczniu 2014 r. Do konkursu
zostały zaproszone organizacje, które zrealizowały projekty w ramach "Równać
Szanse 2012 - Ogólnopolski Konkurs Grantowy". Przyznano trzy dotacje
na opracowanie publikacji.
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Projekty Modelowe - Replikacje
W styczniu 2014 r. ogłoszono konkurs „Projekty Modelowe – Replikacje”,
w którym organizacje będące juŜ autorami projektów Modelowych Programu „RS”
mogły aplikować o dotacje na replikację własnego projektu modelowego w nowych
środowiskach. Przyznano trzy dotacje po 20 000 zł.
Projekty Modelowe – Działajmy Razem
W 2014 r. przeprowadzono trzecią edycję konkursu dla organizacji realizujących
projekty w ramach Programu „Równać Szanse” na prowadzenie działań
umoŜliwiających uczestnikom projektów prezentację swoim rówieśnikom z innych
miejscowości zdobytych umiejętności, wymianę doświadczeń, wspólną realizację
zaplanowanych działań. Przyznano 9 dotacji po 5 000 zł.
Fora
W 2014 r. przeprowadzono konkurs na organizację forów lokalnych w formule
dwóch etapów. Pierwszy etap otwarty dla organizacji, które zrealizowały projekt w
ramach RS oraz konkurs zamknięty, dla organizacji, które w 2013 roku zorganizowały
takie forum, na organizację forum II etap. Przyznano 7 dotacji w I etapie konkursu
i 2 dotacje w II etapie.
Konkurs Specjalny
W związku z 25 rocznicą odzyskania niepodległości i przeprowadzeniem wolnych
wyborów Polska Fundacja Dzieci i MłodzieŜy przeprowadziła otwarty konkurs,
którego celem było wsparcie projektów, w których młodzi ludzie mogli zdobyć
wiedzę na temat historycznych osiągnięć polskiego społeczeństwa w procesie
przemian ustrojowych rozpoczętych w roku 1989 oraz pokazać swojemu otoczeniu
(rówieśnikom, rodzicom, nauczycielom, mieszkańcom), co się zmieniło w ich
społecznościach dzięki zmianom zapoczątkowanym w 1989 roku. Przyznano 15
dotacji po 3 000 zł.
Szkolenia
W 2014 roku przeprowadzono cztery szkolenia dla koordynatorów Ogólnopolskiego
Konkursu Grantowego, cztery sesje szkoleniowe dla koordynatorów Regionalnego
Konkursu Grantowego oraz szkolenie dla koordynatorów Projektów Modelowych.
Ponadto przeprowadzono pięć szkoleń dla przedstawicieli organizacji
aplikujących bez powodzenia do Programu „Równać Szanse” w 2013 roku.
W 2014 r. przeprowadzono po raz drugi szkolenie dla młodzieŜowych liderów
Programu RS oraz szkolenia z nowoczesnych technik informatycznych
dla koordynatorów i osób działających w organizacjach realizujących projekty RS.
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NOWE PRZESTRZENIE EDUKACJI
Celem naszych działań jest podniesienie jakości pracy z dziećmi i młodzieŜą
w warunkach szkolnych i pozaszkolnych, opracowywanie modelowych projektów
działań edukacji nieformalnej, tworzenie nowych przestrzeni pracy z dziećmi
i młodzieŜą. Programy realizowane w ramach Nowych Przestrzeni Edukacji słuŜą
wprowadzeniu innowacyjnych metod pracy z dziećmi i młodzieŜą w miejscach,
w których występuje deficyt zajęć pozalekcyjnych. Mają one stanowić model dla
innych instytucji samorządowych, tak aby oferta dla dzieci i młodzieŜy na poziomie
lokalnym nie ograniczała się wyłącznie do lekcji szkolnych. Prowadzimy teŜ
programy dla młodzieŜy ze szkół zawodowych i techników.

Program „Świetlica - Moje Miejsce”
Realizowany we współpracy z Fundacją PZU, którego głównym celem jest
zapewnienie dzieciom ze szkół podstawowych (8-13 lat) miejsc, w których między
zajęciami szkolnymi, a pobytem w domu mogłyby uczestniczyć w zajęciach
edukacyjnych i rozwijać się intelektualnie. WaŜnym celem programu jest takŜe
przygotowanie dorosłych uczestników programu (opiekunów, wolontariuszy,
rodziców) do organizowania zajęć edukacyjnych w świetlicy i tworzenia przyjaznej
przestrzeni dla dzieci.
Głównymi komponentami edukacyjnymi programu są:
- nauki ścisłe w świetlicy, np. Klub Młodego Odkrywcy. Celem tej aktywności jest
rozbudzenie wśród uczniów zainteresowań naukami przyrodniczymi; autorzy
scenariuszy zajęć zebranych w podręczniku podjęli próbę wypracowania nowych,
skutecznych metod nauczania przedmiotów ścisłych oraz zainteresowania uczniów
studiowaniem tych dyscyplin naukowych;
- gry edukacyjne; lista gier edukacyjnych przygotowana jest przez Polską Fundację
Dzieci i MłodzieŜy; gry moŜliwie szeroko odpowiadają na potrzeby dzieci, rozwijają
manualne i praktyczno-techniczne umiejętności oraz zachęcają do zainteresowania
się naukami ścisłymi;
- aranŜacja wnętrza świetlicy; w celu zapewnienia dzieciom najbardziej
optymalnych warunków i wygód w pomieszczeniu, w którym przebywają oraz
efektywnego wykorzystania dostępnej przestrzeni, kaŜda świetlica uczestnicząca
w programie zostaje, przy współpracy z projektantem wnętrz, przystosowana
do prowadzonych zajęć i potrzeb dzieci;
- zaangaŜowanie rodziców; współpraca z rodzicami jest jednym z najwaŜniejszych
czynników wpływających na działalność świetlicy. Ich udział w prowadzeniu zajęć,
wzajemny kontakt z innymi rodzicami daje dzieciom poczucie bezpieczeństwa
i przyjaznej atmosfery.
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W październiku 2014 roku zakończyła się ostatnia edycja programu zrealizowana
w 30 świetlicach na terenie województwa podkarpackiego, mazowieckiego i
lubelskiego. Świetlice te wprowadziły elementy edukacji nieformalnej do swojej
oferty, większą wagę przywiązując do tego, aby pobyt dzieci w świetlicy miał
charakter edukacyjny. W programie wzięło udział ponad 1000 dzieci w wieku 8-13
lat.

„Trening kompetencji ekonomicznych, finansowych i obywatelskich”
Program adresowany jest do uczniów szkół kształcenia zawodowego
z województwa mazowieckiego. Ma on na celu rozwój kompetencji wymaganych
na rynku pracy. Uczniowie wraz ze swoimi nauczycielami realizują w formie
warsztatów następujące tematy: wpływ społeczny w marketingu; właściwe miejsce
kredytu w Ŝyciu; dobrze wybierać; mądre zarządzanie budŜetem; relacje z ludźmi
a zaufanie; być aktywnym u siebie; odpowiedzialność w miejscu pracy; jak znaleźć
pracę; kompetencje i umiejętności; moja przyszła praca. Ponadto w celu zapoznania
się z moŜliwościami zatrudnienia i wymaganiami przyszłych pracodawców biorą
udział w tzw. podróŜy po lokalnym rynku pracy. Scenariusz podróŜy wypracowywany
jest przez poszczególne grupy uczniowskie i dopasowany do specyfiki miejsca,
profilu szkoły, zainteresowań uczniów etc.
W 2014 roku opracowana została ostateczna wersja materiałów dotyczących zajęć
lekcyjnych oraz zasad podroŜy po lokalnym rynku pracy. W ramach upowszechniania,
materiały zostały przekazane do Mazowieckiego Samorządowego Centrum
Doskonalenia Nauczycieli, a stamtąd do szkół kształcenia zawodowego województwa
mazowieckiego. Zrealizowano takŜe konferencję upowszechniającą w Warszawie
oraz cztery seminaria warsztatowe w Warszawie, Płocku, Ostrołęce i Radomiu.
Program finansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.

„Life Skills - trening umiejętności społecznych we Wrocławiu”
Program realizowany jest w szkołach zawodowych i technikach we Wrocławiu
dzięki Credit Swiss EMEA Foundation.
Celem programu jest rozwinięcie wśród młodzieŜy umiejętności, które w dalszej
perspektywie zwiększą moŜliwości młodych ludzi na znalezienie miejsca na rynku
pracy, a takŜe wpłyną pozytywnie na jakość Ŝycia osobistego. Program składa się
z dwóch części, z czego pierwsza, teoretyczna to cykl 25 lekcji prowadzonych przez
nauczycieli. Podczas zajęć uczniowie szkoleni są w trzech obszarach umiejętności
Ŝyciowych (Life Skills): rozwój osobisty, rozwiązywanie problemów oraz rozwój
umiejętności pracowniczych. Druga część, praktyczna, to realizowanie przez
młodzieŜ projektów społecznych, aby takŜe w praktyce mogli nauczyć się pracy
w grupie oraz pracy metodą projektu. Projekt zakłada zaangaŜowanie nie tylko
społeczności szkolnej, ale takŜe lokalnej (rodziny uczniów, lokalne świetlice, domy
dziecka, kluby itp.)
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Pierwsza edycja programu rozpoczęła się we wrześniu 2013 roku i trwała
do czerwca 2014 roku. Do realizacji programu przystąpiło 11 nauczycieli, którzy
rozpoczęli realizację zajęć dla 240 uczniów. Ostatecznie program został
przeprowadzony przez 10 nauczycieli dla 189 uczniów. We wrześniu 2014 roku
rozpoczęła się druga edycja programu.

„Life Skills - trening kompetencji społecznych z komponentem innowacji
technicznych w Warszawie”
W programie uczestniczą uczniowie zasadniczych szkół zawodowych i techników
z Warszawy. Jego celem jest rozwinięcie wśród młodzieŜy umiejętności, które
w dalszej perspektywie zwiększą moŜliwości młodych ludzi na znalezienie miejsca
na rynku pracy, a takŜe wpłyną pozytywnie na jakość ich Ŝycia osobistego.
W lutym 2014 r. zakończyła się edycja 2013/2014. Na Uniwersytecie Warszawskim,
odbyła się uroczysta gala finałowa, która zgromadziła ponad 700 uczestników.
We wrześniu 2014 r. rozpoczęła się kolejna edycja programu (2014-2016). W nowej
edycji zwrócono jeszcze większą uwagę na powiązanie treści realizowanych podczas
zajęć z przygotowaniem uczniów do wejścia na rynek pracy.
Nowa edycja programu uwzględnia następujące komponenty:
- cykl 25 lekcji wg przygotowanych scenariuszy (zajęcia prowadzone metodą
warsztatową),
- realizację przez grupy uczniów projektów społecznych (z elementami podróŜy po
rynku pracy),
- opracowanie przez grupy uczniów projektów innowacji technicznych (w formie
konkursu),
- realizację spotkań z pracodawcami i przygotowanie uczniów do samodzielnego
szukania miejsca praktyk.
W okresie wrzesień – grudzień 2014 r. opracowane zostały materiały dla nauczycieli
oraz koncepcja ewaluacji, nawiązano kontakt ze szkołami, przeprowadzono rekrutację
nauczycieli, odbyły się trzydniowe szkolenia przygotowawcze. Część nauczycieli
rozpoczęła juŜ realizację zajęć z uczniami.
Program realizowany jest przy wsparciu JP Morgan.

Konkurs innowacji technicznych w rolnictwie i na obszarach wiejskich
Program realizowany jest w formie konkursu, skierowanego do uczniów
mazowieckich szkół kształcenia zawodowego. Jego celem jest umoŜliwienie młodzieŜy
realizacji własnych pomysłów w zakresie innowacyjnych rozwiązań technicznych
powiązanych z szeroko pojętym rolnictwem oraz rozwojem obszarów wiejskich.
Pomysły na innowacje techniczne mogą dotyczyć zarówno kwalifikacji zawodowych
zdobywanych w danej szkole jak równieŜ pozaszkolnych zainteresowań uczniów.
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Program realizowany będzie do czerwca 2015 r. W tym czasie będą miały miejsce
trzy edycje konkursu. KaŜda edycja składa się z następujących etapów:
- promocja konkursu, kontakt ze szkołami, przyjmowanie zgłoszeń uczniowskich,
- preselekcja zgłoszeń i wybór projektów do realizacji (opracowanie prototypów),
- wybór laureatów (spośród autorów zaprezentowanych prototypów).
W 2014 r. zakończona została pierwsza edycja konkursu i rozpoczęto drugą, która
będzie kontynuowana w 2015 roku.
Program realizowany jest przy wsparciu Monsanto.

Program „Obywatele dla Demokracji”
Od 2013 r. Fundacja jest partnerem Fundacji im. Stefana Batorego w realizacji
programu „Obywatele dla Demokracji” finansowanego ze środków Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w ścieŜce tematycznej
„dzieci i młodzieŜ”.
Projekty tematyczne w obszarze „Dzieci i młodzieŜ” to działania mające na celu
kształtowanie postaw obywatelskich i uczenie korzystania z praw obywatelskich
w Ŝyciu codziennym, uwraŜliwianie na problemy nietolerancji i dyskryminacji oraz
przeciwdziałanie wykluczeniu i marginalizacji dzieci i młodzieŜy.
Przykładowe działania:
- działania włączające dzieci i młodzieŜ do aktywnego uczestnictwa w Ŝyciu
publicznym, słuŜące rozwijaniu wolontariatu i samorządności uczniowskiej oraz
zachęcające do podejmowania inicjatyw na rzecz środowiska lokalnego;
- działania umoŜliwiające nabywanie praktycznych umiejętności w zakresie praw
obywatelskich (w tym edukacji prawnej), praw konsumenta (w tym edukacji
finansowej), świadomego i krytycznego korzystania z nowoczesnych technologii oraz
mediów;
- działania słuŜące uwraŜliwianiu na problematykę ksenofobii, homofobii, rasizmu,
antysemityzmu, dyskryminacji, przemocy oraz poznawaniu innych kultur i uczenia
postaw tolerancji, szacunku dla odmienności;
- działania słuŜące aktywizacji społecznej prowadzącej do poprawy sytuacji dzieci
i młodzieŜy zagroŜonych marginalizacją (dzieci i młodzieŜ z niepełnosprawnością
fizyczną lub intelektualną, podopieczni ośrodków wychowawczych i zakładów
poprawczych, dzieci doświadczające przemocy domowej, dzieci uchodźców oraz
zamieszkujące obszary defaworyzowane, np. tereny wiejskie lub zdegradowane
obszary miejskie).
Priorytetowo będą traktowane działania, które dają dzieciom i młodzieŜy
moŜliwość praktycznego wykorzystania nabytej wiedzy i umiejętności, angaŜują
młodzieŜ w procesy decyzyjne oraz działania słuŜące angaŜowaniu młodzieŜy
do zwalczania mowy nienawiści.
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ZARZĄD, RADA i ZESPÓŁ PFDiM
Zarząd
Wanda Chotomska – prezes Zarządu Fundacji
Michał Olszański – wiceprezes Zarządu Fundacji
Władysław Bartoszewski – skarbnik Fundacji
Maria Holzer – dyrektor Fundacji
Marek Matraszek – członek Zarządu Fundacji
Rada Polskiej Fundacji Dzieci i MłodzieŜy
Marek Grzybowski
Piotr Nestorowicz
Zespół Fundacji
Maria Holzer – dyrektor Fundacji
Artur Łęga – szef zespołu Wyrównywanie Szans Edukacyjnych
Arkadiusz Brzeziński – szef zespołu Nowe Przestrzenie Edukacji
Sławomir Piwowarczyk - zespół Działania Społeczne MłodzieŜy
Monika Gawracz – zespół Działania Społeczne MłodzieŜy
Katarzyna Dąbrowska – zespół Wyrównywanie Szans Edukacyjnych
Łukasz Prochwicz - zespół Wyrównywanie Szans Edukacyjnych
Księgowość: Taxus-Anna Pyrz-Rogozińska
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RAPORT FINANSOWY
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Pełen raport wraz z informacją dodatkową znajduje się na www.pcyf.org
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DOTACJE PRZYZNANE
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Stowarzyszenie Inkubator Kreatywności Społecznej,Stoczek Łukowski
„Zostań Gwiazdą Internetu”

15 000,00 zł

Fundacja Generator Inspiracji,Futoma
„MłodzieŜowe Laboratorium Nauki - projekt modelowy”

15 000,00 zł

Stowarzyszenie Warmińska Wieś,RóŜnowo
„Uchwycone w KADRZE”

15 000,00 zł

Stowarzyszenie Inkubator Kreatywności Społecznej,Stoczek Łukowski
„Z plecakiem w miasto”

20 000,00 zł

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "Przystań",Ulanów
„Wyrusz w znane i nieznane z Klubem Włóczykija”

20 000,00 zł

Stowarzyszenie Kulturalne EURO-ART,Kępno
„Z inicjatywą w przestrzeń”

20 000,00 zł

Centrum Kultury i Promocji w Bardzie,Bardo
„PAN TU NIE STAŁ - a jednak pan tu stał!”

3 000,00 zł

Stowarzyszenie "Horyzont" przy Gimnazjum w Pluskowęsach,Pluskowęsy
„Demokratyczny salon Solidarności”

3 000,00 zł

Stowarzyszenie "Uwolnić wiedzę",Wicko
„Wolność kocham i rozumiem”

3 000,00 zł
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Stowarzyszenie Alternatywa dla Duszy,Gołdap
„WnUK - Wolność na Ustach Kompozytorów”

3 000,00 zł

Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Koziegłowy,Koziegłowy
„Z czerwonego bieguna do Wolnej Polski”

3 000,00 zł

Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne MY w Miejscu Piastowym,
Miejsce Piastowe
„Świętujemy zwycięstwo demokracji w Miejscu Piastowym”

3 000,00 zł

Stowarzyszenie Fundus Glacensis, Kudowa Zdrój
„Solidarni na Ziemi Kłodzkiej”

3 000,00 zł

Stowarzyszenie Inkubator Kreatywności Społecznej, Stoczek Łukowski
„Nagrywaj, wygrywaj, bądź dumny”

3 000,00 zł

Stowarzyszenie Kulturalne EURO-ART,Kępno
„Kępińskie detale”

3 000,00 zł

Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji Społeczności Wiejskiej
"Wspólnota Puszczy",Nowinka
„Ateńskie Świętowanie Wolności”

3 000,00 zł

Stowarzyszenie na Rzecz Środowiska Lokalnego Gminy Złotniki Kujawskie
"Równe szanse",Złotniki Kujawskie
„Złotnicki Festiwal Wolności”

3 000,00 zł

Stowarzyszenie Odkrywamy Świat,Koczargi Stare
„Przystanek Wolność”

3 000,00 zł
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Stowarzyszenie Regiony Nowych Szans "Vesna",Gnojnik
„Wolność kocham i rozumiem”

3 000,00 zł

Stowarzyszenie Rozwoju Bobrownik Małych CASTOR,Bobrowniki Małe
„Chcę, wybieram, decyduję”

3 000,00 zł

Stowarzyszenie Szkolna 13,Sztutowo
„Latawce wolności”

3 000,00 zł

Stowarzyszenie Kreatorzy Rzeczywistości,Saki
„FAMA poszła! - Filmowa Akcja MłodzieŜy Aktywnej”

5 000,00 zł

Stowarzyszenie Aktywna Kłoda,Kłoda
„Team Power”

5 000,00 zł

Centrum Kultury i Promocji w Bardzie,Bardo
„Bardo - Bychawa - nie tylko FOTO motywacje!”

5 000,00 zł

Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach,Buczkowice
„MY i WY, WY i MY”

5 000,00 zł

Stowarzyszenie Wsi Bukowiec "Działajmy Razem",Bukowiec
„Nowe Media nas połączą”

5 000,00 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Kłodawie,Kłodawa
„2+2=5”

5 000,00 zł

Fundacja "PomóŜmy Dzieciom Poznać Świat",Skrzydlów
„Mamy apetyt na film”

5 000,00 zł
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Gminna Biblioteka Publiczna,Sędziejowice
„Sielsko,swojsko,narodowo… partnersko!”

2 500,00 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Chmielniku,Chmielnik
„RONDO! - Razem Odkrywamy Nowe Drogi Ole!”

5 000,00 zł

Centrum Kultury i Promocji w Bardzie,Bardo
„Lokalne Forum w Bardzie”

5 000,00 zł

Mazurska Fundacja Pogoda Dzieciom,Orzysz
„O młodych - dla młodych”

5 000,00 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Koszarawie,Koszarawa
„Młodzi młodszym”

5 000,00 zł

Stowarzyszenie Kreatorzy Rzeczywistości,Saki
„Bo razem moŜemy więcej...”

4 400,00 zł

Stowarzyszenie Nowy Międzychód,Międzychód
„Forum lokalne - Dajmy szansę młodzieŜy”

4 600,00 zł

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oddział miejski w Łęczycy,Łęczyca
„MłodzieŜ lokalnie”

5 000,00 zł

Stowarzyszenie Chociszewo - Wspólna Przyszłość,Chociszewo
„Stawiamy na młodzieŜ”

5 000,00 zł

Stowarzyszenie Wsi Bukowiec "Działajmy Razem",Bukowiec
„II Forum Lokalne - Młodzi naszą przyszłością.”

7 000,00 zł
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Stowarzyszenie Odkrywamy Świat,Koczargi Stare
„Forum Lokalne II”

7 000,00 zł

Fundacja Centrum Edukacji i Aktywizacji Społecznej,Ponurzyca
„Ludzie dla zwierząt, zwierzęta dla ludzi”

32 400,00 zł

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Bystrzycy Kłodzkiej,Bystrzyca Kłodzka
„Osiem milimetrów a kilometry wspomnień, czyli... kadrowanie pamięci”

37 000,00 zł

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Edukacyjnych WEKTOR,Koluszki
„MłodzieŜowa Akademia Filmu i Fotografii”

40 000,00 zł

Stowarzyszenie Nasze Rio,Złotoryja
„Opowieść Złotoryjska”

39 000,00 zł

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i MłodzieŜy "Sami dla siebie"
w Gorzycach,Gorzyce
„Przystanek ku dorosłości”

40 000,00 zł

Stowarzyszenie Aktywności Społecznej TREK,Kruszyn
„Sztuka Spod Ziemi. Wiejski Street Art.”

37 000,00 zł

Stowarzyszenie Tuczno Moje Małe Kujawy,Tuczno
„Wszyscy kochają Marilyn”

40 000,00 zł

Stowarzyszenie Chociszewo - Wspólna Przyszłość,Chociszewo
„Aby nie targał nami wiatr...”

40 000,00 zł
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Stowarzyszenie na Rzecz Środowiska Lokalnego Gminy Złotniki Kujawskie
"Równe szanse",Złotniki Kujawskie
„Pasje, bziki czyli Złotnicki Media Team”

40 000,00 zł

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów "Bałt",Bałtów
„Kadrowanie na działanie”

33 500,00 zł

Unisławskie Towarzystwo Historyczne,Unisław
„MłodzieŜowy Instytut Filmowy”

40 000,00 zł

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gminy Kowala,Kowala
„Nakręceni na Białą damę”

40 000,00 zł

Byczyńskie Stowarzyszenie Oświatowe TARCZA,Polanowice
„Historia popycha do działania”

25 100,00 zł

Stowarzyszenie Warmińska Wieś,RóŜnowo
„ProdŜektPiosenka pisane razem”

40 000,00 zł

Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Grzegorzewskiej,Grzegorzew
„Catwalk”

40 000,00 zł

Podgórskie Stowarzyszenie Kulturalno Społeczne,Lipnica Murowana
„Nasz Raj Rajbrot”

34 000,00 zł

Stowarzyszenie Ziemi Lipowieckiej,Wygiełzów
„Dawne czasy nie minęły”

40 000,00 zł

Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Górce,Górka
„Ogień i woda”

39 600,00 zł

29

Stowarzyszenie Inicjatyw Niezwykłych,Lubasz
„Strefa Wyobraźni”

39 400,00 zł

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem dla Rozwoju",Wyszogród
„Zero tolerancji dla nadwiślańskiej nudy”

35 800,00 zł

Stowarzyszenia Bractwo Nowego Światła,BłaŜowa
„Strachy na wróble”

38 000,00 zł

Fundacja Collegium Progressus,Gródek nad Dunajcem
„Akademia Liderów”

16 155,00 zł

Stowarzyszenie "Towarzystwo Przyjaciół Gminy Tuczępy",Tuczępy
„Skacząc w dorosłość”

35 200,00 zł

Uczniowski Klub Sportowy "KUSY" Przyłęk,Przyłęk
„Nie tylko Jesień w miseście cudów”

40 000,00 zł

Stowarzyszenie Wspierajace Rozwój Edukacji na Obszarach Wiejskich
SZANSA,Bircza
„śywa Pracownia Talentów”

40 000,00 zł

Fundacja Trifolium,Baranowo
„1000 Twarzy Tarnowa Podgórnego”

34 000,00 zł

Stowarzyszenie Tratwa,Olsztyn
„Organizacja Regionalnego Konkursu Grantowego”

14 500,00 zł
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Towarzystwo Alternatywnego Kształcenia,Opole
„Organizacja Regionalnego Konkursu Grantowego”

14 500,00 zł

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Lublinie,Lublin
„Organizacja Regionalnego Konkursu Grantowego”

14 500,00 zł

Stowarzyszenie Instutyt Zachodni,Poznań
„Organizacja Regionalnego Konkursu Grantowego”

14 500,00 zł

Centrum Kultury i Promocji w Bardzie,Bardo
„Nieformalna Grupa "Bardo.Kultura" Tropami Hermannlocha: czyli dawne
górnictwo w gminie Bardo”

5 000,00 zł

Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Janiszewicach,Janiszewice
„Ratujemy, filmujemy”

5 000,00 zł

Stowarzyszenie Inkubator Kreatywności Społecznej,Stoczek Łukowski
„Stoczkowskie Laboratorium Naukowe”

5 000,00 zł

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju Miasta Sławków,Sławków
„Marszowym Krokiem”

5 000,00 zł

W ww. zestawieniu nie zostały uwzględnione zwroty niewykorzystanych dotacji.
Ponadto, w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”, przyznane zostały dotacje
(równieŜ nie uwzględnione w ww. zestawieniu) ze środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Lista dotacji oraz informacje o projektach zrealizowanych
w ramach programu „Obywatele dla Demokracji” znajduje się na stronie: www.ngofund.org.pl

